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Arabische jongeren 
rouwen om Joodse 
vriend
Begin augustus werd de 19-jarige Israëli 
Dvir Sorek vermoord door een Palestijnse 
terrorist. Zijn familie ontving daarop een 
brief van medeleven van een groep Pa-
lestijnse jongeren uit de omgeving. Dvir 
was lid geweest van een interreligieuze 
gespreksgroep met Joodse en Arabische 
deelnemers. Ze kwamen regelmatig 
samen en er ontstonden hechte vriend-
schappen. Vóór Dvir werd al een van de 
Arabische deelnemers, Achmad Manasra, 
op weg naar huis vermoord. Het verdriet 
werd samen gedeeld en zo ook nu. “We 
zullen zo blijven”, schreven de jongens uit 
de groep. “We bouwen een brug tussen de 
volkeren van dit land en zullen er verder 
aan blijven werken.”

Samenwerking voor 
schoon afvalwater

Israëli’s en Palestijnen worden samenge-
dreven door een gezamenlijk probleem: 
afvalwater. Jeruzalem ligt geografisch op 
de top van een gebergte. Naar het westen 
stroomt water naar de Middellandse Zee, 
naar het oosten, via de Kidronvallei (foto), 
naar de Dode Zee. In tegenstelling tot 
het westelijke stadsdeel, heeft het oosten 
slechte rioleringsinfrastructuur en daar-
door stroomt veel ongezuiverd afvalwater 
zo de Judese woestijn in, met alle gevol-
gen en risico’s van dien. In september be-
ginnen Israëlische en Palestijnse arbeiders 
daarom met een gezamenlijk project om 
een waterzuiveringsinstallatie te bouwen. 
Dat mes snijdt aan twee kanten: het ge-
zuiverde afvalwater zal worden gebruikt 
voor het irrigeren van landbouwgronden 
in het gebied. | Foto: Flash90

In november 2015 vaardigde de Europese Commissie een richt-
lijn uit aan de Europese lidstaten om producten uit Israëlische 
dorpen in Judea, Samaria en de Golanhoogvlakte op de Euro-
pese markt niet als ‘product uit Israël’, maar onderscheidend 
te labelen. Consumenten zouden het recht moeten hebben om 
te weten of een product uit ‘bezet gebied’ komt of niet. Het 
uitvaardigen van de richtlijn riep veel protest op en werd door 
velen beschouwd als een eenzijdige politieke actie.
In veel lidstaten wordt de richtlijn amper gehandhaafd, maar 
in Frankrijk werd in 2016 een advies aangenomen waarin het 
aparte etiketteren verplicht werd gesteld. Hierop werd in 2017 
een rechtszaak aangespannen door Psagot Winery Ltd., een 
Israëlische wijnmaker uit Samaria en het Lawfare Project, een 
NGO die zich bezighoudt met internationale juridische vraag-
stukken. De rechtszaak leidde tot het opschorten van het eti-

ketteren in Frankrijk en uiteindelijk verwees het Franse  
gerechtshof de zaak naar het Europese Hof van Justitie in 
Luxemburg.
In juni adviseerde advocaat-generaal Gerard Hogan het Hof 
van Justitie om toch de aparte etikettering door te zetten. On-
dertussen was in Nijkerk de Nederlandse Voedsel en Warenau-
toriteit bij het Israëlcentrum langs geweest om het Israël Pro-
ducten Centrum op de vingers te tikken over het verkopen van 
Israëlische wijn zonder etikettering volgens de EU-richtlijn. Na 
ophef en kamervragen hierover, is deze plotselinge handhaving 
opgeschort in afwachting van antwoorden van de minister. 
Die antwoorden zullen waarschijnlijk uitblijven tot het Hof 
van Justitie met een uitspraak komt. Gevreesd wordt dat het 
hof het advies van Hogan zal volgen. De uiteindelijke uitspraak 
wordt rond oktober verwacht. | Foto:Flash90

Etikettenstrijd woedt voort

aktueel
israël

Een Israëlische wijnboer van de Gush Etzion Winery kijkt met liefde naar zijn nieuw  
gebottelde flessen wijn. Als het aan Europa ligt, mag hij zijn wijn echter niet verkopen als  

‘product uit Israël’, maar als ‘product uit de Westelijke Jordaanoever (Israëlische nederzetting)'.  
Het is een politiek gevecht waarin het laatste woord nog niet is gesproken.
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Israël 
●     Maar ík vertrouw op U, Heere. 

Ik zeg: U bent mijn God!” (Psalm 
31:15). Bid dat de verkiezingsdag in 
Israël op 17 september goed zal ver-
lopen en dat er volksvertegenwoor-
digers gekozen worden die hun 
vertrouwen stellen op de Heere. 

●     Iran heeft de afgelopen jaren zijn 
invloed proberen uit te breiden 
in het Midden-Oosten, meestal 
op agressieve wijze. Ook ligt Iran 
voortdurend overhoop met de Ver-
enigde Staten. In het verleden heeft 
Iran spanningen met andere landen 
afgereageerd op Israël. Bid dat Iran 
Israël niets kan aandoen. 

●     Bid dat er veel Joden zullen terugke-
ren naar Israël. Bid dat Joden die 
graag alija willen maken andere Jo-
den aansporen om met hen mee te 
gaan. Bid dat immigranten in Israël 
snel hun draai kunnen vinden.

Israël en de volken 
●     Bid voor de landen om Israël heen: 

Jordanië, Egypte, Syrië en Liba-
non. Bid dat deze landen de vrede 
mogen zoeken met Israël in plaats 
van de oorlog. En bid ook voor de 
christenen in deze landen, dat zij 
niet gediscrimineerd worden en dat 
ze van God de kracht mogen krijgen 
om te volharden in hun geloof. 

●     “En Jezus kwam naar hen toe, sprak 
met hen en zei: Mij is gegeven alle 
macht in hemel en op aarde” (Mat-
teüs 28:18). Dank dat de uiteindelij-
ke macht op deze wereld niet bij de 
volken ligt, maar bij Koning Jezus. 

●     Bid voor de Joden die buiten Israël 
leven. Bid dat, in deze tijd waarin 
het antisemitisme toeneemt, zij 
zich geborgen weten bij God. 

Christenen voor Israël 
●     Dank voor een aantal geslaagde 

conferenties van C4I (Christians for 
Israel International), onder andere 
in Nepal. Mensen van over de hele 
wereld komen in aanraking met 
de boodschap dat Gods trouw aan 
Israël voor altijd is. 

●     Bid dat de vrijwilligers en werk-
nemers van het Israëlcentrum na 
hun vakantie weer vol inspiratie en 
energie aan de slag mogen gaan. 
Begin oktober zijn er open dagen 
bij de Israëlconsulenten. Bid om 
gezegende voorbereidingen en 
verkopen.

●     “Ik ben Uw dienaar; geef mij 
inzicht, dan zal ik Uw getuigenissen 
kennen” (Psalm 119:125). In septem-
ber beginnen in veel kerken weer de 
verenigingen en catechisaties. Bid 
dat er in de Bijbelstudies aandacht 
mag zijn voor Israël en Gods trouw 
aan zijn volk. 
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Gebedspunten

Den Haag of Jeruzalem?
Misschien denkt u: wat is dat voor vreemde vraag? Wat is de connectie tussen Den Haag  

en Jeruzalem? En waarom die steden zo tegenover elkaar? Laat me het u uitleggen.

 In Jesaja 2:2-5 en ook in Micha 4:1-3 lezen we over Jeruzalem dat 
daar in het einde van de tijden de Messias zal regeren. Dat de 
wet (de Thora) zal uitgaan vanuit die stad. Ook lezen we dat de 
Messias zelf zal oordelen tussen de volkeren. Met andere woor-
den, de wereld zal bestuurd worden vanuit Jeruzalem. De Bijbel 
is dus duidelijk: Jeruzalem wordt de hoofdstad van de wereld en 
de hoofdstad van het internationaal recht. Maar helaas is het nog 
niet zover. 

Intussen heeft onze hofstad Den Haag zich de titel toegeëigend 
de hoofdstad te zijn van het internationaal recht in de wereld. De 
officiële titel is zelfs ‘Hoofdstad van Vrede en Recht’. Voormalig 
VN-secretaris-generaal Ban ki-Moon sprak tijdens het 100-jarig 
bestaan van het Vredespaleis in 2013 over het grote belang van 
Den Haag. Het is de tweede stad van de Verenigde Naties en kent 
meer dan 160 organisaties die verbonden zijn met het internati-
onaal Recht. Het Vredespaleis is het belangrijkste instituut van 
de VN. Hier is onder meer het Internationaal Gerechtshof (ICJ) 

gehuisvest. Dit VN-gerechtshof is de hoogste autoriteit 
in de wereld met betrekking tot het recht tussen volke-
ren. Hier wordt besloten over grenzen en geschillen. Het 
Vredespaleis heeft de grootste bibliotheek ter wereld aan 
boeken over Internationaal recht (22 km aan boeken), 
maar de Thora ontbreekt!
Natuurlijk werken er in Den Haag vele mensen met goe-
de intenties, die verlangen naar vrede. Maar het is duide-
lijk dat hier geregeerd wordt op basis van de ‘mens’ en dat 
er geen enkele ruimte is voor de Schepper van hemel en 
aarde. Het lijkt de mens tegenover God.

Bent u het eens met deze stelling: Den Haag heeft de be-
loftes gestolen van Jeruzalem?

Tijdens het Jerusalem Prayer Breakfast in Den Haag, eind 
juni werd een bijzondere film vertoond over deze vraag. 
Mailt u mij als u deze film wilt bekijken.

Het Vredespaleis in Den Haag. | Foto: Tom Jutte | CC2.0 Flickr

Godsdienstvrijheid 
 

Onlangs las ik een interview met één van de aartsbisschoppen in de Chaldeeuws-Katholieke 
kerk van Irak, Bashar Warda. De christenen in zijn kerk gebruiken in hun kerkdiensten nog 
het Aramees, de taal die Jezus en zijn discipelen waarschijnlijk gesproken hebben, getuige 

onvertaalde Aramese woorden, als Talitha koemi en Eli, Eli, lama sabachtani. 

Het interview met de bisschop stemde 
niet hoopvol. Al in de eerste eeuw na 
Christus waren er in Irak christelijke 
gemeenten, bijvoorbeeld in Ninevé, het 
huidige Mosul. Maar al eeuwenlang 
wordt de kerk in Irak steeds kleiner. 
In 2003 vielen Westerse landen Irak 
binnen. Daardoor ging een wankel 
politiek evenwicht verloren. Honderd-
duizenden christenen sloegen op de 
vlucht en verlieten Irak. In 2014 begon 
de opmars van IS. Opnieuw werden 
christenen aan vervolgingen blootge-
steld.

Toch, zegt aartsbisschop Warda, gaat 
het hier niet om incidentele gebeurte-
nissen, maar zit er achter alle vervol-
gingen van christenen een patroon. 
Sinds de opkomst van de islam en van 
de jihad hebben christenen het zwaar 

te verduren. Er zijn zeker perioden van 
vreedzaam samenleven geweest tussen 
christenen en moslims. Maar vroeg of 
laat laait het geweld tegen christenen 
weer op.
Eigenlijk zie je dat patroon overal in 
het Midden-Oosten. Rond de Eerste 
Wereldoorlog was nog een vijfde deel 
van de bevolking van Turkije christe-
lijk. Maar door de verdrijving en ook de 
regelrechte massamoord van Armeen-
se, Assyrische en Griekse christenen is 
het christendom daar nu haast verdwe-
nen. In Libanon, Syrië, Egypte, overal 
loopt het aantal christenen terug. Uit-
gerekend daar waar het christendom 
ontstaan is en ooit diep wortel heeft 
geschoten, dreigt het nu te verdwijnen.

De enige uitzondering op dit trieste 
patroon is Israël. Israël is de enige 

democratische rechtsstaat in het 
Midden-Oosten, het enige land waar 
werkelijk godsdienstvrijheid is. Israël is 
ook het enige land in de regio, waarin 
het aantal christenen groeit.
Jeruzalem betekent ‘stad van de vrede’. 
Dat is het nog lang niet, wordt er vaak 
gezegd. Dat neemt niet weg dat Jeru-
zalem de enige hoofdstad in het Mid-
den-Oosten is, waar iedereen vrij is om 
zijn eigen geloof te belijden. Die vrij-
heid is er pas gekomen, toen Jeruzalem 
sinds 1967 weer geheel onder Israëlisch 
bestuur kwam. Voor christenen is de 
staat Israël een oase, vergeleken met de 
landen rondom. ‘Wij zullen christenen 
altijd beschermen’, zei de Israëlische 
president Rivlin twee maanden gele-
den, bij zijn bezoek aan een klooster in 
Jeruzalem. Reden te meer om als chris-
tenen ronduit achter Israël te staan.
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Israëls lijden 
voor ons
Paulus richt zich in zijn brieven min-
stens twee keer heel specifiek op de 
heidenen (niet-Joden). In Efeze 2 doet 
hij dat en in Romeinen 11. In beide 
gedeelten behandelt hij zaken die te 
maken hebben met Israël en de Ge-
meente (waar steeds meer heidenen 
bij gingen horen). Hij waarschuwt 
de heidenen voor een hoogmoedi-
ge houding ten opzichte van Israël. 
Ik denk dat Paulus misschien wel 
aanvoelde dat het heel erg mis zou 
kunnen gaan in de relatie tussen 
christenen en Joden. Helaas is dat 
ook gebeurd. Het christendom heeft 
zich op een verschrikkelijke wijze 
verheven boven het natuurlijke Israël, 
het Joodse volk. De meeste toonaan-
gevende christelijke theologen en 
voorgangers van de afgelopen twee-
duizend jaar hebben de woorden 
van Paulus niet goed bestudeerd en 
ter harte genomen. Gelukkig begint 
daar nu steeds meer verandering in 
te komen. 
In Romeinen 11 schrijft Paulus dat 
natuurlijke takken zijn afgebroken 
van de edele olijf zodat wij als wilde 
takken konden worden geënt. Je kunt 
alleen maar enten als je eerst takken 
afsnijdt. Dat wij als heidenen deel 
mogen hebben aan het heil dat aan 
Israël is beloofd en door Israël in deze 
wereld is gekomen, is omdat na-
tuurlijke takken zijn afgesneden. Ten 
koste van natuurlijke takken (Israël) 
mogen wij als wilde takken deelheb-
ben aan de wortel en de vettigheid 
van de edele olijf. 
Het is niet normaal om wilde, 
niet-vruchtdragende takken te enten. 
Normaal gesproken neem je een 
ordinaire stam waarop je bijzondere 
takken ent die bepaalde vruchten 
voortbrengen. De stam hoeft alleen 
maar de levenssappen door te geven. 
Maar nu zijn niet-edele takken 
(heidenen) op een edele stam gezet. 
Dat is in Gods soevereiniteit gebeurd 
doordat eerst natuurlijke takken zijn 
afgesneden. Ten koste van Israël heb-
ben wij deel gekregen aan het heil. 
Net zoals wij ten koste van Jezus deel 
hebben gekregen aan het heil. 
Hoe onvoorstelbaar dwaas, hoog-
moedig en ondankbaar is het dan 
wanneer die wilde takken de natuur-
lijke takken, die voor hun bestwil 
zijn afgebroken, gaan uitschelden, 
demoniseren, vervolgen en vervloe-
ken. Israël heeft voor ons geleden en 
doet dat nog steeds. De eerstgebo-
ren zoon van God, onze oudere broer, 
verdient onze dankbaarheid en steun. 
Wij behoren ons te verootmoedigen 
vanwege die hoogmoedige houding 
die – ondanks de waarschuwingen 
van Paulus – zo gangbaar is gewor-
den in het christendom.

Kanttekening
Oscar Lohuis
olohuis@cvi.nl

Samenwerking China 
baart Israël zorgen

Israëls economische banden met China 
zijn in de afgelopen jaren enorm ge-
groeid. Met name aanbestedingen voor 
grote infrastructuurprojecten in Israël 
zijn gewonnen door Chinese bedrijven 
die vrijwel allemaal eigendom zijn van de 
Chinese regering. De bouw en het beheer 
van nieuwe wegen, tunnels, spoorlijnen, 
havens en elektriciteitscentrales in Israël 
zijn in de afgelopen jaren voor een groot 
deel aan China toevertrouwd. 
Hierover is onder Israëlische beleidsma-
kers steeds meer onenigheid ontstaan. 
Het dilemma laat zich als volgt uitsplit-
sen. Voorstanders bevinden zich met 
name onder hen die zich bezighouden 

met de economie. China is een goede 
zakenpartner die – in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld Europa – zich niets aantrekt 
van het conflict, maar gewoon zaken wil 
doen. Israëls openheid naar China kan 
bovendien aanmoedigend werken voor 
andere opkomende economieën, zoals 
India, om ook zaken te doen. 

Tegenstanders maken zich met name 
zorgen om de veiligheid. Israëls groot-
ste militaire bondgenoot is Amerika en 
dat is momenteel in een handelsoorlog 
verwikkeld met China. Bij elke ontmoe-
ting tussen Israëlische en Amerikaanse 
leiders, wordt dan ook het thema China 

aangesneden. Amerika en Israël delen veel 
inlichtingen en Amerika wil niet dat de 
economische samenwerking met China 
ertoe leidt dat Amerikaanse geheimen in 
Chinese handen vallen.
Een bijkomend tegenargument is dat 
China ook grof investeert in Iran. Israël 
heeft in 2012 een wet aangenomen die het 
verbiedt om samen te werken met bedrij-
ven die ook in Iran investeren. Maar voor 
China doet Israël een oogje dicht en ne-
geert het de wet. De tegenstanders vinden 
dit schandalig. “Israël staat aan het front 
van de strijd met Iran. Waarom zouden 
andere landen handelssancties moeten 
opleggen als Israël dat zelf niet doet?”

China is een gewillige en aantrekkelijke handelspartner voor Israël. Er zijn voor miljarden 
aan contracten afgesloten met Chinese bedrijven voor grote infrastructuurprojecten. 

Maar daarover ontstaan in Israël steeds meer twijfels.

Aardbevingsgevaar  
neemt toe

Israël ligt langs de Syrisch-Afrikaanse breuklijn, de lijn waar twee 
aardplaten tegen elkaar aan schuiven. Dergelijke plaatsen gelden 
als aardbevingsgebied. Israëlische wetenschappers hebben nu 
ontdekt dat het aardbevingsgevaar er een oorzaak bij heeft 
gekregen.

In 2015 en 2018 werd het gebied rond het Meer van Galilea 
getroffen door een reeks bevingen. Men bracht deze aanvankelijk 
in verband met het feit dat Israël nu eenmaal langs de breuklijn 
ligt. Wetenschappers ontdekten echter dat de aardbevingen 
overeenkwamen met de momenten waarop Israël grote hoeveel-
heden grondwater had opgepompt uit de bodem.

Het Meer van Galilea gold lange tijd als Israëls belangrijkste 
waterreservoir. Maar omdat er het waterpeil sinds enkele jaren 
te laag staat om er grootschalig water uit te pompen, is Israël 
ook grondwater uit de bodem rond het meer gaan oppompen. 
Nu blijkt dat juist de periodes waarin dit grootschalig gebeurde, 
werden gevolgd door aardbevingen. Hoewel grondwater op-
pompen maar zelden tot aardbevingen leidt, waarschuwden de 
wetenschappers wel om in het vervolg voorzichtig te zijn.

Haaien naar Israël
“In de afgelopen zes, zeven decennia is het aantal haaien in de 
Middellandse Zee met zo’n 95 procent afgenomen. Maar het is 
fascinerend om te zien dat de haaien die er nog zijn zich de laat-
ste jaren verzamelen bij de Israëlische kust.” Dat vertelde mari-
tiem ecoloog Eyal Bigal eind juli aan The Jerusalem Post. “Omdat 
haaien niet koosjer zijn, wordt er niet op gevist en we hebben zo 
een soort veilige haven voor ze gecreëerd.” De nabijheid van de 
haaien biedt Israëlische wetenschappers de gelegenheid om de 
dieren te bestuderen. Er wordt niet minder gezwommen vanwe-
ge de aanwezigheid van de haaien en er is ook nog nooit iemand 
door de dieren gebeten. | Foto: Omri Yossef 

Chinese arbeiders werken aan de aanleg van de lightrail in Tel Aviv. Veel grote infrastructuurprojecten in Israël worden door Chinese overheidsbedrijven uitgevoerd.  
| Foto: Flash90



Uitgangspunt van de profetische verkondiging van Hosea is 
het verbond, al gebruikt de profeet dat woord zelf niet veel 
(6:7; 8:1). De Heere is op de Sinaï een verbond, een verbinding 
aangegaan met het volk Israël. Op heel wat plaatsen in de Bij-
bel wordt over dat verbond gesproken als een huwelijksver-
bond. Je kunt het inderdaad vergelijken met een verhouding 
tussen man en vrouw. De Heere is met Israël getrouwd. 

Overspel
Vandaar dat afgoderij in de Bijbel ook wordt aangeduid als 
overspel. Het dienen van andere goden én daarnaast in het 
Bijbelboek Hosea ook het zoeken van heil in verbintenissen 
met andere volken, wordt als afvalligheid en verbondsbreuk 
beschouwd. In zijn huwelijk met de ontrouwe Gomer moet 
Hosea dan ook laten zien, wat Israël de Heere aandoet. Het 
beantwoordt liefde met liefdeloosheid, trouw met trouwel-
oosheid. En de bedoeling is dan natuurlijk dat het volk die 
beschuldiging gaat begrijpen en tot inkeer zal komen.
Maar in hoofdstuk 11:7 klinkt dan de aanklacht: “Mijn (!) 
volk volhardt in afkeer van Mij”. Je zou dan verwachten dat 
de situatie hopeloos is, juist na al die eerdere hoofdstukken 
in Hosea, die tonen dat het vertrouwen van God in het volk 
steeds weer gekrenkt is en tot oordelen leidde. Het is nu 
over en uit met Israël. Maar dan klinken er woorden over 
een radicaal herstel.

Omkeren
Twee retorische vragen worden in Hosea 11:8 gesteld en 
de vergelijking wordt getrokken met de steden Adama en 
Zeboïm, die bij Sodom en Gomorra lagen en in de tijd van 
Abraham zijn verwoest (Deuteronomium 29:23). Het woord 
‘omkeren’ in dit vers heeft dan zowel betrekking op de ste-
den, als op het hart van God, maar wel in een heel verschil-
lende betekenis. 
De houding van God is ten goede veranderd. Hoewel Israël 
een totale vernietiging zou verdienen, is dat voor het uit-
verkoren volk van God toch een onmogelijkheid. De reden 
staat in het vers 9: “Want ik ben God, en geen mens, de 
Heilige in uw midden”. Dat wil zeggen: Hij is altijd weer an-
ders dan wij denken. God brengt Zijn toorn niet ten uitvoer, 
omdat Hij God is en heilig. Wij zouden misschien eerder 

verwacht hebben, dat er zou staan dat God het niet doet, 
hoewel Hij God is en heilig. Maar het is juist omdat Hij God 
is en heilig. Hij is anders in Zijn overwinnende liefde, anders 
in Zijn onvoorwaardelijke trouw.

