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‘Deze stad is inder-
daad de stad waar 
God Zijn geschiede-
nis schrijft.’
»  Pagina 16

Hitlers hoge hoed
Het was een omstreden veiling in Mün-
chen op woensdag 20 november. Persoon-
lijke eigendommen van Adolf Hitler, zoals 
een hoge hoed en een ingelijste foto, wer-
den voor duizenden euro’s geveild. Maar 
een van de bieders bleek nobele bedoelin-
gen te hebben. Abdallah Chatila, een Zwit-
serse diamanthandelaar van Libanese oor-
sprong, kocht naast de hoed nog diverse 
voorwerpen op en doneerde ze vervolgens 
aan de Israëlische Collectieve Israël Actie. 
“Ik wilde niet dat deze voorwerpen zouden 
worden gebruikt door neonazi’s om Hitler 
te verheerlijken”, legde hij uit.

Sneller in de VS
Israëlische medische wetenschappers ont-
wikkelen aan de lopende band prachtige 
oplossingen voor medische problemen. 
Een aantal Amerikaanse congresleden 
diende een verzoek in bij het ministerie van 
Buitenlandse Zaken om een kantoor van 
de FDA (Food and Drugs Administration) 
in Israël te openen. Op die manier kunnen 
Israëlische medische innovaties sneller in 
Amerika worden benut. | Foto: Flash90

‘Alert op stereotypen’
De Anglicaanse kerk bracht eind november 
een rapport uit dat erkent dat de christe-
lijke houding ten opzichte van Joden “een 
vruchtbare bodem voor moorddadig antise-
mitisme” is geweest en roept christenen op 
om zich te verootmoedigen voor “zonden 
uit het verleden”. Vooral het veronderstel-
len dat het lijden van het Joodse volk een 
straf was van God voor de moord op Jezus 
heeft ervoor gezorgd dat christenen zich 
schuldig hebben gemaakt aan “het koeste-
ren en bevorderen van negatieve anti-Jood-
se stereotyperingen van Joden, die tot ern-
stig lijden en onrecht hebben geleid.”

Maar meer nog dan het blikpunt dat je ziet, is het de geschie-
denis die verwondert. De plek waar ooit de tempel stond, de 
plek waar Abraham zijn zoon wilde offeren, de plek die eeuwen 
en eeuwen Joden trok om offers in de tempel te brengen. Het 
was de plek waar God woonde. Joden hebben de vaste overtui-
ging dat de Messias zal komen uit het oosten, en dus willen zij 
erbij zijn en Hem als eerste zien. Daarom willen ze begraven 
worden op de Olij�erg, ten oosten van de Tempelberg. Deze 
plek, de Tempelberg, ademt Israël, het is het hart van waar het 
om draait.

Bij christenen is dat besef dat hier de toekomst zal plaatsvinden 
minder op de voorgrond aanwezig. Als een gids aan christelijke 

toeristen vraagt waarom deze plek zo belangrijk is, snappen ze 
vaak de vraag niet. Maar dit is de plek waarnaar Jezus zal terug-
keren. Ook voor christenen is dit de kern van hun geloof.

Deze eeuwenoude geschiedenis en band willen de Verenigde 
Naties ontkennen. Vanaf nu lijken ze alleen nog te spreken over 
de Haram al-Sharif. In een conceptresolutie in november kwam 
het woord Tempelberg niet meer voor. Alsof de VN zo Israël pro-
beren te beroven van zijn erfgoed. Bij het stemmen over de con-
ceptresolutie stemden 154 van de 193 lidstaten vóór de resolutie, 
die in feite één lange, eenzijdige aanklacht tegen Israël vormt. 
Ook de EU en Nederland stemden voor. Met de psalmist zeggen 
wij: “Bid om vrede voor Jeruzalem.” | Foto: Flash90

De Tempelberg is Joods

aktueel
israël

Zovelen hebben er al op de Olij�erg gestaan om het schitterende zicht op de Tempelberg  
te bewonderen. Over de Joodse graven heen zie je aan de overkant van het dal een  
eeuwenoude muur, met een plateau waarop je nu als blikpunt de Rotskoepel ziet.
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Israël
●    Bid om bescherming van Israël als 

het land omringd is door vijanden. 
Bid dat er geen aanvallen zullen 
plaatsvinden, en mochten die toch 
plaatsvinden, dat er geen slachtoff ers 
vallen. Bid dat Israël een daadkrach-
tige regering zal krijgen, die op de 
juiste wijze het land bestuurt.

●   “En het licht schijnt in de duisternis, 
en de duisternis heeft het niet gegre-
pen” (Johannes 1:5). Van ’s avonds 22 
december tot 30 december viert het 
Joodse volk Chanoeka (inwijdingsfeest 
of lichtjesfeest). Bid dat de duisternis 
op dit feest van licht geen kans krijgt 
en dat het Joodse volk dit feest in rust 
kan vieren zonder opgeschrikt te wor-
den door geweld of antisemitisme.

●   Dank voor de prachtige Bijbelse 
beloften over de toekomst van Israël. 
Dat God het Joodse volk thuisbrengt 
en na fysiek herstel ook een geestelijk 
herstel zal geven. En dat Israëls Messi-
as, Koning Jezus, terug zal komen om 
vanuit Jeruzalem op aarde te regeren.

Israël en de volken
●   Afgelopen zomer is er in Nederland 

een nieuwe Israëlische ambassadeur 
begonnen, Naor Gilon. Bid dat de 
ambassadeur een vruchtbare en goe-
de tijd in Nederland mag hebben.

●   Bid voor de landen van het Mid-
den-Oosten. Dank dat er in deze 
veelal islamitische landen ook 
christenen zijn. Vaak worden zij 
vervolgd. Bid om bescherming van 
deze christenen en bid dat meer en 
meer moslims tot geloof in Jezus 
zullen komen.

●   “Verlos Uw volk en zegen Uw 
eigendom, weid hen en draag hen 
tot in eeuwigheid” (Psalm 28:9). 
Bid dat landen die zich vijandig 
opstellen tegenover Israël krach-
teloos zullen zijn in hun kritiek en 
aanvallen. En bid dat God Israël zal 
dragen als het bedreigd wordt.

Christenen voor Israël
●   Bid dat godsdienstdocenten op 

scholen, dominees tijdens ca-
techisatie en jeugdleiders tijdens 
jeugdclub aan de kinderen en 
tieners over Gods trouw aan Zijn 
volk Israël zullen vertellen. En dat 
er geen plaats is voor vervangings-
leer en onjuiste informatie over de 
situatie in het land Israël.

●   Bid voor de medewerkers van 
Christenen voor Israël. Dat zij ge-
zond zijn en vol energie hun werk 
kunnen doen.

●   Dank voor alle mogelijkheden die 
Christenen voor Israël heeft om 
de boodschap van Gods trouw aan 
Israël door middel van lezingen en 
anderszins in de breedte van de 
kerken te brengen.

Alleen moeten we bedenken dat die vrede begint bij Isra-
el. Met de Zoon daalt ook de vrede uit de hemel neer, niet 
zomaar ergens op aarde, maar op Gods erfdeel. De engelen 
zingen letterlijk “vrede op aarde bij mensen van het welbe-
hagen”. Dat wil zeggen bij de mensen naar wie Gods liefde 
en verkiezing uitgaat en dat is Zijn eigen volk.
Daarom zingt Maria over machtigen die van hun troon ge-
trokken worden omdat de Heere heeft omgezien naar Israël. 
En Zacharias zingt dat Israël nu eindelijk bevrijd zal worden 
van alle mensen die haar haten. De shalom gaat nog veel ver-
der als we de engel Jozef horen vertellen dat Jezus Zijn volk 
zal redden van al zijn zonden.

De vrede begint dus in Jeruzalem! Als de profeten spreken 
over de Vredevorst die komen zal, zegt Jesaja dat de vrede 

eindeloos zal zijn op de troon van David (Jesaja 9:6). En van 
daaruit zal de shalom zich dan over de aarde verspreiden, zo-
als ook vanuit Jeruzalem de boodschap van Gods koninkrijk 
gehoord is.
Wat is dat in schril contrast met hoe de wereld zich nu 
gedraagt ten opzichte van Israël, Jeruzalem en het Joodse 
volk. Maar misschien hoort dat ook bij de laatste tijden die 
zwaar zullen zijn. Zijn het de laatste stuiptrekkingen van 
de duisternis, van de afgoden, van de machthebbers van 
deze wereld. Maar het wordt anders. Opnieuw zal de hemel 
opengaan, als eens boven Bethlehem. Dan zal de berg van de 
Heere verheven zijn als de hoogste van alle bergen, “want op 
die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier 
voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen en 
Zijn rustplaats zal heerlijk zijn” (Jesaja 11:10).
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Gebedspunten

Vrede op aarde
Kan er een mooiere boodschap bij de geboorte van Jezus dan deze: “Ere zij aan 
God in de hoogste hemelen en vrede op aarde” (Lucas 2:14). We hunkeren naar 

die vrede. Niet alleen dat er geen oorlogen meer zijn, maar ook geen chaos meer, 
geen ziekte en geen dood. Vrede van boven, werkelijke Shalom.

Made in Israël mag niet meer

“Mijn eerste reactie op deze uitspraak 
was teleurstelling”, vertelt Van Oordt. “Je 
beseft dat je woont in een werelddeel dat 
zó anti-Israël is dat een dergelijke discri-
minerende maatregel tegen Israël wordt 
onderstreept door Europa’s hoogste 
rechtbank. Dat maakt mij bedroefd. Wij 
verkopen diverse producten uit Judea en 
Samaria. Het bizarre is dat het nu vooral 
duidelijk is wat er níét op mag staan: 
‘product uit Israël’. Wij zullen er dus iets 
op gaan zetten in de trant van ‘product 
uit een Joods dorp in Judea en Samaria’.”

Gevolgen
“Ik ben niet bang dat wij minder wijn of 
andere producten uit Judea en Samaria 
gaan verkopen. Onze klanten beseff en 
wel hoe antisemitisch deze maatregel is 
en zullen zich door deze regelgeving niet 
laten afschrikken. Maar ik ben wel bang 
dat supermarkten zullen kiezen om deze 
producten in het vervolg te mijden en dat 
kan vervelende gevolgen hebben voor de 

Pieter van Oordt in de Israëlwinkel in Nijkerk. | Foto: CvI

Afgelopen maand deed het Europese Hof van Justitie uitspraak over de vraag of op producten 
uit Judea en Samaria ‘made in Israël’ mag staan. De rechtbank oordeelde dat dit ‘misleidend 

voor de consument’ zou zijn. Pieter van Oordt, directeur van Israël Producten Centrum is niet 
bang dat hij minder wijn zal verkopen. Toch is hij wel ongerust.

producenten. Ik ben ook bang dat we ge-
tuige zijn van een sluipend proces, waar-
bij steeds een stapje verder wordt gezet 

om Israël te isoleren. Ik vrees dat Europa 
steeds verder toegroeit naar een volledige 
boycot van Israëlische producten.”

Deze cartoon werd in Israël gepubliceerd na 
het besluit van het Europese Hof van Justitie. 
De uitspraak volgde drie dagen na het herden-
ken van de Kristallnacht. De EU maakt zich 
alleen druk om het etiketteren van produc-
ten uit Judea en Samaria en eist geen aparte 
etikettering bij producten uit andere betwiste 
gebieden, zoals uit Tibet (door China bezet), 
Noord-Cyprus (door Turkije bezet) of de door 
Marokko bezette Westelijke Sahara. Dat maakt 
dit tot een discriminerende maatregel die de 
herinnering echoot van de antisemitische maat-
regelen uit nazi-Duitsland. | Beeld: ticp.org.il

In perspectief: als Iran 
tegen alle afspraken in 
zijn nuceaire programma 
opschroeft, reageert de 
EU lauw en worden amper 
sancties afgekondigd. 
Maar als Israël producten 
verkoopt uit betwist gebied, 
staat de EU vooraan om dit 
te sanctioneren.



PA: geweld als reactie
De Amerikaanse regering maakte deze maand bekend dat de Joodse dorpen in Judea en Samaria 

“niet per se illegaal zijn”. Hierop reageerde de Palestijnse Autoriteit (PA) dat ze overweegt 
hoe ver ze de ‘volksopstand’ wil laten escaleren.

Het bericht is opmerkelijk om twee redenen. Ten eerste is deze 
vermeende poging om voorbij te gaan aan de ‘Palestijnse zaak’ 
voor de PA geen reden om zich af te vragen of er verzet en op-
stand moet zijn, maar in welke mate. Het grijpen naar dergelijke 
geweldsmiddelen is niet wat een regering van welk beschaafd 
land dan ook maar zou overwegen. Wie het ergens niet mee 
eens is, stuurt een brief of pakt de telefoon om in gesprek te 
gaan met de ander.

Het tweede wat opmerkelijk is, is dat de westerse wereld hier 
amper op reageert. De PA wil als staat behandeld worden en 
wordt door veel landen in de wereld ook als serieuze gespreks-
partner erkend. Maar elke staat die dergelijke gewelddadige 
stappen overweegt, zou een felle tegenreactie mogen verwach-
ten. En als er dan geen tegenreactie is, dan toch op zijn minst 
een vervolgactie: namelijk diskwalificatie van de PA als ge-
sprekspartner of als mogelijke toekomstige staat.
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Licht
De maand november kenmerkt zich 
veelal door somberte. Het vaak 
grauwe weer zal daarin een niet 
onbelangrijke rol spelen. Er lijkt een 
soort duisternis over de wereld te 
vallen. Soms worden die gevoelens 
ook nog versterkt door de actuele 
gebeurtenissen. De maand novem-
ber 2019 liet grote spanningen zien 
in en rond Israël, dreigingen uit het 
oosten en noorden, raketaanvallen 
in het zuiden. Verwarring, angst en 
donkerheid.
Toch is deze periode van het jaar 
er vooral ook een van verwachting. 
Verlangen naar het licht. Al is het 
maar klein, een kaarsvlammetje. U 
kent dat prachtige gezegde wel: ‘Alle 
duisternis kan het licht van één kaars 
niet doven, maar één kaars kan wel 
de duisternis verlichten.’
Na de afsluiting van de najaarsfees-
ten, geëindigd met Simchat Tora 
(Vreugde der wet), zien de Joden uit 
naar Chanoeka in december. Chris-
tenen kijken na een lange feestloze 
periode uit naar het kerstfeest, dat 
nog altijd wordt gevierd rond de 
zonnewende, eind december. Hoewel 
er veel voor pleit het op Simchat Tora 
te houden.

Naast de Magen David (de David-
ster) is de menora (de zevenarmige 
kandelaar) het belangrijkste symbool 
van Israël en het Joodse volk. Het laat 
zien waartoe het Joodse volk is be-
stemd door de Eeuwige: tot een licht 
voor de heidenvolken (Jesaja 42:6).
‘Israel is the only shining star in a sea 
of darkness’.
De afgelopen zes jaar heeft Chris-
tenen voor Israël met de Joodse 
gemeenschap in Nederland Chanoe-
ka meegevierd door samen de eerste 
kaars op een speciale kandelaar 
aan te steken, op zes verschillende 
plaatsen. De zevende keer vindt 
plaats in Sderot in Israël. De twaalf 
meter hoge, negenarmige kandelaar 
is geschonken aan deze stad in Israël, 
die al jaren onder vuur ligt vanuit 
Gaza. Daar staat hij permanent op 
een hooggelegen plaats, niet ver van 
de grens. Als een opgericht teken.

Diverse steden in de wereld mogen 
dan wel het predikaat ‘lichtstad’ 
hebben: Parijs, Eindhoven, Rome. 
Maar het is vooral Jeruzalem, dat 
het meest aanspraak mag maken op 
deze erenaam. We kunnen er Sderot 
aan toevoegen. Bid voor de vrede 
van Jeruzalem en voor rust in Sderot. 
Overigens ben ik van mening dat 
Jeruzalem de eeuwige, ondeelbare 
hoofdstad van Israël is en zal blijven. 
Daar komt de Messias, die gezegd 
heeft: “Ik ben het Licht der wereld”.

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

Nieuwe verkiezingen of niet?
Nog nooit eerder verkeerde de Israëlische democratie in de fase waarin deze zich nu bevindt.  

Na twee mislukte pogingen om een coalitie te vormen heeft de Knesset een periode 
van 21 dagen om elke denkbaar mogelijke coalitie te vormen.

De wetgeving over het vormen van een 
regering houdt rekening met allerlei 
scenario’s die het democratisch proces 
kunnen beïnvloeden. Meestal verlopen 
verkiezingen en de daaropvolgende for-
matie normaal en zijn dergelijke scena-
rio’s overbodig. Maar voor het eerst in 
Israëls geschiedenis maakt de Israëlische 
Knesset gebruik van een soort laatste 
redmiddel. 
Nadat demissionair premier Benjamin 
Netanyahu het niet was gelukt om een 
coalitie te vormen, faalde ook zijn rivaal 
Benny Gantz in zijn formatiepoging. Hij 
gaf op 20 november zijn opdracht terug 
aan president Reuven Rivlin.

Waarschijnlijk weer verkiezingen
Daarmee trad een wet in werking die na 
het mislukken van de formatie de Knes-
set als geheel de mogelijkheid geeft om 
uit zijn midden elke denkbaar mogelijke 
coalitie te vormen. Voorwaarde is dat 61 
Knessetleden een van hen als premier 
steunen en dat dit Knessetlid schriftelijk 
aangeeft bereid is premier te worden. Als 
dit niet lukt, worden nieuwe verkiezin-
gen uitgeschreven die dan waarschijnlijk 
in maart gehouden zullen worden. 
Er is in Israël weinig hoop dat deze 
bijzondere periode een regering zal 
opleveren en daarom nemen veel politici 
al een voorsprongetje op een nieuwe 
verkiezingscampagne.

Messiaanse verwachtingen
Vreemd genoeg heeft het mislukken 
van de coalitiebesprekingen ook hoop 
gewekt bij sommigen. Dat heeft te 
maken met een voorspelling van veertig 

jaar geleden van rabbijn Kaduri. Toen 
hem werd gevraagd wanneer de Messias 
zou komen, antwoordde hij: “Wanneer 
er verkiezingen zullen zijn, maar er geen 
regering zal komen.”

Benny Gantz, leider van de partij BlauwWit legde tijdens de persconferentie over het mislukken van zijn 
formatiepoging de schuld hiervan bij Netanyahu. In feite startte hij zo zijn nieuwe verkiezingscampagne. 
| Foto: Flash90

Succes Iron Dome heeft keerzijde
Het Iron Domeraketschild is een groot succes. Negentig procent van de keren dat het 
systeem wordt ingezet, is het succesvol. En hoewel elke afgevuurde raket Israël ruim 
45.000 euro kost, heeft het systeem een veelvoud aan dat bedrag aan schade in Israël 
bespaard. Toch schuilt er een addertje onder het gras. Twee gerenommeerde Israëlische 
veiligheidsexperts brachten eind november een rapport uit waarin ze waarschuwden 
dat het succes van het Iron Dome raketschild Israëls afschrikkingskracht kan ondermij-
nen. Als defensief wapen is het een geweldig systeem, maar het drijft terreurgroepen 
ertoe om steeds meer raketten op Israël af te vuren. En dan is de vraag hoe Israël rea-
geert. “Het gevoel van veiligheid dat het Iron Domesysteem geeft, vermindert vaak het 
gevoel van noodzaak. Dit zorgt ervoor dat Israëlische leiders vaak besluiteloos blijven 
over de vraag hoe te reageren.” Die besluiteloosheid kan door de terreurgroepen opge-
vat worden als zwakte, waardoor zij juist aangemoedigd zijn om meer aan te vallen.
| Foto: IDF Spokesperson



In de vroege ochtend van elke eerste 
dag van de week baden de levieten in 
de tempel Psalm 24. De vurige ver-
wachting dat Gods koningschap in 
de tempel zichtbaar zou worden door 
Zijn daadwerkelijke binnenkomst 
klinkt daar sterk in door. Wonderlijk, 
want was de tempel dan niet al Zijn 
woonplaats? Brandde de Lamp Gods 
dan niet meer? Was de heerlijkheid van 
God niet meer in hun midden? Stond 
de Heere God buiten?
Ook de levieten kenden waarschijnlijk 
de verleiding dat het dienstwerk voor 
de Heere belangrijker was dan de Hee-
re zelf. Zij moesten, net als wij, terug-
geroepen worden naar het hart van de 
zaak, dat de Heere God de glorierijke 

Koning van Israël is en dat er niemand 
is zoals Hij, de Eeuwige, machtig en 
sterk, de Eeuwige sterk in de strijd, die 
welkom geheten moet worden en om 
een bijzondere ontvangst vraagt. Om 
die koninklijke intocht gaat het.

Samen
In deze dagen van advent 2019 is het 
goed om deze oproep van Psalm 24 
ook mee te bidden. Om samen met Is-
raël en de gemeente van Jezus Christus 
uit de volkeren ons voor te bereiden op 
dat glorieuze moment van de komst 
van de glorierijke Koning van de Joden 
in Jeruzalem. Dat de wereldgeschiede-
nis haar voltooiing zal krijgen waarvan 
de Bijbelse profeten hebben gesproken. 

Verwachtende Zijn komst, roepen we 
het nu al uit: Maranatha Immanuël, 
Immanuël Maranatha!

Toen wij met een groep gemeentele-
den dit voorjaar Jeruzalem bezochten 
vlak na het Joodse Paasfeest, viel het 
ons op hoeveel bezoekers er waren. 
Overal waren grote groepen uit zeer 
veel verschillende landen en achter-
gronden die door de smalle straten van 
de Oude Stad op weg waren naar de 
bijzondere plaatsen in de stad. Ook bij 
de Klaagmuur waren zeer veel mensen 
samengekomen. Er was heel weinig 
ruimte voor verstilling en verdie-
ping. Toch beseften we toen ook hoe 
bijzonder deze stad is, juist door de 
Bijbelse boodschap en de wetenschap 
dat hier Jezus Zijn weg naar kruis en 
graf maakte. Dat dit Zijn moederstad 
is, waar Hij eens terug zal keren. Toen 
wij de gesloten Gouden Poort zagen 
vanaf de Olij�erg, wisten we eens en 
te meer dat Gods toekomst hier een 
centrale rol zal gaan spelen. Een van 
onze gemeenteleden zei het zo tref-
fend: “Deze stad is inderdaad de stad 
waar God Zijn geschiedenis schrijft.”

Uitzien
De telkens terugkerende roep om de 
komst van de Koning en het open-
zetten van de poorten geeft ook de 
spanning weer dat we nog steeds leven 
in een tussentijd van het ‘reeds’ en het 
‘nog niet’. En dat we nog steeds over 
Israël en de gemeente met twee woor-
den moeten spreken. Met de komst 
van de Zoon van David hebben wij al 
weet van de binnenkomst van de Ko-
ning en Zijn rijk. Maar het is ten dele 
en vaak verborgen. Maar wij wachten 
en kijken reikhalzend uit naar dat 
wat komen gaat. Als de Gouden Poort 
opengaat en de Messias zal binnentre-
den. In deze voorlopigheid bidden we 
voor de vrede van Jeruzalem, zegenen 
we de kinderen van Abraham, Isaak 
en Jakob. Zijn we bewogen om de 
Arabische volkeren, onze broeders en 
zusters in de christelijke kerken in het 
Midden-Oosten. Denken we aan de 
mannen en de vrouwen die zich inzet-
ten voor goede verstandhoudingen.

Elke zondag wanneer het eerste mo-
ment van deze dag aanbreekt, loop ik 
mijn studeerkamer binnen en steek ik 
een klein kaarsje aan met de woorden: 
leven in Christus heeft altijd toekomst, 
en vervolgens neem ik de woorden van 
Psalm 24 als ochtendgebed op mijn 
lippen. In het besef dat de komst van 
de Koning aanstaande is in Israël, in 
de gemeente en mijn eigen leven. Zet 
de poorten maar open! De Koning van 
Israël komt er aan!
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Geloof
In de brief uit de Bijbel aan de He-
breeën staat een definitie van geloof, 
namelijk deze: “Het geloof nu is de 
zekerheid van de dingen die men 
hoopt en het bewijs van de dingen die 
men niet ziet” (Hebreeën 11:1).

