
35e jaargang nr. 326

november 2019 | chesjwan 5780

» De Thora bedekt» Vóór annexatie?

6 10

» Israël en water

13

christenenvoorisrael.nl

Bestel je kerst-
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Centrum.
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Omlopen voor 
Massada
Voor wandellie� ebbers is er het Isra-
elpad, the Israel Trail in het Engels. In 
53 etappes loop je van noord naar zuid 
door Israël, van kibboets Dan naar Eilat. 
Maar ondanks de vele kilometers – zo’n 
duizend – en schitterende landschappen 
werden Massada en de Dode overgeslagen 
in het traject. Daar is nu verandering in 
gekomen door een extra stuk in te voegen 
van negentig kilometer, ongeveer drie da-
gen lopen. De verandering heeft tot doel 
de woestijn van Judea in de route op te 
nemen vanwege de bijzondere landschap-
pen en plekken. | Foto: Flash90

Palestijnen 
in de soeka
Waar wereldleiders en machtsblokken 
als de VN, VS en Europa nog altijd praten 
over een tweestatenoplossing voor het 
confl ict tussen Israël en de PA, hebben 
veel mensen in het gebied zelf dat idee 
losgelaten en zoeken ze naar andere 
wegen. En dus brachten een aantal regio-
leiders van de Palestijnse gebieden een 
bezoek aan de provincieleider van Sama-
ria, Yossi Dagan, in zijn soeka (loo� ut). 
Zij spraken met elkaar over andere wegen 
dan ‘Oslo’. Dagan: “De beste manier om 
een relatie te bouwen en naast elkaar te 
wonen is door dialoog tussen de plaat-
selijke leiders die de echte noden van de 
bevolking kennen, zowel Israëli’s als Ara-
bieren. En dus niet door experimenten 
van ver afstaande politici uit Europa of 
de VS, die hier nog nooit een voet hebben 
gezet. (…) Oslo heeft gefaald. Het is tijd 
om te zoeken naar een alternatief voor 
het pad van terreur van de moorddadige 
en hypocriete Palestijnse Autoriteit, en 
dat is wat wij doen. Hier in de soeka, en 
het hele jaar door.”

Binnenkort, van 9 op 10 november, is het 81 jaar geleden dat de 
Kristallnacht plaatsvond, een landelijke pogrom tegen de Joden 
in Duitsland. Het was de eerste grootschalige uiting van haat 
en agressie, aangewakkerd door de antisemitische propaganda 
van Hitler. Salomon verbeeldde deze gebeurenis in bovenstaand 
schilderij, waarbij ze treff end de menigte schildert en de vele nazi-
vlaggen uit de ramen. Bovenaan staat: “Joden, crepeer. Pak wat je 
pakken kan”.

Hoewel de nazi-ideologie tegenwoordig wordt afgewezen, lijkt 
het sentiment tegen Joden nog altijd makkelijk aan te wakkeren 
te zijn. Tegenwoordig krijgt dat vooral vorm in de a£ eer van de 

Joodse staat Israël. Hoe eenvoudig word Israël niet afgeschilderd 
als ‘onderdrukker’ of ‘bezetter’. Maar ook tegen Joden in het alge-
meen groeien de negatieve gevoelens. We moeten daarom alert 
blijven dat de anti-Israëlpropaganda van vandaag niet dezelfde 
uitwerking krijgt als de nazipropaganda van de jaren dertig.

De aanslag in het Duitse Halle op Grote Verzoendag lijkt daar 
een uitwerking van. Hedendaagse extremisten grijpen weer naar 
de wapens om Joden te kunnen doden. Het betoon van solidari-
teit na deze gebeurtenissen was bemoedigend. Gelukkig zijn er 
velen die het vandaag de dag willen en durven opnemen voor de 
Joden. | Foto: collectie Joods Historisch Museum

Kristallnacht nog actueel

aktueel
israël

De Joodse Charlotte Salomon vluchtte na de Kristallnacht van Berlijn naar familie in Zuid-Frankrijk 
die al eerder het nazibewind in Duitsland was ontvlucht. Daar schilderde ze al haar gevoelens 

van zich af in een ‘zangspel’ van honderden waterverfschilderijen die tegenwoordig deel uitmaken 
van de collectie van het Joods Historisch Museum.
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Israël 
●     Bid dat Israël snel een nieuwe rege-

ring krijgt. Bid dat er een regering 
gevormd wordt die Israël op juiste 
wijze zal besturen en haar vertrou-
wen niet op zichzelf stelt, maar op 
God.  

●     Er is opnieuw onrust en strijd in 
het grensgebied tussen Turkije en 
Syrië. Israëls vijanden zien opnieuw 
kansen om hun gebied met geweld 
uit te breiden. Dit zorgt voor insta-
biliteit in de regio. Bid voor Gods 
bescherming van Israël in dit alles.

●     “Want de genadegaven en de roe-
ping van God zijn onberouwelijk” 
(Romeinen 11:29). Dank dat Gods 
roeping van en trouw aan Israël 
nooit ophoudt. 

Israël en de volkeren 
●     In Israël blijven de zorgen groot 

over de toenemende dreiging van 
Iran. Iran bedreigt Israël niet alleen 
rechtstreeks maar ook via terreuror-
ganisaties als Hezbollah en Hamas. 
Bid dat Iran Israël niet zal aanvallen, 
en mocht het toch gebeuren dat 
Israël op de juiste wijze reageert en 
dat er geen slachtoffers vallen. 

●     Joden in Europa krijgen het steeds 
moeilijker. Er is sprake van toene-
mend antisemitisme en in steeds 
meer landen komt wetgeving die 
zaken als rituele slacht en besnijde-
nis wil tegengaan. Bid om bescher-
ming van de Europese Joden en 
dat zij in vrijheid hun godsdienst 
kunnen beleven. 

●     “De heidenvolken tierden, de 
koninkrijken wankelden; Hij liet Zijn 
stem klinken: de aarde smolt weg” 
(Psalm 46:7). Dank dat God vele 
malen machtiger is dan de volken 
van de aarde en bid dat de volken 
van de aarde mogen weten en 
merken wie God is en dat Hij voor 
Zijn volk zorgt. 

Christenen voor Israël 
●     Het Israëlcentrum in Nijkerk is on-

langs bezocht door ambtenaren van 
Economische Zaken naar aanleiding 
van een klacht over etikettering van 
producten uit Israël. Bid dat het 
Israël Producten Centrum zijn werk 
kan voortzetten en dat de Neder-
landse overheid niet meegaat in 
anti-Israëlpolitiek.

●     Bid voor een zegen op de gastlessen 
over het Jodendom en Israël die wij 
geven op scholen door het hele land 
heen. Bid dat de kinderen al op jon-
ge leeftijd liefde voor Israël krijgen. 

●     Dank voor alle mogelijkheden die 
Christenen voor Israël heeft om 
de boodschap van Gods trouw aan 
Israël te verspreiden, niet alleen 
in Nederland maar ook in andere 
landen.

Dat geldt overigens niet alleen de 
zogenaamde gevestigde, traditionele 
kerken; ook in de evangelische wereld 
is er sprake van een gigantische kerk-
verlating. Moderne afgoderij en her-
leefd heidendom komen ervoor in de 
plaats. Intern is er in de kerken sprake 
van geestelijke vervlakking en verwar-
ring, van meedoen met de tijdgeest: 
denk aan allerlei verschuivingen op 
het terrein van de seksualiteit, aan 
discussies over genderidentiteit – om 
maar een paar zaken te noemen. Over 
die neergang wordt veel gesproken. 
Boeken en rapporten worden gepubli-
ceerd. Remedies worden aangereikt. 
Nieuwe initiatieven op het terrein 
van de evangelisatie worden ontwik-

keld. Allemaal goed, en hopelijk levert 
het wat op. Toch is er een aspect dat 
ik meestal pijnlijk mis in de discussies 
over kerkverlating. Zou het allemaal 
ook niet te maken hebben met de pijn 
van God over wat Zijn volk is aange-
daan?

Lege Joodse huizen en kerken
Veel mensen willen het vandaag maar 
liever vergeten, maar we zijn er nog 
lang niet klaar mee dat het in het 
christelijke Europa kon komen tot de 
moord op de Joden, de Shoah. Zou 
het niet zo kunnen zijn, dat de Eeu-
wige zwijgt en Zijn gelaat verbergt 
vanwege het leed dat Zijn oogappel 
is aangedaan? Er is, zei iemand eens, 

een verband tussen de lege huizen 
van de Joden en de lege kerken in 
Europa. De ontkerkelijking, de se-
cularisatie, de geestelijke verwarring 
hebben toegeslagen in Europa sinds 
Israël bijna geheel werd vermoord te 
midden van de Europese christelijke 
volken en kerken, en de Europese 
– mede door het christendom ge-
vormde – cultuur kon geen weerstand 
bieden. De profeet Jeremia zegt, dat 
God ‘met hart en ziel’ aan Zijn volk 
verbonden is (hoofdstuk 32:41). Wie 
Israël schoffeert, trapt God op het 
hart. Vernieuwing van de kerk zal er 
alleen zijn als de kerk zich bekeert tot 
de God van Israël en het Israël van 
God.
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» gebed@cvi.nl

Gebedspunten

De pijn van God
Regelmatig kom ik ze tegen: mensen die verdriet hebben om het feit dat in hun omgeving  

mensen het geloof opgeven en de kerk verlaten. We beleven een enorme neergang  
van kerk en christendom in Europa, en zeker ook in Nederland. Talloze kerken  

worden gesloten en vele tienduizenden hebben de laatste jaren de kerken verlaten.

Feestelijke Jeruzalemmars

Ingezonden

Naastenliefde
Dank voor de inspirerende artikelen over naastenliefde, met name die op de voorpagina over Matteüs 25:35-40. Onze Joodse zusters en 
broeders weten waar zij de daarin beschreven naastenliefde eerder hebben gehoord. Elk jaar lezen zij op Grote Verzoendag in de synago-
gen uit Jesaja 57:14-58:14. Daar vraagt Jesaja zich af of God het vasten wil hebben of liever barmhartigheid en het doen van weldaden door 
eten en drinken te geven aan behoeftigen, en gastvrijheid en kleding, bezoek aan gevangenen en zieken. Datzelfde laat de Joodse Jezus 
in Matteüs 25 horen. Onbegrijpelijk dat de vroege kerkvaders het vieren van de najaarsfeesten hebben verbannen uit de feestenkalender 
van het christendom. Dit deed bijvoorbeeld Chrisostomos in bewoordingen die ik hier niet wil herhalen. En dat terwijl het vieren van deze 
feesten een integraal onderdeel uitmaakt van de prediking van Gods Koninkrijk in het Nieuwe Testament. Ik hoop dat het christendom 
hiervoor berouw betoont en dat de najaarsfeesten aan de christelijke feestenkalender worden toegevoegd. Even de klokken gelijk zetten.
P.H. Lamberts, Renswoude

»  Dhr. Lamberts schreef een uitgebreider artikel waarin hij beargumenteert waarom de kerk de najaarsfeesten in zijn kalender zou 
moeten opnemen. Deze kunt u nalezen op cvi.nl/reacties.

Al jaren organiseert de Internationale 
Christelijke Ambassade in Jeruzalem tijdens 
het Loo�uttenfeest een internationale pa-
rade door de straten van Jeruzalem waarbij 
christenen uit landen van over de hele we-
reld hun liefde voor Israël laten zien. 

Zo ook dit jaar op 17 oktober. Deelnemers 
lopen vaak gekleed in de kleuren of kleder-
dracht van het eigen land. Zo is de mars een 
bekend fenomeen geworden in de Israëli-
sche hoofdstad, waar veel inwoners naar 
komen kijken. 

Behalve de inmiddels bekende Jeruzalem-
mars, zijn er tijdens het Loo�uttenfeest 
allerlei bijeenkomsten en muzikale optre-
dens en evenementen. Ook is er een loo�ut 
ingericht als gebedsruimte. Doel van alle  
activiteiten is om God te eren en Israël  
te zegenen. Aan het begin van de feestelijk-
heden werd een dienst gehouden in de graf-
tuin in Jeruzalem. De Nederlandse delegatie 
van de christelijke ambassade werd geleid 
door Jacob en Hennie Keegstra.  
| Foto’s: Flash90 en ICA



Israël, PA 
en Jordanië 
eensgezind

Het gebeurt niet vaak, maar Israël, de 
Palestijnse Autoriteit en Jordanië zijn het 
eens over een ding: verkiezingen voor de 
Palestijnse Autoriteit zouden rampzalig 
zijn. Waarom? Omdat men het erover 
eens is dat Hamas dan waarschijnlijk 
doorslaggevend zou winnen.

Mahmoud Abbas, de huidige leider van 
de Palestijnse Autoriteit werd in 2005 
gekozen voor een periode van vier jaar. 
Sindsdien zijn er geen nieuwe verkiezin-
gen geweest. De Palestijnse bevolking 
lijkt een bloedhekel te hebben aan de PA 
die dictatoriaal heerst over de Palestijnse 
gebieden in Judea en Samaria. Ook ver-
wijten ze Abbas de toenadering tussen 
zijn partij Fatah en Hamas te hebben 
getorpedeerd. Een ding is zeker, ze 
zullen daarom niet stemmen vóór Abbas 
of Fatah. Voor Israël is het kiezen voor 
het mindere kwaad. Met Hamas aan de 
macht zou elke vorm van samenwerking 
ten einde komen.
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Jom Kippoer
Joden zouden hun rechtvaardiging 
‘verdienen’ door het naleven van de 
‘wet’. Wij christenen zouden onze 
rechtvaardiging ontvangen door 
genade alleen. Werken tegenover 
genade. Vroeger sprak men van het 
‘werkverbond’ met Israël en het 
‘genadeverbond’ met de kerk. Hoe 
onjuist en misplaatst dit karikatuur-
beeld is, werd mij opnieuw duidelijk 
tijdens Jom Kippoer enkele weken 
geleden. 

Het Joodse volk heeft zojuist de 
periode van de najaarsfeesten achter 
de rug. Jom Kippoer, Grote Verzoen-
dag, werd voorafgegaan door de tien 
‘ontzagwekkende dagen’. Tien dagen 
van bezinning op je zonden, schuld-
belijdenis en verootmoediging voor 
God, en gebed om vergeving. Jom 
Kippoer zelf is een dag waarop het 
leven in Israël eigenlijk stil staat. Zelfs 
het internationale vliegveld bij Tel 
Aviv is dan gesloten. Mensen zijn in 
de synagoge, en genade en verzoe-
ning staan centraal. 
Toen de tempel in Jeruzalem er 
nog stond, golden er voor die dag 
nauwkeurig omschreven rituelen. 
Leviticus 16 beschrijft ze uitvoerig. 
De hogepriester moest zijn mooie 
gewaad uitdoen en eenvoudige witte 
linnen klederen omdoen. Een teken 
van nederigheid. Er moest bloed van 
offerdieren gesprenkeld worden in 
het heilige der heilige als verzoening 
van de zonden van de hogepriester 
en van het volk zelf. De hogepriester 
moest zijn handen leggen op het 
hoofd van een bok en schuldbelij-
denis doen voor de zonden van het 
volk. Die bok zou dan de zonden van 
het volk wegdragen de woestijn in. 
Na de verwoesting van de tempel 
is deze offerdienst vervallen, maar 
de kerngedachte van Jom Kippoer is 
gebleven: verootmoediging, gebed 
om vergeving, en viering van de ver-
zoening. De Hebreeënbrief zegt later 
dat Jezus de volmaakte hogepriester 
is. Hij heeft met Zijn eigen bloed 
verlossing voor ons verworven. Er is 
dus een diepe verbondenheid tussen 
Jom Kippoer en het verlossingswerk 
van Jezus. 

Als ik dit alles op me laat inwerken 
dan besef ik opnieuw dat Joden even-
zeer als wij uit genade en verzoening 
leven. Bij het nauwkeurig naleven 
van de wet beogen zij niet hun per-
soonlijk heil te verdienen, maar God 
gehoorzaam te zijn en Zijn Naam 
daarin te heiligen. Uit dankbaarheid 
voor hun verkiezing tot Gods volk. 
Christenen voor Israël ziet het ook als 
haar taak om onjuiste karikatuurbeel-
den te ontmaskeren en Gods weg 
met het Joodse volk op een Bijbels 
juiste manier onder de aandacht te 
brengen.

Kanttekening
Ds. Kees Kant 
» kkant@cvi.nl

Op de hoede voor Iran
“We hebben nu de capaciteit om het bedrieglijke zionistische regime te vernietigen. Het is niet langer  

een droom.” Dat zei de Iraanse generaal-majoor Hossein Salami, eind september, tijdens een twee- 
jaarlijkse bijeenkomst van hooggeplaatste o�cieren van de Iraanse Revolutionaire Garde.

Israël neemt zulke woorden serieus. In 
1979 hielp de Islamitische Revolutie in 
Iran de ayatollahs (geestelijke leiders) in 
het zadel. Sindsdien spreken en streven zij 
naar de vernietiging van Israël. Iran heeft 
de chaos in het Midden-Oosten na de 
Arabische Lente aangegrepen om overal 
zijn invloed te doen gelden en militan-
te groepen onder zijn bevel te scharen. 
Langzaam maar zeker baant Iran zich een 
weg door Irak en Syrië naar de grens met 
Israël.

Droneaanval
Afgelopen maand schrok de wereld op 
toen een zwerm Iraanse drones een 
olieraffinaderij in Saoedi-Arabië aanviel. 
In Israël werd deze militaire actie met 
schrik aangezien. Als Iran – of het nu 
via bondgenoten is of direct – in staat  
is om vanaf grote afstand een zwaar 
beveiligde faciliteit in Saoedi-Arabië  
aan te vallen, hoe zeker is Israël dan  
dat het veilig is voor dergelijke aanvals-
middelen?

Nieuwe situatie in Syrië
Ook het terugtrekken van de Amerikaan-
se troepen uit Syrië door president Trump 
heeft het speelveld veranderd. Het door 
de Koerden bestuurde autonome gebied 
Rojava in Noordoost-Syrië zou voor Iran 
een goed doorvoergebied zijn in zijn 
ambities om een landbrug van Iran naar 
Israël te realiseren. In de chaos die na de 
terugtrekking van de VS en de invasie 
door Turkije is ontstaan, zou Iran handig 

zijn plannen haast ongemerkt kunnen 
realiseren.

Voorbereid
Op hoog niveau hebben Israëlische poli-
tici en veiligheidsfunctionarissen overleg 
gehad hoe Israël zich tegen deze veran-

derende situatie moet wapenen. Hierbij 
leggen politieke tegenstanders die druk 
verwikkeld zijn in coalitiebesprekingen 
hun verschillen terzijde. Als het de veilig-
heid van Israël aangaat, staan alle neuzen 
dezelfde kant op.

Een Israëlische man kijkt uit over de Libanese grens vanaf een verlaten legerpost. | Foto: Flash90

Vluchtelingenkamp?
Een jongen kijkt uit over de daken van het Palestijnse ‘vluchtelingenkamp’ in Ra-
fah, in de Gazastrook. Waar de wereld bij het horen van die term denkt aan tenten, 
dekens en erbarmelijke omstandigheden, hebben de Palestijnse vluchtelingenkam-
pen zich sinds 1948 ontwikkeld tot redelijk gewone stadswijken. De levensomstan-
digheden zijn er niet optimaal, maar men leeft er in volwaardige woningen met 
water, elektriciteit, televisie en internet. Of die omstandigheden de vluchtelin-
genstatus nog rechtvaardigen, zoals de VN-organisatie UNRWA voorstaat, is een 
terechte vraag. | Foto: Flash90



Tsfat
Al jaren reizen mijn dochters en ik elk 
jaar als reisleiders naar Israël, met een 
groep geïnteresseerde pelgrims. Soms 
doen wij op zo’n reis Tsfat aan, ook wel 
bekend als Safed, een kleine stad in het 
noorden van Israël. De stad ademt een 
mystieke, geestelijke en artistieke sfeer. 
Onze achternicht Ma’ayan, inwoonster 
van Tsfat, leidt ons rond. Zij is een 
orthodoxe Jodin.

Messias en mens
Ma’ayan vertelt ons van de vrouw die 
in de zeventiger jaren van de vorige 
eeuw nog leefde. Net als iedere Jood 
leefde ook zij vanuit de verwachting 
van de komst van de Messias. De 
Messias zal verschijnen in Jeruzalem. 
Maar net zoals verschillende kerken 
en gemeentes ook verschillende visies 
verkondigen en accenten leggen, zo 
kent ook het Jodendom een verschei-
denheid aan scholen en stromingen. In 
Tsfat was er een lering dat de Messias 
wel in Jeruzalem zou verschijnen, 
maar dat Hij dan wel eerst door Tsfat 
zou gaan. Hoe reageer je als gelovige 
op zo’n verkondiging en verwachting? 
Hoe reageert u als u wel de Bijbel leest 
en bestudeert, maar vervolgens die 
lering handen en voeten moet geven in 
uw dagelijks leven? Genoemde vrouw 
uit Tsfat werd zo geraakt door de 
profetie van de komst van de Messias 
en de uitleg dat Hij in Tsfat zou ver-
schijnen, dat zij voortaan elke dag haar 
leven hiernaar inrichtte. ’s Morgens 
vroeg stond zij op, bakte verse koekjes 

en zette verse thee. Daarmee ging zij 
op de stoep van haar huis zitten en 
wachtte. Aan het einde van de dag was 
de Messias niet gekomen. De volgende 
ochtend stond zij weer vroeg op, bakte 
opnieuw verse koekjes en zette weer 
verse thee. Zij nam haar plaats weer in 
op de stoep van haar huis om vervol-
gens de hele dag lang op de Messias 
te gaan wachten. Opnieuw kwam de 
Messias echter niet. De volgende dag 
bakte zij weer nieuwe koekjes en zette 
nieuwe thee. De daaropvolgende dag 
opnieuw. Heel haar verdere leven lang 
bakte zij elke dag koekjes en zette 
thee, omdat zij geloofde en ook wist 
dat de Messias op een goede dag wel 
zou verschijnen. Uiteindelijk is deze 
vrouw gestorven. De Messias is (nog) 
niet gekomen. Het verhaal wordt nog 
steeds door Ma’ayan en anderen in 
Tsfat verteld aan iedere pelgrim die het 
horen wil. 