Onopgeefbaar verbonden
Dat wil niet zeggen dat God Zijn volk niet straft, want Israël 
wordt wel degelijk in ballingschap gevoerd. Maar het gaat 
niet voorgoed ten onder. Uiteindelijk zal God zich ontfer-
men, hen terugbrengen in hun land en hen Zijn volle zegen 
schenken. Dat is de kern van de profetische boodschap van 
Hosea: God bemint Israël met een onvoorwaardelijke liefde. 
Onopgeefbaar is Hij met Zijn volk verbonden.
Bij onze bezinning op de vragen over Israël en de plaats van 
Israël zullen we dat voortdurend voor ogen moeten houden. 
En ook mogen houden. Gelukkig maar, want stel dat het 
mogelijk was dat God, ondanks Zijn onvoorwaardelijke en 
eeuwige beloften Israël wél prijs zou kunnen geven, dan zou 
Hij dat toch ook met ons kunnen doen? Staan wij in ons 
persoonlijk, kerkelijk en maatschappelijk leven niet even-
zeer schuldig? Het zou er ook voor ons niet best uitzien als 
de Heere - laat ik het maar zo zeggen - Zijn verbondspartner 
zou kunnen inruilen voor een ander. Zoals mensen dat maar 
al te vaak doen, wanneer ze in hun partner teleurgesteld 
zijn geraakt. Als hij of zij je dromen niet waar maakt, dan 
ruil je hem of haar toch in voor een ander? Dat lijkt wel de 
geest van onze tijd te zijn. Maar dat is niet de geest van God. 
Gelukkig niet!

Trouw
Hij is trouw aan Zijn liefde, aan Zijn verbond. Daar is Hij 
nu God voor, de Heilige. Het is mijn gebed dat we als Joden 
en christenen samen steeds meer ontdekken van die trouw 
van God, uitlopend in de verwonderde lofprijzing, met 
Israël mee: “Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en 
rijk aan goedertierenheid. Hij zal niet voor altijd ter ver-
antwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn 
toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons 
niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel 
is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over 
wie Hem vrezen” (Psalm 103: 8-11).
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‘Hoe zou ik u prijsgeven?’
“Hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm, u uitleveren, Israël? Hoe zou ik u prijsgeven als Adama en met u  

doen als met Zeboïm? Mijn hart keert zich in Mij om, al mijn medelijden is opgewekt”  
(Hosea 11:8).D
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Op heel wat plaatsen in de Bijbel wordt over het verbond van de Heer met het volk Israël gesproken als over een huwelijksverbond. | Foto: Flash90 

Uit het hart gegrepen: profetieën over Israël
Muildier op vliegveld
Gezellig even gluren bij de buren, 
dat is vast wat het muildier dacht, 
toen hij een ommetje maakte op de 
luchthaven Ben Gurion. Er werden 
wat wenkbrauwen gefronst door de 
mensen die het dier in de vertrekhal 
zagen, anderen barstten in lachen uit. 
Maar met een beetje hulp van het 
personeel stond het muildier zo weer 
buiten en is het inmiddels weer terug 
bij zijn baas, in het naburige dorp.

Met vliegende vaart

Met vliegende vaart, zo kun je de 
groei van de luchtvaartindustrie in 
Israël omschrijven. In de afgelopen 
jaren groeide dankzij de Amerikaan-
se webwinkel Amazon de vraag om 
passagierstoestellen om te bouwen 
tot vrachttoestellen enorm. Amazon 
breidt zijn vloot met rap tempo uit 
en in Israël vindt de ombouw van hun 
nieuwe vrachttoestellen plaats. | Foto: 

Flash90

PA aansprakelijk voor 
schade
Voor de slachtoffers is het erkenning. 
De rechtbank in Jeruzalem oordeelde 
begin juli dat de Palestijnse Autoriteit 
verantwoordelijk is voor de schade 
die burgers leden door zeventien 
terreuraanslagen tijdens de tweede 
intifada (eerste jaren deze eeuw). Bij 
deze aanslagen kwamen acht mensen 
om. De rechtbank acht de PA hier-
voor verantwoordelijk. Er moet nog 
een besluit genomen worden over 
het schadebedrag. Maar dat zou naar 
verwachting zomaar in de buurt van 
257 miljoen euro kunnen komen.

Minder bureaucratie

Wie iets meer met Israël bekend 
is dan alleen als toerist, weet dat 
bureaucratie en Israël hand-in-hand 
gaan. Er zijn enorm veel regels, en 
evenzoveel loketten. En dat is niet 
goed voor de economie. Uit de jaar-
lijkse aanbeveling hoe de regeldruk 
kan worden verminderd, worden 
vijftig regels overgenomen. Neta-
nyahu zei hierover: “Ik wil dat we een 
van de minst bureaucratische landen 
worden”. | Foto: Flash90

kort nieuws



Breng de Joden thuis

Israël bindt ons samen

5

De mars vond deze keer plaats in de westelijke regio, een 
moeilijk gebied. Voor de oorlog woonde namelijk 32 procent 
van alle Joden in Oekraïne in Lviv (Lemberg). En ongeveer 
tweehonderdduizend Joden kwamen om in de Holocaust. 
Maar dat was niet alleen door de hand van de nazi’s. Ook de 
eigen bevolking was hierbij betrokken, een bittere waarheid. 
Een op tien Joden die werden vermoord van de 1,6 miljoen 
Joden in Oekraïne kwam uit Lviv.

Moeilijke relaties
In Oekraïne, en zeker ook de westelijke regio, zijn de rela-
ties tussen de grieks-katholieken, rooms-katholieken, pro-

testanten en orthodoxen moeilijk. Ook de relaties tussen 
de verschillende etnische groepen, zoals Polen, Joden en 
Oekraïners zijn complex. De geschiedenis van de nationale 
bevrijdingsbeweging is dubbelzinnig. Daarom waren de ge-
voelens bij de organisatie van deze mars gemengd: enerzijds 
opgewonden, maar ook wat angstig.

Veel steun
Het gemeentebestuur van Lviv reageerde direct positief op de 
uitnodiging om mee te werken aan de mars, en de burgemees-
ter zelf gaf opdracht om alle benodigdheden beschikbaar te 
stellen, zoals een podium en luidsprekers. Er werd ook extra 
beveiliging geregeld voor de deelnemers aan de mars, die liep 
vanaf de deportatieplek in Lviv naar voormalig concentratie-
kamp Yanovsky. De mars werd gesteund door de rabbijnen van 
de stad, die kaddisj lazen (het gebed voor rouwenden). Er waren 
veel vertegenwoordigers van Joodse organisaties, zoals een ver-
tegenwoordiger namens de honorair consul en de voorzitter 
van de organisatie van voormalige getto’s en concentratiekam-
pen. Er stroomden veel tranen en er waren veel gebeden.

Unieke mars
De mars was uniek omdat rooms-katholieken, grieks-katho-
lieken en evangelische christenen uit Oekraïne, Polen, Oos-
tenrijk en Duitsland samen deze mars liepen tegen antise-
mitisme en voor Israël. Veel media besteedden er uitgebreid 
aandacht aan. Dank aan God dat alles goed verliep en dat 
Israël ons samenbindt.

Antisemitismedefinitie
De definitie van antisemitisme zoals 
die door de International Holocaust 
Remembrance Alliance (IHRA) is 
vastgesteld, wordt ook een-op-een 
overgenomen door Canada. Ook al is 
maar één procent van de Canadese 
bevolking Joods, ook dit land moet 
constateren dat het aantal antisemi-
tische incidenten het afgelopen jaar 
steeg in tegenstelling tot eerdere 
jaren.

Stop steun UNRWA

UNRWA, de VN-hulporganisatie 
voor de Palestijnse vluchtelingen, 
kan niet langer meer op de steun van 
Nederland en Zwitserland rekenen. 
De landen schortten hun bijdrage op 
nadat uit een intern rapport over de 
organisatie bleek dat er sprake is van 
seksuele intimidatie, inzet van perso-
neel dat ook betrokken is bij terreur-
organisaties en discriminatie door 
leidinggevenden. | Foto: Flash90

Verstoken van  
elektriciteit
Al jaren werd het elektriciteitsnet-
werk in de Palestijnse nederzetting 
Fasayil niet opgeknapt. Maar de 
vraag nam toe, net als het aantal be-
woners – nu zo’n 1600. In de zomer 
kon het plaatselijke netwerk het niet 
meer aan, en nu zit iedereen zonder 
stroom. Het elektriciteitsbedrijf is 
niet van plan het probleem te verhel-
pen voordat de Palestijnse Autoriteit 
de openstaande rekening voor elektra 
heeft betaald.

Terreur via de post

Ook in Gaza weten terroristen de 
weg naar online winkels te vinden. 
Wereldwijd wordt er van alles be-
steld. De lijst met spullen die de 
Israëlische post niet doorstuurt naar 
Gaza groeit gestaag, vooral in de 
afgelopen jaren. Het gaat om spullen 
die voor terreur zouden kunnen wor-
den gebruikt. Drones, nachtkijkers, 
kompassen, mini-camera’s en geavan-
ceerde duikspullen zijn slechts een 
aantal artikelen op de lijst. Was de 
lijst – en de post – eerst beperkt tot 
spullen die je gebruikt bij het graven 
van een tunnel, nu gaat het om veel 
geavanceerdere middelen die voor 
terreur kunnen worden gebruikt.

Nataliya (rechts) met deelnemers aan de mars van het leven.

Mensen uit allerlei achtergrond en kerkelijke stromingen hielden toespraken om de Joodse slachtoffers te herdenken.  
| Foto’s: CvI
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In Oekraïne vond deze zomer – in de maand juli – met de steun van Christenen voor Israël in Oekraïne een bijzonder 
evenement plaats: de mars van het leven. De mars is slechts éénmaal eerder gehouden in 2010. Oekraïne heeft  

ook al eens nazaten van nazi-Duitsers ontvangen, die kwamen schuld belijden tegenover de Joden. 

nieuws

Wisseling van de wacht
Na drie jaar vertrekt de Israëlische ambassadeur, Aviv 
Shir-On, uit Nederland. Hij wordt opgevolgd door 
Naor Gilon, die hiervoor ambassadeur was in Italië. 
Christenen voor Israël mocht vaak samenwerken met 
de ambassade en hoopt dat met ambassadeur Gilon te 
kunnen blijven doen. 

Ambassadeur Aviv Shir-On: “De laatste drie jaar als ambassa-
deur van de staat Israël in Nederland waren intensief, spannend 
en leerzaam, maar hebben mij ook veel teruggegeven. Ik heb 
met veel uitdagingen te maken gehad, zoals de opkomst van 
antisemitisme, de spanning met Iran en beslissingen van de 
Europese Unie, maar de Israëlisch-Nederlandse betrekkingen 
zijn goed en ik hoop dat ik ze verder heb kunnen versterken. 
Ik hou er goede contacten met de Nederlandse regering, het 
parlement, de media, de culturele sector en christelijke en Jood-
se gemeenschappen aan over. Ik ben ervan overtuigd dat mijn 
opvolger, ambassadeur Gilon, deze goede relaties zal blijven 
verbreden en verder verdiepen.”

Ambassadeur Shir-On bezocht in de afgelopen drie jaar diver-
se activiteiten van Christenen voor Israël. Zo was hij betrok-
ken bij de opening van het nieuwe Israëlcentrum, sprak hij 
voor ondernemers van het ondernemersplatform en was hij 
aanwezig bij de opening van enkele exposities en natuurlijk 
ontmoetten we hem tijdens de viering van Israëls zeventigja-
rig bestaan in 2018.Afscheidnemend ambassadeur Aviv Shir-On. | Foto: CvI



Glick: “De Tempelberg is al drieduizend jaar verbonden met 
de geschiedenis van het Joodse volk. Dat Joden in hun eigen 
land op de Tempelberg, waar ook de eerste en de tweede 
tempel stonden, niet mogen bidden, is onrechtvaardig. 
In de Bijbel staat: ‘Want mijn huis zal een huis van gebed 
genoemd worden voor alle volken’; dit geldt voor Joden en 
ook voor Bijbelse gelovigen. Daar wil ik mij voor inzetten. 
Nu hebben alleen moslims onbelemmerd toegang op de 
Tempelberg en mogen daar bidden, maar Joden en christe-
nen wordt het veel moeilijker gemaakt om er te komen en 
ze worden gearresteerd als ze daar bidden.”

Derde tempel
Als directeur van het Tempelinstituut gaf Glick voorlichting 
en onderwijs over de bouw van de derde tempel. “Op de 

berg Sinaï kreeg het Joodse volk de opdracht zoals beschre-
ven staat in Exodus: ‘Zij moeten voor Mij een heiligdom 
maken, zodat Ik in hun midden kan wonen’. En waarom zou 
dat nu niet meer gelden?”, betoogt Glick.
Het is fascinerend om te zien dat bijna alles klaar staat 
voor de derde tempel. Je kunt het bekijken in het Tempe-
linstituut, zoals de muziekinstrumenten, de kleding en 
gebruiksvoorwerpen van de priesters, de gouden menora en 
veel meer. Glick: “De derde tempel zou op het Tempelplein 
naast de Rotskoepel [gouden koepel, GL] gebouwd kunnen 
worden.”

Aanslag
In 2014 veranderde Yehuda’s leven drastisch. Nadat hij op 
een conferentie sprak, werd hij door een Arabische man 
van dichtbij vier keer in zijn borst geschoten. “Ik probeerde 
nog te lopen, hoewel het niet ging. Maar voordat ik mijn 
bewustzijn verloor dacht ik: mijn leven is in Gods hand!”
Het emotioneert hem nog steeds als hij erover vertelt. Na 
een korte stilte vervolgt hij. “In het ziekenhuis werd ik 
negen keer geopereerd. De artsen gaven mij geen overle-
vingskans. Eén kogel was een paar millimeter verwijderd 
van mijn hoofdslagader. Ik was zwaargewond, en voerde een 
strijd op leven en dood, maar wereldwijd werd er door Joden 
en christenen voor mij gebeden, en God heeft gehoord en 
mij gered!” 
De dader werd gepakt; hij behoorde tot de Islamitische 
Jihad en had al eerder elf jaar vastgezeten voor andere 
misdaden. In een vuurgevecht met de politie kwam Mutaz 
Hijazi om het leven.

Vrede
In 2016 zat Yehuda in het Israëlische parlement waar hij 
woordvoerder was, maar zich ook bezighield met gezond-
heid en defensie. Yehuda: “De politiek gebruikt het begrip 
‘vrede’ voor zijn eigen doeleinden en beseft niet dat ‘vrede’ 
veel meer is dan de afwezigheid van oorlog, het is de naam 
van God, zoals in het Bijbelboek Richteren staat: ‘JHWH 
shalom’, ofwel ‘De Heere is vrede’, en dat is zoveel meer!” 
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‘Vrede is geen politieke kwestie, 
maar Gods Naam’Ons verleden 

kraakt
Ik vraag me vaak af: waar was onze 
kerk in de jaren van de Tweede 
Wereldoorlog? Waar is onze kerk nu? 
Marga Minco schreef een boek in 1957, 
het heet Het adres. Terugkomend in 
Amersfoort uit haar onderduikperiode, 
haar ouders vermoord in de gaskamers, 
om de door haar ouders in bewaring 
gegeven spullen op te halen bij ‘het 
adres’. De familie die daar woonde 
wilde echter niets teruggeven.

Zo kwamen de overlevenden terug uit 
de kampen. Niet welkom, huizen en 
goederen waren in ander bezit over-
gegaan. En dan komt het verleden van 
1945 heel dichtbij als in 2019 dezelfde 
Marga Minco de P.C. Hooftprijs voor 
haar oeuvre in ontvangst mag nemen 
en blijkt dat de voorzitter van de jury 
de kleinzoon is van de ‘bewariër’ van 
de spullen uit Het adres. Zo komt het 
verleden plotseling heel dichtbij. (In 
juni 2019 verscheen een epiloog op 
dat boek uit 1957, zie pagina 8). 

Onze erfenis heeft vaak een bron die 
niet goed ruikt. Het is opmerkelijk dat 
de Nederlandse Spoorwegen onlangs 
schuld erkenden en enige genoegdoe-
ning gaven aan familie van wegge-
voerde Joden. In oktober 1945 prees 
de toenmalige minister van Verkeer, 
Van Schaik, in de Houtrusthallen het 
voltallige personeel van de spoorwe-
gen omdat zij onder zeer moeilijke 
omstandigheden hun werk hadden 
gedaan en zo hadden bijgedragen aan 
het functioneren van de economie in 
moeilijke tijden. De spoorwegen die 
voor elk transport van Joden naar de 
kampen de gedetailleerde rekening 
van door hun vervoerde Joden, aan 
de nazi’s presenteerden en daarvoor 
keurig betaald werden. Dat verdiende 
de complimenten van onze minister 
vijf maanden na het einde van de 
oorlog! Een schuld die niet meer is in 
te lossen. 

Net zoals het onlangs verschenen 
boek Kille mist over het Nederlandse 
notariaat tijdens de oorlogsjaren. Het 
zou ons tot eer strekken als christen-
notarissen de in deze studie neerge-
legde waarheden zouden oppakken en 
tot de bodem uitzoeken, en het niet 
aan Joden zouden overlaten om hun 
recht te krijgen.

Zoals onze kerk zweeg ten tijde van 
de oorlog, zo zwijgt ook de kerk nu. 
We zijn te druk met ons zelf. In plaats 
van vreugde over de terugkeer van 
Joden naar Israël is er vooral kritiek. 
Maar Gods roeping en genadegaven 
voor Israël houden stand. Laten we 
ons daar in verheugen, in Zijn onwan-
kelbare trouw.

Yehuda Glick was in juni voor het eerst in Nederland en het beviel hem wel.  
Deze enthousiaste man en oud-Knessetlid is pleitbezorger van godsdienstvrijheid  

en mensenrechten voor Joden op de Tempelberg en was directeur van het  
Tempelinstituut in Jeruzalem. Ternauwernood overleefde hij een aanslag.
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Yehuda Glick. | Foto: Flash90
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Belangrijkste importproducten
Machines, computers
Fossiele brandstoffen
Elektrische machines
Edelstenen en edelmetalen
Auto’s
Plastic en plastic voorwerpen
Medische apparatuur
Medicijnen
IJzer, staal
Luchtvaarttechnologie

Belangrijkste exportproducten
Edelstenen, edelmetalen 
Elektrische machines
Medicijnen
Medische apparatuur
Machines, computers
Chemicaliën
Plastic en plastic voorwerpen
Luchtvaarttechnologie
Fossiele brandstoffen
Organische chemicaliën

(€ 13,3 mld)
(€ 7,6 mld)

(€ 5 mld)
(€ 4,7 mld)
(€ 4,4 mld)
(€ 2,9 mld)
(€ 2,6 mld)

(€ 2 mld)
(€ 1,2 mld)
(€ 1,2 mld)

(€ 8,8 mld)
(€ 8,7 mld)
(€ 7,1 mld)
(€ 6,1 mld)
(€ 5,7 mld)
(€ 2,6 mld)
(€ 2,3 mld)
(€ 2,1 mld)
(€ 1,5 mld)
(€ 1,5 mld)

14,9

4,3

3,9

3,721,9
1,9

1,7
1,6

1,4

Verenigde Staten

China

Groot-Britannië

Hong Kong

Nederland

België

India

Turkije

Duitsland

Frankrijk

overige

Export
in miljarden euro’s

(2018)

7,2

5,8

4,9

4,2

3,8
3,72,62,6

2,5
1,9

Verenigde Staten

China

Zwitserland

Duitsland

Groot-Britannië

België

Nederland

Turkije

Italië

Japan

overige

Import
in miljarden euro’s

(2017)



Aye Kari Soe raakte betrokken op Israël

‘Ik schrok dat er nog zoveel Jodenhaat is’

Boorplatformen  
onderweg

Half juli werd het eerste van vijf pro-
ductieplatforms voor aardgas vanuit 
Texas in de Verenigde Staten naar Israël 
gesleept. Deze zomer volgen de ove-
rige platforms. De enorme platforms 
wegen 38.000 ton en zullen met een 
enorme offshore kraan op al geplaatste 

pijlers worden getild, een operatie die 
in totaal vier weken zal duren. Eenmaal 
geplaatst, zullen de platforms aardgas 
uit het grootste gasveld voor de Israëli-
sche kust, het gasveld Leviathan, gaan 
verwerken voor de Israëlische markt.  
| Foto: Noble Energy

Pijnbestrijding zonder 
pillen
Het Israëlische bedrijf Solio heeft een 
handzaam apparaat ontwikkeld dat met 
een combinatie van infrarood, laserlicht 
en radiofrequentie allerlei soorten pijn 
kan bestrijden door eenvoudigweg een 
poosje de pijnlijke plek te masseren. De 
drie technieken combineren warmte 
en stimulatie van de bloeddoorloop om 
pijn te bestrijden. 

Het wiel heruitgevonden
Het Israëlische bedrijf REE heeft een 
platform voor elektrische en autono-
me voertuigen uitgevonden. Daarbij 
integreren ze eigenlijk alles wat je 
normaal onder de motorkap vindt in 
de wielen. 

Hulpverlening op hoogte
Een bouwkraanmachinist in Haifa 
raakte onwel terwijl hij op vijftig meter 
hoogte aan het werk was. Hulpverle-
ners van de Israëlische Rode Kruis, Ma-
gen David Adom (de Rode Davidster) 
schoten te hulp en klommen naar de 
cabine. Daar konden ze de man stabili-
seren voordat hij door brandweerlieden 
naar beneden en naar het ziekenhuis 
werd gebracht.

Langstzittende premier

20 juli was voor premier Benjamin 
Netanyahu een historische dag. Hij 
was toen namelijk 4876 dagen premier 
en daarmee haalde hij Israëls eerste 
minister-president, David Ben-Goerion, 
in als langstzittende premier van Israël. 
| Foto: Flash90
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Het antisemitisme in Europa neemt toe. Internet en 
sociale media vormen hierbij een belangrijk platform. 
Belangenorganisaties European Jewish Associati-
on (EJA), Europe Israel Public Affairs (EIPA) en de 
European Centre for Jewish Students (ECJS) besloten 
daarom de krachten te bundelen en een tegenoffen-
sief aan te gaan via jonge, goed geïnformeerde en 
strijdbare supporters van Israël. Dit Europese ‘leger’ 
kwam in juli vanuit heel Europa bijeen in Brussel om 
workshops te volgen van mediaexperts en professi-
onals. Ze deden kennis op over zaken als lobbyen, 
mediarelaties, het herkennen van nepnieuws en hoe 
je antisemitisme en antizionisme kunt bestrijden via 
sociale media.

