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Moeder Teresa was bezig in de straten van Calcutta, India, om een zieke, stervende man te verzorgen. Ze maakte hem schoon, 
verbond zijn wonden en gaf hem te eten en te drinken. In deze grote stad woonden toen en wonen nog steeds heel veel mensen 
op straat vanwege de enorme overbevolking. Zij richtte als eerste het ‘House of Dying Destitutes’ op, een plek waar mensen 
naartoe gebracht konden worden om nog een beetje waardig te kunnen sterven. Terwijl zij bezig was deze aan zijn lot overgela-
ten man op straat te verzorgen kwam er een rijke zakenman langs die zag wat zij aan het doen was. Hij zei toen tegen haar:  
“Dat zou ik voor nog geen 100.000 dollar doen!” Moeder Teresa antwoordde met slechts drie woorden: “Ik ook niet”.

Haar antwoord spreekt boekdelen. Het bepaalt ons bij zowel het doen van daden van naastenliefde als ook de motivatie 
van waaruit wij dat doen. Misschien moest zij, toen die zakenman dit tegen haar zei, ook wel denken aan Matteüs 25, waar 
Jezus zegt dat wij Hem dienen door het dienen van onze naasten in nood. Alles wat we voor de geringste medemens gedaan 
hebben, hebben wij voor Hem gedaan. Jezus sprak als Jood helemaal in het verlengde van wat de Thora leert. God liefhebben 
en je naaste liefhebben horen bij elkaar. In deze bijlage kunt u lezen over schitterende voorbeelden daarvan. 

Ds. Oscar Lohuis

‘Ik ook niet’

“Ik had honger en u hebt  
Mij te eten gegeven;  
Ik had dorst en u hebt  
Mij te drinken gegeven;  
Ik was een vreemdeling  
en u hebt Mij gastvrij 
onthaald.  
Ik was naakt en u hebt  
Mij gekleed;  
Ik ben ziek geweest en  
u hebt Mij bezocht;  
Ik was in de gevangenis  
en u bent bij Mij gekomen ... 
Voorwaar, Ik zeg u: voor 
zover u dit voor een van  
deze geringste broeders van 
Mij gedaan hebt, hebt u  
dat voor Mij gedaan.”  
(Matteüs 25:35-40)
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Een eenzame Holocaustoverlevende in Israël krijgt 
bezoek van een vrijwilliger, die daarmee zegt:  
we zijn u niet vergeten.
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Naastenliefde – het hoogste ideaal
 

Deze woorden van de Here Jezus ademen het hoogste ideaal voor ons mensen: God liefhebben boven alles en de ander net zoals jezelf.  
Onterecht hebben christenen het idee gekregen dat naastenliefde een christelijke uitvinding is, en niets met het Jodendom te maken heeft.  

Dat klopt niet. Naastenliefde vindt namelijk zijn wortels in het Jodendom, of anders gezegd: in het Oude Testament.

In de vijf boeken van Mozes, de Thora (Genesis, Exodus, 
Leviticus, Numeri, Deuteronomium), vinden we het 
gebod tot naastenliefde. “U moet uw naaste liefhebben 
als uzelf”, lezen we al in Leviticus 19:8. Het staat daar 
tussen een opsomming aan andere geboden, maar toch 
hebben Joodse Bijbelverklaarders begrepen dat het een 
van de grootste geboden is. Zo belangrijk zelfs, dat de 
Joodse traditie leert dat wie dit gebod van naastenliefde 
vervult, de hele Thora, wet, heeft vervuld. Alle geboden 
zijn als het ware stapjes om dit ene gebod te vervullen.

De woorden van de Here Jezus waren daarom ook niet 
nieuw voor Zijn Joodse toehoorders. Hij – zelf een Jood – 
benadrukte diezelfde gedachte. Zijn gelijktrekking van het 
eerste en grote gebod met het gebod over naastenliefde laat 
zien dat wij God niet kunnen liefhebben zonder ook onze 
naaste, de ander lief te hebben.

“U zult de Heere, uw God,  
liefhebben met heel uw hart,  
met heel uw ziel en met heel  
uw verstand. Dit is het eerste en 
het grote gebod. En het tweede, 
hieraan gelijk, is: U zult uw 
naaste liefhebben als uzelf.  
Aan deze twee geboden  
hangt heel de Wet, en de  
Profeten.”  
(Matteüs 22:37-40)

Onderricht voor het leven
De Thora, de vijf boeken van Mozes 
aan het begin van de Bijbel, vormen 
in het Jodendom het onderricht voor 
het leven. In voorschriften die we daar 
vinden, zien we naast het gebod tot 
naastenliefde veel andere geboden 
waarin dit naar voren komt. Enkele 
voorbeelden.

•  Boeren worden opgedragen om de 
hoeken van hun veld niet te oogsten, 
zodat de armen ervan kunnen plukken 
en eten (Leviticus 19:9-10).

•  Het jubeljaar voorkomt dat mensen 
vast komen te zitten in slavernij of 
schulden (Leviticus 25:10).

•  Vluchtelingen en allochtonen moet 
je verwelkomen en goed behandelen 
(Leviticus 19:34).

•  Wees opmerkzaam op het leed dat 
mensen treft. Wezen en weduwen 
verdienen speciale aandacht (Deutero-
nomium 24:17).

•  Mensen in armoede moeten geholpen 
worden, ongeacht hun afkomst of 
status (Leviticus 25:35).

•  In geval van onderlinge conflicten, 
moet ieder zijn verhaal kunnen doen 
en moet een onafhankelijke rechter 
eerlijk rechtspreken (Deuteronomium 
1:16).

•  Oude mensen verdienen met respect 
te worden behandeld en in ere te 
worden gehouden (Leviticus 19:32).

•  In rechtspraak, handel en boekhou-
ding moet zuiver en eerlijk worden 
gerekend (Leviticus 19:35-36).

De goede Samaritaan. | Beeld: Rembrandt van Rijn

Geven en teruggeven
Op het hoogtepunt van de eerste intifada, de gewelddadige Palestijnse  

opstand zo’n dertig jaar geleden, werd een Israëlische soldaat,  
Gadi Rimon, door een Palestijnse schutter neergeschoten en  

voor dood achtergelaten, nabij Ramallah.

Gelukkig kwam enige ogenblikken later 
de Israëlische Shlomo Bergman langs die 
Gadi zag liggen. Hij tilde de zwaargewonde 
soldaat in zijn auto en reed naar het dichtst-
bijzijnde ziekenhuis, waar Gadi’s leven 
wonder boven wonder werd gered.

Redder gezocht
Toen Gadi’s ouders bij het ziekenhuis 
aankwamen, was Shlomo al vertrokken, 
beseffend dat hij niet meer kon doen dan 
hij al had gedaan. Maar de ouders van Gadi 
wilden de redder van hun zoon bedanken. 
Niemand had echter de gegevens geno-
teerd van Shlomo. Terug in Ashdod, de 
woonplaats van de familie Rimon, hing 
Gadi’s moeder Tamar posters op waarop ze 
beschreef wat er was gebeurd en dat ze de 
redder van haar zoon wilde bedanken. Maar 
niemand reageerde.

Tot een jaar later de moeder van Shlomo, 
Anat Bergman, in Ashdod op visite kwam 
bij vrienden. Ze bezocht de winkel van de 
familie Rimon en zag de poster, die daar 
nog altijd hing. Toen ze de beschrijving las, 
besefte ze dat het over haar zoon ging. Ze 
vroeg de vrouw achter de toonbank hoe 
ze in contact kon komen met de ouders 
van Gadi, waarop de vrouw antwoordde 
dat zij Gadi’s moeder was. Toen Tamar dat 
vertelde, overweldigde dit Shlomo’s moeder.

Herkenning
“Herkent u mij niet meer?”, vroeg ze aan 
Tamar. Maar Tamar herkende Anat niet. 

Daarop vertelde Anat: “22 jaar geleden 
woonde ik met mijn man en twee kinde-
ren in Ashdod. We leefden in armoede. 
Ik raakte in verwachting en was radeloos. 
Hoe zouden we voor drie kinderen kunnen 
zorgen in onze situatie? Ik wilde niet, maar 
had al een arts geraadpleegd voor abortus. 
Ik heb u toen ontmoet, toen ik huilend uw 
winkel bezocht. U ving me op, veroordeelde 
me niet, maar stond me bij met een luiste-
rend oor, bemoediging en advies. Door uw 
hulp, besloot ik niet door te gaan met de 
abortus. Begrijpt u? U redde het leven van 
mijn zoon, en nu heeft mijn zoon het leven 
van uw zoon gered!”

Natan
Het Hebreeuwse woord voor geven, natan, 
is een woord dat je van voor naar achter 
en weer terug kan lezen en hetzelfde blijft. 
Daarin schuilt de betekenis dat wie geeft, zal 
ontvangen. Dat werd bij dit verhaal op wel 
heel bijzondere manier duidelijk.

Bron: Aish.com

Een betere wereld

Een mooie gedachte in het Jodendom is die van tikoen olam – het ‘herstel 
van de wereld’. Volgens deze gedachte heeft God Zijn geboden gegeven om 
beetje bij beetje, door te leven naar Zijn geboden, de gevallen schepping te 
herstellen voor het koningschap van God. Met elk gebaar van naastenliefde 
werk je zo aan een betere wereld: een wereld waarin mensen oog hebben 
voor elkaar, elkaar helpen en Gods liefde in praktijk brengen. Een stukje van 
Gods koninkrijk in de praktijk!

Foto: J. Nathan Matias/CC2.0 Flickr.com
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Bedankt, Israël!
God beloofde Abraham dat zijn na-
geslacht zou uitgroeien tot een groot 
volk, maar ook dat hij tot zegen zou 
zijn (Genesis 12:1-3). We staan er niet 
vaak bij stil, maar die belofte heeft 
wereldveranderende consequenties 
gehad. Bedenk eens hoe de wereld 
eruit had gezien zonder Israël.

Zonder Israël zou er in de eerste plaats 
geen Bijbel zijn, geen Thora, waarin de 
mensheid de heiligheid van het leven en de 
opdracht om elkaar lief te hebben wordt 
geleerd. Zou er eerbied zijn voor het leven? 
Ziekenhuizen, zorginstellingen? Scholen? 
Vermoedelijk zou het gerechtelijk systeem 
er heel anders uit zien, want het principe 
van gelijke rechten voor iedereen stamt uit 
de Bijbel. Evenmin zou er een visie bestaan 
op wereldvrede. Die hoop wordt namelijk 
in de Bijbel voorgespiegeld. Zonder Israël 
hadden we het ritme van de week met een 
rustdag niet gekend. Zonder Israël zou de 
Here Jezus er niet zijn geweest. Zou het 
christendom nooit zijn ontstaan, evenmin 
als de islam.
Denk je eens in hoezeer het bestaan van 
Israël tot zegen is geweest voor onze 
wereld! Israël is met recht Gods instrument 
om deze wereld te zegenen. 

Wereldwijde hulp
Nog altijd draagt Israël bij aan een betere 
wereld. Zo kent Israël talloze organisa-
ties die wereldwijd te hulp schieten bij 
problemen, crises en rampen. Met het 
Mashav-programma van het Israëlische 
ministerie van Buitenlandse Zaken helpt de 
moderne staat Israël ontwikkelingsgebie-
den door Israëlische innovaties in te zetten 
voor betere leefomstandigheden. Denk 
aan druppelirrigatie, een Israëlische vondst, 
waarmee in droge gebieden toch land-
bouw kan worden bedreven. Met IsraAID 
schieten Israëli’s vaak als eerste te hulp bij 
rampen en crises. Save a Child’s Heart is 
een samenwerking van Israëlische medici 
om in ontwikkelingslanden kinderen met 
een hartziekte het leven te redden en plaat-
selijke artsen te trainen om die hulp ook te 
kunnen bieden.

Er is teveel om op te noemen, maar één 
ding is duidelijk: Israël is een zegen, precies 
zoals God beloofde. Bedankt, Israël!
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naastenliefde
Aan de basis voor elke natie ligt het streven van mensen met een gezamenlijke visie.  
Denk aan het idealisme van de Amerikaanse founding fathers, maar denk ook aan het  

nationale streven van bijvoorbeeld de Kosovaren. Ook het zionisme, het nationale  
streven van de Joden, is zo’n visie. Die visie verwezenlijken was niet mogelijk geweest  

zonder de Joodse waarde van naastenliefde.

Het zionisme kwam in de tweede helft van de negentiende 
eeuw op en kwam, net als veel andere emancipatiebewe-
gingen in die tijd, tot rijping aan het begin van de twintig-
ste eeuw. Joodse pioniers waren in kleinere 
aantallen al sinds ongeveer 1850 naar Pales-
tina getrokken, dat in die tijd nog onderdeel 
uitmaakte van het grote Ottomaanse rijk.
Om in Palestina te kunnen wonen, was geld 
nodig. De Joden kochten land op van Arabi-
sche landeigenaren en vestigden daar kleine 
nederzettingen. Van daaruit begonnen ze 
met het ontginnen van het land, dat er in 
die tijd veelal dor bij lag of een groot moeras 
was. Naarmate het zionisme meer momen-
tum kreeg, nam ook de weerstand toe en 
ontstond de noodzaak om zich te verdedigen 
tegen vijandige Arabieren. Het kostte dus 
een enorme investering om het land vrucht-
baar en winstgevend te maken. De Joden die 
als pioniers naar Eretz Israel, het ‘Land Israël’ 
waren getrokken konden deze kosten niet 
zelf betalen. Daarom riepen zij hun vrienden en familie in 
Europa op om hen te steunen. Die steun bleek enorm.

Joods Nationaal Fonds
Naarmate het zionisme meer momentum kreeg, raakte het 
ook meer georganiseerd. In 1901 werd het Joods Nationaal 
Fonds opgericht, een organisatie die land opkocht in Pales-
tina, zodat Joden zich er zouden kunnen vestigen. Via het 

Joods Nationaal Fonds werden ook bebossingsprojecten 
uitgevoerd en landbouwbedrijven opgezet.
Waar kwam al dat geld vandaan? Het Joods Nationaal 
fonds organiseerde informatiebijeenkomsten waar ze 
vertelden over het zionisme en de voortgang daarvan in 
Eretz Israel. Daarbij deelden ze collectebusjes uit die bij 
mensen thuis, maar ook in Joodse instellingen werden 
neergezet. Wereldwijd spaarden honderdduizenden Joden 
voor het Joods Nationaal Fonds en gaven zo het zionisme 
vleugels.

Keren Hayesod
In 1920 kwam daar een nieuwe organisatie bij: Keren Haye-
sod, het ‘Oprichtingsfonds’ en in Nederland bekend onder 
de naam Collectieve Israël Actie. Naast het Joods Nationaal 
Fonds vormde Keren Hayesod met de ingezamelde gelden 
de basis voor de Joodse staat in oprichting. Zo werd met 
financiën uit dit fonds de Hebreeuwse Universiteit in Jeru-
zalem en de eerste Israëlische bank opgericht. Ook zette 
Keren Hayesod zich in voor de huisvesting van vluchte-

lingen uit Duitsland na de opkomst van de 
nazipartij in de jaren dertig. Na de oprich-
ting van het Joods Agentschap in 1929, dat 
het bestuur van de Joodse staat in oprichting 
vormde, werd Keren Hayesod de fondsen-
wervende arm hiervoor.

Elkaar helpen
Toen de staat Israël in 1948 werd uitgeroe-
pen, was dit het resultaat van de toewijding 
van tallozen die belangeloos gaven vanuit 
de waarde om je naaste lief te hebben en te 
helpen. En die naastenliefde hield daarmee 
niet op, maar kwam in de Joodse staat alleen 
maar tot bloei. Door de jaren heen hebben 
honderdduizenden Joodse vluchtelingen uit 
de Arabische wereld een veilig heenkomen 
gevonden in Israël. Het Joods Agentschap, 

Keren Hayesod en het Joods Nationaal Fonds zijn blijven 
bestaan en werken tot op de dag van vandaag met grote 
liefde en toewijding aan het helpen van nieuwe Joodse 
immigranten, aan het hen verwelkomen met programma’s 
om de taal te leren, en werk en huisvesting te vinden. Hier-
bij maakt het niet uit waar ze vandaan komen. Oost-Eu-
ropa, India, Ethiopië. Iedereen wordt geholpen, want 
elkaar helpen, naastenliefde, zit in Israëls DNA.

Niet alleen Joden toonden naastenliefde bij de oprichting van de staat 
Israël. Deze foto uit 1949 laat zien hoe plaatselijke Arabieren de Joden 
kwamen helpen bij de bouw van kibboets Yasur, nabij Akko. | Foto: GPO

Jonge vrijwilligers uit Israël helpen nieuwe Ethiopische immigrantenkinderen in Israël op school. Vanwege hun migrantenachtergrond dreigen zij 
achterop te raken. Dergelijke vrijwilligersprogramma’s helpen dit te voorkomen. | Foto: Flash90

Een collectebus voor het Joods 
Nationaal Fonds. | Foto: Joods 
Museum Sydney

Een Thoraschrijver schrijft, zoals dat al eeuwen 

gedaan wordt, zorgvuldig en onder grote belang-

stelling de laatste woorden in een nieuwe Thorarol. 

| Foto: Flash90
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Altijd blijven zorgen
Er zijn geen randvoorwaarden aan naastenliefde. Onder elke omstandigheid, hoe bitter ook, kunnen we de mensen in  

onze omgeving helpen. Het verhaal over de ouders van Sonny Shay is hiervan een inspirerend voorbeeld.

Beth Juliana in de Israëlische kustplaats Herzliya is 
een bejaardenhuis voor mensen met een Nederlandse 
achtergrond. Hier ontmoet ik de 91-jaar oude Sonny 
Shay-Birenbaum, geboren in Berlijn, die me haar 
verhaal wil vertellen van de oorlog. Haar spraak gaat 
lastig, overblijfsel van een beroerte, een jaar geleden, 
maar haar gedachten zijn helder en ze kijkt vol levens-
lust uit haar ogen. Als we net willen beginnen, komen 
onverwachts twee van haar zusjes op visite en omdat 
zij hetzelfde verhaal hebben meegemaakt, hoor ik 
het verhaal uit drie monden. Het blijkt een bijzonder 
relaas over naastenliefde in de moeilijkste omstandig-
heden.

Hoe bent u vanuit Berlijn in Nederland terechtgekomen?
“In de jaren voor de oorlog voelden Joden in Duits-
land zich bedreigd. De Kristallnacht lag vers in het 
geheugen, toen in 1939 mijn vader werd opgepakt en 
meegenomen. Mijn moeder bleef alleen achter met 
vijf kinderen en een zesde op komst. Een niet-Joodse 
buurvrouw waarschuwde ons daarna dat er ’s avonds 
rellen zouden zijn. Ze hielp ons verstoppen.
Daarna stuurde moeder ons met de trein naar Neder-
land. Ik was met tien jaar de oudste.
Na aankomst werden we verdeeld over verschillende 
gezinnen, later kwamen we samen in een weeshuis in 
Rotterdam. Daar brak difterie uit. Ik herinner me dat 
ik ziek op bed lag, toen een zuster me door het raam 
vertelde dat mijn moeder in Nederland was aangeko-
men.”

Kwam u toen weer bij elkaar?
“Niet direct. Mijn moeder was hoogzwanger toen 
ze aankwam in Nederland. Maar de Joodse vluchte-
lingen uit Duitsland waren niet welkom. De politie 
in Zevenaar wilde haar terugsturen, maar een arts 
uit het ziekenhuis hielp mijn moeder. Hij vertelde 
de politie dat ze moest bevallen en nam haar mee 
naar het ziekenhuis. Daar zei hij tegen haar dat ze 

om de vijf minuten moest schreeuwen. Zo moest 
ze doen alsof, want de bevalling was eigenlijk nog 
helemaal niet begonnen. Na een poosje stuurde de 
arts de politie naar huis. Na twee weken beviel ze van 
ons jongste broertje. Daar in ’t ziekenhuis hebben 
de artsen en zusters alles voor m’n moeder gedaan 
wat ze konden. Ze zorgden zelfs voor koosjer eten. 
Ook hoorde ze daar dat mijn vader ergens in Polen 
zat. Nu was een van de artsen getrouwd met een zus 
van een Nederlandse minister. En via via heeft die 
weten te regelen dat mijn vader, één week voordat 
de Duitsers Polen binnenvielen, ook naar Nederland 
kon komen. Joodse vluchtelingen werden in die tijd 
ondergebracht in Westerbork, dat toen nog als vluch-
telingenkamp dienstdeed. Daar werden we als gezin 
herenigd.”

Westerbork?
“Ja, inderdaad. Het was niet zo erg voordat de Duitsers 
het kamp overnamen. We zaten wel vast, maar werden 
goed verzorgd. De opperrabbijn van Leeuwarden was 
wel bezorgd. We zaten daar als Joden allemaal bij 
elkaar. Hij vreesde dat de Duitsers, als die eenmaal 
ons land zouden binnenvallen, ons allemaal zouden 
doodschieten. We werden daarom ondergebracht bij 
mensen in Leeuwarden. Maar na een aantal dagen 
gingen we weer terug.
In Westerbork kwamen ook veel Joodse wezen. Mijn 
ouders werd gevraagd of zij de zorg voor die kinderen 
op zich wilden nemen. Dat hebben ze gedaan en tot 
aan het einde van de oorlog zijn ze die zorg blijven 
geven.”

Zijn die kinderen en jullie dan steeds bij elkaar gebleven?
“Nee. Onze ouders hebben in die tijd ook samenge-
werkt met de ondergrondse en zo een aantal kinde-
ren uit het kamp weten te smokkelen. Ook werd een 
groep van vijftig kinderen naar Theresiënstadt gede-
porteerd. In februari 1944 werden wij als gezin met 
een trein naar Bergen-Belsen gestuurd. Daar was het 
verschrikkelijk. Het was daar ieder voor zich, maar 
toch nam mijn moeder ook daar de zorg voor kinde-
ren op zich. Mensen brachten de kinderen bij ons 
uit het kamp van wie de ouders waren omgekomen. 
Mijn moeder heeft alles gedaan om voor ze te zorgen. 
Ze deed net zoveel voor hen als voor ons, haar eigen 
kinderen. Eind april 1945 werden we met de veertig 
kinderen die mijn ouders verzorgden weer op de trein 
gezet. We hadden geen idee waarheen. We waren ziek 
en uitgemergeld.”

Naar een volgend kamp?
“Nee, de trein werd aangevallen en toen zijn alle 
bewakers gevlucht. Ze kwamen niet terug. De trein 
stond zomaar ergens stil – dichtbij het Duitse plaatsje 
Tröbitz begrepen we later – en is bekend komen te 
staan als de ’verloren trein’. Zodra de aanval voorbij 
was, zijn we uit de trein geklommen. We vonden een 
wagon vol voedsel. Waarschijnlijk voor de Duitse 
soldaten. Ook gingen mensen uit de trein naar 
Tröbitz, maar daar waren de mensen bang voor ons. 
We zaten onder de luizen en die brachten vlektyfus 
mee. Maar zo hebben we twee weken in die trein 
geleefd, tot de Russen ons kwamen bevrijden.”

En toen?
“De Russen waren vriendelijk. Zo anders dan de Duit-
sers. Ze schreeuwden niet. Een van hen sprak zelfs 
Jiddisch. Ze wezen ons naar Tröbitz en zeiden dat we 
daar voorlopig in een huis konden wonen. Maar we 
hadden nog steeds 39 kinderen bij ons. Eén kind was 
tijdens de treinreis gestorven. Er was natuurlijk geen 
bed voor iedereen, dus sliepen we op de grond. Maar 
het was een heerlijke tijd. We waren vrij, het was lente, 
we zagen bloemen en kippen ... Na verloop van tijd 
mochten we terugkeren naar Nederland. Niemand 
opperde om terug te keren naar Berlijn. We reisden 
met z’n allen naar Maastricht, ook de 39 wezen. Die 
zijn nog enige tijd bij ons geweest in Nederland, maar 
uiteindelijk mochten ze niet bij ons blijven. Ze zijn 
toen ondergebracht bij de Bergstichting. Maar mijn 
ouders hebben ook daarna nog wezen opgevangen die 
uit de onderduik waren gekomen. In 1950 zijn mijn 
ouders met een aantal van deze kinderen naar Israël 
gereisd waar ze voor hen bleven zorgen. Wij zijn hen 
als kinderen later achterna gereisd. Alle zes wonen we 
nu nog in Israël.”

Vlak voor het einde van de oorlog vertrokken 
er nog drie transporten uit concentratiekamp 
Bergen-Belsen. Allemaal met bestemming 
Theresienstadt.  
Een trein bereikte zijn bestemming. Een andere 
trein – bekend als de ‘verloren trein’ – strandde 
bij Tröbitz, de trein waarin het gezin Birenbaum 
en de kinderen zaten.  
De derde trein, te zien op de foto, kwam 
terecht in het gevecht tussen de nazi’s en 
geallieerden bij Farsleben en werd kort daarna 
bevrijd door de Amerikanen. | Foto: Familie Gross
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Alle kinderen van het gezin Birenbaum bij elkaar. Zittend: Sonni, Gina en Yakob, staand: Suzi, Shmuel en Zwi. | Foto: familie Birenbaum

Kinderen maken speelgoed in Westerbork
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Jaren geleden had ik het voorrecht een keer een hele middag met Henk Binnendijk te praten. Hij deelde veel met mij over hoe  
het gegaan was toen God hem riep en wat hij daarvoor heeft moeten opgeven. Dat is niet makkelijk geweest allemaal,  

maar wel gezegend. De Heere heeft altijd voorzien en heeft hem uiteindelijk gesteld tot een zegen voor velen.

Op een gegeven moment zei Henk iets wat ik nooit meer ben vergeten. Hij zei: 
“Wie zich op God richt zal meer voor de mensen betekenen dan wie zich op mensen 
richt.” Wij zijn geroepen om een biddend leven te leiden. Zelf kunnen we geen 
vrucht dragen. Alleen als we in de Here Jezus blijven zullen we groeien en bloeien. 
Soms zeggen ze wel eens van iemand (eerst in het Engels): He is so heavenly minded 
that he is of no earthly good, hij is zo met zijn hoofd op de hemel gericht dat hij niets 
voor de aarde betekent. Dat kan misschien zo zijn bij mensen die in een verkeerde 
vroomheid of spiritualiteit zijn terechtgekomen. Maar in de Bijbel zien we dat juist 
de mensen die respect voor God hebben en Hem liefhebben boven alles, het meeste 
tot zegen zijn voor hun medemens. Wie God werkelijk leert kennen in Zijn liefde en 
genade gaat ook daadwerkelijk van zijn naaste houden.

Jezus’ reactie op Judas
Een zeer treffend voorbeeld daarvan vind ik Jezus’ reactie op Judas, toen die Hem 
verraadde. Judas had besloten om Jezus over te leveren in de handen van de over-
priesters die Hem wilden doden, voor geld. Hij kwam in de nacht in de hof van 
Getsemane aanzetten met een menigte mannen met zwaarden en stokken. Jezus 
was tot dan toe in gebed geweest en had Zijn leven in Gods handen gelegd. Judas 
ging naar Jezus toe en zei: “Gegroet, rabbi”. En Hij kuste Hem. Toen zei Jezus tegen 
Judas: “Vriend, waarvoor ben je hier?” Toen kwamen zij dichterbij, sloegen de 
handen aan Jezus en grepen Hem. Jezus noemde zijn verrader, zelfs op het moment 
dat Hij door hem verraden werd, vriend! De biddende Jezus, die Zijn leven in de 
handen van Zijn Hemelse Vader had gelegd, kon Zijn naaste liefhebben, hoe die 
naaste zich ook gedroeg. Jezus leefde altijd voor het Aangezicht van God de Vader. 
Hij zocht niet de eer van mensen, maar de eer van God. Hij deed niet wat mensen 
van Hem vroegen, maar Hij deed altijd Zijn Vaders wil. Hij richtte Zich op God. 
Daarom betekende Hij zoveel voor mensen.

Jezus’ naastenliefde
Want uiteindelijk is er niemand die meer naastenliefde heeft getoond dan Jezus. 
Hij genas zieken, bevrijdde mensen van boze machten, opende de ogen van blinden 
en reinigde melaatsen. Hij was een vriend van zondaars, had oog voor de nood van 
vrouwen van lichte zeden en die van rijke farizeeën. Hij ging eten bij Zacheüs de 
tollenaar, die daardoor radicaal tot bekering kwam en zijn dienst aan de mammon 
stopte. Maria van Magdalena was zo geraakt en veranderd door Zijn liefde, dat 
zij huilend aan Zijn voeten plaatsnam, met haar tranen zijn voeten natmaakte en 
die met haar haren afdroogde. Het meest liefdevolle moest toen nog komen. Kort 
daarna gaf Hij Zijn leven, aan het kruis van Golgotha, voor ons, zondaars. Ook in 
het gaan van Zijn lijdensweg en in Zijn sterven richtte Hij zich op God: “Vader, in 
Uw handen beveel ik mijn geest.” Jezus zei niet alleen dat het liefhebben van God 
tot uiting komt in het liefhebben van je naaste, maar Hij deed het ook, tot in de 
dood. 