Dwaas en wijs
Wie doet dat nou? Zo leven? Was deze 
vrouw een dwaas? Of was zij juist dat 
wijze meisje dat haar lampje branden-
de hield en haar kruik gevuld? Veel 
gelovigen houden hun lampjes wel 
brandende, maar in de bekende gelij-
kenis van de dwaze en wijze meisjes 
wordt net nog wat meer gevraagd: dat 
je ook een kruik met extra olie bij je 
draagt. Hadden wij onze handen al 
vol? Maar waarmee? Hadden wij ons 
kruikje ergens laten staan? Het lampje 
voldoet immers, denken en beweren 
wij. Er is immers ook zoveel meer in 

deze en in elke tijd wat onze aandacht 
vraagt. 
De profetieën zijn dringend en soms 
staan mensen op die ons die nood-
zakelijke spiegel voorhouden. De 
koekjes en de thee vormen samen die 
kruik en confronteren mij met mijn 
lege handen. Hoe laat ik de wereld 
zien dat ik vanuit de verwachting van 
de (weder-)komst van de Messias leef? 
Waar is mijn kruik gebleven? Wordt 
van een gelovig mens niet net wat 
meer gevraagd dan wij nu nog soms 
aan elkaar en aan de wereld laten 
zien? Alleen al het feit dat na vijftig 
jaar het verhaal van de vrouw van 
Tsfat nog steeds verteld wordt, leert 
mij dat een eenvoudig en volhardend 
wachten mogelijk is en de Geest ook 
doet stromen die de wereld nodig 
heeft zolang de Messias nog niet 
verschenen is. 

Jodendom en kerk
Bijbeluitleg wordt versterkt door de 
praktijk. Blijkbaar is het werkelijk zo 
dat Joden ons voorgaan en wij ontvan-
gen mogen, in dankbaarheid, verbon-
denheid, en eerbied. De profetieën uit 
het Oude Testament worden levend 
gehouden in het Heilige Land en zijn 
de kerk tot voorbeeld en lering. Een 
noodzakelijk goed.

Herman F. de Vries is predikant te Dok-
kum (PKN), voorzitter van het regionale 
initiatief ’Vrienden van Israël’ en auteur 
van ’Levie leeft’, het boek over zijn in 
Polen vermoorde grootvader.
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Christelijke 
hoogmoed
Onlangs maakte een bezoeker van 
een van onze Israëlbijeenkomsten 
enige kanttekeningen bij Israël. Hij 
redeneerde ongeveer als volgt: Israël 
zal zich eerst moeten bekeren en 
boete doen voordat God wat met 
hen kan doen. Wat tot nu toe door 
Israël tot stand is gebracht is louter 
mensenwerk. God kan pas echt voor 
Zijn volk gaan zorgen als ze als Daniel 
en Nehemia op de knieën gaan. Nu 
moeten ze zich tevredenstellen met 
de menselijkerwijs verkregen grenzen 
van 1947 die goedgekeurd zijn door 
de VN.

Als ik dit schrijf, is het Jom Kippoer, 
Grote Verzoendag. Het Joodse volk 
belijdt na tien dagen van inkeer 
vandaag zijn schuld tegenover de 
Schepper en de naaste. Religieuzen 
en seculieren buigen zich voor de 
Eeuwige. Op toeristen, moslims en 
christenen na zijn de straten in Israël 
uitgestorven. Iedere Joodse man en 
vrouw is in de synagoge of thuis om 
zich voor de Almachtige te veroot-
moedigen om verder te kunnen leven 
en vergeving te ontvangen. Zou God 
die gebeden van Zijn oogappel Israël 
niet verhoren? Worden hun gebeden 
niet bekrachtigd door de Hogepries-
ter in de hemel, de Messias van Israël 
en ook van ons? Zou het ons niet 
veeleer passen om voor Israël in onze 
gebeden in de bres te staan en net 
als Israël tijden apart te zetten om 
onze schuld te belijden tegenover het 
Joodse volk?

Als we Israël en de God van Israël 
voorschrijven wat er nodig is voor Zijn 
genade, is dat dan niet opnieuw chris-
telijke hoogmoed? Of zoals Paulus het 
noemt: het zich verheffen boven Israël 
(Romeinen 11)?

Ik geloof overigens dat God de gebe-
den om het herstel van Israël ver-
hoord heeft. Toen in de negentiende 
eeuw de eerste Joden weer terugkeer-
den naar Jeruzalem en zich voegden 
bij de Joden die er al eeuwenlang 
woonden, werd dit bewerkt door 
die geest van gebeden die God in de 
harten had gelegd van gelovigen uit 
Israël en uit de gemeente. Hij heeft 
er zelf de hand in gehad, opdat Israël 
kon terugkeren naar het land dat Hij 
hun had beloofd. God kiest inderdaad 
mensen uit om Zijn plannen met Israël 
in verootmoediging en gebed voor 
te bereiden. Dat heeft Hij gedaan en 
doet Hij ook vandaag. U en ik mogen 
in dat gebedswerk staan, of beter, 
knielen.

De vele Bijbelteksten en profetieën over de Messiasverwachting zijn al vaak besproken;  
de praktijkvoorbeelden zijn er ook, maar minder besproken en beschreven. In dit artikel  

wenden wij ons naar het noorden van Israël, naar Tsfat, waar de Messiasverwachting  
zo krachtig leeft dat teksten en profetieën onmiddellijk tot leven komen in harten  

en zielen van pelgrims.
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In de straten van Tsfat. | Foto: Flash90

Uit het hart gegrepen: de verwachting van de Messias

Verse thee en koekjes  
voor de Messias



Paralellen tussen de Kristallnacht en bds

Alert blijven

Stastoel goedgekeurd

De Israëlische vernuftige ‘rolstoel’ die 
gebruikers laat staan in plaats van zit-
ten, is goedgekeurd in Amerika voor de 
verkoop en gebruik. De stastoel brengt 
gebruikers ervan op gelijke ooghoogte 
met iedereen. | Foto: upnride.com

PA-lesboeken beperken 
info
De boeken waaruit lesgegeven wordt 
op de scholen in gebieden onder 
bestuur van de Palestijnse Autori-
teit staan niet bekend om objectieve 
informatie over Israël en Joden. Nu 
is opnieuw een stap genomen in de 
aangeboden informatie: de overeen-
komsten die er tussen de PA en Israël 
zijn, worden niet meer genoemd in de 
nieuwe lesboeken. Alleen de Oslo-ak-
koorden worden genoemd.

Munten gesmokkeld
Tijdens een inspectie van een vracht-
wagen die van Gaza naar Israël wilde, 
ontdekten de inspecteurs een hand 
vol munten uit de tijd van Alexander 

de Grote, zo’n 2300 jaar geleden. De 
munten zijn zeldzaam en van grote 
culturele waarde. Ze zijn vermoedelijk 
enkele duizenden euro’s waard. | Foto: 
Israëlisch ministerie van Defensie

Speciale carpoolstrook

Ook in Israël staat menigeen vaak in 
de file, vooral rond de steden. Daarom 
test Israël een idee uit: een speciale 

carpoolstrook waar je alleen mag rijden 
als je met drie personen in de auto zit. 
Een zo’n strook loopt langs de snelweg 
door Tel Aviv, de andere ligt tussen Tel 
Aviv en Netanya. Nu is het afwachten 
of mensen ook echt gaan carpoolen om 
de file te vermijden. | Foto: Flash90

Israël helpt Cyprus
Een vrouw in Nicosia op Cyprus kreeg 
ernstige hartproblemen tijdens de 
bevalling. Artsen in het ziekenhuis 
hadden niet het speciale apparaat, een 
ECMO-machine, dat het leven van 
deze vrouw kon redden. Ze belden hun 
collega’s in Israël. Die kwamen met 
spoed, én met de machine. Ze stabili-
seerden de vrouw en behandelden haar 
verder in Israël.
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De presentator bood later zijn excuses aan dat hij deze 
beller niet had weggedraaid. Maar dat was eigenlijk 
niet het pijnlijkste. Tijdens de uitzending bleek de bel-
ler op de WhatsApp van het programma veel bijval te 
krijgen van luisteraars. Kennelijk waren zijn antisemi-
tische denkbeelden voor velen acceptabel.

Godwin
In 1990 muntte de Amerikaanse advocaat Mike God-
win zijn ‘wet van Godwin’: naarmate een discussie 
voortduurt, wordt de kans groter dat iemand de nazi’s 
of Hitler erbij haalt. Godwin was duidelijk kritisch. 
Hij vond het niet eerlijk om het ultieme kwaad van de 
nazi’s te misbruiken als ‘doorslaggevend argument’ in 
discussies die verder niets met het nazisme van doen 
hadden.
Bij het spreken over antisemitisme vandaag de dag 
wordt ook vaak de vergelijking getrokken met de jaren 
dertig van vorige eeuw. Is dat dan ook een ‘godwin’? 
Dat is maar de vraag. Is het doel om hedendaagse 
antisemieten te beschuldigen van nazisme of vormt de 
vergelijking een oproep om alert te blijven op ontwik-
kelingen in onze tijd?

Propaganda
Wat gebeurde er ook alweer in de jaren dertig? Nadat 
Adolf Hitler in 1933 aan de macht was gekomen in 
Duitsland, werd zijn antisemitische visie – en die van 
vele anderen – langzamerhand tot beleid verheven. 
Niemand had natuurlijk nog enig idee waar dat op 
uit zou lopen, maar het leven voor Joden in Duitsland 
werd ontzettend moeilijk. Vóór Hitler de macht greep 
in Duitsland, hadden de nazi’s, met behulp van propa-
gandamateriaal als cartoons, opinieartikelen, Hitlers 
boek Mein Kampf en films op de Duitse bevolking 
ingespeeld. Ze vertolkten het idee dat de Joden deel 
uitmaakten van een wereldwijde samenzwering die 
erop uit was om het Duitse vaderland van binnenuit te 
verwoesten.

Anti-Joodse wetgeving
Deze propaganda vormde de rechtvaardiging voor 
allerlei anti-Joodse maatregelen die langzamerhand 
werden ingevoerd. In 1933 werd opgeroepen tot een 
boycot van Joodse bedrijven. Kort daarna werden 
Joodse burgerrechten ingetrokken. In 1935 werden 
de Neurenberger wetten aangenomen, waarmee het 

‘zuivere Duitse ras’ moest worden beschermd tegen de 
Joden als besmettelijke ‘Untermenschen’. 
In het najaar van 1938 ontving de illegaal in Parijs ver-
blijvende Jood Herschel Grynszpan, een brie�aart van 
zijn zus uit Polen. Ze beschreef de hopeloze situatie 
waarin zijn familie verkeerde. Hierop kocht Herschel 
wanhopig een pistool en schoot op de Duitse ambas-
sade een man neer.

Kristallnacht
Toen deze twee dagen later aan zijn verwondingen 
overleed, greep de nazipartij zijn kans. Op zeer geor-
ganiseerde wijze verwoestten nazi’s in de nacht van 9 
op 10 november honderden synagogen en duizenden 

Joodse winkels, bedrijven, verenigingsgebouwen en 
huizen. Er waren wel Duitsers die Joden in bescher-
ming namen, maar in de meeste plaatsen zagen de Jo-
den hoe buren en vrienden toekeken of zelfs meehiel-
pen met de vernielingen. 96 Joden werden die nacht 
vermoord en in de dagen erna stierven nog tientallen 
Joden aan hun verwondingen. Anderen werden door 
het gebeuren tot zelfmoord gedreven. Dertigduizend 
mannen werden opgepakt en in concentratiekampen 
opgesloten.

Opmars naar de Holocaust
De Kristallnacht was de eerste grootschalige geweld-
dadige actie tegen de Joden door het nazibewind. Maar 
zoals we allemaal weten bleef het daar niet bij. Hoewel 
het vrije Westen geschokt reageerde, bleef een daad-
krachtige reactie uit. Voor Hitler was de Kristallnacht 
een proe�allonnetje. Na de nacht van 9 op 10 novem-
ber 1938 wist hij dat het Westen hem niet zou hinderen 
in zijn genocidale plannen tegen de Joden.

Boycot, desinvestering en sancties
Wie met deze achtergrond in het hoofd kijkt naar de 
tegenwoordige groei van het antisemitisme, ziet een 
parallel die de wet van Godwin overtreft. In de boycot-, 
desinvestering- en sanctiesbeweging (bds) wordt niet 
slechts ‘geweldloos verzet gepleegd’ tegen ‘de Israëlische 
bezetting’. Bds-kopstukken en aanhangers maken be-
wust gebruik van vergelijkbare antisemitische stereoty-
pering als in de jaren dertig, toegepast op de staat Israël. 
Daarin gaat het niet slechts om het uitdragen van een 
negatief beeld over Israël, maar wordt bewust ingezet 
op actie: ‘koop niet bij Joden’. Daarbij maakt het ze niet 
uit of Palestijnse werknemers bij Israëlische bedrijven 
al dan niet op straat komen te staan. Ook maken ze 
geen onderscheid tussen bedrijven in betwist gebied of 
binnen de internationaal erkende grenzen van Israël. 
De bds-oprichters maken er geen geheim van dat het ze 
erom te doen is Israël als geheel te vernietigen.

Het telefoontje van Mario naar Radio1 en de bijval van 
velen op WhatsApp, maar ook de poging een bloedbad 
aan te richten in de synagoge in het Duitse Halle tijdens 
Grote Verzoendag, illustreren de invloed van dergelijke 
beeldvorming op gewone mensen vandaag de dag. Wie 
van die parallel geen koude rillingen krijgt, moet zich 
eens goed achter de oren krabben.
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In de vroege morgen van dinsdag 24 september kreeg een beller het woord in het Radio1-programma Gaan! Deze beller, Mario,  
ging aanvankelijk in op een stelling over de vele verplichtingen die kinderen hebben. Maar al gauw ging hij los over “geldgierig  

Jodengespuis”. “Die lui moeten echt uitgeroeid worden, wereldwijd, want we zitten echt in een spiraal naar beneden.”

Deze cartoon won de tweede prijs in een cartoonwedstrijd van 
bds-organisatie Badil in 2010. Op talloze manieren proberen der-
gelijke organisaties het publiek en politiek met beeldvorming over 
‘bloeddorstige Joden’ over te halen om maatregelen tegen Israël te 
nemen. | Foto: Ministry of Strategic Affairs, Israel



Toen Israël Judea en Samaria verover-
de op Jordanië na een onuitgelokte 
aanval op Israël, heerste er in Israël 
een enorme ambivalentie. Enerzijds 
vierde men de kans die we kregen om 
terug te keren naar de geboortegrond 
van de Joodse beschaving. Anderzijds 
werd het gebied bevolkt door Arabie-
ren die grotendeels vijandig stonden 
tegenover Israël. Men ging ervan uit 
dat annexatie van het gebied uiteinde-
lijk zou betekenen dat we de inwoners 
Israëlisch burgerschap zouden moeten 
bieden. Deze Arabische inwoners 
zouden dan gemakkelijk een vijfde ko-
lonne kunnen gaan vormen binnen de 
Israëlische maatschappij. De Arabieren 
die sinds 1948 in Israël waren blijven 
wonen, waren aanvankelijk onder-
havig aan militair bestuur en kregen 
later volwaardig burgerschap. Dat zijn 
nu ongeveer een miljoen Arabische 
burgers. De vraag sinds 1967 is: kun-
nen nog eens twee miljoen Arabische 
burgers integreren? Die vraag wordt 
vooral moeilijk in het licht van de 
jarenlange ophitsing tegen Israël onder 
Palestijns bestuur.

Oslo-proces
Gedurende de jaren groeide de in-
ternationale druk op Israël om zich 
terug te trekken uit Judea en Samaria. 
Dat ging vergezeld door een groeiend 
gevoel van ongemak bij zowel Joden 
als niet-Joden in Israël en daarbuiten 
over de ongebruikelijke status van de 
Palestijnen in Judea en Samaria. Dit 
resulteerde in het zogenaamde 

Oslo-vredesproces, waarbij Israël over 
delen van Judea en Samaria het bestuur 
geheel of deels opgaf. 
Vanaf het begin van het Oslo-proces 
echter groeide de Arabische terreur en 
werd jaarlijks giftiger en gewelddadi-
ger. Hoe meer gebied en bestuur Israël 
opgaf, hoe meer terreur het moest lij-
den. En zo begon het sentiment om te 
slaan. Vandaag de dag identifi ceert een 
overweldigende meerderheid van de Is-
raëli’s zich met rechts. Men is gegroeid 
in zijn Joodse identiteit en verbonden-
heid met de historische en Bijbelse 
rechten van het volk op het land.

Op zoek naar alternatieven
Men heeft de hoop opgegeven dat 
territoriale concessies vrede zullen 
brengen. Daarmee is het gesprek rijp 
geworden voor alternatieven en zo is 
ook de optie van annexatie weer boven 
komen drijven. Jarenlang heeft Israëls 
rechtervleugel nee gezegd tegen het 
opgeven van gebied, maar kon daar 
geen overtuigende positieve uitwer-
king aan toevoegen. In recente jaren 
zijn er echter een aantal fascinerende 
voorstellen naar boven gekomen, 
met varianten als volledige annexatie 
van Judea en Samaria, annexatie met 
Palestijnse autonomie en annexatie 
van de zogenaamde C-gebieden, waar 
Israël sinds de Oslo-akkoorden al 
bestuur voert. Hoewel al die plannen 
gemeen hebben dat Israël volledige 
veiligheidscontrole krijgt en dat de 
Joodse aanwezigheid in deze gebieden 
wordt genormaliseerd, verschillen ze 

met betrekking tot de status van de 
Palestijnen in het gebied.

Krachtig signaal
Persoonlijk geloof ik dat we het gehele 
gebied moeten annexeren. Ik geloof 
echter dat annexatie ruimte kan 
betekenen voor Palestijnse autonomie 
of dat de Palestijnen Jordaans bur-
gerschap krijgen. Israël moet onom-
wonden stellen dat het gehele gebied 
toebehoort aan Israël en dat er nooit 
sprake kan zijn van een Palestijnse staat 
tussen de Jordaan en de Middelland-
se Zee. Alleen een dergelijk krachtig 
signaal, ondersteund door juridische en 
praktische acties, zal de Palestijnen er 
uiteindelijk van overtuigen om terreur 
op te geven. Zo lang ze geloven dat ze 
een Palestijnse staat kunnen berei-
ken met terreur, zullen ze dit blijven 
proberen. Pas als ze realiseren dat hun 
beste kans voor een beter leven, een 
positieve toekomst en economische 
welvaart ligt in Israëlische soevereini-
teit, zullen meer en meer Palestijnen 
zich richten op positieve inspanningen 
voor een beter leven. En dat gebeurt nu 
al. Er zijn enkele Palestijnse leiders die 
openlijk toegeven dat ze belang hebben 
bij Israëlische annexatie en er zijn velen 
die het met hen eens zijn, maar dit niet 
hardop durven toegeven.

Het gesprek in Israël is volkomen 
veranderd en dat is een goede zaak. 
De tweestatenoplossing is mislukt 
en heeft alleen ellende gebracht aan 
zowel Joden als Arabieren in Judea en 
Samaria. Annexatie, in welke vorm 
dan ook, biedt werkelijke hoop voor 
de gehele regio.
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Pleidooi voor annexatieEen duidelijk 
evangelie
Als je bij het lezen in de Bijbel overal 
waar ‘Israël’ staat ‘de kerk’ gaat 
lezen, moet je eigenlijk de hele Bijbel 
vergeestelijken. Dan blijft er een 
vaag evangelie en een onduidelijke 
toekomstverwachting over. Zo kreeg 
de vervangingsleer invloed op de hele 
christelijke leer. Het eeuwige leven 
werd ‘het eeuwige leven buiten het 
lichaam in de hemel’. Het ‘Koninkrijk 
der hemelen’ werd gemaakt tot de 
hemel zelf. De behoudenis werd ver-
smald tot de ‘behoudenis van de ziel’. 
Dat klopt niet, want Jezus heeft ons 
leren bidden: “Uw Koninkrijk kome 
... zoals het in de hemel is, zo ook op 
aarde.” Wij hoeven niet te bidden dat 
het Koninkrijk van God in de hemel zal 
komen, want daar is het al. Wij bidden 
dat het spoedig op aarde zal komen.

Door weer zicht te krijgen op Gods 
plan met deze wereld, waarin Israël 
ook nu en in de toekomst een heel 
belangrijke rol vervult, gaan wij het 
evangelie weer begrijpen. Het evange-
lie is het evangelie van het Koninkrijk 
(Matteüs 24:14). Daar spraken zowel 
Jezus als de apostelen voortdurend 
over. Het is niet alleen het evangelie 
van de behoudenis van de ziel. Jezus is 
meer dan de Hogepriester die zichzelf 
gegeven heeft om ons toegang tot 
de Vader te geven, Hij is meer dan de 
Vergever van onze zonden en Redder 
van onze ziel. Hij is ook de komende 
Koning, die in deze wereld zal terug-
keren en die de doden zal opwekken. 
Het gaat niet alleen om uw en mijn 
persoonlijke zielenheil. Het gaat om 
Gods plan met deze wereld, om de 
komst van het Messiaanse Rijk van 
vrede en gerechtigheid. De tijd waarin 
alle dingen hersteld zullen worden. 
Lees maar eens in Handelingen 3:21.

Het Koninkrijk dat gaat komen zal 
niet buiten het volk van Israël, het 
land van Israël en Jeruzalem als door 
God gekozen ‘Stad van de Grote Ko-
ning’ om gaan. Het herstel van Israël 
dat wij nu meemaken is een geweldig 
teken van hoop voor de hele wereld. 
Het laat ons zien dat Gods Woord en 
beloften betrouwbaar zijn en dat het 
door Hem beloofde Koninkrijk echt 
gaat komen. Dit is het evangelie van 
Jezus Christus.

Van kinds af aan heb ik me als Jodin verbonden gevoeld met geheel het land Israël. 
Toen ik opgroeide was er geen verschil tussen het ’beloofde land’ en de moderne staat 

Israël. Pas nadat ik in Israël ging wonen, in Samaria, besefte ik dat Israël nooit de 
gebieden die het tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 had veroverd, had geannexeerd.
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A-gebied

B-gebied

C-gebied

Jeruzalem

Een nieuwe Joodse nederzetting op een heuveltop nabij Hebron. | Foto: Flash90

De verdeling van Judea en Samaria volgens de 
Oslo-akkoorden. De dichtbevolkte Palestijnse be-
volkingscentra vormen A-gebied onder Palestijnse 
Autonomie. De B-gebieden vallen onder Palestijns 
civiel bestuur, maar Israëlische veiligheidscontro-
le. Israël heeft het bestuur over de C-gebieden. 



‘Een rabbijn is de ziel van de gemeente’

Sjabbat vieren

Vorig jaar probeerde het Sjabbatproject 
zoveel mogelijk Joden die normaalge-
sproken niet de Sjabbat vieren hierbij 
te betrekken. Het lukte om met het 
Sjabbatproject meer dan een miljoen 
Joden in 101 landen en 1511 steden 
tegelijkertijd Sjabbat te vieren volgens 
de Joodse wet. Dit jaar, van 15 op 16 
november, hoopt het project dat aantal 

te vergroten. De kans daarop is groot, 
omdat meer landen en steden zich bij 
het project hebben aangesloten. | Foto: 

Sjabbatproject

Hoge elektriciteitsreke-
ning
Palestijnen onder de Palestijnse Auto-
riteit krijgen hun stroom vanuit Israël 
geleverd. Hierover hebben Israël en 
de Palestijnse Autoriteit een overeen-
komst gesloten. Maar het betalen van 
de rekening is al jaren een moeizame 
zaak. Inmiddels heeft de Palestijnse 
Autoriteit een openstaande rekening 
van bijna vij�onderd miljoen euro! Het 
elektriciteitsbedrijf heeft aangekondigd 
de stroom af te sluiten. Dit mag wette-
lijk met maximaal twee uur per dag.