Vertekend beeld
“Tijdens de bootcamp kreeg ik geweldige handvat-
ten aangereikt”, vertelt Aye Kari die zich prima thuis 
voelde tussen de overwegend Joodse deelnemers. “Dit 
onderwerp is nog heel nieuw voor me. Ik schrok er-
van dat er nog zoveel Jodenhaat is. Ook verbaasde het 
me dat media er een speciale agenda op na houden 
waardoor de kant van Israël vaak onderbelicht blijft 
of helemaal niet in het nieuws komt. Dan krijg je na-
tuurlijk een vertekend beeld. Ik merk dat bij vrienden, 
vooral bij degenen die bij de linkse politiek betrokken 
zijn. Ze vinden mijn pro-Israëlische houding niet 
stroken met mijn opvattingen over mensenrechten. 
Ik kijk hoe heftig ze reageren en ga dan met ze in ge-
sprek. Ik kan ze uitleggen hoe het conflict historisch 
gezien begon en wat mijn mening daarover is.”

Iets betekenen voor de ander
Waar komt Aye Kari’s politieke gedrevenheid van-
daan? “Mijn ouders zijn gevlucht uit Birma en ik ben 
in een Thais vluchtelingenkamp geboren, daar heb 
ik tot mijn achtste gewoond. Uiteindelijk mochten 
we naar Nederland en nu zit ik hier op de middelbare 
school. Ik heb zoveel kansen gekregen, die wil ik ten 
volle benutten. Ik ben opgegroeid met de verwachting 
dat ik méér moest doen met mijn leven, iets beteke-
nen voor de ander. Dat doe ik via sociaal onderne- 
men – ik had een bedrijfje dat milieuvriendelijke  
kleding promootte – én via de politiek.” 

Betrokken uit geloof
Vanwaar de betrokkenheid met Israël? “In Genesis 

12:3 staat: ‘Als iemand u zegent, zal Ik hem zegenen 
en als iemand u vervloekt, zal Ik hem vervloeken. 
U zult voor alle volken een zegen zijn.’ Dáár is mijn 
liefde voor Israël begonnen. En ook Psalm 122 spreekt 
me aan: ‘Bid voor de vrede van Jeruzalem, dat ieder 

die van de stad houdt, rust mag ervaren.’ De politie-
ke bewustwording ontstond vorig jaar tijdens een 
zomerkamp voor politieke jongeren. We kregen een 
presentatie over het Israëlisch-Palestijnse conflict. 
Ik hoorde over de mogelijkheid om rond de jaarwis-
seling met CIDI-jongeren Israël te bezoeken. Ik zag 
het als de ultieme kans om er ter plekke meer over te 
weten te komen. Die reis heeft mijn leven op verschil-
lende manieren veranderd. Zo was ik wel christelijk 
opgevoed, maar daar is mijn geloof veel meer voor me 
gaan leven. En de verschillende ontmoetingen die we 
als groep hebben gehad, waren heel indrukwekkend. 
Het hoogtepunt was een bezoek aan de Knesset, het 
Israëlische parlement.”

Niet alleen
“Via CIDI heb ik me opgegeven voor de Brusselse 
bootcamp. Vrienden begrijpen vaak niet waarom ik 
het belangrijk vind dat er eerlijke berichtgeving is over 
Israël. Het is voor mij van belang en dat Joden veilig 
over straat kunnen. Buitenstaanders hebben geen 
weet van het opkomende antisemitisme. Ik weet nu 
hoe ik het herken, hoe ik ermee om kan gaan en hoe 
ik het kan verminderen. Dat bijvoorbeeld de BDS-be-
weging in 2018 zelfs genomineerd is voor de Nobel-
prijs voor de Vrede is toch niet te geloven? Het doel 
van die beweging is om alle instanties en personen die 
op welke wijze ook samenwerken met Israël dusdanig 
onder druk te zetten dat ze deze samenwerking beëin-
digen. Hoe kan dat nou als vredelievend aangemerkt 
worden? Sinds de bootcamp voel ik me verbonden 
met een groter netwerk en weet ik dat ik er niet alleen 
voor sta.”

Net begonnen
Wat gaat ze volgend jaar na haar examen doen? “Dan 
neem ik een tussenjaar. Misschien ga ik naar Israël of 
Brussel, ik zou het top vinden om iets met de politiek 
te doen of te lobbyen. Maar dat moet ik nog even 
uitzoeken. Daarna ga ik politicologie of entrepreneur-
ship studeren. Ik wil graag iets positiefs doen via in-
ternationale betrekkingen, andere mensen helpen en 
kansen grijpen die mijn ouders nooit hebben gehad. 
In de tussentijd doe ik mijn best om de mening van 
anderen via sociale media en face-to-face gesprekken 
ten gunste van Israël te beïnvloeden. We zijn net be-
gonnen en hopen onze invloed snel uit te breiden.”
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Aye Kari Soe. | Foto: Claudia Kamergorodski

De achttienjarige Aye Kari Soe nam deze zomer deel aan een tweedaagse, intensieve training om via  
sociale media de strijd aan te binden tegen het antisemitisme. “Sommige van mijn linkse politieke vrienden  

werden daar heel boos om. Hoe kan ik pro-Israël zijn als ik voor mensenrechten ben?”
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Meer salaris terroristen

Terwijl de gemiddelde Palestijn van een 
doorgaans bescheiden inkomen moet 
rondkomen, hebben terroristen het 
goed getroffen met het PA-beleid. Al-
leen dit jaar al ging hun ‘salaris’ – werk 
wordt er niet voor verricht – er met 
bijna twaalf procent op vooruit. Dit 
cijfer staat in de officiële stukken van 
de Palestijnse Autoriteit. Deze stukken 
stonden pas op de site van de PA nadat 
de Palestinian Media Watch berichtte 
dat de PA geen openheid gaf over de 
financiën. Op de website van de PA 
stond “financiële verslagen zijn tijdelijk 
opgeschort”. Dat sluit niet aan bij de 
eis van de donorlanden die volledige 
financiële transparantie eisen.

PA-vlag in Judea, Samaria

Het was voor sommigen een wat 
ongemakkelijk voelende actie: hon-
derden Palestijnse vlaggen langs de 
hoofdwegen in Judea en Samaria. Het 
leidde zelfs tot boze reacties. De actie 
was bedacht door een zionistische 
organisatie, Regavim. De organisa-
tie wilde aandacht vragen voor de 
duizenden illegale Palestijnse bouw-
werken in gebieden die onder Israë-
lisch bestuur vallen. Deze bebouwing 
bedreigt de toekomst van Israël. “De 
terreurdaad ligt naast de voordeur”, 
stelt de organisatie. “De inwoners van 
Judea en Samaria zijn achter het stuur 
in slaap gevallen. De vlaggen bepalen 
niet de toekomst van Judea en Samaria, 
maar de duizenden gebouwen en de 
geconfisqueerde hectaren land door de 
PA met steun van Europa wel”.

Onveilig in Europa

Vooral jonge Joodse inwoners van 
Europa overwegen de overstap naar 
elders te maken omdat ze zich niet 
veilig voelen. Dat blijkt uit een rapport 
van de Europese Commissie. 41 
procent van hen (leeftijd 16 tot 34 jaar) 
overweegt emigratie; 45 procent kiest 
er bewust voor om geen herkenbare 
Joodse items te dragen uit angst voor 
de veiligheid.

kort nieuws

Het adres
Dit is eigenlijk geen boek, althans 
zeker niet in de gebruikelijke zin. 
Maar het is zéker de moeite van het 
lezen waard: Het adres. Het is een 
dunne uitgave bij de uitreiking van de 
prestigieuze  P.C. Hooft-prijs 2019 
aan Marga Minco.

Het zijn ‘slechts’ dertig bladzijden. Maar 
heb je de laatste bladzijde gelezen, dan 
gaat het boek daarmee nog niet dicht. 
Eigenlijk gaat er dan pas een boek open. 
De geschiedenis van de Holocaust blijkt 
pijnlijk actueel. Zo ook voor Marga Min-
co. Want wie had kunnen denken dat de-
gene die de P.C. Hooft-prijs aan haar zou 
gaan uitreiken, een kleinzoon was van de 
familie die spullen van de familie Minco 
in bewaring hield tijdens de Holocaust? 
Daar blijkt een huiveringwekkend woord 
voor te bestaan: bewariër. Deze familie 

weigerde na de oorlog, ook na officiële 
verzoeken, de spullen terug te geven. ‘We 
hadden de spullen gekregen’ zo zeiden ze. 

Wat is er met al die spullen – serviezen, 
meubels, textiel en nog veel meer – ge-
beurd na de oorlog? Spullen die eigenlijk 
Joodse eigenaren hadden? Laten we 
eerlijk zijn: die zijn niet allemaal bij het 
vuilnis beland toen de eigenaren niet 
terugkwamen of ze niet terugkregen. En 
ongemakkelijk ga ik in mijn hoofd mijn 
eigen spullen langs. Wat is het verhaal van 
de erfstukken die ik heb? Of worden we 
op enig moment ruw met de ongemakke-
lijke waarheid geconfronteerd net zoals 
de voorzitter van de stichting van de P.C. 
Hooft-prijs overkwam? 

Wie Het adres leest voelt diep mee, dat het 
uiteindelijk niet om de spullen gaat, maar 
om de wereld die ze vertegenwoordigen, 
de verloren families, moeder die altijd dat 

ene servies bij speciale gelegenheden ge-
bruikte, vader die altijd achter dat bureau 
te vinden was, de pop van zus- 
lief – ze zijn er niet meer.  

Misschien hebben we nog wel veel meer 
recht te zetten naar onze Joodse inwo-
ners dan we ons realiseren. | Tekst: Marijke 

Terlouw

P.C. Hooft-prijs 2019 voor verhalend proza 
2019 aan Marga Minco; Prometheus Am-
sterdam; E 7,50

Boekbespreking

De misleidingsindustrie
De misleidingsindustrie is het nieuw-
ste boek van Els van Diggele. Het 
is de weerslag van haar stijgende 
verbazing over de manier waarop de 
Nederlandse journalistiek omgaat 
met het conflict tussen Israël en de 
Palestijnen. Die handelswijze ken-
merkt zich niet alleen door een groot 
gebrek aan nuance, maar ze noemt 
het zelfs ‘campagnejournalistiek’. 

Van Diggele erkent het recht van eenieder – 
ook journalisten – om er een mening op na 
te houden, maar wanneer onder het mom 
van ‘onafhankelijke verslaggeving’ één kant 
van het verhaal de boventoon voert, wordt 
het publiek misleidt. En dat is volgens haar 
precies wat er op grote schaal gaande is.

Vooringenomen
De Nederlandse media hebben volgens 
Van Diggele, wat het Israëlisch-Palestijnse 
conflict betreft, altijd een vooringenomen-
heid vertoond. Vanaf de oprichting van 
de staat Israël in 1948 stond Nederland 
vierkant achter Israël. De media spraken 
lovend over het zionisme met zijn Jaffa 
sinaasappeltjes en zongebruinde kibboets- 
niks. Maar vanaf pakweg 1970, is de stem-
ming omgeslagen en wordt de Palestijnse 
kant van het verhaal haast kritiekloos over-
gepend. Het beeld dat zo bij de gemiddelde 
Nederlandse nieuwsconsument is ontstaan 
is dat van de ongelijke strijd tussen het 
oppermachtige en bij wijle meedogenloze 
Israël dat gedreven door een koloniaal 
zionisme een campagne voert om de 
weerloze, vreedzame Palestijnen van hun 
historische thuisland te verdrijven.

Misleiding
Els van Diggele benoemt in haar boekje 

hoe dit beeld door Nederlandse media in 
stand wordt gehouden. Zo haalt ze op hoe 
de media met grote koppen en lange items 
melding maakten van de dood van een 
Palestijnse baby bij de demonstraties langs 
de grens met Gaza, omgekomen door een 
Israëlische traangasgranaat. Later werd 
bekend dat het meisje stierf aan een aange-
boren hartafwijking. 
RTL Nieuws zegt in het voorjaar van 2018: 
“De Palestijnen vechten onder leiding van 
Hamas voor een einde aan de bezetting 
van de Gazastrook”, vergetend dat Israël 
Gaza in 2005 verliet.

Verraad
Met ruim veertig jaar van deze campagne-
journalistiek is dit eenzijdige beeld zodanig 
bij het publiek en het journaille ingesleten 
dat het eerlijke verhaal bijna als ongeloof-
waardig terzijde wordt geschoven. Zelden 
of nooit schrijven media bijvoorbeeld over 
hoe de Palestijnse Autoriteit de Palestijn-
se bevolking onderdrukt. Hoe Abbas de 
democratie en rechtsgang in de Palestijnse 

Autoriteit vleugellam heeft gemaakt en als 
dictator heerst. 
Niet alleen plegen media zo verraad aan 
hun kijkers of lezers door een activistisch 
standpunt in te nemen onder het mom 
van onafhankelijke verslaggeving, ook ver-
raden ze de gewone Palestijn, die gebukt 
gaat onder terreurregimes die door de 
media worden goedgepraat.

Geen Joden, geen nieuws
En ergens plegen de media ook verraad 
aan het Joodse volk. Want in hun streven 
om vermeend onrecht aan de kaak te 
stellen, blijken ze vreselijk selectief. Dat 
illustreert Van Diggele door te beschrijven 
hoe in Israël meer correspondenten zitten 
dan waar ook ter wereld. De media hebben 
het Israëlisch-Palestijnse conflict verheven 
tot het belangrijkste conflict ter wereld, 
terwijl elders talloos veel meer slachtoffers 
vallen, zonder enige media-aandacht. No 
Jews, no news. En daar raakt Van Diggele 
de eigenlijke zere plek. Palestijnen zijn ei-
genlijk vooral interessant waar ze kunnen 
dienen om Israël in een kwaad daglicht te 
stellen. | Tekst: Ruben Ridderhof

»  Els van Diggele spreekt 12 oktober op de 
Israël Thema Talks in Nijkerk. 

Els van Diggele; De misleidingsindustrie, 
hoe Nederlandse media ons dagelijks 
beetnemen, een pamflet; Uitgeverij De 
Geus; E 10,-Els van Diggele | Foto: Koos van Breukel



In de bestrijding van het antisemitisme in Nederland ervaart Ronnie Eisenmann, advocaat en voorzitter van het CIDI,  
wel bereidheid bij de overheid voor de aanpak ervan, maar hij mist de uitvoering.  

En dat terwijl het antisemitisme een symptoom is van grotere ontwikkelingen in de maatschappij. 

‘Bestraf antisemitisme met een taakstraf ’
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We zijn de afgelopen jaren herhaaldelijk geconfron-
teerd met berichten over toenemend antisemitisme. 
Antisemitische aantijgingen op sociale media, spreek-
koren in stadions, bekladding van Joodse graven, 
vernielingen aan Joodse eigendommen en zelfs 
aanslagen op Joden. Daarnaast verschijnt onderzoek 
op onderzoek waaruit blijkt dat het antisemitisme in 
Europa en ook Amerika groeit. Een oplossing voor 
het antisemitisme wordt vaak gezocht in de sfeer van 
bewustwording en onderwijs. Maar hoe zit ’t eigenlijk 
met de juridische kant van het verhaal?

Is antisemitisme strafbaar?
“Jazeker”, vertelt Eisenmann. “In bijvoorbeeld artikel 
137 van het Wetboek van Strafrecht vind je wetge-
ving over de belediging van een bevolkingsgroep, het 
aanzetten tot haat of discriminatie en overige betrok-
kenheid bij discriminatie. Antisemitisme is bovendien 
niet alleen strafbaar, maar ook onrechtmatig, een term 
uit het civiele (burgerlijke) recht. Het is dus zeker via 
juridische weg aanvechtbaar.”

Dus je kunt antisemitisme ook aanvechten via het  
civiele recht?
“Ja, dat kent voor- en nadelen. Als je aangifte doet bij 
de politie, volg je de strafrechtelijke procedure. Dan 
ligt na de aangifte de verantwoordelijkheid bij de staat 
en geef je de zaak dus uit handen. Bij een civiele pro-
cedure houd je zelf de regie. Je kunt iemand dagvaar-
den en bijvoorbeeld een dwangsom eisen. Het nadeel 
is dat je voor zo’n procedure vaak een advocaat nodig 
hebt en dat kost geld. Maar als CIDI denk ik dat we 
deze weg vaker gaan verkennen.”

Zijn er voorbeelden van bestraffing van antisemitisme?
“Jawel, maar dan gaat het vooral over de extreme 
gevallen, waarbij bijvoorbeeld ook sprake was van 
geweldpleging of vandalisme. Bij het aangifte doen, 
heb je natuurlijk ook te maken met de bewijslast. Als 

je bijvoorbeeld in je straat een hakenkruis aantreft op 
een lantaarnpaal, heeft het geen zin om aangifte te 
doen. Natuurlijk is het verwerpelijk, maar daar kan 
de politie concreet niets mee. Dat is heel anders als 
bijvoorbeeld je buurman een hakenkruis op je auto 
heeft geschilderd.”

Wat bemoeilijkt de juridische vervolging van  
antisemitisme?
“Allereerst is de aangiftebereidheid klein. Dat is mede 
het gevolg van het stroperige proces dat daarop volgt. 
Vaak horen mensen maanden niets van wat er gebeurt 
met hun aangifte. Dat komt ook door een gebrek aan 
capaciteit bij de politie. Maar dat voedt frustratie. Ik 
zou daarom willen pleiten voor veel meer lik-op-stuk-
beleid. Geef onmiddellijk een boete. Of beter: deel 
taakstraffen uit. Daarin zou justitie kunnen samen-
werken met het CIDI. Stuur ze voor een cursus Joodse 
geschiedenis naar ons toe. Erken CIDI als organisatie 
die in aanmerking komt voor strafafdoening. Dat is 
effectiever dan het aanschoffelen van plantsoenen.”

Kan de IHRA-werkdefinitie van antisemitisme* daar  
niet iets in betekenen?
“Er is een enorm grijs gebied tussen de vraag of iets 
antisemitisme is of niet. De IHRA-werkdefinitie 
helpt dat grijze gebied in te perken. De Nederlandse 
regering heeft deze definitie echter nog niet omarmd, 
hoewel de Tweede Kamer de regering daar eind 2018 
wel toe heeft opgeroepen, met een motie van Kees van 
der Staaij. In het Verenigd Koninkrijk en Duitsland is 
de IHRA-definitie wel geadopteerd.”

Geven die ’stroperigheid’ van het juridische proces en  
de moeite om zo’n definitie te omarmen de Joodse ge-
meenschap niet het signaal dat de Nederlandse overheid 
onwillig is om haar Joodse burgers te beschermen?
“Dat zou ik niet zeggen. Er is wel bereidheid, maar ik 
mis de uitvoering. Ik mis een lik-op-stukbeleid. Dat 

iemand die zich vandaag schuldig maakt aan antise-
mitisme overmorgen een boete op de mat heeft. Dat 
geldt overigens niet alleen het antisemitisme, maar 
alle vormen van racisme en discriminatie. Daar is 
vooral op sociale media enorm veel sprake van.”

Is er een verschil tussen antisemitisme online of offline?
“De wereld van sociale media lijkt een parallelle we-
reld waarin veel meer is toegestaan dan in de ’normale 
wereld’. Ik heb vrienden die zich bewust niet mengen 
op sociale media en die zo helemaal geen antisemitis-
me ervaren. Je kunt je er heel makkelijk voor afsluiten. 
Maar ik zie steeds meer hoe die virtuele wereld de 
normale wereld beïnvloedt. Tweets worden nieuws. 
Daarom geloof ik dat er in die online wereld nog 
enorm veel te winnen valt. Het Openbaar Ministerie 
kan zich daar niet van distantiëren.”

Hoe belangrijk is de juridische bestrijding van  
antisemitisme?
“Kijk, waar Joden wonen, is altijd antisemitisme 
geweest. We hebben na de Tweede Wereldoorlog ei-
genlijk in een wereld geleefd die dat niet meer kende, 
maar de laatste tien jaar is het weer toegenomen. Je 
ziet dan mensen reageren van ‘dat is net als in de jaren 
dertig...’ Ik heb ook moeite met Nederlanders die in 
Israël zijn gaan wonen en dan iedereen als antisemiet 
wegzetten. Dat vind ik gevaarlijk. Het helpt niet, want 
je devalueert de instrumenten die je hebt om antise-
mitisme te bestrijden. Niet alles wat je als antisemitis-
me kan ervaren is even ernstig. Het kan onwetendheid 
zijn, Israëlkritiek – is niet leuk, maar dat mag – of een 
gebrek aan tact. Maar als je dat allemaal als onversne-
den antisemitisme bestempelt, wat heb je dan nog als 
er écht iets ernstigs aan de hand is?”

Wat verwacht je van de groei van het antisemitisme?
“Ik heb niet de illusie dat antisemitisme kan worden 
uitgeroeid, maar ik heb ook niet de vrees dat het zal 
leiden tot vervolgingen. Dat zie ik zo gauw niet gebeu-
ren. Het antisemitisme neemt toe en het is belangrijk 
om daartegen in het geweer te komen, maar ik zie het 
ook als onderdeel van de grotere ontwikkelingen in 
de maatschappij. Nederland polariseert en polarisatie 
leidt altijd tot schreeuwers. Daarmee verlies je de nu-
ance. We moeten het antisemitisme daarom ook niet 
opblazen. Je moet ook niet alleen maar anti zijn, we 
zijn ook ergens vóór. Vandaar dat ik ook echt voor-
stander ben van die taakstraffen voor antisemitisme 
in samenwerking met het CIDI. Daarmee draag je iets 
bij, in plaats van dat je alleen maar bestraft.”

interview

*  IRHA-werkdefinitie  
antisemitisme

De International Holocaust Remembrance 
Alliance heeft een werkdefinitie opgesteld 
van antisemitisme die door diverse landen is 
overgenomen: “Antisemitisme is een bepaalde 
perceptie van Joden, die kan worden uitgedrukt als 
haat tegen Joden. Retorische en fysieke manifesta-
ties van antisemitisme zijn gericht tegen Joodse of 
niet-Joodse individuen en/of hun eigendom, jegens 
instellingen van de Joodse gemeenschap en religieu-
ze voorzieningen.”

israël aktueel | september 2019 

Ronnie Eisenmann. | Foto: CvI
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Hoe staat het er?
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Een visioen van een laken met daarop allerlei reine en 
onreine dieren en vogels en een stem die zegt: “Sta op, 
Petrus, slacht en eet!” (Handelingen 10:11-16) – betekent dit 
nu dat de spijswetten (Leviticus 11 en Deuteronomium 14) 
afgeschaft zijn? Petrus hoort er een andere boodschap in. Hij 
moet naar de Romein Cornelius gaan. Ook heidenen ontvan-
gen Gods Geest (Handelingen 10:44). Tot twee keer toe legt 
hij het uit, eerst bij Cornelius thuis (Handelingen 10:28 e.v.) 
en later ten overstaan van Thoragetrouwe Joden van de 
gemeente in Jeruzalem (Handelingen 11).