In eerste en tweede instantie nogal 
ingewikkeld uitgedrukt. Ik ga het u 
niet proberen uit te leggen, maar het 
is voor mij heel helder. Vele malen 
mochten wij in ons huwelijk en gezin 
ervaren dat wij, ontrouwe mensen, 
een getrouw God hebben. Je ziet 
het niet, maar God geeft Zijn gena-
de. Hij geeft zondenbesef, berouw 
en vernieuwing en vreugde in Zijn 
nabijheid. Als je naar Israël kijkt, zie je 
de belofte, de vergeving, de genade 
en de terugkeer naar het land. Je ziet 
overduidelijk de hand van de Heere. 
Maar er zijn ook mensen die het niet 
zien. Die zeggen: het is toeval. Na 
tweeduizend jaar komt een volk toe-
vallig weer in zijn eigen land, toevallig 
wordt het land weer vruchtbaar, toe-
vallig overwint het zijn vijanden. Dan 
blijft het bewijs liggen, weggeborgen 
en weggewerkt.

Eens sprak ik met een goede vriend 
over periodes van twijfel, twijfel aan 
Gods hand in de geschiedenis, aan 
Zijn bewaring en aanwezigheid. Als 
je helemaal niets meer overhoudt – 
geen God, geen Bijbel, geen goed en 
kwaad, geen geweten – en ik kijk om 
me heen, zoals de psalmist doet en zie 
het leven van de mensen die zonder 
God leven en doen wat ze willen. 
Dan besef ik opnieuw dat de vreugde 
bestaat in het dienen van God, die 
zich geopenbaard heeft in de Messias 
en zich aan ons heeft bekendgemaakt. 
Dat het vreugde geeft om van Zijn ge-
nade te ontvangen. Dat het vreugde 
geeft om voor onze naaste te leven. 
Dat het vreugde geeft om het Joodse 
volk te zegenen, omdat ik zie dat God 
al Zijn beloften, ook aan hen, vervult. 
Kortom, als het leven een illusie zou 
zijn, dan hebben we toch het goede 
deel gekozen.

Ja, het is de hoop op de komende 
Messias en Zijn koninkrijk van vrede 
gerechtigheid en waarheid, die vreug-
de geeft.

Vrede over Israël.

“Poorten, hef op uw kroonlijsten, gaat open deuren voor de toekomst, dat de glorierijke koning  
kan binnengaan! Wie is dat toch, de glorierijke koning? De eeuwige, machtig en sterk,  

de eeuwige sterk in de strijd” (Psalm 24:7-8, Dasbergvertaling).
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Christenen op de Olij�erg tijdens Palmpasen en ook kort voor het Joodse Pesachfeest. Op de achter-
grond de Tempelberg met de Gouden Poort. | Foto: Flash90

Uit het hart gegrepen: profetieën over Israël

Zet de poorten open



Breng de Joden thuis

Verstoten, maar niet vergeten

Honing zonder bijen

De uitvinding van Israëlische studen-
ten bleek tijdens een internationale 
competitie een gouden medaille waard: 
kunstmatige honing. Zonder dat er ook 
maar een bij aan te pas is gekomen 
wisten de studenten van het Technion 
in Haifa een bacterie zo te programme-
ren dat deze honing kan maken. Met de 

steeds kleiner wordende bijenpopulatie 
wereldwijd zou dit product best wel 
eens succesvol kunnen worden.

Raketten Syrië onderschept
Niet alleen uit Gaza worden er raketten 
afgevuurd op Israël, steeds vaker horen en 
lezen we over raketten die vanuit Syrië ko-
men. Halverwege november onderschep-
te Israël vier raketten. Het luchtalarm ging 
af in het noorden zodat Israëli’s een veilig 
heenkomen konden vinden.

Raketten van waterleidingen
In een toespraak op Gaza’s Al Aqsa TV 
in november, zei een van de oprichters 
van de militaire tak van Hamas hoe de 

terreurorganisatie al die jaren raketten 
kon maken en vervolgens afvuren op 
Israël. Ze maken gebruik van de water-
leidingen die er liggen in de verlaten 
kassen in Gaza. Toen er nog Joden 
woonden in Gaza tot 2005 waren er veel 
kassen in het gebied. 

Compensatie voor label
De EU wil dat er op producten gemaakt 
door Israëli’s in Judea en Samaria een la-
bel komt dat zegt dat het niet-Israëlische 
producten zijn. Het Israëlische ministerie 
van Economische Zaken maakte bekend 
dat het eraan zal “werken economische 
hulp te bieden aan iedereen die getroff en 
wordt door het EU-besluit.”

Vliegtuig tot Tel Aviv gedoopt

Ook al is het niet geheel ongebruikelijk 
in de luchtvaart, Israël kon het gebaar 
zeker waarderen. Ethiopian Airlines gaf 
zijn nieuwe vliegtuig dat de vluchten 
tussen Addis Ababa en Tel Aviv zal 
verzorgen de naam ‘Tel Aviv’. Op de 
luchthaven Ben Gurion in Israël werd 
de naam o�  cieel onthuld. | Foto: Tomás 

Del Coro/CC2.0 Flickr.com
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Nataliya in 2018: “Ik werd gebeld door een man die in de 
kerkdienst in Charkov was. Daar heeft hij van ons werk 
gehoord. Hij vertelde me dat hij een jonge Joodse vrouw 
van dertig jaar heeft ontmoet, die in een bejaardentehuis 
woont. Ze heet Julia. De man vertelde me ook dat Julia 
meteen na haar geboorte was achtergelaten door haar 
Joodse moeder. Haar hele kindertijd heeft ze in kinder-
tehuizen doorgebracht. Hierdoor heeft ze niet geleerd 
om zelfstandig te wonen. Daarom woont ze nu in een 
bejaardentehuis.”

Moeilijk traject 
Het werd een moeizaam traject de afgelopen twee jaar, 
maar uiteindelijk lukte het en kreeg Julia de benodigde 
documenten van de lokale autoriteiten en Israël om naar 
Israël te kunnen vertrekken. Nataliya was al die tijd als een 
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nieuws israël aktueel | december 2019 

Voor dit verhaal neem ik u eerst mee naar februari 2018. Onze medewerker Nataliya vertelde me toen over Julia, 
een vrouw die ze op het spoor was gekomen en die aan het wegkwijnen was.

Een brandweerwagen bij een grote brand in een 
fabriek in Sderot. Met man en macht probeert men 
deze grote brand te bedwingen, die ontstond nadat 
een raket uit Gaza insloeg in de fabriek. Op 12 en 13 
november bestookte de door Iran gesteunde terreur-
organisatie Islamitische Jihad Israël, als reactie op de 
moord van hun leider Baha Abu al-Atta. Deze man was 
volgens Israël een “tikkende tijdbom” en zou op het 
punt hebben gestaan om een grote terreuractie tegen 
Israël te beginnen. Met een precisieraket werden hij 
en zijn vrouw in hun slaapkamer gedood. Islamitische 
Jihad zwoer wraak en bestookte Israël vier dagen lang 
met honderden raketten. Hoewel Israëls raketschild 
Iron Dome de meeste raketten wist te onderscheppen 
die bewoond gebied zouden treff en (raketten die in 
open terrein terecht gaan komen, onderschept het 
raketschild niet), landden toch een aantal raketten in 
bewoond gebied. | Foto: Flash90

moeder voor Julia en zorgde ervoor dat ze alles had voor 
haar eerste stappen in Israël.

Naar huis
En toen kwam eindelijk de dag van vertrek. We brachten 
met verschillende busjes emigranten naar het vliegveld 
in Kiev. Ook Julia was erbij. Wel een beetje zenuwachtig, 
maar dat begrepen we helemaal. Ze had nog nooit gevlo-
gen en moest vanaf nu op eigen benen staan. Het integra-

tiecentrum in Israël is op de hoogte van Julia’s situatie en 
haar verleden. Extra aandacht en zorg zijn geregeld.
Nataliya gaf Julia een innige omhelzing. Toen vroeg ik aan 
haar of ze er klaar voor was om naar huis te gaan. Julia kon 
niet antwoorden, het werd haar allemaal teveel, ze dacht 
in een oogwenk aan haar verleden, verstoten, verlaten en 
nu na zoveel jaren... de tranen vloeiden. Hoe kan een moe-
der haar pasgeboren kind verstoten? Het kan, het gebeurt, 
daar is de Bijbel duidelijk over. Maar wel met een vervolg, 
een antwoord. Lees maar mee wat er in Jesaja 49 staat: 

“Zie, sommigen zullen van ver komen: zie, anderen uit het 
noorden en uit het westen, en weer anderen uit het land Sinim. 
Juich, hemel, en verheug u, aarde, bergen, breek uit in gejuich, 
want de Heere heeft Zijn volk getroost, Hij zal Zich over Zijn 
ellendigen ontfermen. Sion zegt echter: De Heere heeft mij 
verlaten, de Heere heeft mij vergeten. Kan een vrouw haar 
zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar 
schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, Ík zal u niet vergeten”
(vers 12-15).

Dankzij uw trouwe steun

Uw hulp aan ons project Breng de Joden thuis 
maakt het mogelijk dat we Julia, en nog honder-
den Joden meer in Oekraïne, Frankrijk en India al 
jarenlang kunnen helpen naar Israël te gaan. Blijft 
u hen ondersteunen, fi nancieel én in gebed?

De hulp kost 135 euro voor een Jood uit Oekraïne, 
400 euro voor een Jood uit Frankrijk en 900 euro 
voor een Jood uit India. Bijdragen zijn welkom 
op NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen voor 
Israël met de vermelding van het land.

Rakettenregen

Julia (l) en Nataliya, vlak voor vertrek op de luchthaven. | Foto: CvI
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Onschuldige grap of kwaadaardig stereotype?

Serieus 
probleem
‘Ultraorthodoxe Joden: een serieus 
probleem’ stond er onlangs groot 
boven een artikel in Het Zoeklicht. De 
schrijver spreekt zijn vrees uit voor de 
gevolgen voor Israël als deze groeien-
de bevolkingsgroep het steeds meer 
voor het zeggen zal krijgen in Israël. Ik 
vrees dat de schrijver een sentiment 
verwoordt dat ook veel lezers van 
deze krant koesteren.

Heeft u wel eens een ultraorthodoxe 
Jood in het echt ontmoet of gespro-
ken? Onder die overigens suggestieve 
term ‘ultraorthodox’ schuilen namelijk 
mensen die Gods Woord serieus ne-
men en die heel goed kunnen uitleg-
gen waarom ze leven zoals ze leven.
In plaats van ‘een goed gesprek met’, 
kiezen christenen helaas maar al te 
vaak voor een ‘sappig gesprek over’ en 
dan komen alle uitwassen naar voren 
die we kennen: dienstplichtweigering, 
het stenigen van auto’s die op Sjabbat 
een orthodoxe wijk binnenrijden en 
het moeilijke gedrag in vliegtuigen 
rond het zitten naast leden van het 
andere geslacht.

Ik vind het zorgelijk dat christenen 
die zeggen Israël te steunen, daarbij 
toch een soort ideaalplaatje hebben 
van een Israël dat voldoet of nog zal 
voldoen aan hun eisen.
Ik vind het zorgelijk dat we onze Bijbel 
lezen en zien hoe God Israël oproept 
om anders te zijn dan de andere vol-
ken, maar vervolgens Joden verwijten 
dat ze zich aan Gods geboden houden 
op een manier die ons niet aanstaat.
Ik vind het zorgelijk dat we als christe-
nen elke strohalm lijken aan te grijpen 
om onze vooroordelen over deze 
Joden bevestigd te zien.

Weet u wat een serieus probleem is? 
Dat we als christenen nog altijd zó 
vol zijn van onze eigengerechtigheid, 
dat we amper 75 jaar na de Holocaust 
alweer in onze blaadjes schrijven over 
Joden als een ‘serieus probleem’. Hoe 
halen we het in ons hoofd!
Hoe vormen Thoragetrouwe Joden 
voor ons een probleem? Denken we 
nou echt dat de God van Israël een 
groot leger nodig heeft om Israël 
te beschermen? Na het verhaal van 
Gideon? Na het verhaal van de knecht 
van Elisa en de Aramese belegering 
van Dotan?

De geest van het kerkelijke antise-
mitisme is nog lang niet gedoofd en 
zoekt zelfs onder de grootste Isra-
elvrienden mogelijkheden om Gods 
volk in een kwaad daglicht te stellen. 
Hoedt u daarvoor!

De ‘Joodse neus’
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De Iraanse dreiging voor Israël bestaat vooral uit Irans gebruik van zogenaamde ‘legers op afstand’. Dit zijn militante bewegingen 
die zich onvoorwaardelijk loyaal hebben geschaard achter de ideeën van de islamitische revolutie, zoals deze door de islamiti-
sche geestelijken wordt gepredikt. Of het zijn groeperingen die Iran met geld steunt en zo feitelijk aanstuurt. Onderstaande 
kaart biedt u een beknopt en onvolledig overzicht, maar laat desondanks duidelijk zien dat Iran bezig is om Israël te omsingelen 
met gewapende groepen, een Iraans leger op afstand.

Het is een hardnekkig vooroordeel: de zogeheten ‘Joodse neus’. Volgens het stereotype zouden Joden boven-
gemiddeld vaak in het bezit zijn van een prominent reukorgaan. Bestaat er zoiets als een Joods uiterlijk?

A�  che van de nazipropagandafi lm De 
Eeuwige Jood. | Foto: IDFA

Tijdens het carnaval in het Vlaamse Aalst 
eerder dit jaar kwam de ‘Joodse neus’ 
weer bovendrijven. Een praalwagen 
toonde twee stereotype Joden in reusach-
tig formaat, compleet met pijpenkrullen, 
hoed én grote neus. Ondanks veront-
waardigde reacties van Joodse organi-
saties en zelfs Unesco, doen de Aalstse 
carnavalisten er een schepje bovenop. Op 
de fl yer voor de komende carnavalseditie 
staat wéér een stereotype Jood afgebeeld 
– weer met een grote, kromme neus.

Mijn eigen neus voldoet absoluut aan 
het stereotype. Zit er dan een kern van 
waarheid in het vooroordeel? In 1914 
nam de Joods-Amerikaanse antropoloog 

Maurice Fishberg de proef op de som. Hij 
onderzocht maar liefst vierduizend Joden 
in New York en kwam tot de conclusie 
dat slechts veertien procent van hen een 
‘typisch Joodse’ neus had.
Waar komt het stereotype dan wel van-
daan? Antisemitisme wordt ook wel ‘de 
oudste haat ter wereld’ genoemd, maar 
het vooroordeel van de Joodse neus is een 
stuk minder oud. Sterker nog, tot het jaar 
1000 werden Joden niet met een ander 
uiterlijk afgebeeld dan niet-Joden. In die 
tijd – toen kon het grootse deel van de 
bevolking helemaal niet lezen en schrij-
ven – heeft men de karikatuur van een 

grote, kromme neus toegeschreven aan 
domme of slechte mensen. In de late der-
tiende eeuw werd het stereotype van de 
‘Joodse neus’ voor het eerst ingezet om de 
Joden als ‘anders’ neer te zetten, bewust 
geassocieerd met slecht en dom. Middel-
eeuwse tekenaars geloofden niet werkelijk 
dat Joden er zo uitzagen, maar gebruikten 
een bestaande karikatuur om de Joden 
als slecht en onbetrouwbaar af te schilde-
ren. Sindsdien zit het stereotype van de 
‘Joodse neus’ verankerd in het Europese 
beeld van ‘de Jood’. Het meest beruchte 
voorbeeld is waarschijnlijk het a�  che van 
de nazifi lm ‘de eeuwige Jood’. 

Zelf heb ik nooit een probleem gehad met 
mijn eigen forse neus. Maar antisemieten 
op sociale media maken er gretig gebruik 
van in haatdragende reacties aan mijn 
adres. En ik ben niet de enige: bij het 
CIDI ontvangen we regelmatig meldin-
gen van Joden (en vermeende Joden) die 
hetzelfde overkomt. Dat het carnaval in 
Aalst dit negatieve stereotype gebruikt, 
benadrukt het beeld van de Jood als ‘de 
ander’. Antisemitische vooroordelen zijn 
helaas springlevend. Reden voor het CIDI 
om waakzaam te blijven.

Hanna Luden is directeur van het Centrum 
Informatie en Documentatie Israël (CIDI).

De omstreden praalwagen bij het car-
naval in Aalst werd dit jaar gevolgd met 
a�  ches waarop opnieuw een stereotiepe 
Jood werd afgebeeld. | Foto: Youtube 
screenshot

Iraanse leger op afstand



Nicole Schiffers geeft kleur aan schuilkelders 

Bewogen door liefde

Stukken grafsteen retour

De Joodse gemeenschap van Tsjechië 
vroeg er al jaren om. In 1987 werden ne-
gentiende-eeuwse Joodse grafstenen in 
stukken gehakt om wegen te plaveien 
voor een bezoek van Sovjetleider  
Michail Gorbatsjov aan wat destijds 
Tsjecho-Slowakije was. De Joodse 
gemeenschap wil deze terug. Nu is 
afgesproken dat stenen die gevonden 
worden bij graafwerkzaamheden gere-

tourneerd zullen worden aan de oude 
Joodse begraafplaats in Praag. | Foto: BBC

Geschriften
gedigitaliseerd
Duizenden Joodse teksten worden de 
komende tijd in een samenwerkings-
verband tussen Google en de Israëli-
sche nationale bibliotheek gedigitali-
seerd. Het gaat daarbij vooral om oude 
geschriften. De geschriften worden 
in Duitsland gedigitaliseerd. Over 
ongeveer twee jaar zijn de teksten 
voor iedereen die dat wil op internet te 
lezen.

Huren stijgen
De maandelijkse huur voor woningen 
is in Israël met 1,6 procent gestegen 

naar een hoogte van vierduizend sjekel, 
zo’n duizend euro. De hoogste huren 
zijn te vinden in Tel Aviv. Daar ligt het 
gemiddelde op 5.865 sjekel (ruim 1.500 
euro); de laagste huur vind je in de re-
gio Krayot net boven Haifa, 2.538 sjekel 
(660 euro).

Straatnamen

De Israëlische straatnamen zijn een 
afspiegeling van de geschiedenis. Veel 
straten zijn vernoemd naar mensen die 
aan de wieg van de staat Israël stonden. 
Er is echter een trend waarneembaar 
dat in plaats van politici, voor arties-
tennamen wordt gekozen. De meeste 
straten worden overigens naar bomen 
genoemd. | Foto: Wikimedia Commons

Snelste groei 
De stad Beth Shemesh heeft de snelst 
groeiende bevolking van Israël. Dat 
blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek. Er wonen nu 118.676 
mensen in de stad, zo’n 62 procent 
meer dan in 2008. Op de tweede en 
derde plaats staan Bnei Brak en Ash-
kelon.
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Vertel!
“De eerste keer, ruim tien jaar geleden, heb ik veel in 
Jeruzalem en Sderot geschilderd. Ik heb toen eigen-
lijk niets van het land gezien. Ik werkte van negen 
tot negen. Vooral het werken voor de kinderen in 
Sderot ligt me aan het hart. Die hebben ook allemaal 
posttraumatische stress - net als ik - doordat zo 
ontzettend vaak het luchtalarm afgaat, de mensen 
de schuilkelders in moeten en raketten om hen heen 
inslaan. Ik kon daar heel veel doen.”

Wat doet schilderen dan met kinderen die getraumati-
seerd zijn? Waarom helpt dat?
“Het haalt ze uit hun eigen wereld. Je kunt soms zo 
vast zitten in je eigen hoofd, zeker met posttrauma-
tische stress. Ik help ze om iets wat verstopt zit van 
binnen, te schilderen. Je hebt in Israël veel feestda-
gen, en de armoede is groot, dus wat we schilderen 
verknippen we ook weer vaak tot ansichtkaartjes die 
ze kunnen versturen. Dan doe je er ook nog iets mee. 
Je kunt met een beetje verf al zoveel doen, al is het 
maar een grote steen langs de sto�ge weg in Israël. 
Je geeft het een paar oogjes, en opeens is het heel 
leuk! Dat is een beetje wie ik ben. Ik hoop dat men-
sen zo met andere ogen leren kijken. Want in alle 
ellende is altijd iets moois te vinden. Alleen moet je 
wel kijken. Dat is denk ik wat het is, het goud halen 
uit de ellende. Dat vind ik ook het mooist.”

Als je in Sderot een schuilkelder beschildert, wat doe je 
dan, schets dat eens?
“Ik heb laatst op het plafond van een schuilkelder in 
Sderot heel groot de wapenuitrusting geschilderd. De 
wapenuitrusting valt uit de hemel, want je zit in een 
schuilkelder en dan heb je toch echt je wapenuitrus-
ting nodig! Maar dat onderwerp komt vanzelf, dat 
kan ik niet bedenken. Ik dacht, hè dat is saai! Zit je 
opgesloten in een schuilkelder omdat het luchtalarm 
gaat, zit je naar zo’n grauw plafond te staren! Dus 

ik dacht, er moet een raam komen. Maar ik bedenk 
dan niet - dat komt echt van God zelf - ze hebben de 
wapenuitrusting nodig. Ik schilder het voor iedereen. 
Bijvoorbeeld met Scooby-Doo erbij, zodat het leuk 
is voor kinderen. Maar iedereen weet ook wat er 
bedoeld wordt en Gods boodschap blijft er in staan. 
Of ik schilder meisjes die water geven. Wat ik schil-
der heeft vaak met water te maken. Ik pas me aan 
naar het gebied waar ik ben, en waar ik voor schilder. 
Bij een kibboets, waar niemand christelijk is, wil ik 
toch iets van God laten doorschijnen, maar dan weet 
ik niet goed hoe. Maar Hij geeft me wel een ant-
woord, vaak iets met water. Dan houd ik het bij het 
waterthema, zonder water kan niets groeien, en Hij 
is het Levende Water. Dus op de een of andere ma-
nier komt het water wel uit de hemel in dat plaatje. 
Maar nooit aanstootgevend.” 

Dus God als grote inspiratiebron voor wat je schildert?
“Ja, ik denk altijd: Heere, wat wilt U dat ik op de 
muur zet? Ik wil niemand voor het hoofd stoten. Wat 
heeft het voor nut dat ik met Jezus aankom of Bijbel-
teksten waar ze niets mee kunnen? Als ze niet aan je 
kunnen merken hoe je bent, dan moet je misschien 
maar bij jezelf te rade gaan, toch? Maar waar ieder-
een wel wat mee kan, is liefde. Dan denk ik, ja de 
enige manier dat ik gewonnen ben is ook door Zijn 
liefde.” 

»  Nicole Schiffers gaf een bijzonder boek uit, Durf 
te leven, over intimiteit met God. Ze publiceert 
dagelijks op haar Facebookpagina een nieuw schil-
derij.
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Foto’s: N. Schiffers

Nicole Schiffers reisde meerdere keren naar Israël om door kunst heen Gods liefde voor de mensen te tonen.  
Haar veelbewogen leven zadelde haar op met posttraumatische stress. Daarom schildert ze veel in en nabij Sderot,  

waar kinderen ook lijden aan de trauma’s en stress van herhaaldelijke raketbeschietingen.

‘Ik help ze om iets 
wat verstopt zit van 
binnen, te schilderen.’