Verraad en verootmoediging
Hoe is het mogelijk dat het christendom al snel de persoon van Judas is gaan neer-
zetten als typering van ‘de Jood’ of van ’Israël’? Is dat liefdevol? Waarom is er niet 
voor gekozen om Jezus neer te zetten als typering van de Jood? Hij was net zo goed, 
zelfs nog veel meer een Jood dan Judas. Het christelijke antisemitisme is ook een 
vorm van verraad. Dat is ontdekkend, eigenlijk verschrikkelijk: christenen die Joden 
neerzetten als een volk van verraders, en metterdaad zelf verraders worden, omdat 
ze daarmee totaal niet meer handelen in de geest van Jezus. Hoe blind zijn wij vaak 
voor onze eigen zonden!

Heer, ontferm U. Open onze ogen voor Uw onverdiende liefde, trek ons hart tot Uzelf en 
maak ons liefdevolle mensen voor onze medemens, wie hij of zij ook is.

Een orthodoxe pelgrim houdt een kruis vast, klaar om deel te nemen aan de processie over de Via Dolorosa (lijdensweg) op Goede Vrijdag in Jeruzalem. Vlak naast hem een arme Arabische vrouw met kind die 
smeekt om wat hulp. Dit beeld doet een appel op ons. Volgen wij Jezus in het zoeken naar religieuze ervaringen of volgen we Hem door oprecht oog te hebben voor onze naaste? | Foto: Flash90
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Naastenliefde in de praktijk
Nog altijd brengen veel christelijke en Joodse organisaties het gebod  

‘Heb je naaste lief als jezelf’ in de praktijk. In Israël leidt  
rabbijn David Portowicz het Jaffa Instituut. Dichter bij huis  

is Klaas Hoekstra uit Nijkerk een inspirerend voorbeeld.  
Hij nam het initiatief om als een van de eerste in  

Nederland een hospice op te richten.
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Het Nieuwe Testament is anders dan het Oude. Maar niet zoals sommige mensen 
denken. Zo is de nadruk op de liefde niet typisch iets van het Nieuwe. Als God de 
wet aan Israël geeft, is een van de belangrijkste geboden je naaste lief te hebben als 
jezelf. En omgekeerd zijn straf en vergelding geen dingen die je alleen in het Oude 
Testament tegenkomt. Het Nieuwe Testament vertelt over twee mensen die ster-
ven als zij gelogen hebben over hun bijdrage aan de apostelen en verderop horen 
we over het bloed van de martelaren dat gewroken zal worden.

Mensen zeggen wel eens ‘oog om oog, tand om tand, dat is Oude Testament’, en 
‘als iemand je op de linkerwang slaat, keer hem ook de rechterwang toe, dat is 
Nieuwe Testament’. Ik denk dat het eerste blijft staan: een straf moet evenredig en 
eerlijk zijn. Maar Jezus zegt daarbij dat je er niet mee bent om de regels van God 

droog toe te passen. Uiteindelijk draait het in de wet van God om liefde en vergev-
ing. De profeten van vroeger zeiden niet anders.

De woorden van God, de wet en alles wat Hij beloofd heeft – Israël als uitverkoren 
volk en de liefde voor de wereld, genade en geduld, de komst van het Koninkrijk – 
het blijft allemaal staan zoals het er staat. God is niet ineens anders gaan denken. 
Het Nieuwe Testament zegt zelfs dat de ‘Geest van Christus’ de profeten hun 
woorden ingaf (1 Petrus 1:11).

Wat is dan wel anders? Dat het Woord van God zichtbaar geworden is in Jezus, dat 
Hij voor onze zonden gestorven is, dat God Zijn eigen Geest geeft om Hem te kunnen 
dienen en dat de naam van de God van Israël bekend gemaakt wordt in heel de wereld.

Foto: Flash90

David Portowicz (Jaffa Instituut): “In het Hebreeuws zeggen we v’ahavta lerei-
acha kamocha, hou van je naaste als van jezelf. Dit gebod brengen we bij het 
Jaffa Instituut in de praktijk door allerlei hulp te bieden aan Israëls armste 
kinderen, gezinnen en ouderen. Daarbij hanteren we een allesomvattende 
aanpak. Zo hebben we meer dan veertig soorten programma’s op het gebied 
van therapie, voeding, huisvesting en ontspanning, waarmee we jaarlijks meer 
dan vierduizend mensen helpen.”

“Na jaren in ballingschap te hebben geleefd, zijn we als 
Joods volk sterk toegewijd om al onze naasten lief 
te hebben. We opereren dan ook in een van Israëls 
meest diverse gebieden, Tel Aviv-Jaffa. We helpen 
iedereen die het nodig heeft, Joodse en Arabische 
Israëli’s, immigranten uit allerlei werelddelen, 
Holocaustoverlevenden, alleenstaande moeders, 
noem maar op.”

Hulp aan jan en alleman
“Toen ik het Jaffa Instituut in 1982 oprichtte, 
waren velen in onze omgeving achterdochtig 
naar die rabbijn die zonder iets terug te 
verwachten hulp bood aan jan en alle-
man. Door de jaren heen hebben we het 
vertrouwen gewonnen door consequent 
liefde en hulp en kwalitatief onderwijs 
te bieden, volgens de Joodse waar-
den. Vandaag de dag zijn duizenden 
kinderen die toen door ons werden 
geholpen opgegroeid tot zelfstan-
dige en gelukkige volwassenen.”

“Hun succes zou niet mogelijk zijn 
geweest zonder de geweldige hulp 
van velen die zich bij ons hebben 
aangesloten en als vrijwilliger 
meehelpen. Van de 6500 vrijwil-
ligers die vanuit Europa komen 
om te helpen voedselpakketten in 
te pakken tot de donoren die gul 
hun portemonnee trekken om ons 
werk te ondersteunen, allen tonen 
ze die geest van v’ahavta lereiacha 
kamocha.”

Klaas Hoekstra: “Ik was directeur van drie zorgcentra. Soms kwamen bewo-
ners in de laatste fase van hun leven in een ziekenhuis terecht. Maar ik vond dat 
sterven in een ziekenhuis, in een witte steriele onpersoonlijke kamer, niet goed 
was. Sterven is geen ‘ziekte’ en hoort als het even kan niet thuis in een zieken-
huis. Ik zag kinderen of partners die druk in de weer waren zaken te regelen. 
Maar de kostbare tijd die er nog was, ging daaraan op. Daardoor is mijn wens 
gegroeid om een hospice op te zetten, zodat bewoners in een eigen vertrouwde 
omgeving konden overlijden. Sterven is, als het goed is, een levenskunst.”

“Toen ben ik in 1992 het hospice Nijkerk begonnen, destijds het derde 
hospice in Nederland. Ik dacht: ga maar naast het bed zitten en geef 

elkaar een hand, en praat met elkaar. Dingen die misschien nooit 
uitgesproken zijn in het leven kunnen op deze manier soms 

nog een plek krijgen. Het kunnen verwoorden en 
verwerken is zo wezenlijk belangrijk voor een  

stervend mens.”

Dienstbaar zijn
“Ik maakte weleens mee dat 

ik, zittend in een kamer of 
aan een bed van iemand, de 

wind van voren kreeg. Dat 
was niet aan mij gericht, 

maar vanuit de emoties 
van teleurstelling en 

beschadiging werd er 
gespuid. Wat is het 

dan mooi om dienst-
baar te kunnen 

zijn. Ik mocht een 
naaste zijn voor 

mijn naaste. 
Houden van 

mensen kan pijn 
doen, want niet alle 

mensen vind je leuk, 
lief of aardig, maar dat 

mag geen rol spelen. Als je 
echt voor de ander, de naaste 

aanwezig bent, dan kun je elkaar 
aanvoelen, aanvullen en gaat er iets 

groeien. Dat vind ik zo mooi: dienstbaar 
zijn voor de kwetsbare naaste!”
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Ik – nog maar een kind – keek naar mijn vader en hij 
zei me hem naar buiten te volgen. We liepen naar de 
poort en keken door het kijkgaatje. Toen we daar zo 
stonden, en keken wie er aan de poort stond, keek 
mijn vader naar mij, en zei me moedig en sterk te 
zijn, en toen drukte hij op de rode knop en opende de 
poort.

De mannen droegen rode en zwarte maskers en ston-
den te hijgen, sommigen bloedden. Ze vroegen mijn 
vader om hen binnen te laten en hen te beschermen, 
om hen te verstoppen totdat de Israëlische soldaten 
het gebied zouden verlaten. Mijn vader zat figuur-
lijk gesproken klem. Als hij nee zou zeggen, zou hij 
de Israëlische soldaten helpen. Als hij ja zou zeggen, 
zou hij zichzelf en zijn gezin in gevaar brengen en 
misschien wel terreur ondersteunen. Hij moest snel 
een moeilijke beslissing nemen. Mijn vader keek mij 
aan en ik wist wat hij dacht. Zijn gezicht had een blik 
van mededogen en vergevingsgezindheid, die hij altijd 
krijgt als hij mensen in nood helpt. Het was zijn blik 
die vroeg: “Hoe kan ik preken over liefde en vergeving 
als ik geen mededogen heb met mijn vijanden?”

Liefde en vergeving
Deze jongens kwamen uit een van de grotere Pales-
tijnse vluchtelingenkampen op de Westoever, pal aan 
de andere kant van onze straat, waar de meeste aansla-
gen op ons [familie Khoury, red] hun oorsprong vinden. 
Mijn vader zei hen op te schieten en snel binnen te 
komen. Je kon de schok in hun ogen zien toen we hen 
niet alleen op binnenlieten op ons terrein, maar hen 
meenamen naar het kerkgebouw. Ze hadden verwacht 

in een vieze kelder of garage terecht te komen. Maar 
nee, mijn vader wist dat dit een kans was om hen de 
liefde van Christus te tonen.
Ik ging water, brood en wat eten voor hen halen. En 
mijn vader sprak met hen over hoe geweld ons niets 
oplevert, dat liefde en vergeving de enige antwoor-
den zijn, en dat we genade, barmhartigheid moeten 
tonen aan anderen. Ik weet nog dat mijn vader gebruik 
maakte van de tijd dat ze hier waren om ze te vertellen 
dat Jezus Christus voor hun zonden gestorven is en dat 
Hij hen nieuw leven wil geven en hen wil bevrijden van 
hun extremistische denken, haat en woede. Ze waren 
geschokt dat we zoveel van hen hielden dat we hen 
in onze heilige plaats [de kerk, red.] brachten. Terwijl 
andersom, wij als christenen niet eens op het buitenste 
terrein van de moskee mogen komen, laat staan binnen.

Kiezen om niet te haten
Deze mannen maakten mij bang. Ik herinner me dat 
ik mijn vader vroeg waarom we dit moesten doen. Ik 
herinnerde hem eraan - alsof hij dat niet zou begrij-
pen - dat dit dezelfde mensen waren die ons elke dag 
vervolgden. Toen zei mijn vader iets dat mijn jonge 
leven veranderde. Hij zei: “Steven, het enige wat deze 
mensen kennen is moord en haat. Ze verwachten dat 
wij hen haten. Maar als we hen haten verraden we 
Christus. Liefde en vergeving zijn een keuze die we 
moeten maken om te bewijzen dat onze God echt is.”
Nadat ik die woorden van mijn vader liet doordringen, 
ging ik een voor een langs de mannen, en ik vroeg hen 
wat ik voor hen kon doen, terwijl zij op de vloer lagen 
en op adem kwamen en zich afvroegen wat er met 
hen zou gebeuren voor de nacht voorbij was. Toen ik 

bij de vierde man was, keek hij me recht in de ogen, 
zijn adem weer rustig, misschien omdat het schie-
ten buiten voorbij was. “Steve”, zei hij, “je bent een 
dappere man om een boze groep mannen onder ogen 
te komen in je eentje midden in de nacht. Je bent een 
goede man.” Toen ik in zijn donkerbruine ogen keek 
en zijn diepe stem hoorde, herkende ik hem als een 
van de mannen die eens van plan waren geweest mijn 
vader te vermoorden.

God is bij je
De volgende zondag kwamen er zeven ongemaskerde, 
mysterieuze mannen in onze kerk, ze zaten links 
achteraan en hoorden de boodschap van het evangelie. 
Na de dienst schudden alle zeven mannen mijn hand, 
en daarna mijn vaders hand. Ze verlieten de kerk 
zonder een woord te zeggen, alsof ze de aanwezig-
heid van Gods liefde en betrokkenheid voelden in de 
dingen die ze zagen.

U en ik als christenen worden elke dag naar de 
afgrond gedwongen omdat we niet ’politiek correct’ 
willen zijn met wat we geloven. Soms worden we 
onder druk gezet onze overtuigingen aan te passen 
aan de mening en ideeën van anderen. Maar wees niet 
bang vanuit je hart te spreken en het juiste te doen. 
God is bij je, bij elke stap die je zet.

Steven Khoury is de zoon van Naim Khoury. Beiden zijn 
ze als Arabische christenen werkzaam als predikant. 
Naim in Bethlehem en Steven in Jeruzalem. Christenen 
voor Israël ondersteunt het werk van deze Arabische 
predikanten.

Laat op een avond bonsden er zeven man verwoed op de tuinpoort en bleven ze op de bel drukken.  
Israëlische soldaten zaten al de hele nacht achter hen aan omdat ze stenen naar hen hadden gegooid.  

We hoorden schieten in de straat, en direct daarna weer een aanhoudend bonzen op de tuinpoort.

Je vijanden liefhebben

Steven Khoury. | Foto: First Baptist Church Bethlehem
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Herenigd na 75 jaar
Eind september vond in Israël een bijzon-
dere ontmoeting plaats. Simon Phippen 
en zijn twee jaar oudere neef Morris Sheh 
zagen elkaar voor het eerst sinds 75 jaar. 
De goed bevriende neven werden door de 
Tweede Wereldoorlog van elkaar geschei-
den. Phippen belandde in Engeland en 
verborg zijn Joodse afkomst en verleden. 
Elf jaar geleden besloot hij het zijn fami-
lie te vertellen. Na een lange zoektocht 
kwamen de families elkaar op het spoor. 
Het was een bijzonder en emotioneel 
weerzien. 

Meer dan hummus

De vraag naar plantaardige producten 
neemt toe. Steeds meer mensen beseffen 
dat de huidige consumptie van dierlijke 
producten het milieu schaadt. Hummus, 
de typische Midden-Oosterse kikker-
erwtenpasta, is al razend populair. Het 
Israëlische bedrijf InnovoPro bedacht 
welke toepassingen er nog meer zijn voor 
de kikkererwt en ontwikkelde kikkererw-
tenmelk. Deze plantaardige melk heeft 
geen bijsmaak en kan op allerlei manieren 
worden gebruikt. | Foto: InnovoPro

Israëlzondag
Op zondag 6 oktober is het weer Israël- 
zondag. In veel kerken in Nederland 
wordt dan deze krant Israël Aktueel 
uitgedeeld, gepreekt over Israël en 
gebeden voor het volk Israël. Bidt u 
met ons mee dat velen komende Israël-
zondag mogen horen over onze nauwe 
band met Israël, en dat het niet bij één 
zondag per jaar blijft dat kerken oog 
hebben voor Israël?

Verkiezingscampagnes in Israël zijn hard en chaotisch. Partij-
en vormen samenwerkingsverbanden met elkaar in de hoop 
daarmee meer stemmen te winnen. In de verkiezingsretoriek 
klinken veel aanklachten richting mensen van de tegenpartij. 
Hierdoor gaan de verkiezingen meer over personen dan over 
de inhoud. De verkiezingen van 17 september volgden nadat na 
eerdere verkiezingen in april van dit jaar geen regeringscoalitie 
kon worden gevormd. Israëlische politici verkeren dus al bijna 
een half jaar in campagnemodus en dat heeft de onderlinge re-
laties geen goed gedaan. Ook maakt dit de coalitiebesprekingen 
moeizaam.

Als gelovigen kunnen we deze ontwikkelingen soms met de 
nodige bedenkingen en enige afkeuring gadeslaan. We hebben 
een soort ideaalplaatje in ons hoofd waaraan Israël zou moeten 

voldoen en al dat politieke gesteggel lijkt daar dwars tegenin 
te gaan. Maar klopt ons beeld van Israël wel, zijn onze beden-
kingen of afkeuring terecht? Israël is een levendige democratie, 
waar iedereen voor zijn mening en belangen mag strijden. Dat 
is uniek in het Midden-Oosten, waar vooral dictaturen de la-
kens uitdelen. Daarbij komt dat onze bedenkingen vaak een 
vruchtbare voedingsbodem vormen voor het idee dat Israël 
heeft afgedaan. Dat de kerk in plaats van Israël is gekomen.

Niets menselijks is Israël vreemd. Zo was het ook al in Bijbelse 
tijden. En daarin schuilt een bemoediging. God zoekt geen hei-
lige boontjes, maar werkt met en door gewone mensen. Dat ge-
tuigt van Zijn genade. Ondanks alle tekortkomingen bevestigt 
de Heere keer op keer dat Hij Israël heeft verkozen en dat Hij 
hen liefheeft. Dat mogen we nooit vergeten. | Foto: Flash90

Verkozen en geliefd

aktueel
israël

Een Israëlische moeder doet haar stembriefje in de stembus, terwijl haar zoontje op haar arm lacht.  
De verkiezingen van 17 september hebben Israël achtergelaten met een politiek zeer complex landschap,  

waarin het vormen van een eensgezinde regeringscoalitie vrijwel onmogelijk lijkt.
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Israël 
●  De Heere sprak tot Mozes: Op de 

eerste dag moet u voor uzelf vruchten 
van sierlijke bomen, takken van palm-
bomen, takken van loofbomen en van 
beekwilgen nemen, en u moet zich 
zeven dagen lang voor het aangezicht 
van de Heere, uw God, verblijden.” 
(Leviticus 23:40). Oktober is een bij-
zondere maand voor het Joodse volk: 
Joods Nieuwjaar, Grote Verzoendag, 
Loofhuttenfeest en Vreugde van de 
Wet. Bid om gezegende feestdagen 
die in vrede en veiligheid verlopen en 
waarop men Gods nabijheid ervaart.

●  Bid voor de nieuw gekozen of 
herkozen Israëlische volksvertegen-
woordigers. Bid dat zij wijsheid en 
onderscheidingsvermogen ontvangen 
om de juiste beslissingen te maken. 

●  Bid voor wijsheid voor de Israëlische 
legerleiders. Dat zij de goede keuzes 
maken. Bid ook voor de bescherming 
van het land Israël, bedreigingen 
komen van alle kanten. 

Israël en de volken 
●  Bid dat er in grote internationale 

organisaties als de Verenigde Naties 
steeds meer landen zijn die opkomen 
voor Israël wanneer het land keer op 
keer onterecht beschuldigd wordt van 
misdaden. Bid ook dat Nederland zo’n 
land mag zijn dat opkomt voor Israël. 

●  Op 5 november is het Jom Ha’alija 
dag, een Israëlische feestdag waarop 
gevierd wordt dat alija (de terugkeer 
van het Joodse volk naar Israël) één 
van de kernwaarden van de staat 
Israël is. Dank voor de voortduren-
de terugkeer uit veel verschillende 
landen.

●  “Het zal geschieden dat al de overge-
blevenen van alle heidenvolken die te-
gen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar 
tot jaar zullen opgaan om zich neer te 
buigen voor de Koning, de Heere van 
de legermachten, en om het Loofhut-
tenfeest te vieren” (Zacharia 14:16). 
Deze profetie in Zacharia gaat over 
een tijd dat de volken naar Jeruzalem 
zullen gaan om het Loofhuttenfeest 
te vieren. Bid dat deze tijd snel mag 
komen.

Christenen voor Israël 
●  Bid voor de jongerentak van Christe-

nen voor Israël, Isreality. Komende tijd 
worden er door Isreality weer verschil-
lende activiteiten georganiseerd, 
waaronder twee jongerenweekenden. 
Bid voor zegen op deze activiteiten.

●  Dank dat er voor het internationale 
werk van Christenen voor Israël in 
steeds meer landen deuren opengaan 
voor de boodschap van Gods trouw 
aan Israël.

●   Bid dat steeds meer christenen (in 
Nederland) warm morgen worden 
voor Israël. Dat zij Israël met gebed, 
woorden en daden zullen steunen.

ten eerste2
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Gebedspunten

Waarom bidden voor Israël?
Waarom is het belangrijk om te bidden voor Israël? Daarop zijn veel antwoorden te geven, maar één mag zeker  

niet ontbreken. God houdt van Israël met een eeuwige liefde. Hij ziet het volk Israël als Zijn oogappel.  
En wij mogen God navolgen in deze liefde voor Israël door voor hen te bidden. 

Dit gebed is ook een opdracht. In Jesaja 
62:6-7 lezen we: “Ja, geef Hem geen rust, 
totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft 
en gesteld heeft tot een lof op aarde.” 
God vraagt ons om telkens opnieuw naar 
Zijn troon te komen, totdat Jeruzalem 
een lof op aarde is. En voor hen die Israël 
(met gebed) zegenen, staat een prachtige 
belofte in de Bijbel: “Ik zal zegenen wie 
u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik ver-

vloeken; en in u zullen alle geslachten van 
de aardbodem gezegend worden” (Gene-
sis 12:3). Er zijn zoveel punten van gebed 
voor Israël: de veiligheid van het land 
Israël, het groeiende antisemitisme en 
de houding van de kerk ten opzichte van 
Israël. En ook dankpunten: God brengt 
op dit moment Zijn volk thuis en Hij her-
stelt het land. Laat Israël daarom voort-
durend in ons gebed zijn! | Foto: Flash90

Geliefden
In Romeinen 11:28 noemt Paulus zijn volksgenoten ‘geliefden’. De apostel van de heidenen heeft zich vier  

hoofdstukken lang bezig gehouden met de reactie van zijn mede-Joden op het evangelie. Daar worstelde hij mee 
omdat velen van hen in Jezus niet de beloofde redder zagen. Maar aan het einde is dit zijn conclusie: Israël blijft 

Israël, hoe dan ook! En ze blijven wat ze altijd al waren: geliefden van God. Dat stopt niet, daar gaat niets van af.

En dan moeten we opletten waarom 
hij tot die conclusie komt. Er staat niet 
‘omdat zij misschien nog in de toekomst 
zullen gaan geloven in Jezus’, of ‘omdat 
zij zo’n enorme liefde voor God en voor 
Zijn inzettingen hebben’. Er staat dat zij 
geliefden zijn omdat God hen verkoren 
heeft. Daar gaat op geen enkele manier 
een streep door. 
En de Joden zijn geliefden van God om-
wille van de vaderen. God heeft Zijn eeu-
wige trouw beloofd aan Abraham, aan 
Mozes en aan David, aan Israël en aan 
zijn kinderen en God is niet van plan om 
dat te veranderen. God heeft bij zichzelf 

gezworen Israël nooit los te laten. Dat 
ligt dus vast in het wezen van de Heere 
zelf. En God kan en wil zichzelf niet ver-
loochenen.

Geen haakjes en voetnoten
Je zou je af kunnen vragen hoe Paulus 
dit bedacht heeft. Is dat een kwestie van 
logisch redeneren? Nee, Paulus zegt dit 
zo omdat het in de eerste plaats in de 
hemel zo gezegd wordt en omdat de 
Heilige Geest zijn gedachten en zijn pen 
bestuurt. Het is Christus zelf die het zegt.
We weten dat er mensen zijn die deze 
hemelse verklaring tussen haakjes willen 

zetten, of er voetnoten bij willen plaatsen 
of zouden willen zeggen: dat mag dan zo 
zijn, maar... Ik denk dat we het moeten 
laten staan hoe het er staat en ons af 
moeten vragen: wat betekent dat dan als 
God je Zijn geliefde noemt?
Ik denk dat God met diepe ontferming 
bewogen is voor Israël, dat Hij met blijd-
schap naar hun gebeden luistert, naar 
hun eredienst, en dat Hij niets liever wil 
dan vervullen alles wat Hij zijn volk be-
loofd heeft.

De vraag is natuurlijk ook: wat doen wij 
ermee?

Tulpengroet

Zo eenvoudig kan het zijn: een bloemen-
groet. Elk jaar delen we duizenden tulpen-
bollen uit in Israël als groet en teken van 
vriendschap. 

»  Wie mee wil doen aan dit gebaar kan 
tulpen via onze site cvi.nl/tulpenactie 
bestellen. Voorzien van uw naam en 
adres weet de ontvanger dan van wie 
de groet afkomstig is. 

Foto: Flash90

Warm pleitbezorger
In de Verenigde Naties is UN Watch een waakhond die het opneemt voor Israël. 
De organisatie stelt kritische en terechte vragen in de vergaderingen van de VN.  
Zo ook afgelopen 11 september. Hillel Neurer: “Hoge vertegenwoordiger, waren 
uw opmerkingen [over de Palestijns-Israëlische situatie] niet selectief, toen u niets 
zei over de Palestijnse terreurgroepen die het afgelopen jaar 1.932 raketten en mor-
tieren afvuurden op Israëli’s, hen aanviel in 25 schietpartijen, met 128 zelfgemaakte 
explosieven, 841 brandbommen, die acht mensen doodden en 282 verwondden? 
(...) Waren uw opmerkingen in lijn met de VN-resolutie om alles te doen wat  
mogelijk is om terreur te onderdrukken en bestrijden?”



Jeruzalem, Israël op  
paspoort?

Ook al heeft Amerika Jeruzalem als hoofd-
stad van Israël erkend, dat wil niet zeggen 
dat er geen obstakels meer zijn. Zo komt in 
nieuwe paspoorten van mensen die in Jeru-
zalem zijn geboren, nog steeds geen ‘Israël’ 
te staan. Staatsecretaris Pompeo laat weten 
dat er wel serieus gekeken wordt of dat ge-
realiseerd kan gaan worden. | Foto: usatoday 

VN bekritiseren PA
De Verenigde Naties hebben de Pales-
tijnse Autoriteit (PA) aangesproken op 

haatspraak en haatdelicten. De PA moet 
daar tegen optreden. De VN uitten hun 
zorg over de Palestijnse hetze tegen Israël. 
Het gaat de VN in het bijzonder om haat 
in de (sociale) media en haatuitingen door 
ambtenaren en in leerplannen en school-
boeken. Volgens het VN-bericht kan dat 
namelijk leiden tot geweld en kan het 
aanzetten tot antisemitisme. Het is voor 
zover bekend de eerste keer dat de VN 
Palestijnse vertegenwoordigers hierop 
aanspreken.

Oproep bouw  
Holocaustgedenkplaats
De burgemeester van Londen heeft de 
stad gevraagd de plannen voor een ge-
denkplaats voor de Holocaust te steunen. 
“Zodat het zijn juiste plek in het hart van 
onze hoofdstad en dichtbij de nationale 
overheid kan innemen”, zei burgemeester 
Khan. Maar de meningen over de plan-

nen en de plek zijn zeer verdeeld. Het 
ziet ernaar uit dat de plannen worden 
afgewezen.

Trauma door raketten stijgt

De vloed aan raketten uit Gaza afgelopen 
zomer, laat diepe sporen na. Er zijn enorm 
veel mensen in het zuiden van Israël die 
hulp moeten zoeken voor posttraumati-
sche stress als gevolg van de raketten. Hoe 
langer de terreur aanhoudt, hoe groter de 
kans op deze aandoening. | Foto: Flash90
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Vrede
Onmogelijk. Is dat niet het eerste 
wat je denkt als er gesproken wordt 
over een eind aan de al zeventig jaren 
durende strijd in het Midden-Oosten? 
Israël en Jeruzalem zijn het middel-
punt en doel van die voortwoekeren-
de oorlog met woorden en wapens. 
Sinds de stichting van de staat Israël 
in 1948 is het land omringd door vij-
andige volken. Slechts één doel staat 
hen voor ogen: vernietiging van de 
Joodse staat en zijn Joodse inwoners. 
Een vast onderdeel lijkt het hersen-
spoelen via schoolboekjes en filmpjes 
van kinderen, zodat ze gevuld 
worden met haat tegen het uitver-
koren volk. De laatste jaren speelt 
Iran, het vroegere Perzië, geleid 
door een kleine groep fanatici, een 
hoofdrol in de pogingen Israël van de 
wereldkaart te doen verdwijnen. Zij 
voorzien hiertoe terreurgroeperingen 
als Hamas, Hezbollah en Islamitische 
Jihad rijkelijk van wapentuig om dat 
doel te bereiken.

Wereldwijd spannen vijanden van het 
Joodse volk en het land Israël zich 
nog eens samen in een beweging, die 
zich sterk manifesteert in maat-
schappij en politiek. De kwaadwillige 
BDS-beweging (boycot, desinveste-
ring, sancties) schijnt slechts één doel 
te hebben: vernietiging van Israël en 
alles wat daarmee te maken heeft. 
Daarnaast is er ook nog het alomte-
genwoordige virus van het antisemi-
tisme, waarvan men dacht dat het na 
de Tweede Wereldoorlog verdwenen 
was. Helaas komt het in alle hevig-
heid op en woekert voort. Niet alleen 
in het geniep, maar in toenemende 
mate in de openbaarheid. Iemand 
noemde het een monster dat uit z’n 
hol is gekomen na een ogenschijnlijke 
winterslaap.

