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Bid om troost  
voor overlevenden  
en nabestaanden  
van de Holocaust

Bevrijd

aktueel
israël

Getekend
tot op het bot,
weergalmde

een gebroken echo
van Joods geween

achter prikkeldraad
van duivelse haat

dat onder elke steen
doodstil bewaard bleef,

waar de davidster
heilloos verbrandde,
en in zak en as lag,

onder zwarte sneeuw
of brandende zon,

toen die helse tocht
op een doodlopend spoor

tevergeefs begon.

Amadeo Casier

Auschwitz, 27 januari 1945
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Israël 
●     Op 2 maart zijn er weer verkiezin-

gen in Israël. Bid dat het Israëlische 
volk goed voorgelicht wordt in 
de aanloop naar de verkiezingen. 
Bid ook dat er na de verkiezingen 
een kabinet gevormd kan worden 
zodat Israël niet opnieuw naar de 
stembus moet.

●     “Ik delg uw overtredingen uit als 
een nevel, en uw zonden als een 
wolk. Keer tot Mij terug, want Ik 
heb u verlost” (Jesaja 44:22). Bid 
voor Joodse Israëli’s die niet zoveel 
met hun Joodse wortels en met 
het geloof in God hebben. Bid dat 
zij tot geloof mogen komen en 
dank en bid voor het werk van or-
ganisaties als Am Yisrael Echad en 
het Savyon Centrum die seculiere 
Joden verbinden met hun Joodse 
wortels en hun God.

●     Bid voor veiligheid in Israëlische 
dorpen in Judea Samaria. Bid dat 
terreuraanvallen voorkomen zullen 
worden.

Israël en de volkeren 
●     “Elk wapentuig dat tegen u wordt 

vervaardigd, zal niets uitrichten, en 
elke tong die in het gericht tegen u 
opstaat, zult u schuldig verklaren. 
Dit is het erfelijk bezit van de diena-
ren van de Heere, en hun gerech-
tigheid is uit Mij, spreekt de Heere” 
(Jesaja 54:17). Na de liquidatie van 
de belangrijkste legergeneraal van 
Iran door het Amerikaanse leger 
zijn de spanningen in het Mid-
den-Oosten opnieuw opgelopen. 
Bid voor bescherming van Israël.

●     Bid om bescherming voor Joden 
die buiten Israël leven. Op veel 
plekken in de wereld, en met name 
in Europa en Amerika, is er steeds 
meer sprake van antisemitisme. 
Bid ook voor de Joden die willen 
terugkeren naar Israël (alija ma-
ken), bid dat zij daarvoor de juiste 
middelen hebben.

●     Bid voor christenen in het Mid-
den-Oosten en in het bijzonder 
voor christenen die leven onder 
het bewind van Hamas of de 
Palestijnse Autoriteit. Bid voor 
hun bescherming en bid dat zij tot 
zegen zijn voor hun omgeving.

Christenen voor Israël 
●     Bid voor de voorbereidingen van 

de nieuwe zomertentoonstelling. 
Dat die voorspoedig mogen verlo-
pen en dat het een mooi resultaat 
mag opleveren.

●     “Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal 
het ook doen” (1 Tessalonicenzen 
5:24). 2020 is het jaar dat Christe-
nen voor Israël veertig jaar bestaat. 
Dit is een groot dankpunt. 
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Gebedspunten

Menora onthuld in Sderot

17 december was het eindelijk zover. In de Israëlische stad 
Sderot werd de grote menora onthuld. Deze menora was 
daarvóór zes jaar lang door Christenen voor Israël gebruikt 
om Chanoekavieringen te organiseren in diverse steden in 
Nederland. Speciaal voor deze gelegenheid waren 150 vrien-
den van Israël naar Israël gereisd om dit feestelijke moment 
mee te maken. Ook vele vrienden uit Israël en inwoners van 

Sderot woonden de ceremonie mee. Tijdens de feestelijkheden 
spraken onder meer burgemeester Alon Davidi van Sderot en 
Isaac Herzog, voorzitter van het Joods Agentschap. Zij bena-
drukten hoe mooi symbolisch de geschonken menora is voor 
de stad, die nog altijd wordt bedreigd door raketten uit Gaza. 
De duisternis kan alleen verdreven worden door licht te ver-
spreiden. | Foto’s: CvI

Het licht van Bethlehem blijft
 

De kerstsfeer, de kaarsen, de lampjes met gezellige familiebijeenkomsten zijn weer verleden tijd.  
Maar Bethlehem is gebleven. Onaanzienlijk dorpje. Te klein (zo zegt de Engelse NASB-vertaling),  

te onbeduidend om van belang te zijn onder de geslachten van Juda, zegt de profeet Micha in hoofdstuk 5:2. 

Bethlehem, een stille getuige uit een 
ver verleden. En getuige van een 
glorierijke toekomst. Van hoe de 
Allerhoogste de wereld op zijn kop gaat 
zetten. Het kleine Bethlehem was heel 
belangrijk voor de offerdienst in de 
tempel. Daar kocht je het schaap of het 
lammetje dat je nodig had voor je offer 
in de tempel.

En hoe klein ook: het was wél de plek 
waar het koningsgeslacht van David uit 
a�omstig was. En waar de Joodse as-
tronomen uit Babylon terechtkwamen 
om de Koning van de Joden te zoeken 
en te vinden, geleid door hemels Licht. 
Naar dit Kind dat als Koning van de 
Joden zal sterven – een paar kilometer 
verderop, in Jeruzalem. Terwijl op dat-
zelfde moment de lammeren uit Beth-
lehem geslacht werden in de tempel.

Waarover Maria zingt
Het Kind waarover Zijn moeder Maria 
zingt en jubelt: machtigen worden van 
de troon gestoten, nederigen verhoogd, 
hongerigen rijkelijk gevoed, rijken met 
lege handen weggestuurd. Zij zingt in 
Lucas 2:51-55: Hij heeft het opgenomen 
voor Israël en zal het opnemen voor 
Israël. Omdat Hij dat aan de stamvader 
van Israël beloofd heeft. Aan Abraham 
en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. 
Vrede op aarde, in de mensen in welke 
God een welbehagen heeft.

Lam en Koning
Geboren in de stad van de offerlam-
meren – en van het koningsgeslacht. 
Lam Gods en Koning van de Joden. De 
engel zegt in Lucas 1:32-33: “De Heere 
God zal Hem de troon van Zijn vader 
David geven, en Hij zal als Koning 

over het huis van Jakob (= Israël) heer-
sen tot in eeuwigheid, en Zijn Koning-
schap zal geen einde nemen.” Zoals 
Micha 5:3 al profeteerde: “Dan zal Hij 
staan en hen weiden in de kracht des 
Heren, in de majesteit van de Naam 
des Heren, Zijns Gods; en zij zullen 
rustig wonen, want nu zal Hij groot 
zijn tot aan de einden der aarde, en 
Hij zal vrede zijn.” Wat een geweldige 
toekomst. Het Licht van Bethlehem 
blijft en wijst naar verleden, heden en 
toekomst.

Christenen voor Israël hoopt het ko-
mend jaar haar veertigjarig jubileum 
te vieren. Wie weet maken we het mee 
dat in het komend jaar Jezus komt in 
heerlijkheid en Zijn Koninkrijk van 
vrede en gerechtigheid. Dan wordt het 
echt een gelukkig nieuw jaar.
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Holocaust- 
herdenking
Op 27 januari 1945 bevrijdde het 
Russische Rode Leger het concen-
tratie- en vernietigingskamp Aus-
chwitz-Birkenau. Daarom hebben 
later de Verenigde Naties 27 januari 
uitgeroepen tot de Internationale 
Holocaustherdenkingsdag. Ook bij 
Christenen voor Israël zullen we op 
die dag stilstaan bij de Holocaust.

Al eerder dan Auschwitz, werd 
Majdanek op 23 juli 1944 als eerste 
vernietigingskamp bevrijd. In de jaren 
daarvoor kwamen er al berichten 
uit de kampen naar buiten over de 
wreedheden en de massale moord 
op gevangenen in de vernietigings-
kampen. Maar die berichten werden 
vaak niet geloofd. De Amerikaanse 
president Roosevelt kon zich niet 
voorstellen dat de Duitsers tot 
zoiets in staat waren. Roosevelt was 
een rasoptimist, die zijn leven lang 
geloofde dat culturen zich in de loop 
van de tijd per saldo altijd positief 
ontwikkelen. Dat massale uitroeiing 
van tegenstanders in primitieve sa-
menlevingen voorkomt, wist hij wel. 
Maar zou zo’n hoogontwikkelde be-
schaving als Duitsland, die ons Bach 
en Mozart heeft gegeven, tot zulke 
misdaden kunnen komen? Lange tijd 
konden Roosevelt en velen met hem 
dat nauwelijks geloven.

Totdat Roosevelt een gesprek had 
met een predikant over erfzonde, 
naar aanleiding van een boek van de 
Deense prediker Kierkegaard. Deze 
predikant wees Roosevelt erop, hoe-
zeer een mens de neiging heeft om 
zelf de plaats van God in te nemen 
en de medemens als concurrent en 
vijand te gaan zien. Als die neiging 
ruim baan krijgt, demoniseert een 
mens en is hij tot het ergste kwaad 
in staat. De houding van Roosevelt 
en vele anderen in die dagen had ook 
iets hoogmoedigs. Zij onderschatten 
het kwaad, waartoe een mens in 
staat is. En daardoor kwamen velen 
niet of veel te laat tot steun aan de 
bedreigde Joden.

Dit is ook een waarschuwing voor 
ons. Ook wij voelen ons een be-
schaafde maatschappij, waarin wij al-
lerlei verkeerde dingen allang achter 
ons hebben gelaten. Zoals ze vroeger 
deden, doen wij niet meer! Maar 
het is goed om te beseffen: die hele 
beschaving blijkt soms niet meer dan 
een dun laagje vernis, dat er zomaar 
kan a�ladderen. Het kwaad kan 
zich ineens enorm sterk maken en 
toeslaan. Laten we wakker en waak-
zaam zijn, zeker nu in onze dagen 
in rechts-radicale, links-radicale en 
fundamentalistisch-islamitische hoek 
het antisemitisme weer toeneemt

Kanttekening
Ds. Frank Heikoop, voorzitter
fheikoop@cvi.nl

75 jaar na Auschwitz
Alexander Vorontsov trok als cameraman mee met het Russische Rode Leger  

richting Berlijn. Op de koude, besneeuwde ochtend van 27 januari 1945  
kwamen de troepen bij Auschwitz-Birkenau aan.

“Een ijzingwekkend beeld doemde voor ons 
op. Eindeloze rijen barakken ... In vele daar-
van lagen mensen op houten stapelbedden 
Het waren skeletten, gekleed in huid met 
lege blikken in hun ogen. We spraken 
natuurlijk met ze, maar onze gesprekken 
waren maar kort, want deze mensen die 
nog leefden, hadden amper nog kracht en 

het was moeilijk voor ze om veel te vertel-
len over hun tijd in het kamp. Ze leden aan 
uithongering, uitputting en ziekte (...) Er 
leken wel pyramides te zijn gebouwd op het 
kampterrein. Sommigen van verzamelde 
kleding, anderen van potten en zelfs van 
menselijke kaken. Ik geloof niet dat zelfs 
maar de o cieren van ons leger enig idee 

hadden van de omvang van de misdaad die 
in dit grootste van de kampen was gepleegd. 
De herinnering ervan is me mijn leven lang 
bijgebleven. Dit was het meest aangrijpende 
en schokkende dat ik zag en filmde tijdens 
de oorlog. De tijd heeft alle vreselijke din-
gen die ik daar zag niet uit mijn herinnering 
kunnen verdrijven.”

Koninklijk onderscheiden
Pim van der Hoff nam op woensdag 8 januari na ruim 25 jaar afscheid als bestuurslid van 
Christenen voor Israël. Hij was in die tijd bestuurslid, vicevoorzitter, hoofdredacteur van 
deze krant en de laatste twee jaar voorzitter van de stichting. Voor deze inzet ontving  
Van der Hoff tijdens een dankdienst in Gorinchem een bijzondere onderscheiding.  
Namens Zijne Majesteit koning Willem-Alexander bevorderde burgemeester Melissant- 
Briene hem tot O cier in de Orde van Oranje-Nassau. Pim toonde zich verheugd en 
dankbaar: “Deze onderscheiding is vooral een erkenning voor het werk van Christenen 
voor Israël.” | Foto: Gemeente Gorinchem

Kinderen gefilmd door Alexander Vorontsov bij de bevrijding van Auschwitz. | Foto: Wikimedia Commons

Koning bezoekt Holocaustherdenking
Op 22 en 23 januari bracht koning Wil-
lem-Alexander een bezoek aan Israël. 
Hij woonde daar het vijfde World Ho-
locaust Forum bij in Yad Vashem. Vele 
staatshoofden kwamen naar Israël om 
75 jaar na de bevrijding van Auschwitz 
stil te staan bij wat daar gebeurde, en 
om na te denken over het gevaar van 
het opnieuw toenemende antisemi-
tisme en racisme in de wereld. Op 27 
januari hopen koning Willem-Alexan-
der en koningin Maxima aanwezig te 
zijn bij een herdenking in voormalig 
nazivernietigingskamp Auschwitz- 
Birkenau.
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Na de zomer van 2019 ben ik be-
noemd tot vicevoorzitter van de 
delegatie in het Europees Parle-
ment voor de betrekkingen met 
Israël. Een waardevolle SGP-tra-
ditie in het Europees Parlement 
is daarmee voortgezet. Ik ben 
bijzonder dankbaar dat het ons 
wederom is gelukt deze invloedrij-
ke post binnen te slepen, om zo de 
grote inzet van mijn voorganger 
Bas Belder te mogen continueren.

Ik zie ernaar uit om me de komende ja-
ren in deze (voor mij nieuwe) positie in 
te kunnen zetten voor het bevorderen 
van de betrekkingen tussen Israël en 
de Europese Unie en voor de veiligheid 
en het welzijn van de Joodse gemeen-
schappen op Europees grondgebied. 
Het is een van mijn speerpunten in 
mijn werk.

Inmiddels heb ik een goede relatie 

opgebouwd met de Israëlische ambas-
sadeur bij de EU en zijn medewerkers. 
En ook met diverse Europese Joodse 
organisaties in Brussel die regelmatig 
activiteiten in en rond het Europees 
Parlement organiseren. Tijdens een 
bijeenkomst in december ter gelegen-
heid van het zestigjarig bestaan van 
diplomatieke relaties tussen de EU en 
Israël, riep ik op tot het evalueren en 
upgraden van de associatieovereen-
komst tussen de EU en Israël.Met zorg 
zie ik het toenemend antisemitisme 
binnen de Europese grenzen. Daar 
moet hard tegen opgetreden worden. 

Ik hoop dat de op 1 december aange-
treden Europese Commissie dit als een 
van haar prioriteiten ziet. De recente 
uitspraken van de voorzitter van de Eu-
ropese Commissie, Ursula von der Ley-
en, stemmen positief. Op een bijeen-
komst van de werkgroep antisemitisme 
van het Europees Parlement gaf ze in 
december aan: “Er zou geen Europese 
cultuur zijn zonder Joodse cultuur. En 
er zou geen Europa zijn zonder Joodse 
mensen”.

Ondertussen blijft het van groot belang 
schouder aan schouder te blijven staan 
met de staat Israël. Ik heb het wat dat 
betreft als zeer bijzonder ervaren om 
in december te kunnen deelnemen aan 
de jaarlijkse conferentie van de Israel 
Allies Foundation in Jeruzalem. Met 
christelijke parlementariërs van over de 
hele wereld hebben we daar middels 
een gezamenlijke resolutie krachtig af-
stand genomen van de BDS-beweging 
en de kwalijke EU- etiketteringsvoor-
schriften voor producten a¦omstig uit 
Judea en Samaria.

Aan de slag



Deze woorden van de profeet Hosea 
klinken elke gewone dag van de week 
uit de mond van miljoenen Joodse 
mannen. Als zij ’s morgens – gehuld 
in hun gebedsmantel – de laatste 
handeling verrichten bij het ombinden 
van de gebedsriemen spreken zij deze 
Godswoorden uit. Daarmee spreken 
ze de verlangens van God over hun 
leven uit. Ze plaatsen zichzelf daarmee 
midden in deze eeuwige trouwbeloften 
van God aan Zijn volk Israël – en daar-
mee ook aan hen persoonlijk – gedaan.