Licht in Sderot
Komende maand reizen meer dan honderd christenen uit Nederland naar Sderot om daar op 17 december aan-
wezig te zijn bij de onthulling van de twaalf meter hoge, davidstervormige menora die Christenen voor Israël aan 
de stad doneert. De reusachtige kandelaar deed zes jaar dienst in Nederland bij openbare Chanoekavieringen. Dit 
jaar kreeg hij een permanente plek in de stad Sderot. Een verslag en foto’s van deze bijeenkomst is dan te lezen op 
onze website cvi.nl.
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Opmerkelijke vondst

Werklieden in het Duitse Bocholt 
deden bij graafwerkzaamheden 
voor een nieuwe parkeergarage een 
opmerkelijke vondst. Uit de bak van 
de shovel trokken ze een stuk steen 
met Hebreeuwse karakters erop. 
Het bleek een restant te zijn van de 
Loechot Habriet uit de synagoge, de 
stenen tafelen waarop de tien ge-
boden zijn gegraveerd. De synagoge 
werd tijdens de Tweede Wereldoor-
log verwoest. Op het stuk dat werd 
gevonden was nog de tekst te lezen 
van het gebod ‘Gij zult niet doden’.
| Foto: Sallo van Gelder

Hebreeuws op euromunt

Litouwen geeft volgend jaar een 
speciale euromunt uit ter waarde van 
tien euro. Het land doet dit ter ere 
van rabbijn Elija ben Solomon Zalman 
die driehonderd jaar geleden in 
Vilnius werd geboren. De rabbijn 
groeide uit tot een groot Joods wet-
geleerde en werd ‘het genie van 
Vilnius’ genoemd, ofwel de Vilna 
Gaon. De munt wordt de eerste o�  -
ciële euromunt met Hebreeuws erop.

Lift in de Machpela

Als u de spelonk van Machpela in 
Hebron al eens bezocht, begrijpt u 
het wel. Je moet een hoop trappen 
op om binnen te komen. Daarom wil 
Israël dat er een lift wordt geïnstal-
leerd. Maar ja, waar dan? Het is een 
complex gebouw met veel gevoelig-
heden, aangezien er zowel Joden als 
moslims bidden. De vraag ‘waar dan’ 
zal voorlopig waarschijnlijk onbeant-
woord blijven. | Foto: Flash90

Duurzaam
Energieminister Yuval Steinitz dacht 
kat in ’t bakkie te hebben met zijn 
energieplan. De vondst van aardgas 
voor Israëls kust rechtvaardigde de 
bouw van een netwerk van gasge-
stookte energiecentrales. Maar ruim 
honderd Israëlische wetenschappers 
schreven hem in november een 
brandbrief waarin ze de minister 
oproepen het plan te herzien en voor 
duurzamere oplossingen te kiezen.

kort nieuws

Leuke weetjes over Joodse kleding

We schreven al eens vaker over OrotTV. U 
kunt daar een enorme rijkdom aan uitleg 
vinden over en vanuit het Jodendom zelf. 
In een videoserie onder de titel Voorbij de 
deur – kleding biedt OrotTV ons een in-
kijkje in de wereld van orthodoxe kleding. 
De fi lmpjes, die samen nog geen kwartier 
kijken in beslag nemen, zijn zowel verma-
kelijk als informatief. Ze geven misschien 
niet een compleet overzicht, maar bieden 
genoeg inhoud om te leren hoeveel nuan-
ces er zijn en hoeveel diepte er zit achter 
ieder kledingstuk dat een Jood draagt.

Mooi en grappig
Wist u bijvoorbeeld dat een chassidische 
Jood zijn jas rechts-over-links sluit, in 
plaats van het gebruikelijke links-over-
rechts, zoals reguliere herenkleding? In de 
Joodse mystiek staat links namelijk voor 
gestrengheid en recht voor mildheid en 
barmhartigheid. De manier van het slui-
ten geeft zo een voorkeur voor mildheid 
aan. Mooi toch!

Nog een grappig detail: de Thora schrijft 
voor om schouwdraden te bevestigen aan 
de vier hoeken van elk kledingstuk. Door 
een hoek van de slip van een jas rond te 
knippen, heeft het kledingstuk geen vier 
hoeken en vervalt die verplichting.

Kostbaar
Een Joodse student beschrijft zijn kle-
dingkeuze als een uiting van zijn geloof. 
Een ander legt uit dat zijn kleding hem 
ook helpt. Kleding geeft immers een 
bepaalde status weer en met een zeke-
re status vertoon je je niet op plekken 
waar je niet behoort te komen. Zo is de 
kledingkeuze van een orthodoxe Jood ook 
een middel om verleidingen uit de weg 
te gaan. Die status heeft overigens wel 
een prijskaartje, zo blijkt uit de fi lmpjes. 
Vooral hoeden kosten een lieve duit.

Bekijk de fi lmpjes op youtube.com. Zoek 
naar ‘voorbij de deur – kleding’, dan vindt 
u de fi lmpjes bovenaan de resultaten.

Snelle Joodse oliebollen

Zoals oliebollen horen bij oud en nieuw, zo horen de soefganiot bij Chanoeka, het 
Joodse lichtjesfeest. En soefganiot lijken wel wat op oliebollen. Het onderstaan-
de recept is voor 4 tot 6 soefganiot. Maar misschien is het verstandig gelijk een 
dubbele portie te maken. Voor je het weet zijn ze namelijk op.

Een nieuw tijdschrift: 

Opinie-pijler
Voor het eerst in de kerkgeschiedenis 
werken Joden en christenen samen om 
met een kwartaalblad de meningsvor-
ming in Nederland te dienen over allerlei 
zaken in onze maatschappij en in het 
wereldgebeuren. De redactie laat daarbij 
haar denken bepalen door de Tenach of 
het Oude Testament, de Bijbel zoals de 
Here Jezus deze kende. Het kwartaalblad 
Opinie-pijler is te 
zien als een tast-
bare gestalte van 
de onopgee� are 
verbondenheid 
tussen Joden 
en christenen, 
tussen kerk en 
Israël. 

Geïnteresseerd? 
Kijk voor meer informatie en een 
abonnement op Opinie-pijler.com.

Al doende leert 
men
De meeste mensen hebben rond de 
kerstdagen vrij. Een prima gelegenheid 
om eropuit te trekken en wat meer te 
leren van de Joodse geschiedenis van 
Nederland. Enkele suggesties.

•   Joods Historisch Museum in Amster-
dam. Prima te combineren met een 
bezoek aan de Portugese synagoge aan 
de overkant van de straat.

•   Het Westerborkpad. Maak een begin 
met het lopen van de route die de trein 
reed, waarmee Joden van Amsterdam 
naar Westerbork werden gedeporteerd. 
Er is een wandelgids van deze route.

•   Het Etty Hillesum Centrum in Deven-
ter. Een leerzaam en indrukwekkend 
bezoek met onder meer exposities over 
het Joodse leven in Deventer en over 
het leven van Etty Hillesum.

•   Voor simpele maar heerlijke Israëlische 
snacks kun je terecht bij McLevi in 
Barneveld. Of laat je heerlijk koosjer 
verwennen bij Hoff y’s in Antwerpen.

Koosjer restaurant Hoff y’s in Antwerpen. | Foto: Hoff y’s

Het Etty Hillesum Centrum in Deventer | Foto: 
openmonumentendag.nl

Foto’s: youtube screenshot

Ingrediënten:
•  350 gr bloem
•  3 tl bakpoeder
•  2 eieren
•  50 gr suiker
•  2 bekers yoghurt, 

elk van 150 gr
•  2 tl vanillesuiker
•  1/2 tl citroensap
•  Poedersuiker
•  1 liter zonnebloemolie

Bereiding
Alle ingrediënten – behalve de poedersuiker en zon-
nebloemolie – mengen tot een soepel deeg. Laat het 
onder een theedoek een half uurtje rijzen. Verhit de olie 
in een kleine pan. Vorm deegballetjes met twee lepels 
en laat het in de hete olie glijden. De olie is goed op 
temperatuur als het beslag komt bovendrijven. Keer 
de soefganiot tot ze mooi bruin zijn aan beide zijde. En 
dan smullen maar. Warm zijn ze het lekkerste, bestrooid 
met poedersuiker. Je kunt ook jam in het midden spui-
ten, zo worden de soefganiot vaak gegeten.

Uit: Smakelijk Israël, voor € 22,50 te koop bij het IPC, israelwinkel.nl.

U heeft het zich vast wel eens afgevraagd: waarom kleden orthodoxe Joden zich zo 
apart? Het is eenvoudig je daarbij door vooroordelen te laten meeslepen. In wer-
kelijkheid kenmerkt de Joodse kledingstijl zich tot in detail door allerlei keuzes en 
wijsheden waar je als buitenstaander niets van ziet. Tijd voor een stukje uitleg!
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Israël werd in 2019 aangevallen vanuit Syrië, Libanon 
en Gaza. In alle gevallen was de hand van Iran te zien, 
of beter, die van Qassem Soleimani de opperbevelheb-
ber van de Qudsbrigade van de Iraanse Revolutionaire 
Garde (IRGC). Deze brigade werd indertijd opgericht 
om de Islamitische Revolutie, zoals deze door de 
ayatollahs wordt gepropageerd, in het buitenland 
uit te breiden. Soleimani overzag persoonlijk iedere 
grote veldslag tijdens de jaren dat een internationale 
coalitie tegen IS vocht in Irak en Syrië. Nu het kalifaat 
van IS niet meer bestaat, is de volgende fase van de 
Islamitische Revolutie aangebroken, zo werd in okto-
ber tijdens een vergadering van de IRGC in Teheran 
besloten.

Doelwit: Israël
Centraal in die fase staan de voorbereidingen op oor-
log tegen Israël. U begrijpt nu ook waarom Iran de bri-
gade die verantwoordelijk is voor het ‘exporteren’ van 
de Islamitische Revolutie de naam ‘Quds’ gaf. Quds is 
namelijk Arabisch en Farsi voor ‘Jeruzalem’.
De voorbereidingen voor deze oorlog tegen Israël 
zijn al jaren aan de gang en begonnen in feite met het 
oprichten van Hezbollah in Libanon. Hezbollah bezit 
nu 140.000 raketten die op Israël zijn gericht. Som-
mige daarvan kunnen doelen in heel Israël bereiken. 
Hezbollahleider Hassan Nasrallah dreigde in 2019 
dat zijn organisatie in de volgende oorlog tegen Israël 
raketten op vitale burger- en militaire doelen in Israël 
zal afvuren en dreigde Galilea binnen te vallen.
Dat dit geen loze woorden zijn, bleek uit de ontdek-
king van een aantal aanvalstunnels dit jaar, die Israël 
verwoestte. De Libanese terreurgroep is door zijn 
deelname in de oorlog in Syrië uitgegroeid tot een 
volwaardig leger met moderne wapens.

Raketdreiging uit Irak
Dan is er Irak, waar Soleimani verantwoordelijk was 
voor het benutten van het vacuüm dat ontstond 
na het vertrek van het Amerikaanse leger in 2011. 
Terwijl de wereld alleen maar oog had voor IS, richtte 
Soleimani samen met militairen en politici uit Irak de 
paramilitaire organisatie al-Hashd al-Shaabi op. Deze 
organisatie heeft nu 140.000 tot de tanden bewapende 
strijders en werd in 2018 volledig geïntegreerd in het 

Irakese leger. Het begon zich daarna voor te bereiden 
op het volgende project: oorlog tegen Israël.
Toen duidelijk werd dat Iran langeafstandsraketten 
aan al-Hashd al-Shaabi begon te leveren en in Irak 
raketbases aan het bouwen was, greep het Israëlische 
leger in. Israëlische onbemande vliegtuigen en naar 
verluidt ook het nieuwe F-35 gevechtsvliegtuig bom-
bardeerden herhaaldelijk dergelijke doelen in Irak.

Voorbereidingen in Syrië
Soleimani wil nu ook Syrië omvormen tot een nieuwe 
Iraanse vazalstaat. De Qudsbrigade heeft al milities uit 
Irak en Afghanistan overgebracht naar Syrië en over-
heerst nu zeven steden op de oostoever van de Eufraat 
in Syrië. Tegelijkertijd probeert Iran om Oost-Syrië 
en het gebied ten oosten van Israël te veranderen in 
een bolwerk van de sjiitische islam. Dit gebeurt via 
het onderwijs en in de moskeeën. Bovendien wordt 
het soenitisch-Arabische families die waren wegge-
vlucht tijdens de burgeroorlog, niet toegestaan om 
terug te keren naar hun huizen in het grensgebied met 
Israël. Die huizen worden vervolgens aan leden van de 
sjiitische milities uit Irak en Afghanisten gegeven die 
vervolgens hun families laten overkomen.
Het enige dat Israël tegen deze Iraanse activiteiten 
in Syrië kan ondernemen, is aanvallen uitvoeren op 
wapentransporten en militaire faciliteiten die door 
deze Iraanse coalitie worden gebruikt. De Israëlische 
luchtmacht voert regelmatig dergelijke luchtaanvallen 
uit en probeert zo te voorkomen dat Iran het grensge-
bied met Israël overneemt.

Invloed bij Palestijnse terreurgroepen
Iran is ook grotendeels verantwoordelijk voor de 
aanvallen op Israël vanuit Gaza en traint en bewapent 
Hamas en Palestijnse Islamitische Jihad. Die laatste 
groep fungeert in Gaza als een echt Iraans leger op 
afstand en neemt zijn orders direct van Soleimani. 
Hamas opereert meer ona�ankelijk, maar heeft ook 
verplichtingen ten opzichte van Iran, dat de organisa-
tie 30 miljoen dollar per maand geeft.
Iran probeert ook om in Judea en Samaria een voet 
aan de grond te krijgen. De binnenlandse veiligheids-
dienst Shin Bet arresteerde in 2019 enkele Palestijnse 
Arabieren en Iraanse agenten die via Jordanië met 

Iraans geld probeerden terreurcellen en wapenfabrieken 
op te zetten.

Ten slotte is er Jemen waar de zogenaamde Houthimili-
tie volgens premier Netanyahu ook langeafstandsraket-
ten uit Iran heeft ontvangen. Deze zouden bestemd zijn 
om het scheepsvaartverkeer in de Rode Zee te frustreren 
en vormen een bedreiging voor Eilat.

Gog en Magog
Rabbijnen in Israël wijzen in toenemende mate op de 
profetie over Gog en Magog uit het boek Ezechiël en 
menen dat er opnieuw een profetie aan het uitkomen is. 
Rabbijn Zamir Cohen, een populaire rabbijn met grote 
Bijbelkennis en even grote kennis van de wetenschap, 
wijst op het feit dat in de lijst met landen rond Gog en 
Magog (Ezechiël 38) ook Iran (Paras) en Turkije (Beit 
Togarma) verschijnen. Met beide landen had Israël lange 
tijd een vriendschappelijke relatie, maar nu zijn deze 
naties veranderd in islamistische dictaturen met een 
blinde haat tegen Israël. Magog is een land dat niet meer 
bestaat, maar een groot deel besloeg van het huidige 
Iran.

Drie fasen
De oorlog Gog en Magog bestaat uit drie fasen zei de 
rabbijn Israel Meir Kagan honderd jaar geleden: een 
eerste wereldoorlog, een tweede wereldoorlog en na 
geruime tijd een derde wereldoorlog. Die laatste oorlog 
zou een oorlog zijn zoals we die nog niet eerder heb-
ben gezien en moslims zullen een grote rol spelen in 
deze fase van Gog en Magog. Volgens de Joodse traditie 
begint deze fase op de zevende dag van Soekot. De 
oorlog tegen het islamisme begon op de zevende dag 
van Soekot in 2001, kort nadat Al-Qaeda de Verenigde 
Staten aanviel. Die oorlog duurt voort en zal volgens de 
Gaon van Vilna, een rabbijn die bijna driehonderd jaar (!) 
geleden leefde, in twaalf minuten worden beslecht.
Gevraagd naar de situatie van Israël tijdens de derde 
fase van Gog en Magog antwoordde rabbijn Cohen dat 
dit a�ankelijk is van het volk van Israël. Wanneer Israël 
zich verenigt en zich voldoende houdt aan de geboden 
van Thora, dan zal G’d zelf de oorlog voor Israël voeren 
en het volk beschermen net zoals indertijd gebeurde 
tijdens en na de uittocht uit Egypte.

analyse israël aktueel | december 2019 

Het jaar 2019 is bijna ten einde. Wanneer we terugkijken op de situatie in het Midden-Oosten, en in het bijzonder 
die in Israël, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de dreiging en chaos alleen maar toenemen.

Raketten worden afgevuurd op Israël vanuit Gaza. Terreurgroep Palestijnse Islamitische Jihad neemt zijn orders direct van Iran. | Foto: Flash90 Qudsbrigadecommandant Qassem Soleimani. | Foto: CC4.0/ 
Wikimedia Commons
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In de vorige column (Israël Aktueel, 
november 2019) stelde ik in feite de 
vraag wie Paulus in Romeinen 9:24 op 
het oog heeft. Wie zijn degenen die 
niet alleen uit de Joden, maar ook uit 
de heidenen geroepen zijn? Bedoelt hij 
dan de gemeente of heeft hij het nog 
steeds over het volk Israël? Bijna als 
vanzelfsprekend hebben we daar altijd 
gedacht aan de christelijke gemeente. 
Maar is dat juist?

Oorspronkelijke betekenis
Paulus citeert de profeet Hosea, die 
profeteert over het tienstammenrijk 
Israël en het tweestammenrijk Juda. 
Zou Paulus in die tekst nu ineens 
iets heel anders horen dan Hosea 
bedoelde? Dat kan natuurlijk best. 
Maar hoe meer ik de brieven van 
Paulus tegen zijn Joodse achtergrond 

lees, des te meer raak ik ervan over-
tuigd dat Paulus de oorspronkelijke 
betekenis nooit uit het oog verliest. 
Met andere woorden, de apostel heeft 
het (nog steeds) over het volk Israël, 
dus niet alleen de stam Juda, maar alle 
stammen. En dus ook niet de kerk uit 
Joden en heidenen. 
Dat blijkt ook uit het vervolg: “En 
Jesaja roept over Israël uit” (Romeinen 
9:27; cursief van mij, KdV). Wat roept 
hij uit? “Al zou het getal van de Israë-
lieten zijn als het zand van de zee, het 
overblijfsel zal behouden worden.” 
Hier zien we hoe Paulus als het ware 
leeft in de Schriften van Israël. De 
Israëlieten als het zand der zee - dat 
had Hosea ook gezegd! Paulus schreef 
het niet allemaal op, maar in gedach-
ten speelde het wel mee. Israël zal 
toch weer een groot volk zijn, bedoelt 

Hosea; en ze zullen kinderen van de 
levende God genoemd worden, ‘Mijn 
volk’!

Teken van hoop
Maar Jesaja is realistisch (Jesaja 10:20 
e.v.), en Paulus ook. Jesaja profeteert in 
een tijd dat Israël bedreigd wordt door 
de Assyriërs en steunt op de verkeerde 
bondgenoten. Dan is het maar een rest 
die ontkomt en terugkeert naar God. 
Zo is het maar al te vaak gegaan. De 
rabbijnen leren dat er maar een vijfde 
deel van het volk uit Egypte wegging. 
Maar die rest van Jesaja is tegelijk een 
teken van hoop. God blijft het opne-
men voor Israël. De rest waarborgt het 
herstel van het volk. Dat is het vaste 
vertrouwen van Paulus. Daarom kan 
hij straks schrijven: “Zo zal heel Israël 
behouden worden.”

‘’Repareer het hek’

In 2003 begon Israël met de bouw 
van een veiligheidsbarrière om Judea 
en Samaria heen. De afscheiding 
– grotendeels hek en op sommige 
plaatsen een muur – heeft talloze 
aanslagen in Israël verhinderd. Maar 
afgelopen maand trokken plaatse-
lijke bestuurders aan de bel. Op veel 
plaatsen is het hekwerk doorgeknipt 
en daarmee biedt het hek amper nog 
bescherming. | Foto: Menashe Regional 

Council

Antisemitisme in Aalst

Herinnert u zich nog het carnaval in 
het Belgische Aalst, vorig jaar? Carna-
valsvereniging Vismooil’n paradeerde 
daar met een carnavalswagen met 
daarop karikaturen van geldzuchtige 
Joden met pijpenkrullen. De verto-
ning riep enorm veel protest op, maar 
de stad lijkt zich daarvan weinig te 
hebben aangetrokken. Vorige maand 
werden antisemitische karikaturen 
(zie a�eelding) uitgedeeld om het 
carnaval van 2020 aan te kondigen.  
| Foto: JTA

Toch nog trouwen
Weken vooraf gepland, maar dan 
valt je huwelijk in ’t water omdat 
terroristen raketten afvuren op de 
plaats waar je wilt trouwen. De 
locatie is wel gepantserd, maar de 
gasten durven niet te komen. Eitan 
Sapir nodigde tijdens de raketbe-
schietingen half november stellen uit 
om gratis gebruik te maken van zijn 
trouwlocatie in het midden van het 
land. “We doen alles om de mensen 
in het zuiden te helpen en te laten 
zien hoe verenigd Israël is onder deze 
moeilijke omstandigheden.”

Activist uitgezet
Toen de mensenrechtenorganisatie 
Human Rights Watch in 2017 Omar 
Shakir aanstelde als directeur van de 
afdeling in Israël, gingen er al wat 
belletjes rinkelen. Shakir was een 
vurig voorvechter van boycots, desin-
vesteringen en sancties (bds) tegen 
Israël. Kort daarna nam Israël een 
wet aan die het mogelijk maakte om 
bds-activisten te weren. Shakir werd 
uitgezet, maar vocht zijn uitzetting 
aan. Deze maand oordeelde het Isra-
elische hooggerechtshof dat Israël 
rechtmatig handelde.

Overblijfsel

december 2019 | israël aktueel

“Al zou het getal van de Israëlieten zijn als het zand van de zee, het overblijfsel zal behouden worden” 
(Romeinen 9:27)

kort nieuws

In de Talmoed staan uitsluitend zinnige discussies. Als 
ik een meningsverschil met mijn echtgenote heb over de 
vraag of het raam gisteravond wel of niet open stond, dan 
heeft één van ons gelijk (meestal mijn echtgenote). Maar dit 
soort discussies komen in de Talmoed niet voor. Als er een 
meningsverschil wordt gebracht, hebben altijd beiden gelijk. 
Het verschil tussen de beide opvattingen zit hem in de vraag: 
vanuit welke invalshoek wordt er tegen het probleem of het 
vraagstuk aangekeken?

Twee invalshoeken
We gaan terug naar de menora. Het Jodendom leert ons dat 
we het goede moeten doen en het kwade moeten bestrijden. 
“Ik ben jullie G’d”, de eerste van de Tien Geboden, geeft aan: 
doe goed. Het tweede gebod “gij zult geen afgoden dienen” 
roept op tot het bestrijden van het kwaad. Het zuivere vlam-
metje van de menora straalt warmte uit, oprechte warmte. 

Het staat symbool voor het verrichten van goede daden. Om 
volmaaktheid te bereiken moet je opbouwen, iedere dag een 
beetje beter zijn. Langzaam maar zeker zorgt dan het licht 
er bijna automatisch voor dat er voor duisternis geen plaats 
meer is. Het kwaad verzwakt met de dag.
Het kwaad kan echter ook anders worden aangepakt. Name-
lijk, vanaf dag één keihard bestrijden, met vuur er tegenaan 
gaan. En dus op de eerste dag Chanoeka meteen alle kaarsjes 
ontsteken. Een keiharde aanpak. Alles uit de kast halen. En 
dan langzaam maar zeker is het kwaad verdreven en hoeven 
we op de laatste dag nog nauwelijks één vlammetje te ontste-
ken.

Elke dag een kaarsje meer
Beide benaderingen in de strijd tegen de duisternis hebben 
gelijk. En wie eerlijk naar zichzelf kijkt, herkent deze beide 
manieren van omgaan met het leven. Soms stel je je positief 
op en concentreer je je op het doen van goed. Aan het kwade 
besteed je weinig aandacht, dat verdwijnt wel vanzelf. Maar 
vaak ook is een harde opstelling nodig. In de opvoeding 
bijvoorbeeld zal een goede ouder ook af en toe hard moeten 
optreden. U kent toch de uitdrukking ‘zachte heelmeesters 
maken stinkende wonden’.
Beide benaderingen in de Talmoed hebben dus gelijk. De 
eerste dag één kaarsje, maar ook op de eerste dag alle acht, 
de harde aanpak. Toch steken we met Chanoeka elke dag een 
kaarsje meer aan. Leg de nadruk dus primair op het doen van 
goed, maar vergeet niet dat af en toe het actief bestrijden van 
het kwaad ook echt nodig is.

*  Chanoeka is het Joodse lichtfeest dat meestal in december 
wordt gevierd. Joden herdenken dan dat bij de herinwijding 
van de tempel een klein beetje olie genoeg was om de kande-
laar acht dagen te laten branden tot er weer nieuwe olie was.