In dit alles speelt de leugenmachine 
een hoofdrol. Geschiedvervalsing is 
aan de orde van de dag. Mede dankzij 
de moderne communicatiemiddelen 
grijpt de ‘leugenaar van den beginne’ 
zijn kansen. Op alle terreinen van 
de informatievoorziening. Israël is 
daarin het voornaamste mikpunt. Ten 
diepste is echter alles gericht tegen 
de God van Israël Zelf.
In deze dagen is er weer eens sprake 
van een vredesvoorstel, de ‘deal van 
de eeuw’ wordt wel gezegd. Vre-
de in het Midden-Oosten lijkt nog 
altijd ver weg. Maar wat bij mensen 
onmogelijk is, is mogelijk bij God, bij 
Wie alle dingen mogelijk zijn. Tegen 
alles en iedereen in volvoert Hij Zijn 
plan met Israël en de volken, zoals 
in de Bijbel is voorzegd. Jeruzalem is 
op weg om wezenlijk de stad van de 
vrede te zijn, meer nog: de stad van 
de Vredevorst bij uitnemendheid.

Kanttekening
Pim van der Hoff
voorzitter Christenen voor Israël

Welke partijen heeft Israël gekozen?
President Reuven Rivlin (midden) nam de gelegenheid om bij een herdenkingsbijeenkomst voor de 
drie jaar geleden overleden oud-president van Israël, Shimon Peres, de hoofden van Israëls twee 

grootste partijen samen te trekken en te benadrukken dat Israël een eenheidsregering nodig heeft. 

V.l.n.r.: Benjamin Netanyahu, president Reuven Rivlin en Benny Gantz. | Foto: Flash90

Blauw Wit (33 zetels) – Centrum-linkse sa-
menwerking onder leiding van Benny Gantz. 
Heeft zich pragmatisch getoond, maar wil 
de rol van religie in Israël indammen.

Likud (31 zetels) – Een centrum-rechtse 
partij onder leiding van Benjamin Netan- 
yahu. Zou het liefst met een rechts-reli- 
gieuze coalitie regeren.

Gezamenlijke lijst (13 zetels) –  
Samenwerking van de Arabische partijen 
onder leiding van Ayman Odeh. Deels 
links-pragmatisch georiënteerd, maar ook 
gericht op Arabische belangen.

Shas (9 zetels) – Sefardisch-orthodoxe 
partij onder leiding van Aryeh Deri. Steun-
de de afgelopen jaren de regering-Netan- 
yahu, maar komt vooral op voor religieuze 
belangen.

Israël ons Huis (8 zetels) – Seculiere  
partij onder leiding van Avigdor Liberman. 
Ontwikkelde zich van partij voor Russische 
Joden tot behartiger van seculiere belangen.

Verenigd Thora Jodendom (8 zetels) –  
Samenwerking van Asjkenazisch-orthodoxe 
partijen onder leiding van Yaakov Litzman. 
Qua politieke kleur vergelijkbaar aan Shas.

Yamina (7 zetels) – Samenwerking van 
nationalistische partijen onder leiding van 
Ayelet Shaked. Voorstander van Joodse 
soevereiniteit in Judea en Samaria.

Arbeiderspartij en Gesher (6 zetels) –  
Samenwerking tussen de links-socialisti-
sche arbeiderspartij onder leiding van Amir 
Peretz en de rechts-progressieve Gesher-
partij.

Democratische Unie (5 zetels) – Samen-
werking van links-liberale partijen onder 
leiding van Nitzan Horowitz. Behartigen 
seculiere belangen en een groene agenda.

Hoe liggen de verhoudingen?

De officiële vaststelling van het aantal zetels was bij het ter perse gaan van deze krant nog niet bekend.



Maar dan ontstaan er allerlei vragen. 
De eeuwen door hebben christenen 
namelijk niet zo’n sterke band met 
Israël gevoeld. Er is ooit een enorme 
spanning ontstaan tussen christenen 
en het Joodse volk. Dat heeft alles te 
maken met de komst, prediking en 
dood van de Messias, Jezus van Naza-
reth. Het is niet meer dan logisch dat 
dit diepingrijpende gebeuren invloed 
had op de verhouding van Joden en 
christenen. Het zou vreemd zijn als dat 
feit geen sporen zou nalaten. 

Lastige relatie
Het is daarom ook logisch dat de ver-
houding van christenen tot Israël een 
heel andere is dan die van de islam 
tot het Joodse volk. In dat verband 
wordt vaak gewezen op het feit dat 
die verhouding altijd beter geweest is 
dan die tussen christenen en Joden. 
De vraag is echter hoe die verhou-
ding geweest zou zijn als de Joden 
betrokken waren geweest bij de dood 
van Mohammed? Het is niet moeilijk 
om dat te raden. Men kan dus niet 
in het algemeen zeggen dat de islam 
als zodanig verdraagzamer is dan het 
christendom. Tussen islam en Israël 
liggen de zaken principieel anders 
dan tussen christendom en Israël. Dat 
wordt vaak over het hoofd gezien. 
Het christendom heeft inderdaad 
van oudsher een lastige relatie met 
het Joodse volk. Er is iets gebeurd dat 
diepe sporen heeft getrokken in de 
geschiedenis. Pas als we dit zien en er-
kennen, kunnen we verder nadenken 

over onze verhouding tot het Joodse 
volk. Juist dan kunnen en moeten er 
ook andere dingen gezegd worden.

Verbond en belofte
Ik denk aan twee Bijbelse woorden: 
verbond en belofte. Beide woorden 
getuigen van Gods trouw. Gods 
trouw aan wie? Aan Abraham als 
privépersoon? Nee, aan Abraham en 
zijn nageslacht, dus met het volk dat 

uit Abraham is voortgekomen. Gods 
verbond houdt stand, want al zouden 
bergen wijken en heuvels wankelen, 
dan zal toch het verbond van Mijn 
vrede, zegt God, niet wankelen (Jesaja 
54:10). Zo is het ook met de beloften 
van God. Ze worden vervuld, al zou de 
hele wereld er tegen zijn. Zelfs na de 
kruisiging van de Messias blijven de 
beloften van kracht. Paulus durft het 
aan om in Romeinen 11:1 dat nog eens 
te onderstrepen: “Heeft God Zijn volk 
verstoten? Volstrekt niet!”

Jodendom of Israël
Nog niet zo lang geleden was ik op 
een studiemiddag die ging over het 
thema kerk en Israël. Daar werd 
gezegd dat de kerk te maken heeft 

met het Jodendom als godsdienst en 
niet met Israël als volk. Christendom 
en Jodendom zijn twee verschillende 
godsdiensten, net zoals christendom 
en islam twee verschillende godsdien-
sten zijn. Je moet voor elkaar respect 
hebben en de bereidheid hebben om 
van elkaar te leren, maar verder gaat 
het niet. Het Jodendom moeten we 
dus zien als een van de vele godsdien-
sten.
Dergelijke gedachten moeten we 
duidelijk afwijzen. We hebben het 
niet over het Jodendom, maar over 
Israël. Het gaat over een volk dat 
eeuwenlang door de wereld zwierf, 
maar sinds kort weer is teruggekeerd 
naar het land dat ooit aan Abraham 
beloofd was. Opnieuw wijs ik op het 
woord verbond. Verbond en volk 
horen onverbrekelijk bij elkaar: God 
sluit Zijn verbond met Abraham en 
zijn nageslacht. Verbond en land zijn 
ook onlosmakelijk met elkaar verbon-
den. Hetzelfde kan gezegd worden 
van het woord belofte. De belofte is 
heel persoonlijk en tegelijk collectief. 
Het geloof is persoonlijk en tegelijk 
ook meer. Het geloof is geestelijk van 
aard en is toch niet vaag.

Concreet geloof
Als christenen raken we het spoor 
bijster als we het geloof spiritua-
liseren, dat wil zeggen het geloof 
ontdoen van het lichamelijke, het 
materiële en het politieke element. 

Christenen die de Joden willen 
terugfluiten omdat ze van het geloof 
een politieke zaak maken, moeten 
de hand in eigen boezem steken. 
Moderne christenen laten het geloof 
vervluchtigen tot een leer, een idee, 
een inspiratiebron, iets wat heel 
vaag is. De Bijbel spreekt altijd heel 
concreet over het geloof. Dat blijkt 
hieruit dat God met één volk een 
bijzondere band heeft. Dat was zo in 
het verleden, dat is zo in het heden en 
dat blijft zo in de toekomst. God heeft 
iets met Israël en daarom hebben 
christenen iets met dit volk.

Ds. Prosman is emerituspredikant van de 
hervormde kerk.
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Vriend van 
Israël?
Afgelopen zomer heb ik de tijd geno-
men om een dik ‘theologisch’ boek 
over Israël te lezen. Er staan prachtige 
dingen over Israël in, maar op een 
gegeven moment presenteert echter 
de schrijver een aantal stellingen. De 
redenering is als volgt: ik ben een 
vriend van Israël, een vriend heeft 
de plicht om zijn vriend te wijzen op 
diens fouten en die kritiek moet je 
vooral overal bekend maken.

Die redenering zie je voortdurend 
terug in de kerk, politiek en media. 
Je bombardeert jezelf tot vriend van 
Israël en dan kun je eens goed los 
gaan. Maar wanneer ben je ‘vriend van 
Israël’? Wat mij betreft, bepaalt Israël 
zelf of u of ik, of Christenen voor 
Israël een vriend is.

God noemt Abraham zijn vriend. 
Jesaja 41:8 zegt: “Maar U, Israël, mijn 
knecht, Jakob, die Ik verkoren heb, na-
kroost van mijn vriend Abraham.” Zou 
de schrijver van dit theologische boek 
ooit Israël gevraagd hebben: mag ik je 
vriend zijn? Uit welke daden zou die 
vriendschap dan blijken? Vriendschap 
komt toch van twee kanten?

Het boek haalt vrome kerkvaders aan 
en betoogt dat je een vriend op zijn 
fouten moet wijzen, want dat verste-
vigt de vriendschap. Maar andersom 
moet je vriend niet jou op je fouten en 
hoogmoed wijzen. Dat mag kennelijk 
alleen van jou naar je vriend. 

In het geval van Israël moet die 
kritiek op je ‘vriend’ ook publiekelijk. 
Iedereen moet weten wat voor grove 
fouten jouw vriend Israël maakt. Het 
moet aan de grote klok. Niet in de 
binnenkamer onder vier ogen. Ik denk 
dat u wel begrijpt dat zo’n vriend-
schapsrelatie snel over is. Israël moet 
het echter slikken, anders zijn we 
geen vriendjes meer.

Laat ik het uitleggen met een voor-
beeld. Stel, u gaat naar een lezing van 
een vriend over opvoeding. Tijdens de 
lezing noemt de spreker uw naam en 
begint bij wijze van praktijkvoorbeeld 
uit te wijden over de opvoedkundige 
missers bij u thuis, waarbij al uw te-
kortkomingen als opvoeder publie-
kelijk worden uitgevent. Wat zou dat 
doen met uw vriendschap?

U begrijpt wel: met zulke vrienden, 
heb je geen vijanden meer nodig.

Roger van Oordt is directeur van  
Christenen voor Israël

Christenen en Israël. Christenen voor Israël. Dat zijn combinaties die vrij logisch zijn.  
Christenen tegen Israël is echter niet zo logisch. Want hoe kun je als christen tegen  

Israël zijn? Wie God is weten wij dankzij Israël, dankzij de openbaring van God  
aan Israël, dankzij de weg die God met het volk Israël ging en gaat. Op die manier  

is er een speciale band tussen christenen en Israël. 
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Roger van Oordt 
» rvoordt@cvi.nl

‘God heeft iets met Israël en daarom 

hebben christenen iets met dit volk.’

Deze Franse Joden keren terug in het land van hun voorvader Abraham. Ze keren terug naar het land 
van de belofte. De vreugde daarover wordt vaak geuit door de grond te kussen zodra voet op Israëli-
sche bodem wordt gezet. | Foto: Flash90

Verbonden met Israël,  
hoe dan?



Licht in een  
sombere wereld
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Het was in de buurt van Har Hebron. 
Zijn vrouw en twee van hun tien kinde-
ren zaten ook in de auto; zij overleefden 
de aanslag. Afgelopen maart veronge-
lukte Shlomi, een broer van Orit, bij 
een auto-ongeluk. Wat kun je iemand 
vragen die zoveel verdriet heeft? Iedere 
vraag voelt zinloos en pijnlijk. 
Maar als ik de twintigjarige Orit ont-
moet en we handen schudden, valt de 
spanning bij mij weg. Deze twintigja-

rige jonge, lachende vrouw straalt zoveel energie en positivi-
teit uit, dat ze voelt als licht in een vaak zo sombere wereld. 

Moeilijke plek
“Mijn vader was pas achtenveertig jaar. Hij was decaan van 
de Talmoedschool in Otniel toen hij werd vermoord. Na zijn 
begrafenis, tijdens de week van rouw, was het chaotisch en 
toch koester ik die week. Zoveel mensen, bekenden, maar 
vooral heel veel onbekenden, bezochten ons huis. Ze gaven 
ons kracht en steun. Het voelde als een grote omhelzing van 
het hele Israëlische volk. Ik vertelde steeds weer aan al die 
mensen hoeveel mijn vader van mensen hield. Achtergrond 
en geloof maakte hem niet uit. Ik zei dat hij me altijd vertel-
de dat elke moeilijkheid, crisis of verlies je helpt om je doel 
op aarde zo goed mogelijk na te streven. Na de aanslag waren 
we allemaal verdoofd, maar we moesten ook sterk zijn, want 
onze moeder lag zwaargewond in het ziekenhuis. Ze onder-
ging ontelbare operaties en is nog steeds niet helemaal de 
oude. Dag en nacht bezocht ik haar en maakte ik het zieken-
huis van dichtbij mee. Een vaak moeilijke plek waar mensen 
veel lijden. Daar wilde ik verandering in brengen.”

Licht
“Een half jaar geleden verongelukte een van mijn broers bij 
een verkeersongeval. In al deze duisternis, voelde ik dat ik 
het donkere in onze familie moest omzetten in licht. Het was 
tijd om mijn plannen werkelijkheid te laten worden. Het zie-
kenhuis was daarvoor de aangewezen plek. Ik vroeg iedereen 
die ik kende om vrijwilliger in een ziekenhuis te worden. Ik 
zette mijn idee ook op Instagram en Facebook. 
Binnen een paar weken meldden zich honderden vrijwilli-
gers en ook zestien ziekenhuizen die wilden meewerken.  
In het begin zeiden mensen tegen me: ‘Dit is een tijdelijk 

‘Het was de levenstaak 
van mijn vader: de 
wereld iets prettiger 
te maken.’

Masterplan
Wat energie-infrastructuur aangaat, 
was het in Israël tot nu toe vooral lei-
dinkje hier, kabeltje daar. Daar moet 
verandering in komen. Minister Yuval 
Steinitz presenteerde begin septem-
ber een masterplan voor de aanleg 
van energie-infrastructuur met een 
visie tot het jaar 2050. Leidingen 
moeten zoveel mogelijk bij elkaar 
worden gelegd en locaties voor nieu-
we zonne- en windparken zijn vast-
gelegd. Het plan is in samenwerking 
met onder andere milieuorganisaties 
tot stand gekomen.

WK voetbal 2022

Als de sportgeschiedenis iets leert 
over de Arabische wereld, dan is het 
dat Israëlische sporters niet bepaald 
welkom zijn. StandWithUs maakt 
zich daarom zorgen over het wereld-
kampioenschap voetbal dat in 2022 
in Qatar gehouden zal worden. De 
organisatie vreest dat Israëlische sup-
porters niet welkom of veilig zijn in 
de golfstaat. Door publiekelijk de in-
ternationale voetbalbond FIFA hierop 
aan te spreken hoopt de organisatie 
dat de toegang en veiligheid voor  
Israëli’s wordt gegarandeerd. | Foto: 

AFL architects

Cannabisconferentie
Eind vorig jaar nam Israël een wet 
aan die de export van medische 
cannabisproducten reguleert. Er is 
wereldwijd toenemende interesse in 
de toepassing van medische cannabis 
en Israël hoopt een grote speler te 
worden op deze markt. Daarom werd 
in september een conferentie geor-
ganiseerd waar Israëlische bedrijven 
hun producten presenteerden aan 
grote investeerders. Daarmee hopen 
deze bedrijven het kapitaal binnen te 
halen om te kunnen groeien.

Brandweer naar 
Amazone

Aan het einde van de zomer braken 
er grote branden uit in het Amazone-
gebied in Brazilië. Israël stuurde begin 
september een team van elf specia-
listen op het gebied van brandbestrij-
ding om te helpen de brandhaarden 
te doven. | Foto: Israëlische ambassade 

Brazilië
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Op weg naar mijn interview met Orit Mark Ettinger. Zij woont in betwist gebied in Judea,  
ik in het noorden. We hebben halverwege afgesproken, in Herzlia, in een winkelcentrum  
vlakbij het treinstation. Terwijl de trein me door het mooie Israëlische landschap voert,  

voel ik me nerveus voor het gesprek. Dat is niet zonder reden. Orits vader,  
Michael, werd drie jaar geleden vermoord door Palestijnse terroristen.

interview

Orit Mark Ettinger

succes, het gaat uit als een nachtkaars.’ Maar ze kregen geen 
gelijk. Zowel het aantal ziekenhuizen als vrijwilligers blijft 
zich uitbreiden. Om het vorm te geven richtte ik een stich-
ting op, met de naam Or Michael (Michaels licht), een or-
ganisatie met inmiddels meer dan duizend vrijwilligers. We 
brengen een glimlach bij zieke mensen, door muziek, liedjes 
en andere verrassingen. Een simpel gebaar met veel impact. 
Artsen en verpleegsters hebben me laten weten dat dit beter 
werkt dan welk medicijn ook.” 

Geen onderscheid
“Ik wil helpen om de wereld een klein beetje beter te maken. 
Een glimlach maakt het verschil. Het voelt alsof ik nu een 
groot bedrijf leid. De begeleiding van de vrijwilligers, de 
inkoop van muziekinstrumenten, boeken en snoepgoed, en 
natuurlijk ook de administratie die erbij komt kijken. We 
omarmen en geven liefde, het was de levenstaak van mijn 
vader: de wereld iets prettiger te maken.

Degenen die hem hebben vermoord, verdienen geen aan-
dacht. Ik voel geen haat. Haat heeft geen toekomst. In de zie-
kenhuizen liggen Arabieren en Joden, orthodox en liberaal, 
in dezelfde kamers. Samen vormen we het Israëlische volk en 
er is geen onderscheid tussen ons. 
Ik geloof dat ik hier op de aarde ben met een opdracht. Er 
gebeuren goede en slechte dingen in je leven, dat maakt wie 
je bent. Ik begrijp niet alles, en natuurlijk ben ik soms heel 
verdrietig. Ik huil best veel, dat is ook goed. Maar het geloof 
dat ik mij nuttig moet maken en moet zorgen dat de erfenis 
die mijn vader heeft achtergelaten wordt voortgezet, is de 
drijfveer in mijn leven.”

Joanne Nihom is freelance journalist en woont in Israël.

Foto’s: Or Michael



Aan het begin van het boek voert hij de figuur Abraham 
op en betoogt:

“Abraham zelf, de man die in hoog aanzien staat bij 2,4 
miljard christenen, 1,6 miljard moslims en 13 miljoen Joden, 
heerste niet over een keizerrijk, voerde geen leger aan, ver-
overde geen grondgebied, deed geen wonderen en sprak ook 
geen profetieën uit. Hoewel hij anders leefde dan zijn buren, 
vocht hij wel voor hen en bad hij voor hen in misschien wel 
de meest vermetele taal van een mens tot God: ‘Hij die rech-
ter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen?’ 
(Genesis 18:25). Hij probeerde trouw te zijn aan zijn geloof en 
een zegen voor anderen, ongeacht hun geloof. Dat idee, dat 
daarna vele eeuwen genegeerd is, blijft de meest kernachti-
ge definitie van het abrahamitische geloof. Het is niet onze 
taak om de wereld te veroveren of te bekeren of anderen een 
uniform geloof op te leggen. Het is onze taak een zegen voor 
de wereld te zijn.”

Zelfreflectie of vijandbeeld
Is dat niet precies wat de Here Jezus ook leerde? Waarom 
ga ik als christen dan zo vaak boven anderen staan? Zijn 
we niet vaak zó verliefd op ons eigen gelijk dat we het 
geloof vooral zien als opdracht om anderen te overtui-
gen? En zien we dan mensen met een andere mening of 
overtuiging nog als medemens? Of vooral als tegenstan-
der of zelfs als bedreiging?
Rabbijn Sacks schrijft dat waar mensen of groepen een 
crisis doormaken, ze zich twee dingen kunnen afvragen: 
waar is het misgegaan? Of: wie heeft mij/ons dit aange-
daan? Die eerste vraag maakt dat je ook je eigen fouten 

onder ogen moet zien om ze te herstellen. De tweede 
vraag echter, legt de schuld direct bij anderen. Dat leidt 
tot vijandbeelden en die zijn niemand tot zegen.

Realiteit of keuze
Is de kerk niet ook in crisis? Leeglopende kerken, ver-
waterende leer, toenemende secularisatie. Wat is mijn 
reactie? Kijk ik naar binnen? Of zoek ik de oorzaak bij 
anderen? Het nare van die vijandbeelden, is dat ik gepro-
grammeerd lijk om die overal bevestigd te zien. Ik begeef 

me in kringen waar ook zo wordt gedacht. Ik lees artike-
len waarin mijn beeld wordt onderschreven. Maar heeft 
dat vaak niet meer te maken met mijn eigen keuzes dan 
met de realiteit?

Ik werd door dit boek stilgezet door een nederige Joodse 
stem, die wijst op Gods Woord. Een stem die me maant 
tot zelfreflectie. Om niet te denken in vijandbeelden, 
maar om verbinding te zoeken. Om tot zegen te zijn. Om 
me in te zetten voor een betere wereld. Waar heb ik die 
stem toch eerder gehoord?
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Tot zegen zijnOns kabinet  
en Israël
Onlangs sprak D66-minister van 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelings- 
samenwerking Sigrid Kaag op een 
CIDI-bijeenkomst. Die was belegd 
vanwege verontrusting bij het CIDI 
over haar standpunten ten aanzien 
van Israël. Kaags partij is programma-
tisch en praktisch sowieso al oneven-
wichtig ‘Israëlkritisch’.
Maar Kaag zelf is bovendien getrouwd 
met een topman van de Palestijnse 
Bevrijdingsorganisatie PLO en ze heeft 
zich eerder in haar carrière energiek 
voor PLO-belangen ingezet. Dat deed 
zij onder andere via UNRWA, de VN- 
organisatie die het Palestijns-Arabisch 
vluchtelingenvraagstuk van 1948-1949 
kunstmatig in leven houdt, zodat het 
als politiek en demografisch wapen 
tegen de Joodse staat kan worden 
gebruikt. Via UNRWA wordt bij inmid-
dels vijf miljoen afstammelingen van 
Arabieren die ooit in het Britse man-
daatgebied ‘Palestina’ verbleven (en 
nu over de wereld verspreid leven) een 
‘recht op terugkeer’ in het vooruitzicht 
gesteld naar gebieden die nu in Israël 
vallen. Zo vormt het voortbestaan van 
UNRWA een reden voor het voort-
bestaan van het ‘Israëlisch-Palestijns 
conflict’. Ook als D66-minister heeft 
Kaag UNRWA ruimhartig ondersteund.
Bij het CIDI zei Kaag, namens het 
kabinet, dat het uit moet zijn met het 
onevenwichtig behandelen van Israël in 
internationale organisaties. Naar ver-
luidt is dat nieuwe inzicht het gevolg 
van de scherpe kritiek die volgde toen 
Nederland in juli een antisemitische 
resolutie steunde in de sociaalecono-
mische VN-organisatie ECOSOC.
Dat stemgedrag paste echter ge-
heel bij de confrontatiepolitiek die 
het kabinet-Rutte-3 ten aanzien van 
Israël voert, ondanks een aangenomen 
SGP-Kamermotie die zich daartegen 
keert. Bovendien onderschrijft minister 
van Buitenlandse Zaken Stef Blok bij 
iedere gelegenheid de antisemitische 
VN-Veiligheidsraadresolutie 2234 uit 
2016. Die resolutie verklaart de Joodse 
hoofdstad Jeruzalem en de Joodse 
landstreken Judea en Samaria verbo-
den voor Joden. Maar daartegen is 
door geen enkel Kamerlid van de coali-
tie, ook niet door Israëls zelfverklaarde 
vrienden, ooit bezwaar gemaakt. En 
het kabinet spreekt staatsrechtelijk 
met één mond ... Hetzelfde geldt voor 
Bloks brief van 11 september aan de 
Tweede Kamer. Daarin schrijft hij het 
onaanvaardbaar te vinden dat premier 
Netanyahu belooft de soevereiniteit 
van de Joodse staat te zullen uitbreiden 
over de Joodse stadjes en dorpen in de 
Joodse landstreken ten westen van de 
Jordaan. 

Wim Kortenoeven is Midden-Oostenspe-
cialist en voormalig lid van de Tweede 
Kamer. Hij woont in Eli (Samaria).

 
Ik werd onlangs even goed stilgezet door een prachtig boek van 
rabbijn Jonathan Sacks, oud-opperrabbijn van Groot-Brittannië. 

In zijn boek Niet in Gods Naam betoogt hij dat het religieus  
gemotiveerde geweld in de wereld, maar ook religieuze hoog-

moed, niets te maken heeft met Gods wil.
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Wim Kortenoeven
» gastcolumn@cvi.nl

‘Het is niet onze taak om 
de wereld te veroveren 
of te bekeren.’
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Over de boodschap van Christenen voor Israël

‘Wat de kerk nu nodig heeft’

7visie israël aktueel | oktober 2019 

Foto: CvI

U heeft de krant in handen van stichting Christenen voor Israël. Maar wat is Christenen voor Israël eigenlijk?  
Waar staan we voor? Redactieleden Oscar Lohuis, Marijke Terlouw en Ruben Ridderhof  

doen een poging om dit aan u uit te leggen.

» Marijke: “Mensen vragen wel eens: waarom zo speci-
fiek voor Israël? Zo’n vraag stel je toch ook niet aan ‘Hart 
voor Haïti’? Maar bij ‘Israël’ komen er toch veel vooroor-
delen bij mensen naar boven en dat leidt vaak tot dis-
cussie. Onze boodschap is geen politiek statement, maar 
een Bijbels geluid. We hebben dan ook een boodschap 
voor christenen, niet voor Joden.”

» Oscar: “Er is heel veel misgegaan in de relatie tussen 
christenen en Israël, het Joodse volk. De naam Christe-
nen voor Israël is daarom ook een boodschap op zich: 
dat we als christenen eens niet tégen het Joodse volk 
zijn, maar vóór: dat we hen willen steunen, ook in een 
wereld waarin nog steeds veel weerstand tegen Israël 
is.”

» Ruben: “Bedoel je dan de staat Israël of het Joodse volk?”

» Oscar: “Allebei, ze horen bij elkaar. In de Bijbel staat 
heel vaak dat God het volk Israël zal terugbrengen naar 
het land. Ik neem die beloften letterlijk. Daarom geloof 
ik dat we die terugkeer nu in de actualiteit zien gebeu-
ren. Dus de moderne staat Israël is onderdeel van dat 
Bijbelse verhaal.”

» Marijke: “Maar daarmee zeggen we niet dat alles wat er 
rondom Israël gebeurt Goddelijk en foutloos verloopt.”

» Oscar: “Nee, natuurlijk niet. In de Bijbelse geschiede-
nis zie je telkens dat het mensenwerk is. En dat maakt 
je geloof ook spannend, omdat de Bijbel veel concreter 
wordt. Je ziet in de geschiedenis dat God de voorwaar-
den schept om Zijn beloften te vervullen. Er was écht 
een volk zonder land en een land zonder volk .”

» Ruben: “Maar dan wordt je boodschap toch een beetje 
politiek. Dat is als je zo concreet gelooft ook moeilijk uit 
elkaar te houden.”

» Marijke: “Kun je dat voorkomen?”

» Ruben: “Ik denk dat het belangrijk is dat we in de 
eerste plaats vanuit de Bijbel vertellen over Gods be-

doeling voor Israël. Het gaat over de komst van Gods 
koninkrijk. Jezus sprak daarover en dat sloot al aan bij 
de verwachting die in Israël leefde. De engel die zijn ge-
boorte aankondigde aan Maria sprak daar ook over: ‘Hij 
zal zitten op de troon van zijn vader David en heersen 
over het huis van Jakob tot in eeuwigheid.’ Dat was een 
samenvatting van de beloften aan Israël, een ongelofelijk 
hoopvol gebeuren.”

» Oscar: “Amen!”

» Marijke: “Maar waarom zien christenen daar zo wei-
nig van?”