Ethiopische bruiloften

Trouwen in Israël kan alleen volgens 
de Joodse traditie, onder toezicht van 
een rabbijn. De Ethiopische Joden die 
in de afgelopen decennia naar Israël 
zijn gekomen kenden een vergelijkbare 
huwelijkstraditie, maar met ande-
re gebruiken. Daarom moet nu bij 
Ethiopische huwelijken een rabbijn van 

het opperrabbinaat aanwezig zijn. De 
Ethiopische gemeenschap heeft nu een 
voorstel ingediend bij het Israëlische 
opperrabbinaat om de Ethiopische hu-
welijkssluiting te erkennen, zodat Ethi-
opische religieuze leiders de huwelijken 
in de gemeenschap kunnen voltrekken. 
| Foto: Flash90

Geen iron dome meer
Het Amerikaanse leger, een poten-
tieel grote klant voor het Israëlische 
raketafweersysteem Iron Dome, heeft 
aangegeven geen verdere interesse te 
hebben. Het leger kocht een aantal 
batterijen van het systeem, maar wil de 
statische techniek liever mobiel kunnen 
toepassen om zich verplaatsende lege-
ronderdelen te beschermen.
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“We treden veel naar buiten, gelukkig is mijn vrouw 
Nederlandse, dat helpt enorm bij het leggen van con-
tacten, mensen ontdekken dat we er zijn. Rina’s rol is 
cruciaal, alles staat en valt met haar inbreng.” Hun aan-
pak heeft succes. Terwijl overal gebedshuizen leeglo-
pen, groeide in Eindhoven het aantal leden van 42 naar 
55. Nog eens 200 anderen zijn betrokken bij de activi-
teiten. Wat is het geheim van de lichtstad Eindhoven?

Aansteker
“Een rabbijn is de ziel van de gemeente en fungeert 
als een soort aansteker van het Joodse vuur”, verklaart 
Simcha. Een toepasselijke metafoor voor een stad die 
zijn bijnaam dankt aan de luciferindustrie, een indus-
trie die nog vóór gloeilampproducent Philips succes-
vol was in de stad. “Door activiteiten te organiseren 
willen we mensen bij de synagoge betrekken, ook 
runnen we hier een kleine koosjere winkel. Ik geef 
volwassenen les, doe pastoraal werk, leid een studen-
tenclub en we houden Sjabbatmaaltijden bij ons thuis. 
Rina heeft een kidsclub en vrouwenclub, die krijgen 
bijvoorbeeld les over feestdagen en ze hebben ook 
een keer challes (Sjabbatsbrood) gebakken.” Uiteraard 
vieren Simcha en Rina zelf de vele Joodse feestdagen, 
maar met de leden van de gemeente bouwen ze dit 
langzaam op. “We begonnen twee jaar geleden vlak 
voor Joods Nieuwjaar. Ze waren hier niet gewend 
om alle feestdagen te houden. Dus na Jom Kippoer 
(Grote Verzoendag) organiseerden we tijdens Soekot 
(Loo�uttenfeest) op zondag een grote maaltijd in de 
loo�ut, er zaten meteen al vijftig gasten in”, vertelt 
Simcha blij. “Het Slotfeest en Simchat Tora (Vreugde 
der Wet) die vlak daarna volgen hebben we dat eerste 
jaar even laten zitten. Dat komt later.”

De deur altijd open
Simcha groeide op in Israël. Simcha’s vader werkte 
als legerrabbijn. “Bij ons stond de deur altijd open, 
ook na werktijd.” Simcha studeerde in Israël en 
Amerika en trouwde daar met Rina, een dochter 
van het Utrechtse rabbijnenechtpaar Heintz. Inmid-
dels hebben ze vier kinderen. “Wij kwamen in Kiev 
terecht, de hoofdstad van Oekraïne, daar zijn we drie 
jaar gebleven.” In Oekraïne wonen naar schatting een 
paar honderdduizend Joden, waarvan een groot deel 
in Kiev. Een enorm verschil met de kleine Eindhoven-
se Joodse gemeente. Daar begon de krimp tijdens de 
jaren tachtig. Om het tij te keren móest er iets gebeu-
ren, het aanstellen van een vaste rabbijn. 

In beweging
Een reizende rabbijn die indertijd ook de Joodse 
gemeente Eindhoven bediende, benaderde daar-
voor Simcha. Met speciale reden: door de hightech 
industrie in dit gebied neemt het aantal Israëli’s in 
de omgeving van Eindhoven snel toe, ook dankzij de 
rechtstreekse vliegverbinding tussen Eindhoven en 
Tel Aviv. “Als Israëlisch-Nederlands koppel vond de 
rabbijn ons erg geschikt voor deze functie, wij begrij-
pen immers de Nederlandse én Israëlische mentali-
teit. Voor ons was het de uitdaging om beide groepen 
bij de synagoge te betrekken.”

Sjabbat
Eens per maand is er op Sjabbat een dienst in de 
synagoge. Om alle gebeden te kunnen zeggen zijn 
er minimaal tien Joodse mannen nodig. Simcha belt 
vooraf rond. “‘Moet ik komen om aan het mini-
mum te komen?’, vragen ze dan. ‘Nee, ik wil dat je 
voor jezelf komt, niet omdat ik bel’.” Omdat hij qua 
maatschappelijk werk verder kijkt dan Eindhoven zijn 
er contacten met Tilburg en Breda. “Er komen zelfs 
Joden uit Venlo en Oss.” Het eerste jaar noemt hij een 
succes. Wat er uitsprong? “We vierden een besnijde-

nis, een bar mitswa (wanneer een jongen dertien jaar 
wordt) en een Joodse bruiloft. Dé drie hoogtepunten 
in het Joodse leven binnen een jaar tijd. Het voelde 
alsof de cirkel rond was. Ook kwamen tientallen 
mensen op Poeriem (Esther voorkwam dat de Joden 
werden vermoord) en de sedermaaltijd met Pesach 
af, een gezellige mix van Nederlanders en Israëli’s. 
Bovendien werden twee families lid.”

Ook voor mensen van buitenaf
“Het is belangrijk om je deuren open te zetten voor 
iedereen, ook voor mensen van buitenaf. Wij leggen 
bewust contact met niet-Joden door mee te doen aan 
openbare herdenkingen en rondleidingen te geven 
in de synagoge, dat leverde onder andere een gesprek 
met bisschop De Korte op.” Tijdens het lichtfeest 
Chanoeka in december zette Simcha met een enorme 
kandelaar de Joodse gemeente in de schijnwerpers op 
het stadhuisplein. “Het is onze opdracht om tijdens 
Chanoeka het licht naar buiten te brengen.” Hij ziet 
de toekomst licht in. “De mensen die meer willen we-
ten over het Jodendom komen naar de synagoge. Dat 
geeft ons energie om door te gaan.” Met dat vuur is hij 
met Rina in de lichtstad uitstekend op zijn plek.
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Rabbijn Simcha Steinberg met zijn vrouw Rina en vier kinderen. | Foto: Claudia Kamergorodski

“De synagoge is het huis van God en iedereen is daar welkom”, zegt rabbijn Simcha Steinberg (30).  
Sinds twee jaar is hij met Rina Aidel Steinberg-Heintz de drijvende kracht van de Eindhovense 

 Joodse gemeente. “Toen ik hier kwam sprak ik vijf woorden Nederlands, inmiddels red ik  
me aardig, al maak ik nog veel fouten.”
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Loelavhouders uit Gaza

Het Loo� uttenfeest is in de afge-
lopen week weer gevierd in Israël. 
Daarbij hoort ook de traditionele 
bundel takken, de loelav. Deze takken 
zitten in een houder, gemaakt van 
palmbladeren. Begin oktober vonden 
tienduizenden van deze loelavhou-
ders uit Gaza hun weg naar Joden in 
Israël. Dat klinkt bijzonder, maar de 
Israëlische coördinator voor land-
bouw laat weten dat deze samenwer-
king niets bijzonders is. “Het is goed 
voor de landbouw en de markt aan 
beide zijden, Israëlisch en Palestijns.” 
| Foto: Flash90

Echte speurneus
De Israëlische Belastingdienst is 
maar wat trots op speurhond Katcha. 
Katcha is de nieuwe wereldkampi-
oen speurhond geworden tijdens 
de kampioenschappen in Rusland; 
ze heeft echt een neus voor geld. In 
het dagelijks leven speurt Katcha de 
Israëlische luchthaven Ben Gurion af, 
op zoek naar illegale drugs en geld 
dat wordt meegesmokkeld.

Record bloeddonatie

Nog maar zes maanden geleden zag 
en ervoer kolonel Sagic Dahan per-
soonlijk hoe gedoneerd bloed levens 
kan redden. Zijn vrouw verloor veel 
bloed door de bevalling en overleefde 
dankzij gedoneerd bloed. Dus zette 
de kolonel een heuse recordpoging 
op. Samen met het regiobestuur van 
Samaria, de legerafdeling in Samaria 
en het Israëlische Rode Kruis werden 
er 1.567 bloeddonaties verzameld. 
Het record stond op 740 donaties, 
dat stamt uit de zomer van 2014 
tijdens operatie Protective Edge.
| Foto: Flash90

Prijs voor museum 
Londen
Het Joods museum in Londen wint 
de ’Musea veranderen levens award’ 
2019. Het museum krijgt de onder-
scheiding voor de tentoonstelling 
Joden, geld en mythe. Het is een 
expositie die de ingewikkelde relatie 
tussen Joden en geld verkent, en 
daarbij de confrontatie aangaat met 
diepgewortelde stereotyperingen die 
al eeuwen bestaan. De jury noemde 
expositie “dapper, fascinerend en 
tijdloos”.

kort nieuws

Een vak apart: 
de Amsterdams-Joodse diamantindustrie

Voor bijna alle beroepen was er een 
gilde in Nederland. Daarvan moest je lid 
zijn om het vak te mogen uitoefenen. 
Behalve Joden, die mochten geen lid 
worden van gilden. Voor diamantbewer-
king was er geen gilde, en dus maakten 
de Joden zich het vak eigen. En met 
succes. Amsterdam werd wereldwijd 
het centrum van de diamantindustrie, 
en het vermelden waard: het is de enige 
Nederlandse bedrijfstak waarin de Jood-
se traditie als norm is gaan gelden.

De diamantindustrie bracht de Joodse 
gemeenschap niet alleen maar rijkdom. 
Werken in deze industrie was voor velen 
een hard bestaan. Dat bracht ruim hon-
derd jaar geleden de mensen in beweging 
om daar verandering in te brengen. De 
eerste moderne vakbond werd opgericht, 
de Algemene Nederlandse Diamantbe-
werkersbond, nu 125 jaar geleden. De 
vakbeweging wist als eerste wereldwijd 
betere arbeidsomstandigheden voor de 
werknemers af te dwingen: een werkweek 
van veertig uur en niet meer dan acht uur 
werk per dag.
De inzet van de vakbond was breder dan 
op werkuren, ook kunst en cultuur waren 
punten van aandacht, die voor iedereen 
bereikbaar moesten zijn. De inzet van 
de vakbond leidde er daadwerkelijk toe 
dat velen uit de Amsterdams-Joodse 
diamantgemeenschap zich vanuit de 
armoede wisten op te werken. Zo is ook 
het sanatorium Zonnestraal in Hilver-
sum een resultaat van deze vakbeweging: 
arbeiders konden dicht bij huis herstellen 
van tbc in plaats van ver weg van familie 
en vrienden.

Abrupt einde
Nog vlak voor de Holocaust beleefde 
de diamantindustrie misschien wel zijn 
echte hoogtijdagen. Daar kwam een vrij 
abrupt einde aan. De Joodse gemeenschap

kwam niet meer terug na de oorlog, en zo 
stierf eigenlijk met het grootste deel van 
de Joodse gemeenschap ook de leidende 
positie van diamantindustrie in Amster-
dam.

Drie mooie tips om je in de Joodse 
diamantgeschiedenis te verdiepen:
•   Over deze bijzondere geschiedenis van 

de diamantindustrie in Amsterdam, zo 
sterk verbonden met de Joodse gemeen-
schap van de stad, is tot 1 maart 2020 de 
tentoonstelling Amsterdam Diamantstad 
te zien in het Joods Historisch Museum 
in Amsterdam.

•   Aansluitend bij dit onderwerp is er ook 
een schitterend vormgegeven boek, met 
veel foto’s, verschenen over de geschie-
denis van de Diamantbewerkersbond, 
Een schitterende erfenis (Walburg Pers, 
€ 29,95).

•   Wie de kans wil benutten om eens het 
door Berlage ontworpen vakbondsge-
bouw De Burcht te bekijken (doorgaans 
niet open voor publiek), krijgt daarvoor 
de kans in december. Vanaf 30 novem-
ber tot en met 29 december 2019 zijn 
er verhalenrondleidingen van ongeveer 
een uur. Deelname is gratis, maar wel 
aanmelden via diamantbewerkers.nl. 
Onder het kopje agenda vindt u de data 
en een link voor aanmelden.

Een groepje poserende diamantbewerkers, 
waaronder Salomon Blez, in hun werkplaats, 
circa 1913. | Collectie Joods Historisch Muse-
um Amsterdam

Collectebus voor Zonnestraal, 1920-1930.
| Collectie Joods Historisch Museum Amsterdam

Diamantklovers- en snijdersatelier. (c. 1901-
1903), tekening pen en penseel in kleur. | 
Koninklijke Verzamelingen, Den Haag

De Burcht van Berlage. | Foto: T. Van Voorst

Tunnel ontdekt
Onderzoekers van Nationaal Monument Kamp Amersfoort 
hebben een bijzondere ontdekking gedaan: een tunnel die het 
gevangenenkamp en het SS-deel van het kamp verbond.

Oud-gevangenen maakten in hun memoires al melding van de 
tunnel, maar pas zeer onlangs kon er gericht gezocht worden 
en hebben de onderzoekers de ondergrondse verbindingsgang 
blootgelegd. De nu uitgegraven tunnel werd veelvuldig gebruikt 
door bewakers en kapo’s om de gevangenen snel onder de draad-
versperring door te loodsen naar bijvoorbeeld de administratie. 
| Foto’s: Kamp Amersfoort

Boekrecensie

Als U de zoon van God bent
Veel gelovige mensen zijn van mening dat 
ze de Bijbel niet meer behoeven te lezen. 
Voor hen is dat een boek dat ze wel kennen, 
en dat voor hen ten diepste geen geheimen 
meer heeft. Dat ze zich daardoor afsluiten 
voor de werking van Gods Geest in hun ei-
gen leven is een vergissing. Dat maakt Julia 
Blum op bijna elke bladzijde van haar boek 
Als U de zoon van God Bent heel duidelijk: 
God gaat door. Haar boek zou je een open-
baring mogen noemen waarin de blijvende 
liefde van God voor Israël centraal staat.
Julia Blum laat in haar boek in de verhalen over het off er van 
Isaak, Job, Jozef en Lazarus zien wat hun off er en lijdensweg be-
tekende. Die betekenis was voor hen en hun familie niet (direct) 
duidelijk en ook wij als christenen hebben dat geheim van die 
openbaring niet gekend. Maar Blum beschrijft met veel detail 
en visie hoe dit alles illustraties zijn van de geheimen van Israëls 
verkiezing. | Tekst: Ds. J. Sijtsma

Als U de Zoon van God bent; prof. Julia Blum; Toetssteen Boeken; 
€ 18,95. Een uitgebreide versie van deze bespreking vindt u op 
toetssteen-boeken.nl.
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Award voor Merkel en 
Haley
De Duitse bondskanselier Angela 
Merkel en voormalig VS-ambassadeur 
voor de VN Nikki Haley krijgen de 
Herzl Award. De onderscheiding van 
de Zionistische Wereldorganisatie 
wordt toegekend aan mensen die 
Herzls “ideeën voor het creëren van 
een veiligere en tolerantere wereld 
voor Joden” uitdragen.

Opgeruimd Eilat

Het liep de spuigaten uit met de 
troep die wildkampeerders, parkbe-
zoekers en de vele andere bezoekers 
aan de Rode Zeekust achterlieten. 
Anderhalf jaar is men bezig geweest 
om tonnen afval op te ruimen. Doel 
is het beschermen van het koraal en 
de zwemwaterkwaliteit. Wildkampe-
ren mag vanaf nu niet meer. Wie het 
toch doet, kan rekenen op een forse 
boete. | Foto: Flash90

Belastinggeld naar PA
Al sinds begin dit jaar weigerde de PA 
de door Israël voor hen geinde be-
lastinggelden aan te nemen. Reden: 
Israël houdt een bedrag in, zoveel 
als de PA overmaakt als salaris aan 
terroristen en hun families. De PA 
kwam in fi nanciële nood en kortte 
vervolgens ambtenaren op hun salaris 
en hoopte dat er uit het buitenland 
extra geld zou komen. Dat laatste ge-
beurde niet. Daarom vroeg de PA be-
gin oktober aan Israël of het toch het 
belastinggeld zou willen overmaken.

Niet-aanvalsverdrag

In het streven naar rust en vrede 
in de regio gaat Israël zich inzetten 
voor een niet-aanvalsverdrag met de 
Arabische Golfstaten. Dat maakte 
minister Katz van Buitenlandse Zaken 
bekend. | Foto: Flash90

Meer antisemitisme 
New York
Het aantal antisemitische voorvallen 
in New York neemt toe. In september 
werden er 311 haatmisdaden geno-
teerd, waarvan 163 antisemitisch te 
noemen zijn (52 procent). Vorig jaar 
september waren er 250 meldingen, 
waarvan 108 (43 procent) antisemi-
tisch.

israël aktueel | november 2019
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Waar ligt de focus van Christenen voor Israël?
“Wij geloven dat dit de tijd is waarin Israël hersteld wordt 
in het beloofde land, omdat God beloofd heeft dat de Here 
Jezus straks terugkomt. Zijn voeten zullen staan op de Olijf-
berg, zegt de profeet Zacharia. Voor mij staat vast dat God 
trouw is aan zijn Woord. Wat Hij gezegd heeft, doet Hij ook. 
Dus ook alle beloften die Hij aan Israël heeft gegeven. Daar 
zijn we op gericht.”

Wat betekent dat voor de praktijk van de organisatie?
“Wij hebben een boodschap voor de kerk. En eigenlijk zou 
Christenen voor Israël niet nodig moeten zijn en zou de kerk 
als Ruth moeten zijn, die Naomi troostte toen zij terugkeer-
de uit Moab naar het beloofde land. Haar zonen waren er 
niet meer, haar man was overleden en Ruth ging met haar 
mee. Zo zou de kerk nu Israël bij de terugkeer moeten verge-
zellen. Maar dat hebben we eigenlijk tweeduizend jaar lang 
niet gedaan. In plaats daarvan hebben wij Israël verguisd, het 
Joodse volk op de huid gezeten, 
gezegd dat ze er niet meer toe 
deden, omdat we meenden 
dat wij zelf Gods volk zijn.
Onze boodschap is voor 
de kerk, om tegen Israël 
te zeggen: wij staan 
naast jullie, wij veroot-
moedigen ons voor de 
geschiedenis en we zien 
dat God aan het werk is. 
Waar kunnen wij jullie 
helpen? Wij willen ons sa-
men met jullie voorberei-
den op de heerlijke dag 
van de komst van de 
Messias.”
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boete. | Foto: Flash90

Belastinggeld naar PA
Al sinds begin dit jaar weigerde de PA 
de door Israël voor hen geinde be-
lastinggelden aan te nemen. Reden: 
Israël houdt een bedrag in, zoveel 
als de PA overmaakt als salaris aan 
terroristen en hun families. De PA 
kwam in fi nanciële nood en kortte 
vervolgens ambtenaren op hun salaris 
en hoopte dat er uit het buitenland 
extra geld zou komen. Dat laatste ge-
beurde niet. Daarom vroeg de PA be-
gin oktober aan Israël of het toch het 
belastinggeld zou willen overmaken.
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In het streven naar rust en vrede 
in de regio gaat Israël zich inzetten 
voor een niet-aanvalsverdrag met de 
Arabische Golfstaten. Dat maakte 
minister Katz van Buitenlandse Zaken 
bekend. | Foto: Flash90

Meer antisemitisme 
New York
Het aantal antisemitische voorvallen 
in New York neemt toe. In september 
werden er 311 haatmisdaden geno-
teerd, waarvan 163 antisemitisch te 
noemen zijn (52 procent). Vorig jaar 
september waren er 250 meldingen, 
waarvan 108 (43 procent) antisemi-
tisch.

kort nieuws

Joodse volk op de huid gezeten, 
gezegd dat ze er niet meer toe 
deden, omdat we meenden 
dat wij zelf Gods volk zijn.
Onze boodschap is voor 
de kerk, om tegen Israël 
te zeggen: wij staan 
naast jullie, wij veroot-
moedigen ons voor de 
geschiedenis en we zien 
dat God aan het werk is. 
Waar kunnen wij jullie 
helpen? Wij willen ons sa-
men met jullie voorberei-
den op de heerlijke dag 
van de komst van de 
Messias.”

En toch doet Christenen voor Israël niet aan zending ...
“Paulus zegt dat wij een levende brief van Christus moeten 
zijn. We mogen de Messias van Israël laten zien door wat wij 
zijn. Iemand zei eens: ‘desnoods met woorden’. Ik denk dat 
het heel belangrijk is, en ook een groot voorrecht is, dat wij 
Israël mogen zegenen. Daarin mogen we laten zien wat een 
christen behoort te zijn, met al zijn tekorten. We zijn geen 
profeten die Israël zeggen dat het zich moet bekeren. De 
kerk moet zich juist bekeren en niet de beloften claimen die 
God aan Israël heeft gegeven. 
En die kerk, dat zijn wij! Met alle schuld uit onze geschiede-
nis. Wij kunnen niet zeggen: Luther heeft het fout gedaan en 
de vroege kerkvaders, zij organiseerden de pogroms. Ik vind 
dat we over ‘wij’ moeten spreken. Wij dragen die geschiede-
nis met ons mee. Alle voorrechten en zegeningen, maar ook 
alles wat we misdaan hebben. Daarom vinden we als organi-
satie verootmoediging zo belangrijk. Daarbij geloven we dat 
als wij Israël zegenen, dat tot heil is van de gemeente.”

Hoe denken ze eigenlijk in Israël over Christenen voor Israël?
“Ik vind het heel bijzonder om te zien – en dat is eigenlijk 
iets van de laatste twintig jaar – dat we heel veel contac-
ten hebben binnen de Joodse gemeenschap. En dat Joden 
dan een beetje mogen ervaren – voor een Jood is christen 
het kruis, de inquisitie, de Holocaust – dat we bij elkaar 
horen. Joden waren hier niet welkom, waren vreemdelin-

gen, moesten apart wonen, moesten onderscheidingste-
kens dragen.”