Gebedsriemen
Gebedsriemen, ook Jezus kent ze 
(Matteüs 23:5). In de woestijn van 
Judea en in Qumran zijn ze gevonden. 
Heeft Hij ze misschien zelf ook elke 
morgen omgebonden bij Zijn ochtend-
gebed? Heeft ook Jezus mogelijk deze 
woorden van Hosea uitgesproken? We 
weten niet precies hoe de liturgische 
vormgeving van het gebed van Jezus er 
uitzag. Maar we zouden er niet vreemd 
van moeten opkijken als de allereerste 
leerlingen hun nieuwe rabbi – vroeg 
opgestaan voor gebed – mogelijk 
staande en met gebedsriemen getooid 
hebben aangetroffen (Marcus 1:35-36).

Het hart van de Drie-Enige
Hosea’s woorden tonen het hart van de 
Heere zelf! Hosea kreeg de opdracht 
om zijn overspelige echtgenote trouw 
te blijven en haar hart opnieuw te 
winnen. Zo kwam Gods trouwe liefde 
voor Zijn volk aan het licht. In deze 
drievoudige belofte blijkt de harten-
wens van God. Het is niet moeilijk 
om hier het hart van de Drie-Enige te 
horen kloppen. Allereerst het hart van 

de eeuwig trouwe Vader. Dan ook: het 
verlangen en de wil van de Zoon, die als 
Israëls Messias gerechtigheid en recht 
heeft gedaan én ondergaan. Hij is het 
ook die de openbaring is van Gods goe-
dertierenheid. En Hij heeft ontferming 
voor Israël en de volken verkregen 
en bewerkt. En ten slotte: de Heilige 
Geest die door alle eeuwen in trouw de 
liefdevolle bedoelingen van God voor 
Israël en de volken dient. Gods hart 
klopt verlangend naar het einde toe. 
Dat is: “En gij zult de Here kennen”.

Naar de vervulling toe
Op een diepe manier heeft Gods 
Geest Israël geleid in deze liturgische 
gewoonte om bij het ombinden van 
de gebedsriemen dit Godswoord 
uit te spreken. Het is alsof het volk 
Israël door de dienst van zijn bidders 
plaatsneemt ín dit woord. Door deze 
dagelijkse proclamatie is het leven van 
Israël omgeven door Gods verlangens 
en beloften. Het plaatst zichzelf daar-
mee midden in de ‘onopgee�are’ wil 
van God om Zijn volk tot bruid te wer-
ven. In Israëls bidders bidt de Eeuwige 
God zichzelf naar het moment van de 
volkomen vervulling van deze woor-
den toe. In hen spreekt Hij elke dag 
Zijn eigen bedoelingen uit die gericht 
zijn op hemzelf. Het is Zijn eeuwig – 
maar deels nog onvervuld – verlangen 
dat Israël in elk opzicht Zijn bruid is, 
wordt en altijd zal wezen.

Bruidsgenoten
Wanneer een deel van Israël zich rond 
Jezus verzamelt, wijst Johannes de 
Doper Hem daarin aan als de Messi-
as-Bruidegom (Johannes 3:28-29). Door 

en rond Jezus beginnen de Godswoor-
den uit Hosea werkelijkheid te wor-
den. En tot op vandaag gaat dit werven 
van God en Zijn Messias door. Totdat 
Israël als geheel volkomen is binnenge-
trokken in de liefde van de Messiaanse 
Bruidegom.
Maar – wonderlijk geheim! – tegelijk 
worden door Israëls Messias-Brui-
degom ook uit de volken mensen 
binnengetrokken in die liefde. De 
eerstelingsvoorhoede uit Israël en de 
menigte uit de volken, ze blijken in 
Openbaring samen de bruid genoemd 
te kunnen worden. ‘Bruidsgenoten’ 
mogen we zijn, deelgenoten in de 
bruid die zich klaarmaakt voor de 
bruiloft!
De eeuwen door heeft Messias Jezus 
deze Hosea-woorden samen met de 
bidders van Israël uitgesproken, bij de 
troon en tegelijk delend in alles wat 
Israël onderging. Eén met het verlan-
gen van Israël en daarbij betrokken 
als Degene die garant staat voor de 
realisering ervan. Wanneer wij als 
gelovigen uit de volken leven ‘in Hem’, 
mogen we leren ontdekken dat dit 
‘in Hem’ ons ook verbindt met Zijn 
gebed waarin Hij deze Godswoorden 
uitspreekt over Zijn volk ... en – o, 
wonder! – zelfs over ons. Zo leert ons 
hart kloppen op het ritme van Gods 
hart. Het leert elke dag delen in Zijn 
verlangen naar Israël als Zijn bruid en 
in het verlangen van de Messias naar 
de voltooiing van Zijn Lichaam als héél 
Israël en die ontelbare menigte uit alle 
volken één zullen zijn – als bruid – in 
het kennen van God! En we leren uit-
zien naar de volledige vervulling van 
dat vaste voornemen van God!
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Venijn en 
leugen
Zaterdag 4 januari stond er in het Re-
formatorisch Dagblad een column van 
Jurriën Dekker over hoe de kracht van 
taal tot leugen en dood kan leiden. 
De columnist besprak de verdorven 
retoriek in het derde rijk van Adolf 
Hitler en hoe dit uitmondde in de 
demonisering en vernietiging van de 
Joden. Zijn column was gebaseerd op 
het dagboek dat de Joodse overleven-
de professor Viktor Klemperer in 1947 
publiceerde naar aanleiding van het 
taalgebruik in nazi-Duitsland. Sluier-
woorden die de werkelijkheid moes-
ten maskeren, zoals Sonderbehandlung 
voor marteling, moord; Endlösung der 
Judenfrage voor de totale uitroeiing, 
de Holocaust; Verschärfte Vernehmung 
(‘aangescherpt verhoor’) voor marte-
ling. Of woorden als untermenschen-
tum, entjuden, arisieren, en aufnorden 
(een Noord-Europa zonder Joden). Dit 
alles met de bedoeling om door voort-
durende herhaling de werkelijkheid te 
verbloemen en een dodelijke machine 
van haat en verderf in gang te zetten.

In Spreuken 15:4 lezen we: “Kalme 
woorden zijn een levensboom, een 
valse tong vernietigt de geest.” Dat 
moeten we ons telkens weer reali-
seren als we woorden opschrijven of 
uitspreken. In onze tijd gaat het om 
andere grote woorden. De media en 
politiek spreken over Israël in termen 
als bezet gebied waar het over Judea 
en Samaria gaat, over bezetter als het 
over het bestuur van betwist gebied 
gaat, over nederzetting als het over 
een Joods dorp gaat, over kolonisten 
als het over de Joodse inwoners van 
Judea, Samaria en Jeruzalem gaat. 
Met opzet gekozen woorden met een 
negatieve klank om Joden in Israël te 
stigmatiseren. Daarnaast worden in 
de politiek oude beschuldigingen her-
haald die in de middeleeuwen klonken 
tijdens een epidemie van de pest: 
‘De Joden hebben onze waterputten 
vergiftigd’. In vele steden en dorpen 
werden toen de Joden vermoord.
De leider van de Palestijnse Autoriteit 
herhaalde deze beschuldiging in het 
Europese parlement: “De rabbijnen 
hebben opdracht gegeven om onze 
waterputten te vergiftigen”. Hij kon 
rekenen op een langdurig applaus en 
vele omhelzingen. Laten we waak-
zaam zijn op de vele verdraaiingen van 
feiten en woorden opdat de leugen 
ons niet in de greep krijgt.

Voor het nieuwe jaar wens ik u en 
mezelf toe om onze mond open te 
doen en onze pen in beweging te 
brengen als nieuwe en oude leugens 
ten aanzien van het Joodse volk en Is-
raël de kop opsteken. Wees niet bang, 
want de dag komt dat de waarheid zal 
komen uit Sion over de hele aarde.

“Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven  
door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming;  

Ik zal u Mij tot bruid werven door trouw; en gij zult de Here kennen.”  
(Hosea 2:18-19)
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» rvoordt@cvi.nl

Een Jood met gebedsriemen om in gebed. | Foto: Flash90

Het gebed van de bruid



Breng de Joden thuis

Stil staan en paraat blijven

5

Samenkomen om te bidden, maar ook om elkaar om verge-
ving te vragen, is niet altijd gemakkelijk, maar wel nodig. In 
ons werk zijn er regelmatig misverstanden, hoe goed je ook 
alles op voorhand probeert te organiseren, en dan kunnen er 
wel eens spanningen ontstaan, vooral na vermoeiende nacht-
ritten ... Er komt ook veel stress bij kijken. Voor de families 
die we naar de luchthaven brengen, is het een emotionele 
gebeurtenis en misschien wel het moeilijkste moment: het 
voorgoed alles achterlaten. Dus het is geen overbodige luxe 
om af en toe eens stil te staan en ons te verootmoedigen voor 
de Almachtige.

Hoe gaat het in Israël?
Regelmatig krijgen we de vraag: jullie brengen zo veel Joden 
naar de luchthavens, horen jullie dan ook na een tijdje hoe 
het met hen gaat in Israël? Met de meeste families die we 

brengen, doen we dit bewust niet, omdat het gewoon niet 
haalbaar is. Bovendien weten we dat de nieuwkomers goed 
worden opgevangen in Israël bij de verschillende integratie-
programma’s. We weten wel dat de eerste twee jaar vaak las-
tig zijn, maar als ze eenmaal die periode voorbij zijn, gaat het 
in de meeste gevallen goed. Het mes snijdt aan twee kanten; 
het Joods Agentschap zegt altijd: ’eerst van Israël houden, 
dan zal het land jullie omarmen’.

Bijzondere band
Met sommige immigranten hebben we een bijzondere band 
opgebouwd, zoals Juliya (zie haar verhaal in de december-
krant). Met hen blijven we contact houden. Juliya is sinds 
oktober in Israël en wordt persoonlijk begeleid door Vera 
(ook eens een immigrante) in een integratiecentrum in 
Tiberias. Elke week belt Juliya met onze veldwerker Nata-
liya in Oekraïne en vertelt dan in geuren en kleuren over 
de nieuwe Hebreeuwse woorden die ze heeft geleerd, de 
nieuwe vrienden die ze heeft ontmoet en hoe ze al af en toe 
zelf nieuwkomers kan helpen. Kortom, hoe ze wordt klaarge-
stoomd om straks zelfstandig te kunnen functioneren.

Bezoekersrecord
Opnieuw bezochten in 2019 meer 
mensen dan ooit tevoren het voor-
malig nazivernietigingskamp Ausch-
witz-Birkenau. 2,32 miljoen bezoekers 
van over de hele wereld namen de 
moeite om tussen de resten van het 
uitgestrekte en grotendeels verwoes-
te kamp stil te staan bij de verschrik-
kingen die hier plaatsvonden.

Deal met Nederland
Het Nederlandse ministerie van 
Defensie sloot onlangs een nieuwe 
overeenkomst met het Israëlische be-
drijf Elbit voor het leveren van defen-
siemateriaal. De Nederlandse strijd-
krachten worden de komende twee 
jaar voor 58 miljoen euro uitgerust 
met Israëlische defensietechnologie. 
De overeenkomst is een vervolg op 
een eerdere deal met Elbit.

Debatkampioenen

Dat Israëli’s hun woordje wel klaar 
hebben, is geen geheim. Het is daar-
om misschien niet verwonderlijk dat 
Israëlische studenten het al jaren 
goed doen op debatwedstrijden. Dit 
jaar vormden Hadar Goldberg en 
Maya Saveliev het eerste damesteam, 
dat het wereldkampioenschap debat-
teren won. | Foto: Monica Forman

Waterafvoer
Begin januari viel er buitengewoon 
veel regen in Israël. Dit leidde tot 
veel wateroverlast. Met name in de 
laaggelegen kustplaatsen. Volgelopen 
parkeerkelders, straten die in rivieren 
veranderden. Er kwamen door het 
hoge water zelfs enkele mensen om 
het leven. In Tel Aviv werd een plan 
aangekondigd voor een beter afwa-
teringssysteem voor de stad voor 
situaties als deze.

Jamie Oliver

De bekende Britse televisiekok Jamie 
Oliver bezocht Israël en schoof in het 
Jeruzalemse café Kalo aan voor een 
Israëlisch ontbijtje. Nou ja, ontbijtje... 
Na een kijkje in de keuken was de 
bekende kok erg enthousiast over de 
veelheid aan kruiden en groentes die 
worden gebruikt. Hij liet het uitge-
breide ontbijt dat hem werd voorge-
zet zich dan ook goed smaken. | Foto: 

Facebook screenshot

Het team van Christenen voor Israël in Oekraïne. Iedereen kreeg een pakketje uit Holland met lekkers als dank en bemoediging. | Foto’s: CvI

Juliya in Israël (midden) met links naast haar Vera, haar begeleidster.

israël aktueel | februari 2020 
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Op vrijdag 3 januari kwamen we als medewerkers van Christenen voor Israël in Oekraïne bijeen. 
Het was een samenzijn van gebed, Bijbellezen en refl ectie op wat we hebben mogen 

realiseren in 2019 en onze plannen en nieuwe ontwikkelingen voor 2020! 

Hulp is welkom
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.

nieuws

Buitengewoon veel regen
Israëli’s trekken er ondanks zwaar weer op uit om de gezwollen waterstromen te bewonderen op de Golanhoog-
vlakte. Begin januari trokken enorme regenbuien over Israël. Op veel plaatsen in het noorden en midden van het 
land is daardoor inmiddels al ruim meer dan de helft van het jaarlijks gemiddelde aan regen gevallen. 

Op sommige plaatsen viel in korte tijd zoveel regen, dat dit 
leidde tot overstromingen. Veel wegen werden onbegaanbaar 
of afgezet vanwege het gevaar van het water, dat zo krachtig 
kan stromen dat het auto’s van de weg kan meevoeren of zelfs 
de wegen zelf weg kan spoelen. Hoewel het water veel overlast 
veroorzaakte, stemt het ook tot vreugde. Israëlische kranten 
verkondigden begin januari euforisch dat het waterpeil in het 
Meer van Galilea in het bestek van 24 uur negen centimeter 
was gestegen, om enkele dagen later dit record groots verbro-
ken te zien worden met een stijging van maar liefst 23 centime-
ter in 24 uur. Het meer staat overigens nog steeds een kleine 
twee meter onder het hoogst mogelijke peil, maar het regen-
seizoen is nog niet voorbij. | Foto: Flash90
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Elektriciteitsrekening 
betaald

De Palestijnse Autoriteit heeft een 
begin gemaakt met het betalen van 
hun enorme elektriciteitsrekening 
die nog open staat. De PA is Israël 
nog 466 miljoen euro schuldig. De 
eerste a�etaling was een bedrag 
van 18 miljoen euro. Israël dreigde al 
enkele maanden om elke dag twee 
uur de stroom af te sluiten als er niet 
betaald zou worden. | Foto: Flash90

Meer Arabische Israëli’s
Sinds 1967 heeft Israël nog nooit 
zoveel Arabische inwoners uit het 
oosten van Jeruzalem het Israëlisch 
burgerschap verleend als afgelopen 
jaar. Israël gaf aan 1200 van hen het 
burgerschap. Tegelijk steeg ook het 
aantal afwijzingen; er werden het af-
gelopen jaar bijzonder veel aanvragen 
gedaan.

Les in Israël
Palestijnse verpleegkundigen uit 
Gaza, Judea en Samaria kregen een 
vierdaagse medische bijscholing in 
het ziekenhuis Sheba, met behulp van 
een hightech oefenpop. Al tien jaar 
geeft het ziekenhuis jaarlijks meerde-
re bijscholingscursussen van Pales-
tijnse artsen en verpleegkundigen. 
Een verpleegkundige uit Bethlehem 
zei: “Dit is mijn eerste training in Isra-
el en het was enorm nuttig. Ik hoop 
dat het niet de laatste keer was.”