» Oscar: “De kerk is enorm beïnvloed door het Griekse 
denken. Daarin heerst de neiging om de boel te vergees-
telijken. Daarom zien wel als christenen het koninkrijk 
van God niet als iets concreets in deze wereld, maar als 
een soort geestelijke werkelijkheid. Als je je verdiept in 
Israël, valt dat Griekse denken weg en dan versta je de 
boodschap van het Evangelie ook veel beter. Daarom 
vind ik die boodschap voor de kerk ook zo belangrijk: 
bekeer je van het christelijk antisemitisme. Verootmoe-
dig je.”

» Marijke: “Is dat christelijke antisemitisme dan nog zo 
aanwezig?”

» Ruben: “Nou, ik denk even aan een opwekkingslied 
van een paar jaar geleden. Daarin wordt op een gegeven 
moment heel opzwepend gezongen: ‘Uw kerk is de enige 
hoop’. Dat klinkt natuurlijk prachtig, maar zo’n kreet 
getuigt natuurlijk niet van oog voor Israël. Dat Israël 
ook nog een rol van betekenis speelt voor deze wereld 
in Gods plan. De geest van de vervangingsleer, waarin 
Israël plaats heeft moeten maken voor de kerk, is nog 
springlevend.”

» Oscar: “Ik denk ook dat ons werk aansluit op wat nu 
nodig is in de kerk: nieuwe regen van de Geest. Die zal 
alleen komen als we Israël leren te zegenen.”

» Marijke: “Wat is dan dat ‘Israël zegenen’?”

» Ruben:  “Ik denk dat dat in eerste plaats het erkennen 
is van wat de Bijbel zegt over Israël. Zonder dat op jezelf 
toe te passen of op de kerk. Israël erkennen in de rol die 
God het heeft gegeven. En als je dat leert zien, kun je er 
ook vanuit handelen: voor Israël bidden, vrijwilligers-
werk doen, projecten steunen, dat is voor iedereen een 
individuele keuze.”

» Marijke: “Dat erkennen, hoe pak je dat dan concreet 
aan?”

» Ruben:  “Nou, neem bijvoorbeeld Psalm 130: ‘Uit de 
diepten roep ik tot U’. Dat lezen we vaak pastoraal, als een 
persoonlijke steun voor moeilijke tijden. Maar lees dat 
eens vanuit een Jood. Denk eens aan de diepten waardoor 
het Joodse volk is gegaan, de Holocaust. Als je dan leest 
over de hoop, de verlossing, het vertrouwen op Gods ver-
geving, laat je dat niet koud. En dat is ook heilzaam voor 
je geloof. We geloven vaak zo gericht op onszelf, ons eigen 
behoud. Oog voor Israël leert je ook voorbij jezelf te zien 
en God te prijzen voor wat Hij doet aan anderen.”

» Oscar: “Niet een ik-gericht, maar een Godgericht 
christendom. Mooi! Maar mogen we Gods beloften voor 
Israël dan niet ook als persoonlijke bemoediging zien?”

» Ruben: “Zeker wel! Vanaf de roeping van Abraham zie 
je al dat God ook de volken op het oog heeft. ‘In u zullen 
alle geslachten van de aarde gezegend worden’, zegt Hij 
tegen Abraham. En in de profetieën: ‘Vele heidenvolken 
zullen komen’. Israël is Gods instrument om Zijn hele 
schepping te zegenen. Daarom is Israël ook nu, vandaag 
de dag nog van betekenis. Zichtbaar en onzichtbaar is 
Israël tot zegen voor de wereld.”

» Oscar: “Wat ik ook mooi vind van Christenen voor 
Israël, is dat deze organisatie is geboren uit gebed. Karel 
van Oordt, die de stichting oprichtte, vertelde hoe zijn 
vader vol passie bad voor het herstel van Israël. En dat 
gebeurde ook bij hem thuis. Heel eenvoudig begon Karel 
van Oordt met dit werk en nu, bijna veertig jaar later, is 
het werk uitgegroeid tot een wereldwijde beweging. Dat 
vind ik ontroerend. Aan ’s Heren zegen is ’t al gelegen.”
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Zonne-energie

In Israël is zon genoeg. Dat biedt kan-
sen om onafhankelijk te worden van 
fossiele brandstoffen en de uitstoot 
van CO2 te verlagen. Deze zomer is 
de grootste zonne-energiecentrale 
van het land in gebruik genomen. 
De centrale staat bij Ashalim in de 
Negevwoestijn en levert stroom aan 
ongeveer zeventigduizend huishou-
dens. | Foto: Flash90

Kankerpatiënten-app
De app van Belong.life voor kanker-
patiënten is een Israëlische uitvinding 
en een groot succes. De app helpt 
patiënten hun weg te vinden in het 
woud aan informatie over de ziekte. 
Hierbij zorgt de app dat de patiënt 
die informatie krijgt die op zijn situa-
tie van toepassing is. De app is in het 
Engels, Frans en Hebreeuws beschik-
baar voor iOS en Android.

Ondergronds begraven

Wie dacht dat het vol is in Neder-
land, kijkt daar misschien wat anders 
tegen aan na het lezen van dit 
bericht. Jeruzalem heeft bijna geen 
begraafplaatsen meer voorhanden. 
Daarom gaan ze ondergronds. Dat 
is meestal met begraven zo zou je 
denken, maar dit betreft een project 
waarmee een hele begraafstad 
(necropolis) wordt gemaakt in de 
bergen. Er zijn in de nieuwe begraaf-
plaats 23.000 plekken beschikbaar. 
De directeur die het bouwproject 
leidt, zegt hierover: “Mensen gaan 
waarschijnlijk altijd dood, dus daar 
heb je ruimte voor nodig.”

Duits burgerschap
Mensen die de Holocaust overleef-
den door Duitsland te ontvluchten en 
hun nageslacht wordt het makkelijker 
gemaakt om het Duits burgerschap 
aan te vragen. Ook al was er al een 
wet, in de praktijk leidde dit tot veel 
afwijzingen. De Duitse regering nam 
daarop enkele besluiten die de aan-
vraag eenvoudiger moet maken.

Handelskantoor  
Honduras
Als opmars naar het openen van een 
ambassade in de Israëlische hoofd-
stad heeft Honduras een handelskan-
toor in Jeruzalem geopend. President 
Hernández hoopt dat deze stap tot 
zegen van zijn land zal zijn.

kort nieuws

Cijfers
De muur die wij Klaagmuur noemen, wordt ook Westelijke Muur 
genoemd, omdat het de muur van het tempelcomplex is die naar 
het westen ligt. Dit deel van de muur is 32 meter hoog en 45 me-
ter lang, bestaat uit 45 lagen steen, waarvan er 17 niet te zien zijn, 
want die zitten onder de grond. Ook de hele westelijke muur is 
nog een stuk langer dan we nu kunnen zien, namelijk 488 meter 
totaal.
De grootste steen in de muur is echt enorm! De steen van 13 
meter breed, 3 meter hoog en ongeveer 3 meter doorsnede is een 
van de grootste bouwstenen ter wereld. 

De naam
De naam Klaagmuur is een naam die door niet-Joden, en in de 
achttiende en negentiende eeuw vooral door christenen, aan de 
muur is gegeven. Klagen is dan oud-Nederlands voor jammeren 
en huilen – en heeft dus niets met ’klacht’ te maken. 

Nadat het Romeinse Rijk christelijk wordt, mogen Joden alleen 
op Tisja b’Av – de dag waarop zowel de eerste als de tweede 
tempel werden verwoest – de stad Jeruzalem bezoeken (daar-
voor was de stad geheel verboden terrein voor Joden). Een pel-
grim beschrijft in 333 wat hij ziet: “De Joden komen er elk jaar 
en zalven het (de steen waar de tempel stond), huilen erom, ze 
treuren en kreunen, scheuren hun gewaden, en zo vertrekken 
ze weer.” 

En in 1881 beschrijft Charles Wilson wat hij ziet: “Joden zie je 
vaak urenlang zitten bij de Klaagplaats, gebukt in treurige  
overdenking van de geschiedenis van hun volk, en veelvuldig 
herhalend de woorden van Psalm 79. In het bijzonder op vrij-
dag, komen Joden van beide geslachten, van alle leeftijden,  
uit alle landen, samen in grote aantallen en kussen ze de hei- 
lige stenen en huilen ze buiten het terrein dat ze niet mogen 
betreden.”

Als stenen konden praten...
Als stenen konden praten, dan zou de Klaagmuur in Jeruzalem de meest bijzondere  
verhalen kunnen vertellen. Te beginnen bij koning Herodes die de muur liet bouwen  

om het plateau waarop de tempel stond te vergroten. 

Land van 
dieptepunten

Bij Israël denken de meesten toch aan 
hoogtepunten: zoals de bergen, of het 
onvergetelijke bezoek aan Jeruzalem.  
Maar het is ook een land met dieptepun-
ten: de Dode Zee. Het is het laagst gelegen 
meer ter wereld, ruim 430 meter onder 
zeeniveau. En bijna jaarlijks wordt het  
record verbroken, omdat de zeespiegel 
door verdamping blijft dalen. Ook het 
Meer van Galilea ligt ver onder zeeniveau, 
ruim 212 meter. | Foto: Flash90

Land van melk en honing... en wijn!
Bij vele archeologische opgravingen 
in Israël zijn historische wijnpersen 
aangetroffen. Dit getuigt van het 
feit dat Israël een geschikt land is 
voor de aanleg van wijngaarden. 

Ten tijde van de tweede tempel in Jeruza-
lem, vierde Israëls wijnbouw hoogtij. Het 
is dan ook niet toevallig dat wijn en wijn-
bouw een grote rol spelen in de verhalen 
rondom de Here Jezus.
Na de verwoesting van de tempel in het 
jaar 70 en de verdrijving van de Joden 
uit het land door de Romeinen, lag het 

land eeuwenlang braak. Pas halverwege 
de negentiende eeuw werden er nieuwe 
wijngaarden aangelegd, nabij Jeruzalem, 
maar zij produceerden alleen voor de 
lokale markt. 
Sinds enkele tientallen jaren echter heeft 
de wijnbouw in Israël een vlucht geno-
men. Een aantal grote wijnmakers levert 
wijnen af die aan kwaliteit niet onder-
doen voor gerenommeerde wijnmakers 
uit gevestigde wijnculturen. In Neder-
land is het Israël Producten Centrum 
in Nijkerk de grootste importeur van 
Israëlische wijnen. Deze kunt u bestellen 
via israelwinkel.nl.

De Klaagmuur. | Flash90In de tunnels die langs de basis van de muur zijn gegraven is de grootste steen te 
zien.

Foto: Flash90



Joden en Arabieren

Het is allemaal  
niet zo zwart-wit
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Tass Saada

‘Bidden voor beide’
Tass Saada was ooit chauffeur van Arafat en 
gehard PLO’er. Tot hij tot geloof kwam. Nu 
reist hij de wereld over met een boodschap 
van verzoening.

Op de vraag hoe de doorsnee Palestijn 
Israël ziet, reageert Saada somber: “Het 
is slecht. Zowel Joden als Palestijnen 
hebben een negatieve kijk op elkaar. Door 
met beide partijen te praten, zag ik dat 
de tegenstellingen nog groter waren dan 
ik dacht dat ze waren, over Israël en de 
Joden. De Koran stelt duidelijk dat Allah 
het land Kanaän aan de Joden gaf. Maar 
de theologische moslims, de extremisten, 
gingen ermee aan de haal, ze creëerden 
moeilijkheden en haat naar de Joden. En 
waar komt dat vandaan? Dat gaat vierdui-
zend tweehonderd jaar terug in de tijd. 
Het begon dus niet toen de Joden terug-
keerden naar het beloofde land. Het heeft 
zijn wortels bij Sara en Hagar.
Hoe zorgen we voor begrip voor elkaar? 
Als de mensen beter begrijpen hoe de 
situatie is, kunnen we met meer wijsheid 
bidden voor beide partijen. Als er maar 
één gebed gebeden wordt, dan zien we 
dat er veranderingen komen. Jullie hier 
in Nederland hebben de kans om goed 
te bedenken waarvoor je bidt, als je bidt: 
“Bid om de vrede voor Jeruzalem”. Denk 
je dan alleen aan de Joden, of ook aan de 
Arabieren – 53 procent – die in de stad 
wonen? Er is een probleem aan beide 
zijden, maar beide begrijpen dat niet. Als 
Gods kinderen hebben we de verantwoor-
delijkheid hen dat te helpen begrijpen. 
Dát is mijn boodschap.”

Amit Barak

‘De deur wijd open’
Amit Barak helpt Arabische christenen in de 
omgeving van Jeruzalem beter te integreren 
in de Israëlische maatschappij.

“Enkele jaren geleden hoorde ik over een 
Grieks-orthodoxe priester, Gabriel Nad-
daf, uit Nazareth, die Arabische christe-
nen aanmoedigde om in militaire dienst 
te gaan voor het Israëlische leger. Ik heb 
hem opgezocht en heb hem mijn hulp 
aangeboden. Sinds die tijd is het aantal 
Arabieren in het leger verdrievoudigd! 
Helaas kostte het Gabriel Naddaf ook 
veel. Er is nog veel tegenstand en na een 
aantal jaar zei hij: ‘ik heb de deur openge-
zet. Nu is het aan anderen om het werk 
voort te zetten.’
Ik had contact met Arabische christenen 
in en rond Jeruzalem. Zij vroegen mij om 
niet te stoppen. Er is bij veel christelijke 
Arabieren een groot verlangen om echt 
onderdeel van de Israëlische maatschappij 
te worden. Samen hebben we daar onze 
schouders onder gezet en het Jerusalemi-
te Initiative opgezet. We vroegen: wat heb 
je het meeste nodig om je droom waar te 
maken? En daarop kwam het antwoord: 
we willen goed Hebreeuws kunnen 
spreken. Dit jaar hebben we daarom in 
samenwerking met het Friends of Zion 
Museum een gratis cursus Hebreeuws 
gehouden voor Arabische christenen. 
We hadden plek voor vijftien man, maar 
uiteindelijk deden 25 mensen mee! Het is 
een klein begin, maar ik weet zeker dat er 
enorm veel Arabieren zijn, ook moslims, 
die graag beter zouden willen integreren 
in de Israëlische maatschappij. We moe-
ten juist deze mensen met open armen 
ontvangen en de deur wijd open zetten 
voor hen.”

Simon Soesan

Een nieuw Israël
Simon Soesan woont in Haifa, waar Joden, 
christenen en moslims vreedzaam met 
elkaar samenleven.

“Goede Arabische vrienden van ons, Bassam 
en Zjieda, hadden de knoop doorgehakt: ze 
gingen verhuizen. Ze gingen naar het ‘hoge 
noorden’, naar Ma’alot, een dorp langs de 
grens met Libanon met prachtige huizen, 
nieuwbouw en een modern industriege-
bied. Uiteraard duurde het niet lang voor 
we werden uitgenodigd om het huis te 
komen bekijken. Chanoekat Bajit (huisinwij-
ding), zei Bassam. Toen we Ma’alot bin-
nenreden en parkeerden, hoorden we twee 
mannen met elkaar praten. De accenten 
waren overduidelijk: een was van Russische 
afkomst, de ander van Arabische afkomst. 
Het onderwerp was hun gezamenlijke tuin, 
want ze waren buren.
Bij Bassam en Zjieda binnen hoorden we 
namen zoals Machmoed, Natasja, Boris, 
Anatoli, Amin en Abdi. Onder het genot 
van koffie en gebak, hoorden we de verha-
len hoe ze allemaal naar Ma’alot zijn geko-
men. Uit Oekraïne, uit Arabische dorpen, 
uit Haifa, uit Litouwen ... Er waren Joden 
en Arabieren, religieus en seculier. Ze 
wonen samen in een nieuwe wijk, vlakbij 
de problematische noordelijke grens van 
Israël, waar Libanese fundamentalisten 
er een hobby van gemaakt hebben om de 
Joodse staat te bestoken met raketten. Hun 
kinderen gaan naar dezelfde scholen en 
sommigen zijn collega’s.
Terwijl dat allemaal door mijn hoofd ging, 
keek ik Bassam respectvol aan. Hij begreep 
me en knipoogde. ‘Al dat politieke gedoe 
is hier niet te verkopen’, zei hij tegen me. 
‘Want hier hebben we allang besloten ons 
te richten op wat ons bindt, niet waar we 
in verschillen’.”

reportage israël aktueel | oktober 2019 
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Waterfraude

Israëli’s tapten anderhalf jaar lang 
water uit de kraan met meer chloride 
erin dan wettelijk toegestaan. In 
twee van Israëls vijf ontziltingsin-
stallaties werden valse rapporten 
gepresenteerd aan de autoriteiten 
over de chloridegehaltes in het tot 
drinkwater bewerkte zeewater. 
Er was overigens geen sprake van 
gevaar voor de volksgezondheid. De 
bedrijven hebben hoge boetes opge-
legd gekregen voor het wangedrag, 
maar ook de overheid is op de vingers 
getikt voor slordig toezicht op de 
drinkwaterkwaliteit. | Foto: Flash90

Crisis in Libanon
Palestijnse vluchtelingen in Libanon 
eisen sinds enige tijd asiel in Canada. 
Het betreft veelal nakomelingen van 
Arabieren die tijdens de Onafhanke-
lijkheidsoorlog in 1948 naar Libanon 
vluchtten en sindsdien daar wonen 
in vluchtelingenkampen, zonder bur-
gerrechten. Een gerucht dat Canada 
bereid zou zijn hen asiel te verlenen, 
leidde ertoe dat honderden van hen 
dit nu opeisen voor de Canadese am-
bassade in Beiroet. Canada ontkent 
echter een dergelijke toezegging.

Afvalbak van afval

Het Israëlische bedrijf UBQ ontwik-
kelde de afgelopen zeven jaar een 
proces, waarbij huishoudelijk afval 
– ontdaan van glas en metaal – kan 
worden verwerkt tot pellets die in 
de reguliere plasticindustrie kunnen 
worden verwerkt. Na al die jaren van 
onderzoek en ontwikkeling werden 
afgelopen zomer de eerste produc-
ten afgeleverd. Dat waren – heel 
toepasselijk – afvalbakken die in de 
Amerikaanse staat Virginia werden 
uitgedeeld. | Foto: UBQ

Kleizegel van Adonia
Bij archeologische opgravingen in de 
Stad van David in Jeruzalem, de plek 
waar in Bijbelse tijden het koninklijk 
paleis stond, is onlangs een kleizegel 
gevonden van ‘Adonia, koninklijke 
stadhouder’. Bij de opgravingen zijn al 
veel vondsten gedaan die de Bijbelse 
geschiedenis onderschrijven.

kort nieuws

Joden en Arabieren kunnen elkaar niet luchten en zien. Zo lijkt het soms als we de 
berichtgeving volgen. Maar een dergelijke ‘behapbare’ samenvatting, doet zelden 

recht aan de realiteit. In Israël is heus niet elke Arabier anti-Israël en elke Jood 
anti-Palestijns. Integendeel. Een drieluik van mensen die het tegendeel bewijzen.
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Hoe staat het er?
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Het staat er klaar en helder: heel Israël wordt gered. Geen 
enkele vertaling en geen enkele uitleg kan daar omheen. Het 
is mogelijk om te vertalen: “Dan zal heel Israël worden gered, 
zoals geschreven staat”, maar ‘heel Israël’ is heel Israël. Of 
toch niet?
Dan komen de vragen. Bedoelt Paulus heel Israël in zijn 
eigen tijd, of in de eindtijd (Paulus ervoer trouwens zijn 
eigen tijd als de eindtijd), of door de eeuwen heen? En er 
zijn nog steeds uitleggers die zeggen: niet alles wat Israël is, 
behoort ook werkelijk tot Israël. Heel Israël is volgens hen 
de gemeente die bestaat uit gelovigen van Joodse en van 
heidense afkomst. Dat heet dan een ‘geestelijk Israël’.

Sleutel
De sleutel om deze tekst te begrijpen ligt, denk ik, inderdaad 
in Romeinen 9:6. Maar de vraag is: hoe lees je dat vers? In het 
verband van de tekst is het het meest logisch om – anders dan 
de meeste vertalingen doen – vers 6b als een (retorische) vraag 
te lezen: “Zijn dan niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, 
Israël?” Het gaat dan verder: “Maar het is niet zo dat alle nako-
melingen van Abraham kinderen zijn.” Dat geldt alleen voor 

Isaak, Jakob en zijn twaalf zonen, uit wie de twaalf stammen 
van Israël zijn voortgekomen. Zij droegen Gods belofte en met 
hen zette Hij het verbond met Abraham voort.

Alle twaalf stammen
En dan valt alles op zijn plaats. Kijk maar eens naar de profe-
tieën die Paulus citeert in zijn verdere betoog in Romeinen 9, 
10 en 11. Ze gaan allemaal over het herstel van de tien (‘verlo-
ren’) stammen. Daar heeft mijns inziens de ‘volheid van de 
heidenen’ (vers 25) ook betrekking op (vgl. Genesis 48:19). De 
tien stammen worden herenigd met de twee stammen Juda 
en Benjamin onder de Messiaanse koning in het land Israël. 
Let er maar eens op dat Paulus in deze hoofdstukken conse-
quent spreekt over Israël, en niet over de Joden. Het gaat niet 
om één stam, maar om heel Israël, dat is het hele volk dat uit 
de twaalf stammen bestaat. De Verlosser raapt de afgebroken 
takken op en plant ze terug in het land. Zo zal heel Israël 
gered worden.

Kees de Vreugd is theoloog en werkzaam voor Christenen voor 
Israël.

Brand in Haifa

Een grote opslagloods met plant-
aardige olie in de haven van Haifa 
brandde in september af. De brand-
weer wist te voorkomen dat een 
productiefaciliteit ernaast, met een 
nog veel grotere hoeveelheid olie, 
ook vlam vatte. De brand veroor-
zaakte dikke zwarte rook, en het 
asbestdak van de loods zorgde voor 
stofdeeltjes in de omgeving. Milieu- 
organisaties riepen daarom op tot 
protest. De risico’s van brand in het 
havengebied, dichtbij de dichtbe-
volkte stad, worden volgens hen  
niet serieus genoeg genomen. | Foto: 

Ministerie voor Milieubescherming Israël

Zonnepark in  
Mozambique
Mozambique is een van de armste 
landen ter wereld. Een van de 
hindernissen om uit die armoede op 
te klimmen is het gebrek aan elek-
triciteit in grote delen van het land. 
De Israëlische organisatie Interfaith 
Center for Sustainable Development 
slaat daarom de handen ineen met 
multinational Gigawatt Global en de 
Anglicaanse kerk in het land. Samen 
willen ze een zonnepark realiseren 
waardoor veel inwoners van het 
gebied van een vaste bron van elek-
triciteit zijn voorzien.

Beter recyclen
Misschien ergert u zich grijs, groen, 
oranje en blauw aan de veelheid aan 
containers die tegenwoordig door 
gemeenten in Nederland worden 
uitgedeeld voor het gescheiden 
inzamelen van afval. In Israël wordt 
nog nauwelijks aan afvalscheiding 
gedaan. Dat levert inmiddels proble-
men op. Het Israëlische ministerie 
voor Milieubescherming wil daarom 
dat in 2030 de helft van Israëls afval 
wordt gerecycled. Daarvoor zullen 
Israëli’s moeten gaan wennen aan 
meer gescheiden inzameling.

Muggenvrees

Ook in Israël is met zorg gereageerd 
op de ontdekking van tijgermug-
gen die het westnijlvirus met zich 
meedragen. Op acht plaatsen in het 
land is de mug aangetroffen, waar-
onder Jeruzalem. De autoriteiten 
hebben de bevolking gewaarschuwd 
en werken samen om de mug te 
bestrijden.

Heel Israël

oktober 2019 | israël aktueel

“En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat:  
De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob”  

(Romeinen 11:26).

kort nieuws

Bij elk woord dat God tot Mozes 
sprak, gaf Hij hem negenenveertig 
(zeven keer zeven) plausibele argu-
menten vóór en tégen, waarmee de 
plicht om het voorschrift wel of niet 
uit te voeren kan worden bevestigd. 
Pas als de meerderheid iets bevestigt, 
voer je het uit, vertelt de Joodse Bijbel- 
uitleg. Uit bovengenoemde Psalm 12:7 
blijkt dus dat als er niet veel over Gods 
woord wordt gedebatteerd, het ruw 
als ongelouterd zilver blijft, onbruik-
baar. Zonder deze bemiddeling blijft 
Gods woord ondoorgrondelijk. 
De woorden van de Thora zijn als een 
diamant met zeventig facetten, die elk 
een schittering onthullen die uniek is 
voor zijn perspectief. Gods woord is 
als het ware een boomgaard waarin 
vruchten van velerlei geestelijke soort 
wachten om geplukt te worden.

Grenzen
Wat zijn dan de grenzen van legi-
tieme rabbijnse interpretatie? Volgens 
rabbijn David Hartman zou een 
zorgvuldige studie van alle rabbijnse 
literatuur onthullen dat het een schier 
onmogelijke taak is om de grenzen 

van die interpretatieve vrijheid af te 
bakenen. Maar historicus Jacob Katz 
zei eens tegen me dat die grenzen 
eenvoudig zijn wat de gemeenschap 
bereid is om te accepteren als Thora. 
De Bijbel wijst een mens de weg om 
een ethisch, moreel en spiritueel 
leven te leiden, als individu, als lid van 
een bepaalde verbondsgemeenschap 
(Israël), en als lid van de universele 
gemeenschap. Het is, tenslotte, “het 
hart dat de Barmhartige wil” staat in 
de Talmoed. Ondanks de moeite om 
dit ideaal te bereiken, straalt de Bijbel 
zelf het vertrouwen uit dat het een 
bereikbaar doel is. In Deuteronomium 
30:12 staat immers: “Het is niet in de 
hemel (...) noch is het aan de overkant 
van de zee, dat ge zoudt zeggen: Wie 
zal oversteken naar de overkant der 
zee, het voor ons halen en het ons 
doen horen opdat wij het volbrengen? 
Maar dit woord is zeer dicht bij u, 
in uw mond en in uw hart om het te 
volbrengen.” 

Rabbijn dr. Tzvi Marx schreef Disability 
in Jewish Law (2002) en doceert over 
Jodendom in Nederland sinds 1996.

Hoe Joden de Bijbel lezen
“De woorden van de Eeuwige zijn zuiver als zilver, gesmolten in de smeltkuil,  

gelouterd tot zevenmaal toe” (Psalm 12:7). Je zou denken dat je de heilige  
tekst alleen maar goed hoeft te lezen of ernaar te luisteren en dat de boodschap 

 dan zal zo helder zijn als zuiver zilver (sola scriptura, dus). Een van de Joodse  
geleerden uit de geschiedenis, rabbijn Yannai, zei echter dat “de woorden van  

de Thora niet werden gegeven als vastomlijnde beslissingen.”
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De ark 
Het woord voor de ark luidt ‘arón’. Vrijwel altijd heeft een 
woord in het Bijbels Hebreeuws een stam die bestaat uit drie 
medeklinkers. De stam heeft steeds een vaste, zelfde bete-
kenis. Maar bij arón is dat niet zo. Uit dit woord zelf kunnen 
we geen functionele betekenis afleiden. Het is ook niet meer 
dan een kist. Dat verandert pas op het moment dat er bevo-
len wordt om er een deksel voor te maken. Dan is de kist 
niet langer een voorwerp om iets in te bewaren, namelijk de 
beide stenen tafelen met daarop de tien geboden. Het deksel 
maakt de kist pas tot een buitengewoon voorwerp voor de 
godsdienst van Israël. Het wordt de plaats waar hemel en 
aarde elkaar zullen ontmoeten, raken. Het deksel zal ook van 
goud zijn met daarop een tweetal engelfiguren, cherubs. En 
boven en bij de cherubs zal de God van Israël zijn verblijf-
plaats hebben, daar zal Hij als het ware wonen. “Ik zal dáár 
met u (Mozes) samenkomen”, zo lezen we, “en met u spreken 
over alles wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal.” Ik zal 
met u samenkomen ... ve-no ’ádeti lechá sjam. Dit laatste wordt 
ook vertaald met: “Daar zal Ik mij aan u openbaren” (Exodus 
25:22).

De tabernakel 
De tabernakel kende twee ruimten, twee vertrekken, van 
elkaar gescheiden door een gordijn, het voorhangsel. Het 
voorste vertrek kennen we als het heilige, de ruimte achter 
het voorhangsel als het heilige der heiligen. Voor dat laat-
ste bestaat ook een andere benaming: devír. Devír betekent 
eenvoudigweg ‘achterste vertrek’. De ark nu had zijn plaats in 
die achterste ruimte. Daar heerste duisternis en stilte. Aäron 
mocht daar maar één keer per jaar binnengaan, en wel om 
er de rite van Grote Verzoendag uit te voeren. Daar was het 
gouden deksel met de beide cherubs voor bedoeld en het 
draagt om die reden de naam ‘verzoendeksel’. De handeling 
die Aäron daar eenmaal per jaar uitvoerde staat beschreven 
in het Bijbelboek Leviticus 16. Vers 30 zegt: “Op deze dag zal 
over u verzoening gedaan worden, om u te reinigen; van al 
uw zonden zult gij gereinigd worden voor het aangezicht 
des Heren.” Vers 34 voegt er aan toe: “Dit zal u een altoosdu-
rende inzetting zijn, eenmaal in het jaar.” 