Allebei gelijk
Er is een discussie in de Talmoed over hoe de menora (kandelaar) met Chanoeka*  

moet worden aangestoken. Beginnen we op de eerste dag met acht lichtjes en  
ieder dag één minder of beginnen we op de eerste dag juist met één vlammetje  

en bouwen we op tot alle acht vlammetjes hun zuivere licht verspreiden?
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Beelden worden gebruikt waarmee iets wordt uitgelegd. 
Dat wordt dan bewust zo gedaan. Er wordt lerend, onder-
wijzend gesproken. “Mij, de Bron van levend water, hebben 
zij verlaten”, zegt God, “om zichzelf bakken uit te houwen, 
gebroken bakken die geen water houden” (Jeremia 2:13). 
Water is bittere noodzaak, je kunt niet zonder. En vanuit dit 
gegeven uit de dagelijkse praktijk spreekt God over zichzelf. 
Het geheim van Bijbelse metaforen is dan ook dat ze aanslui-
ten bij de kennis van de toehoorder. Daardoor konden ook 
minder of helemaal niet geschoolden begrijpen wat er werd 
gezegd. “De Here is mijn herder”, zegt David. Nu, hij was 
zelf herder, en vele anderen met hem. “Wie onrecht zaait, 
zal onheil oogsten” (Spreuken 22:8). Deze eenvoudige vorm 
van beeldspraak moet een volk van landbouwers en veetelers 
helder hebben aangesproken.

Boom als beeld 
Het boek Job dat ons leert dat God alles ten goede kan keren, 
is een voorbeeld van oosters taalgebruik. Terwijl het meren-
deel de ellende beschrijft waarin Job terecht is gekomen, is 
de taal bloemrijk: “Wanneer een man sterft, ligt hij krachte-
loos neer (...) echter voor een boom blijft er nog hoop; wordt 
die omgehouwen, hij loopt weer uit, en zijn nieuwe scheuten 
blijven niet achterwege (...) wanneer zijn wortel in de aarde 
veroudert en zijn tronk in de aarde afsterft, dan bot hij weer 
uit zodra hij water ruikt en schiet twijgen als een jonge 
plant” (Job 14:7-10). We staat stil bij het woord tronk, kéza 
(met een zachte k). Een zeldzaam woord in het Hebreeuws, 
dat hier gebruikt wordt en dat wordt opgepakt door Jesaja: 
“Er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï” ... chóter 
mi-kéza jísjai. We zien hier hoe de profeet Jesaja dat beeld van 
Job oppakt en nieuw leven geeft: rijsje, twijg, chóter (Jesaja 
11:1). 

Dat er met deze woorden een persoon wordt bedoeld door 
de profeet, blijkt uit het direct volgende tweede vers: “Op 
hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid 
en verstand, zijn lust zal zijn in de vreze des Heren”. Wat 
zien we hier nu? Wel, Jesaja spreekt over de persoon van de 
Messias, over Zijn komst, en hij doet dat met termen uit 
de wereld van de natuur, de landbouw, bosbouw. Op deze 

eenvoudige manier schildert hij de komst van de Redder.
Maar er is meer, er is nóg een term, een metafoor, die over 
het uitbotten van een oude tronk spreekt, tsèmach: spruit, 
nakomeling, afstammeling. Jeremia 33:15 zegt: “Ik zal aan 
David een Spruit der gerechtigheid doen ontspruiten, die 
naar recht en gerechtigheid in het land zal handelen”. Ik zal 
doen ontspruiten ... atsmiach le-david tsèmach tsedakáh. En 
nu weten we ook wat we moeten denken bij ‘de tronk van 
Isaï’. Hier wordt gesproken over het Huis van David. Daarvan 
rest nog maar een tronk, een stomp.

De beelden worden geschiedenis 
We stellen ons, in een paar pennenstreken, het Huis van 
David voor ogen. Dan gaat het om zijn dynastie. Die begint 
uiteraard bij hemzelf, wordt voortgezet door Salomo. Maar 
na Salomo valt het land in twee rijken uiteen: Juda en Israël. 
De dynastie van het koningshuis van David gaat verder in 
een reeks van heersers over Juda. De eerste is Rehabeam. 
Andere nazaten van David volgen elkaar op als heerser. 
Eeuwen later bestijgt Jojachin (Jechonja) de troon als nazaat 
van David. Het is 597 vóór Christus en na een heel korte 
regeerperiode wordt deze weggevoerd naar Babel. Op dat 
moment hebben we dan een vast punt in de geschiedenis. 
Men neemt aan dat de Babylonische ballingschap ongeveer 
zeventig jaar heeft geduurd. 

Onder hen die terugkeren bevindt zich de persoon van 
Zerubbabel. Hij is een nazaat van David en wordt stadhou-
der in Jeruzalem, circa 522 vóór Christus. Geen koning dus. 
Hij is de drijvende kracht achter de herbouw van de tempel. 
Maar na een aantal jaren vernemen we niets meer van hem. 
Dan verdwijnt het Huis van David uit de geschiedenis. De 
familie zet zich wel voort, maar na het optreden van Zerub-
babel komt er geen machthebber meer en wordt het stil: 
de tronk van Isaï is afgehouwen. En het blijft stil totdat de 
engel Gabriël zich op Gods bevel naar Maria begeeft. Dát is 
het moment van de voorzegde chóter, de nètser, de tsèmach 
tsedakáh, de Rechtvaardige Spruit. Het is dan zes eeuwen na 
het begin van de ballingschap dat de profetie van Jesaja zijn 
uitwerking krijgt. Ja, “voor een boom is er hoop”, de tronk 
van Isaï bloeit op.
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Genesis 41-44 

Een passende 
naam
In Genesis 41:45 lezen we hoe farao 
Jozef de naam Zafnath Paäneah gaf. 
Jozef werd van bajesklant onderko-
ning. De Heere doodt en doet herle-
ven. Wat lijkt Jozef op Jezus die de 
geliefde van de Vader was, gezonden 
werd naar Zijn broedervolk en na Zijn 
diepste vernedering tot de kruisdood, 
uitermate werd verhoogd met een 
naam boven alle naam (Filippenzen 2).

Volgens Rasjbam, een Joodse 
geleerde, was het de gewoonte in 
Egypte iemand een passende naam te 
geven wanneer hij een hoge positie 
kreeg. Maimonides en Nachmanides 
vertalen Zafnath Paäneah als ’open-
baarder van verborgenheden’, a�om-
stig van de woorden zafon (noorden, 
waar de zon zich verbergt) en paaneah 
(iemand die codes ontcijfert). Anderen 
zoals Hiëronymus vertalen het met 
‘onderhouder van het leven’, afgeleid 
van aneah (het Egyptische ankh-te-
ken: leven)

Genesis 43:29 vertelt hoe Jozef zijn 
broer Benjamin zag en huilde. Jozef 
heeft zevenmaal geweend: niet om 
eigen leed, maar om dat van anderen. 
Niet als slaaf, maar juist als onderko-
ning. Niet om zichzelf, maar om zijn 
broers en wel vanwege het beginnend 
berouw in hun hart. Hoe teergevoelig 
was hij, met innerlijke ontferming 
bewogen, net als Jezus. Hier kan hij 
zijn tranen niet bedwingen omdat hij 
zijn echte broer nu ziet.

Rasji heeft een mooie uitleg en vertelt 
van een gesprek tussen beiden. Jozef 
vroeg Benjamin: heb je een broer van 
moeders kant? Benjamin zei: ik had 
een broer, maar ik weet niet waar hij 
is. Jozef: heb je kinderen? Benjamin: 
ik heb er tien. Jozef: Hoe heten ze? 
Benjamin: Bela, Becher, Asbel, Gera, 
Naäman, Echi, Ros, Muppim, Huppim 
en Ard (Genesis 46:21). Jozef vroeg: 
wat betekenen die namen? Benjamin 
antwoordde: al die namen zijn gege-
ven vanwege mijn broer en de onge-
lukken die hem zijn overkomen.

Bela: verslonden namelijk door de 
volken. Becher: eerstgeborene, van 
mijn moeder Rachel. Asbel: gevangen. 
Gera: vreemdeling, in een vreemd 
land. Naäman: liefelijk was hij voor 
mij. Echi: mijn broer was hij. Ros: mijn 
hoofd was hij. Muppim: uit de mond 
van mijn vader is hij onderwezen. 
Huppim: mijn huwelijk heeft hij nooit 
gezien. Ard: hij daalde af tussen de 
volken.

Direct daarna ontgloeide Jozef in zijn 
liefde voor Benjamin!

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

Een rijsje 
De Bijbel is ontstaan in een oosters milieu. Dat heeft tot gevolg dat er bloemrijk  
wordt gesproken als er iets wordt betoogd of uitgelegd. Het spreken in beelden  

is op iedere bladzij van de Bijbel te constateren. 



Marcus – al meer dan honderd jaar – het adres voor:
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bankrekening nummer:  
NL12 RABO 0335 5422 39 

JAFFA kan bestaan door u als vriend 
bent – blijft – wordt u vriend ? 

Via de Stichting Jaffa-Project Nederland gaat uw 
gift, lijfrenteschenking of legaat rechtstreeks naar 
het Jaffa Instituut. 
Ons motto: “bij ons bestaat er geen strijkstok” 

Meer informatie:   
algemeen en toezending nieuwsbrief:  
telef. 0548-61 17 48 
e-mail:info@jaffaproject.nl  
Onze folder geeft informatie in een notendop, 
digitaal of per post. 

 

 

 

Stichting Jaffa-Project Nederland Strijen
Strijen

facebook: 
Jaffa-Project  
Nederland 

JAFFA is een wijds begrip, maar heeft één doel… 

    

 

bankrekening nummer:  
NL12 RABO 0335 5422 39 

HULP BIEDEN AAN MENSEN IN NOOD VAN KLEIN TOT GROOT. 
Wie zijn dat? 

• kansarme kinderen 
• tieners die het op eigen benen niet redden 
• alleenstaande moeders 
• gezinnen met een lege koelkast 
• bejaarden onder wie overlevenden van de Shoah. 

Die hulp houdt alles in wat ze nodig hebben, van warme 
maaltijden tot opleidingen voor moeders.  

Het kind staat centraal, want als mammie hulp krijgt werkt dat 
door op het kind. Als de koelkast gevuld is krijgt het kind te eten.  

Dat kan alleen met UW steun. U maakt het verschil.   
Mag JAFFA op u rekenen ? Hartelijk bedankt. 

 

Onze NOVEMBER NIEUWSBRIEF en 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.

 

 

 

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 - 15 november j.l. verscheen nummer 
147 met o.m. de volgende artikelen: ‘Zuiver besef’, ‘De Knecht van 
de HEERE’, ‘De Leeuw uit de stam Juda’, ‘Hopen, door alles heen’, 

‘Het sterrenbeeld Maagd’ 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.

P.A. Slagter - 64 blz - 20x12,5 cm - 9789066944350 - € 5,65

Gods plan met Israël - Het is belangrijk om een Bijbelse 
visie op Israël te hebben, waarbij belofte en profetie niet met elkaar 
verward worden. Dit boekje helpt de lezer enige orde te krijgen in de 
uitgebreide informatie in de Bijbel over Gods plan met Israël. Met de 

‘basis-profetie’ uit Deuteronomium 30:1-10 als uitgangspunt staat de 
schrijver stil bij het herstel en de toekomst van Israël. Ook komt het 
verleden en de huidige staat van Israël aan de orde.

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

Getallen in de Bijbel - Het origineel van dit boek (Number 
in Scripture) verscheen al in 1894. Het boek is verdeeld in 2 
hoofddelen. Het 1e deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp 
van de getallen in de Bijbel; met algemene informatie daarover 
en de bijzondere wijze waarop ze gebruikt worden. Het 2e (en 
grootste) deel gaat over de geestelijke betekenis van diverse 
specifieke Bijbelse getallen.
Dr. E.W. Bullinger - 304 blz - 21x14,8 cm - 9789066943094 - € 18,00
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Zonne-energie in de 
ruimte

Waar overheden een soms schijnbaar 
onbegrensd budget hadden voor 
ruimteprogramma’s, moeten com-
merciële ruimte-initiatieven letten op 
hun portemonnee. Daarom ontwik-
kelen zij goedkopere oplossingen. Zo 
ontwikkelden wetenschappers van de 
universiteit Ben Gurion in Be’er Sheva 
een lichtgewicht zonnepanelensys-
teem voor in de ruimte. In november 
werd een prototype van dit systeem 
gelanceerd. Bij het internationaal 
ruimtestation ISS zal het worden ge-
test. | Foto: Ben Gurion University

Optreden in de  
schuilkelder
Tijdens de raketbeschietingen vanuit 
Gaza half november zaten veel men-
sen dagelijks opgesloten in schuilkel-
ders. Een aantal populaire Israëlische 
artiesten bood zich via social media 
aan om te komen optreden om het 
verblijf in de betonnen bunkers wat 
aangenamer te maken.

(Nog niet zo) duurzaam

In een land met zoveel zon als Israël, 
zou je verwachten dat er veel gebruik 
wordt gemaakt van duurzame zon-
ne-energie. Dat gebeurt ook, maar 
het kan beter. Van het totale ener-
gieverbruik in het land komt slechts 
een kleine tien procent uit duurzame 
bronnen. Israëls meest ’groene’ stad 
is Eilat. Deze stad draait voor 75 pro-
cent op zonne-energie. | Foto: Bright 

Source

Bestrijding 
antisemitisme VK
De Britse premier Boris Johnson wil 
daadwerkelijk iets doen aan het stij-
gende antisemitisme in het Verenigd 
Koninkrijk. Hij heeft daarom Lord 
John Mann benoemd als ona�ankelijk 
adviseur antisemitisme. De stap van 
Johnson is een antwoord op de oproep 
van voorzitter Herzog van het Joods 
Agentschap om de veiligheid van Jood-
se instellingen topprioriteit te geven.

Grote legeroefening
Half november vond er een groot-
schalige, tweedaagse legeroefening 
in het noorden van Israël plaats. Doel 
was te testen of het leger goed voor-
bereid is en doortastend kan reage-
ren bij dreiging aan de noordgrenzen 
van het land.

israël aktueel | december 2019

kort nieuws

Wat mij raakt is dat Efraïm klaagt 
over zichzelf. Zijn gedrag tegenover de 
Heere was verkeerd. Hij was een onge-
temd kalf dat eigenwijs van de kudde 
is weggelopen. En dan hoort God hem 
zeggen: “Bekeer mij, want dan zal ik 
bekeerd zijn, want U bent de Heere 
mijn God.” Ik vind dat zo sterk, ook 
voor mijzelf. Het gaat er niet om dat 
ik mijn geloof, mijn vroomheid weer 
oppoets, dat ik mijn relatie met God 
verander en nieuw leven in blaas. Het 
gaat er niet om dat ik op de manier die 
ik het prettigst vind, God weer ga die-
nen en prijzen en meer. Efraïm heeft 
geen enkele fiducie meer in zijn eigen 
geestelijke leven. Hij richt zijn hart op 
God en zegt in feite: wilt U mij zo ma-
ken dat ik eruitzie als Uw kind.

Kostbaar kind
Maar we proeven ook het hart van God. 
We beluisteren zijn eigen ontroering. 
Letterlijk staat er: Efraïm is toch mijn 
ben yakir? Het is vertaald met ‘dierbare 
zoon’. Maar yakir is zo’n bijzonder woord, 

dat het maar één keer in de Hebreeuwse 
taal van de Bijbel voorkomt. Het komt 
van een werkwoord dat ‘duur en kost-
baar’ betekent, zoals je spreekt over 
edelstenen. En dat zijn de tien stammen 
dus voor God. Hij hunkert naar hen, Hij 
mist ze, Hij kan niet ophouden aan hen 
te denken en zegt dat Hij zich zeker over 
Efraïm zal ontfermen.
Ik heb al eerder geschreven hoe opval-
lend het is dat God op de rand van de 
ballingschap van Juda, hier in Jeremia 
ook spreekt over de andere stammen 
van Israël die al zo lang, zo ver weg 
zijn. Maar ze horen erbij. En als God 
belooft dat Hij Zijn volk zal herstellen, 
dan gaat het om heel Israël, om alle zo-
nen en kinderen van Jakob.

Messias
We leven in de dagen van advent en 
we zien uit naar wat de Heere gaat 
doen. We verwachten Hem en we ver-
wachten Zijn Zoon. De rabbijnen zijn 
blijkbaar zo geraakt door wat God hier 
in Jeremia zegt, dat zij deze zinnen ook 

betrokken hebben op de Messias. Vaak 
noemen zij degene die komen zal Mes-
sias Efraïm. En in zekere zin hebben 
zij gelijk: de Messias is Gods kostbare 
Zoon. In het evangelie van Matteüs 
lezen we wat God zegt bij de doop van 
Jezus: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in 
Wie Ik Mijn welbehagen heb!” Maar 
Matteüs vertelt ook dat Hij de zoon 
van David is. En als we gaan kijken bij 
de profeten wat de beloofde zoon van 
David gaat doen, is één van de dingen 
dat Hij Efraïm gaat thuis halen. Jere-
mia zegt in een ander hoofdstuk: “Zie, 
er komen dagen, spreekt de Heere, dat 
Ik voor David een rechtvaardige Spruit 
zal doen opstaan. Hij zal als Koning 
regeren en verstandig handelen, Hij 
zal recht en gerechtigheid doen op de 
aarde. In Zijn dagen zal Juda verlost 
worden en Israël onbezorgd wonen.” 
Wij mogen merken dat deze woorden 
in vervulling gaan. In deze tijd van ad-
vent kijken we niet alleen uit, maar we 
kijken ook om ons heen en we zien dat 
God zich over Efraïm ontfermt.

De kerk werd door de Perziërs vernietigd, en bleef een ruïne 
tijdens de Arabische overheersing. Kruisvaarders herbouw-
den een deel van de kerk, die zij Pater Noster noemden – de 
Latijnse naam van het Onze Vader. In de Bijbel worden twee 
plaatsen genoemd waar Jezus dit gebed aan Zijn discipelen 
leerde: tijdens de Bergrede in Galilea (Matteüs 6:9-13) en op 
de Olij¥erg (Lucas 11:1-4). 
Saladin en de Mammelukken sloegen alle Joodse en christe-
lijke gebedshuizen aan puin tot ruim vij§onderd jaar later de 
christelijke en Joodse bevolking van de Ottomaanse sultan 
toestemming kreeg om opnieuw te gaan bouwen. Een kar-
melietenklooster verrees op een stuk land dat door een Fran-
se prinses was gekocht en tot op heden beschouwd wordt als 

Frans grondbezit. Tijdens het Britse mandaat werd in 1920 
een nieuwe kerk, het Heilige Hart, boven de grot gebouwd.

Een bezoek waard
De meeste bezoekers komen niet verder dan een bezoek 
aan de kerk en de grot. De nabijgelegen olij¥oomgaard is 
echter een oase van rust en bied een prachtig uitzicht over 
de Tempelberg. Sommige onderzoekers zijn van mening dat 
dit de plek van de kruisiging is geweest, vlak bij de brug over 
de Kidronvallei, en dat Jezus in het grotgraf begraven werd. 
Een bezoekje aan Pater Noster is de moeite waard. Al was het 
maar om de Nederlandse versie tussen de meer dan zeventig 
talen tellende Onze Vader-wandpanelen te vinden.

Jeremia 31 – deel 6
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Efraïm, Mijn kostbare zoon

Het verhaal achter Pater Noster

Als je Jeremia 31:18 tot 20 leest is het alsof je twee harten proeft. Het hart van Efraïm,  
die symbool staat voor de tien stammen, en het hart van God zelf.

In de vierde eeuw liet keizer Constantijn een kerk bouwen op de plek van de hemelvaart,  
het hoogste punt van de Olij�erg. Hij noemde het de basiliek van Eleona, de Griekse naam  
van de Olij�erg. Tijdens negentiende-eeuwse opgravingen werd een grot gevonden onder  

de fundamenten van deze kerk. Volgens de overlevering was dit de plek waar Jezus en  
Zijn discipelen zich schuilhielden en zij het Onze Vader leerden.

Pater Noster op de Olij�erg. | Foto’s: Petra van der Zande Enkele vertalingen van het Onze Vader.
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In Israel wonen nog 190.000 

overlevenden van de Holocaust. 

AMCHA biedt psychosociale hulp in 15 behandel  centra 
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Amcha Nederland Amersfoort
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Geeft u óm Israël,
geef dan voor Israël

www.verplegingvoorisrael.nl



Winter in Israël 

Kunstmeniscus

Voor het goed kunnen gebruiken van 
je knie heb je een meniscus nodig. In 
Israël is voor de eerste keer ter wereld 
een kunstmeniscus bij een persoon 
gebruikt. De operatie is relatief 
eenvoudig. Door een kleine snee kan 
de kunstmeniscus worden geïmplan-
teerd. Patiënten kunnen daarna weer 
snel naar huis om te herstellen. | Foto: 

Nusurface

Steun Judea en Samaria
De Amerikaanse regering herzag in 
november het standpunt dat de Isra-
elische dorpen en steden in Judea en 
Samaria ‘illegaal’ zijn volgens internati-
onaal recht. De Amerikaanse minister 
van Buitenlandse Zaken Pompeo zei: 
“De oprichting van Israëlische burgerlij-
ke nederzettingen is niet per se in strijd 
met het internationaal recht.”

Antisemitisme  
Denemarken
Uit veel landen in de wereld horen we 
inmiddels de geluiden over toenemend 
antisemitisme. Zo ook Denemarken. 
Uit een onlangs verschenen rapport 
over 2018 blijkt dat er maar liefst 
een toename van vijftig procent aan 

antisemitische aanslagen is, 45 ten 
opzichte van 30 in het jaar ervoor. Wat 
de werkelijke omvang is, blijf tot op 
zekere hoogte onduidelijk, omdat van 
lang niet elk incident aangifte wordt 
gedaan.

Miss Irak voor Israël

De voormalige winnares van de Miss-
verkiezingen in Irak, Sarah Idan (rechts 
op de foto), gaat zich inzetten voor 
een campagne in de VN. De campagne 
heeft tot doel om erkend te krijgen dat 
ruim 850.000 Joden uit de Arabische 
landen moesten vluchten toen de staat 
Israël werd opgericht. | Foto: UNwatch

Zuiden populair
Wie denkt dat het zuiden van Israël 
onaantrekkelijk is om te wonen en dat 
mensen er weg willen vanwege de con-
tinue dreiging uit Gaza, heeft het mis. 
Het blijkt juist dat het gebied mensen 
aantrekt. Niet alleen is het voordeliger 
om hier te wonen, ook willen Israëli’s 
zo onderstrepen dat het zuiden ge-
woon deel is van Israël.
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Israël is zowel een land van woestijnen als van 
besneeuwde bergtoppen. Op één dag kun je in het 
hoge noorden, een paar kilometer van de grens 
met Syrië, op de Hermon genieten van sneeuw en 
skiën. En, als je in de auto stapt en vijf uur rich-
ting het zuiden rijdt, is er een mogelijkheid om te 
zonnen en zwemmen in Eilat. Voor een heerlijke 
wintervakantie is Israël dan ook een aanrader.
In Nederland zijn er vier jaargetijden die vooral 
herkenbaar zijn door het verschil in temperatuur. 
In Israël is dat veel minder. Ik herinner me nog dat 
toen ik net in Israël woonde, verbaasd was dat de 
blaadjes van de bomen vielen. Het was nog heel erg 
warm. Toch was het voor de natuur het begin van 
de herfst. 

Landbouw
De winter is een hoopvol seizoen voor landbou-
wers in Israël vanwege de regen. In het noorden 
van Israël kan het ook vriezen. Om de fruitbomen 
in de gaarden te beschermen tegen nachtvorst 
passen de boeren verschillende methodes toe. Bij 
de lychees gaan, als de temperatuur tot 1 graad 
boven nul daalt, sproeiers werken die boven de 
bomen uitkomen. In de avocadogaarden wordt 
gewerkt met ventilatoren om de warmere lucht 
van boven de bomen te mengen met de koude 
lucht die op de grond hangt. Winter in Israël 
betekent vooral regen en dat water is kostbaar. 
Waterreservoirs worden dan ook klaargemaakt 
voor de opvang van het water, dat later gebruikt 
kan worden voor irrigatie.