Niet elke christen steunt Israël, er zijn ook christenen 
die bijvoorbeeld een boycot van Israël bepleiten.

“Ja, dat is natuurlijk vreselijk. Neem nu de 
etikettering van de wijnfl essen. Daar 

mag geen ‘Made in Israel’ op staan. 
Israël weet dat wij ons daartegen ver-
zetten, dat wij geen discriminatie via 
etikettering willen. We verzetten ons 
tegen alle vormen van Jodenhaat. 
Daarbij doet het ons veel pijn als we 
zien dat het ook de kerken zijn die 
zich tegen Israël afzetten. Als de 
wereld het niet snapt en vindt dat 
het Israël moet veroordelen, kun 
je denken: die weet misschien 
niet beter. Maar de kerk? De 
apostel Paulus zegt in de Romei-
nenbrief dat er een bedekking 
over Israël ligt. Wij ervaren elke 
dag in ons werk dat er een enor-
me bedekking op de kerk ligt.”

In onze krant hebben we een rubriek 
waarin we predikanten vragen te 
schrijven over een profetische tekst 
over Israël die hen aanspreekt, welke 
zou u willen noemen?
“Dat vind ik lastig om te zeggen, 
want er zijn er zoveel! Vanmorgen 
las ik Jeremia 31 vers 16: “Zo zegt de 
Heere: Bedwing uw stem van geween, 
en uw ogen van tranen, want er is 
loon voor uw werk, spreekt de Heere. 
Zij zullen uit het land van de vijand te-
rugkomen.” Die laatste woorden heb ik 
onderstreept in mijn Bijbel.
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“Je ziet dat God bezig is met de terugkeer van het Joodse volk naar het land. Dan kunnen wij 
als christenen niet aan de kant blijven staan. God roept ons waar zijn hart en ziel is.” 

Met die verwijzing naar Jeremia 32:41 illustreert Roger van Oordt, directeur van 
Christenen voor Israël, waarom hij zijn leven wijdt aan het steunen van Israël.
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Hoe staat het er?
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Sommige teksten heb je zo vaak gelezen, dat je wel denkt te 
weten wat er staat. En ineens vraag je je af: wát staat er nu 
eigenlijk? Zelf steeds weer verrast door de tekst, probeer ik 
met deze columns een ‘denkstootje’ te geven.

Joden en (heiden)volken
Zo ook hier. We hebben net ontdekt dat Paulus in Romeinen 
9 met ’Israël’ de twaalf stammen bedoelt, die afstammen van 
de aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob (zie de column in de 
vorige krant). Dat is héél Israël. En nu begint hij over mensen 
die geroepen zijn uit de Joden en mensen die geroepen zijn 
uit de (heiden)volken. Gaat hij het nu ineens hebben over 
de gemeente van Joden en heidenen die in Jezus geloven? 
Voordat we die vraag met ja of nee beantwoorden, een paar 
overwegingen. 

Opmerkelijk citaat
Opmerkelijk is nogmaals dat Paulus nadrukkelijk ‘Israël’ 
zegt. Verderop noemt hij zichzelf een ‘Israëliet, uit het nage-
slacht van Abraham, van de stam Benjamin’. Dat roept vragen 
op. Zou hij dan misschien met de ’Joden’ in 9:24 de Judeeërs 
kunnen bedoelen? En als we kijken naar het verband waarin 

de Joden in de brief genoemd worden, moeten we dan 
misschien denken aan de Thoragetrouwe Joden in de traditie 
van de farizeeën? Of aan de Joden die in Jeruzalem en in het 
land Israël wonen? Of allebei?

Daar komt nog iets bij. Paulus citeert vervolgens de profeet 
Hosea (een combinatie van Hosea 2:22 en 1:10). De profe-
tieën van Hosea gaan in hun primaire betekenis over het 
tienstammenrijk Israël. Daarover komt Gods ontzaglijke 
oordeel: “U bent niet Mijn volk en Ik zal er voor u niet 
zijn.” Maar bijna in een adem volgt de heilsbelofte, alsof de 
Eeuwige zichzelf onderbreekt: “Toch zal het aantal Isra-
elieten zijn als het zand der zee ... in de plaats waar tegen 
hen gezegd is: U bent niet Mijn volk, tegen hen zal gezegd 
worden: kinderen van de levende God.” Maar we moeten 
nog even doorlezen, want de clou van een citaat zit vaak 
in de woorden die níet aangehaald worden: “Dan zullen de 
Judeeërs bijeengebracht worden samen met de Israëlieten” 
(Hosea 1:11). Zou Paulus hiermee dan toch primair aan het 
herstel van heel Israël denken? Daarvoor moeten we ook het 
vervolgcitaat uit Jesaja nader bekijken. In de volgende afleve-
ring ga ik daar verder op in.

Huizenverkoop stijgt

Het Israëlische Centraal Bureau voor 
de Statistiek kwam begin oktober 
met nieuwe cijfers over de huizenver-
koop. Daaruit blijkt dat in het derde 
kwartaal van dit jaar 8.160 huizen van 
eigenaar zijn gewisseld. Dat is 11,1 
procent meer dan het kwartaal daar-
voor. | Foto: Flash90

Nieuwbouw  
Jordaanvallei
De hoogste planologische dienst van 
Israël gaf begin oktober toestemming 
voor de bouw van 182 woningen in de 
Jordaanvallei. De Jordaanvallei maakt 
deel uit van Samaria, ook bekend als 
Westoever.

Meer werkvisa

Voor de Gazanen die graag willen 
werken en een inkomen verdienen is 
het goed nieuws dat Israël in de afge-
lopen tijd meer werkvisa verleent. 
Dat geeft hen de mogelijkheid naar 
Israël en de Westoever te reizen om 
zaken te doen of te werken in de 
bouw, landbouw en in fabrieken.  
| Foto: Flash90

Spaans burgerschap
In 2015 nam Spanje een wet aan die 
afstammelingen van Spaanse Joden 
die uit het land werden verbannen 
tijdens de inquisitie in 1492, de moge-
lijkheid gaf om het burgerschap aan 
te vragen. Inmiddels is het aanvraag-
termijn gesloten en hebben zo’n 
130.000 mensen een verzoek inge-
diend, de meesten uit Mexico, Vene-
zuela en Colombia. Deze mensen 
hoeven bij uitzondering niet in Spanje 
te komen wonen en hoeven ook hun 
andere nationaliteit niet op te geven.

Vliegles
Vlakbij Ramat Gan bevindt zich het 
ziekenhuis voor wilde dieren. Sinds 
het bestaan van het ziekenhuis, nu 
veertien jaar, zijn er steeds meer 
patiënten te behandelen. Maar voor 
vogels met ernstige verwondingen 
was er een beperking. Na de lang-
durige therapie kunnen ze niet meer 
vliegen. Daar komt nu verandering in 
met een nieuw gebouwde, speciale, 
enorm grote ruimte, waarin de vogels 
weer leren vliegen en vlieguren 
kunnen opbouwen.

Heidenen geroepen?

november 2019 | israël aktueel

“Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen.”  
(Romeinen 9:24)

kort nieuws

Een nieuwe Thorarol in zijn mantel wordt feestelijk onder een baldakijn naar de synagoge gebracht in 
Tsfat. | Foto: Flash90

Een voor de hand liggende uitleg is de 
zorgvuldigheid waarmee het Woord 
wordt behandeld. Er spreekt eerbied 
voor het Woord uit. Dat merk je ook 
tijdens een synagogedienst als de 
Thorarol uit de kast wordt gehaald. 
Dan is het alsof de koning binnenkomt. 
Iedereen gaat staan en wordt stil. Het 
Woord wordt in ere gehouden.

Onverdraagbaar
Een dieper inzicht heeft te maken met 
de heiligheid van de Thora (eerste vijf 
Bijbelboeken). Als Woord van God, 
herbergt de Thora in wezen hetzelfde 
Woord waarmee God de hemel en 
aarde schiep. Dat Woord is zó krach-
tig en heilig dat het toegedekt moet 
worden omdat het in feite onverdraag-

baar is voor gewone mensen. Denk aan 
Mozes, die zijn gezicht moest omslui-
eren, omdat de glans van zijn gezicht 
na zijn ontmoeting met de Eeuwige 
onverdraagbaar was voor de Israëlie-
ten. De Joodse mystiek spreekt er dan 
ook over dat de meeste mensen de 
Thora slechts van de buitenkant zien, 
op het omhulsel.

In doeken gewikkeld
Het is in dit opzicht mooi om op te 
merken dat de evangelist Johannes 
over de Here Jezus spreekt als het 
’Woord dat is vleesgeworden’. In die 
context worden de woorden dat het 
kindje Jezus ’in doeken werd gewik-
keld’ ook betekenisvol. Hij belichaamt 
immers datzelfde Woord waarover 
ook Johannes schrijft: “Alle dingen zijn 
door het Woord gemaakt”. Toch blijft 
ook Zijn komst verborgen en wordt 
Zijn heiligheid maar aan weinigen 
openbaar.

Met Israël zien we uit naar de open-
baring van die heerlijkheid. Als de 
Messias de volheid van Gods Woord zal 
openbaren voor heel de schepping.

Waarom wordt  
de Thora bedekt?

Misschien ben je wel eens in een synagoge geweest. Tegen de wand die  
richting Jeruzalem wijst, is de kast voor de Thorarollen. De rollen zelf  

zijn dan nog gehuld in een fluwelen mantel of een kunstig bewerkte koker.  
Waarom zoveel bedekking? De kanselbijbel ligt toch juist  

altijd open voorin de kerk?
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Op meer dan één manier deelt een profeet mee dat God 
met hem in contact is getreden. We hebben hierboven 
voorbeelden opgesomd. Het gaat om verschillende formu-
leringen. Vervolgens vernemen we de inhoud van het 
goddelijk spreken. Maar de manier waarop een contact 
tot stand komt wordt niet onder woorden gebracht. De, 
laten we zeggen, technische weg van de boodschap is voor 

ons verborgen. Wel lezen we dat God soms tot een profeet 
spreekt in een droom, een nachtgezicht. Dan weten we 
iets van de techniek, van de manier waarop een boodschap 
binnenkomt bij een profeet. Maar de algemene benaming 
van wat er gebeurt is toch dit: ‘Het woord des Heren kwam 
tot mij’, en daar moeten we het dan mee doen.

Masá ... boodschap 
Nu is de manier waaróp de boodschap wordt verteld eigen-
lijk niet het belangrijkste. Het gaat natuurlijk om de inhoud 
van datgene wat tot de profeet komt. Die inhoud wordt 
benoemd met het woord masá, godsspraak. Dat woord 
kennen we om te beginnen uit het boek van de profeet 
Jesaja. Hoofdstuk 15 heeft als opschrift: De godsspraak over 
Moab, de masá moav. Dan hoofdstuk 17: De godsspraak 
over Damascus, de masá damásèk, en ook de godsspraak 
over Egypte, de masá mitsrájiem in hoofdstuk 19.
Hier gaat het niet over Israël, maar het begrip, de term, 
heeft wel degelijk zijn oorsprong bij de profeten van Israël. 
In de opening van Zacharia 12 zien we het: masá dvar-Ado-
nai al jisra’éél, ne’oem Adonai ... godsspraak, het woord des 
Heeren over Israël. Masá is het zelfstandig naamwoord 
dat hoort bij het werkwoord nasá, dat ‘dragen’ betekent. 
Het gaat om een last die door God op de schouders van de 
profeten wordt gelegd en die zij richting het volk moeten 
dragen.
De meest duidelijke uitleg van het begrip vinden we als 
we kijken naar een woord in het Moderne Hebreeuws, het 
Ivriet. Nogal wat woorden in het hedendaagse Hebreeuws 
hebben hun afstamming in het Bijbelse Hebreeuws. Er is 
steeds naarstig geprobeerd om aan te sluiten bij het oude 
om woorden te vinden voor de moderne communicatie. En 
zo kwam men uit bij masa’iet, dat ‘vrachtwagen’ betekent. 
Dus hebben we naast elkaar de profetische boodschap, 
datgene wat God naar de profeet uitspreekt, en de ‘vracht, 
de lading’. Het woord, het begrip, omspant dus de eeuwen 
en maakt het voor de moderne mens begrijpelijk. Wij zien 
direct dat het gaat om een overdragen van een inhoud van 
God naar de mens, feitelijk van A naar B.

Tegen de profeten 
Jeremia 23 is een hoofdstuk waarin God breeduit fulmi-
neert tegen de profeten. Zij die het woord van God naar het 
volk moesten brengen, verzaken hun plicht. Hun gedrag is 
verziekt. En nu draait God de zaak om. Zij brengen de last 
des Heren, de masá voor het volk, niet langer zuiver en nu 
worden zij zelf een last. Het oordeel volgt, en het gebeurt 
als een woordspeling, in een heilige ironie: “Gij zijt de 
last” ... atéém ha-masá. “Ik zal u wegslingeren” ... ve-natásjti 
etchéém. “Van de last des Heren zult gij geen melding meer 
maken, want de last zal voor ieder zijn eigen woord zijn, dat 
gij verdraait, de woorden van de levende God.” En dit geldt 
zowel voor de profeten, de priesters en het volk zelf.
Nasá, dragen, is een veel voorkomend werkwoord dat 
masá, godswoord, last, vracht, bij zich heeft. Jesaja 63: 
9-10: “Hij droeg hen, va-jenas’éém, al de dagen van ouds; 
maar zij waren wederspannig en bedroefden zijn heilige 
Geest; daarom veranderde Hij voor hen in een vijand.” 
Het is vaker te zien hoe God een woord oppakt en er een 
tegenstrevende betekenis aan geeft, om daarmee Zijn 
macht te tonen. Het “opdat wij niet verstrooid worden 
over de gehele aarde” uit Genesis 11 wordt gevolgd door “zo 
verstrooide de Here hen vandaar over de gehele aarde”. Zo 
ook in Jeremia 23: het heilige godswoord wordt verdraaid, 
veronachtzaamd, het maakt het volk tot een last die door 
de Heere zal worden afgeworpen. De woorden waarmee 
Tenach vorm geeft aan de boodschap worden soms onna-
volgbaar ingezet. Er wordt gebruik gemaakt van de vele 
grammaticale mogelijkheden van de Semitische taalgroep, 
waartoe het Hebreeuws behoort.
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Genesis 37-40 

‘En hij woonde’
Hier begint het verhaal van Jozef, 
het tekstgedeelte dat gelezen 
wordt rond Chanoeka, het feest van 
inwijding van de tempel.

In Genesis 37:15 lezen we: “Een man 
trof hem aan en vroeg Jozef: wat 
zoek je?” Jozef was op zoek naar zijn 
broers, maar kon hen niet vinden. 
De Joodse geleerde Rasji zegt dat 
deze man de engel Gabriël was in 
mensgedaante. Hij was een schakel 
tussen de geschiedenis van Israël en 
het plan van God. Deze toevallige 
voorbijganger wijst Jozef waar zijn 
broers zijn. Dat loopt later uit in de 
ballingschap van de hele familie in 
Egypte, en eeuwen later zelfs naar 
de bevrijding en openbaring op Sinaï. 
Dit lijkt toeval, maar is een ingreep 
van God. Deze man was een richting-
wijzer die Jozef door de diepten van 
put en gevangenis tot de hoogte van 
onderkoning bracht tot behoud van 
een groot volk.

Wanneer in de Thora van een 
anonieme man sprake is, dan gebeurt 
er altijd iets wonderbaarlijks dat een 
wending teweegbrengt. Denk aan de 
mannen bij Abraham en aan de man 
die worstelde met Jakob. Engelen in 
mensengedaanten!

Eenzelfde interventie van God zien 
we in Genesis 37:35, waar staat: “En 
hun kamelen droegen specerijen, 
balsem en mirre.” Waarom staat 
dit vermeld? Het was tot troost 
voor Jozef dat hij naar Egypte werd 
vervoerd met een karavaan die 
’toevallig’ heerlijk ruikende specerijen 
bij zich had en niet, zoals gebruike-
lijk, stinkende petroleum. Jozef rook 
hierin iets van Gods goede zorg over 
hem. Een hint van de hemel juist nu 
hij het moeilijk had.

Nog een leerzame zin uit het verhaal 
van Jozef, Genesis 39:10. Daar staat: 
“De vrouw van Potifar sprak dag in 
dag uit Jozef aan (...) en hij vluchtte.” 
Zij wilde hem verleiden. De Talmoed 
zegt dat op het moment dat Jozefs 
weerstand als zeventienjarige jongen 
afnam en hij op punt stond toe te 
geven aan haar verleiding, hij juist 
toen het beeld van zijn vader Jakob 
voor zich zag. Jakob waarschuwde 
hem: als je toegeeft, zul je het niet 
meer waard zijn om later op de 
borstlap van de hogepriester te 
worden geschreven. Jozef vluchtte 
uit vrees dat zijn kwade neiging 
zou zegevieren. Paulus zou later 
hetzelfde voorschrijven in 1 Korintiërs 
6:18: “Vlucht weg van de hoererij!”.

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

De last 
“Zo zegt de Here” ... kó amár Adonai (2 Samuël 12:11)  

“De Here heeft een woord gezonden” ... davár sjalach Adonai (Jesaja 9:7)  
“Het woord des Heren kwam tot mij, zeggende” ... va-jehi dvar Adonai elái lomár (Ezechiël 6:1)  

“Toen werd de verborgenheid aan Daniël in een nachtgezicht geopenbaard” ... be-chazón láilah (Daniël 2:19). 

De profeet Daniël afgebeeld op een Grieks-orthodox icoon.  
| Foto: Wikimedia Commons
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kort nieuws

Tunnelbrigade

Het Israëlische leger roept een 
speciale afdeling in het leven die 
terreurtunnels kan opsporen en kan 
voorkomen dat ze worden gegraven. 
De afdeling van ingenieurs gaat aan 
de slag in het noorden van Israël. 
Met kennis die werd opgedaan en 
getest in de Hamastunnels langs de 
grens met Gaza wordt de dreiging in 
het noorden het hoofd geboden. 
| Foto: Flash90

Nepnieuws onthuld
Al zeker vijftien jaar lang stond er op 
Wikipedia een pagina met informa-
tie die verzonnen was. Het ging om 
een pagina die beweerde dat er een 
vernietigingskamp in Warschau was 
tijdens de Holocaust. In de gaskamer 
van het kamp zouden ruim 212.000 
mensen, voornamelijk niet Joodse 
Polen, zijn vermoord. Maar er waren 
hier geen gaskamers en het kamp 
was geen vernietigingskamp maar 
een concentratiekamp waar door de 
tijd heen ongeveer acht- tot negen-
duizend gevangenen zaten. Inmid-
dels is er een compleet herschreven 
verhaal op Wikipedia verschenen.

Joden niet op 
Holocaustlijst
Mensen die ervan hoorden noemden 
het “pijnlijk” en “stuitend”: in een 
e-mailoproep van universiteits- en 
collegevakbonden in het Verenigd 
Koninkrijk om de Holocaustherden-
kingsdag op 27 januari in acht te 
nemen, stond een lijst van groepen 
mensen die onderdrukt werden door 
het naziregime. Zo stonden bijvoor-
beeld ‘gehandicapten’ genoemd. 
Maar Joden ontbraken op de lijst. Op 
de bijbehorende website werden de 
Joden ook niet genoemd. De vakbond 
heeft zijn excuses aangeboden.

Bijna 15 miljoen

Met de komst van het Joodse jaar 
5780 in september, blijkt dat de teller 
voor het aantal Joden wereldwijd op 
14,8 miljoen staat. Daarvan wonen 
er ongeveer 8,1 miljoen buiten Israël 
en 6,7 miljoen in Israël. In Israël zelf 
wonen 9 miljoen mensen. Vorig jaar 
woonden er 6,6 miljoen Joden in 
Israël. | Foto: Flash90

Ongeveer een jaar geleden kregen we voor het eerst contact 
met Maria via een boos telefoontje. “Waarom hebben 
anderen een voedselpakket gekregen en ik niet?” Op één of 
andere manier was ze niet op de lijst terechtgekomen voor 
een voedselpakket. Het telefoontje was aanleiding om eens 
kennis te maken en haar thuis een voedselpakket te brengen. 
We waren geschokt. Maria vertelde haar levensverhaal in een 
oude, rommelige kleine woning die elk moment in elkaar 
kon storten.
Voor ons was het duidelijk: Maria zou haar bouwval moeten 
verlaten om haar kinderen achterna te reizen. Maar Maria 
dacht daar anders over. Ze was blij met de voedselpakketten 
en een luisterend oor, maar verder wilde ze geen hulp. Ze 
wilde in Oekraïne blijven wonen. Deels ook omdat ze geen 
last voor haar kinderen in Israël wilde zijn.

Huisje ingestort
Ons aanbod om haar te helpen bleef staan en we hielden 
contact met haar. Onlangs belde een wanhopige Maria met 
de vraag of we haar wilden helpen naar Israël te gaan. We 
stonden versteld. Maria wil naar Israël? Een deel van haar 
huisje was ingestort en ze kon nergens anders naartoe gaan!
We hebben Maria direct met alle nodige documenten naar 
de ambassade in Kiev gebracht. In één dag was haar visum 
voor Israël geregeld. Haar zoon was meteen overgekomen 
om haar te helpen met het vertrek naar haar thuisland Israël! 
En een plek om te wonen is ook al geregeld: bij haar dochter 
Diana.

Drie dagen huilen
Op het vliegveld kreeg Maria samen met andere emigranten 
instructies van het Joods Agentschap, waarna ze haar vlieg-
ticket kreeg. We hebben daarna nog tijd gehad om wat rustig 
bij te praten. Maria vertelde dat ze drie dagen had gehuild. 
Ze vond het moeilijk om Oekraïne achter te laten. Ook sprak 
ze met heel veel liefde over haar grootvader die rabbijn was 
in een kleine voormalige sjettl Kapaygorod. Aan het eind van 
het gesprek vroeg ik hoe ze zich nu voelde. Ze keek me met 
een glimlach aan en zei met een zachte stem en met glin-

november 2019 | israël aktueel

‘Ik zal niemand
achterlaten’

Met gemiddeld vij� onderd Joden die maandelijks naar Israël vertrekken, maken 
we in Oekraïne heel wat mee. Eén van deze Joden die we niet snel zullen vergeten, 

was Maria, een vrouw op leeftijd die als kind de Holocaust heeft overleefd. 
God voerde zijn plan en doel met haar leven op een bijzondere manier uit.