Wat gebeurde er nu precies? 
Wat was de rite die werd uitgevoerd? Wel, het ging om het 
bloed van offerdieren. Aäron ging het heilige der heiligen 
binnen met bloed van een stier en van een bok. Beide spren-
kelde hij vóór en óp het verzoendeksel. Nu lagen onderin 

de ark, de kist, de twee stenen tafelen met daarop de Tien 
Geboden. Die toonden aan dat het volk in het afgelopen jaar 
had gezondigd. Tegelijkertijd troonde God boven en bij de 
cherubs op het deksel. 
Wat gebeurt er nu op het moment dat Aäron het bloed van 
de stier en van de bok op het verzoendeksel sprenkelde? Wel, 
het komt tussenbeide. Heel eenvoudig gezegd: God kende de 
zonden van het volk wel, maar het bloed onttrekt ze aan Zijn 
gezicht. Het onttrekt de zonden aan Zijn oog. Het bedekt 
die. Zó eenvoudig was het wat daar één keer per jaar werd 
voltrokken. Dit was de jaarlijkse reiniging van het volk Israël 
waarover Leviticus 16 spreekt. God begint opnieuw met Zijn 
volk, Hij maakt de lei van hun zonden schoon en begint 
opnieuw. 

De taal legt het zelf uit 
Dat gouden deksel draagt de naam kappóret: deksel, datgene 
wat bedekking geeft. Met dit woord kunnen we veel meer dan 
met arón. Het heeft als woordstam: k-p-r. Daarmee hangt 
samen de benaming Jom Kippoer, Dag van Bedekking. Let op 
de herhaling van de stamletters. Als nu iemand op een wille-
keurig moment in het jaar een offer komt brengen, dan lezen 
we: “Zo zal de priester verzoening over hem doen” ... va-jeka-
péér aláv ha-kohen. Ook dán is er sprake van bedekking met 
bloed, net als op het deksel van de ark, voortdurend. Nu is 
het gebruikelijk om het werkwoord lekapéér te vertalen met 
‘verzoenen’. Maar de grondbetekenis is: bedekken. Dus: Zo 
zal de priester bedekking over hem doen. Kijken we nu naar 
de benaming Grote Verzoendag, Jom Kippoer, dan zien we 
dezelfde woordstam: k-p-r. 
De grondtekst die deze drie woorden (kappóret, lekapéér, 
Kippoer) gebruikt om de rite te beschrijven geeft drie woor-
den met dezelfde woordstam. Daarmee wordt de samenhang 
gegeven en bewezen. Verzoenen, bedekken, lekapéér, vindt 
plaats op het kappóret, het verzoendeksel, en dat op Jom 
Kippoer, de Dag van Bedekking. Het verband is treffend en de 
uitleg uiterst eenvoudig.
Men kan vervolgens de vraag stellen: heeft het christendom 
misschien een parallel? Jazéker! Het christendom heeft zijn 
Goede Vrijdag. Ook dáár komt bloed tussenbeide, bloed dat 
reinigt van zonden. Theologen spreken van het verzoendek-
sel als ‘mercy-seat’, zetel van genade. Bij Luther komt deze 
benaming voor: ‘Gnadenstuhl’ (genadetroon). Beide termen 
geven precies de essentie aan: genade. 

Dirk Varwijk is doctorandus in de Hebreeuwse letteren.
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Genesis 32:3-36:41 

En hij zond
Na ruim twintig bange jaren in het 
buitenland komt Jakob terug in Kanaän. 
Maar de ontmoeting met Ezau vindt 
eerst plaats. Jakob is bevreesd en doet 
drie dingen. De Joodse geleerde Nach-
manides omschrijft het zo: er zijn drie 
manieren om de vijand te benaderen en 
het leven te behouden: 

1.  Gebed: alle redding komt van 
Boven. 

2.  Geschenken: handen vouwen én 
uit de mouwen. Het is de weg van 
de diplomatie om Ezau gunstig te 
stemmen.

3.   Gevecht: de bereidheid tot strijd. 
 
Jakobs strategie werd een voorbeeld 
voor Israël, dat te maken zou krijgen 
met vreemde heersers.

In Genesis 32:24 staat ook een tekst-
deel waarvan niet direct duidelijk is 
wat bedoeld wordt: een man worstelde 
met hem. Veel christelijke uitleggers 
denken bij die man aan de Heere die 
worstelt met Jakob. Opvallend is dat 
de Joodse uitleg totaal anders is. De 
Joodse geleerde Rasji ziet in de man 
de beschermengel van Ezau. De uitleg 
is dan: Jakob en Ezau worstelden al 
met elkaar in de buik van Rebekka en 
nu wéér om het af te maken ... Het 
Joodse geschrift de Zohar legt bij deze 
tekst een link met het hoofd van de 
boze engelen; die klaagt Jakob aan en 
slaat hem met vuisten en wil hem in 
zijn nageslacht treffen. Enkele argu-
menten en gedachten bij de Joodse 
uitleg van deze tekst: 

a.  De gewonde heup symboliseert alle 
onschuldige slachtoffers van anti-
semitisme, maar toch hebben de 
Joden alle grote vervolgingen over-
leefd, ondanks ernstig letsel!

b.  De engel worstelt, maar kan niet 
van hem winnen: dat kan niet op de 
Heere slaan. Bovendien is de engel 
bang voor de dag. Dat kun je niet 
van de Heere zeggen. Deze engel is 
een geest van de nacht en schuwt 
het licht.

Lezen we nog iets verder, dan komen 
we bij “en de zon ging hem op”: de 
dageraad van de nieuwe wereld 
breekt aan voor Jakob. De redding 
voor Israël komt na de nacht van 
ballingschap en strijd. De zon van 
het Messiaanse rijk zal opgaan met 
genezing onder zijn vleugels! Dit 
tekstgedeelte eindigt met Jakob die 
veilig (=sjaleem) aankomt (33:18) in het 
beloofde land. Sjaleem betekent heel, 
ongeschonden. Het komt toch goed: 
sjaloom komt eraan.

Ds. Ruud van Campen is hervormd 
predikant in Goes.

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

Israëls schone lei 
Een goddelijke opdracht: “Zij moeten een ark maken van acaciahout, twee en een halve el lang,  

anderhalve el breed en anderhalve el hoog, en die van binnen en van buiten met louter goud overtrekken”  
(Exodus 25). God toont Mozes het tavnit, letterlijk het bouwplan, van deze kist, want dat was het.

Een model van de tweede tempel, met vooraan het heilige en daarachter het heilige der heilige waarin de ark stond. | Flash90



advertenties

“Wanneer de kinderen niet verteld wordt dat het Joodse volk een speciale plek heeft in Gods 
hart, hoe zullen ze het dan weten? En hoe zullen ze dan ooit liefde voor hen kunnen gaan 
voelen.” vroeg Ronald Blonk zich enkele jaren geleden af. Hij besloot om een kinderwerkme-
thode te ontwikkelen waarbij op een moderne manier veel aandacht is voor het Joodse volk. 
Daarbij wilde hij de lessen op een Hebreeuwse manier van leren vormgeven. Genoeg stof om 
Ronald persoonlijk aan de tand te voelen over deze onderwerpen.

Wat maakt ‘Er op uit!’ uniek?
Ronald Blonk: “Er zijn een drietal zaken die eruit 
springen. Het eerste is de voortdurende aandacht 
voor Joodse volk. Het tweede is de aandacht voor ons 
gedrag in het dagelijks leven, ook wel rentmeester-
schap genoemd. En het derde zijn de moestuinlessen. 
Deze drie dingen versterken elkaar.”

Waarom besteden jullie veel aandacht aan het 
Joodse volk?
Na even nadenken zegt Ronald: “God heeft een bij-
zondere relatie met het Joodse volk en het land Isra-
ël. Jezus was allereerst gekomen voor Zijn eigen volk 
en Hij was emotioneel zeer met hen begaan. Zijn hart 
gaat nog steeds naar hen uit. Als wij op Hem gaan 
lijken, dan zal ons hart ook naar hen uitgaan.”

Helder, maar hoe laat je de kinderen dit ontdekken? 
“Het is eigenlijk niet moeilijk, want in alle verhalen 
klinkt Gods liefde voor het Joodse volk en Zijn geduld 
en trouw door. We laten de kinderen dit keer op keer 
zien. Vandaaruit laten we ze 
ontdekken dat Hij diezelfde 
liefde en trouw door Zijn 
Zoon Jezus Christus aan hen 
aanbiedt. We vertrouwen 
er op dat God dan de 
rest in hun hart doet.”

Hoe maken jullie de verbinding met het Joodse 
volk tastbaar? 
“Waar mogelijk laten we de kinderen door middel van 
landkaarten en afbeeldingen van Israël en het Mid-
den-Oosten zien waar Bijbelverhalen zich afspeelden 
en hoe het was in die tijd. Voor de oudere kinderen 
hebben is er een lessenserie over de historie van het 
Joodse volk van Abraham tot vandaag. Als afsluiting 
van die lessen gaan ze een dag naar het Joods His-
torisch Museum, dat gelegen is in het Joods kwartier 
van Amsterdam. Dan bezoeken ze de indrukwekkende 
Portugese synagoge, het museum en de Hollandse 
Schouwburg. De kinderen ervaren op dat moment in-
eens dat Israël en het Joodse volk een realiteit zijn 
en niet alleen een verhaal in de Bijbel. Deze beleving 
wordt versterkt door te sparen voor een project in 
Israël.”

Allemaal heel concreet. Je gaf aan dat lessen over 
ons gedrag en de moestuin de boodschap verster-
ken. Kun je uitleggen hoe de lessen over ons ge-
drag hierin belangrijk zijn?
“In de lessen ontdekken de kinderen dat God regels 
heeft gegeven voor ons dagelijks leven. Zoals het lief-
hebben van je naaste. In de les worden ze geholpen 
hoe ze dit concreet kunnen maken in hun leven. Met 
een zelf geformuleerde opdracht worden ze op Xpedi-
tie gestuurd die week. 

Nieuwsgierig naar deze Bijbelse lesmethode voor 
kinderen van groep 3 tot en met 8? Ga naar de web-
site www.kinderwerkeropuit.nl en nodig ‘Er op uit!’ 
uit voor een presentatie. Meer info: Ronald Blonk,  
06-48 12 70 82, ronald@kinderwerkeropuit.nl

Interview met oprichter Ronald Blonk van kinderwerk Er op uit!
advertorial

Het Joodse volk bij de kinderen brengen

De volgende zondag wordt dan met elkaar geëvalu-
eerd hoe het is gegaan. Ze ervaren dan direct dat wat 
de Bijbel leert waardevol is voor hun dagelijks leven 
en ze ontwikkelen op een natuurlijke wijze een rela-
tie met God.

En hoe is de moestuin hierin belangrijk?
De moestuin is de ultieme plek om te ontdekken dat 
God verstand heeft van alle dingen in het leven, ook 
hele praktische zaken, zoals voedsel, bodemleven, 
oogsten en verdelen van de oogst. Duurzaamheid en 
rechtvaardigheid zijn de grote thema’s van vandaag. 
De kinderen ontdekken in de Bijbel dat dit thema’s 
zijn die God ook aan het hart gaan. In de Tora staan 
richtlijnen voor omgang met elkaar, het land en de 
dieren. Die richtlijnen zijn van alle tijden en actueel.

Door in gehoorzaamheid en geloof te gaan doen wat 
God zegt en van daaruit God steeds beter te leren 
kennen, noemen wij ‘Hebreeuws denken’. Het staat 
in vele opzichten haaks op het Griekse denken, waar-
in allereerst naar de waarheid wordt gezocht en het 
geestelijke boven het natuurlijke gaat. Deze twee 
zienswijzen kunnen lijnrecht tegenover elkaar staan. 
Wij benaderen ze in balans, een gezonde portie prak-
tijk, aangevuld met kennis.”
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Online expositie 
Afgelopen maand was het tachtig 
jaar geleden dat op 1 september 1939 
de Tweede Wereldoorlog begon met 
de Duitse inval in Polen. Yad Vashem 
heeft een online expositie (Engelsta-
lig) opgezet waarin aan de hand van 
herinneringen en getuigenissen van 
overlevenden hierbij wordt stilge-
staan: yadvashem.org/yv/en/exhibiti-
ons/1939/index.asp.

Hulp naar Bahama’s

Begin september trok Dorian, de 
sterkste orkaan ooit gemeten, over 
de Bahama’s en langs de Amerikaan-
se oostkust. De storm liet een spoor 
van vernieling achter. Terwijl deze 
nog niet was uitgeraasd, stuurde de 
Israëlische hulporganisatie IsraAID in 
overleg met plaatselijke overheden 
een hulpteam met traumaexperts, 
wateringenieurs en rampspecialisten. 
| Foto: US Coast Guard/Adam Stanton

Nieuwe Thorarol 
Slowakije
Voor het eerst sinds de Holocaust 
werd in Slowakije een nieuwe Tho-
rarol in gebruik genomen. Ongeveer 
105.000 Slowaakse Joden werden 
tijdens de Holocaust vermoord. 
Vandaag de dag telt het land onge-
veer 2.600 Joden. In 1993 opende de 
orthodoxe beweging Chabad een 
centrum in Bratislava. De voorzitter 
van de Joodse gemeenschap in Bra-
tislava noemde het in gebruik nemen 
van de nieuwe Thorarol “een van de 
meest ontroerende momenten van 
mijn leven.” 

Star Wars fanclub

Adam Nahoum, een groot Star Wars-
fan uit Israël nam contact op met 
het zogenaamde 501ste legioen, ’s 
werelds grootste Star Warsfanclub en 
vroeg toestemming een Israëlische 
afdeling te starten. Na te voldoen 
aan alle eisen kreeg Nahoum toe-
stemming. Nahoum koos als naam 
voor zijn afdeling TK-51948, waarin 
de laatste cijfers verwijzen naar mei 
1948, toen de staat Israël werd opge-
richt. | Foto: Marc Israel Sellem

israël aktueel | oktober 2019

kort nieuws

Maar dan ineens staat er iets onverwachts: er is een macht 
die sterker is dan de schapen van Israël. En die macht heerst 
in de ballingschap. Natuurlijk, je kunt denken aan Babel, aan 
het machtige Perzië van de oudheid, aan Elam, waar de tien 
stammen voor het laatst gezien zijn. Je kunt denken aan het 
Romeinse Rijk of in de moderne geschiedenis aan het grote 
Sovjetimperium. De Bijbel schildert die rijken van de wereld 
af als draken en veelkoppige monsters, rijken die de kinderen 
van Israël onderdrukt hebben en belet hebben om weer terug 
te keren naar hun eigen land. Zij hebben het Joodse volk wel 
verzameld, maar als valse herders in getto’s, en ze hebben het 
naar de slacht gevoerd. 

Vorst van de duisternis
Maar er is sprake van een nog grotere macht op de achter-
grond. Jesaja 49, dat grote hoofdstuk over het herstel van 
Israël, noemt het ook. In vers 24 vraagt de profeet zich af of 
aan een “machtige zijn buit ontnomen kan worden, of dat de 
gevangenen van hem die in zijn recht staat, kunnen ontko-
men”.
Ik geloof dat we bij die sterke macht niet moeten denken aan 
een menselijke figuur, maar aan de vorst van de duisternis 
die tegen Jezus zei, dat hij alle macht over de koninkrijken 
van de aarde had en dat hij die macht uitdeelde aan wie hij 
wil. Het is vreemd om dat te horen, maar het staat er wel. De 
duivel is de overste van de wereld geworden en die autoriteit 

stoelt op de zonde. Daarom spreekt Jesaja over een macht die 
in zijn recht staat.
Maar, zegt de profeet, de Heere zal voor Zijn volk strijden 
en het bevrijden! Jeremia kent die gedachte ook. In een 
profetisch belofte wordt gezegd dat God Jakob heeft vrijge-
kocht en verlost uit de hand van hem die sterker was dan 
hij (vers 11).

De gevangenen
Jezus haalt in Zijn prediking in de synagoge van Kapernaüm 
(Lucas 4) de belofte uit Jesaja 61:3 aan dat blinden zullen zien 
en dat aan gevangenen vrijlating verkondigd zal worden. En 
Hij zegt het na dat moment waarin de duivel vertelde over 
zijn macht. Ik heb me vaak afgevraagd wie die gevangenen 
toch zijn? Totdat ik begreep dat Jezus met Zijn offer dus ook 
de deuren van de ballingschap heeft geopend. Die gevange-
nen waar Jezus over sprak zijn de verstrooide schapen, het 
volk van Israël.
Zoals God voor Israël streed bij de eerste exodus en in de 
nacht van het paaslam de goden van Egypte geoordeeld wer-
den (Exodus 12:12) en zo de slavernij tot een einde kwam, zo 
is Jezus het Paaslam van een nieuwe exodus die hoort bij het 
einde van de heilsgeschiedenis. Hij zal het volk Israël verza-
melen waar ze zich ook op deze wereld bevinden. Hij is de 
Goede Herder. En daarvoor heeft Hij Zijn leven gegeven als 
een losprijs voor velen.

Waar ik mij bevind, is precies de plek 
waar Jezus graag naartoe ging om 
daar alleen te zijn en te bidden. In 
Zijn tijd was het hier nog veel stiller 
en rustiger. Soms bracht Hij hier de 
nacht door in gebed. Hier zocht Hij 
altijd het aangezicht van Zijn hemelse 
Vader. Het was hier dat Hij in gebed 
ging vlak voordat Zijn lijdensweg zou 
beginnen. Dit is de plek waar Hij zó 
bang werd dat er bloed uit Zijn poriën 
kwam, omdat Hij wist wat Hem te 
wachten stond: verwerping, laster, 
spot, onrecht, geweld, mishandeling, 
pijn, eenzaamheid, verlatenheid, krui-
siging en vervloeking. Hij bad: “Vader, 

indien het mogelijk is, laat deze beker 
aan mij voorbijgaan; maar niet mijn 
wil, maar uw wil geschiedde.” In de 
hof van Getsemane gaf Hij zich over 
aan Gods plan voor Zijn leven, werd 
Hij verraden met een kus en gevan-
gengenomen alsof Hij een vreselijke 
misdadiger was. Vanaf hier werd Jezus 
weggevoerd om veroordeeld te wor-
den en daarna Zijn kruis te dragen 
langs de Via Dolorosa, tot aan Golgo-
tha. Daar stierf Hij voor onze zonden 
en Hij stond op de derde dag op uit de 
dood. 
Veertig dagen later is Jezus vanaf deze 
berg opgenomen in de hemel. De Bij-

bel leert dat Hij terug zal komen en dat 
Zijn voeten straks opnieuw op de Olijf-
berg zullen staan. Dat ik hier nu mag 
zijn en bidden vervult mijn hart met 
ontzag, dankbaarheid en verwachting. 
Hier in Jeruzalem zijn de belangrijkste 
gebeurtenissen uit de geschiedenis tot 
nu toe gebeurd. Opnieuw staat Jeru-
zalem enorm in de belangstelling van 
de wereld. Ook in dat wat nog gaat 
komen, de verdere vervulling van vele 
profetieën uit de Bijbel, zal Jeruzalem 
het centrum van Gods handelen zijn. 

Ds. Oscar Lohuis is rondreizend evange-
lieprediker, Bijbelleraar en schrijver.

Jeremia 31 – deel 4
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Gevangenen worden bevrijd

Overdenkingen in Getsemane

Jeremia vertelt over de prachtige belofte dat de Heere als een herder Zijn kudde zal  
verzamelen en dat God Israël zal thuisbrengen. Of om het met die mooie woorden  

van Vondels berijming van Psalm 23 te zeggen: “Hij brengt ze weer te kooi!”

Vroeg in de ochtend loop ik naar Getsemane, op de helling van de Olijfberg. Ik ken een rustige plek van deze 
olijfboomgaard, die er ook al was in de tijd van de Here Jezus. Ik zoek een plek in de schaduw waar ik op een 

steen ga zitten en zie mijzelf omringd met prachtige bomen en struiken. 

Foto: Oscar Lohuis
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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 vrienden zijn belangrijk, want… 

    

 

bankrekening nummer:  
NL12 RABO 0335 5422 39 

een groot aantal mensen in Jaffa doet nooit tevergeefs een beroep 
op  het Jaffa Instituut.  
De veelheid aan hulpprogramma’s voorziet in ieders nood  
- van jong tot oud, van klein tot groot -. 

Maar, dat aantal neemt  toe. Dat betekent dat er meer vrienden 
nodig zijn. 

Vriend/sponsor worden kan via onze stichting die als enig doel 
heeft fondsenwerving voor het Jaffa Instituut. Onze kosten zijn 
minimaal. 96% van uw gift komt daar waarvoor u het geeft. 

Een scala aan activiteiten met als rode draad de kinderen. 
Jaffa bouwt aan een betere toekomst. Dat kan alleen met uw hulp. 
Wordt u ook vriend/sponsor of kent u iemand die dat wil 
worden? 
 

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 

Voor deelname aan ons sponsorplan: 
Anneke en Eveline de Vries tel. 06 83210154/ 
email: annekedevriesversteeg@hotmail.com 

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

 

 

advertenties

Na de Holocaust zijn duizenden Nederlandse overlevenden naar 
Israël geëmigreerd. Daar vonden zij permanent een veilige haven. 
Ze leerden een vak, dienden in het leger, stichtten gezinnen, en droegen 
hun steentje bij aan de opbouw van 
de samenleving.
Maar de traumatische ervaringen van de Holocaust bleven en blijven een 
rol spelen. Juist nu de overlevenden een kwetsbare leeftijd bereiken en hun 
weerstand vermindert, doen de pijn, verdriet en boosheid over de vervolging 
en de geleden verliezen zich gelden.
Elah ondersteunt dit jaar alweer veertig jaar de Nederlandse Holocaust-
overlevenden en hun nakomelingen. We geven therapie, verzorgen 
groepswerk, begeleiden de vrijwilligers die bij ouderen op bezoek gaan, 
en houden landelijke bijeenkomsten.
Voor dit alles hebben we uw steun nodig.

De Stichting Elah Nederland heeft 
de ANBI-status, waardoor uw gift 
aftrekbaar is van de belasting.

U kunt een donatie overmaken naar:
NL75ABNA0550509615
BIC ABNANL2A
t.n.v. St. Elah Nederland
De mogelijkheid bestaat ook om een 
periodieke schenking te doen. Zie 
www.elahnederland.nl/doe-mee

ELAH
centrum
Voor steun bij verlies en rouw

Elah-Israël bestaat 40 jaar! 

Comité van Aanbeveling
dhr Edward Asscher, 
president van Royal Asscher Diamond
dhr Harry J. van den Bergh, 
oud- Tweede Kamerlid 
dhr mr Menno ten Brink, rabbijn van de 
Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam
dhr René Glaser,
directeur Glaser Public Affairs
dhr Jaap Rosen Jacobson,
eigenaar Panta Holdings
dhr Ronald Leopold, 
directeur Anne Frankstichting
mevr Sonja Manheim
dhr Salo Muller,
fysiotherapeut, journalist en publicist
dhr Philip van Tijn, bestuurder
mevr Gerdi Verbeet, bestuurder, 
oud-voorzitter Tweede Kamer
dhr Jacques Wallage,voorzitter  Raad 
voor het Openbaar Bestuur

Help Elah te helpen!

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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OMA VERLANGT NAAR ISRAËL 
EN NAAR HAAR KLEINKINDEREN 
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In de afgelopen jaren steunde Christenen voor Israël 
het werk van rabbijn Michael Freund van de organi-
satie Shavei Israel. Deze organisatie hielp ruim vier-
duizend Bnei Menashe naar Israël te vertrekken. Deze 
herfst komt er opnieuw een groep van 250 Bnei Me-
nashe naar Israël, onder wie ook Esther Hoakip, die al 
meer dan tien jaar haar familie niet heeft gezien.
Esther woont in de deelstaat Manipur, die dicht tegen 
de grens met Birma en Bangladesh ligt. “Mijn man 
Yishai overleed in 2009 en zijn droom om terug te 
keren bleef onvervuld. Maar ik heb mijn droom nooit 
laten varen en ook niet het verlangen om naar mijn 
thuisland terug te keren, het land Israël.”

Deze herfst, na jaren van wachten, kan Esther Hoakip voor het eerst haar twee kleinkinderen in de armen sluiten. 
Esther, een weduwe, is een van de Joden van de Bnei Menashe (zonen van Manasse, een van de tien verloren 

stammen) die in het uiterste noordoosten van India wonen. Ze kijkt uit naar de dag dat ze weer herenigd wordt met 
haar familie in het beloofde land. Die dag komt snel dichterbij en met uw hulp wordt het werkelijkheid.

»  Help mee en ‘breng de Joden thuis’. Uw gift – groot en klein – is welkom op  
NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen voor Israël. Het kost 135 euro om een Jood uit  
Oekraïne of een van de andere landen van de voormalige Sovjet-Unie te helpen, 400 euro 
voor iemand uit Frankrijk, en 900 euro voor een Jood uit India.  
Vermeld s.v.p. bij uw gift het doel. Of gebruik de acceptgiro bij deze krant.

Bnei Menashe arriveren in Israël op de luchthaven Ben Gurion. | Flash90

Esther Hoakip en haar drie zonen. | Foto: Shavei Israel

 

ENORM GEMIS
In 2007 zei Esther met tranen in haar ogen vaarwel 
tegen haar dochter Chedva die naar Israël vertrok. 
Al die jaren mist ze Chedva enorm, ze was niet 
bij het huwelijk van haar dochter en heeft haar 
kleinkinderen nog nooit ontmoet. Het was al jaren 
eerder, in 1998, dat Esthers ouders, broer en zus 
naar Israël vertrokken. “Ik ben blij voor hen. Maar 
ik mis ze enorm. Ik heb ze al 21 jaar niet meer 
gezien.” Die enorme afstand tussen haar en haar 
familie is voor Esther erg moeilijk. Na de dood van 
haar man zorgt ze voor haar drie zonen die bij haar 
wonen. 

GIFTEN ZIJN NODIG
Met elke 900 euro aan giften die binnenkomt kan 
iemand van de Bnei Menashe naar Israël gaan. Zo 
hopelijk ook Esther. Voor die 900 euro kunnen het 
vervoer, de vliegtickets en de eerste ontvangst in 

Israël worden betaald. “Mijn zonen en ik geloven 
dat het leven in Israël een kans is om onze band 
met onze wortels en onze voorouders te verstevi-
gen. Maar we hebben wel hulp nodig om naar Sion 
te kunnen gaan.”

Michael Freund: “Ik wil dat u weet dat tranen van 
verdriet en verlangen, tranen van vreugde worden 
wanneer Gods kinderen weer thuiskomen uit de 
ballingschap.”
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Ik kwam erachter dat het niet ging om enkele tientallen of honderden Joden die 
‘toevallig’ besloten om naar Israël te gaan. Nee, miljoenen mensen: een massale 
emigratiegolf kwam op gang in de afgelopen eeuw. In Bijbelse proporties. Als je 
je hierin gaat verdiepen, dan is de link met de Bijbelse belofte dat God Zijn volk 
thuisbrengt al gauw gelegd.

BIJBELTEKSTEN IN VERVULLING
Nooit eerder had ik Bijbelteksten zo letterlijk voor mijn ogen in vervulling zien 
gaan. In Jeremia staat: “Zo zegt de Here: Zie, er komt een volk uit het Noorderland, 
een grote natie maakt zich op van het uiterste der aarde”, en in 1989 en 1990 waren 
we getuige van een volksverhuizing van een miljoen Joden die uit de voormalige 
Sovjet-Unie naar Israël gingen. Dat stemt tot nadenken. 
Als in Jesaja geschreven staat: “Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: 
Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der 
aarde”, dan denk je aan de Joden uit het noorden, maar ook uit het zuiden: de vele 
tienduizenden Afrikaanse Joden uit Ethiopië die de roepstem van de Allerhoogste 
gehoorzamen en een nieuw leven opbouwen in Sion.
We mogen in Israël de enorme veelkleurigheid zien van de samenleving: Joden uit 
Jemen, Marokko, Amerika, Nederland, Oekraïne, Kazachstan, Engeland, Argenti-
nië, India ... maar toch: één volk, één land. 

Een eeuwenoud verlangen naar het Bijbelse thuisland werd voor miljoenen Joden 
werkelijkheid. Dat volk en dat land mogen wij als christenen zegenen. 