Aan het antwoord van Petrus zitten meerdere kanten, die 
we ontdekken als we de rabbijnse bronnen naast het Nieuwe 
Testament bestuderen. Aan de ene kant was er logischerwijs 
bij Joden een zekere terughoudendheid in de omgang met 
niet-Joden. Een Romeins huis had een huisaltaar en stond 
vol met afgodsbeelden. En op een Romeinse tafel kwamen 
gerechten die niet koosjer waren én er was de associatie met 

afgodenoffers. Daar mag een Jood zich niet mee inlaten. Aan 
de andere kant schetst de Misjna (de rabbijnse mondelinge 
leer, 2de eeuw) de kaders waarbinnen in de ‘multiculturele 
samenleving’ van het Romeinse rijk een normale omgang 
met niet-Joden mogelijk is. De Misjna geeft zelfs voorbeel-
den van grote Joodse geleerden, zoals rabbi Sjimon bar 
Jochai, die bevriend waren met Romeinen. Bovendien was er 
in het tempelcomplex een voorhof voor de heidenen.
De uitspraak van Petrus reflecteert eerder een sentiment 
bij niet-Joden dan Joodse praktijk. De Joodse geleerde Philo 
van Alexandrië (1e eeuw), schrijft: “Het verbaast mij dat 
sommigen het [Joodse] volk durven te beschuldigen van een 
anti-sociale houding, een volk dat zo’n hoge mate van goede 
wil ... tegenover alle mensen betracht, dat het voor de hele 
mensheid offers en gebeden brengt.”
Tussen haakjes, Cornelius moet als Godvrezende op de 
hoogte zijn geweest van de Joodse wetten en zal Petrus zeker 
geen onrein voedsel voorgezet hebben.

Landautoriteit moet 
betalen
Keer op keer negeerde de Israëlisch 
landautoriteit de verzoeken om een 
illegaal bouwwerk voor landbouw-
doeleinden te verwijderen. Daarop 
stapte Regavim met zijn verzoek naar 
de rechter. Die stelt Regavim in het 
gelijk. De rechtbank besliste dat de 
Israëlische landautoriteit niet voldeed 
aan de basale voorwaarden voor 
openbaarheid van informatie en het 
handhaven van de wet. De landau-
toriteit moet Regavim de juridische 
kosten vergoeden.

Nieuw voetbalstadion

Hamas zorgt misschien dan niet voor 
brood voor de inwoners van Gaza, in 
‘spelen’ wordt binnenkort wel voor-
zien. Op de plek waar ooit het Israëli-
sche dorp Netzarim stond, moet een 
groot voetbalstadion verrijzen, met 
ruimte voor 25.000 toeschouwers. 
Waar het geld voor dit ambitieuze 
project van Hamas vandaan moet 
komen is nog onbekend. | Foto: Flash90

Jordaanse boeken  
ondermaats
De studieboeken in Jordanië zijn 
deels verbeterd in de afgelopen jaren. 
Er is meer aandacht voor tolerantie 
en voor de gematigde islam. Maar 
wat betreft het beeld van Israël is er 
weinig goeds te melden. Het onder-
zoek meldt dat Israël “vooral wordt 
beschreven in de studieboeken als 
een zionistische entiteit zonder rech-
ten of historie.” 

Veilig strand

Dertien stranden nabij Tel Aviv hebben 
een blauwe vlag gekregen. De vlag is 
voor stranden die aan de internatio-
naal vastgestelde hoogste standaar-
den voldoen wat betreft veiligheid, 
schoonheid, toegankelijkheid voor 
mindervaliden en bescherming van het 
milieu. | Foto: Flash90

Kosten overdreven
Veel Palestijnen zijn aangewezen op 
Israëlische specialisten wanneer ze 
medische zorg nodig hebben en op 
vergoeding van die kosten door de 
PA. Maar de PA verhoogde onlangs 
de kosten van een behandeling in 
Israël met veertig procent, en gaf 
zichzelf daarmee ook het argument 
de kosten niet langer te vergoeden. 
Tegelijkertijd werden de salarissen 
voor terroristen verhoogd.

Zijn de spijswetten afgeschaft?

september 2019 | israël aktueel

“En [Petrus] zei tegen hen: U weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met  
iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan; maar God heeft mij  

laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen” (Handelingen 10:28).

kort nieuws

Een vrouw uit de chassidisch-Joodse 
Lubavitcher gemeenschap in New York 
werd vanwege een verkeersovertreding 
staande gehouden door een politie- 
agent. Terwijl hij naast haar geopende 
raam toekeek hoe ze naar haar rijbewijs 
en kentekenbewijs zocht, zag hij een 
fotootje van de Lubavicher rebbe in haar 
geopende tas. 

“Pardon mevrouw”, vroeg hij, “bent u een 
aanhanger van deze rabbijn?”
“Ja”, antwoordde ze. 
“In dat geval zal ik u niet bekeuren”, zei de 
agent en sloot zijn bonnenboekje. “Weet 
u waarom? Omdat deze rabbijn een groot 
wonder voor mij heeft gedaan.”
“Nou”, zei de dankbare vrouw, “als u me 
toch niet bekeurt, maak ik graag tijd voor 
dat verhaal.”
De agent begon te vertellen: “Ik hoorde 
bij de politie-escorte die de rabbijn bevei-
ligde als hij eropuit ging. Zo leerde ik een 
aantal van de jonge mannen om hem 
heen kennen. Aardige mensen. Op een 
dag waren zij erg opgewonden en ik vroeg 
wat er aan de hand was. Ze vertelden hoe 
de rebbe wel eens wonderen doet, maar 
die dag had hij een bijzonder wonder 
gedaan. Zonder te vragen wat dat wonder 
was, vroeg ik: ’doet de rabbijn ook wonde-
ren voor niet-Joden?’
’Natuurlijk’, antwoordde een van de 
jongens. ’De rebbe helpt iedereen die dat 
nodig heeft’.
Ik vertelde hoe mijn vrouw en ik net 
te horen hadden gekregen dat we geen 
kinderen konden krijgen. We hadden 
allerlei artsen geraadpleegd en onderzoe-
ken doorlopen, maar uiteindelijk hoorden 
we dat we beiden onvruchtbaar waren. 
We waren er kapot van.”
“Ze raadden me aan om de rabbijn om 

een zegen te vragen. Dus dat deed ik. 
Toen hij uit de auto stapte, vroeg ik: 
’Rebbe, helpt u ook niet-Joden?’ De rebbe 
keek me aan alsof ik een goede vriend 
was. Hij vertelde me dat hij iedereen 
wilde helpen, dus ik vertelde over de 
situatie van mijn vrouw en mij. Hij vroeg 
me om de naam van mij en mijn vrouw 
en die van onze vaders op een briefje te 
schrijven en beloofde voor ons te zullen 
bidden. Ik trilde zo, dat ik bijna niet kon 
schrijven, maar weet je wat? Mijn vrouw 
raakte in verwachting en negen maanden 
later kregen we een jongetje! De artsen 
stonden perplex!”

“Weet je hoe we hem hebben genoemd? 
Mendel, naar de rebbe. Aanvankelijk was 
m’n vrouw niet zo enthousiast, maar ik 
hield voet bij stuk. Toen we het onze 
ouders vertelden, werden ze boos. ’Je 
geeft je zoon toch geen Joodse naam’, 
zeiden ze, ’straks wordt hij gepest op 
school!’. Maar ik zei: ’Dat is precies wat 
ik wil. Als hij uit school komt en is gepest 
vanwege zijn naam, zal ik hem vertellen 
dat hij zich zo niet moet gedragen. Ze 
haten de Joden zonder reden. Maar we 
moeten de Joden liefhebben en helpen. 
Zonder die Joodse rebbe Mendel, zou hij 
er niet eens zijn’.”

Wonder in New York

Een agent in New York (illustratief) | Foto: Can Pac Swire | CC2.0 Flickr
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Profeteren ... hinavée 
Hinavée, profeteren, is een passief 
werkwoord. Het is geen bezigheid die 
je zelf kunt initiëren. Bij het vertalen 
van dit woord moeten we er steeds 
‘worden’ bij denken. Jeremia is niet 
meer dan een ontbodene. Het profe-
teren gebeurt met hem, hij ondergaat 
het, en hoe!
“Ik ben tot een bespotting gewor-
den, allen honen zij mij”, klaagt hij. 
“Telkens wanneer ik spreek, moet ik 
het uitschreeuwen, van geweld en 
onderdrukking roepen.” Maar als hij 
overweegt om niet een boodschap te 
brengen namens God, “dan wordt het 
in mijn hart als brandend vuur”.

Jeremia’s boodschap is voortdurend 
hard. Wie zijn boek in één keer door-
leest, raakt onder de indruk van de 
vele zondige gedragingen van het volk 
Israël en de uitspraken van godswege 
daarover. Die hopen zich op en de 
profeet moet het hardnekkige volk een 
even hardnekkige boodschap brengen. 
Daar zucht Jeremia onder, en er zijn 
momenten waarop het hem teveel 
wordt. “Mijn hart jaagt in mij, ik kan 
niet zwijgen, want bazuingeschal hoor 
ik, strijdrumoer.” Een woestenij zal 
het land worden, is het godswoord. 
Voor het zondige volk dreigt de onder-
gang. Voordat Jeremia die woorden 
overbrengt en als het ware ziet wat 
er zal gebeuren, reageert hij lijfelijk: 
“O wanden mijns harten, ik moet 
ineenkrimpen”. En dan klinkt er een 
wanhoopskreet: “O mijn binnenste, 
mijn binnenste!” ... mé’áái, mé’áái! Een 
wanhoopskreet.

Die langgerekte a-klank raakt ook ons 
nu nog. Roep de profeet eens na en dan 
beide keren: mé’áái, mé’áái. Fysieke pijn 
horen we hier. “Wee mij, mijn moeder, 
dat gij mij gebaard hebt, een man van 
twist en gekrakeel voor het gehele 
land!” (15:10). Jeremia zit klem tussen 
de goddelijke opdracht en de benauwd-
heden die zijn gehoor, de doelgroep 
van zijn verkondiging, hem aandoet. Er 
is een samenzwering tegen hem, een 
moordplan. Hij wordt gevangengezet, 
in een put geworpen. Toch horen we 
de profeet zeggen: “De Here is met 
mij als een geweldige held. Daarom 
zullen mijn vervolgers struikelen en 
niets vermogen” (20:11). God bemoe-
digt hem ook. “Ik zal u maken tot een 
koperen, onneembare muur. Indien gij 
uitspreekt wat waarde heeft, zult gij als 
mijn mond zijn” (15:19,20).

Mijn mond 
In 1958 verscheen in Leiden een bijzon-
dere studie. Auteur Holladay behandelt 
hierin het begrip ‘terugkeren’, sjoev. 
Dat is een algemeen woord uit het 
dagelijks leven dat we vaak tegen-
komen in de Hebreeuwse Bijbel. In 
Genesis 22:19 lezen we bijvoorbeeld: 
“Toen keerde Abraham terug tot zijn 
knechten” ... va-jásjav. Het werkwoord 
‘terugkeren’ komt ongeveer duizend 
keer voor in het eerste testament, maar 
een deel daarvan heeft geen alledaagse 
betekenis. Ongeveer 160 keer gaat het 
om theologisch gebruik. Terugkeren 
wordt dan terugkeren naar God, zich 
bekeren. Binnen dat theologische 
gebruik is er een indeling in positief 
en negatief. Sjoev betekent dan tevens 

‘afkeren’. In Jeremia 8:4 zien we beide 
betekenissen: “Zal men vallen en niet 
weder opstaan, of zich afkeren en niet 
weder omkeren?” ... im jasjóev ve-lo 
jasjóev. De profeet gebruikt dit werk-
woord vele keren en de betekenis ‘zich 
bekeren’ zien we helder in hoofdstuk 
4:1: “Indien gij u bekeert, Israël, dan 
moogt gij tot Mij wederkeren” ... im 
tashóev, jisra’éel, elái tashóev. 

Inkeer/terugkeer 
In hoofdstuk 30:3 schemert nog een 
ander gebruik van sjoev door: “Zie de 
dagen komen”, zegt God, “dat Ik in het 
lot van mijn volk Israël en Juda een 
keer breng, en hen terugbreng in het 
land dat Ik aan hun vaderen gegeven 
heb” ... va-hasjivótiem. In het Bijbel-
boek Jeremia is dat bekeren, terug-
keren, terugbrengen voortdurend 
aanwezig. Dat voedt de gedachte dat 
bekeren en teruggebracht worden een 
samenhang hebben. Want niet alleen 
roept Jeremia oordelen uit over de 
zonden van zijn volk, hun afkeren. Hij 
spreekt ook van bekeren. Hoofdstuk 
31 verwoordt feitelijk de zionistische 
droom van terugkeer. Nu, bekeren en 
terugkeren gaan taalkundig opval-
lend samen bij Jeremia. Hij mag ze 
beide verkondigen. Als hij zegt dat 
hij niet spreken kan, is het goddelijk 
antwoord: “Ik leg mijn woorden in uw 
mond”. Ja, woorden van oordeel, maar 
ook van heil. Hier zien we opnieuw 
het passieve karakter van hinavée, 
profeteren. Jeremia hoeft niet méér te 
zijn dan de mond van God. Hij is de 
ontbodene. Het gebeurt met hem, en 
hij gehoorzaamt.
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Genesis 28:10-32:2

En hij vertrok
Dit Thoragedeelte gaat over balling-
schap. Jakob moet ruim twintig jaar 
buiten Kanaän vertoeven en wel bij 
de bedrieglijke Laban. Buiten het land 
zijn, is voor een Jood altijd onnatuur-
lijk, duister en gevaarlijk. In de tekst 
van de Thorarol zien we dat terug 
omdat er geen openingen van licht 
zichtbaar zijn. In andere delen van de 
Thora zien we stukjes wit of witregels 
in de tekst en markeren alinea’s de 
onderverdelingen. Hier echter niet. 
De galoet (ballingschap) van Jakobs 
nakomelingen duurt nu al tweedui-
zend jaar: een donkere periode. Een 
tijd van overleven, zich zien te hand-
haven in een vijandige wereld. Dwars 
erdoorheen waakt God over hen. Drie 
woorden spreekt God tot Jakob voor 
die tijd (Genesis 28:15): Ik ben met u 
– Ik zal u beschermen – Ik zal u terug-
brengen. Die drie bemoedigingen zijn 
ook in de afgelopen eeuwen met het 
volk meegegaan.

Genesis 28:11: “Want de zon was 
ondergegaan.” Jakobs vertrek uit het 
land Israël is een afdaling in geestelijk 
duisternis. De nacht van de galoet zal 
eindigen als de Messias terugkeert. 
Treffend dat de Messiaanse Psalm 
22, de ‘kruispsalm’ als opschrift heeft 
aijéleth hasscháchar: de hinde van de 
dagenraad! Daar begint verlossing. In 
Genesis 32:31 lezen we na de worste-
ling met de engel dat de zon voor 
hem opging. Wanneer Jakob het land 
ingaat, wordt het weer licht. Ontlui-
kend begin van zijn verlossing!

Genesis 28:12: “En zie op de aarde 
stond een ladder en zie engelen van 
God klommen daarlangs omhoog en 
omlaag.” De Joodse exegese kent vier 
betekenislagen: Pesjat, de letterlijke 
betekenis: engelen begeleiden Jakob 
in binnen- en buitenland. 
Remez, de symbolische verklaring: 
engelen zijn de engelvorsten van 
de vier wereldrijken. De engel van 
het Babylonische rijk klom zeventig 
treden van de ladder omhoog (zeven-
tig jaar geregeerd) en daarna neer-
gang. De Medisch-Perzische engel 52 
treden. De Griekse engel 180 treden 
en de Romeinse engel klom opwaarts 
voor onbepaalde tijd. Maar God zelf 
stond direct boven Jakob (vers 13). 
Jakob heeft meer dan een bescherm-
engel, hij heeft de Heere!
Derasj, de Bijbelse toepassing: engelen 
gingen vol verbazing op en neer. Die 
verschoppeling beneden aan de ladder 
en bovenaan het stralende beeld van 
dezelfde Jakob gegraveerd in de troon 
van God! 
Sod, de mystieke betekenis: de stij-
gende engelen zijn de overleden 
zielen en de neerdalende engelen zijn 
de zielen die op aarde geboren gaan 
worden.

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

Gegrepen
“Gij hebt mij overmocht, Gij zijt mij te sterk geweest.” Aan het woord is Jeremia. Als God  

hem heeft geheiligd tot profeet, dan stribbelt Jeremia tegen. “Ik ben nog jong”, zegt hij, maar  
leeftijd kan geen argument zijn, immers vóór zijn geboorte stond de aanstelling al vast. “Ik kan  

niet spreken”, is het volgende verweer. Ook dat wordt weerlegd. God zegt: “Zie, Ik leg mijn  
woorden in uw mond.” Jeremia wordt zonder meer ontboden.

Nieuwe immigranten in Israël in 1951. Ze beginnen met bijna niets aan een nieuw bestaan in Israël. | Foto: GPO
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Vrijwilliger geëerd

Een vrijwilliger van Zaka, een Israë-
lische organisatie die hulp verleent 
bij rampen, heeft van Guatemala een 
onderscheiding gekregen voor zijn 
werk: ambassadeur voor vrede. De 
vrijwilliger Shay Salamon helpt twee 
Zaka-afdelingen in het land, die daar 
actief zijn na de vulkaanuitbarsting in 
de zomer van 2018. | Foto: Zaka

Bed voor rechtvaardige
Een dame in Warschau van maar 
liefst 102 jaar had dringend een spe-
ciaal bed nodig. De dame is doof en 
blind, haar gezondheid gaat achter-
uit. Ze redde een heel gezin tijdens 
de Holocaust, een daad die Yad 
Vashem omschreef met woorden die 
door de organisatie maar spaarzaam 
worden gebruikt: “geweldig”. Holo-
caustoverlevende Joe Erlichster (75) 
hoorde dat er een fondswervings-
campagne was gestart voor de vrouw 
en besloot het bedrag te doneren. 
Omdat hij zich op zijn beurt weer 
realiseerde dat ook hij zijn leven te 
danken heeft aan mensen die hem 
redden in de oorlog. 

Tegen verwerpen  
vredesplan

De Palestijnse Autoriteit wijst het 
Palestijns-Israëlisch vredesplan van 
Trump nu al af, nog vóór goed en wel 
bekend is wat er in staat. Een peiling 
wijst uit dat de Palestijnen zelf daar 
anders over denken. Zij vinden dat te 
voorbarig. | Foto: Flash90

Toch niet zo ‘leuk’
Personeel van het Duitse ministerie 
van Buitenlandse Zaken is op de vin-
gers getikt. Het betreft medewerkers 
van de afdeling voor de Palestijnse 
gebieden in Ramallah. Zij vinkten aan 
op Twitter anti-Israëlberichten ‘leuk’ 
te vinden. Dat vond het ministerie 
zelf minder leuk.

Verbeterde  
kraamafdeling
Ghana is blij dat de afdelingen voor 
vroeggeboren baby’s van allerlei zie-
kenhuizen in het land zijn opgeknapt 
door Israël. Het personeel van de 
ziekenhuizen heeft van Israël ook 
training gehad hoe ze alle nieuwe 
apparatuur moeten gebruiken.

israël aktueel | september 2019

kort nieuws

Als eerste dat God het niet zegt na alle ellende van de bal-
lingschap, maar er vóór! Dat betekent dat God Zijn volk 
vasthoudt, ook al straft Hij het, want dat was de Babyloni-
sche ballingschap: een straf. De geschiedenis loopt niet dood 
in het oordeel, het einde is Gods liefde, die alles overwint. 
Psalm 30 zegt: “Want een ogenblik duurt zijn toorn, maar 
een leven lang zijn goedgunstigheid” (vers 6).

Wonder 2
Het tweede wonder is dat God over de duisternis heenziet. 
Hij weet wat erachter komt. Er zal nog veel lijden komen en 
veel verschrikking. We lezen straks over machten die ster-
ker zijn dan Israël en het volk gevangenhouden. We zullen 
verderop de bittere tranen van Rachel zien, die weent omdat 
haar kinderen er niet meer zijn. En de mensen die terugke-
ren zullen dat doen met geween en met het smeken om be-
vrijding nog op hun lippen. Wat is dat een geweldige troost, 
ook voor onszelf, dat God het leven van zijn kinderen ziet, 
over het lijden heen.

Wonder 3
Als derde wonder zie je dat het om een volkomen verlossing 

gaat. God spreekt hier niet alleen over de mensen die Jeremia 
kent, maar over Israël. Dat wil zeggen over de tien stammen 
die al eerder, honderdveertig jaar daarvoor, zijn weggevoerd. 
God is hen niet vergeten en noemt hun naam. De bevrijding 
houdt ook de vereniging van heel Gods volk in. Ook dat is 
een wonder. Voor God is Israël heel Israël en geen stukje er-
van.

Wonder 4
Het vierde wonder is dat het gaat om een volledige verlos-
sing. Mensen die de weg niet kunnen zien of de weg niet 
kunnen belopen, blinden en lammen. Vrouwen die er fysiek 
niet toe in staat zijn, omdat zij in verwachting zijn of zojuist 
kinderen gekregen hebben, komen ook terug. De Heere 
brengt iedereen thuis, uit het land van het noorden en van 
alle einden van de aarde.

Wonder 5
Het vijfde wonder is dát zij terugkeren. God blijft trouw aan 
wat Hij besloten heeft en dat is dat Israël voor eeuwig zal 
wonen op zijn erfdeel. Israëls verstrooiing onder de volken 
is tijdelijk. Je zou je misschien een Europa zonder antisemi-
tisme kunnen voorstellen of een wereld die dragelijk is voor 
Joden, maar dan nog blijven Jeruzalem, Sion en de bergen 
van Judea en Samaria het einddoel.

Wonder 6 en 7
Het zesde wonder is dat God hiervoor als reden geeft, dat Hij 
de Vader van Israël is! Daar is nog nooit een streep door ge-
gaan en dat kan ook niet: God is en blijft dezelfde.
Het zevende en laatste wonder is dat we deze beloften van 
God in onze dagen vervuld zien worden. Het gebeurt voor 
onze ogen. En wat zou het zijn als de kerk dat inzag. We 
zijn eraan gewend om God Vader te noemen, maar we zijn 
het ontwend om God, in de eredienst, de Vader van Israël te 
noemen. Maar dat staat hier wel. Efraïm is zelfs Gods eerst-
geborene, lees ik. Wat zou de hemel, wat zouden de engelen 
juichen, als wij dat zouden inzien en zelf mee gingen helpen 
aan de terugkeer, kerkbreed, want dat is discipel-zijn in de 
eindtijd.