192.000 Holocaust- 
overlevenden

In aanloop naar de historische 
herdenking van de bevrijding van 
Auschwitz maakte het Israëlische 
ministerie van Financiën enkele 
cijfers bekend. Daaruit blijkt dat er in 
Israël nog 192.000 overlevenden van 
de Holocaust wonen. Afgelopen jaar 
zijn er 14.800 overlevenden in Israël 
overleden. | Foto: Wikimedia Commons

Kennisgebrek
Een onderzoek onder Amerikanen 
laat zien dat velen van hen bitter wei-
nig weten over de Holocaust. Ruim 
een vijfde van de jonge Amerikanen 
heeft nog nooit van de Holocaust ge-
hoord of was niet zeker dat ze wisten 
wat het inhield.
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Regina Sluszny

Een leven lang getuigen

Vandaag is ze voorzitter van het Forum voor Joodse Orga-
nisaties en vicevoorzitter van de organisatie Het verbor-
gen Kind. Tot drie keer per week trekt ze nog naar diverse 
scholen om haar verhaal te vertellen zodat de hedendaagse 
jeugd leert wat er gebeurd is tijdens de Holocaust en om te 
waarschuwen voor het sterk opbloeiende antisemitisme.

Uniek verhaal
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Regina’s ouders en 
twee broers verplicht onder te duiken op diverse plaatsen. 
Zo groeide ze op als aangenomen kind van Charles en Anna, 
mensen met een bijzonder groot hart. Regina heeft bij hen 
een zeer gelukkige jeugd gekend en er ontstond een unieke 
band die nooit verbroken werd. Zij werd opgevangen alsof ze 
een eigen kind was. Wat bedoeld was als korte opvangperio-
de werd uiteindelijk drie jaar. 
Regina: “Ik besef dat veel ondergedoken kinderen – bijna 
zesduizend in België – dat geluk niet hebben gekend. Mijn 
echtgenoot Georges Suchowolski (overleden in augustus 
2016), was eveneens een ondergedoken kind maar hij ging 
door een hel.”

Regina en Georges vonden elkaar in het naoorlogse Joodse 
sociale leven in Antwerpen. De ouders en broers van Regina 
overleefden de oorlog. George verloor zijn ouders, zus en 
grootouders van vaders kant.

Nooit vergeten
Regina: “Vandaag zien we het antisemitisme weer toenemen. 
25 jaar lang heb ik zonder de minste incidenten mijn verhaal 
kunnen vertellen op scholen, maar vandaag kan dat niet 
meer. In een school in Temse waar drie jonge kinderen zich 
hadden misdragen vroeg de directie aan de ouders om hun 
excuses aan te bieden. Maar die stelden: ‘Niet aan een Jodin’. 
Op een andere school hield een hele rij moslimjongeren hun 
ogen dicht om te tonen dat ze niet geïnteresseerd waren. Ik 
heb ze toen gevraagd wie van hen gekozen had in welk gezin 
hij geboren werd? Daarna hebben ze wel geluisterd. Toegege-
ven, het zijn bijna altijd moslimjongeren. Maar ook bij onze 
jeugd is onze geschiedenis nauwelijks bekend, zelfs niet bij 
de meeste leraren en politici.”

Vergeten oorlogskinderen
Het duurde tot 1991 bij de oprichting van de First Internatio-
nal Gathering of Children during World War II in New York 
dat de oorlogskinderen een stem en een gezicht kregen zodat 
er een publiek forum ontstond om de trauma’s te verwerken. 
Ook Regina en Georges hebben er lange jaren van moeizaam 
zwijgen en pijnlijk verwerken over gedaan om met hun 
verhaal naar buiten te komen en om op zoek te gaan naar 
een verloren identiteit. In hun boek Vergeten oorlogskinderen 
beschrijven ze hun weg en hoe ze via vele ontmoetingen het 
verleden een plaats hebben kunnen geven.

Opvoeding, opvoeding...
Regina: “Als ik ergens spreek, hamer ik er steeds op: het 
is allemaal een kwestie van opvoeding. In de lessen over 
de Tweede Wereldoorlog is er nooit voldoende aandacht 
besteed aan de Holocaust. Zelfs onderwijzers en politici die 
geschiedenis hebben gestudeerd weten er bijzonder weinig 
over. Je kunt je afvragen waarom. Want weet je, het kan mor-
gen opnieuw beginnen.
Een ander feit: de meeste mensen kennen de Joodse gemeen-
schap niet. Hoe kunnen ze dan enig respect opbrengen voor 
de Joden? Als er in of rond Israël wat gebeurt, is het onmid-
dellijk de schuld van de Joden. Waarom worden we steeds 
opnieuw aangevallen op ons Jood-zijn? Ik ben trots op mijn 
Jood-zijn, maar ik heb er niet voor gekozen. Een voorbeeld: 
de ouders van mijn man waren reeds vóór de oorlog als Belg 
erkend. Maar plots werd hun identiteitskaart voorzien van 
een grote rode stempel ‘Jood-Juive’! Zij waren van de een op 
de andere dag geen Belgen meer, maar Joden! Dat is iets dat 
ik nooit zal kunnen begrijpen.”

Getuigen
“Wij blijven getuigen. Want een getuige verontrust. Hij doet 
het vergeten verleden herleven. Hij spreekt voor hen die niet 
meer kunnen navertellen wat er is gebeurd. Ik getuig ook 
voor de ondergedoken kinderen die overleefden en erkente-
lijk zijn dat ze dankzij de solidariteit van de rechtvaardigen 
werden gered, terwijl zovelen naar de slachtbank werden 
geleid. 25.000 Joden uit België werden naar Auschwitz gede-
porteerd, slechts 1300 kwamen terug.
Mijn onderduikouders en al die andere gezinnen, waren 
mensen die humanitaire waarden als menselijkheid en soli-
dariteit, medeleven en mededogen in zich droegen. Waarden 
die het eigenbelang overstegen, alsof het de normaalste 
zaak van de wereld was. Albert Einstein schreef hierover: 
‘De werkelijke waarde van een mens kan worden gevonden 
in de mate waarin hij bevrijding van zijn eigenbelang heeft 
bereikt’. Deze mensen mogen nooit vergeten worden!”

’Wij blijven getuigen, 
want een getuige 
verontrust.’

Regina Sluszny vertelt nog altijd op veel scholen in België over haar ervaringen tijdens de Holocaust. | Foto: Rony Boonen

Regina Sluszny, zelf een verborgen kind tijdens de Holocaust, is vandaag nog altijd een gedreven, actieve 
getuige. Een vurige verdedigster ook van de ‘Rechtvaardigen onder de volken’, die mensen die zich tijdens 

de Tweede Wereldoorlog met gevaar voor eigen leven hebben ingezet om Joden te redden.



Kerk, wees eerlijk

Gasexporteur

Op 31 december werd het enorme 
gasveld Leviathan in de Middellandse 
Zee verbonden met het Israëlische 
gasnet. Hiermee heeft Israël nu, na een 
lange ontwikkelfase, toegang tot een 
enorme hoeveelheid aardgas. Israël is 
van plan het gas te exporteren. Met de 
opbrengsten hiervan wil het zaken als 

onderwijs en medische zorg verbeteren 
en toegankelijker maken. | Foto: Flash90

Goeds uit Gaza
Drie jonge studenten in de Gazastrook 
bedachten een proces om het afval dat 
achterblijft na het persen van olijven 
te verwerken tot brandstofpellets. De 
pellets kunnen CO2-neutraal gestookt 
worden. Met jaarlijks 80.000 ton 
olijfafval na de oogst door de Palestijn-
se boeren, vormt dit een waardevolle 
energiebron.

Zelfgenezende auto
Naarmate de auto steeds meer ge-
computeriseerd raakt, is de kans op 
pech niet alleen a�ankelijk van een 
goed functionerend mechanisme, 
maar ook van goed functionerende 

software. Het Israëlische bedrijf Au-
rora Labs ontwikkelde een kunstmatig 
intelligent auto-immuunsysteem voor 
auto’s. Het systeem kan fouten in de 
software detecteren en herstellen 
voordat deze de auto verhinderen te 
kunnen rijden.

Plasticvrij ideaal
Israëli’s gebruiken enorm veel weg-
werpplastic. Bekertjes, bestek, borden, 
zakjes, verpakkingen. Daar willen steeds 
meer mensen een einde aan maken en 
daar wordt ook werk van gemaakt. De 
gemeente Herzliya heeft de ambitie om 
een plasticvrije gemeente te worden. In 
Tel Aviv worden lunches op scholen niet 
langer op borden van wegwerpplastic 
geserveerd. Ook bedrijven in Israël, 
waaronder Ikea, werken mee. 

Zwijnenplaag

Bewoners van Haifa zijn niet zo blij met 
hun diervriendelijke burgemeester. Die 
verbood het jagers enige tijd geleden 
om wilde zwijnen af te schieten. Hier-
door is de populatie nu zo toegenomen 
dat zwijnen soms overdag in de stad 
te zien zijn. Ze dringen zelfs tuinen 
binnen. | Foto: Andre Ouellet
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Wat heeft u ertoe gebracht om dit boek te schrijven?
“Ik wilde al jaren over de Holocaust schrijven, omdat 
deze de kern en diepste laag van onze cultuur raakt. 
De Holocaust was geen ‘ontsporing’ in de vooruit-
gang. De Joodse socioloog Zygmunt Bauman heeft 
overtuigend laten zien dat de Holocaust past in het 
denkpatroon van de moderne wereld. We kunnen de 
Holocaust dus niet beschouwen als een uitbarsting 
van primitieve krachten. Als kerk moeten we ons 
bewust zijn van de tijd waarin we leven. Dat geldt in 
het bijzonder voor de Holocaust.”

Heeft het schrijven van dit boek uw kijk op de kerk 
rond de Holocaust veranderd?
“Ik heb me met name verdiept in de positie van de 
Duitse Evangelische kerk voor en na de Holocaust. 
Daar wist ik nog niet zoveel vanaf. Ik had de indruk 
dat de Bekennende Kirche een bron van verzet tegen 
het nazisme was en de verdediger van de Joden. Nou, 
dat beeld is wel doorgeprikt.”

Had de kerk in 1933 überhaupt een theologisch weer-
woord op het nazisme en bijhorend antisemitisme?
“Nauwelijks. Het verzet van de Bekennende Kirche 
was vooral gericht tegen de overheidsbemoeienis in 
de kerk. Maar ten aanzien van hoe de nazi’s de Joden 
behandelden heeft ze geen spaak in het wiel gesto-
ken.”

En toen langzamerhand duidelijk werd welk lot de 
Joden beschoren was, is toen ooit kritisch de eigen 
theologie tegen het licht gehouden?
“Dat heb ik niet kunnen ontdekken. Er waren 
natuurlijk individuen die zich tegen de tijdsgeest 
hebben verzet, zoals Bonhoeffer. Ook zijn er ver-
schillende belijdenissen ontstaan, maar alleen de be-
lijdenis van Bethel sprak zich uit over de Joden. Maar 
toen bijvoorbeeld zeven vooraanstaande Berlijnse 
vrouwen van de Evangelische kerk de synode oprie-
pen om haar stem te verheffen tegen de strijd die 
gevoerd werd tegen de Joden, kregen zij geen steun 
en zelfs geen antwoord. Uiteindelijk bleef de kerk 
toch hangen in de gedachte dat de Joden een gevaar 
waren voor de Duitse samenleving en dat zij Jezus 

hadden verworpen en daarmee het oordeel over zich 
hadden uitgeroepen.”

Uw boek heeft als ondertitel ‘Spiegel voor de kerk van 
nu’. Hoe komt het dat de kerk niet in die spiegel wil 
kijken?
“Tsja dat is een heel taai iets. Het heeft lang geduurd 
voordat de Duitse kerk het woord ‘schuld’ over de 
lippen kreeg. De houding was: wij zijn schuldig, maar 
anderen ook. Dat zijn vluchtpogingen om maar niet 
in die spiegel te hoeven kijken. Er zijn wel christenen 
geweest die na de oorlog het boetekleed aantrokken. 
De regionale synode van Rheinland heeft dit bijvoor-
beeld gedaan in 1980. Maar als de kerk als geheel dat 
nou eens had durven zeggen, dan was er zoveel kou 
uit de lucht genomen. De kerk denkt zichzelf tekort 
te doen door schuld te bekennen, maar daar bewijs je 

jezelf juist een dienst mee. Wat de Nederlandse kerk 
betreft, ligt de situatie anders, maar ook voor ons is 
het belangrijk om ons af te vragen hoe de Holocaust 
mogelijk was.”

U schrijft dat theologisch nadenken over de Holocaust 
niet kan zonder naar Joodse stemmen te luisteren.
“Er is na de oorlog wel een beweging op gang geko-
men van openheid voor het Jodendom. Er ontstonden 
bijvoorbeeld overal leerhuizen en er werden gesprek-
ken met rabbijnen georganiseerd. De Hervormde 
Kerk benadrukte zijn ‘onopgee�are verbondenheid 
met Israël’. De grote katalysator echter voor deze 
vernieuwing was de oprichting van de staat Israël, 
niet de Holocaust. Overigens zie je dat deze aandacht 
meebeweegt met de politiek en de publieke opinie. 
Daardoor staat deze alweer behoorlijk op de tocht.”

Schaamt u zich voor hoe de kerk zich na de Holocaust 
heeft opgesteld?
“Nou ... Dit jaar staan we stil bij 75 jaar bevrijding. Ik 
heb het moderamen van mijn kerk, de PKN, gevraagd: 
doen jullie hier iets aan en zeggen jullie dan nog iets 
aan het adres van de Joodse gemeenschap? Ik denk 
dat dit een gelegenheid is die erom vraagt – ook 
omdat er in het verleden nog niets over het lijden van 
het Joodse volk gezegd is – dat dat nu eens een keer 
gebeurt. Als dat niet gebeurt, zal ik me wel schamen.”

Is er na de Holocaust iets veranderd in de theologie van 
de kerk?
“Ik noemde al de hernieuwde belangstelling voor 
Israël en het Jodendom. Er werden Israëlpredikanten 
aangesteld. Je kan ook denken aan Nes Ammim, de 
christelijke kibboets in Israël. Er werden ook kerke-
lijke nota’s geschreven. Er is zeker wel veel gebeurd, 
maar de Holocaust werd vergeten. Misschien uit 
verlegenheid. Toch stempelt dit verbijsterende ge-
beuren onze geschiedenis en onze wereld. De vraag 
blijft klemmen: hoe kon dit gebeuren in het moderne, 
hoogontwikkelde Europa? De wreedheid zit dicht on-
der de oppervlakte van onze cultuur. Misschien leven 
we wel op een vulkaan. Daarover zou de kerk eens 
moeten nadenken.”
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Ds. Ad Prosman | Foto: CvI

De Amersfoortse emerituspredikant ds. Ad Prosman schreef in 2015 het boek  
De onverwerkte Holocaust – spiegel voor de kerk van nu. Het boek maakt  

schrijnend duidelijk hoe de kerk na de oorlog voorbijgegaan is aan de Holocaust.  
De kerk richtte haar aandacht wel op de staat Israël, maar voor het  

onvoorstelbare leed van de Holocaust was nauwelijks aandacht.



Het Iraanse regime roept veel over de 
vernietiging van Israël. Hoe slaat dit 
aan bij de Iraanse bevolking?
“De antisemitische propaganda 
verliest steeds meer aan overtuigings-
kracht. Dat kun je volgens mij ook 
zien aan hoe Israëlische topfunctio-
narissen op de Iraniërs reageren. Zij 
richten zich publiekelijk altijd tot het 
Iraanse volk dat, naar zij beweren, niet 
tegen Israël is, maar juist een bondge-
noot van Joden. Een bondgenoot die 
vanaf de oudheid tot voor de Islami-
tische Revolutie van 1979 in vrede 
en voorspoed met Israël verkeerde. 
De voortdurend geuite wens van de 
islamisten in Iran om Israël te ver-
nietigen is louter een middel geweest 
om de soennitische moslims in het 
Midden-Oosten te mobiliseren achter 
de ayatollahs. Binnen de islamitische 
context is het antisemitisme een reli-
gieus en historisch bindmiddel.”

Iran-expert dr. Yossi Mansharof heeft 
gezegd dat het Iraanse regime christe-
nen vervolgt omdat steeds meer moslims 
zich tot het christendom bekeren van-
wege hun woede en afschuw jegens de 
Islamitische Republiek. Onderschrijft u 
deze waarneming annex interpretatie?
“Klopt. Iran heeft het hoogste percen-
tage bekeringen tot het christendom 
ter wereld. Alle vier rechtsscholen 

binnen de islam beschouwen deze 
bekeerlingen als Murtad (afvalligen) 
die volgens de shariawet de doodstraf 
verdienen. In geval van Iran is dat 
zelfs een onderdeel van het strafrecht 
geworden.”