Een paar weken kou
Omdat het ’t grootste gedeelte van het jaar warm 
is, zijn de huizen in Israël niet echt gebouwd tegen 
kou. Vooral in de oudere huizen is het vrijwel 
onmogelijk om het in zijn geheel op temperatuur 
te krijgen. Ik ben er inmiddels aan gewend om een 
aantal weken – veel langer duurt het nooit – met 
veel laagjes kleding en dekens om te werken achter 
mijn bureau.

Sneeuw
Sneeuw in Israël is een ware sensatie. Zodra er 
sneeuw ligt op de Hermon, gaat heel Israël ernaar-
toe. Als er ook maar een ietsepietsie kans is dat er 
een sneeuwvlok gaat vallen, staan de nieuwsbul-
letins in Israël er bol van. Er zijn dan rechtstreek-
se uitzendingen vanuit Jeruzalem, waar overal 

reporters staan om verslag te doen. Bij het eerste 
vlokje raakt iedereen hysterisch. Maar eens in de 
zoveel jaar valt er echt een goed pak sneeuw. In het 
hoog gelegen Jeruzalem zorgt dat dan voor veel 
commotie.

Halve meter sneeuw
De oud-Nederlandse Mieke Daniëls-Waterman 
woont in Jeruzalem en vertelt: “Een aantal jaren 
geleden was er een vreselijke winter. Er werd 
gewaarschuwd voor extreme winterbuien. Ach, ze 
overdrijven weer, dacht ik. Maar voor de zeker-
heid sloeg ik toch extra voorraad in, want de lucht 
begon er herkenbaar uit te zien. Grauwgrijze, laag-
hangende wolken, voortgejaagd door een almaar 
aanzwellende gure wind.
Het was een vreemde gewaarwording om de 
volgende morgen wakker te worden. Een witte 
donzen deken bedekte het terras. De sneeuwstorm 
duurde drie dagen en nachten. Uiteindelijk lag er 
een laag van ruim een halve meter sneeuw! De hele 
stad lag plat. Ik kon de deur niet uit. Er was geen 
elektriciteit. We hadden geen televisie, geen radio 
en konden onze telefoons niet opladen. Geluk-
kig was de voorraad kaarsen toereikend en werd 
het niet al te koud door het iglo-effect van al die 
sneeuw rondom het huis. We waren echt afgeslo-
ten van de buitenwereld.
De ingekochte voorraad eten begroef ik in de hoge 
sneeuwlaag op het terras, samen met een aantal 
zakjes met sneeuw voor de kleinkinderen, die zui-
delijker wonen en die dit natuurverschijnsel in hun 
woonplaats nooit meemaken.”

Woestijnwinter
In het zuiden van Israël hebben ze andere proble-
men. Hier regent het gemiddeld slechts 25 mili-
meter per jaar, en winters kennen ze er niet. Maar 
als het regent, komt het dan ook met bakken uit 
de hemel. Vervolgens stroomt het water met grof 
geweld door droge rivierbeddingen, die uitmon-
den in kunstmatige meren. Een paar dagen stro-
men er dan woeste rivieren door het anders droge 
en dorre landschap. Ook dit is een trekpleister 
voor heel Israël. Maar er wordt niet altijd naar 
de waarschuwingen geluisterd. Jaarlijks vallen er 
slachtoffers door het plotseling opkomende water. 
Voor de bewoners van de Arava is het echter feest. 
Ze trekken eropuit met surfplanken en boten om 
voor heel even te genieten van deze waterpret.
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Elfstedenkoorts kennen ze er niet, maar ook het meestal zo warme Israël kent koude 
winters. Hoe ziet dat er dan uit en wat doen de mensen tijdens dit jaargetijde?

Een meisje heeft pret in een tijdelijke waterstroom in de Negevwoestijn.

Een dik pak sneeuw op het plein voor de Klaagmuur. De laatste keer dat er 
zoveel sneeuw viel in Jeruzalem, was in de winter van 2015.

Een klein beetje sneeuw is voor Israëli’s al een hele belevenis. | Foto’s: Flash90
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Ben je al toe aan je eerste stapjes, komt er nog kraamvisite! Wijzen uit het oosten, je wist niet eens dat zij ook een 
geboortekaartje hadden ontvangen. En wat brengen ze mee? Goud, wierook en mirre, een soort VVV-bon die je 

overal kan inwisselen. Heel welkom, maar misschien weinig persoonlijk en wel wat overdreven kostbaar.

Goud, wierook en mirre
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Toch is het hét perfecte cadeau. De wijzen uit het oosten 
dragen terecht hun titel. Wie op zoek gaat naar de bete-
kenis van deze drie geschenken, vindt diverse mogelijk-
heden.
A.  Goud staat voor de koninklijke status van Jezus, 

wierook voor Zijn goddelijkheid en mirre voor Zijn 
menswording.

B.  Goud als symbool voor het koningschap, wierook 
voor de heiligheid en mirre voor het lijden.

C.  Goud als vorstelijk geschenk, wierook als symbool 
van stille aanbidding door de lieflijke reuk, en mirre 
als toonbeeld van liefde.

Er bestaat nog een andere uitleg, een meer wereldse. Sint 
Bernardus van Clairvaux bedacht het volgende: goud was 
om de armoede te verlichten, wierook om de stank uit de 
stal te verjagen en mirre om het kind te verzorgen.

Eigenschappen
Maar wat voor producten zijn goud, wierook en mirre 
eigenlijk? Een ding is duidelijk, goud, wierook en mirre 
waren de kostbaarste producten die men destijds kon 
meebrengen. Het waren ‘standaardcadeaus’ voor konin-
gen en goden.

Goud
Goud is een edel en kostbaar metaal. Een van de ken-
merken is dat het altijd vrij is van bacteriën. Puur goud 
is dus zuiver en rein. Goud is ook niet aan verandering 
onderhevig. Het is een geschenk dat aan vorsten wordt 
gegeven, buiten het bereik van gewone mensen. Er zijn 
wetenschappers die denken dat goud misschien een 
onjuiste vertaling is, omdat goud en balsem in het Ara-
bisch dezelfde schrijfwijze hebben. Balsem past volgens 
deze wetenschappers beter omdat het net als wierook en 
mirre een plantaardig product is.

Wierook
Wierook is eigenlijk een onvolledige vertaling. Beter zou 
zijn om te spreken over reukwerk, want het werd ge-
bruikt als parfum en als wierook. Beide wel met dezelfde 
reden: omdat het aangenaam ruikt. Wierook wordt ge-
wonnen uit een boom, de olibanum. De bomen groeien 

kerst israël aktueel | december 2019 

Het evangelie in een notendop 

in Somalië en Zuid-Arabië, gebieden waar je kalksteen-
rotsen vindt. Als je de bast insnijdt, stroomt er hars uit 
die fijngestampt de wierook levert. Wierook werd ook 
gebruikt om onaangename geuren te verdrijven. In de 
tempel in Jeruzalem maskeerde het de rottingslucht van 
de restanten van de dieren die geofferd werden. Later 
werd in kerken ook wierook gebruikt; men begroef de 
doden in de kerk.

Mirre
Mirre komt ook van een plant, een plant met scherpe 
doornen. Je moet de boom slaan of inkerven om aan de 
hars te komen. Er is een enorm bewerkingsproces nodig 
om de hars te kunnen gebruiken. Door stoomdestillatie 
krijg je een dikke olie die een warme en zoete geur heeft. 
Maar je hebt wel tenminste zestien kilo hars nodig om een 
liter olie over te houden. Mirre komt in het Hebreeuws 
van bitter, en zo smaakt het ook. Maar wanneer het wordt 
verbrand, geeft het een heerlijke geur. Mirre werd gebruikt 
voor medicinale doeleinden in het Verre Oosten; het 
werkt desinfecterend en helpt bij ontstekingen. Ceremo-
nieel werd het vooral in het Midden-Oosten gebruikt voor 
reukoffers, om doden te balsemen en als zalfolie.
Wanneer wierook en mirre tezamen worden gebruikt 
– en dat gebeurde in de tempel – hadden ze ook een 
antimicrobieel effect. Het beschermde tegen ziektes door 
bacteriën, virussen en schimmels.

Profetisch beeld
Met deze kennis over de drie geschenken – goud, wie-
rook en mirre – maken we nu de stap naar het profeti-

sche beeld dat ze vertellen. Het goud als symbool voor 
de hemel, de plaats waar geen zonde is, zuiver en rein, 
de woonplaats van de onveranderlijke God. Goud als 
symbool van Gods heerlijkheid. Hij kwam als kindje 
op aarde en leefde een volmaakt leven, een groot wie-
rookoffer voor God, een lieflijke reuk voor iedereen. 
Zijn sterven was een bitter lijden, maar bracht ook de 
genezing, zoals mirre dat doet.
De volgorde van goud, wierook en mirre is daarom 
niet willekeurig. Die volgorde doet er toe. Ook in het 
Oude Testament zien we dat, denk aan de tabernakel 
en de tempel. Vanuit het heilige der heiligen, waar de 
ark stond, de plek waar God woonde, zag je – vanuit 
Gods perspectief – eerst het goud van de ark, dan het 
wierook in het heilige waar het reukofferaltaar stond, 
en vervolgens de mirre in de voorhof waar het altaar 
stond en de offers werden gebracht. Het perspectief 
van mensen is precies omgekeerd: door het lijden en 
de dood van Christus heen wordt ons leven tot een 
aangename geur voor God en de mensen, en mogen 
we als Gods kinderen wonen in Zijn heerlijkheid.

Tot slot
Blijft nu nog de vraag open: wat deden Jozef en Maria 
met deze geschenken? Het staat nergens opgeschre-
ven, maar gedacht wordt dat ze dit hebben gebruikt 
als ruilmiddel – die VVV-bon – tijdens hun vlucht naar 
en verblijf in Egypte. En de oplettende lezer zal het 
al zijn opgevallen in de Bijbeltekst: Maria ontving de 
wijzen met hun geschenken niet in de stal, maar in 
haar huis.

Goud Wierook Mirre

De wijzen uit het oosten afgebeeld op een zesde-eeuwse mozaïek in de Sant’Apollinara Nuovo in Ravenna, Italië. Vanaf de vijfde eeuw gaat 
het in de kunst vaak over drie wijzen, met de namen Balthasar, Melchior en Caspar. 

“En zij ontsloten 
hun kostbaarheden 
en boden hem 
geschenken aan: goud 
en wierook en mirre.” 
(Matteüs 2:11)
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PALLIATIEVE ZORG IN HET SZMC

Zorg
rond

levenseinde

Het ziekenhuis hee�  het leven hoog in het vaandel staan. Daar thuiszorg 
voor mensen in de laatste levensfase te wensen overlaat ziet het ziekenhuis 
zich gesteld voor een bijna onmogelijke opdracht: de structurele toename 
van palliatieve zorg in het  ziekenhuis naar de toekomst toe zeker te stellen. 
Palliatieve zorg is gericht op het verlichten van klachten in de laatste fase 
van het leven. Deze zorg is niet gericht op genezing maar op kwaliteit van 
leven. Het gaat daarbij  om pijnbestrijding  maar ook om de lichamelijke, 
psychische, sociale en spirituele begeleiding bij patiënten en hun naasten.

Zorg rond levenseinde
In 2018 kwamen ruim 1000 patiënten in aanmerking voor palliatieve 
zorg. Van hen werd 30%   poliklinisch behandeld, 70% werd  in de 
eindfase van het leven voor korte of langere tijd opgenomen.  
Omdat euthanasie in het SZMC volstrekt taboe is, behandelingskosten 
in de eindfase van het leven niet altijd worden vergoed en boven-
budgettaire opnames in het geheel niet, doet het SZMC een beroep op de 
vrijgevigheid van haar sponsoren. Laat deze zorg rond het levenseinde 
ook onze zorg zijn. Wij streven ernaar in 2019 een bedrag van € 500.000 
voor dit goede doel op te halen.

Het Joodse volk is 
voor ons niet zomaar 
een volk. Israël helpen 
is een: 

  Gebedszaak 
  Hartezaak 
  Erezaak 
  Noodzaak

Help ons daarom 
Israël helpen 
in het Shaare 
Zedek Ziekenhuis 
te Jeruzalem
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Op 27 januari is het Internationale Holocaustherdenkingsdag. Christenen voor 
Israël organiseert voor de tiende keer een herdenkingsbijeenkomst, op 27 
januari in Nijkerk. U bent na aanmelding van harte welkom.

Toen in 1941 de eerste berichten kwamen over de moord op honderdduizenden Joden en 
gaswagens die Joden vermoordden, werd het niet geloofd. Men zag het als oorlogspro-
paganda of een aangedikt horrorverhaal. Inmiddels weten we de afloop, het was waar. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn meer dan zes miljoen Joden vermoord. Doodge-
schoten in zelf gegraven massagraven, uitgehongerd in getto’s en concentratiekampen, 
vergast in gaswagens en gaskamers van vernietigingskampen. 

Deborah Maarsen
Dit jaar zal Deborah Maarsen haar verhaal vertellen. Zij is 
een van de jongste overlevenden van concentratiekamp 
Ravensbrück. Wat zij en haar gezin meemaakten, is schok-
kend. Op wonderbaarlijke manier overleefde zij, en ook 
haar vader, moeder en zussen. Deze gebeurtenissen gaven 
Deborah een gedrevenheid. Elke dag probeert ze voor de 
ander te leven.

Wolfgang Kotek
Ook Wolfgang Kotek komt zijn getuigenis geven. Hij heeft 
in Duitsland de Kristallnacht meegemaakt en zal daarover 
vertellen. Als klein jongetje kwam hij daarna zonder zijn 
ouders naar Nederland in een kindertehuis. Hij overleef-
de uiteindelijk de oorlog en werd zelfs herenigd met zijn 
ouders, die ieder op wonderbaarlijke wijze de Holocaust 
overleefden.

Zaterdag 4 januari

Beginnen met 
verootmoe-
diging
We vieren komend jaar het veertigja-
rig jubileum van Christenen voor Is-
raël en het Israël Producten Centrum. 
We willen dit jaar echter beginnen 
door ons voor God te verootmoedi-
gen. Op deze bijeenkomst in het Is-
raëlcentrum komen we tot inkeer en 
belijden we voor God onze ontrouw 
en zwakte, alles waarmee we Hem in 
de weg hebben gestaan. 

We willen u van harte uitnodigen om bij 
deze bijeenkomst van inkeer aanwezig te 
zijn. Naast gebed en samenzang zullen  
er korte overdenkingen zijn. De bijeen-
komst begint om 10.30 uur.  
Graag even aanmelden via  
cvi.nl/verootmoediging of 033-2458824.

27 januari Holocaustherdenking in Nijkerk

Herdenken met ooggetuigen 

Drie muzikanten van het Hineni Symfonie Orkest verlenen hun muzikale medewer-
king aan de bijeenkomst.

De bijzondere herdenking vindt plaats in De Fontein, Ds. Kuypersstraat 2, vlakbij 
het Israëlcentrum. Het begint om 13.00 uur (deuren open om 12.00 uur) en duurt tot 
ongeveer 15.00 uur. Iedereen is welkom, maar opgeven is verplicht en kan via cvi.nl/
shoahherdenking of 033-2458824.

Kerstactie

Licht in de duisternis 
van Bethlehem
Bethlehem, bekend uit het kerstverhaal, was 
lange tijd de woonplaats van voornamelijk chris-
tenen. Maar dat was jaren geleden. De christe-
lijke bevolking is geslonken tot slechts zo’n tien 
procent. 

De christenen die er nog wonen leven in moeilijke 
omstandigheden. De werkloosheid is hoog en vooral 
jongeren trekken weg, op zoek naar geluk elders, waar-
door de stad verder verarmd.

In de donkere dagen van december, de tijd van het 
vieren van de geboorte van de Messias, zijn dominee 
Naim Khoury en zijn vrouw Elvira druk om juist het 
Licht te verspreiden. Mensen vinden altijd gehoor bij 
de gemeente van Khoury. Met toewijding zorgen zij 
voor kerstpakketten voor de armen. Zodat het feest op 
tafel is, maar nog meer dat door de mensen gevoeld 
wordt dat zij er toe doen en dat God naar hen omziet. 
Immanuël, God met ons. 

»  Een bijdrage voor de kerstactie van de Khoury’s is 
welkom op NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen 
voor Israël met de vermelding ‘kerst Khoury’.
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Shalomfonds Bijbels hartland

Ontzorgweek voor 
kinderen met 
beperkingen

Dit keer aandacht voor een geweldig project ‘Hart 
van Benjamin’. In de heuvels van Benjamin, ten noor-
den van Jeruzalem zijn ruim dertig Joodse dorpen met 
een heleboel gezinnen. Er liggen plaatsen met beken-
de Bijbels namen als Bethel en Efraïm (Ofra), maar 
daar gaat het nu niet om. Waar het wel om gaat is dat 
er ook gezinnen zijn met kinderen die een verstande-
lijke beperking hebben, van heftig autisme tot en met 
hersenbeschadigingen. 

Adempauze
De organisatie Lev Benyomin helpt bij de zorg voor deze 
gezinnen. Er is opvang door meisjes van de middelbare 
school in Ofra na schooltijd. Er is een speciale truck die 
met therapeutische hulp de dorpen langsrijdt en er zijn 
‘ontzorgweken’ rond Chanoeka (dit jaar in de laatste 
week van december), de week voor Pasen en in de zomer. 
Daar doen zo’n tweehonderd kinderen aan mee. Ze krij-
gen verzorgers mee en bezoeken parken, gaan naar het 
meer van Galilea en zelfs de woestijn in. Maar wellicht 
nog belangrijker dan de gezellige week die de kinderen 
krijgen is de adempauze die dit aan de ouders biedt, wat 
geen luxe is, gezien de zware zorgtaak die zij hebben.

Samen geven
Natuurlijk hangt daar een prijskaartje aan. Ik heb het 
nagevraagd en het komt neer op € 50 per dag per kind, 
inclusief alle zorg. Dat is natuurlijk een fors bedrag 
voor een hele ontzorgweek. Maar dan geef ik u graag 
het volgende ter overweging: wij geven thuis heel vaak 
samen cadeaus en dat werkt prima. Is het geen goed 
idee om in deze maand een stukje plezier te schenken 
aan deze kinderen en adempauze aan de ouders in het 
Bijbelse hartland? | Tekst: Ds. Henk Poot

»  Uw bijdrage voor het Shalomfonds is welkom op 
NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen voor 
Israël met de vermelding ‘ontzorgweek hartland’.

In 2020 bestaat Christenen voor Israël veertig jaar! Na-
tuurlijk zijn er het hele jaar door feestelijke activiteiten 
die in het teken staan van dit jubileum (meer daarover 
in de eerste krant van 2020). Maar op woensdagavond 8 
januari starten we het jubileumjaar met een dankdienst 
in de Grote Kerk (Groenmarkt 7) van Gorinchem.

De dankdienst begint om 19.30 uur en er is vooral heel veel 
koor- en samenzang. Dat doen we samen met het Holland-
Koor en organist Gerben Budding. Daarnaast houdt ds. 
Henk Poot een korte overdenking. 

Deze dankdienst staat niet alleen in het teken van veertig 
jaar Christenen voor Israël, maar ook van een ‘wisseling van 
de wacht’. Pim van der Hoff  draagt deze avond de voorzit-
tershamer over aan ds. Frank Heikoop, hervormd predikant 
in Harmelen.
Na afl oop van de dankdienst houden we een gezellige 
receptie. Onder het genot van een hapje en drankje is er 
gelegenheid om elkaar als vrienden van Israël te ontmoeten 
en het jubileumjaar feestelijk in te luiden. 

»  Toegang voor de dankdienst en receptie zijn gratis. 
Meer informatie via cvi.nl/dankdienst.

Start jubileumjaar Christenen voor Israël

Dankdienst in Gorinchem

Arabier met liefde voor Jezus én Israël

Ds. Saleem Shalash
De Arabische ds. Saleem Shalash uit Nazareth is van 7 tot 11 december in 
Nederland voor een aantal lezingen. Hij spreekt op 7 december in Nijkerk 
(adventbijeenkomst), 9 december in Zwijndrecht, 10 december in Assen en 11 
december in Belt-Schutsloot over het thema ‘Hoe een Arabier liefde voor Jezus 
én Israël kreeg’. 

Maak alvast kennis met ds. Shalash aan de hand van enkele van zijn uitspraken:

“Ze vertelde altijd over Jezus en daarom vroeg ik me af waar God dan was gebleven in 
dit ongeval. Toen hoorde ik een stem die zei: ‘Iemand is overleden, maar iemand anders 
wordt herboren.’ Ik begreep dit eerst niet, maar ik ben toen wel voor het eerst in de Bijbel 
gaan lezen.”
–  over een christelijke vriendin die om het leven kwam bij een verkeersongeval

“Het samengaan van Joden en Arabieren was voor mij als de hemel op aarde.”
–  over zijn studietijd aan het Israel College of the Bible, waar hij samen met Joden 

de Bijbel bestudeerde

 “Tijdens mijn studie werd ik verliefd op het Oude Testament een boek dat ik vroeger niet 
mocht lezen omdat het afval was, een dom historisch boek van de Joden.”
–  over het Oude Testament

» Bekijk de agenda op pagina 25 voor details over de lezingen van ds. Shalash.

Christenen voor Israël Indonesië

Voortvarend aandacht vragen voor Israël
Een klein maar super enthousiast team. Zo kun je het team van Christenen voor Israël in Indonesië wel noemen. 
Al sinds 2013 zet een klein groepje voorgangers en een oud-legergeneraal zich in om in de kerken in Indonesië te 
vertellen over Gods plan met Israël.

Indonesië is een overwegend islamitisch 
land. De kerk is weliswaar een minder-
heid, maar leeft en is vitaal. Aandacht 
voor Israël speelt zich in de kerken 
voornamelijk binnenskamers af. De 
belangstelling is er echter niet minder 
om. In de afgelopen jaren heeft dit team 
al heel wat conferenties over Israël geor-
ganiseerd. Ds. Willem Glashouwer heeft 
al heel wat keren mogen spreken in 
kerken in onder andere Jakarta, Yogja-
karta, Ambon, Nieuw-Guinea, en op de 
Molukken. 
Het boek Waarom Israël? is vertaald in 
het Bahasa Indonesia en honderden 
exemplaren ervan zijn verspreid. Sinds 
vorig jaar trekt het team met confe-
renties langs kerken en bijbelscholen, 
waarbij het in het Indonesisch vertaalde 

werkboek en studiegids bij Waarom 
Israël? wordt gepresenteerd en uitvoerig 
besproken. Voorgangers kunnen dit 
gebruiken voor kleine kringen in hun 
gemeenten.

Het team werkte tot voor kort onder 
een naam waarin Israël niet voorkwam. 
Ze durven zich nu echter wat duidelij-
ker te profi leren en gaan gewoon onder 
de naam Kristen untuk Israel Indonesia
werken. Inmiddels zijn ze begonnen 
met het verzamelen van mobiele 
nummers van al hun belangstellenden. 
Op die manier kunnen ze een kleine 
nieuwsbrief en Bijbelstudies over Israël 
verspreiden via Whatsapp. Toerusting 
en verdieping is erg belangrijk. Het team 
is erg voortvarend en ze willen volgend 

jaar twee van deze Bijbelstudieconfe-
renties gaan organiseren op Sulawesi 
en op de Molukken. Een Nederlander 
van Indonesische a� omst zit ook in 

het team en is onze contactpersoon 
vanwege de taal. Een ideale combinatie. 
Dit mooie team kan uw gebed en steun 
heel goed gebruiken. | Tekst: Ds. Kees Kant

Foto: Flash90

Ds. Saleem Shalash met zijn vrouw. 
| Foto: familie Shalash



 

Aandacht voor Israël 
Bent u het eens of oneens met deze stelling, aandacht voor Israël? Wij merken steeds 
meer dat er in de kerk behoefte is aan Bijbels onderwijs over Israël. Daarom trekken onze 
sprekers ook het hele land door om te spreken over Gods plan met Israël. Vindt u dat 

mooi? Overweeg dan ook eens een spreker 
uit te nodigen bij u in de kerk of gemeente. 
Bekijk de flyer bij deze krant of kijk op  
cvi.nl/sprekers voor meer informatie.