Maria’s levensverhaal
Maria was drie jaar oud toen de oorlog begon. Vanaf 
het moment dat het dorpje waar ze woonde werd bezet 
door de Duitse troepen moesten alle Joodse mensen 
zich verzamelen. Iedereen die sterk genoeg was, werd 
tewerkgesteld. Alle anderen, kinderen en ouderen, 
werden vermoord met de kogel in een massagraf net 
buiten het dorp. Maria’s moeder slaagde erin om Maria 
aan een christelijke buurvrouw te geven. Deze vrouw 
heeft tijdens de oorlog met risico voor haar eigen leven 
voor Maria gezorgd en daarmee haar leven gered.
Maria’s moeder werd tewerkgesteld in een getto en 
heeft de oorlog overleefd. Na de oorlog werden ze 
herenigd. Tijdens de oorlog was echter een andere fami-
lie in hun huisje gaan wonen. Noodgedwongen verhuis-
den Maria en haar moeder naar Vinnitsa, waar ze in een 
kamer in een klein oud huisje konden wonen. Maar ook 
daar bleek het leven als Joodse na de oorlog en in de 
Sovjettijd moeilijk te zijn. Maria trouwde en kreeg vier 
kinderen. Die wonen inmiddels allemaal in Israël.

sterende ogen: “Baruch HaShem” (God zij dank). Ze was nu 
klaar om de stap te zetten. Als laatste van de familie.

God brengt hen thuis
Ik dacht nog even na over Maria’s redding door een onder-
duik bij een christenvrouw toen er hier in Oekraïne tijdens 
het nazibewind jacht werd gemaakt op alle Joden. Nu zovele 
jaren later werd zij opnieuw geholpen door christenen, op 
weg naar het beloofde land. Het deed me denken aan Psalm 
69 vers 5, en vers 36 en 37: “Ik heb hen over de hele wereld 
in ballingschap gestuurd en ik breng hen ook weer naar 
hun eigen land terug: Ik zal niemand achterlaten” (Ezechiël 
39:28). 

»  Doneer € 135,- voor Oekraïne op 
NL38 ABNA 0529 310 252 van 
Christenen voor Israël.

De groep nieuwe immigranten krijgt laatste uitleg van iemand van het Joods Agentschap over hoe het 
na aankomst in Israël in z’n werk zal gaan.

Maria, vlak voor vertrek naar Israël. | Foto’s: CvI

Maria’s ingestorte huisje.



Regen en water zijn van levensbelang voor mensen. Zonder water is er geen leven op aarde. Zo ook in Israël.  
Door de eeuwen heen hebben land en volk leren leven met weinig water. Misschien is er daarom ook geen  

land ter wereld dat beseft hoe kostbaar en waardevol water is, want water geeft leven.

Israël leeft met water
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Het landschap
Het land Israël is ‘kort door de bocht’ omschreven 
extreem droog in het zuiden, en steeds minder droog 
naar het noorden toe. In het zuiden vind je de woes-
tijn, de Negev, in het noorden juist de Golanhoog-
vlakte en de berg Hermon waar ook sneeuw valt. 
Daartussen ligt de lagergelegen kustvlakte langs de 
Middellandse Zee en wat meer landinwaarts de ber-
gen en dalen van Judea en Samaria, met de Jordaan 
en Jordaanvallei aan de oostzijde van het land.  
De Jordaan ontstaat in het noorden, loopt via het 
Meer van Galilea naar het zuiden, en eindigt in de 
Dode Zee.

Waterputten en olie
Zorg om voldoende water is er altijd al geweest in Is-
raël. In Bijbelse tijden werd er al goed nagedacht over 
slim omgaan met water. Rivieren en meren voorzagen 
in water, maar wie niet naast de rivier woonde, moest 
meestal een diepe put slaan om aan water te komen. 
Denk aan Abraham, Jozef die in een put zat, of aan 
Jezus die bij de put van Jakob een Samaritaanse vrouw 
om water vraagt.
Wie de Stad van David in Jeruzalem wel eens heeft 
bezocht en door de tunnel van Hizkia heeft gewaad, 
heeft met eigen ogen gezien, hoe de Israëlieten 
destijds goed nadachten over watervoorziening. Via 
de bescherming van tunnels was er een mogelijkheid 
om bij de waterput van de stad te komen in tijden van 
strijd. Want de waterput lag buiten de veilige muren 
van Jeruzalem.
Maar waterputten kunnen opdrogen en het regent 
maar beperkt in Israël, daarom zorgden de mensen 
ook voor watervoorraden, door enorme waterkel-
ders, cisternen, te bouwen. En ook dan, al heb je een 
voorraad water, dan nog moet je nadenken over hoe 

je water vers houdt. Ook daar was een oplossing voor: 
door olie op het water te gieten ontstond er een na-
tuurlijke deksel.
Ondanks alle menselijke slimmigheidjes om aan water 
te komen, was het enige water dat echt betrouwbaar 
was een natuurlijke waterbron. Jezus zegt dus niet 
voor niets: “Wie gedronken heeft van het water, dat Ik 
hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid” 
(Johannes 4:14).

Meer van Galilea
De zorgen om water toen, zijn er ook vandaag de 
dag. In de afgelopen jaren is er in Israël enorm veel 
zorg om het tekort aan regenval. De belangrijkste 
drinkwatervoorraad is het Meer van Galilea, maar 
door de weinige neerslag daalt het peil tot gevaarlijke 
grenzen. Het gevaar schuilt vooral hierin: onder het 
meer bevinden zich zoutbronnen. Door de druk van 
het water van het meer, blijven die nu mooi waar 

ze zitten. Maar als die druk te laag wordt door een 
te laag waterpeil in het meer, verzilt het water en is 
het water ondrinkbaar en treedt er ook een ecologi-
sche ramp op. Een proces dat dan onomkeerbaar is. 
Daarom kijkt men in Israël met argusogen naar het 
waterpeil en zijn er discussies of men water moet 
bijpompen in het meer.

De Jordaan 
De rivier de Jordaan is als geen ander verbonden met 
de Bijbel. De naam van de rivier zou kunnen zijn 
afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord yarad, wat 
‘afdalen’ betekent. De rivier daalt af uit het Hermonge-
bergte, uit de bronnen van de plaats Dan en Caesarea 
Philippi (Banias). Via het Meer van Galilea (het laagst-
gelegen zoetwatermeer ter wereld) loopt de Jordaan 
dan over een afstand van zo’n driehonderd kilometer 
naar de Dode Zee (het laagstgelegen meer ter wereld). 
Er wordt inmiddels zoveel water uit de rivier gebruikt, 
dat zeker in het droge seizoen maar weinig water nog 
de Dode Zee bereikt.
De rivier heeft ook een bijnaam: doodsrivier. Het 
water van de Jordaan ziet op de hele mensheid; begon-
nen met Adam, beeld van Gods reinheid en puurheid 
(Hermon betekent heiligdom). Maar de mensheid 
eindigt in oordeel, in dood en verlorenheid. Zo ook 
de Jordaan: hij eindigt in de Dode Zee. Opmerkelijk 
en hoopvol is in dit verband ook wat we in Zacharia 
14 vers 8 lezen: “Op die dag zal het geschieden dat er 
levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene 
helft ervan naar de zee in het oosten en de andere 
helft ervan naar de zee in het westen”. Er zal levend 
water gaan stromen van Jeruzalem naar de Dode Zee. 
En weet je, regen die ten oosten van Jeruzalem valt 
stroomt ook nu al richting het oosten, en niet naar het 
westen zoals velen veronderstellen.

geografie

Bidden om regen

Aan het einde van Loo�uttenfeest bidden Joden 
om regen. De Talmoed legt uit dat als je God 
om regen vraagt, God antwoordt dat Hij het je 
zelfs meer zal geven dan waar je om vraagt. Er 
wordt daarom om regen gebeden aan het begin 
van het regenseizoen. Als het regenseizoen 
in Israël voorbij is, kun je nog wel altijd dauw 
verwachten, omdat dauw geen vast seizoen 
heeft. Daarom bidden Joden met Pesach, na het 
regenseizoen, om dauw.

Slim idee

Toen zo’n 150 jaar geleden de eerste Joden naar 
Israël trokken, troffen ze behalve een kaal land, 
ook veel moerassen aan, vooral in Galilea. De 
moerassen werden gekocht, en ontgonnen door 
drainage en het planten van eucalyptusbomen. 
De eucalyptus is namelijk een waterzuiper. Maar 
de bomen verbruiken zoveel water dat de grond 
inmiddels uitdroogt. Alleen zijn er (nog) niet veel 
voorstanders te vinden voor het kappen van deze 
bomen als middel om de verdroging te remmen.
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De Jordaan in het noorden van Israël. | Foto’s: Flash90 Een eeuwenoude waterput bij de archeologische opgravingen van 
Be’er Sheva, waar Abraham woonde. | Foto: Ian Scott cc2.0 flickr.com

De Golanhoogvlakte met op de achtergrond de Hermon, licht bedekt 
met sneeuw. 

Joden halen water bij een natuurlijke bron, speciaal voor Pesach.

Cisternen met enorme bogen vlakbij Ramla, gebouwd eind achtste 
eeuw.



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 20 t/m 30 november 2019

Gratis: 
Voor zachte handen, een handcreme cadeau 

bij al je aankopen vanaf  € 25,00

Verrassende producten gemaakt in Israël. Ideaal voor een cadeau voor al je vrienden, zakenrelaties of voor je familie. Kom kijken bij:
Aalsmeer Diny Wichers    020 – 6455530

“Het Baken” Sportlaan 86
Zaterdag 30 november 13.00 – 16.00 uur

Aalten Ben en Jannie Brethouwer    0543 – 474533
Meiberg 25
Zaterdag 23 november 10.00 – 16.00 uur

Abbenbroek Mevr. van der Kuil    010 - 4164698.
Wintermarkt, Dorpskerk
Zaterdag 30 november 9.30 - 14.30 uur

Alblasserdam Fam. Fiole    06 – 30902370
In “Het Scheepke” Rijnstraat 434
Dinsdag 26 november 10.00 – 12.00 en 
14.00 – 17.00 uur
Donderdag 28 november 10.00 – 12.00, 
14.00 – 17.00 en 18.30 – 20.00 uur

Alkmaar/Koedijk Anneke van Wordragen – Smits 
  072 – 5619690 Blaer 42
Dinsdag 26 en woensdag 27 november 
10.00 – 18.00 uur

Alphen a/d Rijn Mevr. E. van Staveren – Bakhuyzen 
  0172 – 742855 “Triomfatorkapel” 
Molenwerfstraat 1
Zaterdag 30 november 10.30 – 16.00 uur

Amersfoort W. J. Heeneman    06 – 18674022
Harskamperzand 1
Zaterdag 30 november 12.00 – 18.00 uur 
na tel. overleg

Amerongen Flora van Meggelen    0343 – 750249
Tijdens ’Wintermarkt’ in Elim Koenestraat 128
Woensdag 20 november 14.00 – 18.00 uur

Amstelveen Diny Wichers    020 – 6455530
Nieuwenhuijsenlaan 15
Woensdag 20 november 10.00 – 20.00 uur

Amsterdam / Buitenveldert Diny Wichers
  020 – 6455530 In het “Keerpunt”, 
A.J. Ernststraat 302 – 304
Woensdag 6 november 10.00 – 15.00 uur

Amsterdam-Noord Diny Wichers    020 – 6455530
Bij: fam. G. van Berlo Jisperveldstraat 347
Zaterdag 16 november 11.00 – 15.00 uur

Amsterdam Diny Wichers    020 – 6455530
“Tituskapel”, hoek Derkinderenstraat / 
W. Nuijenstraat 1
Zaterdag 23 november 11.00 – 15.00 uur

Apeldoorn Coby Huizing    055 – 5332878
Minstreelhoeve 106
Dinsdag 20 t/m vrijdag 30 november 
na tel. overleg

Apeldoorn Janny van Beek    06 – 21956664
Hoornbloem 1
Zaterdag 23 november 10.00 – 14.00 uur

Apeldoorn Chaya de Haan    06 – 16936172
Houtsnijdershorst 648
Maandag 25 t/m woensdag 27 november 
15.00 – 20.00 uur

Arnemuiden Consulente: Willy Jansens – Dekker
  06 – 51057947 Op de “Wintermarkt”,  
Geref. Kerk
Zaterdag 9 november 10.00 – 16.00 uur

Arnemuiden Willy Jansens - Dekker 
  06 – 51057947 Tijdens “Winterfair” Langstraat
Vrijdag 29 november 15.00 – 21.00 uur

Arnemuiden Willy Jansens – Dekker
  06 – 51057947 In “Rehobothkerk “ 
van Cittersweg 2
Zaterdag 30 november 9.30 – 13.30 uur

Arnhem Anneke Nicolaij    06 – 57527906
Stadswaardenlaan 95
Vrijdag 22 en zaterdag 23 november 
14.30 – 17.00 uur

Barneveld Marilene Zoutendijk    0342 – 417224
Arendshorst 46
Donderdag 21 november 
09.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 en 19.00 – 21.00 uur 

Beilen Fam. Broksma    0593 – 542926
Dovenetellaan 15
Woensdag 27 en donderdag 28 november 
15.00 – 20.00 uur 
Vrijdag 29 november 10.30 – 15.00 uur

Bergambacht Carina Idris – Born    06 – 48399876
Hoektoren 19
Donderdag 28 en vrijdag 29 november van 10.00 – 
20.00 uur

Beverwijk Fam. Zuidema – Luijben 
  06 – 27307722 Kerkgebouw Vrije Evangelische 
Gemeente Van Riemsdijklaan 1
Woensdag 27 november 14.30 – 18.00 uur

Biggekerke Suzet Besuijen    0118 – 552472
Kerkplein 16
Donderdag 21 en 28 november 9.30 – 17.00 uur 

Boskoop Esther van Staveren    0172 - 742855
Bij: Ideële Doelenmarkt, Kantoor van de Dorpsraad, 
Burg.Colijnstraat(voormalig Rabobankkantoor)
Zaterdag 23 november 9.30 – 15.00 uur

Bovenkarspel Henk en Lucy van Essen
  0228 – 785959 Boerhaavestraat 66
Woensdag 20 november t/m zaterdag 
30 november na tel overleg

Buitenpost Hinke Minnema    06 - 13129370 
Trekweg 16
Donderdag 21 november 10.00 – 18.00 uur

Capelle aan den IJssel Stieneke Koolmees
  010 – 4508036 Crocusstraat 7
Woensdag 20 t/m zaterdag 30 november 
na tel. overleg

Capelle aan den IJssel Mevr. Seekles
    06 – 25339530 Filosofentuin 10
Woensdag 20 t/m zaterdag 30 november 
na telefonisch overleg

Delft Michael en Monica Rappa    06 – 12050944
Lusakastraat 45
Woensdag 20 november 13.00 – 16.00 uur
Do. 21 t/m za. 30 november na tel. overleg

Den Haag Noor Roeleveld    070 – 3545730
Nederhofl aan 22
Woensdag 27 november 12.00 – 18.00 uur

Den Haag Wilma en Dirk Blom    070 – 3609021
Heiloostraat 83 
Zaterdag 30 november 11.00 – 16.00 uur

Drachten Raya Oppedijk    06 – 81516708
Hooizolder 314
Maandag 18 november 11.00 – 17.00 uur

Ede / Lunteren Janny van Essen    0318 – 483845
Krommesteeg 21
Vrijdag 22 november 10.00 – 20.00 uur

Ede Marieke Alawi    06 – 51491908
De Wiek 111
Zaterdag 23 november 10.30 – 16.00 uur

Ede Gerry van Seters    0318 – 650692
Saffi erstraat 12
Dinsdag 26 november 10.00 – 21.00 uur

Ederveen Henk en Petra van Erk    06 – 36553076
Seringstraat 25
Dinsdag 19 november 13.00 – 19.00 uur

Eindhoven Alfred en Irene Fietje    040 – 2416589
Orléanshof 26
Woensdag 20 en 27 november 11.00 – 16.00 uur

Emmeloord Ria Mulder – de Jong    0527 – 613903
Bunschotenlaan 38
Donderdag 21 en vrijdag 22 november 
13.30 – 17.30 uur

Enschede Ada Otter in Boekhandel David
  053 – 4323363 Beltstraat 45
Woensdag 20 t/m zaterdag 30 november 
openingstijden Boekhandel David

Epse Malka Straaten    06 – 30628885
Hassinklaan 17
Vrijdag 29 november 10.00 – 18.00 uur

Etten Leur Mareike en Jorim Willems
  076 – 7505883 Orgelhof 44
Woensdag 20 t/m zaterdag 30 november 
na tel. overleg

Fijnaart Riet Verhoeven – Vermeulen
  0168 – 403236
Zwingelspaan Drogedijk 69
Vrijdag 29 november 14.00 – 17.00 uur
Zaterdag 30 november 11.00 – 16.00 uur

Gaast Mevr. A. Otter – van Kalsbeek
  0515 – 542126 Sielansreed 1
Woensdag 27 en donderdag 28 november 
10.00 – 18.00 uur

Geldermalsen Annie en Henk van der Kruijt
  0345 – 507343 Willemstraat 19
Donderdag 21 november 10.00 – 20.00 uur
Zaterdag 23 november 10.00 – 16.00 uur

Genemuiden Klaasje van der Heide
  038 – 3866996 In het Hervormd Centrum
Stuivenbergstraat 51
Vrijdag 29 november 13.00 – 18.00 uur

Goes Consulente: Willy Jansens – Dekker
    06 – 51057947 Bij: Alida v.d. Panne
    06 – 29302865 Strausslaan 6 
Donderdag 21 november 09.30 – 16.00 uur

Goes Consulente: Willy Jansens – Dekker
    06 – 51057947 Op “De Markt van Hoop”
In de Grote Kerk, Singelstraat 21
Zaterdag 23 november 10.00 – 16.30 uur

Gouda Mevr. R. van Herk    0182 -530298
Esdoornstraat 16
Donderdag 21 november 14.00 – 18.00 uur

Gorredijk Joke van Riel    0513 – 463938
Mouterij 64
Donderdag 28 t/m zaterdag 30 november 
14.00 – 18.00 uur

Groningen Mevr. Hazenberg    050 – 5771243
J. van Hattumstraat 23
Donderdag 21 november 10.30 – 18.00 uur 

Groningen Mevr. A.C.J. Helsdingen – Kloostra
  050 – 3132616 Damsterdiep 122 a
Woensdag 20 en donderdag 21 november 
10.00 – 18.00 uur

Groningen Libelina Morel    06 – 22950563
Dukdalf 22
Zaterdag 9 november 13.00 – 17.00 uur

Groot – Ammers Liesbeth Kortlever
  06 – 13822417 Bij: Marry Terlouw
  0184 – 662221 Gruttostraat 2
Donderdag 28 november 13.30 – 17.00 uur

Hagenstein Aartje van der Lee – van de Broek
  06 – 31237204 Lekdijk 12
Zaterdag 9 november van 10.00 – 16.30 uur

Hardenberg Irene van Eldik    0523 – 232002
Van Oijstraat 24
Vrijdag 22 november 16.00 – 19.00 uur

Hardinxveld- Giessendam Tinie de Hek – Schild 
  0184 – 615142 Schaepmanstraat 4
Donderdag 21 en vrijdag 22 november 
14.00 – 20.00 uur

Heteren Fam. Vergunst    026 – 4722054
In: “De Bron”, Kastanjelaan 20
Vrijdag 29 november 18.30 – 20.00 uur
Zaterdag 30 november 10.30 – 12.00 uur

Hoek Charlotte The    0115 – 442348
Irisstraat 101
Vrijdag 29 november 10.00 – 18.00 uur

Hoensbroek Angeline Gielkens – Sitee
    06 -20684659 In: Christengemeente, 
Hoofdstraat 370 ( Ingang Bongaardstraat)
Vrijdag 8 november 10.00 – 15.00 uur

Hoogeveen / Erfl anden Jenny Hak
  0522 – 261536 In: Woongemeenschap 
Stichting Profi la Brasem 43 – 49
Zaterdag 9 november van 10.30 – 15.00 uur

Huizen Mevr. Ankie de Pater    035 – 5255284
S. de Beauvoirlaan 85
Woensdag 27 en donderdag 28 november
10.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur

IJmuiden Mevr. J. J. Zwitser – Slager
  0255 – 511652 Keetberglaan 50, Toren 2
Dinsdag 19 november 10.00 – 18.00 uur

IJsselmuiden Jolanda Bremer    06 – 41948667
Zwolseweg 9 b, (B&B Shalom)
Woensdag 27 november 09.30 – 17.30 en 
18.30 – 20.30 uur

IJsselmuiden Carola van der Spek    06 – 43191164
Kluisstraat 45
Vrijdag 22 november 09.00 – 17.00 uur

Kamerik Anneke Los – Meijers    06 – 14526532
Mijzijde 4
Dinsdag 26 en donderdag 28 november 
na telefonisch overleg

Kampen Janny Kok – Opgelder    06 – 23864456
Burgwal 13
Donderdag 21 en vrijdag 22 november 
14.00 – 19.00 uur

Katwijk Fam. Kuipers    071 – 4028828 
Doggersbank 7
Dinsdag 26 en woensdag 27 november 
10.00 – 20.00 uur
Donderdag 28 november 10.00 – 18.00 uur

Kerkenveld Dick en Herma Blokzijl
    0528 – 361623 Gedempte Wijde Wijk 11
Vrijdag 22 november 15.00 – 20.00 uur
Zaterdag 23 November 10.00 – 16.00 uur

Kockengen Hilda van Oosterom    06 – 83231780
Fuut 4
Vrijdag 29 en zaterdag 30 november 
14.00 – 16.00 uur

Krabbendijke Wil Butijn    0113 – 502182
Noordweg 23
Dinsdag 26 november 09.30 – 12.00 en 
13.00 – 21.00 uur

Leek Fam. Postma    0594 – 707010
Romboutstraat 16
Woensdag 20 t/m zaterdag 30 november 
14.00 – 17.00 uur
Beide zaterdagen 10.00 – 15.00 uur

Leerdam Jantine Slotboom    0345 – 610120
Violierlaan 36
Dinsdag 26 en woensdag 27 november 
na telefonisch overleg

Lelystad Mevr. Buijnink – Akker    0320 – 842758
Bongerd 206
Dinsdag 20 november t/m vrijdag 30 november na 
tel. overleg

Lisse Fam. Gelderman    0252 – 415165
Jacob van Ruysdaelplein 133
Dinsdag 20 t/m vrijdag 30 november 
na tel. overleg

Maassluis Anita Mudde – Teeuwen en Wil Heijes 
  010 – 4676148 App. “De Maeze” 
Mgr. W. M. Bekkerslaan 46
Dinsdag 26 november 10.00 – 18.00 uur

Meerkerk Lia Hijkoop    06 – 13289987
Slingerlandstraat 17
Maandag 25 en dinsdag 26 november 
14.00 – 18.00 uur

Meppel / Nijeveen Jenny Hak – Moesker
  0522 – 261536 De Veurdele 95
Wo. 20,do 21,vr. 22, za. 23, ma. 25 november 
10.00 – 15.00 uur

Middelharnis Wim en Sophia Stoter    0187 – 846232 
W.A. Alexanderstraat 13
Dinsdag 26 november 13.00 – 20.00 uur

Moordrecht Arianne van Haaren    0182 – 379092
 Dorpsstraat 73
Woensdag 27 november 16.00 – 20.30 uur