Toen Israël de Oude Stad met de Tem-
pelberg in 1967 heroverde op Jordanië, 
besloot Israël om het beheer over de hei-
ligdommen op de berg in handen te laten 
van de islamitische Waqf. Hoewel het ge-
bied rond de Gouden Poort in 2003 door 
Israëlische autoriteiten werd afgesloten, 
is de Waqf er sinds enkele maanden bezig 
om een moskee te realiseren, de vierde 
op de Tempelberg. Onder het mom van 
‘restauratiewerkzaamheden’ zijn behalve 
scheuren in de muren van het poort-
complex – de dichtgemetselde poort is in 
feite een wachttorengebouw met diverse 
verblijven – ook elektra aangebracht 
voor verlichting en een audiosysteem 
waarmee de muezzin, de islamitische ge-

bedsomroep, kan worden verricht. Ook 
zijn gebedskleden en nieuw meubilair 
geïnstalleerd.

Actie en reactie
Israël lijkt weinig geneigd de bouwwerk-
zaamheden aan te pakken. Petities hierte-
gen worden op de lange baan geschoven 
en de politie treedt niet op. De Tempel-
berg is altijd al het centrum geweest van 
het conflict tussen Israël en de Palestij-
nen. Israëlische acties op de berg leiden 
vaak tot explosieve reacties van Palestijn-
se zijde en omringende islamitische re-
gimes. Wellicht vormt dit een verklaring 
voor Israëls terughoudendheid. Het feit 
dat de Waqf een moskee bouwt is echter 
wel illegaal, tegen de status quo-afspraken 
en perkt verder de rechten van Joden in 
om te bidden op de voor hen heiligste 
plaats.

Jeremia 31 – deel 3
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Het wonder van de terugkeer

Nóg een moskee op de Tempelberg

Je leest het zo vaak in de Bijbel dat God Zijn volk zal terugbrengen en hier in Jeremia 31  
lees je het ook, in vers 8 en 9. Als ik niet doorlees, maar even stil sta bij deze verzen,  

ontdek ik in deze belofte zeven wonderen.

De islamitische Waqf, de Jordaanse moslimorganisatie die het beheer voert over de  
moslimheiligdommen op de Tempelberg, heeft de Gouden Poort omgevormd tot een moskee.  

Israëlische autoriteiten lijken er niet toe geneigd hen hiervan te weerhouden.

Het Joodse volk keert terug naar Israël. Jaarlijks verwelkomt Israël duizen-
den immigranten uit alle hoeken van de aarde. Op de foto: immigranten uit 
Frankrijk. | Foto: Flash90

De binnenkant van het Gouden Poortcomplex.  
| Foto: Yaakov Shoham
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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’s taak is levensgroot terug, want… 

    

 

bankrekening nummer:  
NL12 RABO 0335 5422 39 

na de lange zomervakantie met heerlijke zomerkampen  keerden 
blije kinderen met hernieuwde energie terug, maar de thuissituatie 
is niet veranderd. 
Daarom staan de deuren van het Jaffa Instituut wijd open om o.a. 

• naschoolse opvang met warme maaltijden te bieden 
• hulp te geven bij gedragsproblemen 
• tienermeisjes een helpende hand te bieden 

en ook niet te vergeten om door te gaan met de voedselpakketten 
en aandacht voor en hulp aan de ouderen onder wie overlevenden 
van de Shoah. 

Een scala aan activiteiten met als rode draad de kinderen. 
Jaffa bouwt aan een betere toekomst. Dat kan alleen met uw hulp. 

Bouwt u mee ? 
 

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

Meer informatie bij en via onze secretaris:   
tel. 0548-61 17 48/e-mail: info@jaffaproject.nl 
website: www.jaffaproject.nl 
facebook: Jaffa-Project Nederland 

Ontvangt u onze mailing/nieuwsbrief nog niet ?  
Een berichtje aan onze secretaris is voldoende. 
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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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Bestel telefonisch:        0343 – 413300. Boeken ook verkrijgbaar bij de evangelische boekwinkel.

Bestel via onze webshop: www.zoeklichtwebshop.nl

€ 16,95
Het laatste uur
Een Israëlische insider kijkt naar de eindtijd

Amir Tsarfati | 208 pag. paperback

Nu het laatste uur nadert, is het tijd om misvattingen recht te zetten en het 

echte plan van God te ontdekken.

Iedereen heeft vragen over de eindtijd. Maar zoals de Israëlische christen 

en gerespecteerd Bijbelleraar Amir Tsarfati uitlegt, is Bijbelse profetie een 

geheimenis en niet een geheim. Ieder die de tijd neemt om de profetie te 

onderzoeken, kan er inzicht in krijgen. Dit boek is daarbij een geweldige hulp. 

In plaats van zich bezig te houden met speculatie en op de angstgevoelens 

van mensen te werken, komt Amir met waarheidsgetrouwe scenario’s die 

gebaseerd zijn op de Bijbelse waarheid over de opname, de antichrist en de 

grote verdrukking. Hij verduidelijkt ook de rol – en het lot – van Rusland, Iran, 

de Europese Unie, de Verenigde Staten en Israël in de eindtijd, en toont aan  

hoe precies op dit moment Bijbelse profetieën worden vervuld.

Er is hoop te midden van de chaos. Wat er ook gebeurt, God heeft alles in  

Zijn hand. Hij zal de Zijnen beschermen.
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Zeven jaar geleden organiseerde Christenen voor Israël voor het eerst een 
openbare Chanoekaviering met een kandelaar in de vorm van een davidster 
van bijna twaalf meter hoog als teken van solidariteit met de Joodse gemeen-
schap. Na zes jaar reist deze kandelaar nu naar Israël, waar hij permanent 
in Sderot zal worden geplaatst. U bent van harte uitgenodigd om dit bij te 
wonen.

Roger van Oordt, directeur van Israël legt uit waarom Christenen voor Israël begon met 
de Chanoekavieringen: “Wij vonden het belangrijk om op deze manier laten zien aan 
de Nederlandse samenleving dat het Joodse volk leeft en een bijzondere plaats heeft 
in de samenleving. Elke week wordt in de synagogen voorbede gedaan voor de koning 
en leiders in dit land. Dankzij het Joodse volk hebben we de Bijbel, dat mogen we niet 

vergeten. We lieten hiervoor een 
prachtige, grote kandelaar maken, 
zodat het bekend zou worden dat 
Joden en christenen samen de God 
van Israël groot maken en Zijn licht 
willen verspreiden.”

Christenen voor Israël organiseer-
de in samenwerking met opperrab-
bijn Binyomin Jacobs een openbare 

Expositie Nijkerk

‘De oorlog vergeet ik nooit meer’
Vanaf 16 september is een nieuwe en ontroerende tentoon-
stelling te bezoeken in het Israëlcentrum. In deze audio-
visuele tentoonstelling maakt u kennis met een relatief 
onbekend deel van de Holocaust. Twintig Holocaust-over-
levenden uit Oekraïne vertellen hun persoonlijke verhaal.

Ze vertellen wat zij als kind meemaakten tijdens de Tweede Wereld-
oorlog en hoe dit hun leven heeft getekend. De verhalen worden na-
verteld door kinderen van nu. Twintig Nederlandse kinderen hebben 
zich ingeleefd in de verhalen van deze overlevenden, die zo ver weg 
wonen. Met één belangrijk doel: het verhaal dichtbij jou brengen. 
Alsof het hun eigen verhaal is... alsof het uw eigen verhaal is.

De verhalen van de kinderen van toen, zijn een les voor vandaag. 
Eén van de overlevenden vertelt: “Ik vergeet soms wat ik ’s och-
tends gegeten heb. Maar de oorlog vergeet ik nooit meer”. 

We dagen u uit om deze verhalen te beluisteren en te bekijken, 
en om zo zelf getuige te worden van een gitzwarte bladzijde in de 
geschiedenis van Europa. Opdat ook wij nooit meer vergeten.

»  Tentoonstelling De oorlog vergeet ik nooit meer is geopend van  
16 september t/m 31 december, dagelijks van 10.00 – 16.00 uur 
(zon- en feestdagen gesloten). Toegang gratis, meer informatie: 
www.cvi.nl/tentoonstelling

Reis mee om dit te vieren

Grote menora reist naar Sderot

Beleef het mee!
Op 17 december wordt de menora in Sderot feestelijk onthuld. We ho-
pen dat heel veel christenen uit Nederland daarbij aanwezig zullen zijn. 
Natuurlijk zullen opperrabbijn Jacobs en zijn echtgenote aanwezig zijn, 
maar natuurlijk ook belangrijke mensen uit Israël en vele inwoners en 
scholieren uit Sderot.

Ook u kunt deze feestelijke onthul-
ling bijwonen. We organiseren een 
speciale reis van 13 tot 19 december 
voor. Een unieke, geheel verzorgde, 
zevendaagse reis voor de unieke prijs 
van slechts 895 euro! U logeert in 
Jeruzalem en naast het bezoek aan 
Sderot organiseren we een aantal 
uitstapjes naar verschillende projecten 
die Christenen voor Israël onder-
steunt. 

Wellicht vraagt u zich af of het wel veilig is om zo’n evenement in Sderot te hou-
den. Burgemeester Alon Davidi liet op deze vraag weten: “Sderot is 95 procent van 
de tijd een heerlijke, gezellige en mooie stad om te bezoeken. Maar soms is het er 
inderdaad onrustig vanwege de raketalarmen. Uiteraard wordt voor het bezoek op 
17 december gezorgd dat de veiligheid van alle aanwezigen zoveel mogelijk gega-
randeerd wordt, en nemen we allerlei voorzorgsmaatregelen.”

»  Meer informatie en aanmelding voor deze reis op www.cvi.nl/chanoeka. 
Reist u liever op eigen gelegenheid, maar wilt u wel de plechtigheid in Sderot 
bijwonen, laat het ons dan weten via reizen@cvi.nl.

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

Chanoekaviering in onder meer Nijkerk, Maastricht, Den Haag en Leeuwarden. Dit jaar 
reist de menora naar een permanente locatie in het stadje Sderot, 1 km van de Ga-
zastrook, waar veel raketten uit Gaza terechtkomen. Door deze beschietingen, kampen 
veel bewoners met posttraumatische stresssymptomen. Roger van Oordt: “Onlangs 
was burgemeester Alon Davidi bij ons in Nederland. Hij zei: ‘wij zullen niet wijken voor 
terreur. Als Sderot niet sterk is, dan is Israël zwak; als Sderot sterk is dan is Israël sterk.’ 
Wij willen graag naast de bevolking van Sderot staan en op deze manier de inwoners van 
Sderot bemoedigen. De menora is nu onderweg per boot naar Israël. In het najaar zal hij 
opgebouwd worden op een verkeersrotonde aan de rand van Sderot met uitzicht over de 
Gaza. Hij komt daar dan permanent te staan als symbool van het licht.”

Foto: CvI

Foto: Shutterstock
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Woensdag 25 september in Nijkerk

Studiedag voor 
predikanten  
en voorgangers
Op woensdag 25 september organiseert Christenen 
voor Israël een studiedag voor predikanten en voor-
gangers. Centraal staat de ontmoeting met Israël en 
het leren van het Jodendom. Wie Israël leert kennen, 
gaat de Bijbel met andere ogen lezen. In gesprek met 
elkaar hopen we te komen tot een rijker verstaan van 
de Bijbel en van Gods weg met Israël en de volken.

Sprekers: rabbijn Zeew (Wim) van Dijk en dr. L. (Bert) 
Engelfriet
Locatie: Israëlcentrum in Nijkerk
Tijd: 10.00 tot 15.30 uur
Kosten: E 17,50 (inclusief lunch)
Aanmelden: is verplicht en kan tot uiterlijk 20 
september via cvi.nl/studiedagen 
Predikanten van de PKN kunnen deze dag inzetten in 
het vrije deel van de Permanente Educatie.

Rabbijn Van Dijk:  
‘Omkeer en terugkeer’
“En de Heere, uw God, zal u 
naar het land brengen .... De 
Heere, uw God, zal uw hart 
en het hart van uw nageslacht 
besnijden” (Deuteronomium 

30:5-6). De tekst spreekt over terugkeer naar het 
land en omkeer tot God. Wat is de samenhang van 
deze woorden? Wat betekenen ze vandaag, voor 
Israël en ook voor niet-Joden?

Dr. Bert Engelfriet:  
‘Israël zegenen’
Wie Israël zegent, ontvangt 
zegen. Wat houdt die weder-
zijdse zegen in? Hoe kunnen we 
Israël zegenen? De strijd tussen 
Jakob en Esau om de zegen 

kan model staan voor de geestesgeschiedenis van 
Europa. Jakob/Israël wacht op de zegen van Esau.

Enthousiaste ondernemers gezocht
Het Ondernemersplatform Bouwen met Israël is op zoek naar u! Het Ondernemersplatform van Christenen voor Israël 
bestaat uit een actieve groep van honderd ondernemers uit heel Nederland. Eén ding hebben ze gemeen: liefde voor Israël. 

Lezingen op 16, 17 en 18 september 

Nati Rom komt weer naar Nederland
De bekende Israëlische pionier en advocaat Nati Rom 
komt weer naar Nederland. Rom, die zich al jarenlang 
inzet voor de rechten van de Joodse inwoners van het 
Bijbelse hartland, spreekt over het thema ’Wat maakt 
Judea en Samaria zo belangrijk?’

In de ogen van veel mensen uit de hele wereld is Nati Rom 
een ‘bezetter’ en ‘kolonist’. “Wij worden op alle mogelijke 
manieren in een kwaad daglicht gezet en kunnen niks 
goed doen”, zegt Rom over de manier waarop Israël vaak 
in het nieuws komt. “Tijdens mijn lezingen zal ik aan de 
hand van foto’s, video’s en eigen ervaringen vertellen hoe 
het er nou écht aan toegaat in Judea en Samaria.”

Nati Rom is al vaker te gast geweest in Nederland en 
weet zijn publiek telkens weer te verbazen en verrassen 
met originele voorbeelden uit het dagelijks leven in het 
meest besproken stukje land ter wereld. 

Dordrecht: maandag 16 september, 20.00 uur
Zwolle: dinsdag 17 september, 20.00 uur
Nijkerk: woensdag 18 september, 17.00 uur (onderdeel 
van de Israël Thema Talks – aanmelden verplicht via  
cvi.nl/thematalks) 

»  Zie de agenda voor de precieze locatie. De lezingen 
worden vertaald.

Foto’s: CvI

In september verhuist onze grote tentoonstelling Expe-
ditie Israël naar Leeuwarden! Vanaf 21 september bent 
u hartelijk welkom in stadskerk De Wijngaard. Na het 
overweldigende aantal bezoekers in Nijkerk, krijgen nu 
de noordelijke provincies tot 7 november de kans om 
deze warming-up voor een reis naar Israël te beleven. 

De belangstelling in Nijkerk was overweldigend. Kinde-
ren, jongeren en ouderen gingen aan de hand van een 
fotospeurtocht of vragenspeurtocht op ontdekkings-
tocht langs verschillende Bijbelse plaatsen met ieder een 
eigen verhaal. 

Film Expeditie Israël 
Eén van de hoogtepunten uit de tentoonstelling is de 
film Expeditie Israël. In deze film worden Bijbelverhalen 
naverteld voor kinderen. Je wordt meegenomen naar 
Israël, op een reis terug in de tijd. In Israël komen Bijbel-
verhalen echt tot leven. 

Jong en oud
De tentoonstelling is zeer geschikt voor alle leeftij-

den. Er is van alles te zien, te lezen en te doen. Voor 
jonge kinderen is er een leuke fotospeurtocht en voor 
oudere kinderen en volwassenen een vragenspeur-
tocht. Ook is er een prachtige virtual reality film 
over Galilea! Kortom, reden genoeg om eens langs 
te komen met je familie, jeugdgroep, schoolklas of 
Bijbelstudiegroep. Het is een mooie plek voor de start 
van het seizoen!

Praktische info 
Expeditie Israël is te bezoeken in Stadskerk De Wijn-
gaard, aan de Mr. P. J. Troelstraweg 147a in Leeu-
warden. De tentoonstelling is standaard geopend op 
woensdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Voor 
een bezoek op een andere dag kunt u van te voren 
een afspraak maken. In de vakantieperiode van 12 tot 
17 oktober is de tentoonstelling elke dag open van 
10.00 tot 16.00 uur. Kijk voor meer informatie over 
de tentoonstelling, het opgeven van groepen en de 
openingstijden op cvi.nl/expeditie. Ook met het open-
baar vervoer is De Wijngaard uitstekend bereikbaar.

21 september tot 7 november

‘Expeditie Israël’ naar Leeuwarden!

Met elkaar ondersteunen de ondernemers diverse jonge-
renprojecten in Israël om zo Israël actief te steunen en 
het land te helpen opbouwen. Ook worden er verschil-
lende netwerkbijeenkomsten, evenementen en reizen 
naar Israël georganiseerd. 

Het Ondernemersplatform Bouwen met Israël wil graag 
uitbreiden om zo Israël nóg meer tot zegen te kunnen 

zijn. Bent u of kent u een ondernemer met hart voor 
Israël? Bekijk dan de folder bijgevoegd bij deze krant en 
meld u aan!

»  Een keertje vrijblijvend kennismaken met ons  
Ondernemersplatform? Kom dan naar het event op  
13 november in Nijkerk. Kijk op cvi.nl/ondernemers 
voor meer info.
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De lofzang van Israël
“Halleluja!

Loof God in Zijn heiligdom,
loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf.

Loof Hem om Zijn machtige daden,
loof Hem om Zijn geweldige grootheid.
Loof Hem met geschal van de bazuin,

loof Hem met luit en harp.
Loof Hem met tamboerijn en reidans,

loof Hem met snarenspel en fluit.
Loof Hem met helder klinkende cimbalen,

loof Hem met luid klinkende cimbalen.
Laat alles wat adem heeft de Heere loven.

Halleluja!” (Psalm 150)

Aan Israël heeft God zich geopenbaard. De apostel Paulus schrijft aan de Romeinen dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd. Daardoor is Israël ook een licht voor de volken, voor de hele wereld geworden. Door hen hebben wij immers de Bijbel gekregen, met daarin ook de Psalmen. Want wie God leert kennen, gaat aanbidden. 
David is een voorbeeld van iemand die grote liefde had voor God. In veel situ-aties in zijn leven zocht hij oprecht naar Gods wil en leiding. Daarom heeft de Heere hem ook heel wat keren bijzondere uitredding en rijke zegeningen geschonken. David voelde dan de drang om een lied te schrijven om Hem te eren en te loven. Veel van zijn liederen zijn opgenomen in het gebedenboek van Israël, de Psalmen. Omdat wij diezelfde Bijbel van Israël hebben doorge-kregen zijn het ook de gebeden en de liederen van de kerk geworden. Wat wij niet moeten vergeten is dat al deze Psalmen vanuit de ervaringen en historische achtergronden van het volk van Israël zijn voortgekomen. We kunnen niet zomaar alle teksten knippen en plakken en op onszelf toepassen. Ze moeten gelezen en uitgelegd worden, rekening houdend met de literaire, culturele en historische context. Als we dat doen vinden we vele tijdloze waarheden en principes die zeker ook voor ons hier en nu gelden. Het Psalmenboek behoort ook onder christenen tot de meest geliefde boeken uit de Bijbel. Ook de strijd, de pijn, de verwarring en de klacht worden geuit. Velen kunnen zich daar vanuit hun eigen lijden mee identificeren. Maar vooral ook het mogen ervaren van troost. Hij is immers de God van alle vertroosting. Wat een voorrecht, dat ook wij 

God hebben mogen leren kennen! 
Dat wij, als heidenen, Hem nu 
ook onze Hemelse Vader mogen 
noemen. Ook wij hebben heel 
veel reden om Hem te danken, 
eren en aanbidden.

Danken, eren en aanbidden

oktober 2018 | tisjri 5779

« ‘Psalm van David’ door Elena Kotliarker  elenakotliarker.com
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De lofzang van Israël

“Halleluja!

Loof God in Zijn heiligdom,

loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf.

Loof Hem om Zijn machtige daden,

loof Hem om Zijn geweldige grootheid.

Loof Hem met geschal van de bazuin,

loof Hem met luit en harp.

Loof Hem met tamboerijn en reidans,

loof Hem met snarenspel en fluit.

Loof Hem met helder klinkende cimbalen,

loof Hem met luid klinkende cimbalen.

Laat alles wat adem heeft de Heere loven.

Halleluja!” (Psalm 150)

Aan Israël heeft God zich geopenbaard. De apostel Paulus schrijft aan de 

Romeinen dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd. Daardoor is Israël ook 

een licht voor de volken, voor de hele wereld geworden. Door hen hebben wij 

immers de Bijbel gekregen, met daarin ook de Psalmen. Want wie God leert 

kennen, gaat aanbidden. 

David is een voorbeeld van iemand die grote liefde had voor God. In veel situ-

aties in zijn leven zocht hij oprecht naar Gods wil en leiding. Daarom heeft 

de Heere hem ook heel wat keren bijzondere uitredding en rijke zegeningen 

geschonken. David voelde dan de drang om een lied te schrijven om Hem te 

eren en te loven. Veel van zijn liederen zijn opgenomen in het gebedenboek 

van Israël, de Psalmen. Omdat wij diezelfde Bijbel van Israël hebben doorge-

kregen zijn het ook de gebeden en de liederen van de kerk geworden. 

Wat wij niet moeten vergeten is dat al deze Psalmen vanuit de ervaringen 

en historische achtergronden van het volk van Israël zijn voortgekomen. We 

kunnen niet zomaar alle teksten knippen en plakken en op onszelf toepassen. 

Ze moeten gelezen en uitgelegd worden, rekening houdend met de literaire, 

culturele en historische context. Als we dat doen vinden we vele tijdloze 

waarheden en principes die zeker ook voor ons hier en nu gelden. 

Het Psalmenboek behoort ook onder christenen tot de meest geliefde boeken 

uit de Bijbel. Ook de strijd, de pijn, de verwarring en de klacht worden geuit. 

Velen kunnen zich daar vanuit hun eigen lijden mee identificeren. Maar vooral 

ook het mogen ervaren van troost. Hij is immers de God van alle vertroosting. 

Wat een voorrecht, dat ook wij 

God hebben mogen leren kennen! 

Dat wij, als heidenen, Hem nu 

ook onze Hemelse Vader mogen 

noemen. Ook wij hebben heel 

veel reden om Hem te danken, 

eren en aanbidden.