Bestuurswisseling

Pim van der Hoff neemt per 1 januari 2020 afscheid als bestuursvoorzitter van Christe-
nen voor Israël. Van der Hoff, die bekendheid verwierf als radiopresentator bij de Evan-
gelische Omroep, zette zich jarenlang in voor de stichting, onder meer als bestuurslid, 
hoofdredacteur van de krant Israël Aktueel, en sinds 2018 als voorzitter van het bestuur. 
Na zijn aftreden als voorzitter blijft hij als vrijwilliger betrokken. Het voorzitterschap 
wordt overgenomen door ds. Frank Heikoop, die al enige tijd lid is van het stichtingsbe-
stuur.
Tijdens de dankdienst op 8 januari in Gorinchem wordt aan deze ’wisseling van de 
wacht’ aandacht geschonken. Zie ook pagina 20.

Op zaterdag 7 december vindt de jaarlijkse adventbij-
eenkomst van Christenen voor Israël weer plaats. Dit 
keer zijn de sprekers ds. Saleem Shalash uit Nazareth en 
ds. Oscar Lohuis. Ze spreken over het thema ‘De komst 
van de Koning en het Koninkrijk’.

Advent betekent komst en werkt toe naar het kerstfeest. 
Maar het is ook bij uitstek een periode om uit te kijken 
naar de wederkomst van de Here Jezus. De adventbijeen-
komst is de langstlopende activiteit van Christenen voor 
Israël die elk jaar wordt gehouden, omdat we geloven 
dat de terugkeer van het Joodse volk vooruitwijst naar de 

terugkeer van de Here Jezus. Zijn voeten zullen staan op 
de Olij�erg, waar Hij ook naar de hemel is gevaren.

Naast overdenkingen van ds. Saleem Shalash en ds. Oscar 
Lohuis is er samenzang. Vooraf en na afloop is er volop 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten of om inkopen te 
doen in de Israëlwinkel.

»  Aanmelden voor de adventbijeenkomst is gratis, maar 
vanwege de grote belangstelling en beperkte beschik-
baarheid wel noodzakelijk. Dat kan via cvi.nl/advent of 
033-2458824.

7 december in Nijkerk

Adventbijeenkomst over 
komst en wederkomst

Uw tulpengroet aan Israël
Terwijl u deze krant ontvangt, kijken veel Israëli’s misschien nog met genoegen naar de 
prut onder hun nagels. Hoezo, denkt u? Nou, vorige week, de laatste week van novem-
ber, reisden Israëlvrienden met twee busjes door Israël. Op allerlei plaatsen deelden zij 
uw zakjes en dozen met tulpenbollen uit, als groet van christenen uit Nederland. Vaak 
werden die bollen direct geplant, want het is er het uitgelezen seizoen voor. Vandaar die 
prut onder de nagels, als herinnering aan deze vriendschapsactie. Die prut is natuurlijk 
snel weer weggewassen, maar rond eind februari zullen de geplante tulpen beginnen te 
bloeien en zijn ze opnieuw een teken van uw vriendschap. | Foto: CvI

»  Op cvi.nl/tulpenactie leest u een verslag van de tulpengroet die dit jaar in Israël werd 
gebracht. 

Pim van der Hoff | Foto: CvI Ds. Frank Heikoop | Foto: hervormd-harmelen.nl
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De decembermaand is de maand waarin 
we elkaar vaak cadeaus geven. Geef dit 
jaar een cadeau uit Israël! Een mooi 
stukje zeep, heerlijke wijn of een schit-
terend sieraad. U kunt ook uw visite 
verassen met wat u hen serveert: Israë-
lische thee, koekjes, of zoutjes voor bij 
de borrel. Of misschien wilt u iemand 
wel bedanken met een geschenkpakket. 
Ook daarvoor kunt u bij de Israëlwinkel 
terecht. Kortom, kom gauw kijken in 
onze winkel in Nijkerk aan de Henri 
Nouwenstraat 34 of winkel online op 
israelwinkel.nl. | Foto: IPC

Geef een cadeau uit Israël
Helpen?
Wij kunnen nog wel wat hulp gebruiken 
bij onze lezingen in het land. Mensen 
die onze sprekers kunnen helpen bij het 
verwelkomen van gasten, de collecte, 
de promotie van Christenen voor Israël 
en het bemensen van de boekentafel. 
We zijn met name op zoek naar mensen 
in de provincies Noord-Holland, Fries-
land, Groningen, Drenthe, Overijssel en 
Limburg. Lijkt het u mooi hieraan mee 
te werken? Neem dan contact op met 
Arjan Wendt via arjanwendt@cvi.nl of 
033-2458824.



Een gesprek over uw testament 
Praten over het einde van ons leven is lastig. Maar als het wel gebeurt, en al uw 
wensen ten aanzien van uw begrafenis en het verdelen van uw nalatenschap zijn 
vastgelegd, dan ervaren veel mensen dat als een enorme geruststelling. Want nu is het 
duidelijk, en dat is erg belangrijk voor uzelf maar ook voor de nabestaanden, want zij 
weten straks wat uw wensen zijn.

Wanneer u een testament (via de notaris) laat opmaken, kunt u daarin uw wensen vast-
leggen. Bijvoorbeeld: 
•  U wilt een bedrag of een bijzonder meubelstuk aan een goede vriend of aan de buur-

man nalaten.
•  U wilt een executeur aanwijzen, die na uw overlijden de hele nalatenschap overeen-

komstig uw testament dient af te handelen.
•  U wilt een goed doel (zoals Christenen voor Israël) een legaat geven of laten mee-erven 

in uw nalatenschap.

Als u Christenen voor Israël wilt opnemen in uw testament, 
dan adviseer ik u graag in een persoonlijk gesprek. Dat kan 
in het Israëlcentrum in Nijkerk, maar ook bij u thuis. Voor 
een vrijblijvende afspraak kunt u mij mailen via schenken@
cvi.nl of bellen op 033 - 2458824 (dan bel ik u terug voor een 
afspraak).

Leo van Koesveld

» Tip: kijk ook eens op cvi.nl/schenken

Gezocht: 
gezelschap voor oudere dame
Vlakbij het strand van Ashdod woont een lieve dame op leeftijd, in een mooi en ruim 
appartement met tuin. Nog niet zo lang geleden kwam zij voorgoed in Israël wonen, 
na een lang leven in Nederland. Deze dame is de moeder van Benjamin Philip, voor 
velen bekend als de directeur van de Hineni gaarkeuken in Jeruzalem.

Deze Joodse dame, waarbij de ouderdom inmiddels van zich laat spreken, zou het 
fi jn vinden om mensen om zich heen te hebben die Nederlands spreken. Mensen die 
Hollandse gezelligheid en huiselijkheid kennen. Iemand die zorgt voor aanspraak en 
het niet erg vindt te helpen bij de dagelijkse dingen, zoals de afwas, ko�  ezetten en het 
opvouwen van de was.

Korte termijn
Bent u diegene die tegen kost en inwoning deze dame wilt helpen? Er is op korte termijn 
iemand nodig die deze taak op zich zou willen nemen. Gedacht wordt aan een vrouw, een 
echtpaar, of wellicht een studente, voor minimaal drie maanden, maar bij voorkeur langer. 

»  Neem voor informatie of bij interesse via hineni@netvision.net.il contact op met 
Benjamin Philip.
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Gebedskalender

’Bid zonder ophouden’
Deze Bijbeltekst ’Bid zonder ophouden’ vinden we in Tessalonicenzen. Het is een 
oproep aan ons allemaal. Blijf bidden, stop niet, laat het vlammetje niet doven. Om u 
hierbij te helpen heeft Christenen voor Israël een gebedsbrief. Of beter, een gebedska-
lender. Elke dag een onderwerp, een tekst, een punt van aandacht. Zo kan Israël dage-
lijks een plek krijgen in onze gebeden. 

»  De tweemaandelijkse gebedskalender stellen we gratis beschikbaar. U kunt de 
kalender over de post ontvangen of per e-mail. Ga daarvoor naar cvi.nl/abonneren.

Kom sfeer proeven op 12 en 19 december in het Israëlcentrum 

Feestelijke 
verwenavonden 
Inspiratie opdoen voor een uniek kerstdiner, oudejaarsfeest of nieuwjaarsborrel? 
Tijdens de feestelijke verwenavonden in het Israëlcentrum ontdek je hoe je dit jaar 
een Israëlisch tintje geeft aan de feestmaand. Kom op donderdagavond 12 en 19 
december ook gezellig langs in het Israëlcentrum en geniet van een avond vol live-
muziek, workshops, sfeer en proeverijen!

Na de succesvolle verwenavonden van vorig jaar organiseert het Israël Producten 
Centrum (IPC) in december weer twee van zulke avonden. “Veel mensen zijn op zoek 
naar iets speciaals voor tijdens de feestdagen”, zegt Pieter van Oordt van IPC. “Dat hoeft 
helemaal niet moeilijk te zijn. Met onze Israëlische kruiden, sauzen en wijnen zet je in 
een handomdraai iets unieks op tafel. Onze producten zijn niet alleen lekker, maar je 
laat je gasten ook op een prettige manier kennismaken met Israël.”
Tijdens de verwenavonden kun je alvast letterlijk een voorproe� e nemen op al het lekkers 
dat Israël te bieden heeft. Naast bijvoorbeeld zelfgemaakte kruidendips gaan ook de fl es-

sen Israëlische wijn open. Ook wie nog op zoek is naar een mooi cadeau of tafelversiering 
kan inspiratie opdoen tijdens de verwenavonden. Heel toepasselijk in dat geval is het 
assortiment aan houtsnijwerk, dat gemaakt is door christen-Arabieren uit Bethlehem.

Voor elke betalende klant is er een Israëlgoodiebag. Ds. Henk Poot verzorgt op beide 
avonden om 19.30 uur een lezing over het thema ’Kerst en Israël’.

»  De feestelijke verwenavonden zijn op 12 en 19 december van 18.00 tot 22.00 uur in 
het Israëlcentrum. Kijk op www.israelwinkel.nl voor meer info.



Nieuwsbrieven
De krant die u nu in handen heeft, is alweer de laatste van 2019. Pas eind januari ontvangt u de eerste Israël Aktueel 
van 2020. Maar in de tussentijd blijft het niet stil. We benutten deze kans om u te informeren over ons werk voor de 
armen van Israël en voor de overlevenden van de Holocaust. Dat doen we met nieuwsbrieven. Als u dus in december 
en half januari een envelop in de brievenbus vindt van Christenen voor Israël dan zit daarin de nieuwsbrief.

Bezoekers in de gaarkeuken bij Hineni. | Foto: CvI

Onze projecten: Hineni

Gedragen door vrijwilligers
Elke ochtend staan zij al om negen uur aan de deur van Hineni: de vrijwilligers. Vaak zijn het vrijwilligers uit Neder-
land. Deze mensen komen ontzettend belangrijk werk doen: de maaltijden voor de armen van Jeruzalem voorberei-
den en serveren.
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Vanaf 10 januari in Nijkerk

Peter Wortel exposeert
U kunt vanaf 10 januari in het Israëlcentrum in Nijkerk 
een bijzondere expositie bezoeken van kunstenaar 
Peter Wortel. Zijn werk, bestaande uit prints, reliëfs 
en sculpturen, vertelt het verhaal van het leven vanuit 
de symbolen van de Judaïca, aangevuld met nieuwtes-
tamentische symboliek.

Peter Wortel (1954) groeide op met een moeder die 
geboren was uit een gezin met een Joodse vader. “Mijn 
moeder heeft kwam getraumatiseerd uit de oorlog. Dat 
was wel bepalend in mijn jeugd. Het christendom was 
niet te vertrouwen.” 

Niet doorsnee
Op negentienjarige leeftijd leerde hij een christelijk 
meisje kennen met wie hij inmiddels 43 jaar is getrouwd. 
“Mijn vrouw was kerkelijk heel actief. Na enige jaren 
ben ik een keer meegegaan. Die avond heb ik onderweg 
terug gebeden: als U echt bestaat, wilt U me dat dan 
laten zien. Tijdens het volgende bezoek aan de kerk, 
beschreef de voorganger een beeld dat zó in detail sprak 
van een werk waar ik op dat moment aan werkte.” 
Peter nam die avond Jezus aan. Maar daarmee werd hij 
geen doorsnee christen. Zijn Joodse achtergrond bracht 
zoveel vragen mee. “Ik kreeg toen te horen: je bent nog 

een jong christen, dat ga je nog wel leren. Daar kon ik 
echt niets mee.”

Wal en schip
Van gelovigen met een Joodse achtergrond wordt wel 
eens gezegd dat zij tussen wal en schip vallen. De kerk 
wil niets te maken hebben met hun Joodse achtergrond 
en het Jodendom wil niets te maken hebben met het 
christendom. “Het was een vriend van me in Jeruzalem 
die mijn werk ‘las’ en zei: ‘Peter, jij bent een loopplank’. 

Na een kort welkom en een doornemen van wat er 
vandaag moet gebeuren, gaat iedereen aan de slag. Er 
wordt hard gewerkt. De gekoelde maaltijden van giste-
ren worden verdeeld over de bakjes. Een andere ploeg 

gaat aan het wassen, schillen en snijden. Als je niet beter 
wist, zou je denken dat hier een ervaren en professioneel 
team aan het werk is.

Geheim
Het geheim is de instelling waarmee de vrijwilligers naar 
Hineni komen. Ze hebben het allemaal op hun hart iets 
voor Gods volk te mogen doen, en daarmee God en het 
Joodse volk te dienen. Wie goed oplet, merkt het ook 
aan de sfeer. Geen gemopper, geen geruzie, maar wel 
van tijd tot tijd een grapje en niemand die te beroerd is 
een extra klusje te doen.

Sfeer
In deze sfeer stromen rond lunchtijd de gasten van de 
gaarkeuken, de armen van de stad, naar binnen. Ze krij-
gen een heerlijke maaltijd, die met liefde en toewijding 
is bereid en die met een lach wordt geserveerd.

»  Ook jij kan als vrijwilliger komen helpen. Spreek 
van tevoren duidelijk af wanneer je zou willen 
komen en voor hoe lang. Stuur een e-mail aan 
hineni@netvision.net.il.

17 januari

Dag van het Jodendom
Inmiddels is het ook in de katholieke kerk een goed ge-
bruik om jaarlijks speciaal stil te staan bij de band die 
we als kerk hebben met het Joodse volk. Elk jaar is het 
daarom op 17 januari de Dag van het Jodendom.

Als u bezoeker bent van de katholieke kerk, overweeg 
dan eens om de gelegenheid te benutten en exempla-
ren van deze krant uit te delen in de kerk. Maar andere 
ideeën zijn het uitdelen van de gebedskalender of een 
van onze nieuwsbrieven. Neem gerust contact op met 
ons secretariaat over de mogelijkheden. Zij kunnen 
u prima adviseren, en sturen u toe wat u nodig heeft: 
secretariaat@cvi.nl of 033-2458824.

Heeft u al een gratis abonnement?

Whatsappnieuws
Gebruikt u Whatsapp op uw telefoon? Abonneer u dan 
op onze Whatsapp Israëlnieuwsdienst. We houden u 
via korte berichtjes dagelijks op de hoogte van nieuws 
uit Israël. Bekijk de fl yer bij deze krant of kijk op cvi.nl/
whatsapp.

Dat gaf mij wel een nieuw perspectief.” Die vriend was 
Benjamin Philip, directeur bij Hineni in Jeruzalem. Hij 
legde het contact met Christenen voor Israël en van het 
een kwam het ander, een tentoonstelling dus.

»  Vanaf 10 januari exposeert Peter Wortel in Nijkerk. U 
kunt de expositie dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur gratis 
bezoeken (zondags gesloten). Ko�  e en thee is ook gratis. 
U kunt uw bezoek combineren met een bezoek aan de 
Israëlwinkel van het Israël Producten Centrum.
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7 december 2019
Thoralezing: Wajeetsée, 
Genesis 28:10-32:3
Haftarahlezing: Hosea 12:13-14:10

14 december 2019
Thoralezing: Wajisjlách, 
Genesis 32:4-36:43
Haftarahlezing: Hosea 11:7-12:12

21 december 2019
Thoralezing: Wajeesjev, 
Genesis 37:1-40:23
Haftarahlezing: Amos 2:6-3:8

23 december 2019, 
Chanoeka (Inwijdingsfeest)
Thoralezing: Numeri 7:1-17

24 december 2019, 
Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:18-29

25 december 2019, 
Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:24-35

26 december 2019, 
Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:30-41

27 december 2019, 
Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:36-47

28 december 2019, 
Chanoeka
Thoralezing: Mikeets, 
Genesis 41:1-44:17; Numeri 7:42-53 
Haftaralezing: Zacharia 2:14-4:7

29 december 2019, 
Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:48-59

30 december 2019, 
Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:54-8:4

4 januari 2020
Thoralezing: Wajigásj, 
Genesis 44:18-47:27 
Haftarahlezing: Ezechiël 37:15-28

7 januari 2020
Asara beTewet 
(Vastendag van 10 Tewet)

11 januari 2020
Thoralezing: Wajechí, 
Genesis 47:28-50:26 
Haftarahlezing: 1 Koningen 2:1-12

18 januari 2020
Thoralezing: Sjemót, 
Exodus 1:1-6:1
Haftarahlezing: 
Jesaja 27:6-28:13, 29:22-23

25 januari 2020
Thoralezing: Wa’erá, Exodus 6:2-9:35
Haftarahlezing: Ezechiël 28:25-29:21

Bijeenkomsten
Donderdag 28 november
20.00 uur: Den Bosch: Seminar 

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

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: Zierikzee: Lezing ds. Kees 

van Velzen.   Locatie: Christelijk 
Gereformeerde Kerk, Zevengetij-
straat 11. Thema: Jeruzalem, steen 
des aanstoots.

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: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Met 
ds. Saleem Shalash en ds. Oscar 
Lohuis. Aanmelden verplicht via 
cvi.nl/advent.

Maandag 9 december
20.00 uur: Zwijndrecht: Lezing 

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

Dinsdag 10 december
20.00 uur: Assen: Lezing ds. 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 ds. Oscar 
Lohuis.   Locatie: De Hoeksteen, 
Lindensteinlaan 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: Eastermar: Seminar ds. 
Henk Poot (3/3).     Locatie: de 
Hoge Stins, Torenlaan 12-14. 
Thema: De profetische bood-
schap van advent.

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

Donderdag 12 december
18.00-22.00 uur: Nijkerk: Feestelijke 

verwenavond.   Locatie: Israëlcen-
trum, Henri Nouwenstraat 34.

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.   Loca-
tie: CCK2, Kerkstraat 2. Thema: 
Chanoeka en kerst.

Donderdag 19 december
18.00-22.00 uur: Nijkerk: Feestelijke 

verwenavond.   Locatie: Israëlcen-
trum, Henri Nouwenstraat 34.

Zaterdag 4 januari
10.00 uur: Nijkerk: Verootmoedi-

gings-
bijeenkomst.   Locatie: Israëlcen-
trum, Henri Nouwenstraat 34.

Dinsdag 7 januari
09.45 uur: Eindhoven: Lezing Aglow 

met Heleen Bénard.   Locatie: 
Fontein, Wegedoornlaan 2-B. 
Thema: Israël, Zijn kostbaar bezit.

Donderdag 9 januari
09.30 uur: Purmerend: Vrouwen-

ochtend met Heleen Bénard.   
 Locatie: Christengemeente 
Purmerend, De Schuilplaats, 
Rivierenlaan 283. Thema: Ik ben 
die Ik ben.

Vrijdag 10 januari
15.00 uur: Nijkerk: Bidstond voor 

Israël.   Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34.

Maandag 13 januari
20.00 uur: Aalsmeer: Seminar ds. 

Kees van Velzen (1/2).   Locatie: 
Gebouw Mendel, Zwarteweg 98. 
Thema: Terugkeer en verlossing.

Vrijdag 17 januari
15.00 uur: Nijkerk: Bidstond voor 

Israël.   Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34.

Maandag 20 januari
19.45 uur: Woerden: Lezing Aglow 

met Heleen Bénard.   Locatie: De 
Kruiskerk, Mesdagplein 2. Thema: 
Zijn kostbaar bezit.

20.00 uur: Aalsmeer: Seminar ds. 
Kees van Velzen (2/2).   Locatie: 
Gebouw Mendel, Zwarteweg 98. 
Thema: Terugkeer en verlossing.

Woensdag 22 januari
20.00 uur: Weesp: Lezing ds. Oscar 

Lohuis.   Locatie: Het Licht-
huis, Waagplein 10. Thema: De 
terugkeer van de Joden naar het 
Beloofde Land.

Donderdag 23 januari
19.30 uur: Dedemsvaart: Lezing ds. 

Oscar Lohuis.   Locatie: De Fon-
tein, Hoofdvaart 7. Thema: Gods 
heilsplan en de terugkeer van 
Joden naar Israël.

Vrijdag 24 januari
15.00 uur: Nijkerk: Bidstond voor 

Israël.   Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34.

Zaterdag 25 januari
10.30 uur: Rotterdam: Vrouwendag 

Rafaël met Heleen Bénard.   
 Locatie: Auriscollege, Malmöpad 
60. Thema: Het Joodse gezinsle-
ven, de Joodse vrouw.

Maandag 27 januari
13.00 uur: Nijkerk: Holocaustherden-

king.   Locatie: De Fontein, Ds. 
Kuypersstraat 2. Met Holocausto-
verlevenden Debora Maarsen en 
Wolfgang Kotek.

20.00 uur: Aalten: Seminar ds. Henk 
Poot (1/3).   Locatie: Gebouw 
Elim, Landstraat 20. 

Dinsdag 28 januari
20.00 uur: Groningen: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3).   Locatie: Imma-
nuelkerk, Overwinningsplein 1. 

Woensdag 29 januari
20.00 uur: Zevenaar: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3).   Locatie: Ons 
Huis, Dr. Honigstraat 3. 

Donderdag 30 januari
19.30 uur: Enschede: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3).   Locatie: Bethel-
kerk, J.H. Boschstraat 30. 

20.00 uur: Lelystad: Seminar ds. 
Oscar Lohuis (1/3).   Locatie: Max 
het musje, Groene Velden 83. 
Thema: Zegen door Israël.

19.30 uur: Zwolle: Themabijeenkomst 
Kees de Vreugd.   Locatie: Sions-
kerk, Glanerbeek 10. Thema: De 
plaats van Israël in Gods heilsplan.

Muziek
Zaterdag 30 november
19.30 uur: Werkendam: Zingen voor 

Israël.   Locatie: Biesboschkerk, 
Richter 91. Met Refl exxion, de 
Oosterhoutse Nachtegalen en ds. 
Henk Poot.

Woensdag 8 januari
19.30 uur: Gorinchem: Dankdienst.   

 Locatie: Grote Kerk, Groenmarkt 
7. Met het Holland-Koor. Meer 
info via cvi.nl/dankdienst. 

Vrijdag 17 januari
19.45 uur: Emmen: Zingen voor Israël   

 Locatie: Goede Herderkerk, Oude 
Roswinkelerweg 30. Met Chr. 
Mannenkoor Marum, Gospelkoor 
Le Groupe Evangelique en ds. 
Kees van Velzen.