Het neerschieten van het Oekraïense 
lijntoestel door de Revolutionaire Garde 
wordt door Iran-kenner dr. Raz Zimmt 
vergeleken met de nucleaire ramp van 
Tsjernobyl, ruim dertig jaar geleden. 
In beide gevallen mislukten de geheim-
houdingspogingen van de autoriteiten. 
Tsjernobyl was een voorbode van de 
ineenstorting van de Sovjet-Unie. Luidt 
het neerhalen van het Oekraïense vlieg-
tuig soms het einde van de Islamitische 
Republiek in?
“De metafoor met Tsjernobyl vind 
ik treff end, vooral voor het westerse 
publiek. Onder Iraniërs wordt deze 
tragische gebeurtenis vergeleken met 
de brandstichting bij Cinema Rex in 
de olierijke stad Abadan, één jaar voor 
de Islamitische Revolutie. Ruim vier-
honderd bioscoopbezoekers verbrand-
den toen levend. Dat werd toentertijd 
in de schoenen van de sjah geschoven, 
maar bleek later een opgezet plan 
met een fatwa van de ayatollahs om 
stakingen in de oliesector te starten 
en de revolutie aan te wakkeren. Hoe 
dan ook, naast economische malaise 

en corruptie (prioriteit van de lagere 
klassen) heeft het neerhalen van het 
Oekraïense vliegtuig vooral aan de 
middenklasse bewezen hoe geïnsti-
tutionaliseerd liegen en angst zaaien 
met dit regime zijn verweven.”

Hoe kijken de Iraniërs aan tegen de 
Amerikaanse president Trump?
“Veel onderdrukte Iraniërs zien in 
Trump een machtsmiddel tegen de 
macht van hun onderdrukkers, het 
eigen regime. West-Europa daaren-
tegen keurt Trump als wereldleider 
op morele gronden af. Met dit in het 
achterhoofd is president Trump, hoe 
paradoxaal ook, onder Iraniërs veel 
populairder dan onder Europeanen.”

Voelt u zich veilig in Nederland?
“De ’lange arm’ van de ayatollahs is 
een serieuze zaak, reëel en gevaarlijk. 
Ik denk dat deze dreiging niet even 
serieus wordt genomen als het gevaar 
van het salafi sme, dat overigens geen 
staatsterreur is. Het Iraanse regime 
gebruikt vooral islamisten voor het 
vuile werk. Recente dodelijke aansla-
gen op twee Iraanse-Nederlanders wa-
ren volgens de AIVD door de Iraanse 
inlichtingendiensten uitbesteed aan 
Marokkaanse ma�  abendes. Ik ben op 
mijn hoede, maar ik vrees niet voor 
mijn leven.”

februari 2020 | israël aktueel opinie8

‘Iraanse volk historische 
bondgenoot van Joden’Internationaal 

gedaagden-
bankje
Sinds de jaren zestig hebben de 
Palestijnse Arabieren en de Arabi-
sche wereld erkenning van de ’staat 
Palestina’ bepleit. Veel staten in de 
wereld hebben inmiddels ‘Palestina’ 
als staat erkend. Maar het is zeer de 
vraag of Palestina volgens het interna-
tionaal recht daadwerkelijk een staat 
is. Hoewel de Palestijnen onder de 
Oslo-akkoorden bepaalde bevoegdhe-
den hebben gekregen in delen van de 
omstreden gebieden (Judea en Sama-
ria), kan de Palestijns Autoriteit niet 
vergeleken worden met de overheid 
van een soevereine staat.
Desondanks besloot de aanklager van 
het Internationaal Stra� of, mevrouw 
Bensouda, een paar weken geleden 
toch dat naar haar mening ’Palestina’ 
een staat is onder het internationaal 
recht. Het Internationaal Stra� of in 
Den Haag kan individuen berechten 
voor zeer ernstige misdrijven zoals ge-
nocide, misdrijven tegen de menselijk-
heid, en oorlogsmisdrijven. Voorwaar-
de is wel dat dan de misdrijven zijn 
gepleegd op het grondgebied van een 
staat, die het Statuut van het Stra� of 
heeft aanvaard, of waarvan de dader 
een onderdaan is. De ‘staat Palestina’ 
heeft in 2015 het Statuut van het Hof 
aanvaard.
Volgens Bensouda hebben Israëlische 
leiders oorlogsmisdaden op het grond-
gebied van de staat Palestina begaan 
door daar onder andere nederzettin-
gen te laten bouwen. Dit is in strijd 
met het verbod op het verplaatsen van 
de eigen bevolking naar de bezette 
gebieden, dat is opgenomen in de Sta-
tuut van het Hof. De aanklager heeft 
een kamer van het Hof gevraagd om 
eerst te beslissen of het Hof bevoegd 
is. Om die vraag te beantwoorden 
moet het Hof vaststellen of Palestina 
een staat is. Een uitspraak wordt bin-
nen enkele maanden verwacht. 
Tegelijkertijd loopt een andere zaak in 
Den Haag over de status van Jeruza-
lem. De ‘staat Palestina’ heeft de VS 
voor het Internationaal Hof van Justitie 
gedagvaard, met de klacht dat het 
verhuizen van hun ambassade van Tel 
Aviv naar Jeruzalem in strijd is met het 
internationaal recht. Want, zegt ’Pales-
tina’, Jeruzalem ligt niet in Israël.
Israël staat er praktisch machteloos bij. 
Terwijl de belangrijkste juridische or-
ganen in de wereld op het punt staan 
om beslissingen te nemen over zijn 
grensgebied en de toekomst van het 
geschil tussen Israël en de Palestijnen, 
heeft Israël weinig mogelijkheid om 
zijn stem te laten horen.

Dr. Matthijs de Blois en Andrew Tucker 
zijn verbonden met The Hague Initiative 
for International Cooperation (thinc.).

“Iraniërs zijn het minst antisemitische volk in het Midden-Oosten. 
Dit blijkt ook uit diverse onderzoeken van Amerikaans-Joodse organisaties”, 
zegt Damon Golriz, politiek analist en hogeschooldocent van Iraanse komaf. 

Een gesprek met hem over actuele zaken.

Gastcolumn
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D
e

 f
e

it
e

n
 s

p
re

k
e

n Terreur in 2019

2019201820172016201520142013

21
30

171

142

82

55

34

Steekaanvallen

Schietincidenten

Aanrijdingen

Bomaanslagen

Overig

19

2

4

3

6

Si
gn

ifi
ca

nt
e 

aa
ns

la
ge

n 
pe

r 
ja

ar

Ty
pe

 a
an

sl
ag

en
 in

 2
01

9

A
an

ta
l r

ak
et

te
n

decembernovemberoktoberseptemberaugustusjulijunimeiaprilmaartfebruarijanuari

2 1
89

1 142 2

691

13 4

578

6

Br
on

: M
ei

r A
m

it
 In

te
lli

ge
nc

e 
en

 T
er

ro
ris

m
 In

fo
rm

at
io

n 
C

en
te

r 



9analyse

Verkiezingsijs

Nadat in december bleek dat het 
opnieuw niet was gelukt een regering 
te vormen en een derde verkiezings-
ronde onontkoombaar bleek, grapte 
ijsmaker Ben&Jerry in Israël op Insta-
gram dat het ter ere van deze derde 
verkiezingsronde een nieuwe ijss-
maak zou introduceren. Hierop rea-
geerden veel Israëli’s met verzoekjes. 
Gebruiker @amirski101 reageerde ge-
vat: “Iets met een bittere nasmaak.”

Geen plastic?
Wegwerpplastic wordt enorm veel 
gebruikt in Israël. Vanwege het milieu 
wil men dit terugdringen. De ge-
meente Jeruzalem kondigde daarom 
in december aan het gebruik van 
wegwerpplastic op scholen terug te 
willen dringen. Dit levert echter voor 
instellingen die de Joodse spijswetten 
volgen problemen op. Het scheiden 
van vlees- en melkkost betekent bij 
het afschaffen van wegwerpplastic 
ook dat er gescheiden afwasgelegen-
heid moet worden gecreëerd.

Turkse dreiging

Jaarlijks stelt Israëls militaire inlichtin-
gendienst een overzicht op van be-
dreigingen voor de Joodse staat. Dit 
jaar stond voor het eerst ook Turkije 
op deze lijst. Hoewel Israël nog altijd 
diplomatieke banden aanhoudt met 
Turkije, zijn deze onder het regime 
van president Erdogan wel bekoeld. 
De inlichtingendienst voorziet geen 
conflict met Turkije in 2020, maar de 
militaire acties van Turkije in de regio 
en Erdogans vijandige taal richting 
Israël maken het wel een speler om in 
het oog te houden. | Foto: Kremlin.ru

Bezwaar
Toen in de groene en bijna onbe-
bouwde vallei pal naast het Israëlmu-
seum in Jeruzalem aankondigingen 
werden opgehangen voor de aanleg 
van een nieuw tramtraject, schokken 
de bestuurders van het Israëlmuse-
um. De plannen voor de tram zouden 
het museum afsnijden van de groene 
vallei. Ook andere musea in de om-
geving hebben bezwaar ingediend en 
hopen dat het geplande traject nog 
gewijzigd wordt. 

israël aktueel | februari 2020
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vooral gevaren voor Israël

Veel kopstukken van Oslo zijn van het 
toneel verdwenen, zoals PLO-leider 
Yasser Arafat, de Israëlische premier 
Yitschak Rabin en Oslo-‘architect’ 
Shimon Peres. Deze drie ontvingen ge-
zamenlijk de Nobelprijs voor de Vrede 
voor hun inspanningen, alhoewel die 
niet tot vrede hebben geleid maar tot 
politieke catastrofes, bloedig geweld 
en het vrijwillig door Israël uit handen 
geven van delen van de bakermat van 
de Joodse beschaving.

Bord linzensoep
Dat laatste is vanzelfsprekend het 
allerergste. Omdat daarmee naar de 
wereld het signaal werd afgegeven 
dat het door God aan het Joodse volk 
gegeven land in ruil voor een spreek-
woordelijk bord rode linzensoep 
van de hand kon worden gedaan. De 
glijdende schaal ging automatisch in 
werking. En uiteindelijk waren het de 
seculiere Israëlische leiders Ehud Barak 
en Ehud Olmert die er zelfs niet voor 
terugdeinsden om de Tempelberg in 
Jeruzalem in de aanbieding te doen 
en daarmee feitelijk het zionisme van 
Sion te ontdoen. Dat het niet zo ver 
kwam is alleen te danken aan het door 
de PLO afwijzen van Israëls genereuze 
territoriale aanbiedingen.

Gevangene Arafat
Het is symbolisch en veelzeggend dat 
Rabin vanwege zijn hoofdrol in de 
startfase van het Oslo-drama tijdens 
een vredesdemonstratie door een 
Israëlische extremist werd vermoord 
(november 1995). Het is ook symbo-
lisch dat Arafat, vanwege de door hem 
in september 2000 hervatte bloedige 
terreurcampagne tegen Israël, zijn laat-
ste levensjaren als gevangene moest 
doorbrengen in de door Israël bele-
gerde ruïnes van zijn hoofdkwartier in 
Ramallah.

Onroerendgoedconflict
Hun mede-Nobellist Shimon Peres 
publiceerde in 1993 een ‘profetisch’ en 
utopisch boekje met de titel Het Nieuwe 
Midden-Oosten. Daarin betoogde hij 
dat een (toen nog te realiseren) econo-
mische samenwerking tussen Joden 
en Arabieren een duurzame regionale 
vrede mogelijk zou maken. Volgens 
Peres en zijn volgelingen was het con-
flict tussen Israël en de Palestijnse 
Arabieren (en bijgevolg met de rest van 
de Arabische wereld) bovenal een on-
roerendgoedconflict, dat met goede wil 
en Israëlische territoriale concessies kon 
worden opgelost. Dat vertaalde zich in 
het concept van ‘land voor vrede’, waar-
bij strategisch en ideologisch belangrijk 
Israëlisch grondgebied definitief moest 
worden geruild voor een papieren en 
niet per se permanente vrede.

Land voor oorlog
Israël paste het land-voor-vredebeginsel 
inderdaad ruimhartig toe en werd in 
ruil daarvoor, zoals kon worden ver-
wacht, geconfronteerd met hernieuw-
de agressie vanuit de overgedragen 
gebiedsdelen in Judea en Samaria (de 
zgn. ‘Westelijke Jordaanoever’) en de 
Gazastrook. Hetzelfde gebeurde nadat 
Israël zich in 2000 had teruggetrokken 
uit de veiligheidszone in Zuid-Libanon.

Wortels van het conflict
De oorzaak hiervan was en is gemakke-
lijk te onderkennen: de wortels van het 
conflict tussen de Arabieren en Israël 
waren niet weggenomen. Over die wor-
tels werd door Peres in zijn boekje geen 
woord gesproken en ze kwamen ook in 
het kader van de Oslo-akkoorden niet 
of nauwelijks aan de orde.
De belangrijkste conflictwortel bestaat 
uit de bijna algemene Arabische wei-
gering het bestaansrecht van de Joodse 
staat te erkennen. Die opstelling is 

voornamelijk religieus bepaald en vloeit 
voort uit de fundamentele islamitische 
afwijzing van het Joodse volk in het 
algemeen en Joodse zel�eschikking 
in het bijzonder. Daarbij komen de 
diepgewortelde frustraties over het ver-
nederende feit dat het door Allah toch 
vervloekte Joodse volk erin geslaagd 
was om in de ‘wereld van de islam’ een 
soevereine politieke entiteit te vestigen 
en die in meerdere oorlogen succesvol 
tegen de moslims te verdedigen.

Sjiitische corridor
Inmiddels is de geopolitieke kaart van 
het Midden-Oosten ingrijpend gewij-
zigd. Met Egypte en Jordanië leeft Israël 
al lang niet meer op voet van oorlog. 
Maar de vrede met deze gevaarlijk insta-
biele staten heeft een koud karakter en 
kan gemakkelijk ontsporen.
Israëls meest formidabele en onver-
zoenlijke vijanden van weleer, Syrië en 
Irak, zijn door oorlog en burgeroorlog 
letterlijk verwoest en verscheurd ge-
raakt en vervolgens binnen de Iraanse 
invloedssfeer terechtgekomen. Samen 
met Libanon vormen ze nu onderdeel 
van een voor Israël levensgevaarlijke 
sjiitische corridor die reikt van Pakistan 
tot de Middellandse Zee. 

Strijdbijl begraven
Iran grenst zelf niet aan Israël. Het 
Iraanse regime heeft de vernietiging van 
de Joodse staat puur om religieuze re-
denen tot compromisloze staatspolitiek 
verheven. Ironisch genoeg vormt het 
machtige Iran ook een dodelijke vijand 
voor de soennitische Golfstaten, waar-
onder Saoedi-Arabië. Onder het motto 
‘de vijand van mijn vijand is mijn vriend’ 
hebben die staten de strijdbijl met Israël 
vooralsnog begraven, hopend dat Jeru-
zalem voor hen met het Iraanse gevaar 
zal afrekenen. De islamitische wortel 
van hun conflict met de Joodse staat is 
echter niet weggenomen.

Turkse dreiging
Ten slotte heeft NAVO-lidstaat Turkije 
zich openlijk tot nieuwe vijand van 
Israël verklaard. Ook hier geldt dat de 
landen niet aan elkaar grenzen en dat 
islamitische doctrines een voorname 
conflictwortel vormen. Net als Iran 
en Rusland heeft Turkije zich militair 
gevestigd in Syrië en maakt would-be 
sultan en Hamassupporter Erdogan er 
geen geheim van dat Israël ook voor 
hem geen bestaansrecht heeft.
Het oprukken van machtige agressieve 
staten in de gebieden ten noorden van 
Israël heeft religieuze waarnemers al 
doen verwijzen naar de profetieën over 
Gog en Magog. Ook die spelers ont- 
breken trouwens in het boekje van 
Shimon Peres.

In september 1993 sloten Israël en de Palestijnse Bevrijdingsbeweging PLO het eerste ‘Oslo-akkoord’, dat  
volgens vele naïeve optimisten zowel fundament als de startmotor zou worden van een ander, ‘nieuw’ en 

vooral vredig Midden-Oosten. We zijn nu ruim een kwart eeuw en allerlei vervolgakkoorden verder en er is  
in de regio inderdaad veel veranderd. Maar de aangekondigde regionale vrede lijkt verder weg dan ooit.