Danken, eren en aanbidden

oktober 2018 | tisjri 5779

« ‘Psalm van David’ door Elena Kotliarker  

elenakotliarker.com

Zes concerten in oktober en 
november

Concerttour  
Hoop voor Israël
Er is hoop voor Israël, omdat God Zijn beloften aan 
Israël vervult! Dat is de krachtige boodschap van 
de concerttour ‘Hoop voor Israël’ die in oktober en 
november door Nederland trekt. Zes concerten om 
Israël te bemoedigen en zelf bemoedigd te worden. 
Naast veel samenzang en bekende Israëlliederen 
zijn er korte overdenkingen over het thema ‘Hoop 
voor Israël’. Het worden zes unieke avonden die u 
niet mag missen! 

Ontdek hieronder de locaties en data van de concerttour:

Zaterdag 19 oktober in Bergen op Zoom
Sint-Gertrudiskerk
met Jongerenkoor Jigdaljahu 

Donderdag 7 november in Leeuwarden
Stadskerk De Wijngaard
met Gerald Troost & band

Donderdag 14 november in Zwolle
Opstandingskerk
met Gerald Troost & band

Donderdag 21 november in Ede
De Schuilplaats
met Gerald Troost & band

Donderdag 28 november in Dordrecht
Grote Kerk
met Jongerenkoor Jigdaljahu 

+  extra concert met Marcel van der Poel & band:  
kijk voor de datum en locatie op cvi.nl/hoop

Handig om te weten:
•   Alle concerten beginnen om 20.00 uur en zijn rond 

22.00 uur afgelopen (inclusief pauze)
•   Entree is slechts E 7,- (inclusief pauzedrankje)
•   Kaarten zijn te verkrijgen via cvi.nl/hoop of 

033-2458824
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Bestel de speciale Israël Aktueel voor uw gemeente

Israëlzondag: 6 oktober 2019
Zondag 6 oktober is het weer zover: de jaarlijkse 
Israëlzondag in de kerken! Heel veel kerken besteden 
dan (extra) aandacht aan de plek van Israël in Gods 
plan. Het is dan ook dé gelegenheid om de krant Israël 
Aktueel in uw gemeente uit te delen! Zo geeft u andere 
christenen de kans om kennis te maken met Israël en 
helpt u om de boodschap van Gods trouw aan Israël 
verder te verspreiden.

Israël Aktueel
•   krant met nieuws en 

Bijbelse achtergron-
den uit en over Israël

•   verschijnt in speciale 
editie voor Israëlzon-
dag

Nog meer ideeën om 
de Israëlzondag invul-
ling te geven: 
•   Voor jongere lezers is 

het mogelijk om het 
Isreality Magazine 
te bestellen (15 tot 
28 jaar) of het Tov!-
Clubmagazine (basis-
schoolleeftijd).

•    Attendeer uw voorganger op de Israëlpreekschets op 
cvi.nl/preekschets.

•   Bestel onze gebedsbrief ter inspiratie om voorbede-
punten voor de dienst aan te dragen; of deel de brief 
uit in de gemeente.

•    Houd een collecte voor bijvoorbeeld de armen in Israël 
of voor de overlevenden van de Holocaust die juist met 
het ouder worden vaak meer gebukt gaan onder hun 
Holocausttrauma.

»  Bestel tijdig Israël Aktueel of andere publicaties  
voor uw gemeente via cvi.nl/israelzondag of  
bel 033-2458824. Let op: op=op.

Vijf interessante studiedagen over Israël in september en oktober 

Israël Thema Talks
Hoe kan het dat Nederlandse media ons al decennialang misleiden als het over Israël gaat? Welke acht bergen  
in Israël speelden een belangrijke rol in het leven van Jezus? En waarom zet de voormalige lijfwacht van Yasser  
Arafat zich nu in voor vrede tussen Joden en Arabieren? Deze en meer vragen worden beantwoord tijdens een  
nieuwe serie van de Israël Thema Talks in september en oktober!

Zaterdag 14 september
10.30 uur Ds. Henk Poot Gelukkig nieuwjaar?!
13.00 uur Tass Saada Arafat was mijn held

Woensdag 18 september 
17.00 uur Nati Rom Wat maakt Judea en Samaria zo belangrijk?
19.30 uur Elad Zigler De vijf grootste verschillen tussen Nederland en Israël

Zaterdag 12 oktober
10.30 uur Els van Diggele De misleidingsindustrie 
13.00 uur Otto de Bruijne Israël: écht kunst

Woensdag 16 oktober
17.00 uur Willem Ouweneel De acht bergen van Jezus in Israël
19.30 uur Peter Pellemans Geworteld in Israël

Woensdag 30 oktober 
17.00 uur Chaim Silberstein Waar blijft de vrede van Jeruzalem?
19.30 uur Simon Soesan Patatje vrede – over leven in Israël
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De lofzang van Israël

“Halleluja!
Loof God in Zijn heiligdom,

loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf.
Loof Hem om Zijn machtige daden,

loof Hem om Zijn geweldige grootheid.
Loof Hem met geschal van de bazuin,

loof Hem met luit en harp.
Loof Hem met tamboerijn en reidans,

loof Hem met snarenspel en fluit.
Loof Hem met helder klinkende cimbalen,

loof Hem met luid klinkende cimbalen.
Laat alles wat adem heeft de Heere loven.

Halleluja!” (Psalm 150)

Aan Israël heeft God zich geopenbaard. De apostel Paulus schrijft aan de 
Romeinen dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd. Daardoor is Israël ook 
een licht voor de volken, voor de hele wereld geworden. Door hen hebben wij 
immers de Bijbel gekregen, met daarin ook de Psalmen. Want wie God leert 
kennen, gaat aanbidden. 
David is een voorbeeld van iemand die grote liefde had voor God. In veel situ-
aties in zijn leven zocht hij oprecht naar Gods wil en leiding. Daarom heeft 
de Heere hem ook heel wat keren bijzondere uitredding en rijke zegeningen 
geschonken. David voelde dan de drang om een lied te schrijven om Hem te 
eren en te loven. Veel van zijn liederen zijn opgenomen in het gebedenboek 
van Israël, de Psalmen. Omdat wij diezelfde Bijbel van Israël hebben doorge-
kregen zijn het ook de gebeden en de liederen van de kerk geworden. 
Wat wij niet moeten vergeten is dat al deze Psalmen vanuit de ervaringen 
en historische achtergronden van het volk van Israël zijn voortgekomen. We 
kunnen niet zomaar alle teksten knippen en plakken en op onszelf toepassen. 
Ze moeten gelezen en uitgelegd worden, rekening houdend met de literaire, 
culturele en historische context. Als we dat doen vinden we vele tijdloze 
waarheden en principes die zeker ook voor ons hier en nu gelden. 
Het Psalmenboek behoort ook onder christenen tot de meest geliefde boeken 
uit de Bijbel. Ook de strijd, de pijn, de verwarring en de klacht worden geuit. 
Velen kunnen zich daar vanuit hun eigen lijden mee identificeren. Maar vooral 
ook het mogen ervaren van troost. Hij is immers de God van alle vertroosting. 
Wat een voorrecht, dat ook wij 
God hebben mogen leren kennen! 
Dat wij, als heidenen, Hem nu 
ook onze Hemelse Vader mogen 
noemen. Ook wij hebben heel 
veel reden om Hem te danken, 
eren en aanbidden.

Danken, eren en aanbidden

oktober 2018 | tisjri 5779

« ‘Psalm van David’ door Elena Kotliarker  
elenakotliarker.com

Handig om te weten
•   De Israël Thema Talks vinden plaats in 

het Israëlcentrum in Nijkerk
•   Deelnemen kost E 10,- per studiedag, 

of E 40,- voor de hele serie
•   Meer info en aanmelden:  

cvi.nl/thematalks, de folder bij deze 
krant of 033-2458824  
(let op: vol = vol, dus wees er snel bij!)



advertenties

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

Natuurreis in het voorjaar (11 dagen)

Zesdaagse Israëlreis (6 dagen)

Profetische Israëlreis (11 dagen)

Wandelreis Israël (10 dagen)

Israël ontspannend beleven (10 dagen)

Familiereis Woord & Beweging (10 dagen)

Verdiepingsreis Israël (11 dagen)

Bijbelse studiereis (9 dagen)

Verbindingsreis Israël (15 dagen)

Jongerenreis Israël (10 dagen)

Israël Bemoedigingsreis (9 dagen)

Singlereis Experience Israel (10 dagen)

Loo� uttenfeest met Jeruzalemmars (11 dagen)

Loo� uttenfeest 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

Op reis door het land     van de Bijbel 

-   T E N T O O N S T E L L I N G   -

Expeditie 
Israel 

Stadskerk De Wijngaard  
Mr. P. J. Troelstraweg 147A
Leeuwarden | 033 245 88 24 
info@cvi.nl | cvi.nl/expeditie

Beleef het mee in Leeuwarden!  21 sept - 7 nov 2019

Geopend 21 september tot 
en met 7 november 2019. Check 
cvi.nl/expeditie voor de precieze 
openingstijden. Toegang en consumptie 
gratis. Groepen van tevoren aanmelden.

Laat je meenemen 
langs bekende Bijbelse 
plaatsen die ieder hun 

eigen bijzondere verhaal 
vertellen. Een verhaal 
van vroeger en een 

verhaal van nu. 

# Leuke excursie voor schoolklassen en jeugdgroepen # Met nieuwe 
Virtual Reality tour door Galilea # Een ontdekkingstocht voor jong 

en oud # Bezichtig vele voorwerpen uit de tijd van de Bijbel 

De 

warming-up 

voor een 

Israelreis!
..

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

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

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

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

AMEN Bijbelmagazine - 12 juli j.l. verscheen nummer 145 
met o.m. de volgende artikelen: ‘Het evangelie, dat ik u verkondigd 
heb’, ‘Mijn hulp is van de HEERE’, ‘Pseudo tekenen en wonderen’, 

‘Zout’, ‘Standhouden tegen de duivel’ en ‘AMEN Actueel’. Neem 
een abonnement op dit 2-maandelijkse blad en/of word Online-
abonnee met toegang tot meer dan 1500 Bijbelstudie-artikelen!
Kijk voor meer informatie op www.amen.nl of bel: 0343 594411.

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

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

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

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



 

Thema: Verbond en land

Theologisch magazine  
‘Israël en de Kerk’
Over het thema ’verbond’ is - vooral in de gereformeerde traditie - veel getheo-
logiseerd, maar wat betekent het eigenlijk in de Bijbel? Daarover schrijft prof. dr. 
Mart-Jan Paul in het nieuwste nummer van Israël en de Kerk, en hij signaleert dat 
er in de dogmatiek ’een grote afstand is gekomen tot het Bijbelse taalgebruik’. Van 
prof. dr. Hendrik Koorevaar verschijnt het tweede deel van een boeiend artikel 
over Genesis. Impliceert de landbelofte (aan Jakob) de opstanding van de doden?

6 oktober wordt in veel Nederlandse kerken Israëlzondag gehouden. In dit nummer 
staat een preekschets voor de Israëlzondag van de hand van dr. Bert Engelfriet. Deze en 
eerdere preekschetsen zijn ook te downloaden van de website van Christenen voor Israël.

Israël en de Kerk verschijnt begin september en is ook digitaal beschikbaar. Voorgangers 
en theologisch geïnteresseerden kunnen zich abonneren via cvi.nl/israelendekerk.

Actie voor tandartsbezoek gevluchte Joden Jemen

Straks een stralende lach
Heeft u die lach gezien van die jongen op de foto? Nou ja, 
lach? Hij houdt zijn lippen stijf op elkaar. Hij schaamt zich 
enorm voor zijn gebit. Voor hem en nog zeventig wachten-
den uit Jemen vragen we uw hulp, zodat ze straks durven 
te stralen van oor tot oor.

Enkele jaren geleden ontvluchtte deze jongen samen met 
zijn ouders de vervolging en oorlog in Jemen. Ja, oorlog 
in Jemen. We horen er hier in Nederland maar weinig 
over, maar de omstandigheden in Jemen zijn afschuwelijk. 
Onderwijs heeft deze jongen niet kunnen volgen, en een 
bezoek aan een arts of tandarts is in Jemen alleen voor de 
rijken. 

Gevlucht uit Jemen
Het gezin kon niet rechtstreeks naar Israël afreizen, dat is in Jemen veel te gevaarlijk, 
zeker voor Joden. Via een land in Afrika kwamen ze uiteindelijk in Israël. Het duurde 
lang voordat ze eindelijk innerlijk weer een beetje tot rust waren gekomen en de energie 
vonden om een leven op te bouwen in de compleet andere wereld die Israël heet. Maar 
deze jongen weet van aanpakken. Hij gaat naar school, heeft een bijbaantje als portier 
en wil een opleiding volgen voor technicus of timmerman – hij houdt van techniek en 
heeft een oog voor detail. 

Schaamte
Maar de stap om naar school te gaan is enorm voor hem. Hij durft niet goed. De 
schaamte voor zijn gebit is enorm. Ook even erop uit met vrienden vindt hij lastig. Bang 
wat ze van hem zullen denken. 
Deze jongen heeft zoveel talent, heeft nog een wereld te ontdekken, maar staat straks 
toch nog aan de zijkant van de maatschappij als hij niet naar de tandarts kan. De tand-
arts valt in Israël niet onder de zorgverzekering. Zonder mensen die de hand reiken zal 
hij nooit een tandarts zien. Daarom de vraag aan u om deze jongen en nog zeventig 
wachtenden – allemaal vluchtelingen uit Jemen – te helpen. Uw bijdrage klein of groot 
maakt verschil in de levens van deze gevluchte Joden uit Jemen. 

»  Uw gift is welkom op NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen voor Israël met de 
vermelding ’Jemen tandarts’.

En dat is precies wat het gaat worden op zaterdag 26 oktober in De Doelen in Rotterdam. 
Dirigent Jan Quintus is dan 35 jaar dirigent en dat wordt gevierd met een feestelijk concert. 
“In 1984 kreeg ik mijn eerste aanstelling als dirigent, bij Looft den Heer in Notter”, weet 
Zwart. Hij herinnert het zich nog goed: “Eén van de eerste optredens met dit koor, waar ik 
nog steeds dirigent van mag zijn, was een zangavond van Christenen voor Israël in de dorps-
kerk van Wierden. Achter het orgel zat de overbekende Arie Pronk, één van de initiatiefne-
mers van het Holland-Koor waar ik inmiddels meer dan 25 jaar dirigent van ben. Ik mag mij 
dan ook wel ‘ambassadeur van Christenen voor Israël’ noemen.”

Medewerking
Aan het jubileumconcert werken alle koren waar Zwart dirigent van is mee. Naast koor- en 
samenzang is er een meditatie van ds. Kees van Velzen. Ook het Hineni Symfonie Orkest 
verleent zijn medewerking, net als diverse solisten waaronder Chloë Elsenaar (viool), André 
van Vliet (piano), Ronald IJmker (orgel) en Noortje van Middelkoop (panfluit).

Plaats en tijd
Het concert vindt plaats op zaterdag 26 oktober in De Doelen, Schouwburgplein 50 in 
Rotterdam. De aanvang is om 20.00 uur en het concert zal rond 22.00 uur afgelopen zijn. Er 
is geen pauze.

»  Voorverkoop via de koorleden tot 15 september 2019 (€ 25,-).  
Kaartverkoop via De Doelen: www.dedoelen.nl (€ 29,50)

Dirigent Jan Quintus Zwart viert 35-jarig jubileum 

Jubileumconcert in Rotterdam
Bijna duizend koorzangers, een symfonieorkest en diverse solisten. En dan ook nog eens ruimte voor tweeduizend bezoekers in de zaal.  
Genoeg ingrediënten voor een onvergetelijke muzikale avond op 26 oktober in de Doelen in Rotterdam.

Donderdag 26 september

Excursie Deventer 
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 Deventer en 
staat in het bijzonder stil bij het leven van Etty Hillesum. De excursie start in het Etty 
Hillesumcentrum en wordt afgesloten met een wandeling door Joods Deventer.

»  Deelname kost E 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.

Joodse jongen gevlucht uit 
Jemen. | Foto: CvI
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Ongeveer vijftig jaar geleden, begon rabbijn Asher Freund een  

organisatie die in praktijk zou brengen wat hij zijn volgelingen 

altijd al leerde: chessed doen - je liefdevol toewijden aan je 

medemens, omdat hij of zij een geliefd schepsel is van de Schepper.

Deze organisatie, Jad Ezra (‘helpende hand’) is uitgegroeid tot een groot 

netwerk van mensen die op allerlei manieren die liefde van de 

Schepper in praktijk brengen. 

Een kenmerk van het werk van Jad Ezra is dat hulpbehoe-

venden zélf worden betrokken in dit werk. Zij worden  

bemoedigd om zelf chessed te doen en zo groeien ze als 

mens door van betekenis te zijn voor anderen. Dat is 

de kracht van het Jodendom in de praktijk.

Jad Ezra wenst u een goed en zoet Joods nieuwjaar. 

Jad Ezra helpt armen en mentaal zieken in Israël met een veelheid aan projecten. Steun dit bijzondere werk. 

Geef op rekeningnummer NL38 INGB 000 467 6773 van Stichting Vrienden van Jad Ezra. Dank u wel! 

JADEZRA.NL

Bestel op weguitbabylon.nl

Boekpresentatie

€ 19,50
ca 430 blz. 

HET BLOED

UIT DE AARDE
SCHREEUWT

WIM VERWOERD

13-11 EDE
16-11 OLDEBROEK
20-11 URK
23-11 KATWIJK

 DEN HAAG27-11
 NIEUW-LEKKERLAND30-11
 MIDDELBURG14-12

Aanvang:  | Toegang: | Info / Aanmelden: 20:00 uur gratis weguitbabylon.nl

Muziek: Christian Verwoerd

Wim Verwoerd, schrijver van het boek Weg uit 

Babylon, heeft dit nieuwe boek geschreven 

vanuit zijn liefde voor Gods Woord, het Joodse 

volk en de geschiedenis.

De meer dan zestig reizen naar de Joodse 

gemeenschap in Oekraïne, en de bezoeken 

aan tientallen massagraven en kampen in 

Estland, Letland, Litouwen, Wit-Rusland, 

Oekraïne, Polen en Oostenrijk hebben hem 

mede geïnspireerd tot het schrijven van dit 

aangrijpende boek.

Dit boek beschrijft de hartverscheurende 

geschiedenis van eeuwenlange 

Jodenvervolging in christelijk Europa. Zelden 

zijn zoveel historische gebeurtenissen en 

getuigenissen met betrekking tot dit Joodse 

lijden op zo'n uitvoerige en leesbare wijze 

bijeengebracht. De schrijver gaat ook in op 

wat Gods Woord zegt over het vergieten van 

onschuldig bloed. De bloedschuld die op 

Europa rust zal consequenties hebben.



Nieuwleusen, Bodegraven en 
’s-Gravenzande

Avonden vol zang 
en muziek
Heerlijk samen zingen, met volle aandacht luis-
teren naar optredens van koren en solisten, en de 
avond openen en sluiten met gebed en de Bijbel. 
En dat allemaal met een centraal thema: Israël. De 
Zingen voor Israëlavonden van komend najaar heb-
ben al deze ingredienten in zich. Kom naar Nieuw-
leusen, Bodegraven of ’s-Gravenzande.

Nieuwleusen - zaterdag 28 september
In De Voorhof aan de Burg. Mulderlaan 1 bent u vanaf 
19.15 uur welkom voor een muzikale avond. Er is een 
(gezamenlijk) optreden van Chr. Mannenkoor Stap-
horst en Chr. Mannenkoor Asaf uit Dedemsvaart, 
gospelkoor Response uit Zwolle. Judith Koedoot zit 
achter de piano en 
begeleidt het gospel-
koor, Harry Hamer 
bespeelt het orgel 
en begeleidt het 
mannenkoor en de 
samenzang. Ds. Bart 
Trouwborst verzorgt 
de opening en ds. 
Jaap de Vreugd een 
meditatie.

Bodegraven - woensdag 2 oktober
Luister deze avond in de Dorpskerk, Oude Markt 1, 
naar Chr. Mannenkoor Con Forza en naar Jong Forza 
uit Woerden, de Prot. Chr. Zangvereniging Revival 
uit Bodegraven, en sopraan Jacomina van der Plas. 
De opening van de avond wordt verzorgt door ds. A. 
Baas en ds. Willem J.J. Glashouwer zal een korte over-
denking geven. De avond begint om 19.45 uur.

’s-Gravenzande - vrijdag 8 november
Er staat een afwisselend programma van zang en 
muziek gepland. Vocalgroep Voice uit Rotterdam en 
chr. jong mannenkoor Jubilate uit Ridderkerk zijn te 
horen, net als Maria Knops op harp, en Martin Mans 
en Lennert Knops op orgel. Naast de opening door 
ds. A.C. Verweij zal ds. Willem J.J. Glashouwer een 
meditatie houden. Vanaf 19.45 uur ben u van harte 
welkom in de Dorpskerk, Langestraat 34.

Toegang van de avonden is vrij; we houden wel collecte.

actief

Gospelkoor Response.

Op bezoek bij de minister-president van de Salomonseilanden. 
 | Foto: CvI

Het werk van Christenen voor Israël wereldwijd

Salomonseilanden
Meer dan tweehonderd mensen woonden onze conferentie over Israël bij op de Salomonseilanden. Een nieuw team 
met enthousiaste mensen hebben we mogen installeren. Zij gaan op de Salomonseilanden de plaats van Israël in ons 
geloof onder de aandacht brengen in de kerken. 
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Foto: HSO

25 tot 27 oktober 

Israëlweekend  
’t Vierhouterbos
Neem eens de tijd om stil te staan bij de actualiteit van 
Gods Woord voor onze dagen. Neem deel aan het Isra-
elweekend van Christenen van Israël in Vierhouten. In 
een rustige en prachtige omgeving en met uitstekende 
verzorging, verdiepen we ons in Gods plan met Israël, 
Zijn kerk en de wereld.

Zaterdag geeft Jos van Westing van Christenen voor 
Israël Internationaal twee lezingen. Hij gaat op Bijbelse 
wijze en vanuit de grondtekst spreken over de vele 
aspecten van Jezus/Jeshua. Zondag spreekt in de 
eredienst broeder Jacob Keegstra, hij is onder andere 
verbonden aan de Christelijke Ambassade in Jeruzalem. 
Zijn thema: Loofhuttenfeest, een instelling van God 
en hoe hebben het Joodse volk en Jezus dit gevierd? ‘s 
Middags zal hij de conferentie afsluiten met het onder-
werp: Loofhuttenfeest: een profetisch feest. Rond 16.30 

uur nemen we afscheid van de gasten die huiswaarts 
keren. Om deze reden hebben we op zondag het diner 
niet ’s avonds maar om 12.30 uur. Voor de gasten die er 
de voorkeur aan geven om maandag na het ontbijt te 
vertrekken, is er zondagavond een samenzijn in de salon 
en zetten we de traditie voort dat het gastenechtpaar 
trakteert. Maandag na het ontbijt nemen we afscheid 
onder het genot van een kopje koffie.