Overig
Tot en met 31 december
10.00-16.00 uur: Nijkerk: Tentoon-

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

Israëlconsulenten 
Het Israël Producten Centrum heeft 

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

De krant
De volgende krant verschijnt 

24 januari 2020.
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Aalten
Zaterdag 14 december, 
10.00-15.30 uur – Tijdens de 
kerstmarkt in het centrum

Assen
Dinsdag 3 december en 
woensdag 4 december, 
15.00-21.00 uur – Annet en 
Richard Frankfort, 0592-399366, 
Planetenlaan 34

Edam
Zaterdag 14 december, 
10.00-16.00 uur – Kerstmarkt, 
Grote Kerkstraat 59

Hoogvliet
Vrijdag 13 december, 15.00-
20.00 uur – Achterweg 10-12

Heerde 
Vrijdag 13 december, 
14.00-21.00 uur – Kerstmarkt 
rondom de kerk

Huizen
Woensdag 11 december, 
14.00-17.00 uur 
In Voor Anker, 
Oranje Nassauplein 100

Nieuwer ter Aa
Vrijdag 13 december, 
14.30-20.00 uur
Wintermarkt in dorpshuis 
Ons Genoegen
Doude van Troostwijkstraat 20

Oud Beijerland
Vrijdag 13 december, 
13.00-22.00 uur
Zaterdag 14 december, 
10.00-20.00 uur 
Kerstmarkt, beneden 
molendijk in het centrum 
van Oud-Beijerland 
Voor meer info: 06-81170331 

Ouderkerk a/d/ IJssel
Vrijdag 13 december, 
16.00-21.00 uur – Zaterdag 14 
december, 10.00-21.00 uur 
Winterfair, Kerkstraat

Roden
Vrijdag 13 december, 
13.00-17.00 uur  – Kerstmarkt 
In de Hullen, Ceintuurbaan 21

Ureterp
Zaterdag 7 december, 
10.00-15.00 uur
Kerstmarkt in 
Ontmoetingskerk, 
Mounestrijtte 12

Wijk en Aalburg  
Donderdag 12 december 
19.15-19.45 uur
Perzikstraat 7, 
voor aanvang van Bijbelstudie

Winter- en kerstmarkten 
met een consulente van het Israël Producten Centrum



advertenties

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

201912 ISRAEL CvI-Aktueel 256 x 384 mm.pdf   1   19-11-2019   15:44:20



christenenvoorisrael.nl

2
4

e JA
A

R
G

A
N

G
 W

IN
TER

 2
0

1
9

 N
U

M
M

ER
 1

0
5

Kerk en  
toekomst

Klaarstaan  
voor Jezus

Israël, een  
veilige haven

De uitdaging:   
waakzaam zijn en bidden
De Bijbel wil ons voorbereiden op 
profetische (eind)tijden en roept ons op 
om waakzaam te zijn en te blijven bidden. 
‘Waakt en bidt’ als opdracht, waar moeten 
we dan aan denken? Laten we een aantal 
Bijbelgedeeltes bekijken, om te zien hoe dit 
ons aan het denken kan zetten. 

Jacob Keegstra Psalm 1 spreekt over twee wegen, die van 

de goddeloze en die van de rechtvaardige. 

De goddeloze is niet de moderne atheïst, die 

zonder God leeft, maar iemand die God en Zijn 

geboden wel kent, maar er niet naar handelt. 

De lijn die wordt aangegeven is van iemand 

die wandelt, staat en zit, in de weg der godde-

lozen. Daarin zie ik een parallel met het leven 

van Lot, die Abram verliet en in Sodom ging 

wonen. Daar burgerde hij in tot hij ‘zat in de 

poort’. Toen waren er twee engelen voor nodig 

om hem uit Sodom weg te halen. Het verhaal 

van Lot laat het patroon zien dat wij langzaam 

wennen aan een bepaalde manier van leven, 

totdat wij er op het laatst bijna niet meer uit 

kunnen komen. In Lucas 17:28 waarschuwt 

Jezus ons, dat zal zijn als in de dagen van Lot. 

Men zal de wederkomst niet herkennen, want 

men is druk met het alledaagse en niet met de 

dingen van God. 

KORTE EN LANGE TERMIJN
Ik denk hierbij ook aan de bekende gelijkenis 

van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden. 

Alle tien hadden een visie en gingen op weg 

de Bruidegom tegemoet. Maar het duurde 

langer dan verwacht. Men is vaak bezig met 

de korte termijn, dat alles draait. Dat is ook 

belangrijk, echter het vertroebelt het zicht op 

de lange termijn. Dat zien we ook in de waar-

schuwing in Openbaring aan de gemeente 

in Laodicea, dat zij lauw geworden zijn. Hun 

vurige liefde van het begin, hun passie, was 

in de loop van de tijd verdwenen. De zorgen 

voor de korte termijn hadden hun hoop op de 

toekomst verdrongen. 

UITDAGING
In Jesaja 11:12 lezen we dat God “een banier 

onder de heidenvolken” opsteekt. In de oprich-

ting van de staat Israël zien wij het beloofde 

herstel uit de profeten. God stelt Israël als een 

duidelijk teken, opdat alle volkeren de Heere 

gaan loven en prijzen. Dit laatste is de grote 

uitdaging voor ons. Dat wij niet alleen maar 

druk moeten zijn met onze eigen zaakjes. Er 

is voor ons een andere roeping: waakzaam te 

zijn en te bidden. Dat we onze lampen in orde 

maken, want de Bruidegom komt spoedig 

(Openbaring 22:20).

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

De tijd van  
verwachting 
en hoop
De dagen van advent zijn dagen van 

verwachting en hoop. We vieren in de 

kerk de geboorte van de Here Jezus 

maar we zien uit naar Zijn wederkomst. 

Maar Jezus heeft ons ook gewaarschuwd 

voor de periode die daaraan voorafgaat. 

Het zullen moeilijke tijden zijn. Voor 

Israël en voor al Gods kinderen. Het zal 

een tijd zijn van wetteloosheid en afval. 

Alleen door te gehoorzamen aan Gods 

woord en met de kracht van Zijn Geest 

zullen we dwars tegen de tijdgeest in 

kunnen volhouden.

In deze bijlage van onze krant, die we u 

en jullie aanbieden, hebben we opnieuw 

gekeken naar het nummer van ons ma-

gazine Profetisch Perspectief, dat deze 

maand ook verschijnt. Het onderwerp 

van deze uitgave is Waakt en bidt. We 

hebben een aantal van die artikelen in 

verkorte vorm opgenomen. Het gaat 

over de toekomst van de kerk en over 

hoe belangrijk het is om de tijd waarin 

wij leven te doorzien. We laten een 

stukje van een artikel van een Joodse 

theoloog zien, dat vertelt hoe het Jo-

dendom tegen de komst van de Messias 

aankijkt en we besteden aandacht aan 

de christenen in het Midden-Oosten.

Het is maar een kleine indruk van ons 

blad, maar we hopen dat het uw kennis 

en geloof zal verrijken. Neem en lees en 

misschien smaakt het naar meer. In dat 

geval: overweeg eens een (proef)abon-

nement op Profetisch Perspectief.

Ds. Henk Poot, eindredacteur

Thema:
Waakt  
en bidt
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Vol verwachting van 
de wederkomst
Dominee G. Herwig is predikant in de 
Hervormde Kerk van Nunspeet. Regelmatig 
spreekt hij over één specifiek thema: de 
wederkomst. Hij leeft sterk bij de verwachting 
dat Jezus ieder moment kan terugkomen.

Hoe is die verwachting bij u opgewekt?
“Toen ik twaalf was, ontving ik bij het 

afscheid van de lagere school het boekje 

Lees je Bijbel met daarin het gedichtje van 

de dichter Okke Jager (zie kader). Sindsdien 

denk ik intensief na over de toekomst en leef 

ik bij de verwachting dat Jezus ieder moment 

kan terugkomen. Ik kan niet begrijpen dat 

mensen om mij heen niet veel meer leven uit 

die verwachting. Zelf geloof ik dat het niet 

lang meer duurt voordat Jezus terugkomt 

en daar heb ik een aantal redenen voor. De 

belangrijkste reden is Israël. 1948 is voor mij 

zo’n handreiking van God geweest na de 

Holocaust. Je moet toch wel blind zijn om 

niet te zien dat Israël Gods oogappel is. Ik 

weet niet de dag en het uur, maar ik probeer 

mijn gemeente en mijzelf te leren dat we 

iedere dag bereid moeten zijn.”

Heeft dit invloed op de plannen die u 
maakt in het leven? 
“Ja, ik probeer heel sterk te leven bij de dag, en 

heel appellerend te preken. En ik lees de krant 

naast de Bijbel, zonder overigens de Bijbel 

als een spoorboekje te gebruiken. Leven met 

het idee dat Jezus ieder moment kan terug-

komen, heeft ook invloed op je gebedsleven. 

Ik bid iedere dag voor Israël, voor bewaring, 

voor vrede en om bekering van Israël. Dat 

laatste vind ik een spannende, omdat wij als 

christenen een hele hoop boter op ons hoofd 

hebben als het gaat om Israël. Ik vraag me 

af in hoeverre wij mogen vinden dat Israël 

precies dezelfde weg moet gaan als wij. Voor 

mij is het heel duidelijk dat Jezus mijn Redder 

en Zaligmaker is en dat niemand tot de Vader 

komt dan door Hem. Maar ik hoef God niet 

voor te schrijven hoe Hij met Zijn volk Israël 

omgaat. Ik geloof dat God met Israël een heel 

bijzondere weg gegaan is en gaat.”

Wat gebeurt er denkt u als Jezus terug-
komt? 
“Dat vind ik een moeilijke vraag, ook als 

theoloog. Ik lees ergens dat Jezus Zijn voeten 

zal planten op de Olijfberg. Ook staat er dat 

alle oog Hem zal zien, ook degenen die Hem 

doorstoken hebben. Ga dat maar uitleggen 

aan catechisanten die weten dat de aarde 

rond is. Maar voor God is dat peanuts. Ik denk 

dat vlak voorafgaand aan de komst van Jezus 

er nog een intense strijd zal plaatsvinden die 

zich concentreert rondom het Midden-Oos-

ten. Maar dat zie je voortdurend al. Waar ik 

vooral heel sterk op zit, is niet het invullen 

van wat er straks gebeurt, maar vooral de 

gemeente wakker schudden, van: kijk naar 

het Midden-Oosten, kijk naar Israël, daar 

gebeuren de dingen!”

Veel mensen geloven dat we in de ‘eindtijd’ 
leven. Wat verstaat u onder het begrip 
‘eindtijd’? 
“Sinds de uitstorting van de Heilige Geest 

zitten we in de eindtijd. In 2 Petrus 3:9 lezen 

we: ‘De Heere vertraagt de belofte niet (zoals 

sommigen dat als traagheid beschouwen), 

maar Hij heeft geduld met ons en wil niet 

dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot 

bekering komen’. Ik probeer de jongere gene-

ratie te leren dat alles erop wijst dat we heel 

hard naar dat einde toegaan. En ik hoop ook 

Kerk en  
toekomst
Arjan Plaisier

Midden in oorlogstijd, in 1941, schreef de 

hervormde theoloog Oepke Noordmans 

(1871-1956) een stuk onder de titel Kerk 

en toekomst. Het is een opmerkelijk artikel 

waarin Noordmans stelt dat de kerk geen 

eigen toekomst heeft. De kerk heeft geen 

leven in zichzelf dat ze kan ontwikkelen. De 

toekomst van de kerk is de wederkomst van 

Christus:

“De kerk schrijft haar toekomst dus niet met een 

hoofdletter. Zij gelooft niet dat, als zij maar lang 

genoeg duurt, het Koninkrijk van God vanzelf uit 

haar geboren zal worden. Het Koninkrijk van God 

moet zelf komen. (...) De toekomst van de kerk 

heeft op zichzelf niets goddelijks aan zich. Ner-

gens in de Bijbel of in de kerk komen de dingen 

door de tijd in orde. Daarom schuilt de kracht van 

de kerk niet in haar duren, maar in haar bidden. 

Het duren van de kerk is een soort zieltogen: een 

agonie (doodsstrijd). Haar bidden is ademhalen. 

Zij denkt niet aan haar toekomst: wel aan de 

wederkomst.”

De wederkomst is in de hand van Christus. 

Tot die tijd moet de kerk ‘dienen, zich ver-

blijden, geduldig zijn, volharden, wachten’. 

Ik moest aan deze woorden denken bij de 

keuze voor het thema ‘waakt en bidt’ als het 

gaat om de toekomst van de kerk. Dit sluit 

geheel aan bij Noordmans voorbehoud bij 

allerlei plannen en projecten als het gaat 

om de toekomst van de kerk. Christus heeft 

tegen Zijn leerlingen gezegd te bidden en te 

waken omdat de geest wel gewillig is maar 

het vlees zwak is. Lezen we in het Nieuwe 

Testament, dan krijgen we nergens de indruk 

dat de kerk zich bezig moet houden met de 

eigen toekomst.

SLAPEN EN LOSLATEN
Een mooie parallel van het bidden en waken 

vinden we in de gelijkenis die Jezus vertelt 

over het Koninkrijk van God. Hij vergelijkt dat 

met een mens die zaad in de akker strooit, 

waarna het zaad opkomt en groeit “zonder 

dat hij zelf weet hoe” (Marcus 4:27). Het 

enige wat deze mens doet is dat hij “slaapt 

en opstaat”. Dat drukt treffend uit wat een 

christen en wat de kerk doet. Het is slapen en 

opstaan. Slapen is een daad van geloof. Wie 

slaapt, laat los. 

» Lees verder op pagina 3
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dat mensen er meer naar gaan verlangen. 

Dat is ook één van de zwakke punten van de 

kerk. Hoe komt het dat heel veel niet-gelo-

vigen zich niet bekommeren om het geloof? 

Dat komt omdat ze aan ons als kerkmensen 

maar heel weinig dat verlangen naar Jezus 

zien. Dat komt door de drukte, de welvaart. 

We zitten best vast aan deze wereld.” 

Hoe wordt er gereageerd op uw nadruk op 
de wederkomst?
“Soms hoor ik in consistories na afloop van 

een preek die ik gehouden heb: tsjonge dat 

u het over de wederkomst had, daar horen 

we niet zo veel over. En dan denk ik: hoe kan 

het nog dat er voorgangers zijn die het niet 

vanuit de schriften hebben over de weder-

komst? Dat snap ik niet. Mijn catechisanten 

probeer ik twee dingen te leren: denk iedere 

dag aan je sterven en denk iedere dag even 

‘vandaag kan Jezus terugkomen’. In mijn 

pastorale werk kom ik het nog steeds tegen 

dat gemeenteleden opmerken dat ik het 

vaak over de wederkomst heb en over Israël 

en dan kijken ze heel glazig. En dan denk ik: 

je leest iedere dag uit je Bijbel. Hoe kun je 

daar dan níet mee bezig zijn?”

Welke rol speelt de kerk in deze tijd?
“De belangrijkste missie van de kerk is het 

evangelie verkondigen. En dat betekent het 

hele evangelie, dus zonde en genade, zegen 

en vloek. En ook het evangelie over de liefde 

voor Israël. En als je die liefde nog niet hebt, dan 

wordt het hoog tijd dat je liefde tot Israël krijgt. 

In de omgang met de schriften, krijg je Israël 

lief, of je gaat het haten, maar dan haat je vol-

gens mij ook de God van Israël. God is niet los 

verkrijgbaar van Israël. Dat is best een radicale 

boodschap maar ik kan het niet anders zien.”

Hoe is uw liefde voor Israël ontstaan? 
“Het gekke is dat ik pas in 2004 voor het eerst 

in Israël ben geweest. Maar ik heb altijd al 

veel gelezen over Israël. Als je uit je Bijbel 

leest, dan ontstaat er volgens mij automa-

tisch liefde voor Israël. Toen ik ongeveer 

twaalf was, stond er bij ons een dominee die 

heel moeilijk preekte. Maar hij was één van 

de weinige dominees die een plek gaf aan 

Israël in het heilsplan van God. Op de één of 

andere manier heeft zich dat bij mij gezet. En 

als je de Bijbel leest, dan is dat toch één en al 

Israël? En als er liefde tot Israël is, dan wordt 

denk ik de prediking warmer en ruimer. Je 

ziet veel meer de machtige lijn uit Genesis 

12. Daar lezen we dat God Abraham tot een 

groot volk gaat maken en dat uit hem alle 

geslachten van de aardbodem gezegend 

gaan worden. En van daaruit zie je de stroom 

zich voltrekken. Dat geeft ook de drang om 

het evangelie te verkondigen.”

Wat zou u de lezers mee willen geven?
“Wat er nu gebeurt met het Joodse volk en 

de wederkomst zijn twee zaken die je niet uit 

elkaar kan trekken. Er is geen toekomst als 

er geen toekomst is voor Israël. Bid veel voor 

Israël, en bid om de vervulling van de belofte 

dat heel Israël zalig zal worden. Want als die 

belofte vervuld wordt, dan zijn wij daar ook 

goed mee.”

» Vervolg van pagina 2

Slapen is een gave van God. Wij leven in 

een wereld die de slaap doodt. Hoe kan het 

ook anders, als alles van ons afhangt, en als 

we menen dat wij overal greep op hebben? 

Onze wereld lijdt aan slapeloosheid, omdat 

men gelooft dat er geen God is die over ons 

waakt. De wereld gaat aan vlijt ten onder. 

We storten ons naar voren, want de rust 

is verdwenen. Daarbij is het doel al lang 

verdwenen. Naarmate het leven zijn bestem-

ming is kwijtgeraakt, is de snelheid zelf onze 

god geworden. Wie daarentegen gelooft in 

Christus, die heeft gezegd: Mijn Vader werkt 

tot nu toe en ik werk ook (Johannes 5:17), 

staat heel anders in het leven.

OPSTAAN
Naast slapen is er echter ook opstaan. Eerst 

het slapen, eerst de rust in God en met God, 

maar dan ook opstaan. Een christen is geroe-

pen om op te staan en niet op bed te blijven 

liggen. Wie niet opstaat, heeft eveneens het 

geloof verloren dat God werkt. Immers, op-

staan is mogelijk omdat God een nieuwe dag 

geeft en omdat God al aan het werk is. Op-

staan doen we in navolging van Christus die 

is opgestaan uit de dood. Er is alle aanleiding 

voor om niet op te staan, om moedeloos te 

worden, om ‘de boel de boel te laten’, want 

uiteindelijk lijkt de dood en het kwaad toch 

het laatste woord te hebben. Maar dan zegt 

een boodschapper van God: Hij is opgestaan! 

En daarom staan we op. We mogen niet 

blijven slapen. We moeten wakker worden, 

zoals het in dat prachtige lied staat:

“Ontwaakt gij die slaapt,  

en sta op uit de dood

En Christus zal over u lichten”

BACK TO BASICS
Bidden en waken, slapen en opstaan, dat is 

waartoe de gelovige wordt geroepen, dat is 

waartoe de kerk wordt geroepen. Dat krijgt 

een bijzonder accent in deze tijd. Het corpus 

christianum, de tijd van de gekerstende 

samenleving, waarin de samenleving werd 

gekenmerkt door christelijke normen en 

waarden, is bezig voorbij te gaan. We leven 

in een postchristelijke tijd. Voor de kerk be-

tekent dit, dat elk idee van business as usual 

van de baan is. Mocht de kerk ooit hebben 

gedacht wél te kunnen ‘duren’ (Noordmans), 

dan wordt die illusie haar nu wel ontnomen. 

Juist daarom is dit ook een tijd voor een back 

to basics, een tijd van zuivering en om weer 

aangestoken te worden door de vreugde van 

dat evangelie.

Kerk en toekomst
A. Plaisier 
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heerlijke regering’  
Ds. C.J. Meeuse

De toekomstverwachting van  
jongeren
J. van Davelaar
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Kom haastig

“Kom haastig, Jezus”, bidt de predikant.
“Ja, amen” zegt de boer, “wil spoedig komen!
Maar... ná de oogst, want van m’n nieuw stuk land
Heb ik nog nooit de opbrengst waargenomen.”

“Ja, amen”, zegt het kind, “maar nu nog niet!
Ik moet nog met vakantie naar de bossen.
Maar ik zal zwaaien, zodat u het ziet,
Als U ons onder schooltijd komt verlossen.”

“Kom haastig, Jezus”, bidt de predikant.
“Maar mag ik eerst die nieuwe lezing lezen,
Die ik gemaakt heb voor het Jeugdverband 
Over: Gij zult het wel verstaan na dezen?”

De beden komen in de hemel aan...
De cherubijnen zwijgen, die ze brachten.
En Jezus vraagt: “Kan Ik vandaag al gaan?”
Zijn Vader zucht: “Ge moet nog even wachten.”

Ds. Okke Jager



4
december 2019 | profetisch perspectief

Het blijkt helemaal niet zo eenvoudig te zijn om die vraag 

te beantwoorden. Wie is bijvoorbeeld de mens van de 

wetteloosheid? Blijkbaar weten de mensen aan wie Paulus 

schrijft meer dan wij, want hij zegt dat hij het er al vaker 

over gehad heeft en dat zij zelf wel weten wie die mens van 

de wetteloosheid weerhoudt. Er zijn vele commentaren 

hierover geschreven, maar die verschillen nogal van elkaar. 

Sommige theologen zijn zo eerlijk om toe te geven dat ze 

het niet zeker weten.

VERWARRING
Paulus waarschuwt de christenen in Tessaloniki om zich 

niet in verwarring te laten brengen door mensen die 

precies weten hoe het allemaal zit. Ik denk dat de apostel 

ingaat tegen iets wat van alle tijden is. Als we omkijken 

in de geschiedenis van de kerk zien we dat telkens weer 

mensen met veel kabaal en ingebeelde wijsheid vertellen 

hoe het zit. Ik heb al heel wat antichristussen voorbij zien 

komen.

Maar in zijn tijd zegt Paulus ook dat het nog niet zo laat is. 

Eerst moet de afval komen en de mens van de wetteloos-

heid zich openbaren. Die wordt op dat ogenblik – zoals 

iedereen blijkbaar weet – nog tegengehouden. Hij wordt 

ook ‘de zoon van het verderf’ genoemd. Hij verzet zich 

tegen alles wat met God te maken heeft en neemt zelfs 

plaats in de tempel van God.

Sommigen menen hierin de islam te ontwaren, omdat 

er tegenwoordig namelijk een moskee op de plek van de 

tempel staat. Ik weet alleen niet of Paulus dit in gedachten 

heeft. Ik heb veel meer het idee dat het voor Paulus en de 

mensen aan wie hij schrijft veel dichterbij is. Zij kennen de 

weerhouder die op dat moment alles tegenhoudt.

VERKLARINGEN
Een mogelijke verklaring is dat Paulus het heeft over keizer 

Claudius, die na het afschuwelijke bewind van keizer Gaius 

de zaken weer tot rust moest brengen. De grote vraag in 

die tijd was: voor hoelang? Die actualiteit past in Paulus’ 

schrijven. Zeker ook omdat de Latijnse naam van Claudius 

verwantschap heeft met het werkwoord claudo wat ver-

sperren en weerhouden betekent.

Een andere uitleg is dat God de weerhouder is en dat het 

gaat om een periode dat de Satan gebonden is. Probleem 

met deze visie is, is dat de Satan niet weerhouden wordt, 

maar de mens van de wetteloosheid. Ook vertalen Bijbel-

vertalers Paulus met ‘totdat hij uit het midden verdwenen 

is’. Door ‘hij’ met een kleine letter te schrijven geven de 

vertalers al aan dat daarmee niet God bedoeld is.

Vermoedelijk is de weerhouder een macht die in de tijd 

van Paulus aanwezig was en die in de samenleving de 

overhand had, zo kun je het Griekse woord ook vertalen. 

Wij lezen de brief bijna tweeduizend jaar later en we 

proberen te verstaan hoe God ons erin aanspreekt. Is de tijd 

waarover Paulus spreekt uitgesteld? En is de tijd uitgesteld 

om dat God in Zijn geduld wilde dat het evangelie overal 

zou doordringen?

WAAKZAAM BLIJVEN
Is de weerhouder misschien nog steeds aanwezig en moe-

ten we het antwoord zoeken in de hoek van de politiek? 

Gaat het om de aanwezigheid van bepaalde vormen van 

regering waardoor het kwaad binnen de perken blijft? Of 

moeten we denken aan de Joods-christelijke moraal die 

de samenleving eeuwenlang gereguleerd heeft? Of gaat 

het om engelenmachten die in de onzichtbare wereld hun 

invloed hebben op de verschillende naties?

Paulus waarschuwt dat het geheimenis van de wetteloos-

heid al werkzaam is. Ook wij merken dat de rebellie tegen 

God steeds tastbaarder wordt. Moreel en politiek is God 

steeds verder te zoeken. Zelfs de kerk loopt gevaar als zij de 

mens meer centraal stelt dan God.