WAAROM JODEN NAAR 
ISRAËL GAAN

 
 

Tot vijftien jaar geleden had ik nog nooit gehoord van het begrip ‘alija’ (het woord waarmee de 
‘terugkeer’ van het Joodse volk naar hun thuisland Israël wordt bedoeld). Laat staan dat ik wist 

dat er Joden vanuit India, Rusland, Ethiopië of welk land dan ook ter wereld waren die 
besloten om naar Israël te verhuizen. Ik wist daar eigenlijk nauwelijks wat van af.
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 “Hoor het woord van de Heere, heidenvolken, 
verkondig het in de kustlanden van ver 

weg, en zeg: Hij Die Israël verstrooid heeft, zal 
het weer bijeenbrengen en het hoeden, zoals 
een herder zijn kudde hoedt.”  Jeremia 31:10

 “Want wie door de Heere zijn vrijgekocht, 
zullen terugkeren; zij zullen Sion binnen-

komen met gejuich.”  Jesaja 35:10

 “Zo zegt de Heere Heere: Zie, Ik zal Mijn hand 
opheffen naar de heidenvolken, naar de 

volken zal Ik Mijn banier omhoogsteken. Dan 
zullen zij uw zonen brengen in de armen, en uw 
dochters zullen gedragen worden op de schou-
der.”  Jesaja 49:22

 “Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle 
landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw 

land brengen.”  Ezechiël 36:24

 “En de Heere, uw God, zal u naar het land 
brengen dat uw vaderen in bezit hadden, 

en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u 
goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen.” 
 Deuteronomium 30:5

 “Hij zal een banier omhoogheffen onder de 
heidenvolken en Hij zal de verdrevenen 

van Israël verzamelen en zij die vanuit Juda 
overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier 
hoeken van de aarde.”  Jesaja 11:12

 “En zij zullen de Heere aanbidden op de  
heilige berg in Jeruzalem.”  Jesaja 27:13b

GEVEN MET JE HART
We vertellen u niets nieuws als we zeggen dat het niet gaat om het 

bedrag dat u doneert. Elke bijdrage is welkom en waardevol.  
Het gaat om het hart waarmee u geeft. 

Juist doordat u met uw hart dit mooie werk onder-
steunt, willen we u dat ook zichtbaar maken in de vorm 
van een certificaat. Wanneer u exact het bedrag doneert 
waarmee een Jood in Oekraïne, Rusland of in India ge-
holpen kan worden bij zijn terugkeer naar Israël, krijgt 
u een certificaat met de naam van deze persoon. Als 
dank voor uw hulp en ter herinnering.

HET KOST 135 EURO OM 
EEN JOOD UIT HET 
NOORDERLAND, UIT  
OEKRAÏNE, TE HELPEN 
BIJ DE TERUGKEER NAAR  
ISRAËL. HET KOST 900 EURO 
VOOR EEN JOOD UIT INDIA.  

»  Help mee en maak uw bijdrage over op NL38 ABNA 0529 310 252 of gebruik de acceptgiro bij deze krant.
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EEN LANGE WEG NAAR HUIS

Maar waarom zou je het ene land voor het andere 
verruilen? Ook voor Joden is dat niet een vanzelfspre-
kendheid. Soms weten ze niet dat ze die keus hebben, 
soms duurt het bijna een heel leven voordat ze de stap 
maken, weer anderen hebben gewoon niet de moge-
lijkheid om de lange reis te maken, en er zijn er ook die 
bewust kiezen om te blijven waar ze zijn. 

1  Of iemand nu wel of niet van plan is naar Israël te 
gaan, in Oekraïne helpen we eerst met dat wat vaak 
dringend nodig is: eten. Zo’n pakket is voorzien van 
een folder, zodat als er vragen zijn of hulp nodig is, 
ze ons altijd weten te bereiken.

2  Voor degene die nieuwsgierig is wat Israël te bieden 
heeft, zijn er seminars en beurzen. Zo kun je in een 
dag heel veel te weten komen over Israël. Wat zijn 
de kansen voor werk, hebben ze goede scholen, mag 
mijn hond mee, en kan ik dan nog wel weer naar 
Oekraïne om familie te bezoeken?

3  Koen Carlier (rechts) leidt het team in Oekraïne. Hij 
spreekt met de mensen, legt uit wat hij weet over 
de terugkeer naar Israël zoals dat in de Bijbel staat, 
bemoedigt de mensen, en staat altijd klaar met raad 
en daad.

4  Als mensen dan – soms na jaren piekeren – beslui-
ten naar Israël te willen, volgt er een gesprek op de 
ambassade. Wij brengen en halen de mensen. Ze 
wonen vaak op het platteland, honderden kilome-
ters ver van de grote stad.

5   Als dan de dag van vertrek is gekomen, halen we de 
mensen op. Oekraïne verlaat je met slechts enkele 
tassen, maar mét heel veel herinneringen.

6  Vlak voor vertrek op de luchthaven met alle 
bagage. Het besef bij de mensen dat ze aan een 
heel nieuw hoofdstuk van hun leven beginnen, 
landt pas nadat ze voet op Israëlische bodem 
hebben gezet.

7  Nataliya Krizhanovski, een van de medewerkers 
in Oekraïne, helpt een man die niet kan lopen 
om naar Israël te gaan. Het zijn deze momenten 
die zo enorm doen denken aan die tekst uit de 
Bijbel: 

8  Die eerste voet op Israëlische bodem – ook al is 
het het beton van het vliegveld in Tel Aviv – dat 
is voor de meeste het indrukwekkendste mo-
ment van het thuiskomen in Israël. En dus kus 
je de grond. Eindelijk thuis!

9  Je Israëlische paspoort ligt al voor je klaar. Nu 
nog even de juiste persoon bij het juiste pas-
poort vinden.

10  Thuis! Familie die je in de armen sluit. Tranen 
en blijdschap vechten om voorrang. Herenigd 
met de mensen waar je van houdt en het land 
waar je van droomde.

11  Aan de studie. Engels mag dan wereldwijd ge-
sproken worden, Hebreeuws is hier de officiële 
taal. En je begint achteraan – het Hebreeuws 
lees en schrijf je namelijk van rechts naar links.

12  Ook zij hebben veel bij te spijkeren nu ze hun 
leven in Israël gaan opbouwen. Hemelsbreed 
liggen Ethiopië en Israël misschien niet zover 
van elkaar, qua cultuur en ontwikkelingspeil 
verschilt het dag en nacht. 

Als je er even over nadenkt is het best bijzonder: de wetenschap dat er een land in de wereld is waar je altijd 
naar toe kan – of beter: naar terug kan gaan. Israël heeft de poorten wijd open staan voor iedereen die Jood is. 

“ZIE, IK DOE HEN KOMEN 
UIT HET LAND VAN HET 
NOORDEN, IK ZAL HEN 
BIJEENBRENGEN VAN 

DE UITHOEKEN VAN DE 
AARDE; ONDER HEN ZIJN 

BLINDEN EN VERLAMDEN, 
ZWANGEREN EN 

BARENDEN MET ELKAAR: 
MET EEN GROTE MENIGTE 

ZULLEN ZIJ HIERHEEN 
TERUGKOMEN.”  
(JEREMIA 31:8)

Foto’s: CvI en Flash90
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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

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

www.cervus.nl

Uw partner in 
audio/video streaming

Geschikt voor grotere 
gemeenten

Liturgie zichtbaar

Hardware onafhankelĳ k

Tot maximaal 6 zendlocaties in een 
abonnement

Uitzenden in Full HD mogelĳ k

Afrekening op basis van 
totale dataverkeer

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

Kijk voor veel Bijbelstudieboeken op www.everread.nl

AMEN Bijbelmagazine - 13 september j.l. verscheen nummer 
146 met o.m. de volgende artikelen: ‘Volheid van genade’, ‘Voor de 
koorleider’, ‘Bolwerken’, ‘De aangewezen Persoon’, ‘De eerste en 
de tweede: een Bijbels principe’, ‘Richteren 9’ en ‘AMEN Actueel’. 
Neem een abonnement op dit 2-maandelijkse blad en/of word 
online-abonnee met toegang tot meer dan 1500 Bijbelstudie-
artikelen! Voor meer informatie: 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 - 9789066944329 - € 5,65

Psalm 110 - Deze Messiaanse psalm gaat over de Heere Jezus 
Christus in Zijn positie boven alle dingen. Het is een prachtig lied over 
de grote Priesterkoning, Die op Zijn eigen wijze zegenrijk zal regeren 
over deze wereld. Beide ambten - Priester en Koning - zijn in Hem 
verweven tot één en leren ons dat dé Koning naar Gods hart door Zijn 
Eigen offer verzoening deed.

Getallen in de Bijbel - Het origineel van dit boek (Number in 
Scripture) verscheen al in 1894. Het boek is verdeeld in 2 hoofddelen. 
Het 1e deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen 
in de Bijbel; met algemene informatie daarover en de bijzondere 
wijze waarop ze gebruikt worden. Het 2e (en grootste) deel gaat over 
de geestelijke betekenis van diverse specifieke Bijbelse getallen.

Dr. E.W. Bullinger - 304 blz - 21x14,8 cm - 9789066943094 - € 18,00
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Concerttour Hoop voor Israël

Genieten van Israëlliederen

18 tot 23 oktober in het Israëlcentrum

Beleef Israël tijdens het Cultuurfestival

Christenen voor Israël trekt in oktober en november door het land met de concerttour ‘Hoop voor Israël’. 
Zes unieke concerten, zes keer hoop voor Israël! 

Met veel samenzang, genieten van bekende Israëlliederen en een korte overdenking over het thema Hoop voor Israël. 
Elk concert wordt een unieke avond die je niet wilt missen! 

Zaterdag 19 oktober in Bergen 
op Zoom
muziek: jongerenkoor Jigdaljahu, Marco 
den Toom (orgel) en Lennart Moree (piano) 
spreker: ds. Henk Poot  
 
Donderdag 7 november in 
Leeuwarden 
muziek: Gerald Troost & band* 
spreker: ds. Oscar Lohuis 
 
Donderdag 14 november in Zwolle 
muziek: Gerald Troost & band* 
spreker: ds. Oscar Lohuis  

 
Zaterdag 16 november in Leiden 
muziek: Marcel van der Poel & band 
spreker: Henk Binnendijk 
 
Donderdag 21 november in Ede 
muziek: Gerald Troost & band* 
sprekers: ds. Kees van Velzen en special guest 
Avigdor Kahalani (uit Israël)  
 
Donderdag 28 november in 

Dordrecht 
muziek: jongerenkoor Jigdaljahu, Marco den 

Toom (orgel) en Lennart Moree (piano)  
spreker: ds. Henk Poot  

 
*Speciaal voor deze concerttour schreef Gerald Troost 

een aantal nieuwe Israëlliederen. Die zingt hij met zijn band 
tijdens de avonden in Leeuwarden, Zwolle en Ede! 

Tijd: Alle concerten beginnen om 20.00 uur en zijn rond 
22.00 uur afgelopen. Er zit een pauze in het programma. 

Kaarten: Een entreekaart voor deze concerten kosten 
maar E 7,- (inclusief pauzedrankje) en zijn exclusief 
verkrijgbaar via Christenen voor Israël. 

» Bestel via cvi.nl/hoop of 033-4220404 
(maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 22.00 uur). 

Israëlisch volksdansen, zelf de lekkerste hum-
mus maken, een spoedcursus Hebreeuws volgen, 
proeven van de uitgebreide Israëlische keuken en 
wijnen, of je tijdens het eten van een vers bereid 
broodje falafel eventjes in Jeruzalem wanen.

Het kan allemaal tijdens de tweede editie van het  
‘Israëlisch Cultuurfestival’ dat we in het Israëlcentrum in 
Nijkerk organiseren! En dit is nog maar een greep uit 
het totale aanbod activiteiten.

Het leuke is: er is voor het hele gezin wat te doen. 
Tussen 18 en 23 oktober is er elke dag (behalve zondag 
20 oktober) tussen 10.00 en 16.00 uur een doorlopend 
programma met (gratis) activiteiten.  

»  Kijk voor het complete programma op  
cvi.nl/cultuurfestival!

Foto: Flash90

Jongerenkoor Jigdaljahu

Gerald Troost & band

ds. Henk Poot

Marcel van der Poel & band

Henk Binnendijk

ds. Kees van Velzen

ds. Oscar Lohuis
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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

AMCHA ISRAEL
In Israel wonen nog 190.000 

overlevenden van de Holocaust. 

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

Steun Vrienden van 
Amcha Nederland Amersfoort

IBAN: NL42 ABNA 049 06 06 210

www.amcha.nl
Van der Schoor Schilders
Postbus 501,3900 AM Veenendaal

Tel. 0318 - 50 44 00
info@vanderschoorschilders.nl
www.vanderschoorschilders.nl

www.eurospirit.nl giro 7373
Ons korte rekeningnummer 7373 wordt automatisch door uw bank omgezet naar IBAN (alleen via internetbankieren)

2e Bible Prophecy Conferentie
Dus bijbelse profetie over de tekenen 
van de eindtijd met Amir Tsarfati

Al op jonge leeftijd was Amir deputy gouverneur 
van Jericho en de Jordaanvallei. Amir is een 
van de meest toonaangevende sprekers over 
bijbelse profetie betreffende de eindtijd, Israël, 
de wederkomst, etc. En sinds 1999 wordt hij 
over de hele wereld uitgenodigd om te spreken 
in kerken, profetische seminars en conferenties.

website van Amir: www.beholdisrael.org

29 & 30 
november   
29 nov.  
20.00 – 22.00 uur
30 nov.  
11.00 – 13.00 uur en 
14.00 – 17.00 uur
AmIr sprEEkt In AllE dIEnstEn

Toegang vrij! 
(Registratiekosten € 3,-)
Aanmelden kan ook per 
telefoon: 0297-237172

Adres: “De Basiliek” Wiltonstraat 56 Veenendaal
Parkeren is gratis in de overdekte parkeergarage. 
Slecht weer is geen probleem want vanuit de 
parkeergarage kunt u binnendoor naar de zaal lopen.

Aanmelden/registreren via 
www.EventsforChrist.nl of www.basiliek.ticketing.nu  

De Basiliek



Israëlcentrum Nijkerk

Israël Thema Talks 
in oktober
Ieder voor- en najaar te volgen in het Israëlcentrum 
in Nijkerk: de Israël Thema Talks! De najaarsserie 
is nu in volle gang, met nog drie bijeenkomsten te 
gaan... Komt u ook?

Zaterdag 12 oktober
10.30 uur: Els van Diggele: De misleidingsindustrie
Els van Diggele onderzocht waarom Nederlandse media 
zo’n eenzijdig negatief beeld van Israël weergeven.
13.00 uur: Otto de Bruijne: Israël, écht kunst
Kunstenaar Otto de Bruijne neemt u in woord en beeld 
mee in de kunst en symboliek over Israël en het Joden-
dom.

Woensdag 16 oktober
17.00 uur: Willem Ouweneel: De acht bergen van 
Jezus in Israël
De hoogtepunten van Jezus’ leven zijn nauw verbonden 
met acht bergen in Israël. Willem Ouweneel vertelt 
welke.
19.30 uur: Peter Pellemans: Geworteld in Israël
Waar liggen onze wortels, oorsprong en hoop? Peter 
Pellemans deelt inspirerende inzichten over onze band 
met Israël.

Woensdag 30 oktober
17.00 uur: Chaim Silberstein: Waar blijft de vrede 
van Jeruzalem?
Voor Chaim Silberstein is de ‘vrede van Jeruzalem’ 
ver weg nadat hij bij een terreuraanslag een kleinkind 
verloor. Hoe houdt hij toch hoop op vrede?
19.30 uur: Simon Soesan: Patatje vrede – over leven 
in Israël
Zijn vriendschappen met Joden, moslims en christenen 
inspireren Simon Soesan tot prachtige verhalen over 
leven in Israël. De hoogtepunten deelt hij graag met u.

»  Aanmelden kost € 10,- en kan via  
cvi.nl/thematalks of 033-2458824.

actief

Chaim Silberstein spreekt in Dordrecht, Zwolle en Nijkerk

Lezingen over de stad van vrede
De Israëlische Chaim Silberstein komt naar Nederland. Van 28 tot en met 30 oktober geeft hij lezingen in  
Dordrecht, Zwolle en Nijkerk over het thema ‘Waar blijft de vrede van Jeruzalem?’ 
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Aanmelden kan nog, maar vol is vol

Leerzaam weekend 
met Israëlvrienden
Rust en ruimte, daar geniet iedereen van in de mooie 
omgeving van Vierhouten. De tijd nemen om de Bijbel 
een weekend lang open te slaan en te leren over Israël. 
Samen met Israëlvrienden. Dat zorgt voor een waarde-
volle tijd. Kom ook naar dit leerzame, geheel verzorg-
de, maar ook gezellige weekend van 25 tot 27 oktober.

Het programma
Het programma ziet er globaal als volgt uit. Op zater-
dag geeft Jacob Keegstra twee lezingen, zondagmorgen 
spreekt Jos van Westing van de internationale afdeling 
van Christenen voor Israël. ’s Middags is er in plaats van 
een lunch een heerlijk diner. Rond 16.00 uur nemen we 
afscheid van de gasten die huiswaarts keren. Wie wil, 
kan tot maandagochtend blijven. Op zondagavond is er 
dan een gezellig samenzijn.

Praktische informatie
De prijs is vanaf E 175,75 op basis van een verblijf met 
drie personen in één studio. Verlenging tot maandag 28 
oktober kost E 40,- extra. Als daggast bent u na aanmel-
ding 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:  
pholverda@christenenvoorisrael.nl of 033-2458824.

Jeruzalem betekent ‘stad van vrede’. Maar wat is er vandaag 
de dag te zien van die vrede? Voor Chaim Silberstein is 
die vraag ook moeilijk te beantwoorden sinds hij bij een 
terreuraanslag een kleinkind verloor. Toch gelooft hij in de 
toekomst van een vredig Jeruzalem, al is daar volgens hem 
wel een omslag in het denken van veel mensen voor nodig. 
Met zijn organisatie Keep Jerusalem zet hij zich in voor een 
verenigd Jeruzalem. De lezingen zijn in het Engels, verta-
ling naar het Nederlands aanwezig.

Maandag 28 oktober in Dordrecht
20.00 uur in de Koepelzaal van De Wijnstok, Dubbel-
steynlaan West 70

Dinsdag 29 oktober in Zwolle
20.00 uur in de Zuiderhof, Troelstralaan 25

Woensdag 30 oktober in Nijkerk
17.00 uur in het Israëlcentrum, Henri Nouwenstraat 34 
(aanmelden via cvi.nl/thematalks)

Uitgebreid aanbod van lezingen in Nederland

Wat zegt de Bijbel over Israël?
Wat staan Israël en de kerk te wachten in de eindtijd? 
Wat heeft de terugkeer van het Joodse volk naar Israël 
te maken met de wederkomst van de Here Jezus? En wat 
is de rol van Israël in het Nieuwe Testament?

Deze en meer vragen komen aan bod tijdens de vele 
lezingen die de sprekers van Christenen voor Israël in 
heel Nederland geven. Soms wel tien per week! 
Heeft u ook het verlangen om meer te leren over Gods 
plan met Israël? Bezoek dan ook eens een vrij toegan-
kelijke lezing bij u in de buurt. Alle lezingen van de 
komende periode zijn te vinden op cvi.nl/agenda of in de 
agenda op pagina 31 van deze krant.



advertenties

Men kan niet genoeg krijgen van de spectaculaire beelden 
uit het Heilige Land. Tevens een kort, toepasselijk woord 
uit de Bijbel. Een prachtig geschenk, waarmee u uzelf en 
anderen een heel jaar lang plezier doet. 

formaat: 41,5  x 29,5 cm , bestel-nr. 348200, EUR 10,00

Israëlkalender 2020

 Zendingswerk Middernachtsroep   0343 - 477 288
 Postbus 193      bestelling@middernachtsroep.nl    
 3940 AD Doorn      www.middernachtsroep.nl

Uitgeverij
Middernachtsroep

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

MAAK JIJ MIJ BLIJ? 

WWW.JEMIMA.NL/
financiele-adoptie



 
Bijzondere expositie in Nijkerk

Beluister het verhaal van de Holocaust
Soms kun je verhalen maar moeilijk met de pen beschrijven. 
Zeker als het om de ingrijpende geschiedenis van de Holocaust 
gaat. Daarom maakten we een tentoonstelling waarin beeld en 
geluid centraal staan: De oorlog vergeet ik nooit meer. U kunt 
deze bijzondere audiovisuele tentoonstelling komen bekijken in 
het Israëlcentrum in Nijkerk tot 31 december. 
Twintig Holocaustoverlevenden uit Oekraïne vertellen hun 
persoonlijke verhaal in deze expositie. Zij vertellen wat zij als kind 

meemaakten tijdens de Tweede Wereldoorlog en hoe dit hun 
leven heeft getekend. De verhalen worden naverteld door kinde-
ren van nu en zijn te beluisteren via uw eigen smartphone of een 
van onze mp3-spelers.

»  De toegang (inclusief koffie of thee) is gratis.  
Dagelijks geopend van 10.00 tot 16.00 uur (zon- en  
feestdagen gesloten).

Doneer voor de reparatie met 10 euro

Een dak om onder te schuilen
De aanblik was eigenlijk dramatisch. Gelukkig regende het niet, want het dak van 
het meisjestehuis in Jeruzalem was zo lek als een mandje. Het was inmiddels een 
soort lappendeken: steeds weer was er een stukje plaat opgeschroefd als er ergens 
weer water door naar binnenkwam. 

Al jaren steunen we dit meisjestehuis. De 
meisjes zijn gevlucht van thuis, ze konden 
het thuis niet meer aan: ze werden 
mishandeld, verwaarloosd of moesten 
aan zoveel eisen voldoen dat ze het niet 
aankonden. Weglopen leek de enige 
optie. Rabbijn Gabriel en zijn vrouw 
hebben met het weinige dat ze hebben – 
en dat is bijna niks – zich ontfermd over 
deze meisjes. Het huis is zeer eenvoudig, 
bijna schamel te noemen, maar het func-

tioneert. En alles wat er aan het huis ontbreekt, wordt royaal gecompenseerd door de 
liefde van deze rabbijn en zijn vrouw Shirgalit. Zo bouwen de meisjes weer structuur op, 
maken hun school af, gaan aan het werk en ’s avonds krijgen ze Bijbelles van de rabbijn.

Zo lek als een mandje
Toen we begin dit jaar op bezoek waren bij Midreshet Rachel – want zo heet het huis – 
schrokken we echt van de staat van het dak. Nog weer een plaatje er tegenaan spijkeren 
bij de volgende lekkage? En dan wachten op de volgende lekkage? We zijn direct aan de 
slag gegaan en hebben niet gewacht tot we u om hulp konden vragen. Zodat de meisjes 
weer echt een dak hebben om onder te schuilen.

Help met 10 euro
»  Uw bijdrage – groot of klein – is enorm welkom. 

Als elke lezer van dit blad 10 euro zou overmaken, 
dan kunnen we het dak vervangen (kosten 10.000 
euro), en wellicht ook andere dringend noodzake-
lijke reparaties uitvoeren. Doneer op NL38 ABNA 
0529 310 252 van Christenen voor Israël met de 
vermelding ‘dak Midreshet Rachel’. 

Het doel van Christenen voor Israël is aandacht te vragen 
voor de blijvende belangrijke plaats van Israël en het 
Joodse volk in Gods plan voor de wereld. Al meer dan 
twintig jaar zijn we ook actief in het buitenland, en wel in 
ruim veertig landen wereldwijd. Regelmatig kunt u in deze 
krant lezen hoe het gaat met onze teams in al die landen. 

Ds. Kees Kant is directeur van de internationale afdeling 
en vertelt: “Er is een enorm verlangen naar Bijbelstudies 
over Israël. Ook onder voorgangers. Als we conferenties 
organiseren komen voorgangers van diverse kerken en 
denominaties bij honderden om te luisteren. We geven 
ze boeken en materiaal mee om zelf meer te studeren 
over Israël en erover te preken in hun eigen kerken. Ook 
via WhatsApp en online nieuwsbrieven houden we hen 
op de hoogte en kunnen we ze toerusten.” 

Mooie voorbeelden
“Een mooi voorbeeld van het gebruik van nieuwe 
media zien we ook in Vietnam. Daar organiseren onze 

teamleden bijbelstudiegroepen via Skype. Dan hoeven 
de deelnemers geen grote afstanden af te leggen. Een 
vrijwilliger in Australië heeft een app ontwikkeld voor 
de mobiele telefoon, zodat elk land deze kan vullen met 
Bijbelstudies en videoclips over Israël en gratis deze 
informatie beschikbaar kan stellen. 

In Oostenrijk worden, gelet op het verleden, lezingen 
over hedendaags antisemitisme georganiseerd, alsook 
reizen naar Israël en Oekraïne. In Oeganda is vooral de 
kerk het middel om christenen te informeren en toe te 
rusten. Regelmatig worden daar Bijbelstudies, toespra-
ken en presentaties over Israël gegeven, en dan zitten 
die kerken letterlijk alle avonden in de week vol.” 

Kerk en staat
“In Afrika, Azië en Zuid-Amerika merken we regelma-
tig dat ook politici erg geïnteresseerd zijn in Bijbelse 
en historische informatie over Israël. En ze komen dan 
gewoon onze conferenties bijwonen. Scheiding tussen 
kerk en staat hindert hen in het geheel niet. Het is fasci-
nerend te zien hoe God aan het werk is in onze wereld 
en hoe het bewustzijn van Gods plan met Israël enorm 
groeiende is. Hij bereidt de harten van christenen voor 
op Zijn spoedige komst in heerlijkheid.”

Ons internationale werk

Zing mee voor Israël 
Onder het motto ‘Zingen voor Israël’ organiseert Christenen voor Israël regelmatig 
koor- en samenzangavonden in heel Nederland. Zing mee en beleef een rijke muzika-
le avond tot eer van de God van Israël!

De koor- en samenzangavonden zijn gratis 
te bezoeken. Er is wel een collecte voor 
een project in Israël. Daarnaast is er tijdens 
elke bijeenkomst een korte overdenking. In 
de komende maanden staan de volgende 
koor- en samenzangavonden voor Israël 
op het programma en we hopen je daar te 
ontmoeten: 

Zaterdag 28 september in Nieuwleusen
Locatie: De Voorhof, Burg. Mulderlaan 1
Aanvang: 19.30 uur

Woensdag 2 oktober in Bodegraven
Locatie: Dorpskerk, Oude Markt 1
Aanvang: 20.00 uur

Zaterdag 5 oktober in Giessen
Locatie: Hervormde Kerk, Kerkstraat 2
Aanvang: 19.30 uur

Woensdag 9 oktober in Zeist
Locatie: Christelijk Gereformeerde Kerk, 
Bergweg 32
Aanvang: 20.00 uur

Woensdag 9 oktober in Dokkum*
Locatie: Kerkelijk Centrum De Herberg, 
Harddraversdijk 1
Aanvang: 19.30 uur
*georganiseerd door Vrienden van Israël

Zaterdag 12 oktober in Putten
Locatie: Hersteld Hervormde Kerk, 
Henslare 2
Aanvang: 19.30 uur

Vrijdag 8 november in ’s Gravenzande
Locatie: Dorpskerk, Langestraat 34
Aanvang: 20.00 uur

»  Ben je benieuwd naar de muzikale 
medewerking en sprekers?  
Kijk in de agenda van deze krant of  
op cvi.nl/agenda.

Het dak van Midreshet Rachel. | Foto: CvI
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Vertellen over Israël brengt de mensen in Afrika ook letterlijk in bewe-
ging. | Foto: CvI
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Deze bon kunt u in een ongefrankeerde envelop sturen naar: 
Joods Nationaal Fonds 
Antwoordnummer 47200
1070 VC  Amsterdam

Voorletter(s) en achternaam

Adres

Postcode en woonplaats 

Wilt u meer weten over het Joods Nationaal Fonds?

m/v

Telefoonnummer 

E-mail

19IA

✃

Tel. 020  646 64 77 • info@jnf.nl • www.jnf.nl

Zoekt u een origineel cadeau?
Plant een of meerdere bomen en ontvang een mooi JNF certifi caat. 
Bomen leveren zuurstof, vruchtbare grond en schaduw, 
voor mens en dier.

Ga naar www.jnf.nl/bomen 
of bel 020-6466477
Samen zorgen we voor een groene, 
duurzame toekomst van Israel.

J o o d s  N a t i o n a a l  F o n d s B r e n g t  I s r a e l  t o t  b l o e i !

PLANT EEN BOOM IN ISRAEL

Ja, stuur mij het JNF magazine
Ja, stuur mij informatie over nalaten aan het JNF



In het kort
Christenen voor Israël is een organisatie die op  
veel terreinen actief is, zoals:

•  christenvoorisrael.nl: dé website van de stichting 
waar je nieuws vindt, lezingen, een webshop en nog 
veel meer

•  TovClub speciaal voor kinderen
•  Voor theologisch geïnteresseerden is er Israël en de Kerk
•  Op zoek naar leesvoer over Israël? Kijk eens op  

cvi.nl/webshop
•  Of misschien bent u op zoek naar een geschikt 

Israëlcadeautje, kom dan naar de Israëlwinkel in het 
Israëlcentrum of kijk op israelwinkel.nl

•  Elke week is er op vrijdagmiddag een open Israël-
bidstond in het Israëlcentrum. U bent welkom

•  Thuis of met je eigen gebedsgroep voor Israël 
bidden kan aan de hand van de Israëlgebedskalen-
der: cvi.nl/gebed

•  Reizen naar Israël en Oekraïne: cvi.nl/reizen
•  We steunen Israël metterdaad via allerlei projecten: 

kinderen, armen, overlevenden van de Holocaust, 
nieuwkomers in Israël en de inwoners van Judea en 
Samaria.