Nieuw- Beijerland Ariena Troost    06 – 81170331
“De Hoeksteen” Kerkstraat 22
Maandag 25 november 10.00 – 16.00 uur

Nieuwegein Dhr. van Heck    030 – 6036921
Martinusgaarde 16
Woensdag 20 november 10.30 – 21.00 uur

Nieuwer ter Aa Corrie de Koning    0294 – 234878
Ruwielstraat 22
Woensdag 20 november 10.00 – 16.00 uur

Nieuwkuijk Marieke van der Aa    06 – 36160864
Berkenstraat 2
Vrijdag 22 november 10.00 – 16.00 uur

Nieuwleusen Marjon Neelis    0529 – 484525
Bij: Christelijke boekhandel Elah
  0529 – 481328 Burg Backxlaan 362
Zaterdag 23 november 09.30 – 12.00 uur 
en 13.30 – 17.00 uur

Nijmegen Mevr. A. Venmans    0485 – 517035
Bij: mevr. D. Lamla    024 – 3790163
Andantestraat 24
Woensdag 27 november 10.30 – 15.00 uur

Nunspeet Ina Snijders    06 – 12927256
Bij: Fam. Rekers F. A. Molijnlaan 163
Vrijdag 22 november 18.00 – 21.00 uur
Zaterdag 23 november 11.00 – 15.00 uur

Oldebroek Piet en Gea Wastenecker
  0525 – 631779 Klocklaan 9
Donderdag 21 november 10.00 – 18.00 uur
Vrijdag 22 november 10.00 – 21.00 uur

Oldemarkt Janny Bouwer – Muis    0561 – 452171
In “de Ontmoeting”, Marktplein 9
Zaterdag 30 november 10.00 – 16.00 uur

Papendrecht Margot Unger    06 – 36588863
Gerard Dousingel 43
Dinsdag 20 november t/m vrijdag 30 november 
na tel. overleg

Pernis Mevr. van der Kuil    010 – 4164698
Burg. van Esstraat 189
Woensdag 20 t/m zaterdag 30 november 
na tel. overleg

Putten Gerda Klok    0341 – 361257
Harderwijkerstraat 91
Maandag 25 november 11.00 – 16.00 uur
Woensdag 27 november 11.00 – 17.00 uur

Rijssen St. C.I.H.I.    0548 – 515122 
p/a Jan en Riek Schelhaas Lindenlaan 5
Zaterdag 23 november 14.00 – 18.00 uur

Rijssen Wilma Mensink    06 – 18169403
In gebouw “Jeruël” Van Heekstraat 40
Donderdag 28 november 14.00 – 15.00 uur

Rutten Erna Mellema    0527 – 652159
De Ruiten 14
Woensdag 20 t/m zaterdag 30 november 
na telefonisch overleg

Stiens Johanna Zilver    058 – 2575846
Dr. G.A. Wumkesstraat 9
Zaterdag 23 november 10.00 – 16.00 uur

Streefkerk Mevr. N.Noorland    0184 - 683270
Molenakker 18
Woensdag 20 t/m zaterdag 30 november na 
telefonisch overleg

Surhuisterveen Mevr. van der Hoek
  0512 – 362896 Munnikestraat 7
Woensdag 27 en vrijdag 29 november 
10.00 – 17.00 uur
Donderdag 28 november 10.00 – 21.00 uur

Urk Judith de Boer    06 – 20372449
Kuil 16
Woensdag 20 november 10.00 – 12.00 uur
Vrijdag 22 en 29 november 10.00 – 12.00 en 
15.00 – 18.00 uur

Urmond Ester Rebel    06 – 41909587
Bergstraat 4
Vrijdag 29 november 10.00 – 16.00 uur

Vaassen Mayim Chayim    0578 – 573145
Apeldoornseweg 27
Dinsdag 19 en 26 november 09.00 – 15.00 uur
Woensdag 20 november 18.00 – 20.00 uur
Donderdag 21 november 13.00 – 20.00 uur
Vrijdag 22 november 09.00 – 12.00 uur
Donderdag 28 november 15.00 – 20.00 uur

Veenendaal Fam. van den Brink    0318 – 556638
Wijkcentrum “Maranatha” (bij Julianakerk)
Pr. Bernhardlaan 26
Vrijdag 22 november 14.30 – 17.00 en 
19.00 – 21.00 uur
Zaterdag 23 november 10.00 – 15.00 uur 

Velsen-Noord Mevr. P. Zuidema – Luijben
  0251 – 22 82 86 Zeeuwstraat 12
Woensdag 20 november t/m zaterdag 
30 november na tel. overleg

Venlo Mevr. W. Botman – Karthaus
  077 – 3544883 Helbeek 62
Zaterdag 23 november 11.00 – 15.00 uur

Vlaardingen Mevr. van der Kuil    010 – 4164698
In: Woonzorgcentrum “Uitzicht” 
Churchillsingel 483
Maandag 25 november 13.30 – 16.00 uur

Vlaardingen Dhr. Peters    06 – 51545793
Kraanvogellaan 156
Zaterdag 23 november 10.00 – 14.00 uur

Vollenhove Klaasje van der Heide    038 – 3866996
In gebouw Tilvoorde, Bisschopstraat 5
Vrijdag 22 november 13.00 – 18.00 uur

Voorburg Barbara en John Roeloffs
  070 – 7442767 Appelgaarde 231
Woensdag 20 t/m zaterdag 30 november 
na telefonisch overleg

Waddinxveen Ida Slappendel    06 – 33316021
Dorpstraat 68
Donderdag 28 november 10.00 – 14.00 en 
20.00 – 21.30 uur

Wapenveld Benyamin Ketelaar    06 – 34555933
Biezenkamp 3
Donderdag 21 november 11.00 – 19.00 uur

Weert Iris Maas-Verbunt    06 – 50515517
Oudenakkerstraat 21
Dinsdag 26 en woensdag 27 november 
na telefonisch overleg

Wijk en Aalburg Toos Vos – Tissing
  0416 – 697272 Kortestraat 24
Zaterdag 30 november 14.30 – 17.30 uur

Wijk bij Duurstede Flora van Meggelen
    0343 – 750249 Birkastraat 47
Woensdag 20 t/m 30 november na telefonisch overleg

Winschoten Dinie Nobbe    0597 – 541874
P.C. Hoofdlaan 131
Dinsdag 26 november 10.00 – 20.00 uur

Wouw Mevr. V. van Oosten – Thal    0165 – 709108
Gierelaar 41
Zaterdag 23 en 30 november 13.00 – 17.00 uur

Zaandam Mevr. E. D. Middelhoven-Rem
 075 – 6706035 Stadskwekerij 12
Woensdag 20 t/m zaterdag 30 november 
14.00 – 18.00 uur na tel. overleg.

Zierikzee Jenny Groenveld    06 - 12072775
In : Chr. Ger. Kerk, Zevengetijstraat 11
Donderdag 28 november 19.00 – 20.00 uur 

Zoetermeer Mevr. H. van West de Veer
  079 – 3166074 Annaplaats 3
Zaterdag 23 en vrijdag 29 november 
10.00 – 16.00 uur

Zwaagwesteinde / De Westereen Saakje en Feye van 
der Meulen    0511 – 442099 Foarstrjitte 48
Woensdag 27 en donderdag 28 november 
13.00 – 17.30 uur

Zwolle Marja Hendriks – van der Hoff    038 – 4659577
Van Echtenmarke 4
Woensdag 27 november 10.00 – 17.30 uur
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Rachels tranen
Absurd!

Brief Golda Meir geveild

Aan de vooravond van de Jom 
Kippoeroorlog van 1973 schreef de 
toenmalige Israëlische premier Golda 
Meir een nu historische brief die ge-
veild zal worden. Het is een gewoonte 
in Israël dat premiers contact blijven 
houden met de families van soldaten 

die zijn omgekomen. Daarom stuurde 
Meir deze brief, waarin zij onder meer 
schrijft: “Op deze avond van Jom 
Kippoer [Grote Verzoendag, red.], een 
dag van zelfreflectie, denken we met 
pijn aan de kostbare herinnering aan 
Israëls helden. (...) De gedachtenis 
aan onze geliefden motiveert ons om 
alles te doen zodat niemand meer 
vermoord wordt en om ervoor te zor-
gen dat we geen verlies meer lijden.” 
Slechts enkele uren later stierven er 
velen in de Jom Kippoeroorlog.

Record toeristen
De maand september was populair 
onder toeristen. Er brachten zo’n 
405.000 mensen een bezoek aan 
Israël. Dat is bijna de helft meer dan 

in september 2018 en ook het jaar 
dáárvoor. Men verwacht dat er in 
oktober nog meer mensen een bezoek 
zullen brengen aan Israël.

‘Veranderen of stoppen’
Veranderen of stoppen, dat is wat de 
UNRWA moet doen volgens voor-
malig raadsman van deze organisatie 
James Lindsay. De UNRWA is de hulp-
organisatie voor Palestijnse vluchte-
lingen van de VN. Lindsay is de enige 
vertegenwoordiger van de UNRWA 
die ooit kritiek uitte op de organisatie. 
Lindsay gaf als voorbeeld dat slechts 
tien procent van het budget naar 
basis- en directe voorzieningen gaat, 
en de rest naar onderwijs en medische 
zorg. Die laatste zijn in zijn ogen een 

“overheidsverantwoordelijkheid”. Er 
loopt onderzoek naar de organisatie 
vanwege vermeende corruptie en 
wangedrag. | Foto: Flash90
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En zij spreken over vier redenen: de tranen van Rachel, de inkeer van Israël 
zelf, het verdiepen in Gods woord en de trouw en de ontferming van de 
Heere (vers 15-20). De woorden over de tranen van Rachel kennen we van 
de kindermoord in Bethlehem. Ook daar weent Rachel omdat haar kinde-
ren er niet meer zijn, zegt de evangelist Matteüs. Maar hier gaat het over 
de ballingschap. Rachel ziet als het ware vanuit haar graf de Joden weggaan 
naar Babel. Jeruzalem is verwoest, mensen zijn omgekomen door de hon-
ger, door ziekte en door het geweld van de oorlog en wie zijn overgebleven 
worden gevangen weggevoerd. Ze ziet de lange rijen mannen en vrouwen en 
kinderen gebonden de weg aflopen en Rachel weent.
Maar als je wat beter luistert, hoor je dat zij weent om haar eigen kinderen. 
Niet alleen om Juda, maar nog meer om Efraïm, om Manasse en Benjamin. 
De Judeeërs zullen na zeventig jaar terugkeren, maar waar zijn de anderen 
gebleven? Ze zijn er niet meer. 
Het tweede wat we horen is dat zij weent tot God. En het is God die haar 
probeert te troosten met de belofte dat ook die zullen thuiskomen. Ze zijn 
niet weg. God kent alle kinderen van Zijn volk en ook de stammen van Jozef 
zullen thuiskomen.

Heeft het ons geraakt?
Wat bij me blijft haken is dat Rachels tranen er zijn om haar eigen kinderen. 
En dat ze weigert om getroost te worden, zolang die weg zijn. En ik denk: 
we spreken in de kerk over bekering en over verootmoediging − en dat is ook 
goed − maar eigenlijk zijn we in de kerk om het lijden van Israël heengelo-
pen. En om het diepste lijden gelijk maar te noemen: de Shoah (Holocaust). 
Het heeft de kerk niet beroerd en veranderd. We juichen dat het een lieve 
lust is. We maken ons er druk over of de kerk het zal redden en of we het 
zelf zullen redden. Maar we hebben niet vol verwarring en verbijstering naar 
de tranen van Rachel gekeken.
En ook nu is de vraag, zou het niet goed zijn om te delen in de diepe hun-
kering, in het diepe verlangen van Rachel totdat haar kinderen er wél zijn, 
allemaal? Ook naar God toe? Dat er in elke eredienst toch ook een heilige 
onrust is en een stamelen blijft totdat alles wat God belooft, vervuld is? 
Misschien wel een stilvallen, een ontroering als onze ogen wisselen tussen 
het kruis en het lege graf en het gezicht van Rachel die weigert getroost te 
worden.

Inzamelen
De rabbijnen vermoeden dat de kinderen van Rachel pas door de Messias 
zelf zullen worden teruggebracht. Het doet me denken aan de woorden van 
Jezus die zegt dat Hij bij Zijn komst Zijn engelen zal uitzenden om de uitver-
korenen in te zamelen van de vier windstreken van de aarde. En dan, als zij 
er zijn en Hij Zijn troon bestijgt, dan zal God de tranen van de ogen wissen. 
Misschien wel het eerst die van Rachel.

Een boete? Hoezo? Die vrouw verdient een prijs! Maar nee, de Duitse bon-
nenschrijvers vonden het laakbaar, want bij het verwijderen van de aanstoot-
gevende propaganda zou ‘andermans eigendom beschadigd kunnen raken’ ...

Ik leef me even in de Duitse ambtenaren die tot een dergelijk besluit kwamen.

“Mevrouw Berliner, wij zijn op een youtubefilmpje opmerkzaam gemaakt 
over een vrouw uit Berlijn. Zij verwijdert neonazistische posters en gra�ti op 
allerlei plaatsen.”
“Ik heb ’t gezien meneer Oberste, dat is toch prachtig!”
“Nee, dat niet prachtig, mevrouw Berliner. Hoe nobel haar bedoelingen ook 
zijn, zij is illegaal bezig!”
“Maar hoezo dan, meneer Oberste?”
“Zij spuit gra�ti!”
“Op plaatsen waar toch al gra�ti stond, toch?”
“Juist! En dan moeten wij daar twee lagen gra�ti verwijderen! Allemaal extra 
werk.”
“Maar, ze krabt ook antisemitische posters weg van bushokjes...”
“... en maakt daarmee allemaal krassen op onze bushokjes!”
“Wat wilt u dat we doen, meneer Oberste?”
“Ik wil dat u haar een boete stuurt voor vandalisme.”
“Vandalisme!?”
“Precies, mevrouw Berliner. Maak het in orde!”
“Maar, dan ontvangt zij die op Grote Verzoendag.
“Wat maakt dat nou uit? Zij is toch geen Joodse?”
“Nee, meneer Oberste, maar riskeren wij geen negatieve publiciteit als wij op 
die dag juist zo een vrouw een boete geven?”
“Welnee! Wat een onzin. Niemand weet iets van Grote Verzoendag. Maak het 
in orde, mevrouw Berliner.”
“Jawel, meneer Obers ...charführer.”
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Irmela Mensa-Schramm spuit zwarte gra
ti over neonazigra
ti bij een stationstrap. Het film-
pje dat hiervan werd gemaakt leidde tot een boete. | Foto: Youtube screenshot

Eerst lezen we in Jeremia de prachtige schildering van de  
terugkeer van ballingen naar Sion: “Hij die Israël verstrooid  
heeft, zal het weer bijeenbrengen. (...) Zij zullen komen en  

juichen op de hoogte van Sion” (vers 10 en 12). Daarna  
vertellen de wijzen van Israël waarom de kinderen van  

Israël terugkeren.

Soms kom je van die berichtjes tegen waar je met je verstand niet 
bij kan. Zo las ik afgelopen maand over een boete voor de 74-jarige 
Duitse Irmela Mensa-Schramm, die al bijna dertig jaar gewapend 

met plamuurmes en bus spuitverf antisemitische en neonazistische 
stickers en gra�ti verwijdert.
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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. 

 

 

 

S t ic h t in g  J a f f a - P r o j ec t  Ned er l a n d  S t r ij en  
S t r ij en  

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, dankzij steun van vele goede vrienden.  
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

Bestel telefonisch:        0343 – 413300. Boeken ook verkrijgbaar bij de evangelische boekwinkel.

Bestel via onze webshop: www.zoeklichtwebshop.nl

NIEUW VERSCHENEN BIJ HET ZOEKLICHT

Amir Tsarfati  |  208 pag. paperback 

Iedereen heeft vragen over de eindtijd. Maar zoals de Israëlische 
christen en gerespecteerd Bijbelleraar Amir Tsarfati uitlegt, is 
Bijbelse profetie een geheimenis en niet een geheim. Ieder die 
de tijd neemt om de profetie te onderzoeken, kan er inzicht in 
krijgen. Dit boek is daarbij een geweldige hulp.

Avi Snyder  |  132 pag. paperback 

Een vurig pleidooi voor Joden om Jezus als hun Messias 
aan te nemen – en voor christenen om Hem als Messias te 
verkondigen. Avi Snyder werkt al meer dan 40 jaar onder 
zijn Joodse volksgenoten om ze bekend te maken met 
het Evangelie. Dit boek gaat in tegen de meest gehoorde 
opvattingen waarom Joden Jezus niet nodig zouden hebben.

Nieuw!

Het laatste uur
Een Israëlische insider kijkt 
naar de eindtijd

€ 16,95

Nieuw!

Joden hebben 
Jezus niet nodig
En andere misvattingen

€ 9,95

EET KOSJERE CHOCOLAחחח
EN STEUN HIERMEE JOODS 
HOSPICE IMMANUEL
De unieke Hebreeuwse 
Chocoladeletter Chai (=Leef!), 
gemaakt door Vos Catering 
& Events, is kosjer, puur, 
70% cacao en kost €10.חחחחHOSPICE IMMANUELחHOSPICE IMMANUELחחחחחחחחחחTe bestellen via chocoladeletterchai@gmail.com

Om cadeau te doen met
Sinterklaas, Chanoeka of Kerst!
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israël

Het is inmiddels bijna 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. De overlevenden die nog onder 
ons zijn, zijn veelal oude mensen. Toch waren zij jong toen het gebeurde. Dat besef je vaak niet meer.

Het is dan ook voor veel bezoekers van de expositie De oorlog vergeet ik nooit meer een verrassing om bij de foto’s van 
Oekraïense Holocaustoverlevenden het verhaal te beluisteren gesproken door een kinderstem. Maar juist die combina-
tie maakt de expositie indrukwekkend. De doorleefde portretten en de jonge stemmen vormen een bijzonder contrast 
en geven zo de verhalen extra diepte.

»  De oorlog vergeet ik nooit meer is dagelijks gratis te bezoeken van 10.00 tot 16.00 uur (zondags gesloten) in het Israël-
centrum aan de Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk. Ko e en thee staan klaar en u kunt uw bezoek combineren met 
een bezoek aan de winkel van het Israël Producten Centrum.

7 december

Adventbijeenkomst in Nijkerk
Nog een paar weken en we leven alweer in de adventtijd. Het is inmiddels traditie geworden om tijdens 
deze periode een adventbijeenkomst te houden in Nijkerk. Dit jaar op zaterdag 7 december van 13.00 tot 
15.00 uur. Het uitzien naar de komende Heiland heeft immers alles te maken met Israël.

Dit jaar vindt de adventbijeenkomst plaats op zaterdag 7 december 
in het Israëlcentrum in Nijkerk. De bijeenkomst begint om 13.00 uur 
en duurt tot 15.00 uur. Hoofdspreker is Saleem Shalash, voorganger 
van een kerk in Nazareth. Ds. Shalash heeft het op zijn hart om als 
Arabier Israël te zegenen en steunen. Een bemoedigende boodschap, 
zeker in de adventsperiode. De andere spreker is ds. Oscar Lohuis, 
die als spreker verbonden is aan Christenen voor Israël.
De sprekers gaan in op het thema ‘De komst van de Koning en Zijn 
Koninkrijk’. Daarnaast is er samenzang om over de verwachting van 
deze komst te zingen. Ook vindt er een korte presentatie plaats van 
het nieuwe boek over Israël van ds. Lohuis.

»  Aanmelden is gratis, maar vanwege de grote belangstelling wel 
verplicht. Dat kan via cvi.nl/advent of 033-2458824. 

Expositie in Nijkerk

‘De oorlog vergeet ik nooit meer’

Was u bij de 
oprichting van 
Christenen voor 
Israël?
Volgend jaar bestaat Christenen voor Israël alweer 
veertig jaar. De redactie van Israël Aktueel is op zoek 
naar mensen die betrokken waren bij de oprichting 
en de beginjaren van de stichting om leuke verhalen 
en foto’s uit die tijd op te diepen. Bent u of kent 
u zo iemand? Neemt u dan alstublieft contact op 
met de redactie door te mailen naar krant@cvi.nl of 
door te bellen: 033-2458824.

Impressie van de expositie. | Foto’s: CvI
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13 november in Nijkerk

Studiedag voor voorgangers 
over ‘Het Israël van God’

In februari verscheen Het Israël van God, ontwerp van een Israëltheologie van de hand 
van prof. dr. Willem Ouweneel. Hij behandelt niet alleen uiteenlopende opvattingen 
over Israël, maar presenteert ook de theologische vragen rondom Israël en de Kerk.

Op de studiedag op 13 november zal prof. Ouweneel zijn theologie toelichten en zal prof. 
Mart-Jan Paul erop reageren. In het middagprogramma zullen verschillende theologen 
plaatsnemen in een forum. Doel van de dag is aan de hand van Het Israël van God met 
predikanten en voorgangers bezig te zijn met het zicht op Israël.

De dag vindt plaats in het Israëlcentrum in Nijkerk. Deelname is alleen voor predikanten 
en voorgangers. Aanmelding kan via christenenvoorisrael.nl/studiedagen. De dag begint 
om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur. Kosten € 17,50. Bij de aanschaf van het 
boek van prof. Ouweneel op die dag krijgen deelnemers de kosten van deelname retour. 

Concerttour 
‘Hoop voor Israël’
Op zaterdagavond 19 oktober was de prachtige Sint Gertrudiskerk in Bergen op 
Zoom het decor van de aftrap van de concerttour ‘Hoop voor Israël’. In november 
organiseert Christenen voor Israël nog eens vijf concerten over dit thema. Maar 
waarom eigenlijk?

“Israël is vaak in het nieuws, vaak negatief”, vertelt Arjan Wendt, die nauw betrokken is 
bij de organisatie van de concerten. “We lezen over oorlogsdreiging vanuit Iran en Syrië 
en de Jodenhaat neemt wereldwijd toe. Door al die berichten zou je bijna vergeten dat 
er in de Bijbel juist veel hoopvolle beloften voor Israël staan. Juist díe boodschap van 
hoop willen we met deze concerttour brengen.”
Dat gebeurt door toepasselijke muziek en inspirerende overdenkingen. De concerten 
hebben een divers programma met jongerenkoor Jigdaljahu, Gerald Troost & band en 
Marcel van der Poel met een band. Daar-
naast hebben we met ds. Henk Poot, 
Henk Binnendijk, ds. Oscar Lohuis en 
ds. Kees van Velzen sprekers die in korte 
tijd een hoopvolle boodschap kunnen 
brengen. 

»  De concerttour trekt verder naar 
Leeuwarden (7 november), Zwolle (14 
november), Leiden (16 november), Ede (21 
november) en Dordrecht (28 november). 
Kijk voor details in de agenda op pagina 23 
en bestel uw kaarten voor € 7,- op cvi.nl/
hoop of via 033-2458824.