V.l.n.r. Yasser Arafat, Shimon Peres en premier Yitschak Rabin ontvingen in 1994 de Nobelprijs voor de 
Vrede voor hun inspanningen om tot vrede te komen via de Oslo-akkoorden. | Foto: GPO/Saar Yaacov
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Boekrecensie

Het lukt Lohuis uitstekend het geheim 
van God met Zijn volk op een eenvoudige 
manier uit te leggen. Dat betekent niet, 
dat het simpel is. Wel dat je na het lezen 
van het boek beseft, dat er in dat land 
aan de Middellandse Zee iets bijzonders 
aan de hand is. Met voorbeelden uit zijn 
eigen leven verduidelijkt hij het plan van 
God met deze wereld, zoals de Bijbel dat 
beschrijft. Zijn geloof en liefde voor de 
Heiland zijn de basis, waarop Lohuis de 
uitleg baseert. Hij gaat daarbij lastige 
onderwerpen niet uit de weg.

Dit boek is voor ieder actief christen een 
must read, zeker als je je eigenlijk nog 
nooit met Israël hebt beziggehouden. 
Door het eenvoudige taalgebruik en de 
heldere uitleg zal het zeker ook jongeren 
aanspreken. Zelfs niet-lezers kunnen zich 
eraan wagen en zullen het boek uitlezen. 
| Tekst: Frank van Oordt

Zegen voor Israël – Wat christenen moeten 
weten over Israël; Oscar Lohuis; Goed 
nieuws bediening; € 12,95, verkrijgbaar via 
cvi.nl/winkel.

Betere Iron Dome

Tien jaar geleden werden de eerste 
testen uitgevoerd met het Iron Dome 
raketschild. Het systeem detecteert 
wanneer raketten op Israël worden 
afgevuurd, berekent of het projectiel 
in bewoond gebied terecht zal komen 
en schiet dan een raket af om deze 
te onderscheppen. Het schild heeft 
volgens het Israëlische leger al 2400 
raketten onderschept. Het ministerie 
van Defensie presenteerde in janu-
ari een vernieuwde versie van het 
systeem dat in testen alle vijandige 
projectielen heeft onderschept. 
| Foto: ministerie Defensie Israël

Natuurreservaat
In januari wees de Israëlische rege-
ring zeven natuurgebieden in de 
C-gebieden in Judea en Samaria aan 
als natuurreservaat. Dat is voor het 
eerst sinds de Oslo-akkoorden. Er zijn 
een aantal prachtige natuurgebieden 
in het Bijbelse hartland. Het oprich-
ten van de reservaten dient ook om 
illegale Palestijnse bouw in deze 
gebieden tegen te gaan.

Formule 1

Krijgt de Nederlandse formule 
1-coureur Max Verstappen Israëlische 
concurrentie? Het Britse raceteam 
ROKiT Williams Racing kondigde in 
januari aan dat ze de 25-jarige Israë-
lische coureur Roy Nissany hebben 
toegevoegd aan hun raceteam. 
Komend jaar zal Nissany vooral oefe-
nen voor Grand Prix-wedstrijden om 
te laten zien wat hij kan. | Foto: Wiki-

media Commons

‘Delen’ strafbaar
Een Israëlisch stel dat hun plaatselijke 
krant via Facebook zwartmaakte, 
werd door de krant voor de rechter 
gedaagd voor laster. Uiteindelijk 
belandde de zaak bij het Hoogge-
rechtshof in Jeruzalem die in januari 
de krant in het gelijk stelde. Het 
‘liken’ van laster is niet stra� aar, 
maar het ‘delen’ ervan op Facebook 
is een vorm van publicatie en daar-
mee, indien het laster is, wel degelijk 
stra� aar.

Zegen door Israël

februari 2020 | israël aktueel

Er is zo’n serie boeken over allerlei onderwerpen: beleggen, Frans, een app maken ... 
Allemaal boeken voor dummies. Boeken die de basis leggen en gewoon alles op een rij zetten. 

Dit nieuwe boek van Oscar Lohuis zou in het rijtje passen. 
Het geeft die basiskennis voor christenen over Israël. 

Sefardische stem te horen

De Nationale Bibliotheek heeft een begin gemaakt met het digitaal openbaar publice-
ren van de levensverhalen van Sefardische Joden. Het opnemen van de levensverhalen 
is een initiatief van Sephardi Voices Initiative. Inmiddels zijn er vierhonderd getuigenis-
sen vastgelegd, maar het streven is om er zo’n tweeduizend te documenteren. De Nati-
onale Bibliotheek deelt niet alleen deze audio- en videobestanden, maar gaat ook foto’s 
uit het archief online zetten.

kort nieuws

Voor de serie van Het Morgenrood 
schreef Peter Slagter onlangs een nieuw 
boekje, getiteld Gods plan met Israël. 
In 62 pagina’s schets het beknopte en 
overzichtelijke boekje – met als uit-
gangspunt de beloften in Deuteronomi-
um 30:1-10 – Gods plan met Israël. 

Toch heb ik het boekje met enige reserve 
gelezen. Dat heeft te maken met het gemak 
waarmee Slagter schrijft over Gods oordeel 
over Israël. Als buitenstaander (niet-Jood) 
kun je de Bijbel comfortabel lezen en zien 
hoe Gods plan zich ontvouwt. Het loopt 
immers goed af. Maar wat doen we onder-
tussen? Zien we kil en afstandelijk toe 
hoe Israël tot op de dag van vandaag blijft 
lijden, omdat God dat nou eenmaal heeft 
voorzegd? Dat proef ik een beetje uit dit 
boekje: het van een afstandje meeknikken 
met de oordelen die in de Bijbel staan en 
het Joodse volk zien als nog altijd falend en 
ontrouw, afwachtend tot God het verlost. 
Zouden we daarmee Israël zegenen? | Tekst: 

Ruben Ridderhof

Gods plan met Israël; Peter Slagter; 
Everread Uitgevers; € 5,65

Het Groot Nederlands Bevrijdingskoor geeft in mei drie concerten om 75 jaar bevrijding 
te vieren. Christenen voor Israël verleent hieraan medewerking met een aantal sprekers. 
De muzikale medewerking wordt verleend door onder ander Martin Mans, Peter Wilde-
man en Martin Zonnenberg. 

•   Zaterdag 2 mei in Rotterdam met ds. Kees van Velzen
•   Dinsdag 5 mei in Goes met ds. Kees van Velzen
•   Zaterdag 16 mei in Kampen met ds. Henk Poot

Het is nog mogelijk om zelf mee te zingen in het Groot Nederlands Bevrijdingskoor. 
Voor meer informatie hierover kunt u terecht op bevrijdingskoor.nl. 

Herkomst
In Israël wonen Joden vanuit alle delen van de wereld. Daaronder zijn er velen uit 
Arabische en islamitische landen, of die daar hun wortels hebben liggen. Vooral in 
de jaren na de oprichting van de staat Israël kwamen naar schatting 800.000 Joden 
uit deze landen naar Israël. Ook Joden uit de landen rond de Middellandse Zee 
worden gerekend tot de Sefardische Joden. 

Joden uit Irak op weg naar Israël, vlak nadat de staat Israël was opgericht. | Foto: archief zionistische 
beweging

Aanmelden voor het projectkoor kan nog

Bevrijdingsconcerten
Recensie

Gods plan
met Israël
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Begin januari 2020 reis ik met de Tweede Kamerfrac-
tie van de ChristenUnie door Israël. Een reis waarin 
we stilstaan bij alle dilemma’s, de schoonheid en 
veelzijdigheid van het land. Maar vooral ook de licht-
puntjes in het conflict dat uitzichtloos lijkt. De grens 
met Gaza kan in deze reis niet ontbreken.

We stappen uit de auto. Mijn ogen gaan onwillekeur-
ig op zoek naar de dichtstbijgelegen schuilkelder. 
Want stel dat er een alarm afgaat, waar ren je dan 
heen? Het is een onwerkelijk gevoel. Aan de ene kant 
heeft deze kibboets de sfeer van een vakantiepark. 
Het is rustig, vredig, midden in de natuur. Maar elk 
moment kan die sfeer omslaan, wanneer de terreur 
toeslaat.

Heel normaal en bizar
De duisternis valt in als we het huisje van Mirjam 
vinden. Bij de voordeur brandt licht, de Hollandse 
vlaggetjes en klompen bewijzen dat hier een Neder-
lands gezin woont. De hond rent ons enthousiast te-
gemoet. Bezoekers komen hier niet vaak. We kloppen 
aan, Mirjam en haar twee zonen Nathan en Samuel 
doen open. Het huis hangt vol slingers, Samuel is net 
negen geworden. Ariëlla, de jongste, is nog niet thuis, 
zij speelt bij een vriendinnetje. Vader Raymond is 
nog aan het werk op de boerderij. Een heel normaal 
gezin, zo lijkt het.

Het tafereel wat zich vervolgens ontvouwt is zo 
huiselijk en gezellig dat het bizar is in deze omstan-
digheden. De vijf kamerleden doen hun schoenen uit 
om de vloer niet vies te maken, ik help met ko�ezet-
ten. Samuel laat zijn slaapkamer zien aan kamerlid 

Eppo Bruins, Nathan neemt Joël Voordewind en 
Gert-Jan Segers mee om zijn verzamelingen te tonen. 
Maar alles heeft een rare bijsmaak. Want Samuels 
slaapkamer is tegelijk ook een versterkte bunker als 
er alarm is. Nathans verzameling is geen postzegelal-
bum, maar een bizarre collectie van scherven, kogel-
hulzen en stukken van mortiergranaten. Er wordt in 
dit gezin net zo gemakkelijk over de laatste wedstrijd 
van Feyenoord gepraat als over de gewelddadige 
Hamas-demonstraties bij de grens. De realiteit van 
Zuid-Israël.

Naar Israël
Het Joodse gezin Reijnen emigreerde in maart 2018 
naar Israël. Voorheen woonden ze in Rotterdam. 
Mirjam: “Mijn kinderen hadden in Nederland een 
keertje een T-shirt van het Israëlische leger aan naar 
school, we waren net op vakantie geweest in Israël. 
De volgende dag stonden verschillende ouders bij 
de schoolpoort met T-shirts waar op ‘Free Palestine’ 
stond. Toen beseften we dat er voor onze kinderen 
geen toekomst meer is in Nederland”.

Het gezin heeft geen moment spijt gehad van hun 
alija. Zelfs niet toen een week na aankomst de onrust 
bij de grens met Gaza begon. Gewelddadige demon-
straties aangevuurd door Hamas en honderden ra-
ketten die afgeschoten werden op de dorpen en kib-
boetsen in Zuid-Israël. “Er viel prima mee te leven”, 
vertelt de nuchtere Rotterdamse. Tot 4 mei 2019. 
Vanwege de aanhoudende raketaanvallen bracht het 
gezin het grootste deel van die dag door in de bunker. 
Tot een keiharde knal het huis deed schudden op zijn 
grondvesten, en de elektriciteit uitviel. Stilte volgde. 

Een mortiergranaat was ingeslagen in de woonka-
mer. De koelkast doorzeefd met scherven en kogels, 
de woonkamer één grote ravage. Veel tijd was er niet, 
want het volgende alarm ging af. En het volgende. En 
het volgende.

Hun keuze
Nu, acht maanden later, zitten wij in diezelfde woon-
kamer aan de ko�e. Steeds minder begrijpen we van 
het geweld en de haat. Steeds minder begrijpen we 
van de keuze van Mirjam en Raymond om juist hier 
te komen wonen. Hoe kun je leven in een kibboets 
die zij zelf de hemel noemen, maar wel balanceert 
op het randje van de hel? Hoe besluit je om je gezin 
bloot te stellen aan zo’n groot gevaar? Ben je dan een 
held, of ben je gek? En toch... de keuze is hun keuze. 
Elke afgeschoten raket maakt hen vaster besloten om 
te blijven. De kinderen zijn gelukkig waar ze wonen. 
In de hemel, op het randje van de hel.

We rijden naar ons hotel, het is laat op de avond. Wij 
laten de dreiging achter ons. De familie Reijnen blijft 
achter in Nahal Oz. Drie dagen later stuurt Eppo 
Bruins in de groepsapp het bericht door: “Tijd voor 
gebed”; er is wéér een raketalarm geweest in Nahal 
Oz. De familie Reijnen is gelukkig veilig. Voorlopig.

reportage israël aktueel | februari 2020 

Het schemert als we voor de gesloten poort van Nahal Oz staan. Een kibboets op zevenhonderd meter van de grens met 
Gaza. Afgeschermd door lange rijen prikkeldraad, camera’s en een groot geel stalen hek. De poort knarst langzaam open. 

Ik heb het gevoel dat we in de gaten gehouden worden. We rijden verder, naar het huis van de familie Reijnen.

Met de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie op bezoek bij familie Reijnen in Nahal Oz. | Foto: CvI Tijdens raketbeschietingen in mei 2019 trof een mortiergranaat uit Gaza het huis van de familie 
Reijnders. | Foto: Familie Reijnders

Gebed
•   Bid voor rust en vrede in Zuid-Israël, en bid 

om bescherming voor de inwoners. 
•   Bid ook voor nieuwe leiders in Gaza die zich 

bekeren van hun haat tegen de Joden.

Nathan Reijnders laat de bezoekers zien wat hij 
heeft gevonden: een restant van een raket die 
uit Gaza op Israël is afgevuurd. | Foto: CvI



tittel en jota12

Hoe staat het er?
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In de voorgaande afleveringen hebben we de gedachte 
overwogen dat Paulus in Romeinen 9 vooral het herstel op 
het oog heeft van Israël, dat in het koninkrijk Juda en het 
tienstammenrijk was uiteengevallen. Aanleiding is de vraag 
hoe het zit met Israël als niets “ons zal kunnen scheiden van 
de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere” (Romeinen 
8:39). Paulus refereert (Romeinen 9:25) aan het ‘Niet-Mijn-
volk’ uit Hosea, dat weer Gods volk zal zijn, om uit te leggen-
dat God in de Messias bezig is Israël, dat in ballingschap 
is, terug te roepen en te herstellen tot zijn oorspronkelijke 
bedoeling.
Dat wil niet zeggen dat de niet-Joden, de volken, buiten 
beeld zijn. Integendeel, de bediening van de Messias is tot 
heil voor Israël én de volken. Dat is ten diepste de gerechtig-
heid die de Thora voorstaat, waarover Paulus hier spreekt. 
In de Messias treedt God ook de volken tegemoet en mogen 
zij in de rechte verhouding tot Hem komen, maar zonder dat 
zij eerst door de besnijdenis (d.i. de werken der wet of de wet 
van de gerechtigheid) bij Israël moeten worden ingelijfd.

Maar het ‘Niet-Mijn-volk’ van Hosea roept bij Paulus nog 
een andere tekst op waar het over een ‘niet-volk’ gaat: “Ik zal 
hen daarom jaloers maken door wat geen volk (Hebreeuws: 
lo-Am) is” (Deuteronomium 32:21, aangehaald in Romeinen 
10:19). Daar werkt Paulus nu in zijn betoog naar toe. Hij 
spreekt Israël er nu op aan dat zij in de ballingschap het heil 
van de volken uit het oog verloren zijn. Ze zijn te veel bezig 
geweest om hun eigen gerechtigheid overeind te houden 
(Romeinen 10:3). Daardoor zijn ze uit het oog verloren dat de 
Thora voorziet in gerechtigheid voor Israël én de volken.
Paulus verwijt een deel van Israël dat zij de heidenen alleen 
door de besnijdenis tot het heil hebben willen toelaten. 
Daarmee gaan zij voorbij aan de gerechtigheid van de Thora. 
Dat is ten diepste de trouw van Jezus de Messias (vgl. Romei-
nen 3:21-22 SV). Daardoor en door op Hem te vertrouwen 
mogen ook de volken in een relatie met God treden, maar 
zonder zich te laten besnijden – en ook zonder dat dat iets 
afdoet van de roeping van Israël om volgens de hele Thora te 
leven.