•  Handen uit de mouwen steken en tijdelijk vrijwilli-
gerswerk doen in Israël? Neem contact op.

•  Liever dichter bij huis helpen? Ook op het Israël-
centrum kunnen we vaak vrijwilligers gebruiken, 
bijvoorbeeld als gastheren en -vrouwen, hulp in het 
magazijn, klussers en mensen met groene vingers: 
info@cvi.nl of 033-2458824

•  Houd deze krant in de gaten voor de boeiende en 
snel volgeboekte excursies naar Joodse plaatsen in 
Nederland

•  Zingen voor Israël kan op een van de vele zangavon-
den die we jaarlijks organiseren

•  Onze internationale werk heeft zijn eigen website: 
c4israel.org

•  We komen bij u een lezing geven over een onder-
werp in overleg als u ons uitnodigt

•  Weet dat u altijd welkom bent in het Israëlcentrum, 
van maandag tot zaterdag tussen 10 tot 16 uur. De 
koffie staat klaar!

•  Er is altijd wel een tentoonstelling in ons Israëlcen-
trum, dagelijks vrij te bezichtigen

•  We geven lessen op scholen op uitnodiging en 
hebben leskoffers op aanvraag beschikbaar

•  Deze krant Israël Aktueel kunt u ook gratis downloa-
den via cvi.nl/winkel

actief

13 november in Nijkerk

Voor ondernemers
Lezing 4 oktober, Nijkerk

Holocaustoverlevenden 
in Oekraïne‘Bouwen met Israël’ wil een solide netwerk creëren 

van positief christelijke ondernemers en mensen in het 
zakenleven die Israël actief steunen en het land willen 
helpen opbouwen. 

Op 13 november, tussen 16.30 en 
17.45 uur, is er weer een bijeen-
komst in Nijkerk, met informatie 
over de projecten en gelegenheid 
elkaar te ontmoeten. 

Aanmelden voor deze bijeen-
komst – ook voor ondernemers 
die overwegen om lid te worden – 
kan via cvi.nl/ondernemers.

Anemone Rüger geeft op vrijdagavond 4 oktober een 
lezing over het werk van Christenen voor Israël onder 
Holocaustoverlevenden in Oekraïne. 

Anemone Rüger bezoekt Joodse ouderen in Oekraïne, 
van wie velen de Holocaust overleefden. Tijdens deze 
avond vertelt Anemone over de mensen en hun verha-
len. Aan de hand van foto’s en video’s krijgt u een duide-
lijk beeld hoe deze bezoeken en de ondersteuning het 
leed van veel Holocaustoverlevenden verzacht. 

»  Aanmelden is gratis, maar wel verplicht.  
Dit kan via cvi.nl/3oktober of 033-2458824.
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Foto's: CvI

Op zaterdag 26 oktober vindt in De Doelen in Rotter-
dam een bijzonder jubileumconcert plaats. Jan Quintus 
Zwart (o.a. dirigent van het Holland-Koor) is 35 jaar diri- 
gent en dat wordt gevierd met een feestelijk concert. 

Er is muzikale medewerking van alle koren van deze 
dirigent (bijna duizend zangers!), het Hineni Symfonie 
Orkest en diverse solisten waaronder Chloë Elsenaar 
(viool), André van Vliet (piano), Ronald IJmker (orgel) 

Het wie, wat en waarom van de Zion’s club
Welkom bij de Zion’s club! Deze naam is geïnspireerd 
door Psalm 51:20: “Doe wel aan Sion naar uw welbeha-
gen, bouw de muren van Jeruzalem.” We beantwoorden 
drie vragen over wat de Zion’s club inhoudt. 

Wat is de Zion’s club?
De Zion’s club is een groep van bewogen christenen in 
Nederland die van Israël houdt. We zijn dankbaar als je 
daarvan deel wilt uitmaken!

Wat is het doel van de Zion’s club?
De kinderen van Israël steunen die dat het hardst nodig 
hebben.

Kan ik lid worden van de Zion’s club?
Dat kan! Voor 5 euro per maand (60 euro per jaar) ben je 
al lid van de Zion’s club. Je ontvangt dan vier keer per jaar 

onze nieuwsbrief én een speciale aanbieding, cadeautje 
of uitnodiging. De donaties worden verdeeld onder een 
aantal vaste projecten: 

•   Het Jaffa Instituut voor kansarme kinderen
•   Kinderactiviteiten van de kerk van ds. Naim Khoury in 

Bethlehem
•   Het Savyon Centrum en Am Yisrael Echad voor Bijbels 

onderwijs 
•   Zichron Menachem (kinderen met kanker) 

Daarnaast voeren we, als dat nodig is, eenmalige acties 
voor andere projecten die kinderen in Israël ondersteu-
nen. 

»  Kijk op cvi.nl/zionsclub om lid te worden of vraag 
gratis de nieuwsbrief of brochure aan. 

26 oktober in Rotterdam

Muzikaal feest
en Noortje van Middelkoop (panfluit). Daarnaast is er 
aandacht voor Israël in de vorm van een overdenking 
van ds. Kees van Velzen en een collecte voor het Jaffa 
Instituut. 

Het concert begint om 20.00 uur en zal rond 22.00 
uur afgelopen zijn. Er is geen pauze. Kaarten zijn voor 
E 29,50 verkrijgbaar bij De Doelen: dedoelen.nl of 
010-2171717.



advertenties

Marcus – al meer dan honderd jaar – het adres voor:

Het beste rund-, kalfs- en lamsvlees,
De lekkerste traditionele joodse vleeswaren,
Heerlijke Franse wijnen voor een mooie prijs,

Vers gerookte zalm met herscher.

Nu ook te bestellen via onze webshop!

www.slagerijmarcus.nl      info@slagerijmarcus.nl      020-6719881

12 daagse Loohuttenfeest congresreis

Excl. ICEJ Congres € 435

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

€ 1760 o.b.v. half pension

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

International Christian Embassy Jerusalem, Postbus 40180, 8004 DD Zwolle, www.icej.nl 

Bekijk Lifestream: www.icej.nl

Steun het Nederlands 
Auschwitz Comité bij 

de realisatie van het

Holocaust Namenmonument Nederland
102.000 vermoorde 
Joden, Roma en Sinti 
verdienen – 75 jaar na de oorlog –  
eindelijk een plek om herdacht te 
worden! De financiering van het mo-
nument is bijna rond. Zorgt u voor 
het laatste zetje?

WWW.NAMENMONUMENT.NL

Duizenden Nederlanders gingen 
u al voor. Maar... úw hulp is nog 
steeds van het allergrootste         
belang! Hoe? Ga naar de website  
en adopteer een of meer namen. 
U kunt ook bijdragen door alleen 
een bedrag over te maken. Dat kan 
al vanaf vijf euro!

Maak van een 
huis een thuis
Wat heb je aan een huis zonder meubels of 

matrassen? Help de minderbedeelde immigran-
ten in Israël aan meubels en matrassen. Dit kunt 
u doen door meubels te doneren die we vanuit 

Nederland versturen. 

U kunt ons ook financieel ondersteunen in de 
dekking van transportkosten of aanschaf van 

nieuwe koelkasten en matrassen.

Bekijk de website voor meer informatie
www.nachamu.org



Juni 2020

Studiereis voor 
predikanten en 
voorgangers
Juni jl. organiseerde Christenen voor Israël 
een studiereis naar Israël voor predikanten en 
voorgangers. Het werd een bijzondere reis met 
23 deelnemers. In 2020 is er opnieuw zo’n reis. 
U kunt zich nu al aanmelden.

De ontmoetingen met christenen en Joden versterken 
het geloof en helpen de Bijbel te verstaan vanuit zijn 
Joodse wortels. Eén van de hoogtepunten van de afge-
lopen reis was de rondwandeling door Jeruzalem met 
rabbijn Chaim Eisen. De verkenning van het land en 
de stad Jeruzalem verrijkten het begrip van de Bijbelse 
geschiedenis en geven zicht op de actualiteit van het 
Beloofde Land. 
Een ander hoogtepunt was het bezoek aan Elon Moré 
in Samaria, waar Abram zijn eerste altaar bouwde en 
waar we uitkeken op de Ebal en de Gerizim, waar het 
volk onder Jozua de wet bekrachtigde. De onderlinge 
ontmoeting met collega’s uit allerlei kerken en het on-
derlinge gesprek werden door alle deelnemers als een 
bemoediging ervaren.

Reacties
Een paar reacties: “Ik ben nog steeds aan het nagenie-
ten.” “Een onvergetelijke reis. We hoefden alleen onze 
neus achterna te lopen en soms is dat precies wat je 
nodig hebt.” “Het was voor mij de mooiste reis ooit, 
vooral het bezoek aan het Hartland (Judea en Samaria).”

Studiereis 2020
Ook in 2020 hopen we weer een studiereis naar Israël 
te organiseren. De reis is van 2 tot 11 juni 2020. Bent u 
predikant of voorganger en heeft u interesse om mee 
te gaan of wilt u meer informatie? Stuur dan een mail 
naar keesdevreugd@christenenvoorisrael.nl.
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Reis mee naar Israël

Israëlreizen in 2019
Loofhuttenreis 16 – 24 oktober E 1.725,-
Israël in vogelvlucht  
  (alleen op aanvraag) 28 oktober – 4 november E 1.395,-
Chanoekareis 13 – 19 december E 895,-

Israëlreizen in 2020
Voorjaarsvakantie 22 – 29 februari E 1.395,-
Israëlreis vanuit België 8 – 16 maart E 1.745,-
Lentereis 23 maart – 1 april E 1.765,-
Meivakantie 27 april – 5 mei E 1.695,-
Vrouwenreis 7 – 15 juli N.n.b.
Hartlandreis 12 – 22 oktober N.n.b.

In de afgelopen jaren zijn honderden mensen met 
Christenen voor Israël naar Israël gereisd. Ze 
hebben genoten van het bijzondere land met de 
eeuwenoude historie, de diversiteit aan natuur, 
cultuur en bevolking. Voor velen kwam de Bijbel 
(nog meer) tot leven. Het bezoek aan de diverse 
projecten die Christenen voor Israël ondersteunt 
en de mooie contacten met de Joodse bevolking 
behoorden iedere keer weer tot de hoogtepunten. 
Met eigen ogen zagen velen dat Israël nog altijd 
een land is dat getuigt van Gods trouw.

Mevrouw Van Zessen was een van de deelnemers. “De 
reis naar Israël was een geweldige ervaring. Het was in-
drukwekkend, inspirerend, bemoedigend en verrijkend. 
Veel meer dan gewoon een vakantie. De verbondenheid 
met het land en het volk van Israël en de open Bijbel 
zorgden voor de nodige diepgang en vaak een verrassend 
nieuw perspectief. Ik kan het iedereen aanraden.”
 
Algemene groepsreizen
Ook in 2020 organiseert Christenen voor Israël weer een 
aantal mooie reizen die voor ieder toegankelijk zijn. Zie 
hiervoor ook het overzicht op deze pagina. De groepsgroot-
te bij deze reizen varieert van 21 tot maximaal 50 personen. 
Bij al onze Israëlreizen is naast de reisleider ook een Neder-
landssprekende gids aanwezig, waardoor u niets hoeft te 
missen van het vele moois dat Israël te bieden heeft.

Gemeentereizen en eigen groepsreizen
Veel kerkelijke gemeenten hebben de wens 
om met een groep gemeenteleden naar Israël 
te gaan. Ook dát kan via Christenen voor Is-
raël. We helpen u graag bij het samenstellen 
van het programma (dat uiteraard gebaseerd 
is op uw wensen) en regelen ook verder alles 
wat er bij de reis komt kijken. Datzelfde geldt voor groe-
pen met een andere samenstelling (familie, vrienden etc.), 
ook als het gaat om een klein(er) deelnemersaantal.

»  Meer informatie? Kijk op cvi.nl/reizen of mail naar 
reizen@cvi.nl.

’De reis naar Israël 

was een geweldige 

ervaring. Ik kan het 

iedereen aanraden.’

Foto: CvI

Foto's: Flash90

Alle genoemde prijzen op basis van half-
pension en verblijf in een tweepersoons-
kamer. Voor eenpersoonskamers geldt een 
toeslag. Wijzigingen voorbehouden.

Oekraïnereizen zijn echte 
bemoedigingsreizen
 
De Joodse gemeenschap in Oekraïne draagt nog altijd de 
sporen van een heftig verleden. Ook nu nog zijn de leef-
omstandigheden voor velen van hen moeilijk, mede door 
armoede en het weer oplaaiende antisemitisme. Tijdens 
de bemoedigingsreis naar Oekraïne zijn er talloze ontmoe-
tingen met de Joodse gemeenschap(pen), helpt u bij het 
inpakken en uitdelen van de voedselpakketten en leert u 
meer over de indrukwekkende Holocaustgeschiedenis van 
het land. Ook maakt u kennis met alijaveldwerker Koen 
Carlier en zijn toegewijde team. De Joodse gemeenschap 
ervaart uw komst en meeleven als hartverwarmend en 
bemoedigend. Deze reis zal u zeker niet onberoerd laten.

Oekraïnereizen 2020
25 januari – 1 februari  E 850,- (all-in)
22 – 29 februari (voorjaarsvakantie) E 850,- (all-in)
25 april – 3 mei (internationale jongerenreis) E 850,- (all-in)
3 – 10 oktober (herhalersreis) E 850,- (all-in)
12 – 19 december E 850,- (all-in)

Alle genoemde prijzen op basis van verblijf in een twee-
persoonskamer. Voor een eenpersoonskamer geldt een 
toeslag.

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

Chanoekareis
 
De grote menora, die de afgelopen zes jaar in Nederland 
werd ontstoken met Chanoeka, is inmiddels al gearri-
veerd op zijn permanente plaats in Sderot in Israël, en 
zal op 17 december feestelijk worden onthuld. En u kunt 
daar bij zijn voor slechts 895 euro! Op deze manier wil-
len we de inwoners van Sderot, die bijna wekelijks te ma-
ken krijgen met terreur, een hart onder de riem steken 
en bemoedigen. Ook in Sderot zal de menora symbool 
staan voor het licht dat de duisternis overwint.

Daarom organiseert Christenen voor Israël van 13 tot 
19 december een speciale reis. U logeert in Jeruzalem 

en naast het bezoek aan 
Sderot worden diverse 
projecten bezocht die 
Christenen voor Israël on-
dersteunt. In het program-
ma is verder voldoende 
vrije tijd ingebouwd om 
zelf Jeruzalem in te gaan.

Ga voor meer informatie 
over de reis naar cvi.nl/
chanoeka of stuur een 
mail naar reizen@cvi.nl.

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

€ 25,00

:

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

Open Huis in de week  
van 30 sept. t/m 8 okt. 2019

Gratis een leuk cadeau voor jou  
bij aankoop vanaf € 25,00

De herfst kleurt nog mooier met de producten uit Israël. Laat je verrassen en kom kijken bij:

Aalsmeer Diny Wichers  � 020 – 6455530 
“Het Baken”, Sportlaan 86 
Zaterdag 5 oktober 13.00 – 16.00 uur

Alblasserdam Fam. Fiole  � 06 – 30902370 
In “Het Scheepke”, Rijnstraat 434 
Dinsdag 1 oktober 10.00 – 12.00 en  
14.00 – 17.00 uur 
Donderdag 3 oktober 10.00 – 12.00,  
14.00 – 17.00 en 18.30 – 20.00 uur

Almere Jolanda van der Kist  � 036 – 5333513 
 Beursjeskruidstraat 8 
 Dinsdag 1 oktober 10.30 – 17.00 uur

Alphen aan de Rijn Nico en Jannie Westdijk 
 � 06 – 55731974 Zuidland 61 

Maandag 30 september t/m dinsdag 8 oktober  
na tel. overleg.

Amersfoort W. Heeneman  � 06 – 18674022 
Harskamperzand 1 
Maandag 30 september 12.00 – 18.00 uur  
na tel. overleg

Amstelveen Diny Wichers  � 020 – 6455530 
Nieuwenhuijsenlaan 15 
Woensdag 2 oktober 10.00 – 20.00 uur

Amsterdam Diny Wichers  � 020 – 6455530 
“Tituskapel”, hoek Derkinderenstraat /  
W. Nuijenstraat 1 
Zaterdag 12 oktober 11.00 – 15.00 uur

Apeldoorn Fam. van Beek  � 06 – 21956664 
Hoornbloem 1 
Donderdag 3 oktober 10.00 – 14.00 uur

Apeldoorn Mevr. Huizing  � 055 – 5332878 
Minstreelshoeve 106 
Maandag 30 september t/m dinsdag 8 oktober  
na tel. overleg

Arnhem Anneke Nicolaij  � 06 – 57527906 
Stadswaardenlaan 95 
Dinsdag 8 oktober 14.30 – 17.00 uur

Assen Annet en Richard Frankfort  � 0592 – 399366 
Planetenlaan 34 
Donderdag 3 oktober 15.00 – 21.00 uur 
Vrijdag 4 oktober van 10.00 – 15.00 uur

Assen Mevr. M. Verhaagen  � 06 – 21531227 
Stedepark 20 
Dinsdag 1 oktober 10.00 – 12.00 en  
16.00 – 19.00 uur

Barneveld Marilene Zoutendijk  � 0342 – 417224 
Arendshorst 46 
Donderdag 3 oktober 
09.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 en 19.00 – 21.00 uur

Beekbergen Thea en Hans Jansen  � 0313 – 655617 
In: “Het Hoogepad” Papenberg 5 
Zaterdag 5 oktober 10.00 – 17.00 uur

Beilen Fam. Broksma  � 0593 – 542926 
Dovenetellaan 15 
Donderdag 3 oktober 15.00 – 20.00 uur 
Vrijdag 4 oktober 10.00 – 15.00 uur

Beverwijk Mevr. P. Zuidema-Luijben 
 � 06 – 27307722 
Kerkgebouw Vrije Evangelisch Gemeente 
Van Riemsdijklaan 1 
Woensdag 2 oktober 14.30 – 18.00 uur

Biggekerke Suzet Besuijen  � 0118 – 552472 
Kerkplein 16 
Donderdag 4 oktober 09.00 – 17.30 uur  
na tel. overleg

Bovenkarspel Henk en Lucy van Essen 
 � 0228 – 785959 
Boerhaavestraat 66 
Dinsdag 1 oktober t/m dinsdag 8 oktober  
na tel. overleg

Buitenpost Hinke Minnema  � 06 – 13129370 
Bij: Sjoukje Dijkstra Bernardlaan 60 
Woensdag 2 oktober 10.00 – 16.00 uur

Buitenpost Hinke Minnema  � 06 – 13129370 
Trekweg 16 
Dinsdag 8 oktober 10.00 – 16.00 uur

Capelle aan den IJssel Mevr. Koolmees 
 � 010 – 4508036 
Crocusstraat 7 
Maandag 30 september t/m dinsdag 8 oktober  
na tel. overleg

Capelle aan den IJssel Mevr. Seekles  
 � 06 – 25339530 
Filosofentuin 10 
Maandag 30 september t/m dinsdag 8 oktober  
na tel. overleg.

Delft Michael en Monica Rappa  � 06 – 12050944 
Lusakastraat 45 
Woensdag 2 oktober 13.00 – 16.00 uur 
Do. 3 t/m di. 8 oktober na tel. overleg

Den Haag Noor Roeleveld  � 070 – 3545730 
Nederhoflaan 22 
Woensdag 2 oktober 12.00 – 18.00 uur

Elburg Wil van Rijssen – van Doorm 
  � 06 – 14069146 
Molenkampdwarsstraat 8 
Maandag 30 september t/m dinsdag 8 oktober  
na tel. overleg.

Emmeloord Ria Mulder – de Jong  � 0527 – 613903 
Bunschotenlaan 38 
Donderdag 3 oktober 13.30 – 17.30 uur  
na tel. overleg

Enschede Ada Otter in Boekhandel David 
 � 06 – 24652926 
Beltstraat 45 
Maandag 30 september t/m dinsdag 8 oktober 
tijdens openingstijden Boekhandel David

Etten-Leur Mareike en Jorim Willems 
 � 076 – 7505883 
Orgelhof 44 
Ma 30 september t/m dinsdag 8 oktober  
na tel. overleg

Geldermalsen Annie en Henk van der Kruijt 
 � 0345 – 507343 
Willemstraat 19 
Donderdag 3 oktober 10.00 – 20.00 uur 
Zaterdag 5 oktober 10.00 – 16.00 uur

Goes Willy Jansens – Dekker  � 06 – 51057947 
Berkenstraat 8 
Dinsdag 1 oktober 09.30 – 17.00 uur

Gorinchem Marjon Bot 0529 – 484525 
Bij: Ineke Verhoeks – Bot 0183 – 649323 
V.E.G. de Ark, Kennelweg 14 
Vrijdag 11 oktober 13.00 – 18.00 uur

Gouda Mevr. R. van Herk  � 06 – 22648882 
Esdoornstraat 16 
Dinsdag 1 oktober 14.00 – 20.00 uur

Groningen Mevr. Hazenberg  � 050 – 5771243 
Jacob van Hattumstraat 23 
Donderdag 3 oktober 10.30 – 18.00 uur

Groningen Mevr. T.F. de Nooijer  � 050 – 5416968 
“Heymanscentrum”, Henri Dunantlaan 608  
Donderdag 3 oktober 10.00 – 17.00 uur

Groningen Libelina Morel  � 06 – 22950563 
Dukdalf 22 
Zaterdag 5 oktober 14.00 – 17.30 uur

Hardenberg Irene van Eldik  � 0523 – 232002 
Van Oijstraat 24 
Dinsdag 8 oktober 16.00 – 19.00 uur

Harskamp Fam. Alers  � 0318 – 457120 
Laarweg 57 
Donderdag 3 oktober 10.00 – 12.00,  
13.30 – 17.00 en 18.30 – 21.00 uur

Heteren Dik en Elly Vergunst  � 026 – 4722054 
“De Vluchtheuvel”, Kastanjelaan 18 
Vrijdag 4 oktober 18.30 – 20.00 uur 
Zaterdag 5 oktober 10.30 – 12.00 uur

Hoek Charlotte The  � 0115 - 442348 
Irisstraat 101 
Vrijdag 4 oktober 10.00 – 18.00 uur

Huizen Mevr. Ankie de Pater – van Zantwijk 
 � 035 – 5255284 
Simone de Beauvoirlaan 85 
Woensdag 2, donderdag 3 oktober 10.00 – 12.00 
en 14.00 – 16.00 uur

IJmuiden Mevr. J. J. Zwitser – Slager 
 � 0255 – 511652 
Keetberglaan 50, Toren 2 
Maandag 7 oktober 10.00 – 18.00 uur

IJsselmuiden Jolanda Bremer  � 06 – 41948667 
Zwolseweg 9b, (B&B Shalom) 
Woensdag 2 oktober 09.30 – 17.30 en  
18.30 – 20.30 uur

IJsselmuiden Carola van der Spek  � 06 – 43191164 
Kluisstraat 45 
Vrijdag 4 oktober 09.00 – 17.00 uur

IJsselstein Annet Wever – van Heck 
 � 030 – 6889768 
Mackaystraat 12 
Zaterdag 12 oktober 10.00 – 17.00 uur

Kamerik Anneke Los – Meijers  � 06 – 14526532 
Mijzijde 4 
Woensdag 2 t/m vrijdag 4 oktober  
10.00 – 17.00 uur

Kampen Janny Kok – Opgelder  � 06 – 23864456 
Burgwal 13 
Donderdag 3 oktober 16.00 – 18.00 uur

Katwijk aan Zee Fam. Kuipers  � 071 – 4028828 
Doggersbank 7 
Dinsdag 1 oktober 10.00 – 21.00 uur 
Woensdag 2 oktober 10.00 – 18.00 uur

Katwijk Fam. Kuipers  � 06 – 12097885 
In de Vredeskerk, Baljuwplein 1 
Zaterdag 5 oktober 14.00 – 16.30 uur

Kockengen Hilda van Oosterom  � 06 – 83231780 
Fuut 4 
Vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober 14.00 – 16.00 uur

Krabbendijke Wil Butijn  � 0113 – 502182 
Noordweg 23 
Woensdag 9 oktober 09.30 – 12.00 en  
13.00 – 21.00 uur

Krimpen a/d IJssel Consulente: Gerdie van Baren 
 � 06 – 10526621 
Bij: Familie Van Baren 
Concours 15 
Dinsdag 1 oktober 10.00 – 17.00 uur

Leek Fam. Postma  � 06 – 40759525 
Romboutstraat 16 
Ma. 30 sept., di. 1 t/m vr. 4,  
ma. 7 en di. 8 okt. 14.00 – 17.00 uur 
Zaterdag 5 oktober 10.00 – 15.00 uur

Leerdam Jantine Slotboom  � 0345 – 610120 
Violierlaan 36 
Maandag 30 september t/m dinsdag 8 oktober  
na tel. overleg

Leeuwarden Johanna Zilver  � 058 - 2575846 
Bij: Tentoonstelling”Expeditie Israel”, 
Mr. P.J.Troelstraweg 147 A 
Zaterdag 5 en 12 oktober van 10.00 – 16.00 uur

Lelystad Mevr. Buijnink – Akker  � 0320 – 842758 
Bongerd 206 
Maandag30 september t/m dinsdag 8 oktober  
na tel. overleg

Lisse Fam. Gelderman  � 0252 – 415165 
Jacob van Ruysdaelplein 133 
Maandag 30 september t/m dinsdag 8 oktober  
na tel. overleg

Maassluis Anita Mudde – Teeuwen en Wil Heijes 
 � 010 – 4676148 
App.complex ”De Maeze” 
Mgr. W. M. Bekkerslaan 46 
Dinsdag 8 oktober 10.00 – 18.00 uur

Meerkerk Lia Hijkoop  � 06 – 13289987 
Slingerlandstraat 17 
Maandag 7 en dinsdag 8 oktober  
14.00 – 18.00 uur

Middelharnis Wim en Sophia Stoter 
 � 06 – 52041956 
Prins Willem Alexanderstraat 13 
Maandag 7 oktober 13.00 – 20.00 uur

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

Nieuwleusen Fam. Neelis  � 0529 – 484525 
Kon. Wilhelminalaan 59 
Vrijdag 4 oktober 11.00 – 20.00 uur

Oldebroek Fam. Wastenecker  � 0525 – 631779 
Klocklaan 9 
Woensdag 2 oktober 10.00 – 21.00 uur 
Donderdag 3 oktober 10.00 – 17.00 uur

Oldemarkt Janny Bouwer – Muis  � 0561 – 452171 
In “de Ontmoeting”, Marktplein 9 
Zaterdag 5 oktober 10.00 – 16.00 uur

Oud-Beijerland Ariena Troost  � 06 – 81170331 
Wolweversweg 15 
Maandag 7 oktober 10.00 – 21.00 uur 
Dinsdag 8 oktober 10.00 – 17.00 uur

Ouderkerk a/d IJssel Loura Otterspeer 
 � 06 – 51021971 
IJsseldijk-Noord 254 
Donderdag 3 oktober 10.00 – 17.00 uur

Papendrecht Margot Unger  � 06 – 36588863 
Gerard Dousingel 43 
Maandag 30 september t/m dinsdag 8 oktober  
na tel. overleg

Pernis Janny van der Kuil  � 010 – 4164698 
Burgemeester van Esstraat 189 
Dinsdag 1 oktober 10.00 – 21.00 uur 
Woensdag 2 oktober 10.00 – 16.00 uur

Putten Gerda Klok – Elferink  � 0341 – 361257 
Harderwijkerstraat 91 
Maandag 30 september en dinsdag 8 oktober 
11.00 – 16.00 uur

Rijssen St. C.I.H.I.  � 0548 – 515122  
Jan en Riek Schelhaas 
Lindenlaan 5 
Zaterdag 5 oktober 14.00 – 18.00 uur  
na tel. overleg.