Het mooie werk van Christenen voor Israël is inmiddels uitgebreid tot ruim 40 landen 
over de hele wereld. Zo ook in Italië.

Sinds 2011 hebben prof. Edda Fogarollo en haar 
dochter Chiara de leiding over het werk van 
‘Cristiani per Israele’. Edda is universitair docent 
geschiedenis met een specialisatie in de geschie-
denis van het antisemitisme. Ze heeft meerdere 
boeken geschreven over de geschiedenis van 
Israël en de Jodenvervolging in haar eigen land. 
In 2010 kwam Edda door het trefwoord ‘Israël’ 
in te vullen bij Google, uit bij Christians for 
Israel International. Het verkondigen van de 
Bijbelse boodschap over Israël en het praktisch 
steunen van het Joodse volk was precies wat zij 
op haar hart had. Het contact dat werd gelegd 
met ons kantoor in Nijkerk was voor haar een 
gebedsverhoring.
Edda’s dochter Chiara is kinderarts, een drukke 
baan. Inmiddels hebben ze een enthousiast 
team om zich heen. Met elkaar zetten zij zich al 
jaren in om de kerken in Italië te bereiken. Met 

lezingen en studiedagen over Israël komen ze vooral in contact met veel studenten en 
anderen binnen de onderwijswereld.

Erkenning
Voor hun strijd tegen antisemitisme binnen het onderwijs kreeg Christenen voor Israël in 
Italië enkele jaren geleden een speciale erkenning van het ministerie van Onderwijs. Het 
team in Italië organiseert ook reizen naar Israël en naar Auschwitz. Jaarlijks organiseren 
zij een conferentie voor voorgangers, zodat Bijbelse toerusting wordt geboden met betrek-
king tot de plaats van Israël in Gods heilsplan. Dit is niet zo eenvoudig als het klinkt. In 
Italië is binnen de kerken weinig aandacht voor Israël. Het werk vraagt dus wel om geloof 
en volharding. “Israël is een teken van hoop”, zegt Edda. “Het Joodse volk is na tweedui-
zend jaar teruggekeerd naar het Beloofde Land. Ondanks de moeilijkheden en problemen 
bloeien de mensen in Israël. Dit is een reden voor dankbaarheid en een reden om Israël te 
blijven steunen”. Onder de naam ‘Cristiani per Israele-Italia’ zijn ze ook te volgen op Face-
book. Binnen de Joodse gemeenschap in Italië is er waardering voor het werk van Edda en 
haar team en zijn er goede onderlinge contacten. | Tekst: Ds. Kees Kant

Christenen voor Israël internationaal

Italië: geloof en volharding 

Spelotheek voor de armen
De huizen zijn klein en uitgewoond in de Jeruzalemse wijk Kiryat Menachem. Het 
is een wijk waar veel immigranten uit Noord-Afrika door de jaren heen hun thuis 
vonden. In de afgelopen jaren zijn daar nog nieuwkomers uit Ethiopië bijgekomen. 
Allemaal mensen die enorm veel moeten leren over de moderne maatschappij Israël.

In deze wijk groeien veel kinderen op 
in armoede. In de kleine appartemen-
ten wonen doorgaans grote gezinnen. 
Ze leven op een bestaansminimum, ze 
hopen elke maand opnieuw dat ze de 
vaste lasten kunnen betalen. De schaars 
ingerichte huizen zijn niet de gezellige 
en warme woonkamers gevuld met 
speelgoed waar kinderen de middag al 
spelend doorbrengen. Speelgoed en spel-
letjes zijn er niet of nauwelijks.

Spelen is investeren
Daarom is er al tien jaar een spelotheek in de wijk. Kinderen en ouders kunnen er wat speel-
goed lenen, of ouders komen spelen met hun kinderen en investeren zo in een goede relatie. 
Maar de openingsuren zijn beperkt en ook het speelgoed moet worden vernieuwd. Vooral 
extra openingsuren zou oppas-oma’s enorm helpen. Veel oppas-oma’s (en -opa’s) – die vaak al 
inwonen bij hun kinderen – helpen hun kinderen, de ouders uit de brand door op te passen 
als zij aan het werk zijn. Maar dat is een zware taak. De spelotheek ondersteunt de grootou-
ders, ouders en kinderen uit een van de armste wijken van Jeruzalem. Ondersteunt u hen?

Help de armen
Auto’s, boeken en poppen kosten rond de tien euro per stuk, net als spelletjes. Uiteraard 
varieert de prijs en gaat het om een gemiddelde. Maar met uw bijdrage van tien euro kan 
ook een Ethiopische kleuter uit Kiryat Menachem een keer op school ‘haar’ pop laten zien 
en kan vader een mooi verhaal voorlezen aan zijn kinderen.

»  Geef voor dit waardevolle project op 
NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen voor 
Israël met de vermelding ‘spelotheek Jeruzalem’.

THEMA: STRIJD IN DE EINDTIJD
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Misdaden  

verdwijnen niet  

in de mist

Komt er een  

tweede holocaust?

Veranderingen: 

voedingsbodem voor 

antisemitisme
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Zo zegt de HEERE: Wat betreft al Mijn slechte buren die aan 

Mijn eigendom komen, dat Ik Mijn volk Israël in erfelijk 

bezit gegeven heb, zie, Ik ga hen uit hun land wegrukken en 

het huis van Juda ruk Ik uit hun midden weg.

Maar nadat Ik hen weggerukt heb, zal het gebeuren dat Ik 

zal terugkeren en Mij over hen zal ontfermen. Ik zal hen 

terugbrengen, eenieder naar zijn erfelijk bezit en eenieder 

naar zijn land.

En het zal gebeuren, wanneer zij werkelijk de wegen van 

Mijn volk zullen leren, zodat zij bij Mijn Naam zweren: Zo 

waar de HEERE leeft – zoals zij Mijn volk geleerd hebben te 

zweren bij de Baäl – dan zullen zij te midden van Mijn volk 
gebouwd worden.

JEREMIA 12:1417

Profetisch Perspectief
Wat is de profetische betekenis van deze tijd? In ons verdiepende kwar-
taalmagazine Profetisch Perspectief gaan diverse schrijvers in op deze 
vraag. Het nieuwste nummer van september 2019 draagt als thema 
‘Strijd in de eindtijd’. Een abonnement bedraagt slechts 36 euro per jaar. 

»  Kijk op profetischperspectief.nl voor meer informatie of een 
abonnement.

Deelnemers aan de studiedag voorjaar 2019. | Foto: CvI

Edda (r) en haar dochter Chiara. | Foto: CvI



Vul de kaart in bij deze krant

Doe mee, doneer 
een voedselpakket
De winter staat voor de deur, zeker in Oek-
raïne. Daar is de winter echt een winter van 
sneeuw en ijs. En van afzien, van overleven, 
van korte dagen en strenge vorst. De eenvou-
dige huizen van vooral Joodse ouderen op het 
Oekraïense platteland zijn dan niet warm te 
krijgen. Een voedselpakket helpt dan op heel 
directe wijze, en het gebaar en teken van aan-
dacht en omzien is van onschatbare waarde.

Nog maar kort geleden kregen we een welgemeend 
dankjewel voor de voedselpakketten die we in de 
omgeving van Odessa, in het zuiden van Oekraïne, 
mochten uitdelen aan ouderen. 

We voelen ons vereerd met jullie enorme bijdrage via 
Christenen voor Israël. Honderd procent van jullie gift 
besteden we aan het kopen van voedselpakketten voor de 
arme Joodse ouderen in Odessa.
U weet vast al dat de meerderheid van de Joodse oude-
ren in Odessa onder de armoedegrens leeft. De meesten 
hebben geen geld genoeg om in hun basisbehoeften te 
voorzien. Hun hoop is gevestigd op Tikva, dat voor hen 
kansen en mogelijkheden kan creëren. Wij van Tikva zijn 
daarvoor a� ankelijk van jullie.
Jullie donatie helpt ons om onze belofte te houden en onze 
verantwoordelijkheid te nemen, namelijk dat iedereen een 
voedselpakket krijgt dat zo essentieel voor hen is.

Dank aan jullie allemaal dat jullie dit mogelijk maken.

Met hartelijke groet

Kindertehuis Tikva Odessa*

*   Kindertehuis Tikva Odessa helpt oudere Joodse 
inwoners in Odessa om zo de kinderen te leren om 
te zien naar de ander.
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Voorjaarsreizen naar Israël

Zie Israël ontwaken

Israëlreizen in 2019
Chanoekareis 13 – 19 december € 895,-

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

Voor velen staat het vast: geen periode zo mooi in 
Israël als het voorjaar. Alles wat grauw en kleur-
loos is, loopt uit. De geur van bloesem hangt in de 
lucht, bomen lopen uit en heuvels kleuren groen. 
Er spreekt zoveel hoop en verwachting uit! Als het 
land ontwaakt uit de winterslaap.

Komend voorjaar kunt u met ons mee. En juist in deze 
periode van het jaar, die periode waarin je ziet dat de zomer 
gaat komen, spreken de Bijbelverhalen zo veel sterker. 
De verwachting van het Koninkrijk, de toekomst die gaat 
komen, het nieuwe Jeruzalem. Dan sta je toch met een heel 
andere blik op de Olij� erg te kijken naar de Oude Stad van 
Jeruzalem en de Tempelberg. Ga mee met de Lentereis eind 
maart of in de voorjaarsvakantie eind april, begin mei.

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

Laatste kans: Chanoekareis
De menora die zes jaar in Nederland stond zal 17 
december feestelijk in gebruik worden genomen in 
Sderot, aan de grens met Gaza. Speciaal daarom heb-
ben we een reis georganiseerd van 13 tot 19 december. 
U logeert in Jeruzalem, bent bij de onthulling in Sderot 
en naar keus kunt u mee om projecten van Christenen 
voor Israël te bezoeken. 

Koen en Ira Carlier brengen voedselpakketten bij een arme Jodin 
in Oekraïne. | Foto: CvI

Toeristen in Jeruzalem doen een kameelritje op de Olij� erg.
| Foto: Flash90

Alle genoemde prijzen op basis van halfpension en verblijf in een tweepersoonskamer. 
Voor eenpersoonskamers geldt een toeslag. Wijzigingen voorbehouden.

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. relireizen.nl/cvi

Pedicures bij Hineni
In januari heb ik een oproep gedaan voor pedicures die 
samen met mij om de beurt een paar weken per jaar naar 
de gaarkeuken Hineni willen reizen om mensen die daar 
komen eten te gaan pedicuren. Er hebben dertien men-
sen gereageerd, een leuk team mensen die serieus willen 
deelnemen aan dit avontuur!
We weten dat mensen die bij Hineni komen het niet 
breed hebben. Als ze al geen dagelijks voedsel kunnen 
betalen, kunnen ze helemaal geen pedicure betalen. 
Mensen hebben geen goed schoeisel en ook kunnen ze 
vaak niet meer bij hun eigen voeten komen. Het was een 
groot succes deze eerste week als pedicure bij Hineni. Ik 
kwam geen voeten te kort maar wel handen! We bidden 
iedere dag om Gods leiding en zegenen in stilte iedereen 
die de voetjes laat verzorgen. 

Een hartelijke groet van Richt uit Friesland.

»  Meer informatie nodig of interesse om uw kennis en 
kunde als pedicure in te zetten? Mail naar 
richtje-jaike@hetnet.nl

OPROEP
Help mee, doe mee en vul de kaart bij deze krant in en doneer een of meer voedselpakketten van 10 euro voor de arme Joodse inwoners van 

Oekraïne.

Aan ’t werk als pedicure bij Hineni. | Foto: Richt Nicolai

Lezing Aviel Scheider op 12 november

‘Het echte Israël 
laten zien’
Nieuws dat anderen niet brengen. Dat is de slogan 
én de missie van Israel Today, een magazine dat 
wordt gemaakt in hartje Jeruzalem. De hoofdre-
dacteur van dit blad, Aviel Schneider, spreekt op 
dinsdag 12 november om 20.00 uur in het Israël-
centrum in Nijkerk. 

Schneider legt onder meer uit hoe hij en zijn team van 
journalisten het echte Israël willen laten zien, in plaats 
van de onevenwichtige berichtgeving die je in veel ande-
re media tegenkomt. 
Deze avond met Aviel Schneider is vooral bedoeld voor 
abonnees van Israel Today, maar ook andere geïnteres-
seerden zijn welkom.

»  Aanmelden is wel noodzakelijk vanwege de beperkte 
ruimte. Dat kan via cvi.nl/12november of bel 033-
2458824. Let op: voor deze bijeenkomst geldt vol = vol.

Aviel Schneider. | Foto: Israel Today

Israëlreis voor ondernemers
Van 11 tot 18 januari 2020 is er een Israëlreis voor 
ondernemers, georganiseerd door het onderne-
mersplatform Bouwen met Israël. Een reis met be-
zoeken, ontmoetingen en opening van een nieuwe 
accommodatie gefi nancierd door het platform. 

» Interesse? Mail naar reizen@cvi.nl.
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Chaim Silberstein | Foto: CvI

 

Giften voor Israël 
Israël is Gods uitverkoren volk, en onze ‘oudere broeder’. Daarom kiezen veel 
mensen ervoor om Israël financieel te steunen. Sommigen doen dit door geld na 
te laten aan Israël (daarover meer informatie in de decemberkrant), maar veel 
mensen kiezen ervoor om ook nu al regelmatig Israël te steunen met een gift.  
Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld:

•   Door de acceptgiro bij de krant te gebruiken.
•   Door zelf een overschrijving te doen en daar-

bij aan te geven of dat voor één of meerdere 
projecten bestemd is of voor het educatieve 
werk van Christenen voor Israël zelf.

•   Ook kunt u door een incassomachtiging aan 
Christenen voor Israël of door periodieke over-
schrijving die u zelf instelt bij uw eigen bank 
bijvoorbeeld maandelijks een bijdrage geven.

Giften aftrekken
Giften mag u aftrekken van de belasting. Daarbij 
moet u echter wel rekening houden met de drem-
pel van 1% en met het plafond van 10%. Maar alles 
daartussen is aftrekbaar, daarmee hebt u dus een 
teruggavepost.

Periodieke schenking
Als u Christenen voor Israël regelmatig steunt, kunt u ook overwegen om uw giften 
vast te leggen in een ‘Overeenkomst Periodieke Schenking’. Met deze overeenkomst 
zegt u toe voor minimaal vijf jaar Christenen voor Israël jaarlijks financieel te willen 
steunen. Dat kan een gift zijn voor één of meerdere projecten, of een gift voor de 
organisatie zelf. De giften die u dan jaarlijks aan ons overmaakt, zijn ook onder de 
drempel en boven het plafond aftrekbaar voor uw belastingaangifte. Christenen voor 
Israël heeft daar de benodigde formulieren voor. U kunt deze formulieren aanvragen 
via schenken@cvi.nl of telefonisch bij Leo van Koesveld 033-2458824.

» Voor meer informatie kijkt u op cvi.nl/schenken.

Het Hineni Symfonie Orkest is niet zomaar een orkest. 
Gepassioneerde musici met hart voor het Joodse volk 
maken samen graag tijd vrij om te repeteren en te concer-
teren voor u. Samen ‘hineni’ zeggen, hier ben ik, aan het 
Joodse volk. Het komende concert van 16 november in 
IJsselmuiden zullen ze dat opnieuw doen, en dan onder 
leiding van de nieuwe dirigent van het orkest Ilia Belianko. 

»  Kaarten in de voorverkoop € 12,50, aan de zaal € 
15,00 en kinderen onder de twaalf jaar gratis, via 
hinenisymfonieorkest.nl.

Ilia Belianko
De Joodse Ilia Belianko werd in 1974 geboren in Sint 

Petersburg in Rusland. Al van jongs af aan had hij liefde 
voor muziek. Vanaf vij�arige leeftijd speelde hij piano 
en ook zong hij in diverse koren. Die liefde bleek zo 
groot dat hij er zijn leven aan wijdde. In Sint Petersburg 
begon hij met zijn studie koordirectie aan het conser-
vatorium, maar tijdens zijn studie verhuisde hij naar 
Israël, waar hij zijn studie orkestdirectie voltooide in 
Jeruzalem. 

In 2004 kwam Belianko in Nederland wonen. Aan het 
conservatorium in Amsterdam rondde hij zijn studie 
koordirectie af. Het Hineni Symfonie Orkest is verguld 
dat deze talentvolle dirigent nu ook de leiding over het 
orkest heeft.

16 november, concert in de Hoeksteen in IJsselmuiden

Ilia Belianko, dirigent van het HSO

Onze projecten: het Jaffa Instituut

Gefeliciteerd!
Deze jonge jongen heeft zijn ‘startkwali-
ficatie’ gehaald, een speciaal programma 
van het Jaffa Instituut dat risicojongeren 
en jongeren met een achterstand helpt 
met academische vaardigheden en zelf-
vertrouwen.
Een van die jongeren (niet op de foto) 
had leerproblemen en deed mee aan het 
programma dit jaar. De jongen kwam 
consequent naar elke bijscholingsles. 
Door het jaar heen zagen de docenten 
de cijfers van de jongen verbeteren, van 
onvoldoendes naar bijna alleen maar 
negens en tienen. Aan het einde van 
het jaar slaagde hij voor zijn examens 
en daardoor gaat het dit jaar naar een 
gewone school in Israël. Het Jaffa Insti-
tuut blijft hem ook dit jaar begeleiden zodat de jongen zich goed kan aanpassen aan een 
voor hem heel nieuwe omgeving. Zo geeft het Jaffa Instituut kinderen een kans op een 
goede toekomst in Israël. | Foto: Jaffa Instituut

Dordrecht, Zwolle en Nijkerk

Chaim Silberstein over de vrede 
van Jeruzalem
Jeruzalem betekent ‘stad van vrede’. Maar wat is er vandaag de dag te zien van die 
vrede? Van 28 tot en met 30 oktober komt de Israëlische Chaim Silberstein naar 
Dordrecht, Zwolle en Nijkerk om te spreken over de vraag ‘Waar blijft de vrede van 
Jeruzalem?’

Voor Chaim Silberstein is die vraag 
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, vertaling 
naar het Nederlands aanwezig.

»  Chaim Silberstein spreekt op 28 oktober in Dordrecht, 29 oktober in Zwolle en 
30 oktober in Nijkerk. Details vindt u in de agenda op pagina 23. Voor de lezing in 
Nijkerk dient u zich aan te melden via cvi.nl/thematalks.

Tip voor de feestdagen

Wijnen uit Israël proeven
Kom kennismaken met de wijnen uit Israël. Op 
vrijdag 15 november (10.00 tot 17.00 uur) en 
zaterdag 16 november (10.00 tot 16.00 uur) bent 
u hartelijk welkom op de najaarsproeverij in 
het Israëlcentrum in Nijkerk. Alle wijnen gaan 
open! En het is een uitstekende gelegenheid 
om u te oriënteren op wat u met de feestdagen 
wilt schenken aan uw gasten. De proeverij staat 
onder leiding van vinoloog John Farenhorst en 
inkoper Pieter van Oordt. De gratis proeverij is 
de hele dag door, u bent welkom op de tijd die u 
het beste schikt. | Foto: CvI



 

 

Excursie 27 november

Ontdek Joods Antwerpen 
U reist op 27 november op eigen 
gelegenheid naar station Antwerpen 
Centraal. Vandaar gaan we te voet 
door de Joodse wijk naar de syna-
goge die we uitgebreid bekijken. 
De rabbijn geeft ons uitleg over de 
Joodse feesten en u kunt uiteraard al 
uw vragen stellen. Daarna wandelen 
we door de Joodse wijk naar het 
gerenommeerd restaurant Hoffy’s 
waar een koosjer driegangendiner 
klaar staat. Tijdens het diner krijgen 
we uitleg over de koosjere keuken. 
De excursie begint om 14.30 en 
is rond 19.15 uur afgelopen. Prijs: 
€ 43,50. | Foto: Flash90

 
»  Reservering en verdere info via cvibelgie@gmail.com, 06-39150052 of 

+32-486440862

Gezocht:

Medewerker activiteiten
Voor onze afdeling activiteiten en onze jongerenbeweging Isreality zijn we op zoek 
naar een jonge, creatieve, veelzijdige enthousiasteling die ons wil helpen bij het orga-
niseren van allerlei activiteiten. De vacature staat al enige tijd uit, maar als je snel 
bent, kun je nog reageren tot uiterlijk 28 oktober. 

» Kijk op cvi.nl/droombaan voor alle informatie

Zingen voor Israël
Kom op 1, 8 of 30 november naar een van de koor- en samenzangavonden in Olde-
markt, ’s-Gravenzande of Werkendam. Onder het motto ‘zingen voor Israël’ prijzen 
we de God van Israël en staan we stil bij Zijn beloften. 

1 november – Oldemarkt
U bent welkom in de Hervormde Kerk, 
Marktplein 7 in Oldemarkt. De aanvang 
is om 20.00 uur. Christelijk mannenkoor 
Staphorst en zanggroep Stil treden hier 
voor u op. 

8 november – ’s-Gravenzande
U bent vanaf 19.45 uur welkom in de 
Dorpskerk aan de Langestraat 34. Muzi-
kale medewerking verlenen vocalgroup 
Voice uit Rotterdam, Chr. Jong mannen-
koor Jubilate uit Ridderkerk en harpiste 
Maria Knops. 

30 november – Werkendam 
Vanaf 19.15 uur bent u welkom in de Biesboschkerk. Hier treden de Oosterhoutse Nach-
tegalen en Reflexxion voor u op. 

De toegang voor deze avonden is vrij. Er wordt gecollecteerd en er is gelegenheid om 
producten uit Israël of boeken te kopen.

Kan uit Nazareth iets goeds komen? Dat vroeg Nathanaël 
zich af toen Filippus hem vertelde dat de Messias uit deze 
stad zou komen. Een ogenblik later erkende Nathanaël 
Jezus als de Messias: ‘Rabbi, U bent de Zoon van God, U 
bent de Koning van Israël’. (Johannes 1:47-50)

Bijna tweeduizend jaar na de ontmoeting tussen Natha-
naël en Jezus gebeurt er iets wonderlijks in het leven 
van Saleem Shalash, een Arabische inwoner van Naza-
reth. Hij groeit op in een Rooms-Katholiek gezin en is 
voorbestemd om priester te worden. Het loopt echter 
anders: Saleem wil een ‘gewoon’ leven leiden en wordt 
politieagent. Totdat een vriendin van hem op 19-jarige 
leeftijd verongelukt. Zij was een christen en vertelde vaak 
over Jezus. Saleem vroeg zich dan ook af waarom ‘haar 
God’ dit ongeluk had laten gebeuren. Toen hoorde hij 
een stem: ‘Iemand is overleden, iemand anders wordt 
opnieuw geboren’. Hoewel Saleem dit eerst niet begreep, 
begon hij vanaf toen wel in de Bijbel te lezen.