Praktische informatie
De prijs voor deelname is vanaf E 175,75 p.p. op basis van 
een verblijf met drie personen in één studio. Verlenging 
tot maandag 18 maart kost E 40,- extra. Als daggast 
bent u na aanmelding van harte welkom. U betaalt dan 
voor de zaterdag E 29, 50, en voor de zondag met diner 
E 49,75. Meer informatie en aanmelding: 033-2458824 of 
pholverda@christenenvoorisrael.nl.

De Salomonseilanden zijn overwegend christelijk 
en veel mensen gaan naar de kerk. Antisemitisme en 
anti-Israël sentimenten komen daar nauwelijks voor. 
Het land bestaat uit zes grote eilanden en bijna duizend 
kleine eilandjes. 

Bij de minister-president
De minister-president van deze eilanden, Manasseh 
Sogovara, wilde de conferentie graag openen en ons 

toespreken. Een indrukwekkend betoog waarin hij 
duidelijk maakte hoe belangrijk het voor politici is 
om gehoorzaam te luisteren naar het Woord van God. 
“Israël heeft een profetische betekenis in deze eindtijd”, 
vertelde hij. “Landen die zichzelf een christelijk land 
noemen hebben de opdracht om Israël te beschermen.” 
De volgende ochtend werd ons nieuwe team uitgeno-
digd in zijn residentie om de gebruikelijke weekopening 
op maandagmorgen bij te wonen en een Bijbelstudie te 
geven over Israël. Heel indrukwekkend om een minis-
ter-president zo duidelijk en krachtig positief te horen 
spreken over Israël en over de verantwoordelijkheid van 
regeringen tegenover Israël. 

Draag hen in uw gebed
Ons nieuwe team daar gaat zich de komende periode 
inzetten om de Engelstalige krant te verspreiden, als ook 
nieuws en Bijbelstudies over Israël. Veel voorgangers 
worden de komende periode toegerust om Bijbelstu-
diegroepen over Israël in hun gemeenten te starten. 
Vanwege de grote afstand vanuit Nederland zal ons 
team in Australië deze toerusting en coaching van het 
nieuwe team op zich nemen. Het is belangrijk om hen te 
dragen in uw gebeden. | Tekst: Ds. Kees Kant

Shalom van Alyn
Met veel enthou-
siasme maakten 
kinderen van de 
meisjesvereniging 
uit Katwijk begin dit 
jaar Shalomkaarten. 
In maart brachten 
wij deze kaarten bij 
het kinderziekenhuis 
Alyn in Jeruzalem. 
Tijdens een speciale en hartelijke ontvangst vertelde de 
medewerkster van Alyn dat ze de kinderen les zou geven 
over Nederland - want de kinderen zijn dan wel erg ziek, 
ze krijgen toch les zodat ze zo min mogelijk missen. Tot 
onze grote verrassing arriveerde er vlak voor de zomerva-
kantie een kleurrijke poster gemaakt door de kinderen van 
Alyn om de meisjes uit Katwijk te bedanken voor de mooie 
kaarten. Een hartverwarmende actie! | Foto: CvI

Concerten Hineni Symfonie Orkest

Reserveer in uw agenda
De kans om naar een schitterend concert van het Hineni 
Symfonie Orkest te gaan wilt u niet aan u voorbij laten 
gaan. Daarom hier alvast de data voor het komende 
seizoen. Dan kunt u die avond(en) alvast reserveren in  
uw agenda.

•   26 oktober: Rotterdam, zie pagina 19
•   16 november: IJsselmuiden
•    7 maart: Eindhoven
•    2 mei: Huizen »  Info en meer op hinenisymfonieorkest.nl.
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Verkort jaarverslag 2018

Activiteiten
 
1e pijler: verootmoediging en voorbede
Daarmee komen we gelijk bij de basis 
van ons werk: verootmoediging en 
voorbede. Dat is de belangrijkste pijler 
van Christenen voor Israël. Bij alles wat 
er in en rondom Israël gebeurt, horen 
we het in de eerste plaats te brengen 
voor de troon van de God van Israël. 
Hij is soeverein in alles (Daniël 2:21): 
“Hij zet koningen af en stelt koningen 
en machthebbers aan”. Met als uitein-
delijk doel alles te doen meewerken 
aan de heerlijke toekomst, de vernieu-
wing, de wedergeboorte van de ganse 
schepping onder Zijn heerlijk koning-
schap van waarheid, gerechtigheid en 
vrede. 

Elke tweede maand geven we een 
gebedskalender uit die we verzenden 
naar 1.156 e-mailadressen en 1.394 post-
adressen en dan nog naar 385 adressen 
in een grotere oplage voor gebedskrin-
gen. Op de dag voor Grote Verzoendag 
hielden we in Kampen een speciaal be-
zinningsconcert. In het nieuwe gebouw 
aan de Henri Nouwenstraat in Nijkerk 
hebben we een speciale gebedskamer 
voor Israël ingericht. Individuele perso-
nen, maar ook kleine groepen kunnen 
hiervan gebruik maken om speciaal 
voor Israël te bidden. Wekelijks vinden 
hier ook bidstonden plaats voor Israël, 
de terugkeer van het Joodse volk naar 
het land en ook voor het werk van 
Christenen van Israël en haar mede-
werkers in de verschillende landen. 

2e pijler: onderwijs
Een tweede belangrijke pijler van 
Christenen voor Israël is het geven van 
onderwijs. We zijn dankbaar dat we 
daarvoor vele sprekers mogen inzet-

ten, informatie doen uitgaan en grote 
bijeenkomsten kunnen organiseren. 
Spreekbeurten in het land
Meer dan vijftien verschillende spre-
kers verzorgden meer dan driehonderd 
spreekbeurten in kerkelijke gemeentes: 
270 avonden met eigen sprekers, 25 
avonden met sprekers uit Israël, 70 
vrouwenbijeenkomsten.
Familiedagen
In het kader van zeventig jaar Israël 
organiseerden we tien bijeenkomsten 
waar we in het totaal 7.500 bezoekers 
mochten verwelkomen. Daarnaast or-
ganiseerden we met de bekende chazan 
uit Israël Jonathan Razel drie concerten 
waar 1.950 bezoekers op af kwamen.
Isreality weekend
Het speciaal voor jongeren van 18 tot 
30 jaar georganiseerde weekend trok 55 
jongeren uit vele verschillende kerkelij-
ke gemeenten. Het was een bijzonder 
weekend met bijzondere mensen en 
sprekers.
Israëlcursus 
Bij de 22 verschillende sprekers van de 
door ons georganiseerde Israëlcursus 
in Nijkerk kwamen meer dan 1.400 
geïnteresseerden. De sprekers kwamen 
zowel uit Nederland als uit Israël.
Scholen
De afdeling Educatie verzorgde 325 
spreekbeurten en presentaties op scho-
len. Ter ondersteuning van het werk op 
de scholen verspreiden we speciaal een 
blad, Tov!ClubMagazine, voor kinderen 
tot twaalf jaar. 
Zomertentoonstelling Wereldwonder 
Israël
De zomertentoonstelling trok meer 
dan elfduizend bezoekers gedurende de 
maanden mei tot december 2018. 
Excursies
Onder deskundige leiding van onze 
medewerkers vonden er zes excursies 
plaats naar belangrijke plaatsen in Ne-
derland waar veel Joden gewoond heb-
ben tot aan de Tweede Wereldoorlog. 
225 mensen hadden zich ingeschreven 
en waren dankbaar voor de deskundige 
en gastvrije leiding en ontvangst.
Reizen naar Israël en Oekraïne
In 2018 werd er niet een speciale reis 
voor predikanten georganiseerd. Wel 
mochten we 41 studenten van de 
Driestar uit Gouda in Israël begeleiden. 
Ook organiseerden we elf solidariteits-
reizen en zes gemeentereizen naar Is-
raël met in totaal 388 deelnemers. Met 
de inspirerende Isreality werkreis in 
de zomer van 2018 gingen ruim veertig 
jongeren mee. Er vonden zeven spe-
ciale werkreizen naar Oekraïne plaats 
met 71 deelnemers. Deze laatste reizen 
zijn bedoeld om donateurs en anderen 

kennis te laten nemen met ons werk en 
de situatie in Oekraïne en daadwerk-
lijk mee te helpen bij het inpakken en 
verdelen van voedselpakketten.
(Sociale) media
De website christenenvoorisrael.
nl is ook in het afgelopen jaar door 
meer dan 350.000 unieke bezoekers 
bezocht. Ook nam het aantal volgers 
op Instagram en Facebook verder toe, 
naar respectievelijk 1.005 en 14.500. De 
dagelijks WhatsApp dienst van Chris-
tenen voor Israël telt ruim zesduizend 
ontvangers.
De krant Israël Aktueel werd, in een 
oplage van 66.500 kranten, verspreid in 
tien maandelijkse edities. De krant van 
oktober verscheen in een oplage van 
136.000 waarvan er 70.000 verspreid 
werden in iets minder dan duizend 
kerkelijke gemeenten. 
In april 2018 publiceerden we in 
samenwerking met Israel Today een 
magazine/krant. Dit speciale nummer 
over de geschiedenis en toekomst van 
Israël werd toegezonden aan zowel de 
ontvangers van Israël Aktueel als aan 
de abonnees van Israel Today.

3e pijler: hulpverlening
De derde pijler van Christenen voor 
Israël is de hulpverlening bij de terug-
keer van het Joodse volk, humanitaire 
projecten in het land Israël en acties 
voor solidariteit.
Alija: We hielpen bij de terugkeer 
(metterdaad of financiering) van: 5.000 
Joden uit Oekraïne, 100 Joden uit 
Frankrijk, 300 Joden uit India, 5.000 
Joden uit de andere landen uit de voor-
malige Sovjet-Unie, de eerste opvang in 

Israël van 720 immigranten, in het pro-
ject First Home in the Homeland en 
bij verschillende andere integratiepro-
jecten. We organiseerden samen met 
het Joods Agentschap  32 alijaseminars 
waarvan twintig in Oekraïne en twaalf 
in Rusland. Deze werden bezocht door 
60 tot 100 Joden die interesse toonden 
om alija naar Israël te maken. Naast de 
vele donaties voor ons project ‘Breng 
de Joden thuis’, mochten we een 
speciale donatie ontvangen voor het 
thuisbrengen van duizend Joden, totaal 
€ 135.000. Deze laatste donatie kon 
voor een gedeelte ingezet worden voor 
de speciale zomervluchten toen meer 
dan vierhonderd Joden op één dag alija 
maakten naar Israël.
Hulp arme gezinnen: We gaven: 82.000 
maaltijden via Hineni in Jeruzalem, 
2.400 pakketten voor de Joodse feesten 
voor arme gezinnen, 600 voedselbon-
nen voor aankopen in supermarkten, 
14.900 voedselpakketten in Oekraïne, 
2.500 maaltijden in Joodse weeshuizen 
in Oekraïne, 400 ondersteuningspak-
ketten in Bethlehem, 30.000 maaltij-
den voor de minderbedeelden in Jaffa 
via het Jaffa Instituut, mede financie-
ring van een bus voor het ophalen van 
kinderen voor activiteiten in de baptis-
ten gemeente in Bethlehem.
Holocaustoverlevenden: We financier-
den en waren daadwerkelijk betrok-
ken bij: 250 Holocaustoverlevenden 
in Oekraïne met directe financiële 
en praktische maandelijkse hulp; vijf 
monumenten bij Joodse massagraven 
ter nagedachtenis aan de Holocaust in 
Oekraïne; 255.000 euro directe hulp 
aan Holocaustoverlevenden in Israël. 
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2018 stond in het teken van zeventig jaar Israël. In 1948 werd de moderne staat Israël gesticht. David Ben-Goerion riep op 14 mei 1948  
de onafhankelijkheid uit. Een droom van bijna tweeduizend jaar ging voor het Joodse volk in vervulling. Wij hebben met Israël zijn zeventigste 

verjaardag mee mogen gedenken en vieren. We hebben mee mogen werken om zevenduizend Joden thuis te brengen in Israël. Naast het  
thuisbrengen van het Joodse volk mochten we helpen om in Israël vele projecten voor mensen in nood uit te voeren. Dankzij de trouwe  

gaven van de donateurs van Christenen voor Israël was 2018 een heel bijzonder jaar. Nog nooit kon er zo veel ondersteuning gegeven  
worden in Israël en ook aan de overlevenden van de Holocaust in Oekraïne. 

In maart 2018 keerde een grote groep Joden uit 
India, Bnei Menashe, terug naar Israël. | Foto: 
Shavei Israël

In december stond de chanoekia midden in Leeuwarden. | Foto: CvI



Kinderen van Israël: We financierden: 
voor vierhonderd scholieren hun bij-
drage aan het internaat van het Jaffa In-
stituut in Beth Shemesh; tweehonderd 
scholen voor onderwijsprogramma’s in 
het Educational Centre in Savyon; op-
vang en werk voor Ethiopische meisjes 
(stichting Eden) die aan lager wal zijn 
geraakt, en directe een-op-een hulp 
voor het maatjesproject van Yediddim. 
Beiden mogelijk gemaakt door Onder-
nemersplatform van Christenen voor 
Israël. In Aleh, een instituut voor de 
verzorging van kinderen met zwaar 
lichamelijke en verstandelijke beper-
kingen, een monitoringsysteem voor 
de slaapplekken van de kinderen en 
daarnaast nog 28 nieuwe bedden voor 
de Alehvestiging in Bnei Brak.
Solidair met Israël: Solidair met Israël 
door: het verdelen van honderdduizend 
tulpenbollen met kaartjes van gevers als 
blijk van solidariteit en aanmoediging 
tot correspondentie met Nederlandse 
gevers; veertig jonge vrijwilligers die 
in de zomer actief arme gezinnen in 
Jeruzalem hielpen; meer dan 250 Neder-
landse vrijwilligers die werkten bij de 
verschillende projecten, die Christenen 
voor Israël ondersteunt; actief bestrij-
den in woord en daad van anti-Israëlac-
tiviteiten zoals BDS (boycot, desinves-
teringen, sancties) van regeringen en 
ngo’s; tien solidariteitsbijeenkomsten in 
het kader van zeventig jaar Israël.

Plannen voor 2019 en volgende jaren

Voor 2019 hebben we als thema gekozen 
‘Gods trouw aan Israël’. Dat zal natuur-
lijk niet alleen in 2019 doorklinken maar 
ook in de komende jaren. De nieuwe 
zomertentoonstelling zal als thema 
hebben ‘de Bijbel en Israël’. We zullen 
proberen om het weer een interactieve 
tentoonstelling te laten zijn, waarbij het 
geschikt gemaakt zal worden voor jong 
en oud. Ook zullen we schoolklassen 
uitnodigen om de tentoonstelling te 
bezoeken. 
Het aantal lezers van de krant Israël 
Aktueel heeft zich in de afgelopen jaren 
gestaag uitgebreid. Dat werd in de eerste 
plaats veroorzaakt door de vele bijeen-
komsten die wij in het land mochten 
houden. Daar zal ook de komende jaren 
de focus op blijven liggen. Ook in het 
zuiden van het land waar Christenen 
voor Israël minder achterban heeft, 
willen we Israël beter op de kaart gaan 
zetten. 
Een ander speerpunt zal zijn om meer 
christenen naar Israël te brengen om 
vrijwilligerswerk te gaan doen. We 
merken dat door echt de handen uit 
mouwen te steken de betrokkenheid bij 
het wel en wee van Israël enorm wordt 
gestimuleerd.

23

Een volle zaal tijdens het concert van Yonathan Razel. | Foto: CvI

Volledig jaarverslag
 
Bovenstaande opstelling is ontleend aan het volledige jaarverslag 2018.
Bij het volledige jaarverslag is een controleverklaring afgegeven met het volgende 
oordeel: Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
samenstelling van het vermogen van de Stichting Christenen voor Israël Nederland te 
Nijkerk per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met 
de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor fondsenwervende instellingen RJ 650.
 
Nijkerk, 27 juni 2019, Alfa Accountants B.V.
 
Opmerking: Het volledige jaarverslag 2018 kunt U over de post ontvangen door 
overmaking van € 5,00 op rekening NL38 ABNA 0529 310 252 onder vermelding van uw 
naam en adres en ‘jaarverslag 2018’. Het volledige jaarverslag is ook online te bekijken 
op cvi.nl/jaarverslag.”

Verklaring besteding middelen

Het bestuur verklaart dat alle middelen in het verslagjaar zijn 
besteed in het belang van de doelstellingen.

Nijkerk, 19 juni 2019

Het bestuur bestaat uit negen personen, die voor een periode 
van vier jaar worden benoemd. De benoeming vindt plaats door 
de zittende bestuursleden. 

Samenstelling bestuur Stichting Christenen voor Israël Neder-
land per 31 december 2018: W.A. van der Hoff, voorzitter, J. van 
Dijk, secretaris, R. Fluit, penningmeester, ds. G.J. Krol, bestuurs-
lid, dr. ir. L.E. Meijer, bestuurslid, F.A. de Lange, bestuurslid, 
D. Vandeputte, bestuurslid, mr. A.T. Elenbaas-van den Berge, 
bestuurslid, M. Benard, bestuurslid

Samenstelling toezichthoudende commissie per 31 december 
2018:
J. van Dijk, R. Fluit, J. van de Ham

Alle leden van het bestuur, de directie en de leden van de 
toezichthoudende commissie, hebben geen relevante neven-
functies.

Christenen voor 
Israël is sinds 1999 
in het bezit van het 
CBF-keurmerk.

israël aktueel | september 2019

Balans per 31 december 2018 

    2018                        2017
EUR EUR EUR EUR

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa 290.516 246.459
Financiële vaste activa 175.000 209.076

Vlottende activa
Voorraden 0 15.000
Vorderingen en overlopende activa 463.303 296.507
Effecten 0 1.450
Liquide middelen 1.565.434 1.377.770

Totaal 2.494.253 2.146.262

Passiva
Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve                     750.000 750.000
Bestemmingsreserves 441.793 141.793
Bestemmingsfondsen
Overige reserves

769.054 
371.381

847.896 
248.282

2.332.228 1.987.971

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en 
handelskredieten
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen
Overige schulden en overlopende 
passiva

58.325

5.057

98.643

Totaal  2.494.253 2.146.262

Staat van baten en lasten over 2018 

Realisatie 2018 Realisatie 2017
EUR EUR

Baten particulieren/bedrijven
Donaties en giften 7.477.318    5.468.712
-  Baten als tegenprestatie voor 

levering van: 
producten en/of diensten 12.389 12.950

Som der baten 7.489.707 5.481.662

Lasten
Besteed aan doelstellingen
- Ondersteuning projecten 5.227.182 3.868.038
- Voorlichting 814.451 691.091

Werving baten
- Kosten eigen fondswerving 614.185 522.122

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie 495.156 430.729
Som der lasten 7.150.974 5.511.980

Saldo voor financiële baten en 
lasten

338.733  (30.318)

Saldo financiële baten en lasten       5.524 13.815
Saldo van baten en lasten 344.257  (16.503)

Resultaatbestemming 2017 2016
Toevoegen/onttrekken aan:
- Geoormerkte bestemmingsreserve 300.000  (129.869)
- Overige reserves 123.099 52.367
- Bestemmingsfonds (78.842) 60.999

344.257 (16.503)



Feestelijk jaar
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Het jaar 2018 stond in het teken van het zeventigjarig bestaan van de staat Israël. Israël vierde feest, en wij vierden dit met Israël mee.  
We organiseerden avonden, bijeenkomsten en acties om dit uit te dragen. In Den Haag sneden we taart aan, in Israël verwelkomden  

we de laatste van zevenduizend Joden die we hielpen terugkeren. Ook de jaarlijkse zomertentoonstelling stond in het teken van Israël,  
van het wonder van het bestaan van de staat Israël. Ondanks alle bedreigingen, en misschien wel tegen de logica en de verwachting  

van velen in, groeit en bloeit Israël. In alles wat we als stichting ondernemen – zangavonden, lezingen, excursies, reizen en  
ondersteuning van projecten – willen we iedereen in Nederland laten zien dat Israël een teken van hoop is voor de wereld,  

maar ook voor mensen persoonlijk. God houdt zijn beloften. 
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jaarverslagseptember 2019 | israël aktueel

A   In het Israëlcentrum expo-
seerde Evelien van Dis met 
haar kunst onder de titel 
’Bijbelwoorden verbeeld’.

B   Zij mochten dankzij uw 
steun eindelijk Israël hun 
thuis noemen, na jaren 
wachten in het noordoosten 
van India. 

C   Wie in Oekraïne op weg 
is naar Israël, maar door 
bijvoorbeeld oorlogsgeweld 
niet direct op het vliegtuig 
kan stappen, vindt een 
warm onderdak in de schuil-
plaats in de buurt van Kiev.

D   Het wonder van Israël 
verbeeldden we met de 
zomertentoonstelling in 
het Israëlcentrum. Duizen-
den mensen mochten we 
verwelkomen.

E   Een jarige zet je in het zon-
netje, Israël werd zeventig 
jaar. Daarom organiseerden 
we een Mazzeltovtour door 
heel Nederland, met veel 
zang, muziek en een over-
denking.

F   Het Israëlcentrum is een 
plaats van ontmoeting voor 
vrienden van Israël. Iedereen 
is welkom, de koffie staat 
klaar, en wie wil kan de 
Israëlwinkel bezoeken, de 
tentoonstelling, of gebruik-
maken van de gebedskamer.

G   Op ontdekkingsreis door 
Israël en niet te beroerd om 
ook nog vrijwilligerswerk 
te doen. Elk jaar bieden we 
jongeren de kans Israël te 
leren kennen.
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H   Leeuwarden was het toneel 
waar we samen met u de 
eerste kaars van de menora 
mochten aansteken.

I   In de Jeruzalemzaal van het 
Israëlcentrum zijn bijna we-
kelijks lezingen bij te wonen, 
met sprekers uit binnen- en 
buitenland. 

J   Dankzij uw bijdrage kon 
het Feuerstein Instituut in 
Israël meer onderwijs geven 
aan Ethiopische Joden die 
een plekje in de Israëlische 
samenleving zoeken. 

K   Muziek uit Israël in Neder-
land. U kwam in groten ge-
tale naar de concerten van 
de Joodse zanger Yonatan 
Razel.

L   Met een groots concert 
door het Holland-Koor werd 
de feestelijke bijeenkomst in 
Jeruzalem ter gelegenheid 
van de terugkeer van zeven-
duizend Joden naar Israël 
luister bijgezet. Ook dit in 
het kader van Israëls 70-jarig 
bestaan.