Waterschade

Tijdens hevige regenbuien in Israël 
liepen ook een aantal hangars van 
de Israëlische luchtmacht onder. In 
de hangars stonden F-16-gevechts-
vliegtuigen, die schade opliepen door 
het water. Reparatiekosten: een 
paar miljoen euro. De luchtmacht 
gaf toe dat er een fout is gemaakt. 
Na de weersvoorspellingen hadden 
de toestellen elders gestald moeten 
worden. | Foto: Flash90

Protest in Frankrijk
Duizenden Joden en anderen demon-
streerden begin januari nadat een 
Franse rechter de moordenaar van 
een Joodse vrouw een lichte straf had 
gegeven. Kobili Traore vermoordde 
in 2017 de Joodse Sarah Halimi. 
Traore bekende dat hij de moord had 
gepleegd omdat ze Joods was. De rech-
ter oordeelde desondanks dat Traore 
vanwege een hoog marihuanagebruik 
minder toerekeningsvatbaar was.

Vogelcrisis

Uit een studie van de Israëlische 
universiteit Technion blijkt dat een 
aantal inheemse Israëlische vogel-
soorten het aflegt tegen een aantal 
exoten, zoals de treurspreeuw en 
parkieten. Driekwart van de inheemse 
vogelsoorten lijdt onder de groei van 
deze exoten, waarvan de populaties in 
de afgelopen twintig jaar explosief zijn 
gegroeid. | Foto: Ehud Fast

Sjabbat
De afgelopen weken werd er op 
zaterdagavond herhaaldelijk gede-
monstreerd voor het huis van de 
burgemeester van Tel Aviv, Ron 
Huldai. Die initieerde een project 
waarbij op Sjabbat bussen rijden. De 
demonstranten vrezen dat daarmee 
de Sjabbatsrust wordt verdreven naar 
het privédomein, terwijl deze sinds de 
oprichting van de staat Israël ook in 
het publieke domein is geëerbiedigd.

Treinverbinding
Eind december werd de snelle treinver-
binding tussen Jeruzalem en Tel Aviv 
een feit. Passagiers konden al enige tijd 
met de snelle trein tot aan de luchtha-
ven Ben Gurion komen, maar nu reis je 
in een half uur van Jeruzalem naar het 
centrum van Tel Aviv.

Gerechtigheid en geloof

febrauri 2020 | israël aktueel

“Wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen, die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid  
verkregen hebben, gerechtigheid echter die uit het geloof is. Maar Israël, dat de wet van de  

gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen” (Romeinen 9:30-31).

kort nieuws

Sommige mensen hebben hier moeite 
mee. Tijdens mijn lezingen heb ik 
gemerkt dat er soms vragen of opmer-
kingen worden gemaakt over wie er 
verstaan worden onder ‘het Joodse 
volk’. De naam ‘Jood’ komt van de 
stam Juda. Dat is natuurlijk maar een 
van de twaalf stammen van Israël. 
Eerst ging het tienstammenrijk ten 
onder, toen het door de Assyriërs 
werd ingenomen in 722 voor Christus. 
In 586 voor Christus hebben de Baby-
loniërs het tweestammenrijk (Juda 
en Benjamin) ingenomen en is de 
Babylonische ballingschap begonnen. 

Er is alleen een terugkeer geweest na 
de Babylonische ballingschap. Vanaf 
die tijd komen wij in de Bijbel de term 
‘Joden’ of ‘Joodse volk’ tegen. Dus, 
zeggen sommigen, het Joodse volk 
betreft alleen de nakomelingen van de 
stam Juda.

Nieuwe Testament
Toch blijkt dat wij er niet zo technisch 
en absoluut mee om kunnen gaan. 
In het Nieuwe Testament komen wij 
bijvoorbeeld Anna tegen, de profetes 
die over Jezus profeteerde, kort na 
Zijn geboorte. Zij kwam uit de stam 

Aser (Lucas 2:36). Blijkbaar zijn er 
bij de terugkeer ook Israëlieten uit 
andere stammen teruggekeerd. Anna 
hoorde toch ook bij het Joodse volk? 
Bovendien zijn ook veel leden van 
de stam van Benjamin teruggekeerd 
vanaf 536 voor Christus. Ook zij 
woonden weer in Israël na de balling-
schap en werden ook Joden genoemd. 
Inderdaad zijn voornamelijk de twee 
stammen teruggekeerd en werden de 
Israëlieten daarom Joden genoemd. 
Maar dat betekent niet dat alleen 
de afstammelingen van Juda Joden 
werden genoemd.

Verandering
Woorden en namen kunnen in de 
loop van de tijd van betekenis veran-
deren door het gebruik daarvan. De 
stam van Juda was altijd al de grootste 
stam van Israël wat betreft het aantal 
(zie de boeken van Mozes). Bovendien 
was het de belangrijkste stam omdat 
de Messias uit Juda is voortgekomen. 
Dat daarom de naam ‘Joden’ gebruikt 
ging worden voor heel het volk Israël 
(afstammelingen van alle twaalf stam-
men) is niet verwonderlijk. Niet alleen 
de oorspronkelijke betekenis bepaalt 
wat we bedoelen met een woord, 
maar ook de wijze waarop het woord 
onder de mensen gebruikt wordt. Al 
heel lang – al sinds Bijbelse tijden – 
wordt de term ‘Joods volk’ gebruikt 
voor heel Israël.

Wie zijn ‘de Joden’?

Joden in gebed bij de Klaagmuur. | Foto: Flash90

Twee jaar geleden publiceerde Christenen voor Israël twaalf stellingen met betrekking tot Israël om gesprek 
over Israël in de kerken te bevorderen. In de toelichting op deze stellingen staat ook dit: “Met de term ‘Israël’ 

verwijzen wij in de eerste plaats naar het volk Israël, dat bestaat uit de twaalf stammen van Israël, die afstam-
men van de twaalf zonen van Jakob. Een andere aanduiding hiervoor is: het Joodse volk”.
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Een veelheid aan mogelijkheden
We kunnen drie verschillende stappen zetten om te laten 
zien op welke manier Tanach het verlangen van God onder 
woorden brengt. De eerste is de weg van het beeld. Er wordt 
gebruik gemaakt van wat men is gaan noemen: de huwelijks-
metafoor. De verhouding van God tot Zijn volk Israël wordt 
benoemd als die binnen een huwelijk. Bij monde van de 
profeet Hosea klinkt het: “Ik zal u Mij tot bruid werven door 
goedertierenheid en ontferming” (2:18). Jeremia: “Zal een 
meisje haar tooi vergeten, een bruid haar gordel? Maar mijn 
volk heeft Mij vergeten, talloze dagen.” In deze verzen wordt 
Israël benoemd als bruid. Iedereen begrijpt hierdoor wat er 
bedoeld wordt: een innig samengaan van God en Zijn volk. 
Nu spreekt Hosea in 2:18 op positieve wijze, maar bij Jeremia 
(2:32) gaat het om een negatieve uitspraak. Als het volk zich 
afwendt van God wordt de huwelijksmetafoor ook gebruikt. 
Dan is er sprake van ontrouw en ook van ontucht, zenoeníem. 
Hosea krijgt de opdracht om een ontuchtige vrouw tot zich 
te nemen, want, zo zegt God, “het land wendt zich in schan-
delijke ontucht van de Here af” ... ki zanòh tiznèh ha-arets 
(Hosea 1:2). Om nadruk te leggen wordt de woordstam 
zanáh, ontucht plegen, dubbel gebruikt.

Wonen, talig gebruik
We zien in de Bijbel ook dat Gods wens om Zijn volk zo dicht 
mogelijk bij zich te hebben in het woordgebruik tot uiting 
komt. Geen beelden maar door middel van woorden alleen. 
In Exodus 25 lezen we over de opdracht tot het bouwen van 
de tabernakel. Vers 8: “Zij zullen Mij een heiligdom maken, 
en Ik zal in hun midden wonen”. Tabernakel is in feite een 
Latijns woord, tabernaculum. Het Hebreeuws is veel precie-
zer: mikdasj, heiligdom. Nadien spreekt de grondtaal van 
miesjkán. Waar tabernaculum spreekt van tent, wat het ook 
is, daar krijgen we in miesjkán meer inhoud. Dat woord bete-
kent letterlijk woning. En God zegt: “Ik zal in hun midden 
wonen” ... ve-sjachánti betochám. Nu hebben we de bedoe-
ling voor ogen. Hier gaat het om het zeer dicht bij het volk 
te zijn. De woordstam sjachán, wonen, leert ons meer. Een 
sjachéén is een nabuur, een buurman. Zó dichtbij moet het 
volk wonen bij de miesjkán, de woning waar God verblijf 
houdt.

Meer taal 
De diepste laag die we in het tekstmateriaal kunnen aanbo-
ren, betreft het woordgebruik van ‘offeren’. Het woord 
offer, korbán, kent iedereen wel. Maar wat er spreekt uit die 
benaming is minder bekend. We nemen als uitgangspunt 
Deuteronomium 16:16. Daar lezen we: “Driemaal per jaar 
zal ieder die onder u van het mannelijk geslacht is, voor het 
aangezicht van de Here, uw God, verschijnen ... maar hij zal 
dan niet met lege handen voor het aangezicht des Heren 
verschijnen”. Hier gaat het om de offeraar, de man die iets 
moet offeren. Bij offeren denken we meestal aan het geven 
van iets dat voor onszelf belangrijk is, iets dierbaars waarvan 
we niet graag afstand doen. Maar de grondtaal laat zien dat 
datgene wat men brengt, niet het belangrijkste is. Het gaat 
om het feit dat men voor het aangezicht van God treedt. 
Offeren kennen we van het Latijnse offérre, dat ‘aandragen’ 
betekent. De grondtekst gebruikt voor offeren de woordstam 
karáv. Die betekent naderen, dichtbij komen. Dat is waar het 
om gaat. We laten hem als volgt zien in het woord voor offer 
en geven de drie stamletters cursief weer: korban, k-r-b. (onze 
letters v en b zijn in het Hebreeuws hetzelfde letterteken).

Dubbel gebruik
Nu het werkwoord offeren. Uitgaand van dezelfde stam is 
dat lehakríev. Dat wordt steeds dubbel gebruikt: lehakríev 
korbán. Korbán betekent letterlijk: nadering. Dus het brengen 
van een offer is, als we het letterlijk vertalen, ‘een nadering 
doen naderen’. Ieder offer is dus iets dat naderbij wordt 
gebracht, voor het aangezicht van God. Ook hier is weer een 
verdubbeling van de woordstam karáv aanwezig. Dat verdub-
belen om nadruk te leggen is één van de stijlkenmerken van 
het Bijbels Hebreeuws. Op die manier wordt nadruk gelegd 
op de inhoud.
Ten slotte nog het woord karóv. Dat is op dezelfde woord-
stam gebouwd en betekent datgene waarover we hier steeds 
spreken, namelijk: dichtbij. Een voorbeeld? Jesaja 55:6: 
“Zoekt de Here terwijl Hij zich laat vinden; roept Hem aan 
terwijl Hij nabij is” ... be-híjotó karóv. Het offer heft de afstand 
tussen God en de offeraar op. Men komt dicht bij God. Dit is, 
steeds opnieuw, de letterlijke gang van zaken. En zo brengt 
ook de ware offerande, Jezus, ons dicht bij de Vader.
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Genesis 44:18-47:27 

Ik ben Jozef
Dit gedeelte zit vol emotie. Jozef 
huilt, de broers worden met schrik 
overmand en de geest van vader Jakob 
leefde weer op. Opvallend is het getal 
vijf in dit tekstgedeelte: vijf stel kleren 
voor Benjamin, vijf broers aan farao 
voorgesteld en een vijfde deel van de 
opbrengst aan farao afstaan. Vijf is 
het getal van genade. Zie Johannes 6, 
waar Jezus zich het Brood des Levens 
noemt en vijfduizend man voedt met 
vijf gerstebroden. Hij laat ze zitten op 
het gras in groepen van vijftig.

“Jozef zei tegen zijn broers: Ik ben 
Jozef!” (Genesis 45:3) Een Joods 
Bijbelgeleerde zegt hierover: toen 
Jozef zich bekendmaakte, werd Gods 
masterplan duidelijk aan zijn broers. 
Alles wat in de laatste 22 jaar was 
gebeurd, viel nu als puzzelstukjes in 
elkaar. Zo zal het zijn in de toekomst, 
wanneer God Zichzelf zal openbaren 
en zeggen: Anochi Adonai Elohiem, Ik 
ben HaSjem (de Heer). De sluier zal 
van onze ogen worden afgehaald en 
we zullen begrijpen alles wat in onze 
bewogen Joodse geschiedenis is voor-
gevallen.

Ik denk graag aan het moment 
wanneer Messias Jezus zich aan Israël 
zal openbaren na zo’n lange scheiding 
en verhulling. Dan zal Israël Gods 
werk zien en begrijpen de nachtmer-
ries van moeiten en verdriet. Jozef 
neemt geen wraak, maar zegt: kom 
toch dichterbij! Ik ben Jozef jullie 
broer! Wat ontroerend.

“Jakob zei tegen farao: het aantal van 
de jaren van mijn vreemdelingschap 
is 130 jaar. Weinig en kwaad zijn ze 
geweest en zij hebben het aantal jaren 
van mijn vaderen niet eens bereikt” 
(Genesis 47:9). De Joodse Bijbeluitleg 
bekritiseert het klagen van Jakob. God 
stelt dat aan de kaak en zegt: dus 
jij noemt je jaren weinig en kwaad? 
Ik heb je de verbondszegeningen 
gegeven, ik heb je van Ezau en Laban 
gered, ik heb Dina, Jozef en Simeon 
aan je teruggegeven en je voorspoe-
dig gemaakt, en je familie van de 
hongersnood gered. En nog klaag je 
over je leven! Ik zal de 33 woorden in 
deze twee verzen (vers 8 en 9) waarin 
je over je lot geklaagd hebt, korten op 
je jaren. Dan zullen je jaren inderdaad 
niet die van je vader Isaak bereiken. 
Jakob werd 147 jaar oud, maar Isaak 
180 jaar: 180 - 33 = 147 jaar.

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

Dichtbij 
Eén van de grote lijnen in de Hebreeuwse Bijbel, Tanach,  

is de wens van de Heere God om Zijn volk dichtbij zich te hebben.  
Er mag steeds geen afstand zijn tussen Hem en het volk Israël.  
Een aantal termen in de grondtaal laat dit overduidelijk zien. 
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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 

WIJ krijgen Jaffa’s “Amoed Chessed” 

    

 

bankrekeningnummer:  
NL12 RABO 0335 5422 39 

Dit keer een uitzonderlijke 
inhoud van onze advertentie. 

Elk jaar reikt het Jaffa Instituut tijdens haar sponsordiner een blijk 
van grote waardering uit die heet “Amoed Chessed”,  vrij vertaald 
“Pilaar van Liefdadigheid”. 

Dit jaar ontvangen wij als Stichting Jaffa-Project Nederland deze 
blijk van waardering. Die is bestemd voor onze vrienden, die al 
meer dan 30 jaar een pilaar vormen waartegen het Jaffa Instituut 
kan leunen.  

Blijft u een deel van die pilaar vormen, of wilt u dat gaan doen ? 
Hartelijk bedankt. U bent van harte welkom. 

Er is een intense band ontstaan tussen Jaffa Israël en Jaffa 
Nederland. Een voorrecht om daarvan deel uit te maken. 

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.
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Keer je om!
God heeft beloofd dat Hij een keer zal brengen in het lot 
van Israël. Hij heeft omgezien naar Zijn volk en nu is het 
de beurt aan Zijn volk zelf, dat hier wordt aangesproken 
als de maagd of de jonkvrouw van Israël. Israël wordt op-
geroepen naar het land terug te keren en niet te draaien 
en te wachten.

De zonde van nalatigheid
Er is in de Bijbel soms sprake van voorbarigheid, het 
slaan van Mozes op de rots is daar een voorbeeld van, 
maar veel vaker wordt de zonde van nalatigheid ge-
noemd. Bekend is de geschiedenis van de tien verspie-
ders die het beloofde land doorkruist hebben, maar 
vinden dat het in bezit nemen van het land een onbe-
gonnen zaak is, de tijd is er niet naar. Als na veertig jaar 
het volk Israël onder leiding van Jozua eindelijk het land 
binnentrekt, roept Jozua na verloop van tijd de stammen 
samen in Silo omdat nog steeds zeven stammen hun 
erfdeel niet in bezit genomen hebben en hij zegt: “Hoe 
lang bent u nog te traag om verder te trekken en het land 
in bezit te nemen dat de Heere, de God van uw vaderen, 
u gegeven heeft?” (Jozua 18:3) En zo zegt God hier tegen 
Zijn volk om niet langer te wachten, maar om terug te 
gaan.