Eigenlijk komen we hiermee terug op hét thema van de 

Tessalonicenzenbrief: volhard door waken en bidden. Dat 

doen we door Gods Woord te stellen boven alles en door 

bewust te leven voor Zijn aangezicht. Ik las pas Psalm 16 

en daar staat het prachtig omschreven, in mijn eigen verta-

ling: “Al het goede voor mij is bij U”, en “Ik stel mij de Heere 

voortdurend voor ogen” (vers 2b en 8a).

Zelfs de kerk loopt gevaar 
als zij de mens meer 
centraal stelt dan God.

Joodse citaten 
over de Messias
In het winternummer van Profetisch 
Perspectief staat een artikel van rabbijn 
Arye Kaplan waarin de Joodse visie 
op de komst van de Messias wordt 
uitgelegd. Hieronder leest u enkele 
bijzondere citaten uit dit stuk.

“We kijken allemaal uit naar de Messias. 
Misschien is het Jezus wel, maar laten 
we ons richten op het belangrijkste: dat 
Hij komt!”

“De uiteindelijke Messias zal een 
normaal mens zijn, geboren uit 
menselijke ouders. Het is dus mogelijk 
dat hij al geboren is.” 

“Er zijn tegenwoordig veel Joodse 
families die hun afstamming 
rechtstreeks kunnen traceren tot 
koning David.”

“De Messias zal de schijn en hypocrisie 
van deze wereld doorzien. Hij zal de 
kracht hebben om de geest van een 
persoon te voelen en beoordeelt of hij 
schuldig is of niet.”

“De missie van de Messias is zesvoudig. 
Zijn primaire taak is om ervoor te 
zorgen dat de hele wereld terugkeert 
naar God en Zijn leer.”

“In Jeruzalem zal het Joodse volk 
worden gevestigd als de spirituele en 
morele leraar van de hele mensheid.”

“In het Messiaanse tijdperk zullen 
jaloezie en competitie ophouden te 
bestaan, want alle goede dingen zullen 
het meest overvloedig zijn en allerlei 
lekkernijen zullen zo gewoon zijn als 
stof.”

“In het Messiaanse tijdperk zullen alle 
naties vreedzaam samenleven. Mensen 
zullen, hoe verschillend ze ook zijn, in 
harmonie samenleven.”

“De offerdienst zal worden hersteld in 
het Messiaanse tijdperk. Maar het enige 
privé-offer dat wordt aanvaard, zal het 
dankoffer zijn.”

Wie is de weerhouder?
De apostel Paulus zegt dat aan het einde zware tijden zullen 
aanbreken. In de tweede brief aan de Thessalonicenzen 
spreekt Paulus over de mens van de wetteloosheid. Maar hij 
zegt ook dat iemand hem nog steeds weerhoudt. Wie is die 
onbekende weerhouder?

Henk Poot

Thema:
Waakt en bidt
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DE TIEN MAAGDEN
Tien meisjes maken zich klaar voor de komst van de bruide-

gom. Ze hebben hun olielampen aangestoken om de nacht 

te verlichten. Het wachten duurt lang en allemaal vallen ze 

in slaap. De schrik is groot als dan de bruidegom arriveert. 

Vijf meisjes kunnen mee, maar de anderen moeten naar de 

verkopers gaan om olie te kopen. Als het bruiloftsmaal is 

begonnen, kunnen ze niet meer binnenkomen.

   

De gelijkenis spreekt van maagden, onbevlekt van de wereld, 

rein voor God. Zij willen God dienen, zoals Hij gediend wil 

worden. Het komt aan op de voorraad olie die de meisjes bij 

zich hebben. De dwaze meisjes hebben zich niet gerealiseerd, 

dat er zo weinig tijd is tussen de komst van de bruidegom en 

het sluiten van de deur voor het bruiloftsfeest.

We moeten zorgen dat onze olie op peil is. Olie is in Bijbelse 

tijd belangrijk: voor verlichting, voedselbereiding en zalving, 

als medicijn en verzorgingsmiddel. Het is een beeld voor 

de Heilige Geest, die in ons getuigt van Jezus en met onuit-

sprekelijke verzuchtingen voor ons bidt. Door Zijn dagelijkse 

inwerking worden we geestelijke mensen. Zijn werk maakt 

dat we de vrucht van de Geest voortbrengen en Zijn gaven 

gebruiken tot opbouw van de gemeente. Door bezig te zijn 

met de dingen van de Vader bereidt God ons voor op de 

ontmoeting met Jezus. Dan zal Hij ons bij onze naam roepen 

en wij zullen Zijn stem herkennen.

DE TALENTEN
Een heer vertrouwt voor hij op reis gaat zijn bezit toe aan 

zijn dienaren. Hij deelt uit naar ieders bekwaamheid, vijf, 

twee en een talent. Vervolgens vertrekt hij. Tijdens zijn af-

wezigheid gaan twee dienaren aan het werk en verdubbelen 

hun deel. De derde dienaar begraaft zijn talent. Als de heer 

terugkomt, beloont hij de dienstknechten die trouw zijn 

geweest, maar de derde dienaar wordt buitengeworpen in 

de duisternis.

Is het thema van de eerste gelijkenis waakzaamheid, hier 

is het trouw. Voor Jezus en Zijn tijdgenoten ging het met 

‘talenten’ over geld, dus om aardse rijkdom. Ook ons woord 

‘talent’ komt van deze gelijkenis. Dat heeft te maken met het 

uitdelen door de heer naar ieders bekwaamheid. Je wordt 

nooit overvraagd. Je hebt de mogelijkheden gekregen in 

je capaciteiten, je omstandigheden, je tijd en je bezit. We 

mogen wandelen in het besef dat we ons hele bestaan, elke 

situatie, als mogelijkheid van God ontvangen. Dan zal dat 

wat wij van God hebben ontvangen, vrucht dragen. Maar 

wie dat begraaft, is als iemand die een licht aansteekt en dit 

vervolgens verbergt.

Paulus zegt, dat we door met God te leven schijnen als 

lichtende sterren. Wij mogen al onze gaven inzetten tot 

opbouw van de gemeente om straks, als Jezus verschijnt 

door Hem gebruikt te worden in Zijn dienst. Zoals Henk 

Binnendijk schrijft: je zult dan zijn, wat Hij hier van je heeft 

kunnen maken.

   

HET LAATSTE OORDEEL
Als de Here Jezus terugkomt in Zijn heerlijkheid “zal Hij zit-

ten op de troon van Zijn heerlijkheid” (Matteüs 25:31). Waar 

zal die troon staan? “God, de Heere, zal Hem de troon van 

Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob 

Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen 

einde komen”, zegt de engel tegen Maria (Lucas 1:32). Jezus 

vestigt Zijn koningschap in Jeruzalem en daar zullen alle 

volken voor Hem gebracht worden.

Hij verdeelt ze in twee groepen, zoals een herder zijn 

schapen en bokken scheidt. Hij prijst hen die aan zijn 

rechterhand staan. Zij hebben goed gedaan aan de minsten 

van Zijn broeders. Wie zijn dat? In de eerste plaats Zijn volk 

Israël. Hoe zijn de volken omgegaan met Zijn volk? Zorg 

voor armen, hongerigen... De Heer beloont elk rechtvaardig 

werk. Zelfs terwijl je het je niet bewust bent, kun je de Heere 

dienen.

   

Aan de linkerhand van de Heer staan de bokken. Het oordeel 

gaat over deze bokken. Hun geweten heeft hen niet wakker 

geroepen. Waar ze de Heere onbewust hadden kunnen 

dienen, hebben ze de andere kant op gekeken. Uiteindelijk 

bestraft God hen die willens en wetens zich van Gods goed-

heid hebben afgekeerd. Hij zal al het onrecht oordelen. Hij 

ziet het hart aan. 

Voor ons geldt: oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld 

worden. We mogen het aan Hem overlaten.

Klaarstaan voor Jezus  - een drieluik
In Matteüs 24 vertelt de Here Jezus hoe het zal gaan bij de voltooiing van de wereld. In Matteüs 25 
vult hij dit aan met een drieluik van gelijkenissen. Wat zijn de praktische lessen, die de Heer ons 
hier duidelijk wil maken?

Frank van Oordt
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Geen 
spoorboekje, 
maar wel 
op de rails
Adrie Groen

Wanneer komt onze Heiland op de Olijfberg 

terug? Hoe gaat God het allemaal doen? Wij 

zouden zo graag willen weten hoe alles zal 

gaan in de toekomst. Hoe wij dat doen heeft 

een positieve en een negatieve kant.

Wij lijden vaak aan de berichten in de media. 

Zo vaak blijkt dat de schepping inderdaad 

aan de vruchteloosheid is onderworpen 

(Romeinen 8:20). Toch zijn het ook tekenen 

dat het scenario van het boek Openbaring 

steeds meer waar wordt. Dan kunnen wij 

toch getroost zijn, omdat wij Gods naderen-

de heiligheid weten. Dankbaar proeven wij 

de tekenen om ons heen.

Het kan echter ook een negatieve kant 

hebben dat wij zo graag alles willen weten 

over Gods toekomst. Als we niet oppassen, 

kunnen de tekenen belangrijker voor ons 

worden dan Gods boodschap zelf. Christenen 

proberen elkaar dan te overtuigen. En dat 

gaat soms met strijd en woorden die pijn 

doen en vervreemding oproepen. Dat is 

jammer, want het lijkt me dat wij vooral 

Zijn Woord moeten vertrouwen. Die basis is 

breed genoeg.

ONVERWACHTS
Als er één ding duidelijk is gemaakt door 

onze Heiland, dan is het dat de dag des 

Heren zal komen als een dief in de nacht. In 

Matteüs 24, zegt Jezus: “Weest ook u daarom 

bereid, want op een uur waarop u het niet 

zou denken, zal de Zoon des mensen komen.”

Toch blijven gelovigen het zich afvragen. 

In Handelingen 1:6 vragen de discipelen 

aan Jezus: “Heere, zult U in deze tijd voor 

Israël het Koninkrijk weer herstellen?” Het 

antwoord van Jezus is even helder als denk-

waardig: “Het komt u niet toe de tijden of 

gelegenheden te weten die de Vader in Zijn 

eigen macht gesteld heeft.” Alleen de Vader 

weet wanneer de wederkomst er is.

BLAUWDRUK
Het Jodendom leert dat wij uit het verleden 

kunnen ontdekken wat God in de toekomst 

gaat doen. Wat in het verleden in het klein 

gebeurde, gebeurt later in het groot. We 

hebben geen spoorboekje van alle stations 

en routes naar de wederkomst en toch heb 

ik heel sterk het gevoel dat er een soort van 

route bezig is. Het staat op de rails.

» Lees verder op pagina 7
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Amit Barak

Langzamerhand verdwijnen de christenen 
uit het Midden-Oosten. Honderd jaar 
geleden vormden zij nog ongeveer twintig 
procent van de bevolking, nu is dat nog 
maar vier procent en het aantal blijft dalen.

Israël, een veilige 
haven voor christenen

Sinds het jaar 2000 is meer dan twee derde 

van de zevenhonderdduizend christenen in 

Irak gevlucht. Van de twee miljoen Syrische 

christenen zijn er nu minder dan een 

kwart miljoen. In Egypte lijdt de koptische 

gemeenschap onder dagelijkse vervolging 

en terreur. En zo lijden ook christenen onder 

de Palestijnse Autoriteit. De christenen in 

het Midden-Oosten die niet aan vervolging 

door moslimextremisten konden ontsnap-

pen, leven als tweede-, zo niet derderangs-

burgers onder hun moslimoverheersers. Ze 

worden geconfronteerd met discriminatie, 

bedreigingen, verkrachtingen, executies en 

gedwongen bekeringen. In deze chaos in 

het Midden-Oosten is slechts één land waar 

christenen niet worden vervolgd, dat is de 

staat Israël.

ONTWAKEND BEWUSTZIJN
Niet veel mensen beseff en dat christenen 

in Israël Israëlisch staatsburgers zijn. Tachtig 

procent van de 175.000 christenen in Israël 

Israël ons bescherming en veiligheid biedt, 

moeten we er deel van uitmaken.

ARABISCHE LENTE
Ondanks felle tegenwerking vond hun op-

roep weerklank. Vóór 2012 koos ongeveer 

twee procent van de 1.800 christelijk-Arabi-

sche middelbare schoolverlaters ervoor om 

dienst te doen in het leger. Tegenwoordig 

is dat ongeveer veertig procent. Deze 

historische ontwikkeling is ongetwijfeld het 

resultaat van de Arabische lente. Die lente 

veranderde namelijk in een stormachtige 

winter voor christenen in Syrië, Irak en Libië. 

Christenen worden daar vreselijk vervolgd. 

Maar in de staat Israël leven christenen 

onder een democratisch bestuur in een vrije 

samenleving, en de gemeenschap groeit. 

Overigens bekleden christenen al jaren 

belangrijke posities in Israël, denk aan func-

ties als rechters in de hoogste rechtbanken, 

ziekenhuisdirecteuren, politie- en legerof-

fi cieren, hoge regeringsfunctionarissen, 

academici en diplomaten.

TEGENBEWEGING
Deze ontwikkeling lokt ook veel reacties uit. 

Er zijn campagnes en conferenties tegen 

het actief worden in het Israëlische leger 

(soms zelfs gefi nancierd door de Europese 

Unie), boycots en bedreigingen van chris-

telijke families en druk op geestelijken en 

gemeenteleden binnen de kerken. Het 

lijkt echter geen eff ect te hebben. Vroeger 

waren christelijke soldaten bang om naar 

huis te gaan in uniform. Het kon hun gezin 

schade toebrengen. Tegenwoordig dragen 

de meesten trots hun uniform. De hoop is 

dat christenen in Israël worden erkend als 

onafhankelijke gemeenschap en niet als 

onderdeel van de Arabische moslimge-

meenschap.

JERUZALEM
Er zijn ook initiatieven onder christenen in 

Jeruzalem. Jeruzalem telt ongeveer 13.000 
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Thema:
Waakt en bidt

spreekt Arabisch. Dat is twee procent van 

de Israëlische bevolking. Deze gemeen-

schap is diep geworteld in het land Israël. 

Een aantal van hen stamt waarschijnlijk af 

van Joodse christenen uit de dagen van 

Jezus en Zijn volgelingen. Ze zijn onderdeel 

van de Arabische minderheid in Israël en 

voelen zich ook doorgaans meer Arabisch 

dan Israëlisch.

Sinds augustus 2012 stimuleert een aantal 

christelijke activisten op initiatief van de 

Grieks-orthodoxe priester Gabriel Naddaf 

de christelijke gemeenschap in het noorden 

van Israël om bewuster deel uit te gaan 

maken van de Israëlische samenleving. 

Ze roepen hen op dienst te doen in het 

Israëlische leger of vervangende maat-

schappelijke dienstplicht te doen. Dit is 

voor christenen en Arabieren niet verplicht, 

dienstdoen in het leger staat symbool voor 

verbondenheid met de staat Israël. Priester 

Naddaf en zijn mede-activisten roepen 

christenen in Israël op om op te staan: als 
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Het boek Openbaring is een leidraad en 

een kompas. Het boek, geschreven in ver-

drukkingen, getuigt vooral intens van Gods 

trouw. Steeds weer wordt er gewacht. In 

Openbaring 8:1 lezen we zelfs: “En toen het 

Lam het zevende zegel geopend had, kwam 

er een stilte in de hemel van ongeveer een 

half uur.” Het is net of de engelen ons aansta-

ren en wachten of er misschien niet toch nog 

iemand van de mensheid zich bekeert.

VOLHARDEN
De hemel roept ons intens op vol te houden 

en Gods beloften als lichten te blijven dra-

gen. Dankbaar mogen wij zien dat het een 

strijd is die de hemel strijd. In Filippenzen 

2:8-10 lezen we: “Daarom heeft God Hem 

ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een 

Naam geschonken boven alle naam, opdat in 

de Naam van Jezus zich zou buigen, elke knie 

van hen die in de hemel, en die op de aarde, 

en die onder de aarde zijn, en elke tong zou 

belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot 

heerlijkheid van God de Vader.”

Met verwondering kijk ik dan om me heen. 

Ik zie de hardheid van harten, de trotsheid 

van denken en dan denk ik: nou er moet nog 

heel wat gebeuren. Maar wanhoop daaraan 

niet. Het gáát gebeuren. In ieder geval is ons 

verstand niet de grens voor wat God kan.

Het belangrijkste is dat wij God vertrouwen. 

Zijn Woord zál uitkomen. Die immense tekst 

in Openbaring 21 “Zie Ik maak alle dingen 

nieuw”, gáát uitkomen. En dan klinkt er óók 

nog achteraan: “Schrijf, want deze woorden 

zijn waarachtig en betrouwbaar. Het is 

geschied”. In gewoon Nederlands: het is zo 

zeker, het is bij wijze van spreken al gebeurd.

Voor Israël zal er nog een intense toekomst 

zijn. In het belangrijke hoofdstuk Deutero-

nomium 30:3-6 lezen wij: “Dan zal de Heere, 

uw God, een omkeer brengen in uw gevan-

genschap en Zich over u ontfermen; Hij zal u 

weer bijeen brengen uit al de volken, waar-

heen de Heere, uw God, u verspreid heeft. 

Al bevonden uw verdrevenen zich aan het 

einde van de hemel, toch zal de Heere, uw 

God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar 

weghalen. En de Heere, uw God, zal u naar 

het land brengen dat uw vaderen in bezit 

hadden en u zult het weer in bezit nemen; en 

Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan 

uw vaderen.” Deze belofte is zich bezig te 

voltrekken. Het is nú bezig. Wij mogen zien 

dat het aan het gebeuren is.

Doelstelling 

Profetisch Perspectief stelt zich ten 

doel christenen bewust te maken van 

de informatie die God in de Bijbel heeft 

geopenbaard met betrekking tot zijn plan 

met de wereld. Gods Woord is daarbij het 

enige richtsnoer.

Iedere vorm van Bijbelkritiek wordt 

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

tijd en roept christenen op uit te zien naar 

de wederkomst van Jezus Christus. 

Colofon

Arabischsprekende christenen. Ze leven 

onder druk van moslims en van de Palestijn-

se Autoriteit. De scholen zorgen ervoor dat 

de leerlingen geen Hebreeuws leren. Dat 

vermindert de binding met de staat Israël, 

vermindert de kans op werk aanzienlijk en 

plaatst hen in een sociaal isolement. De ge-

meenschap in Jeruzalem verschilt hierdoor 

van de gemeenschap in het noorden en het 

midden van Israël. De jonge generatie zal 

het verschil moeten gaan maken. Ze zullen 

Hebreeuws moeten leren, en les moeten 

krijgen over de staat Israël, het zionisme en 

de geschiedenis van christenen in het land 

Israël, en rechten en plichten in het demo-

cratische Israël. Inmiddels zijn de eerste 

cursussen Hebreeuws buiten de schooluren 

om gegeven. We waren verrast door de 

geweldige respons. Er is nog een lange 

weg te gaan, maar we leven in tijden van 

veranderingen tussen Joden en christenen, 

ook in Israël en Jeruzalem. 

CHRISTENEN ONDER DE 
PALESTIJNSE AUTORITEIT
De grootste moeilijkheid voor de christenen 

in Jeruzalem is het omgaan met de Pales-

tijnse identiteit en de betrokkenheid van de 

Palestijnse Autoriteit, die christenen ge-

bruikt als instrument in zijn politieke spel. 

Een goed voorbeeld daarvan zijn de acties 

van de leiders van lokale christenen na het 

besluit van president Trump om Jeruzalem 

te erkennen als de hoofdstad van Israël op 6 

december 2017. In antwoord op dat besluit 

ondertekenden dertien christelijke leiders 

in Israël een brief waarin zij verklaarden het 

oneens te zijn met het besluit van Trump. 

Maar niet alle Arabisch-christelijke leiders 

hebben die brief ondertekend. Een aantal 

van hen heeft herhaaldelijk publiekelijk zijn 

steun uitgesproken voor het besluit van 

president Trump. Veel van de christenen in 

Israël waren blij met het besluit en uitten 

dat. Er is een kloof tussen de kerkleiders, 

die elke keer toegeven aan politieke 

dictaten van de Palestijnse Autoriteit en de 

Israëlische christenen die zich veilig en vrij 

voelen. De meerderheid van de Israëlische 

Arabischsprekende christenen beschouwt 

de staat Israël als een thuis en schaamt zich 

er niet voor. Ze hijsen Israëlische vlaggen 

tijdens christelijke feestdagen, en zelfs bij 

allerlei privéaangelegenheden.

EXTREMISTISCHE MINDERHEID
Onder de Israëlische christenen leeft 

een hardschreeuwende, extremistische 

minderheid die anti-Israëlische activiteiten 

promoot. De meest prominente activisten 

van hen zijn de leider van de Raad van de 

Grieks-orthodoxe kerk in Nazareth, bisschop 

Atallah Hanna van de Grieks-orthodoxe 

kerk - hij roept jonge christenen op om 

lid te worden van Hamas - en Naim Ateek, 

een Anglicaanse priester en oprichter van 

Sabeel. Ateek probeert de Palestijnse be-

vrijdingstheologie en het Kairosdocument 

op de kaart te zetten. Dit document roept 

op om Israëlische bedrijven te boycotten 

en legt de schuld van alles bij Israël. Het 

document is ondertekend door een aantal 

radicale vertegenwoordigers van Palestijnse 

kerken, maar het 

vertegenwoordigt niet de opvattingen van 

de hoofden van de betreffende kerken.

INTIMIDATIE
De kerken in Jeruzalem bezitten ook kerken 

en kloosters in de Palestijnse gebieden, 

Gaza en Jordanië en hebben hun contacten 

in het hele Midden-Oosten. Ze zijn vaak 

verantwoordelijk voor de veiligheid van de 

geestelijken en de bezittingen in die landen 

en regio’s. Dat is goede reden voor angst. 

Maar de grootste druk wordt uitgeoefend 

door ambtenaren van de Palestijnse 

Autoriteit, die de christenen bedreigen en 

misbruiken in hun propaganda.

Sinds Israël de controle over de gebieden 

aan de Palestijnse Autoriteit heeft overge-

dragen, is de christelijke bevolking daar 

geminimaliseerd. In de jaren zeventig 

waren christenen in Judea en Samaria 

goed voor ongeveer vijf procent van de 

bevolking, terwijl momenteel dat nog 

slechts ongeveer een tot twee procent is. 

Het duidelijkst is het in Bethlehem, waar 

in 1950 nog 86 procent van de bevolking 

christen was. Nu is dat nog maar tien pro-

cent. De situatie in Gaza is nog erger. Van 

de voorheen duizenden christenen in Gaza 

bleven er slechts een paar honderd over 

die worden vervolgd en onder constante 

dreiging leven. Ze worden ernstig beperkt 

en hebben nog nauwelijks mogelijkheden 

om samen te komen.

Terwijl de Palestijnse Autoriteit de vrijheid 

van godsdienst schendt, is de situatie in 

Israël anders. Israël is niet alleen een veilige 

haven voor christenen, Israël is hun ware 

thuis. Ik denk, dat zelfs de radicale elemen-

ten onder christenen liever in Israël wonen. 

Dit is eigenlijk het verschil tussen de 

Joodse, democratische, vrije staat Israël en 

de Palestijnse Autoriteit. Ongeacht hoeveel 

geld Europa zal investeren, de Palestijnse 

Autoriteit zal altijd corrupt blijven en be-

volkingsgroepen terroriseren die dezelfde 

opvattingen delen. Op die manier verwij-

dert ze langzaam maar zeker de christelijke 

minderheid van haar territorium.

Amit Barak is een van de initiatiefnemers 

van de beweging om Arabischsprekende 

christenen te integreren in het Israëlische 

leger en de vervangende dienst. Amit is een 

expert in christelijk-Joodse relaties in Israël 

en in het buitenland.
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De ChristenUnie wil, met God, middenin de wereld staan. 
Kijken, luisteren en doen zoals Jezus dat deed. 
Het politieke verschil maken en werken aan een 
samenleving met echte aandacht voor elkaar.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Nieuwe 
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ondersteunen, politiek talent op te leiden 
en hoopvolle campagnes te voeren.
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