“Ik kreeg het verlangen om meer van God te weten en ging 
studeren aan het Bethlehem Bible College”, vertelt Saleem. 
‘Bijna iedereen daar gelooft in de vervangingstheologie 
en we lazen alleen maar uit het Nieuwe Testament. Een 
vriend van me nodigde me uit om mijn Master te doen 
aan het Israel College of the Bible in Netanya. Ik studeerde 
er samen met Joodse en Arabische voorgangers. We lazen 
ook in het Oude Testament. Daar gingen mijn ogen 

open voor Gods plan met Israël.’ Tegenwoordig is Saleem 
Shalash voorganger van een christelijke gemeente in Naza-
reth, waar naast Arabische christenen ook Messiasbelij-
dende Joden komen. Shalash preekt er graag uit het Oude 
Testament en wijst op Gods beloften aan Israël. Voor 
veel mensen klinkt het misschien opmerkelijk dat een 
Arabier de staat Israël steunt, maar voor Shalash is het niet 
meer dan normaal: ‘Israël is als enige democratie in het 
Midden-Oosten een veilige haven voor het Joodse volk, de 
groeiende christelijke bevolking en andere minderheden. 
Israël is het beloofde land van God en Hij heeft een plan 
voor Zijn volk.”

»  Van 7 tot en met 11 december komt ds. Shalash naar 
Nederland voor een aantal lezingen. Naast de advent-
bijeenkomst op zaterdag 7 december spreekt hij op 
diverse plekken in het land over ‘Hoe een Arabier 
liefde voor Jezus én Israël kreeg’. Details vindt u in de 
agenda op pagina 23. 

Een Arabier met liefde voor Israël

Als vrijwilliger aan de slag in Israël
Meer weten over vrijwilligerswerk bij Aleh in Israël? Kom dan naar de infoavond op 
maandag 18 november om 20.00 uur in het Israëlcentrum in Nijkerk.

Aleh is de grootste zorgverlener aan 
meervoudig gehandicapten in Israël. 
Naast de professionals kan Aleh ook 
altijd de hulp gebruiken van vrij-
willigers. Honderden vrijwilligers 
uit Nederland zetten zich al in voor 
Aleh, op verschillende locaties in 
Israël.
Vrijwilligerscoördinator Simon 
Weststeijn van Aleh legt tijdens deze 
avond uit waar je als vrijwilliger 
terecht komt en wat er van je wordt 
verwacht. Daarnaast delen Nederlandse vrijwilligers tips en ervaringen over hun peri-
ode bij Aleh en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. | Foto: Aleh

» Wil je er bij zijn? Aanmelden kan via cvi.nl/aleh.

Vocalgroup Voice uit Rotterdam o.l.v. Martin Mans.
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Ondernemers opgelet! Verwen uw perso-
neel en steun Israël! Bestel uw kerstpak-
ketten voor dit jaar bij het Israël Producten 
Centrum. Kies uit een breed assortiment 
van prachtige en heerlijke producten en 
laat deze feestelijk inpakken voor de feest-
dagen. Alle producten komen rechtstreeks 
uit Israël. Met uw aankoop ondersteunt u 
bedrijven door heel Israël en zo steunt u de 
Israëlische economie. Meer weten? Kijk op 
israelwinkel.nl of bel 033-2458814.

Kerstpakketten uit Israël



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

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’, ‘De aangewezen Persoon’, ‘De eerste en de tweede: een 
Bijbels principe’, ‘Richteren 9’ en ‘AMEN Actueel’. Word abonnee op 
dit 2-maandelijkse blad en/of word online-abonnee met toegang tot 
meer dan 1500 artikelen! Zie: www.amen.nl of bel: 0343 594411.

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.

Het Getuigenis van de Sterren - Door astrologie 
en horoscopen is een sluier komen te liggen over de werkelijke 
betekenis van sterren en sterrenbeelden. Dit boek gaat uit van 
het heldere feit dat God de Schepper ervan is! Híj is het, Die 
de Mazzaroth (de Dierenriem) tevoorschijn laat komen op Zijn 
tijd en de Wagen (de Beer) met zijn jongen leidt (Job 38:31). 
Híj is het, Die de sterren telt en “ze alle bij hun naam” noemt 
(Ps. 147:4). 2e opnieuw geredigeerde Nederlandse druk, 
aangepast aan de HSV en voorzien van een losse sterrenkaart.

Dr. E.W. Bullinger - 208 blz - 21x14,8 cm - 9789066944343 - € 17,95

De NAMEN in de Bijbel - Betekenis & concordantie  
Bijbelse namen hebben een belangrijke betekenis en geven meer 
inzicht in geschiedenissen en personen. Dit boek (met harde kaft) 
bevat alle ruim 6000 Bijbelse namen inclusief alle teksten waar ze 
voorkomen. Deze 2e druk uit 2001 is een klassieker, die niet mag 
ontbreken in uw boekenkast!

H.B. Slagter (red.) - 400 blz - 21,7x15,5 cm - 9789066942141 - € 22,60

www.hetbloedschreeuwt.nl

NU LEVERBAAR!!

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

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

WIM VERWOERD
464 PAG. | € 19,50
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2 november 2019
Thoralezing: Noach, Genesis 6:9-11:32
Haftarahlezing: Jesaja 54:1-55:5

9 november 2019
Thoralezing: Lech lecha,  
Genesis 12:1-17:27
Haftarahlezing: Jesaja 40:27-41:16

16 november 2019
Thoralezing: Wajerá,  
Genesis 18:1-22:24
Haftarahlezing: 2 Koningen 4:1-37

23 november 2019
Thoralezing: Chayee Sara,  
Genesis 23:1-25:18
Haftarahlezing: 1 Koningen 1:1-31

30 november 2019
Thoralezing: Toledot,  
Genesis 25:19-28:9
Haftarahlezing: Maleachi 1:1-2:7

Bijeenkomsten

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 (thema: 
Waar blijft de vrede van Jeruza-
lem?) en Simon Soesan (Thema: 
Patatje vrede, over leven in Israël). 
Inschrijven € 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.

Zaterdag 2 november
14.00 uur: Lelystad: Onderwijsdag 

Heer leer ons bidden.  Locatie: 
De Pijler, Ketelmeerstraat 90. 
Workshops met o.a. Jeannet van 
Duuren. Thema: Bidden voor 
Israël. Graag aanmelden i.v.m. de 
catering via pijler.nl.

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: De Pijler, Ketel-
meerstraat 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: Catechese- 

ochtend met ds. Oscar Lohuis. 
 Locatie: De Pleats, Schoolstraat 
82. Thema: Tekenen van de aan-
staande wederkomst.

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

19.30 uur: Den Helder: Lezing ds. 
Oscar Lohuis.  Locatie: Evang. 
Gemeente de Ambassade, 
Nieuwe Kerkplein 2. Thema: 
Tekenen van de aanstaande 
wederkomst.

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. 

20.00 uur: Katwijk aan Zee: Lezing 
ds. Willem J.J. Glashouwer.  Loca-
tie: Vredeskerk, Baljuwplein 1. 
Thema: Wat heeft de Allerhoog-
ste met Israël? 

20.00 uur: Nijkerk: Lezing Aviël 
Schneider.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Thema: 
Het echte Israël in tijden van 
nepnieuws. 

Woensdag 13 november
10.00–15.30 uur: Nijkerk: Studiedag 

voor predikanten en voorgangers 
met prof. dr. W.J. Ouweneel en 
prof dr. M.J. Paul.  Locatie: Israël-
centrum, Henri Nouwenstraat 34. 
Thema: Het Israël van God.

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

20.00 uur: Emmeloord: Lezing ds. 
Willem J.J. Glashouwer.  Locatie: 
Buurthuis de Erven, Amstelland 
2. Thema: Het geestelijk herstel 
van Israël.

20.00 uur: Kessenich (B): Lezing Peter 
Pellemans (1/2).  Locatie: De Borg, 
Kerkstraat 6. Thema: De Joodse 
wortels van het christelijk geloof.

Donderdag 14 november
19.45 uur: Wezep: Lezing vrouwen- 

vereniging met Marianne Glas-
houwer.  Locatie: De Schakel, 
Oranjeboomlaan 27. Thema: Corrie 
ten Boom, zwerfster voor God.

20.00 uur: Oud-Beijerland: Seminar 
ds. Henk Poot (2/3).  Locatie: EG 
Hoeksche Waard, Polderlaan 1. 
Thema: Abraham, de vriend van God.

20.00 uur: Den Bosch: Seminar Peter 
Pellemans (1/3).  Locatie: Weder-
komstkerk, Rijnstraat 20. Thema: 
De roeping van Israël.

Vrijdag 15 november
10.00-17.00 uur: Nijkerk: Wijnproeve-

rij.  Locatie: Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34.

15.00 uur: Nijkerk: Bidstond voor 
Israël.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34.

Zaterdag 16 november 
10.00-16.00 uur: Nijkerk: Wijnproeve-

rij.  Locatie: Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34.

Maandag 18 november
20.00 uur: Aalsmeer: Seminar 

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

20.00 uur: Winschoten: Lezing Aglow 
met Heleen Bénard.  Locatie: 
Leger des Heils, Dr. D. Bosstraat 
16. Thema: Focus op het profe-
tisch woord. 

Dinsdag 19 november
09.45 uur: Groningen: Lezing Aglow 

met Heleen Bénard.  Locatie: 
Gebouw de Wende, Goudlaan 555. 
Thema: De profetische weg.

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

Woensdag 20 november
20.00 uur: Eastermar: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3).  Locatie: de 
Hoge Stins, Torenlaan 12-14. 
Thema: De profetische bood-
schap van advent.

20.00 uur: Weert: Lezing Peter Pelle-
mans.  Locatie: Wijkgebouw Keen-
ter-Hart, St. Jozefsplein 3. Thema: 
Waarom is Jezus een Jood?

20.00 uur: Elburg: Lezing ds. Willem 
J.J. Glashouwer.  Locatie: Ooster-
kerk, Klaverplein 2. Thema: Israël 
en Gods heilsplan met de wereld.

20.00 uur: Boelenslaan: Lezing Jaap 
de Vreugd.  Locatie: Witte Kerkje, 
Boelenswei 52. Thema: De plaats 
van Israël in Gods heilsplan.

Donderdag 21 november
20.00 uur: Oud-Beijerland: Seminar 

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

20.00 uur: Den Bosch: Seminar ds. 
Oscar Lohuis (2/3).  Locatie: 
Wederkomstkerk, Rijnstraat 20. 
Thema: Wat christenen over 
Israël zouden moeten weten.

Vrijdag 22 november
15.00 uur: Nijkerk: Bidstond voor 

Israël.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34.

Maandag 25 november
19.30 uur: Sneek: Lezing ds. Henk 

Poot.  Locatie: Zuiderkerk, Rienck 
Bockemakade 7. Thema: Gods 
beloften voor Israël. 

Woensdag 27 november
20.00 uur: Eastermar: Seminar ds. 

Henk Poot (2/3).  Locatie: de 
Hoge Stins, Torenlaan 12-14. 
Thema: de profetische boodschap 
van advent.

Donderdag 28 november
20.00 uur: Den Bosch: Seminar 

Peter Pellemans (3/3).  Locatie: 
Wederkomstkerk, Rijnstraat 20. 
Thema: Israël in de finale van de 
geschiedenis.

Vrijdag 29 november
15.00 uur: Nijkerk: Bidstond voor 

Israël.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34.

Dinsdag 3 december
20.00 uur: Roermond: Lezing Peter 

Pellemans.  Locatie: Ontmoe-
tingscentrum, Minderbroederssin-
gel 15f. Thema: De vervulling van 
Bijbelse profetieën in onze tijd.

Woensdag 4 december
20.00 uur: Eastermar: Seminar ds. 

Henk Poot (3/3).  Locatie: De 
Hoge Stins, Torenlaan 12-14. 
Thema: De profetische bood-
schap van advent.

Vrijdag 6 december
15.00 uur: Nijkerk: Bidstond voor 

Israël.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34.

Zaterdag 7 december
13.00. uur: Nijkerk: Adventbijeen-

komst.  Locatie: Israelcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Met Saleem 
Shalash en ds. Oscar Lohuis. Thema: 
De komst van de Koning en het 
Koninkrijk. Aanmelden gratis, maar 
wel verplicht via cvi.nl/advent.

Maandag 9 december
20.00 uur: Zwijndrecht: Lezing 

Saleem Shalash.  Locatie: Devel-
hof, Laan van Nederhoven 21. 
Thema: Hoe een Arabier liefde 
voor Jezus én Israël kreeg.

Dinsdag 10 december
20.00 uur: Assen: Lezing Saleem  

Shalash.  Locatie: De Kandelaar, 
Oude Molenstraat 20. Thema: 
Hoe een Arabier liefde voor Jezus 
én Israël kreeg. 

20.00 uur: Lelystad: Lezing Marianne 
Glashouwer.  Locatie: De Pijler, 
Ketelmeerstraat 90. Thema: 
Chanoeka en kerst.

20.00 uur: Leek: Lezing Oscar Lohuis. 
 Locatie: De Hoeksteen, Linden-
steinlaan 1. Thema: Wie is Jezus in 
relatie met Israël.

Woensdag 11 december
20.00 uur: Kessenich (B): Lezing 

Peter Pellemans (2/2).  Locatie: 
De Borg, Kerkstraat 6. Thema: 
Waarom is Jezus Joods?

20.00 uur: Belt-Schutsloot: Lezing 
Saleem Shalash.  Locatie: PKN-kerk, 
Kerklaan 2. Thema: Hoe een Arabier 
liefde voor Jezus én Israël kreeg.

Vrijdag 13 december
15.00 uur: Nijkerk: Bidstond voor 

Israël.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. 

Woensdag 18 december
19.30 uur: Vriezenveen: Lezing Marianne 

Glashouwer.  Locatie: CCK2, Kerk-
straat 2. Thema: Chanoeka en kerst.

Muziek

Zaterdag 26 oktober
20.00 uur: Rotterdam: Jubileumcon-

cert Jan Quintus Zwart.  Locatie: 
De Doelen, Schouwburgplein 50. 

Vrijdag 1 november
20.00 uur: Oldemarkt: Zingen voor 

Israël.  Locatie: Hervormde Kerk, 
Marktplein 7. Thema: Jeruzalem, 
stad van de grote Koning.

Donderdag 7 november
20.00 uur: Leeuwarden: Concert 

Hoop voor Israël.  Locatie: 
Stadskerk De Wijngaard, Meester 
P.J. Troelstraweg 147a. M.m.v. 
Gerald Troost & band en spreker 
ds. Oscar Lohuis. Kaarten € 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. 

Donderdag 14 november
20.00 uur: Zwolle: Concert Hoop 

voor Israël.  Locatie: Opstandings-
kerk, Esdoornstraat 25. M.m.v. 
Gerald Troost & band en spreker 
ds. Oscar Lohuis. Kaarten € 7,- 
(inclusief pauzedrankje) via  
cvi.nl/hoop of 033-4220404.

Zaterdag 16 november
19.30 uur: IJsselmuiden: Concert 

Hineni Symfonie Orkest.  Locatie: 
De Hoeksteenkerk, Goudplevier 
103. Kaarten: voorverkoop  
€ 12,50, aan de zaal € 15,00. 
Hinenisymfonieorkest.nl.

19.30 uur: Putten: Slotavond actie 
voor Aleh.  Locatie: Gerefor-
meerde Kerk, Achterstraat. Orga-
nisatie: Hart voor Israël, Putten.

20.00 uur: Leiden: Concert Hoop 
voor Israël.  Locatie: Marekerk, 
Lange Mare 48. M.m.v. Marcel 
van der Poel & band en spreker 
Henk Binnendijk. Kaarten € 7,- 
(inclusief pauzedrankje) via  
cvi.nl/hoop of 033-4220404.

Donderdag 21 november
20.00 uur: Ede: Concert Hoop voor 

Israël.  Locatie: De Schuilplaats, 
Otterloseweg 18a. M.m.v. Gerald 
Troost & band en spreker ds. Kees 
van Velzen. Kaarten € 7,- (inclu-
sief pauzedrankje) via cvi.nl/hoop 
of 033-4220404.

Donderdag 28 november
20.00 uur: Dordrecht: Concert Hoop 

voor Israël.  Locatie: Grote Kerk, 
Lange Geldersekade 2. M.m.v. 
Jongerenkoor Jigdaljahu o.l.v. Bert 
Noteboom en spreker ds. Henk 
Poot. Kaarten € 7,- (inclusief 
pauzedrankje) via cvi.nl/hoop of 
033-4220404. 

Overig

Woensdag 27 november
14.30-19.15 uur: Antwerpen: Excursie 

Joods Antwerpen.  Prijs: € 43,50 
inclusief diner. Aanmelden en 
info: cvibelgie@gmail.com, 
06-39150052 of +32-486440862.

Tot en met 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 en met 7 november 
10.00-16.00 uur: Leeuwarden: 

Tentoonstelling Expeditie 
Israël.  Locatie: Stadskerk de 
Wijngaard, Mr. P.J. Troelstraweg 
147a. Geopend op woensdagen 
en zaterdagen, en van 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  
29 november 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. 
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Christenen voor Israël België vzw, Emile Vanderveldelaan 1, 2845 Niel | 0486-440862
cvibelgie@gmail.com | Bankrekening: BE91 000 165 450 876

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

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

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

TECHNISCHE REALISATIE: Novente creatief en digitaal bureau, Nunspeet

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

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

Jan Budding Schilderwerk
Veenendaal

Voor al uw schilderwerk,
binnen en buiten!

06-39 675 192

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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KEUKENFORMULE
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onze compleet uitgeruste showroombus 
brengen wij een uitgebreide collectie bij 
u thuis. Uw woning is onze showroom!

DIT MAAKT ONS UNIEK:
 Het hele traject in eigen beheer
 Uw nieuwe keuken direct bekijken 
met Virtual Reality

 Geen aanbetaling
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www.homekeukens.nl
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WONEN IN DE STAD VAN GOUD

ROSALIE

Mijn gedachten gaan terug naar mijn kindertijd. Ik 
groeide op in een gelovig gezin waar betrokkenheid 
bij Israël en het Joodse volk altijd centraal stond. 
De Bijbelse feesten werden bij ons thuis gevierd 
en gebed voor Israël was belangrijk. Van jongs af 
aan voelde ik betrokkenheid bij en liefde voor het 
Joodse volk.

Ik herinner mij nog goed dat ik samen met mijn twee zussen 
een stad bouwde van blokken: Jeruzalem. Met maanvormige 
blokken bouwden we de poorten van Jeruzalem. We hadden 
zo onze eigen fantasie over hoe deze stad eruit zou zien. Tot 
de dag kwam dat wij met onze familie voor de eerste keer 
naar Israël reisden. Samen met mijn twee zussen zat ik op 
de achterbank van de auto en we naderden Jeruzalem. We 

reden omhoog, de berg op, en plotseling kwam Jeruzalem in 
zicht. We vielen stil en waren, hoe jong ook, vol ontzag voor 
deze stad. Een moment dat we nooit zullen vergeten.
Onlangs luisterde ik naar het lied van Christian Verwoerd, die 
zijn eigen versie maakte van het lied Yerushalayim Shel Zahav 
oftewel, Jeruzalem stad van goud. De tekst van het lied raak-
te mij en ik realiseerde mij opnieuw hoe bijzonder Jeruzalem 
is. De stad die God herstelt en bouwt, de stad waar God 
zichtbaar aanwezig is en waarover Hij waakt, de stad waar 
Gods woord wordt vervuld. Jeruzalem, de stad waar het om 
draait en die bezoekers trekt vanuit de hele wereld.
Al luisterend naar dit prachtige lied dacht ik aan de oude 
stad van Jeruzalem met zijn smalle straatjes en de Klaagmuur 
waar dagelijks mensen samenkomen om te bidden. Er heerst 
een bijzondere atmosfeer in Jeruzalem. Als klein meisje 
droomde ik ervan om te wonen in Jeruzalem. Jaren later 
kwam mijn droom uit en mijn dankbaarheid is groot.

“DIT ZEGT DE HEERE 
VAN DE HEMELSE MACHTEN: 

BRANDEND VAN LIEFDE 
NEEM IK HET OP VOOR 
JERUZALEM EN SION.” 

(ZACHARIA 1:14)

ISREALITY JONGERENWEEKEND

IK HEB NIKS MET ISRAËL. 
TOCH?

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

Van 15 tot 17 november is er in Lunteren 
het jaarlijkse Isreality jongerenweekend! 
Een tof Bijbelstudieweekend waar je alles 
leert over Gods plan met Israël en wat wij 
daar als christenen wel of niet mee te maken hebben.

De sprekers en hun onderwerpen:

Bert Noteboom
Hoe kan het dat God onzichtbaar is, maar zichtbaar in Israël?

Ds. Kees van Velzen
Wat betekent het dat wij ‘geënt zijn op de edele olij� oom’?

Rabbijn Jacobs
Hoe kijken Joden naar christenen?

Tjerko van der Wouden
Wat gaat er gebeuren als wij Israël gaan zegenen?

Voor maar € 59,- geniet jij van 15 tot 17 november een heel weekend van goeie Bij-
belstudies, een mooie omgeving en veel gezelligheid! Zien we je op 15 november?
Info & aanmelden: isreality.nl/weekend

MEER 
INSPIRATIE?

Volg ons dan op Instagram: 
instagram.com/isrealityNL

EEN DROOM UITGEKOMEN

VOOR IEDEREEN 
DIE HET WIL ZIEN

Terwijl ik achter mijn computer zit om 
deze column te schrijven, spookt het 
nieuws door m’n hoofd. Amerika heeft zich 
teruggetrokken uit Noord-Syrië; mensen 
zijn in paniek en slaan op de vlucht voor de 
aanvallen van Turkije. En dat is nog maar 
één voorbeeldje van wat er gaande is.
Tijdens een lezing afgelopen week hoorde 
ik dat er vorig jaar 4.500 mensen zijn ver-
moord omdat ze in Jezus geloven, van wie 
3.000 (!) in Nigeria. En gisteravond tijdens 
kring van mijn kerk hadden we het over die 
moeilijke zaken als de misleiding rondom 
abortus en euthanasie en de verdraaiing in 
de wetenschap. Zaken die steeds normaler 
worden.
Ik vind het een gekke wereld. Supermooi 
gemaakt, maar zoveel bizarre gebeurtenis-
sen. Vooral rondom Israël eigenlijk. Hoeveel 
landen, machten en mensen hebben een 
negatief beeld van dit kleine landje, on-
danks... de zegen die Israël voor de hele we-
reld is. Ondanks alle uitvindingen die Israël 
doet op het gebied van technologie, land-
bouw én gezondheidszorg. Ondanks het 
feit dat steeds meer Joden terugkeren naar 
het Beloofde Land vanuit de vier hoeken 

van de aarde. Allemaal precies zoals God al 
lang geleden had beloofd in de Bijbel.
God is nog steeds aan het werk en voert 
Zijn plan uit, met Zijn volk en met de hele 
wereld. Daarom is Israël juist een teken 
van hoop voor iedereen die het wil zien. 
Zie jij het?

Rosalie (25)

INSPIRATIE
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