De vrouw zal de man omvatten
Er zijn misschien redenen om niet te gaan of te blijven 
draaien, maar de oproep van God klinkt. Er staat dat 
God iets nieuws gemaakt heeft en dat de vrouw de man 
zal omvatten. Nu is dat op het eerste gezicht een wat 
cryptische tekst, maar ik denk dat het betekent dat zoals 
de bruidegom eerst heeft omgezien naar de bruid, het nu 
de beurt van de bruid is om, in termen van de dans, zich 
om te wenden en zich om de bruidegom heen te bewe-
gen en alleen te zien op Hem.

“Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken 
en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw Ontfermer.” (Jesaja 54:10)

“Zo zegt de Heere, Die de zon tot een licht geeft overdag en de vaste orde van maan en sterren 
tot een licht in de nacht, Als deze verordeningen ooit zouden wijken van voor Mijn aangezicht, 

spreekt de Heere, dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden een volk voor Mijn aangezicht 
te zijn, alle dagen!” (Jeremia 31:35 en 36)

Sommigen mensen zullen zeggen: ja, maar dat is alleen het Oude Testament, met het 
Nieuwe wordt alles anders. Maar is dat zo? Staat er niet over Jezus: 

“En Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen 
einde komen.” (Lucas 1:33)

“En ik zeg dat Jezus Christus een Dienaar van de besnijdenis is geworden ter wille van de 
waarheid van God om de beloften aan de vaderen te bevestigen.” (Romeinen 15:8)

En wat belooft Jezus Zijn discipelen?

“En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als 
de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen 

en de twaalf stammen van Israël zult richten.” (Matteüs 19:28)

En wat staat er over Israël?

“Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft 
geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.” 

(Romeinen 11:28 en 29)

En over het nieuwe Jeruzalem?

“Zij had een grote en hoge muur met twaalf poorten, en bij die poorten twaalf engelen. Ook 
waren er namen op geschreven, namelijk van de twaalf stammen van de Israëlieten.” (Openbaring 

21:12)

Maar zal iemand zeggen: Alles staat of valt met het geloof! Maar de apostel zegt toch:

“Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hardloopt, maar van God Die 
Zich ontfermt.” (Romeinen 9:16)

En daarom kan er staan:

“Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om zich over hen allen te ontfermen.” 
(Romeinen 11:33)

Jeremia 31 – deel 7
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Hoe lang blijft 
u draaien?
Dansen is niet aan mij besteed.  

Ik weet niet eens waarom. Het zal wel een  
mix zijn van verlegenheid en onhandigheid.  

Maar in de Bijbel wordt gedanst.  
En in Jeremia 31:22 vallen woorden die  

verder alleen in Hooglied te vinden zijn, 
 in de dans van de bruidegom en de bruid  

(6:31 en 7:1).

Verleden tijd?
Ik kom mensen tegen die zeggen dat Israël verleden tijd is.  

Israël was eens Gods volk maar nu niet meer.  
Maar ik kan niet meekomen in die gedachte.  

Wat moet ik dan met de volgende woorden in de Bijbel:

Tankvrouwen

Het Israëlische leger wil in 2020 een 
proef uitbreiden met vrouwelijke teams 
op tanks. Tot dusver worden tanks al-
leen bemand door mannen. Een proef 
met vrouwen in 2019 werd door twee 
derde van de deelneemsters succesvol 
afgelegd, hoewel zware taken zoals het 
laden van het kanon niet werden geoe-

fend. Toch gelooft de legerleiding dat 
vrouwen ook in staat zijn om een tank 
te bemannen. | Foto: Flash90

Lichtzwaard
Hoewel het aantal ballonnen en vlie-
gers met brandbommen eraan vanuit 
Gaza in 2019 fors minder was dan het 
jaar ervoor, heeft Israël een nieuw wa-
pen tegen deze dreiging. Lightblade 
(‘lichtzwaard’) is een systeem dat tot 
op een afstand van twee kilometer klei-
ne vliegende objecten, zoals ballonnen 
en vliegers, maar ook kleine drones, 
met een laserstraal onschadelijk kan 
maken.

Gevonden
Op maandag 9 december vertrok een 

Chileens marinevliegtuig met aan boord 
38 mensen vanuit Zuid-Chili richting een 
basis op Antarctica. Maar zeventig mi-
nuten na vertrek verloren luchtverkeers-
leiders radiocontact met het toestel. De 
Chileense autoriteiten vroegen Israël 
om hulp om het toestel terug te vinden. 
Specialisten van de Israëlische visuele 
inlichtingeneenheid wisten aan de hand 
van satellietfoto’s en de vluchtgegevens 
te bepalen waar het vliegtuig moest zijn 
neergestort. Het toestel werd inderdaad 
gevonden. Helaas waren alle inzittenden 
omgekomen.

Luchtvaartmaatschappij
Het gaat niet al te best met Israëls drie 
passagiersluchtvaartmaatschappijen (El 
Al, Arkia en Israir). Buitenlandse maat-

schappijen en prijsvechters beheersen 
twee derde van de internationale 
vluchten op de luchthaven Ben Guri-
on. Toch heeft het Israëlische vracht-
luchtvaartbedrijf CAL een vergunning 
gevraagd om ook passagiersvluchten 
te mogen gaan aanbieden. Of deze 
vergunning wordt verleend is nog niet 
bekend. | Foto: Flash90k
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Het jaar 2019 in beeld

Met en dankzij u

16

De kerstboom is de deur weer uit of de zolder op, en de laatste knallen vuurwerk zijn verstomd, 
2020 is nu echt begonnen. Als Christenen voor Israël mogen we terugkijken op het voorgaande jaar 
met dankbaarheid. Want we realiseren ons: we kunnen nog zoveel lezingen, bidstonden, concerten, 

reizen en acties organiseren, maar zonder Gods zegen is het tevergeefs. 

Ook uw inbreng was van onschatbare waarde. Want het is dankzij u dat we onze boodschap mogen uitdragen. Christenen voor Israël is niet een 
aantal mensen die in Nijkerk dat op kantoor werkt, Christenen voor Israël zijn wij allemaal samen. Zo dragen we uit dat God een plan heeft 

met Israël en dat het Joodse volk en Israël deel uitmaken van wat wij geloven en van Gods toekomstplan.
Hieronder vindt u een beknopt overzicht van wat we met en dankzij u mochten doen in 2019. 

 A

E

G

B

D

F

terugblikfebruari 2020 | israël aktueel

A   Nooit te oud om naar Israël te 
gaan. Dag in, dag uit, het hele 
jaar door zet ons team van 
alijaveldwerkers in Oekraïne 
zich in om Joden te wijzen op de 
mogelijkheid om naar Israël te 
gaan. Dat doen zij met persoon-
lijke bezoeken aan huis, seminars, 
en directe hulp voor wie zonder 
vervoer nooit op de Israëlische 
ambassade kan komen om te ho-
ren of zij ook naar Israël kunnen 
gaan.

B   Ook in het oosten van Oekraïne 
waar nog steeds oorlog woedt, 
zoeken we van tijd tot tijd de 
mensen op en wijzen ze op de 
mogelijkheden om naar Israël te 
gaan.

C   In het Israëlcentrum hadden we 
dit najaar de indrukwekkende 
tentoonstelling De oorlog ver-
geet ik nooit meer. Overleven-
den van de Holocaust vertelden 
u hun oorlogsverhaal, getuigenis-
sen om stil van te worden.

D   Omdat je nooit bent uitgeleerd, 
organiseren we speciaal voor 
predikanten en voorgangers stu-
diedagen. In 2019 waren er vier 
dagen en een reis. Zo kunnen de 
predikanten op hun beurt weer 
gemeenteleden onderwijs over 
Israël bieden.

E   Velen van u maakten gebruik van 
de mogelijkheden om tijdens 
de Israëlvriendendagen in mei 
en juni elkaar te ontmoeten en 
samen te zingen en de Bijbel te 
openen.

F   Kinderen van het kinderzieken-
huis Alyn in Jeruzalem maakten 
een hartverwarmende poster om 
Nederlandse kinderen te bedan-
ken voor de wenskaarten die ze 
hadden gestuurd.

G   Voor de eerste keer mochten we 
een aantal bijeenkomsten organi-
seren voor de Arabische dominee 
Saleem Shalash uit Nazareth. 
Zijn liefde voor Gods volk kwam 
tot bloei door samen met Ara-
bische en Joodse christenen het 
Oude Testament te bestuderen.

C
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H1 en H2
    Eind 2019 nam Christenen voor 

Israël afscheid van voorzitter 
Pim van der Hoff  (H2), die al 
vele jaren binnen de stichting 
actief is. Ds. Frank Heikoop (H1) 
is de nieuwe voorzitter van de 
stichting per 1 januari.

I   Zowel in het voor- als najaar or-
ganiseerden we een serie boei-
ende lezingen rond Israël onder 
de naam Israël Thema Talks. 
Deze werden door honderden 
mensen bezocht.

J   Voor de allereerste keer ooit or-
ganiseerden we een dag speciaal 
voor kinderen: de TovClub-dag. 
Een dag met veel gezelligheid, 
een echte kameel, knutselen en 
leuke weetjes over Israël.

K   Niet alles over Israël kun je 
altijd met woorden vertellen. 
Kunst kan dan juist dat zeggen 
wat woorden niet kunnen. 
Dat bleek in het bijzonder bij 
de tentoonstelling Licht in de 
nachten van Israël van Otto de 
Bruijne.

L   De eerste steen gaat de grond 
in. Half december was dat het 
begin van de bouw van een 
school in het jeugddorp Ben 
Yakir. Een samenwerking van 
Christenen voor Israël en Keren 
Hayesod in Israël.

M   Dankzij giften kon het Jaff a In-
stituut een mobiel natuur- en 
scheikundeleslokaal aanschaf-
fen, waardoor meerdere scho-
len nu dit onderwijs kunnen 
bieden aan de kinderen.

N   Misschien is het wel de 
eenvoud die dit jaarlijks tot 
zo’n geslaagde actie maken: 
het uitdelen van duizenden 
tulpenbollen in Israël. Vaak 
gaan kinderen en aanwezigen 
op de plaatsen waar we deze 
uitdelen direct aan de slag om 
de bollen te planten.

O   Wijn uit Israël, de een nog 
lekkerder dan de ander. We or-
ganiseerden door het jaar heen 
een aantal proeverijen in het 
Israëlcentrum, waar de wijn 
ook gekocht kan worden.

Foto’s: CvI

N
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actief Voor al le act iviteiten geldt:  Deo volente

israël

Ook dit voorjaar staat er weer een interessante serie Israël Thema Talks op het 
programma! Er komen weer allerlei thema’s aan bod die iets met Israël te maken 
hebben. Bekijk het programma om te ontdekken welke sprekers en thema’s u 
kunt verwachten, of lees de uitgebreide beschrijving op cvi.nl/thematalks.

Zaterdag 15 februari
10.30 uur ds. Willem J.J. Glashouwer spreekt over de bijzondere positie van Jeruzalem in 
Gods plan met deze wereld.
12.45 uur Bas Belder, oud-lid van het Europees Parlement, spreekt over de betrekkingen 
tussen Europa en Israël.

Zaterdag 29 februari
10.30 uur ds. Kees Kant spreekt over interessante lessen over Israël in het Nieuwe Testament.
12.45 uur Christen-Unie Kamerlid Eppo Bruins deelt vijf ontdekkingen die hij deed tijdens een 
recente werkreis met de Kamerfractie naar Israël.

Zaterdag 7 maart
10.30 uur Frank van Oordt, zoon van Christenen voor Israëloprichter Karel van Oordt, ver-
telt hoe in zijn familie de Israëlliefde al generaties lang wordt doorgegeven.

27 januari in Nijkerk

Herdenken met ooggetuigen
Dit jaar herdenken we dat 75 jaar geleden vernietigingskamp Auschwitz op 27 
januari 1945 werd bevrijd. Voor miljoenen Joden kwam deze bevrijding te laat. En 
voor hen die de bevrijding wel meemaakten is het verdriet en de pijn nooit gewe-
ken. De overlevenden dragen de Holocaust elke dag met zich mee. Deborah Maar-
sen en Wolfgang Kotek zullen hierover vertellen tijden de herdenking in Nijkerk op 
maandag 27 januari, om 13.00 uur in De Fontein, Ds. Kuyperstraat 2. Drie musici 
van het Hineni Symfonie Orkest verlenen hun medewerking. U bent welkom na 
aanmelding via cvi.nl/shoahherdenking of door te bellen naar 033-2458824.

Zevenduizend keer ‘Shalom’  
voor Sderot
Afgelopen 17 december werd de grote menora onthuld in Sderot, een stad in 
het zuiden van Israël die veel te lijden heeft onder de terreur vanuit Gaza. De 
menora is een teken van bemoediging van Nederlandse christenen, die ook in 
groten getale aanwezig waren bij de onthulling.

Naast de menora hebben we namens u nóg een teken van hoop en bemoediging uitge-
deeld in Sderot. Bijna zevenduizend Shalomkaarten werden huis-aan-huis verspreid in 

de Zuid-Israëlische stad. Deze zijn in de 
afgelopen maanden ingevuld door de 
bezoekers van de activiteiten van Chris-
tenen voor Israël. 
In de Shalomkaart staat onder meer de 
tekst uit Psalm 91: “Onder Zijn vleugels 
zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw 
is een schild en een pantser.” Het is 
bedoeld om inwoners van Israël te laten 
weten dat er christenen in Nederland 
zijn die voor Israël en het Joodse volk 
bidden. 
Iedereen bedankt voor het invullen, 
zodat we juist de mensen die regelmatig 
de wanhoop nabij zijn een stukje hoop 
hebben kunnen brengen!

Israël Thema Talks voorjaar 2020

Praten en leren over Israël

12.45 uur Henriët Poot legt uit wat wij van de Joodse aartsmoeders Sara, Rebekka, Lea en 
Rachel kunnen leren.

Dinsdag 10 maart
20.00 uur ds. Oscar Lohuis gaat in op de drie fasen van het Koninkrijk van God en legt uit 
welke rol Israël hierin speelt.

Donderdag 19 maart
20.00 uur rabbijn Binyomin Jacobs spreekt over Poerim en hoe deze geschiedenis van 
vervolging en uitredding ook vandaag de dag nog actueel is.

Zaterdag 28 maart
10.30 uur Nati Hakshur overleefde een raketaanval op zijn woonplaats Be’er Sheva, maar 
verloor hierbij wel een been. Hij vertelt hoe hij zijn leven weer heeft opgepakt.
12.45 uur Koen Carlier vertelt welke uitdagingen het werk voor ‘Breng de Joden thuis’ in 
2020 staan te wachten.

»  Aanmelden voor de lezingen is dit jaar gratis, maar wel verplicht.  
Dit kan via cvi.nl/thematalks of 033-2458824.
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Onze projecten

Amcha,  
nog altijd nodig
Al vele jaren steunen we het werk van Amcha in Israël. 
En ook al zijn er steeds minder overlevenden van de 
Holocaust onder ons, de overlevenden die er zijn, kam-
pen met meer problemen dan voorheen.

Met veel moed begonnen Joden na de oorlog aan een 
nieuw bestaan in Israël. Het traumatische verleden 
hoopte men achter zich te laten in Europa, en men zette 
zich volledig in voor een nieuw en hoopvol bestaan in 
een staat die Joden echt hun thuis konden noemen. Nu 
zijn de mensen hoogbejaard, de kring met mensen om 
hen heen wordt steeds kleiner, de tijd met stilte wordt 
groter en het einde nadert. Velen moeten naast de gebre-
ken die ouderdom met zich meebrengt, ook de trauma’s 
van de Holocaust alsnog onder ogen zien.