M   De jaarlijkse tulpengroet uit 
Nederland kon ook dit jaar 
weer op veel enthousiasme 
van de Israëli’s rekenen. 
Vooral veel kinderen in Isra-
el werden betrokken bij het 
planten van de bollen.

N   Het Israëlcentrum is een 
stapje groener en duurza-
mer geworden met een zee 
aan zonnepanelen op het 
dak.

O   Taart en verjaardagen gaan 
samen. Daarom sneden 
we in Den Haag een grote 
taart aan ter gelegenheid 
van de zeventigste verjaar-
dag van Israël.

Foto’s: CvI



advertentie

Maak kennis met Authentiek Israël
✔ Verblijf in authentieke kibboetsen
✔ Ondek de minder bekende plekken
✔ ‘Shop & Cook’ in Ben Yahuda

Kijk op: www.goedideereizen.nl/34452

12 dagen 
v.a.

2099

Van Tiberias tot Eilat
✔ Bijbelse sporen van Noord tot Zuid
✔ Wandel over Via Dolorosa
✔ Drijf in de Dode Zee

Kijk op: www.goedideereizen.nl/34396

12 dagen 
v.a.

1499

Israël in rustig tempo
✔ Rechtstreekse vlucht
✔ Vele excursies in rustiger tempo
✔ Beleef het bijzondere karakter

Kijk op: www.goedideereizen.nl/33037

12 dagen 
v.a.

1499

Kerst in de Velden van Efratha
✔ Kerst vieren in het Beloofde Land
✔ 1e en 2e Kerstdag in Bethlehem en Jeruzalem
✔ O.l.v. Nederlandssprekende gids Ines Zafrir

Kijk op: www.goedideereizen.nl/60107

8 dagen 
v.a.

1499

Verrassende gezinsreis Israël
✔ Bezoek Bijbelse dierentuin 
✔ Fietstocht door de Hula Vallei
✔ Overnacht bij de bedoeïenen

Kijk op: www.goedideereizen.nl/34455

8 dagen 
v.a.

1274

Israël & het Overjordaanse
✔ Overnacht bij de bedoeïenen
✔ Per boot over het meer van Tiberias
✔ Bezoek Petra

Kijk op: www.goedideereizen.nl/29734

15 dagen 
v.a.

1699

Hoogtepunten van Israël
✔ Kennismaking met het Beloofde Land
✔ Ervaar de Bar Mitsvah bij de Klaagmuur
✔ Bezoek Yad Vashem

Kijk op: www.goedideereizen.nl/33635

8 dagen 
v.a.

1099
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7 september 2019
Thoralezing: Sjoftíem,  
Deuteronomium 16:18-21:9
Haftarahlezing: Jesaja 51:12-52:12

14 september 2019
Thoralezing: Ki teetsée,  
Deuteronomium 21:10-25:19
Haftarahlezing: Jesaja 54:1-10 

21 september 2019
Thoralezing: Ki tavó,  
Deuteronomium 26:1-29:8
Haftarahlezing: Jesaja 60:1-22

28 september 2019
Thoralezing: Nitsavíem,  
Deuteronomium 29:9-30:20
Haftarahlezing: Jesaja 61:10-63:9

Sprekers

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

serie Focus op Israel 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!Clubdag 
voor kinderen uit groep 5 t/m 8. 
 Locatie: Israëlcentrum, Henri Nou-
wenstraat 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 najaarsfees-
ten in Israël. 

Dinsdag 3 september
20.00 uur: Terneuzen: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3).  Locatie: Evangeli-
sche 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 christelijk 
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: Bevrijdingskerk, 
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 aanstaande 
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.

Zaterdag 14 september
09.30 uur: Hamont-Achel (B): Studie-

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

10.30-14.30 uur: Nijkerk: Israël Thema 
Talks (1/5).  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Met Tass 
Sada (thema: Arafat was mijn held) 
en ds. Henk Poot (thema: Gelukkig 
nieuwjaar?!) Inschrijven E 10,- via 
cvi.nl/thematalks of 033-2458824.

Maandag 16 september
20.00 uur: Goes: Seminar ds. Henk 

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

20.00 uur: Dordrecht: Lezing Nati 
Rom.  Locatie: De Wijnstok, 
Dubbelsteynlaan West 70. Thema: 
Wat maakt Judea en Samaria zo 
belangrijk? 

Dinsdag 17 september
20.00 uur: Zwolle: Lezing Nati Rom. 

 Locatie: De Zuiderhof, Troelstralaan 
25. Thema: Wat maakt Judea en 
Samaria zo belangrijk? 

20.00 uur: Terneuzen: Seminar ds. 
Henk Poot (2/3).  Locatie: Evangeli-
sche Gemeente ‘De Kandelaar’, Van 
Cantfortstraat 36. Thema: Jozef, 
Jezus en Israël.

20.00 uur: Oss: Lezing Peter Pel-
lemans.  Locatie: Pinksterterp, 
Vianenstraat 102. Thema: Gods 
doel met Israël.

Woensdag 18 september
17.00 – 21.00 uur: Nijkerk: Israël Thema 

Talks (2/5).  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Met Nati 
Rom (thema: Wat maakt Judea 
en Samaria zo belangrijk?) en 
Elad Zigler (thema: De 5 grootste 
verschillen tussen Nederland en 
Israël). Inschrijven E 10,- via cvi.nl/
thematalks of 033-2458824.

20.00 uur: Tholen: Seminar ds. Henk 
Poot (2/3).  Locatie: De Wingerd, 
Nieuwepad 1, Thema: Jozef, Jezus 
en Israël.

Donderdag 19 september
20.00 uur: Arnhem: Lezing ds. Oscar 

Lohuis.  Locatie: De Ark, Amster-
damseweg 17. 

Thema: De terugkeer van de Joden 
naar het Beloofde Land.

20.00 uur: Emmeloord: Lezing ds. 
Willem J.J. Glashouwer.  Locatie: 
De Regenboog, Nagelerstraat 35. 
Thema: Waarom eindtijd? 

Vrijdag 20 september
19.30 uur: Alblasserdam: Lezing ds. 

Kees van Velzen.  Locatie: ’t 
Scheepke, Rijnstraat 434. Thema: 
Op arendsvleugels.

Dinsdag 24 september
20.00 uur: De Meern: Lezing ds. Kees 

van Velzen.  Locatie: De Klepel, 
Zandweg 126. Thema: Jeruzalem, de 
steen des aanstoots. 

20.00 uur: Nijmegen: Lezing Peter Pel-
lemans.  Locatie: Ontmoetingscen-
trum, Prof. Ragoutstraat 23. Thema: 
Gods doel met Israël.

20.00 uur: Dieren: Lezing ds. Jaap de 
Vreugd.  Locatie: Ontmoetings-
kerk, Admiraal Helfrichlaan 54. 
Thema: Met Israël op weg naar de 
toekomst. 

20.00 uur: Groningen: Lezing ds. 
Willem J.J. Glashouwer.  Locatie: 
Immanuelkerk, Overwinningsplein 
1. Thema: De tekenen van de 
eindtijd. 

Woensdag 25 september
10.00–15.30 uur: Nijkerk. Studiedag 

voor predikanten en voorgangers 
met rabbijn Wim van Dijk en dr. L. 
Engelfriet.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Thema: 
Israël zegenen. Aanmelding is 
verplicht en kan tot vrijdag 20 sep-
tember via www.cvi.nl/studiedagen 
of 033-2458824. Kosten: E 17,50 
(inclusief lunch).

20.00 uur: Geertruidenberg: Lezing 
Peter Pellemans.  Locatie: Geer-
truidkerk, Elfhuizen 3. Thema: De 
Joodse wortels van het christelijk 
geloof.

20.00 uur: Lemmer: Lezing ds. Oscar 
Lohuis.  Locatie: Het Baken, Wiepke 
Hofstraat 2. Thema: De verhouding 
tussen Israël en de kerk.

Donderdag 26 september
20.00 uur: Lelystad: Seminar ds. Henk 

Poot (2/3).  Locatie: Max het musje, 
Groene Velden 83. Thema: Israël en 
het evangelie van Johannes.

20.00 uur: Venlo: Lezing ds. Kees van 
Velzen.  Locatie: Pinkstergemeente 
Sion, Vossenerlaan 84. Thema: 
Ruth, uw volk is mijn volk en uw 
God is mijn God.

Maandag 30 september
20.00 uur: Zierikzee: Lezing ds. Henk 

Poot.  Locatie: Christelijk Gerefor-
meerde Kerk, Zevengetijstraat 11. 
Thema: Jezus en Israël. 

Dinsdag 1 oktober
20.00 uur: Terneuzen: Seminar ds. 

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

Woensdag 2 oktober
20.00 uur: Uden: Lezing Peter Pelle-

mans.  Locatie: IKC Raam, Bosveld 
118. Thema: De vervulling van 
Bijbels profetieën in onze tijd.

20.00 uur: Veenendaal: Lezing ds. Kees 
van Velzen.  Locatie: Westerkerk, 
Goudvink 2. Thema: Israël in de 
eindtijd. 

20.00 uur: Tholen: Seminar ds. Henk 
Poot (3/3).  Locatie: De Wingerd, 
Nieuwepad 1, Thema: Jozef, Jezus 
en Israël.

Donderdag 3 oktober
20.00 uur: Zetten: Lezing ds. Kees van 

Velzen.  Locatie: De Verbinding, 
Stationsstraat 1. Thema: Zie, Ik ben 
met jullie alle dagen.

20.00 uur: Renswoude: Lezing ds. Jaap 
de Vreugd.  Locatie: De Voorhof, 
Dorpstraat 88. Thema: De geboor-
teweeën van het Koninkrijk. 

20.00 uur: Veenwouden: Lezing ds. 
Oscar Lohuis.  Locatie: Johannes-
kerk, Haadstrjitte 6. Thema: De 
verhouding tussen Israël en de kerk.

20.00 uur: Hilversum: Lezing Heleen 
Bénard.  Locatie: Grote Kerk, Oude 
Torenstraat 6. Thema: Heeft Israël 
onze steun nodig?

Dinsdag 8 oktober
20.00 uur: Leeuwarden: Seminar 

ds. Henk Poot (1/2).  Locatie: 
Kurioskerk, Julianalaan 38. Thema: 
Israël en het evangelie van Johan-
nes. 

20.00 uur: Dordrecht: Lezing ds. 
Willem J.J. Glashouwer.  Locatie: 
Andreaskerk, Jacob van Heems-
kerckstraat 19. Thema: Israël: 
Verbonden en Koninkrijk.

20.00 uur: Deventer: Lezing Oscar 
Lohuis.  Locatie: Zalencentrum van 
Vlotenhof, Johannes van Vloten-
laan 85. Thema: Tekenen van de 
aanstaande wederkomst.

Muziek

Vrijdag 13 september
20.00 uur: Winsum: Zingen voor Israël 

m.m.v. Vredewolds Chr. Man-
nenkoor uit Marum en ds. Jaap 
de Vreugd.  Locatie: Anna Tsjerke, 
Spanumerdyk 5. Samenzang vanaf 
19.45 uur.

Donderdag 19 september
20.00 uur: Nijkerk: Concert Isrea-

lity: Israëlische band Zan Nadir. 
 Locatie: Israelcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. Tickets & info: 
isreality.nl/concert.

Vrijdag 20 september
20.00 uur: Bedum: Zingen voor Israël 

m.m.v. It-Ljochtbeaken uit Hau-
lerwijk en Tjerko van der Wouden. 
 Locatie: Maranathakerk, Grotestraat 
33. Samenzang vanaf 19.45 uur.

Zaterdag 28 september
19.30 uur: Nieuwleusen: Zingen voor 

Israël.  Locatie: De Voorhof, Burg. 
Mulderlaan 1. Samenzang vanaf 
19.15 uur.

Woensdag 2 oktober
20.00 uur: Bodegraven: Zingen voor 

Israël.  Locatie: Dorpskerk, Oude 
Markt 1. Samenzang vanaf 19.45 uur.

Zaterdag 5 oktober
19.30 uur: Giessen: Zingen voor Israël 

m.m.v. het Christelijk Mannen-
koor Altena en ds. Kees van 
Velzen.  Locatie: Hervormde Kerk, 
Kerkstraat 2.

Woensdag 9 oktober
20.00 uur: Dokkum: Zingen voor Israël, 

met ds. Kees van Velzen.  Locatie: 
Kerkelijk Centrum de Herberg, 
Harddraversdijk 1. Samenzang 
vanaf 19.45 uur.

20.00 uur: Zeist: Zingen voor Israël, 
met ds. Henk Poot.  Locatie: Chris-
telijk Gereformeerde Kerk, Bergweg 
32. Samenzang vanaf 19.45 uur.

Overig

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

stelling Expeditie Israel. Op reis 
door het land van de Bijbel. Voor 
de kinderen met een speurtocht. 
 Locatie: Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. Dagelijks gratis 
te bezoeken (m.u.v. zon- en feest-
dagen).

Tot 31 augustus
10.00-16.00 uur: Nijkerk: Expositie 

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

Vanaf 16 september
10.00-16.00 uur: Nijkerk: audiovisuele 

tentoonstelling ‘De oorlog vergeet 
ik nooit meer’. Verhalen van 
Holocaust-overlevenden uit Oek-
raïne, naverteld door Nederlandse 
kinderen.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Dagelijks 
gratis te bezoeken (m.u.v. zon- en 
feestdagen). Meer informatie via 
cvi.nl/tentoonstelling.

Vrijdag 13 – zaterdag 14 september
In Leer (DE) is een Israëlconferentie, 

georganiseerd door Israelfreunde 
Ostfriesland. Hoofdspreker is ds. 
Willem J.J. Glashouwer.  Locatie: 
Teletta-Groß-Gymnasium Leer, 
Gaswerkstraße 17 in Leer.  
Aanmelding via de www.israelkon-
ferenz-ostfriesland.de.

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  
27 september 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 Ridderhof

TECHNISCHE REALISATIE: Novente creatief en digitaal bureau, Nunspeet

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

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

colofon
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Israël en Oekraïne

Reizen 2019-2020
Of u al twintig keer in Israël bent geweest, of nog nooit: Israël is altijd en iedere keer  
weer de moeite van een bezoek waard. Ga komend seizoen met ons mee en ontdek  
het land van de Bijbel, het Joodse thuisland.

2019
Loofhuttenreis  16 t/m 24 oktober  E 1.725,-
Chanoekareis  13 t/m 19 december  E   895,-
Bemoedigingsreis Oekraïne  14 t/m 21 december  E   850,- (all-in)

2020 (volledig programma volgt in een volgende krant)
Voorjaarsvakantie  22 t/m 29 februari  E 1.395,-
Israël vanuit België  8 t/m 16 maart  E 1.745,-
Lentereis  23 maart t/m 1 april  E 1.765,- 
Meivakantie  27 april t/m 5 mei  E 1.695,- 

»  Deze reizen zijn geschikt voor alle leeftijden! Prijzen o.b.v. halfpension en twee personen  
per kamer. Aanmelden en info: reizen@cvi.nl of 033-2458824.
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www.kinderwerkeropuit.nl/najaarsfeesten

“Niet alleen denken, maar ook doen”

Ontdek de Najaarsfeesten met Jakob!

Bestel nu! 
En ga er mee aan de slag op de 
zondagen van 29 september 
tot en met 20 oktober.

Pakket groep 3 - 5
Pakket groep 6 - 8 

€20,- per pakket

Tov Kinderwerk!!

Loofhutten - oogstfeest

Achtergronden en tradities bij de feesten komen tot leven. De 
kinderen ontdekken de waarde van de feesten voor hun eigen 
leven. Met spel-elementen in de lessen worden ze uitgedaagd 
om aan de slag te gaan met wat ze hebben ontdekt.

Kinderwerk Er op uit! biedt een special aan van vier lessen 
over het Trompettenfeest, de Grote Verzoendag en het Loof-
huttenfeest. Deze laten zien hoe de levensreis van Jakob een 
voorafschaduwing is van de Najaarsfeesten. 

   

Het nieuws op 
jouw moment

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

De beste artikelen uit een week Reformatorisch Dag-

blad, speciaal geselecteerd voor jou. Prikkelende inter-

views, goede achtergrondartikelen en scherpe opinies. 

De Week helpt jou om als christen in de samenleving 

te staan.

3

דגבא
Hava Nagila?

Dat is toch Hebreeuws?

Inderdaad, de Bijbelse taal die zo’n 120 jaar geleden 
wakker werd!

Wilde je altijd al Hebreeuws leren spreken, lezen en 
misschien ook schrijven?

Tijdens privélessen, tegen een symbolische betaling?

Neem dan contact met ons op via e-mail: 

dinar7@gmail.com (Danny)

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
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IK HEB NIKS MET ISRAËL. TOCH?

OEKRAÏNEREIS

Graag stellen we aan je voor: de sprekers van het  
Isrealityweekend 2019!

Bert Noteboom
Bert Noteboom is dirigent van het jongerenkoor Jigdal-
jahu, geeft spreekbeurten door het hele land én weet 
een heleboel zinnige dingen over Israël te vertellen. Op 
het Isrealityweekend gaat hij jou vertellen hoe het kan 
dat God onzichtbaar is, maar toch zichtbaar in Israël.

Ds. Kees van Velzen
Ds. Kees van Velzen is een begrip in christelijk Neder-
land. Met zijn charisma en grote kennis weet hij jou 
zeker te boeien! Hij gaat het op het Isrealityweekend 
hebben over een pittig Bijbelstukje: Romeinen 11. 

Opperrabbijn Binyomin Jacobs
Rabbijn Jacobs is niet zomaar een rabbijn - nee, hij is 
opperrabbijn van Nederland! Maar ondanks zijn drukke 
agenda en belangrijke meetings maakt hij graag tijd om 
op het Isrealityweekend te spreken. Waar hij het over 
gaat hebben? Over hoe Joden nou eigenlijk naar christe-
nen kijken...

Tjerko van der Wouden
Tjerko van der Wouden komt tijdens het Isrealityweek-
end helemaal vanuit het hoge noorden naar Lunteren. 
Deze inspirerende spreker gaat je vertellen wat er gaat 
gebeuren als je Israël gaat zegenen. 
Wedden dat jij na dit weekend iets met Israël hebt?!

JONGERENCONFERENTIE

JERUZALEM:  
STAD VAN VREDE?

Jeruzalem betekent stad van vrede. Maar komt die vrede er ooit wel? De stad is 
het middelpunt van conflict tussen drie religies, vele bevolkingsgroepen en nog 
meer politieke machten. Regelmatig worden Israël en Jeruzalem veroordeeld 
door de Verenigde Naties. Iedereen heeft een mening over Jeruzalem. Maar wat 
is nou waarheid?
Tijdens de jongerenconferentie van thinc. en Isreality ontdek je wat het interna-
tionaal recht én de Bijbel ons duidelijk maken over de meest besproken stad ter 
wereld.

• Wanneer: 25 tot 27 oktober 2019
• Hoe laat: vrijdagavond tot zondagmiddag
• Waar: Utrecht
• Entree: € 95,- (early bird: t/m 30 september maar € 79,-!)

» Check voor alle info & aanmelden: isreality.nl/conferentie

AGENDA
Israel in Fusion Music Night

De voetjes van de vloer op donderdag 
19 september in Nijkerk! Heerlijke 
ritmes uit het Midden-Oosten, dans 
uit het Middellandse Zeegebied, lek-
kere meezingers, religieuze muziek en 
ook muziek met Braziliaanse, Franse 
of Amerikaanse vibes. De Israëlische 
band Zan Nadir brengt je de pittige 
smaken van Israël tijdens dit unieke 
concert. Be there!

•  Wanneer: donderdag 19 september
•  Hoe laat: 20.00-23.00 uur
•  Waar: Israëlcentrum, Nijkerk
• Entree: € 10,-

Info & tickets:  
isreality.nl/concert

Isreality ft. thinc.  
Jongerenconferentie

Isreality organiseert in samenwerking 
met thinc. een toffe jongerencon-
ferentie in Utrecht van 25 tot 27 
oktober. 

Info & aanmelden:  
isreality.nl/conferentie

Isrealityweekend

Leerzaam en gezellig weekend in Lun-
teren van 15 tot 17 november.

Info & aanmelden:  
isreality.nl/weekend

ISREALITYWEEKEND:

Hoi! In juni mocht ik mee met 
een groepsreis naar Oekraïne 
om het werk van Koen en zijn 
team voor Christenen voor  
Israël Oekraïne van dichtbij 
mee te maken. En wat hebben 
we veel meegemaakt!

Zo veel geleerd, gehoord, gezien, gehuild, 
gelachen en ervaren in een paar dagen tijd. 
Wat me erg is bijgebleven is de ontmoeting 
met Inna, de vrouw van de opperrabbijn in 
Kiev. 

Geboren in Sint Petersburg, verhuisde zij 
op driejarige leeftijd met haar ouders naar 
Israël, het beloofde land. Later ontmoette 
ze daar haar man, die zelf ook op driejarige 
leeftijd naar Israël was verhuisd vanuit Oe-
kraïne. Nadat hij twaalf jaar als piloot had 
gewerkt in de Israëlische luchtmacht, kreeg 
hij het idee dat ze naar Oekraïne moesten 
gaan om daar de Joodse mensen te helpen. 

Inna wilde niet. Hoe kon ze het beloofde 
land verlaten, hoe zou ze dat aan haar 
ouders kunnen uitleggen? Hoe zou ze met 
vijf kinderen naar een land kunnen verhui-
zen waar toen niet eens een supermarkt of 

normale kleren waren? Ze ging mee, maar 
in de beginjaren stond ze meerdere keren 
met haar koffer klaar om terug te keren 
naar Israël.

Toch bouwde ze een leven op in Oekra-
ine. Dit was absoluut niet makkelijk. Ze 
wilde een school openen, maar dat ging 
erg moeizaam met de lokale instanties. 
Ze heeft doorgezet en naast haar school 
heeft ze nu ook een project onder Joodse 
ouderen. In samenwerking met Christenen 
voor Israël Oekraïne leveren Inna en haar 
man regelmatig hulp en voedselpakketten 
aan de Joodse gemeenschap.

En terwijl ze vertelt over haar werk en het 
werk dat haar zoon onder Joodse jongvol-
wassenen doet, zie je de tranen in haar 
ogen. Wat een passie heeft zij van God 
gekregen om dit werk in Oekraïne te doen.

Rosalie (25)

•  Wanneer: 15 tot 17 november 2019
•  Hoe laat: vrijdagavond tot zondagmiddag
• Waar: Lunteren (dichtbij Ede)
• Kosten: € 59,-

»  Check voor alle info & aanmelden: 
 isreality.nl/weekend

Foto: Shutterstock
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