Rotterdam Dirk den Exter  � 010 – 2937810 
Amelandsestraat 14 b 
Donderdag 3 en dinsdag 8 oktober  
14.00 – 17.00 uur

Rouveen Klaasje van der Heide  � 038 – 3866996 
Dienstgebouw de Hervormde kerk 
Oude Rijksweg 452 
Donderdag 24 oktober 13.00 – 18.00 uur

Scharendijke Jenny Groenveld  � 06 – 12072775 
Kapelleweg 17 
Zaterdag 5 oktober 09.00 – 12.00 en  
14.00 – 18.00 uur

Siddeburen Alinda Zuidema – Grasmeijer 
 � 0598 – 432432  
Hoofdweg 176 
Woensdag 2 oktober 13.00 – 17.00 uur 
Zaterdag 5 oktober 10.00 – 17.00 uur

Surhuisterveen Mevr. J. van der Hoek 
 � 0512 – 362896 
Munnikestraat 7 
Woensdag 2 t/ m vrijdag 4 oktober  
10.00 – 17.00 uur

Urk Judith de Boer  � 06 – 20372449 
Kuil 16 
Woensdag 2 oktober 10.00 – 12.00 uur  
Vrijdag 4 oktober 10.00 – 12.00 en  
15.00 – 18.00 uur

Urmond Ester Rebel  � 06 – 41909587 
Bergstraat 4 
Dinsdag 1 oktober 10.00 – 16.00 uur

Vaassen Mayiem Chayiem  � 0578 – 573145 
Apeldoornseweg 27 
Dinsdag 1 oktober 09.00 – 15.00 uur 
Woensdag 2 oktober 13.00 – 20.00 uur 
Donderdag 3 oktober 13.00 – 20.00 uur 
Vrijdag 4 oktober 09.00 – 12.00 uur

Velsen-Noord Mevr. P. Zuidema – Luijben 
 � 0251 – 22 82 86 
Zeeuwstraat 12 
Maandag 30 september t/m dinsdag 8 oktober  
na tel. overleg

Venlo Mevr. W. Botman – Karthaus 
  � 077 – 3544883 
Helbeek 62 
Zaterdag 5 oktober 11.00 – 15.30 uur

Wijk en Aalburg Toos Vos – Tissing 
 � 0416 – 697272 
Kortestraat 24 
Zaterdag 5 oktober 14.30 – 16.30 uur

Wijk bij Duurstede Flora van Meggelen 
 � 0343 – 750249 
Birkastraat 47 
Maandag 30 september t/m zaterdag 5 oktober  
na tel. overleg

Winschoten Dinie Nobbe 0597 – 541874 
P.C. Hoofdlaan 131 
Dinsdag 1 oktober 10.00 – 20.00 uur

Zaandam Mevr. E. D. Middelhoven-Rem 
 � 075 – 6706035 
Stadskwekerij 12 
Maandag 30 september t/m dinsdag 8 oktober 
14.00 – 18.00 uur na tel. overleg

Zeewolde Mevr. H. van der Tuin  � 036 – 5221171 
Pauwoog 102 
Woensdag 2 oktober 10.30 – 20.00 uur

Zierikzee Jenny Groenveld  � 06 – 12072775 
In: “Boekhandel Jona”, Visstraat 6 
Zaterdag 19 oktober 10.00 – 17.00 uur

Zoetermeer Chris de Roo  � 06 – 51535472 
Parelgrijs 44 
Zaterdag 5 oktober 10.00 – 19.00 uur

Zoetermeer Mevr. van West de Veer 
 � 079 – 3166074 
Annaplaats 3 
Dinsdag 1 en zaterdag 5 oktober  
10.00 – 16.00 uur

Zwaagwesteinde Feije en Saakje van der Meulen 
 � 06 -51507238 
De Westereen In de “Kazerne” Munewei 17 
Woensdag 9 t/m vrijdag 11 oktober  
13.00 – 17.30 uur

Zwolle Marja Hendriks – van der Hoff  
 � 038 – 4659577 
Van Echtenmarke 4 
Woensdag 2 oktober 10.00 – 17.30 uur

Zwolle Marja Hendriks  � 038 – 4659577 
Bij: Wieten schoencomfort, Diezerkade 4 
Dinsdag 15 t/m vrijdag 18 oktober van  
9.30 -18.00 uur



advertentie

Alleroudste Geschiedenis der Mensheid
CLIMAX ATLANTIS 4e druk

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

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

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

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

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

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

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

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

1695 v.Chr.    Joseph voor Pharao Sesostris III (Pharao Khakaure).
    Joseph, Beeld van Chr.Jezus, Brood van Eeuwig leven.
1687-1680 v.Chr.   De Grote Droogte, Wereldwijde hongersnoden en rampen.
1695-1655 v.Chr.   Joseph’s politieke loopbaan in Egyptisch Wereldrijk Atlantis.
1625 v.Chr.    Uitbarsting Vulkaan Santorini, tsunami, verwoesting Nijl-Delta, einde Atlantis, 
    Joseph 100 jaar, Job 70 jaar oud. 
1445 v.Chr.    De Exodus van Israël, Mozes.
1405 v.Chr.    Doortocht door de Jordaan, Jozua.
1400-1355 v.Chr.   Asshur-bel-nesheshu (Belochus II, Cushan Rishataïm).
1375-1355 v.Chr.   Asshur-bel-nesheshu op oorlogspad, Wereldoorlog.
1363-1355 v.Chr.,   Bezetting van Israël en Onderdrukking. Bevrijding. Othniël. 
26 AD, 1e Tishri,   Aanvang Prediking en Werk van Messias voor Redding en Eeuwig Leven van Judah en   
    Israël en alle volken, voor Rust en Vrede en Vreugde. “Judah is de Scepter-Stam”
30 AD, 14e Nisan,   Chr.Jezus gekruisigd op Mt.Moria. 
30 AD, 18e Nisan,   Chr.Jezus opgestaan, opgewekt door God de Vader, in het midden van Feest 
    Ongezuurde Broden. Hij is “De Leeuw van Judah” en “Koning van Israël” en “Eersteling   
                        der eerstelingen in Eeuwig Leven”. “Joseph (Ephraïm en Manasseh) is Stam Eerst 
    Geboorte Recht”.
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30 september 2019, 
Rosj Hasjana (Joods nieuwjaar)
Thoralezing: Genesis 21:1-34;  
Numeri 29:1-6
Haftarahlezing: 1 Samuël 1:1-2:10

1 oktober 2019, 
Rosj Hasjana (Joods nieuwjaar)
Thoralezing: Genesis 22:1-24; Numeri 
29:1-6
Haftarahlezing: Jeremia 31:2-20

2 oktober 2019, 
Tsom Gedalja (Vastendag van Gedalja)

5 oktober 2019
Thoralezing: Wajéleech, Deuterono-
mium 31:1-30
Haftarahlezing: Jesaja 55:6-56:8

Jom Kippoer (Grote Verzoendag)
9 oktober 2019
Thoralezing ’s ochtends:  
Leviticus 16:1-34; Numeri 29:7-11
Haftarahlezing ’s ochtends:  
Jesaja 57:14-58:14
Thoralezing ’s middags:  
Leviticus 18:1-30; Numeri 29:7-11
Haftarahlezing ’s middags: Jona; 
Micha 7:18-20

12 oktober 2019
Thoralezing: Ha’azínoe,  
Deuteronomium 32:1-52
Haftarahlezing: 2 Samuël 22:1-51

Soekot (Loofhuttenfeest)
14 oktober 2019
Thoralezing: Leviticus 22:26-23:44; 
Numeri 29:12-16
Haftarahlezing: Zacharia 14:1-21
15 oktober 2019
Thoralezing: Leviticus 22:26-23:44; 
Numeri 29:12-16
Haftarahlezing: 1 Koningen 8:2-21
16 oktober 2019
Thoralezing: Numeri 29:17-22
17 oktober 2019
Thoralezing: Numeri 29:20-28
18 oktober 2019
Thoralezing: Numeri 29:23-31
19 oktober 2019
Thoralezing: Exodus 33:12-34:26; 
Numeri 29:26-34
Haftarahlezing: Ezechiël 38:18-39:16
20 oktober 2019
Thoralezing: Numeri 29:26-34

21 oktober 2019, 
Sjeminie ’atseret (Slotfeest)
Thoralezing: Numeri 29:35-30:1;  
Deuteronomium 14:22-16:17
Haftarahlezing: 1 Koningen 8:54-66

22 oktober 2019, 
Simchat Tora (Vreugde der Wet)
Thoralezing: Numeri 29:35-30:1;  
Deuteronomium 33:1-34:12; 
Genesis 1:1-2:3
Haftarahlezing: Jozua 1:1-18

26 oktober 2019
Thoralezing: Bereesjít: Genesis 1:1-6:9
Haftarahlezing: Jesaja 42:5-43:11

Bijeenkomsten

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

Poot.  Locatie: Christelijk Geref. 
Kerk, Zevengetijstraat 11. Thema: 
Jezus en Israël. 

Dinsdag 1 oktober
19.30 uur: Urk: Israëlavond van Kerk 

& Israël (PKN Urk) met ds. Kees 
Kant.  Locatie: De Ark, Vlecht-
tuinen 4. Thema: Israël, Gods 
volk onder kritiek en bedreiging. 
Waarom? 

20.00 uur: Terneuzen: Seminar ds. 
Henk Poot (3/3).  Locatie: EG 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 
Bijbelse profetieën in onze tijd.

20.00 uur: Veenendaal: Lezing ds. 
Kees van Velzen.  Locatie: Wester-
kerk, Goudvink 2. Thema: De rol 
van 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 Verbin-
ding, 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 geboorteweeën van het 
Koninkrijk. 

20.00 uur: Veenwouden: Lezing ds. 
Oscar Lohuis.  Locatie: Johan-
neskerk, 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?

Vrijdag 4 oktober
15.00 uur: Nijkerk: Bidstond voor 

Israël.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34.

Dinsdag 8 oktober
20.00 uur: Leeuwarden: Seminar 

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

20.00 uur: Dordrecht: Lezing ds. Jaap 
de Vreugd.  Locatie: Andreaskerk, 
Jacob van Heemskerckstraat 19. 
Thema: Gods trouw aan Israël.

20.00 uur: Deventer: Lezing ds. 
Oscar Lohuis.  Locatie: Zalencen-
trum van Vlotenhof, Johannes van 
Vlotenlaan 85. Thema: Tekenen 
van de aanstaande wederkomst.

Woensdag 9 oktober
19.30 uur: Heiligerlee: Lezing ds. Jaap 

de Vreugd.  Locatie: Hervormde 
Kerk, Provincialeweg 72. Thema: 
Israël, teken van hoop.

20.00 uur: Eindhoven: Seminar Peter 
Pellemans (1/3).  Locatie: De 
Schuilplaats, Marconilaan 70. 
Thema: De roeping van Israël.

20.00 uur: Nijkerk: Lezing ds. Kees 
Kant.  Locatie: CGK De Kandelaar, 
Meinsstraat 4A. Thema: Beloften 
aan Israël. 

Donderdag 10 oktober
14.30 uur: Papendrecht: Lezing 

Heleen Bénard.  Locatie: Elimkerk, 
P.C. Hooftlaan 178. Thema: Profe-
tische vreugde.

19.30 uur: Dinteloord: Lezing ds. Kees 
van Velzen.  Locatie: Hervormd 
Centrum, Westvoorstraat 20. 
Thema: Gods plan met Israël.

20.00 uur: Lelystad: Seminar ds. 
Henk Poot (3/3).  Locatie: Max 
het musje, Groene Velden 83. 
Thema: Israël en het evangelie 
van Johannes.

Vrijdag 11 oktober
15.00 uur: Nijkerk: Bidstond voor 

Israël.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34.

Zaterdag 12 oktober
10.30-14.30 uur: Nijkerk: Israël Thema 

Talks (3/5).  Locatie: Israëlcen-
trum, Henri Nouwenstraat 34. 
Met Els van Diggele en Otto de 
Bruijne. Inschrijven E 10,- via cvi.
nl/thematalks of 033-2458824.

Maandag 14 oktober
20.00 uur: Vriezenveen: Lezing ds. 

Henk Poot.  Locatie: Grote Kerk, 
Westeinde 39. Thema: Jezus en 
Israël. 

Dinsdag 15 oktober
20.00 uur: Leeuwarden: Seminar 

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

20.00 uur: Doetinchem: Lezing 
ds. Kees van Velzen.  Locatie: 
Het Lichtpunt, Dr. Hubert 
Noodtstraat 76. Thema: De plaats 
van Israël in Gods heilsplan.

20.00 uur: Leiden: Lezing ds. Oscar 
Lohuis.  Locatie: Opstandingskerk, 
Aerent Bruunstraat 1. Thema: De 
terugkeer van de Joden naar het 
Beloofde Land.

20.00 uur: Medemblik: Seminar ds. 
Jaap de Vreugd (1/3).  Locatie: 
ABC Gebouw, Almereweg 36. 
Thema: De plaats van Israël in 
Gods heilsplan.

Woensdag 16 oktober
17.00-21.00 uur: Nijkerk: Israël Thema 

Talks (4/5).  Locatie: Israëlcen-
trum, Henri Nouwenstraat 34. 
Met Willem Ouweneel en Peter 
Pellemans. Inschrijven E 10,- via 
cvi.nl/thematalks of 033-2458824.

19.30 uur: Wormerveer: Lezing ds. 
Jaap de Vreugd.  Locatie: Vrije 
Evangelische Gemeente, Henne-
pad 3. Thema: Geboorteweeën 
van het Koninkrijk.

20.00 uur: Eindhoven: Seminar ds. 
Henk Poot (2/3).  Locatie: De 
Schuilplaats, Marconilaan 70. 
Thema: Jezus en Israël.

Donderdag 17 oktober
20.00 uur: Rijssen: Lezing ds. Oscar 

Lohuis.  Locatie: Gebouw Jeruël, 
Van Heekstraat 40. Thema: De 
verhouding tussen Israël en de kerk.

Vrijdag 18 oktober
15.00 uur: Nijkerk: Bidstond voor 

Israël.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34.

Dinsdag 22 oktober
19.30 uur: Lelystad: Lezing ds. Kees 

van Velzen.  Locatie: De Hoek-
steen, Schouw 24-96. Thema: 
Heere, herstelt U in deze tijd het 
koningschap voor Israël?

20.00 uur: Drachten: Lezing ds. Jaap 
de Vreugd.  Locatie: Oase, Ring-
weg 3. Thema: Met Israël naar de 
toekomst.

Woensdag 23 oktober
10.00 uur: Katwijk aan Zee: Lezing 

Henriët Poot.  Locatie: Vredes-
kerk, Baljuwplein 1. Thema: Israël 
in Gods heilsplan.

20.00 uur: Eindhoven: Seminar Peter 
Pellemans (3/3).  Locatie: De 
Schuilplaats, Marconilaan 70. 
Thema: Israël in de finale van de 
geschiedenis.

Donderdag 24 oktober
09.00 uur: Elburg: Lezing vrouwen-

ontbijt Marianne Glashouwer. 
 Locatie: Oosterkerk, Klaverplein 
2. Thema: Het Joodse gezinsleven, 
de Joodse vrouw.

14.00 uur: Geersdijk: Lezing ds. Kees 
van Velzen.  Locatie: Drenthehuis, 
Burg. P. Wissestraat 5. Thema: De 
herrijzenis van Israël. 

Vrijdag 25 oktober
15.00 uur: Nijkerk: Bidstond voor 

Israël.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34.

Maandag 28 oktober
20.00 uur: Dordrecht: Lezing Chaim 

Silberstein.  Locatie: Koepelzaal 
van de Wijnstok, Dubbelsteyn-
laan-West 70. Thema: Waar blijft 
de vrede van Jeruzalem?

Dinsdag 29 oktober
19.30 uur: Alblasserdam: Lezing ds. 

Henk Poot.  Locatie: ’t Scheepke, 
Rijnlaan 434. Thema: Paulus, 
rabbijn en zendeling.

20.00 uur: Zwolle: Lezing Chaim 
Silberstein.  Locatie: Zuiderhof, 
Troelstralaan 25. Thema: Waar 
blijft de vrede van Jeruzalem? 

20.00 uur: Bolsward: Lezing ds. Kees 
van Velzen.  Locatie: Gasthuiskerk, 
Gasthuissingel 33. Thema: Onver-
breekbaar verbonden.

20.00 uur: Medemblik: Seminar ds. 
Jaap de Vreugd (2/3).  Locatie: 
ABC Gebouw, Almereweg 36. 
Thema: Profetie en vervulling.

Woensdag 30 oktober
17.00-21.00 uur: Nijkerk: Israël Thema 

Talks (5/5).  Locatie: Israëlcen-
trum, Henri Nouwenstraat 34. 
Met Chaim Silberstein en Simon 
Soesan. Inschrijven E 10,- via  
cvi.nl/thematalks of 033-2458824.

20.00 uur: ’s-Gravendeel: Lezing ds. 
Oscar Lohuis.  Locatie: Gebouw 
Jeruël, Van Heekstraat 40. Thema: 
De verhouding tussen Israël en 
de kerk.

Vrijdag 1 november
15.00 uur: Nijkerk: Bidstond voor 

Israël.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34.

Maandag 4 november
20.00 uur: Aalsmeer: Seminar 

ds. Henk Poot (1/3).  Locatie: 
Gebouw Mendel, Zwarteweg 98. 
Thema: De profetische bood-
schap van advent.

Dinsdag 5 november
20.00 uur: Heerhugowaard: Seminar 

ds. Henk Poot (1/3).  Locatie: De 
Brink, Middenweg 168. Thema: 
Het geheim van Israël.

20.00 uur: Lelystad: Lezing Heleen 
Bénard.  Locatie: Evangelische 
Kerk de Pijler, Ketelmeerstraat 90. 
Thema: Poerim. 

20.00 uur: Medemblik: Seminar ds. 
Jaap de Vreugd (3/3).  Locatie: ABC 
Gebouw, Almereweg 36. Thema: 
De verhouding tussen Israël en de 
kerk: wat is er misgegaan?

Woensdag 6 november
09.30 uur: Burgum: Catecheseoch-

tend met ds. Oscar Lohuis.  Loca-
tie: De Pleats, Schoolstraat 82.

19.30 uur: Buitenpost: Seminar ds. 
Henk Poot (1/2).  Locatie: het 
Lichtbaken, Marconistraat 5. 
Thema: Thema: Paulus, rabbijn en 
zendeling.

20.00 uur: Groningen: Lezing ds. Kees 
van Velzen.  Locatie: Immanu-
elkerk, Overwinningsplein 1. 
Thema: Jeruzalem, de steen des 
aanstoots.

Donderdag 7 november
20.00 uur: Oud-Beijerland: Seminar 

ds. Henk Poot (1/3).  Locatie: EG 
Hoeksche Waard, Polderlaan 1. 
Thema: Abraham, de vriend van 
God.

Vrijdag 8 november
15.00 uur: Nijkerk: Bidstond voor 

Israël.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34.

Maandag 11 november
20.00 uur: Aalsmeer: Seminar 

ds. Henk Poot (2/3).  Locatie: 
Gebouw Mendel, Zwarteweg 98. 
Thema: De profetische bood-
schap van advent. 

Dinsdag 12 november
20.00 uur: Heerhugowaard: Seminar 

ds. Henk Poot (2/3).  Locatie: De 
Brink, Middenweg 168. Thema: 
Het geheim van Israël.

20.00 uur: Nieuwkoop: Lezing ds. 
Oscar Lohuis.  Locatie: Zalencen-
trum de Rank, Reghthuysplein 
19. Thema: Tekenen van de 
aanstaande wederkomst.

20.00 uur: Hoorn: Lezing ds. Jaap 
de Vreugd.  Locatie: Kerkelijk 
Centrum de Octaaf, J.D. Pollstraat 
1. Thema: De Messiasverwachting 
in het Jodendom. 

Muziek

Zaterdag 28 september
19.15 uur: Nieuwleusen: Zingen voor 

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

Woensdag 2 oktober
19.45 uur: Bodegraven: Zingen voor 

Israël.  Locatie: Dorpskerk, Oude 
Markt 1. 

Zaterdag 5 oktober
19.30 uur: Giessen: Zingen voor Israël. 

 Locatie: Hervormde Kerk, Kerk-
straat 2. Thema: Het plan van de 
Almachtige van Israël.

Woensdag 9 oktober
20.00 uur: Dokkum: Zingen voor 

Israël.  Locatie: Kerkelijk Centrum 
de Herberg, Harddraversdijk 1. 

20.00 uur: Zeist: Zingen voor Israël. 
 Locatie: Christelijk Gerefor-
meerde Kerk, Bergweg 32. Thema: 
Gods trouw aan Israël.

Zaterdag 12 oktober
19.30 uur: Putten: Zingen voor Israël. 

 Locatie: Hersteld Hervormde 
Kerk, Henslare 2. 

Zaterdag 19 oktober
20.00 uur: Bergen op Zoom: Concert 

Hoop voor Israël.  Locatie: 
Sint-Gertrudiskerk, Kerkstraat 
7. Kaarten á E 7,- (inclusief 
pauzedrankje) via cvi.nl/hoop of 
033-4220404. 

Zaterdag 26 oktober
20.00 uur: Rotterdam: Jubileumcon-

cert Jan Quintus Zwart.  Locatie: 
De Doelen, Schouwburgplein 50. 
Kaarten via dedoelen.nl.

Vrijdag 1 november
20.00 uur: Oldemarkt: Zingen voor 

Israël.  Locatie: Hervormde Kerk, 
Marktplein 7. 

Donderdag 7 november
20.00 uur: Leeuwarden: Concert 

Hoop voor Israël.  Locatie: Stads-
kerk De Wijngaard, Meester P.J. 
Troelstraweg 147a. Kaarten á E 7,- 
(inclusief pauzedrankje) via  
cvi.nl/hoop of 033-4220404.

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

voor Israël.  Locatie: Dorpskerk, 
Langestraat 34. 

Overig

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

stelling ’De oorlog vergeet ik 
nooit meer’.  Locatie: Israëlcen-
trum, Henri Nouwenstraat 34. 
Dagelijks gratis te bezoeken 
(m.u.v. zon- en feestdagen).

Tot 7 november
10.00-16.00 uur: Leeuwarden: 

Tentoonstelling Expeditie 
Israel.  Locatie: Stadskerk de 
Wijngaard, Mr. P.J. Troelstraweg 
147a. Geopend op woensdagen en 
zaterdagen, en 12 t/m 17 oktober 
elke dag. 

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  
25 oktober 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 
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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.
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advertenties

Credo Travel, specialist in christelijke groepsreizen 

In het voorjaar van 2020 organiseren wij onder andere themareizen naar:

 • Israël en Jordanië
 • Malta (in de voetsporen van Paulus)
 • Duitsland (Luther) 

De reizen zijn voor zowel koren en gemeenten (maatwerk) alsook voor mensen die zich 
individueel willen inschrijven! 

Credo Travel is onderdeel van Isropa Reizen en organiseert al 25 jaar de reizen van het 
Holland Koor. 

Nieuwsgierig? Informeer naar de mogelijkheden en bel met 088 1900 330 
of kijk op www.credotravel.nl.

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

Bestel op weguitbabylon.nl

Boekpresentatie

€ 19,50
464 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 

uit liefde voor de God en de Messias van 

Israël, en uit liefde voor het Joodse volk.

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.

Een chr istel i jke organisat ie die het Joodse volk helpt terugkeren naar Israël

1 - 3 november 2019
bij Ellel Ministries in Baak
vroegboek korting tot 30 sept:

op basis van 2 pk: € 155,- all-in 
(2x diner, 2x ontbijt, 2x lunch, koffi e/
thee/frisdrank). 

ISRAËL - ALIJAH - WORSHIP    
E B e n e z e r  O P E R A T I E  E X O D U S — C O N F E R E N T I E

Wie zijn dezen, die daar komen 
aangevlogen als een wolk, als 

duiven naar hun til ? 
Jesaja 60:8

Met Martin & Norma Sarvis van Succat Hallel uit Jeruzalem.

Neem je zelf lakens en 
handdoek mee dan krijg je 
een korting van € 12,50. 

Daarna € 175,-

opgaven: info@ebenezer.nl
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opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Maar zij zullen 
zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, niemand 
zal ze schrik aanjagen, want de mond van de Heere van de leger-
machten heeft het gesproken. Want alle volken gaan op weg, elk in 
de naam van zijn god, maar wij zullen op weg gaan in de Naam van 
de Heere, onze God, voor eeuwig en altijd.”

  Zacharia 8:23
“Zo zegt de Heere van de legermachten: In die dagen zal het 
gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de heidenvolken, 
vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen 
zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben 
gehoord dat God met u is.”
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DEZE BIJBELTEKSTEN MAKEN GODS 
DOEL MET ISRAËL DUIDELIJK

JULIA

Benieuwd naar Gods plan met Israël, maar geen zin om 
complete theologische boeken om te gaan spitten?

We zetten vier Bijbelteksten op een rijtje die Gods plan met Israël 
duidelijk maken:

  Amos 9:14-15
“Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk 
Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, 
zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, zij zullen 
tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land 
planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, 
dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de Heere, uw God.”

  Jeremia 31:10
“Hoor het woord van de Heere, heidenvolken, verkondig het in de 
kustlanden van ver weg, en zeg: Hij Die Israël verstrooid heeft, zal 
het weer bijeenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde 
hoedt.”

  Micha 4:2-5
“Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij 
opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van 
Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen 
wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en 
het woord van de Heere uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen 
vele volken en machtige heidenvolken vonnissen, tot ver weg. Zij 
zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren 
tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard 

JONGERENCOMMUNITY

WIJ  ZIJN  ISREALITY
Isreality is met zevenduizend leden 
de grootste christelijke jongeren-
community waar je Gods plan met 
Israël en de kerk ontdekt. Met 
isreality.nl, onze jongerenreizen, het 
Isreality Magazine én onze events 
verdiep je jouw geloof.

isreality.nl 
Op isreality.nl vind je de interessantste 
nieuwtjes over Israël, inspirerende korte 
Bijbelstudies en leuke blogs. Hou de 
website in de gaten voor nieuwe artike-
len en updates over onze events!

Isreality Magazine
Word gratis lid van Isreality en ontvang ons magazine! Een tof magazine dat jaarlijks 
uitkomt voor christelijke jongeren met leuke interviews, Bijbelstudies, recepten en 
nog veel meer. Meld je aan via isreality.nl/lid!

Isreality Events
Regelmatig organiseert Isreality toffe events voor christelijke jongeren, zoals het 
Isreality jongerenweekend, de jongerenconferentie en jongerenreizen naar Israël. 
Kom je ook?

» Volg ons via Facebook en Instagram!

AGENDA
Isreality & thinc.  
jongerenconferentie: 

Jeruzalem, stad van vrede?
Van 25 tot 27 oktober organiseert Isre-
ality in samenwerking met thinc. een 
toffe jongerenconferentie in Utrecht. 
Thema: Jeruzalem: stad van vrede?

»  Info & aanmelden:  
isreality.nl/conferentie

Isreality jongerenweekend: 

Ik heb niks met Israël. Toch?
Van 15 tot 17 november in Lunteren 
leer je alles over Gods plan met Israël 
en wat wij daar als christenen wel of 
niet mee te maken hebben.

»  Info & aanmelden:  
isreality.nl/weekend

VIER BIJBELTEKSTEN:

EEN ECHTE ISRAËLERVARING
Tijdens de zomer ben ik op vrije dagen nogal eens te vinden op de stranden van 
Tel Aviv. Als je door de zon half in slaap doezelt, hoor je op de achtergrond de 
kenmerkende strandgeluiden. Maar wat er altijd uitspringt, is het geluid van een 
strandspelletje dat Israëliërs heel vaak spelen: matkot.

Langs de kustlijn zie je overal matkotspe-
lende mensen. Mijn vriend vraagt of ik het 
ook eens wil proberen en drukt mij een 
houten racket in de hand. Natuurlijk wil ik 
dat! Vol enthousiasme begeef ik mij tussen 
de andere spelers langs de kustlijn en speel 
het beroemde niet-competitieve balspel!
Matkot is het Hebreeuwse woord voor 
rackets. Het doel van het spel is om zo vaak 
mogelijk een klein rubberen balletje, ter 
grootte van een pingpongballetje, met een 
racket te raken zonder het te laten vallen. 
Twee of meer spelers slaan de bal heen en 
weer met houten of kunststof rackets. De 
spelers staan parallel aan de zee.

Er zijn maar een paar regels: 1) een afstand 
van tenminste zes meter; 2) de bal wordt 
van onderaf geserveerd; 3) er zijn geen 
winnaars of verliezers.
Matkot wordt langs de hele Israëlische 
kustlijn gespeeld, maar nergens zoveel als in 
Tel Aviv. Er is zelfs een ’matkotmuseum’ in 
Tel Aviv, ook wel bekend als the only matkot 
museum in the world. De eigenaar, Amon 
Nissim, speelt het spel al meer dan zestig 
jaar en is een bekende in de matkotwereld. 
Nissim was en is zo geobsedeerd door het 

spelletje dat hij zijn appartement in Tel Aviv 
heeft omgetoverd tot matkotmuseum. Er 
zijn meer dan driehonderd matkot te be-
wonderen, van hout, marmer en glas. Zelfs 
de mezoeza aan de deurpost heeft de vorm 
van een racket.
Ondertussen wordt matkot in veel ande-
re landen ter wereld gespeeld met veelal 
rackets uit Israël. De beste rackets worden 
gemaakt in Israël en wereldwijd geëxpor-
teerd. Ben je op vakantie in Israël? Speel 
een potje matkot langs de kustlijn van Tel 
Aviv voor een echte Israëlervaring!

Julia

Foto: CvI



advertentie

Beleef een stukje

Israël in Nederland...

...in het

Israëlcentrum 

in Nijkerk!
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Bij�elstudies

israel*inkel.nl

cvi.nl/israelcentrum

Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur

zaterdag 10.00-16.00 uur 

zon- en feestdagen gesloten

Ontdek lekkere wijnen, de beste huidverzorgings-

producten uit de Dode Zee en originele cadeaus

in de sfeervolle Israel Gallery Shop, of bezoek het

hele jaar door onze gratis tentoonstelling!
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