Maatwerk
Wie bij Amcha aanklopt, vindt een team aan profes-
sionals en vrijwilligers, therapeuten en overlevenden 
van de Holocaust. Via gesprekken, workshops, lezingen 
en consulenten krijgen de overlevenden hulp bij hun 
trauma. Ze leren omgaan met hun pijn en verdriet. Hulp 
van artsen wordt ingeschakeld, en waar mogelijk helpt 
therapie om het leed te verlichten. Voor sommigen is dat 
een schilderklas die helpt om gevoelens te uiten, voor 
anderen biedt een gesprek met mensen die net als jij de 
verschrikkingen meemaakten een gevoel van gehoord, 
gezien en begrepen worden. Maatwerk is wat Amcha 
de overlevenden biedt. Iedereen is anders, maar met de 
expertise en vakkennis over Holocaust-traumaverwer-
king van Amcha krijgen de overlevenden de helpende 
hand die nu zo dringend nodig is.

Foto: Sjaak Verboom

Voordelig winkelen
Bij deze krant treft u een folder aan vol aanbiedin-
gen van Israëlische producten. Het Israël Producten 
Centrum houdt grote opruiming. Tegen aantrekkelijke, 
gereduceerde prijzen kunt u voor uzelf of als cadeau 
voor een ander mooie producten uit Israël aanschaf-
fen. Maar let op: wees er snel bij, want op is op.

Zaterdag 7 maart

Hineni Symfonie 
Orkest treedt op in 
Eindhoven
Het Hineni Symfonie Orkest geeft op zaterdagavond 
7 maart een wervelend benefietconcert voor Israël in 
Eindhoven. De opbrengst van de avond komt ten goede 
aan het Hineni Centrum in Jeruzalem.

Het belooft een prachtige muzikale avond te worden 
waarbij u kunt genieten van beroemde klassieke werken 
en bekende Jiddische en Israëlische melodieën. Zo kunt 
u onder andere luisteren naar werken van Verdi en Grieg 
en het prachtige Yerushalayim shel Zahav.
Het Hineni Symfonie Orkest bestaat uit veertig profes-
sionele musici die belangeloos spelen onder leiding van 
chef-dirigent Ilia Belianko. 

Het concert begint om 19.30 uur in de Emmaüskerk, Jan 
van der Wegestraat 2 in Eindhoven. Toegangskaarten 
bestelt u vooraf voor slechts 10 euro via hinenisym-
fonieorkest.nl of koopt u voor 15,00 aan de zaal. Voor 
kinderen tot twaalf jaar is de toegang gratis. Tijdens het 
concert wordt gecollecteerd voor het Hineni Centrum in 
Jeruzalem.

Vervolgens is ze gaan organiseren en zeven maanden 
later stond er een perfect georganiseerde driedaagse 
conferentie met Bijbelstudies over Israël. Ruim honderd 
voorgangers deden mee. Een Japanse hoogleraar heeft 
het boek Waarom Israël? in het Japans vertaald, zodat we 
dit aan iedereen konden meegeven. 

Reacties
De plaats van Israël en het Joodse volk in Gods plan met 
de wereld was bij de meesten nog onbekend. Het viel 
op dat dit veelal een gevoel van tekortkoming opriep. 
“Ik ben naar een christelijke hogeschool geweest waar 
de leraren ons de vervangingstheologie onderwezen 
hebben. Ik heb nooit geleerd over Israël en over de 
betekenis ervan. Toen de conferentie voortging voelde 
ik een schaamte opkomen over mijn onwetendheid. Op 
hetzelfde moment voelde ik een compassie en liefde 

voor het Joodse volk in mij opkomen”, zo vertelde een 
van hen.
Een andere voorganger zei: “Ik besef dat mijn kennis 
vooringenomen was en heb berouw over mijn onwe-
tendheid. Ik voel me schuldig omdat ik nooit gedacht 
had aan Gods reddingsplan en Zijn beloften voor het 
Joodse volk, ondanks dat ik altijd de Bijbel lees.”

Voorbede gevraagd
Deze voorgangers gaan nu aan de slag in hun gemeen-
ten met het verspreiden van het boek en met gebed 
voor Israël. Later dit jaar zal een Bijbelstudieboek voor 
gesprekskringen over Israël vertaald zijn en verspreid 
worden. Gebed voor deze christenen in een vaak 
eenzame positie is heel belangrijk. Dat het evangelie 
inclusief de plaats van Israël met zegen verspreid mag 
worden. | Tekst: Ds. Kees Kant

Aandacht voor Israël in Japan
Slechts één procent van de Japanse bevolking is christen. Een voorganger uit Hiroshima woonde vorig jaar onze internationale conferentie in Israël bij.  
“Dit wil ik ook bij ons in Japan”, was haar reactie.

Deelnemers aan de driedaagse conferentie over Israël in Japan | Foto: C4I



Magazine Profetisch Perspectief

Heeft u de 
antwoordkaart al 
ingevuld?
Bij onze vorige krant van begin december 2019 trof u 
een bijlage aan van Profetisch Perspectief, een verdie-
pend kwartaalmagazine. De wintereditie van dit maga-
zine heeft als thema: Toekomstverwachting. De bijlage 
bij de krant bestond uit een selectie van ingekorte arti-
kelen die u in het magazine aantreft. De bijlage kunt 
u vinden via cvi.nl/winkel onder het kopje e-krant. 
Een abonnement of los nummer op het leerzame en 
verdiepende tijdschrift Profetisch Perspectief kunt u 
aanvragen via cvi.nl/profetischperspectief.

Lezingen
Om een extra toelichting te geven bij zijn werken, geeft 
Peter Wortel een aantal lezingen in de expositieruimte:

•  Zaterdag 1 februari om 13.00 uur
•  Zaterdag 21 maart om 13.00 uur

In een uur durende presentatie gaat Peter in op zijn 
meest bijzondere werken en welke boodschap daar 
achter zit. Zo hangt er een kunstwerk waar allerlei 
boodschappen uit het Johannesevangelie in verborgen 
zitten, die je op het eerste gezicht niet ziet. Aanmelden 
voor de lezingen is gratis, maar wel verplicht en kan via 
cvi.nl/israelcentrum.

Foto: CvI

Foto: Flash90

Concerttour ‘Verbonden met Israël’
Dit jaar bestaat Christenen voor Israël veertig jaar! De stichting is ontstaan vanuit verbondenheid met Israël 
en het Joodse volk, en daar willen we dit voorjaar invulling aan geven met een unieke concerttour.
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Expositie Peter Wortel
Van 11 januari tot 5 mei is in het Israëlcentrum de tentoonstelling Impressies door Peter Wortel te zien. Het gaat om 
unieke reliëfs en tekeningen die ieder op een eigen manier iets met Israël of het Jodendom te maken hebben.

Peter Wortel is afgestudeerd als beeldend kunstenaar aan 
zowel de Rietveld Academie in Amsterdam als Academie 
Minerva in Groningen. Hij werkt zowel ruimtelijk als in 
het platte vlak. Zijn werk begint altijd met een lijnteke-
ning. Hij gebruikt dit als basis voor het maken van zijn 
kunstvormen als reliëfs, sculpturen en houtsneden.
Peters Joodse achtergrond speelt een belangrijke rol in 
zijn werk. Is het in zijn eerdere werken vooral de oorlog, 
de onderdrukte frustratie en pijn die in zijn kunst tot 
uitdrukking komen, nu uit het zich in een verlangen om 
de diepte en schoonheid van Joodse en Bijbelse symbo-

Marcel van der Poel | Foto: Geert 
van Wijngaarden

Gilad Nezer | Foto: Claudia 
Kamergorodski

len uit te drukken. Bij de expositie hoort het boek Dertig 
impressies. Hierin brengt Peter op een nieuwe manier het 
land Israël in beeld. In tekening en gedichten geeft hij 
de impressies weer die hij heeft opgedaan bij het bezoek 
van het land met zijn vrouw en (blinde) zoon.

Praktische info
De tentoonstelling is van maandag tot zaterdag tussen 
10.00 en 16.00 uur te zien in het Israëlcentrum, aan de 
Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk. De entree is gratis, 
net als ko�  e en thee.

We beleven een aantal belangrijke dagen met Israël mee 
aan de hand van een serie avonden. Met Israëlische muziek, 
veel samenzang en sprekers. Elke avond wordt weer anders, 
omdat we aansluiten bij een feest- of gedenkdag die rond 
die datum in Israël wordt gehouden. Tijdens de ene avond 
ligt de nadruk meer op vieren, terwijl de andere avond 
vooral in het teken staat van herdenken. Tijdens elke avond 
wordt het muzikale programma ingevuld door een uniek 
duo: Marcel van der Poel en Gilad Nezer. De één is chris-
ten, de ander Jood. Samen brengen ze de mooiste Israëli-
sche muziek, soms met een lach en soms met een traan. 
Daarnaast zijn er sprekers die inhaken op het thema van de 
avond en het algemene thema. Daarbij gaat het natuurlijk 
ook om Gods verbondenheid met Israël.

Concerttour
Het tourschema ziet er als volgt uit:

•  donderdag 2 april: Noordwijk 
(Dag van de terugkeer)

•  dinsdag 21 april: Apeldoorn 
(Herdenkingsdag van de Holocaust)

•  zaterdag 25 april: Goes 
(Dag van de herinnering)

•  woensdag 29 april: Eindhoven 
(Ona� ankelijkheidsdag)

•  maandag 25 mei: Drachten 
(Jeruzalemdag) 

»  Bekijk de locaties, tijden en nog veel meer info via 
cvi.nl/verbonden. Daar kunt u ook kaarten bestellen 
voor 5 euro, inclusief consumptie.

27 tot 29 maart

Israëlweekend in 
Vierhouten
Ook dit voorjaar organiseert Christenen voor Israël 
weer een leerzaam, verdiepend, comfortabel en gezellig 
weekend in het pittoreske Vierhouten op de Veluwe. 
U verblijft in het goed verzorgde conferentiehotel 
’t Vierhouterbos en vier sprekers staan garant voor 
een boeiend weekend.

Het weekend begint traditioneel op vrijdagavond met 
een diner, waarbij we ons verdiepen in de tradities bij en 
betekenis van de Sjabbat. Op zaterdag spreken ds. Henk 
Poot en zijn vrouw Henriët Poot. Zondags spreken Peter 
Pellemans en Jeannet van Duuren. Buiten de samen-
komsten met de lezingen en de gezamenlijke maaltijden 
is er volop gelegenheid om te ontspannen of elkaar te 
ontmoeten en in gesprek te gaan.

Praktische informatie
Deelname € 190,75 op basis van een verblijf met drie 
personen in één studio. Verlenging tot maandag kost 
€ 45,- extra. Als daggast bent u na aanmelding van 
harte welkom. U betaalt dan voor de zaterdag € 35,75 
en voor de zondag met diner € 52,75. 
Meer informatie en aanmelding: 033-2458824 of 
pholverda@christenenvoorisrael.nl.
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Maak kennis met...
Naam: Rina Bouterse
Woont in: Lelystad
Vrijwilliger sinds: november 2018
Functie: gastvrouw

Hoe ben je bij Israël betrokken geraakt?
Met veel enthousiasme vertelt Rina: “Ik had 
altijd wel ergens liefde voor Israël, maar mijn 
ogen zijn open gegaan toen ik de boeken 
van Bart Repko las. Ik wist dat allemaal niet. 
Wat hebben de kerken veel fout gedaan! En 
door het lezen van dat boek ben ik verder 
gaan zoeken, en verder gaan lezen. Ik stond 
versteld hoeveel er aan ons gegeven is door 
God, maar wat wij als kerk niet meer oppak-
ken - dan denk ik bijvoorbeeld aan de feesten.
Dat zoeken en lezen leidde er ook toe dat 
ik drie jaar geleden naar Israël ben geweest. 
Fantastisch! Ik hoorde vervolgens via iemand 
uit de kerk dat er inpakkers werden gezocht 
voor de Israëlzondagkrant bij Christenen voor Israël, dat heb ik toen gedaan. Ik hoorde 
ook dat ze gastvrouwen konden gebruiken. En dus belde ik het kantoor. Geen moment 
spijt gehad. Ik wilde wat voor de Heere doen. De sfeer is hier zo goed. Je voelt hier de 
liefde van de Heere. Het is hier echt liefdevol.”

De Near East Ministry, ook wel bekend als de NEM, zendt al jaren vrijwilligers uit naar 
Israël, Jordanië en Egypte. Ik kom al meer dan veertig jaar in Israël en herinner me 
goed de bezoeken en Bijbelstudies bij tante Elisabeth en tante Greet op de Olij�erg, 
begin jaren tachtig. Zij stonden dag en nacht klaar voor de vele uitgezonden vrijwilli-
gers. Het was altijd weer spannend welke Bijbeltekst je mee zou krijgen voor de week.

Veel van deze ‘baanbrekers’ hebben zich vaak voor langere tijd ingezet voor armen, 
hulpbehoevenden, Holocaustoverlevenden en andere mensen in nood in Israël. Elke 
’NEM-mer’ is weer anders maar het is opvallend met hoeveel liefde ze over Gods volk 
spreken en daarnaar handelen. Als ze weer terugkomen in Nederland, staan ze eigenlijk 
nog met één been in Israël.

Er wordt voor je gezorgd
Het bijzondere als je namens de NEM baanbreker of langverbander mag worden in 
Israël dat er ook in Israël voor je gezorgd wordt. Een tijdje deden Piet en Alice Jonkers 
dat, maar die coördineren nu alles vanuit Voorthuizen. Nu zijn Ron en Nelleke van 
Ketel in Jeruzalem voor de zorg voor de uitgezonden baanbrekers en langverbanders. 
Zij organiseren wekelijkse ontmoetingen en maaltijden voor al die vrijwilligers in 
Israël. Echt geweldig. 

Ik hoop van harte dat er nog heel veel Nederlandse christenen deze stap mogen gaan 
wagen. Het mooie van Israël is dat je een beetje thuiskomt. Het is een voorrecht om voor 
langere tijd mee te mogen maken wat de God van Israël doet voor Zijn land en volk.  
| Tekst: Roger van Oordt

»  Bij deze krant vindt u een folder van de NEM. Het zou fijn zijn als u er biddend 
over wil nadenken of het wellicht ook op jou of uw weg ligt om zo Israël te mogen 
zegenen. Geen folder gevonden? Kijk dan op nemnieuws.nl.

Word NEM-vrijwilliger in Israël

Organisatie Elah bestaat veertig jaar

De oorlog die nooit ophoudt
Elah is een organisatie in Israël die zich al veertig jaar ontfermt over Nederlandse 
overlevenden van de Holocaust in Israël. Niet alleen beleefden deze mensen de trau-
matische ervaringen van de nazi-verschrikkingen, daarna kwamen ze naar Israël, vaak 
alleen, beroofd van familie en verleden. 

Ook in Israël bleef hun leven bedreigd met oorlog. Dit activeert weer herinneringen 
en trauma’s uit het verleden en zo houdt de oorlog nooit op. Deze specifieke trauma’s 
vragen niet alleen om behandeling, maar ook om aandacht, liefde en zorg. Met een veel-
heid aan activiteiten, zoals diverse vormen van therapie en gespreksgroepen biedt Elah 
een plek aan deze overlevenden en probeert hun leven lee�aarder te maken.
In november bestond Elah veertig jaar. Omdat het aantal overlevenden steeds kleiner 
wordt, biedt Elah nu ook zijn opgedane expertise aan bijvoorbeeld nieuwe immigran-
ten in Israël aan. De stap om in Israël te komen wonen, is vaak een zo ingrijpende 
verandering in het leven van mensen, dat de door Elah ontwikkelde therapievormen en 
gespreksgroepen kunnen helpen om dit niet tot een blijvend trauma te laten worden.

»  Wilt u meer weten over het bijzondere werk van Elah? Kijk dan op elah.org.il. 
Bovenaan de website vindt u een Nederlands vlaggetje, waarmee u de Nederlands-
talige website opent.

Sponsordiner voor Hineni 
Jeruzalem

Op vrijdag 28 februari hoopt de inter-
kerkelijke werkgroep Hart voor Israël 
uit Putten weer haar jaarlijkse sponsor-
diner te houden. Deze vindt vanaf 18.00 
uur plaats in zalencentrum De Aker. De 
opbrengst is bestemd voor de nieuwe actie 
voor de gaarkeuken van Hineni in Jeruza-
lem, waar kwetsbare mensen aan de rand 
van de Israëlische samenleving een voed-
zame maaltijd krijgen. 

»  Opgeven kan via Drikus Lubbertsen: 
hlubbertsen@solcon.nl of 0341-357146.

Foto: CvI



Kort actiefnieuws

Israëlisch kookprogramma op 
Family7
Houd je van lekker eten, maar ben je geen keuken-
genie? Dan is Feesten & Falafels hét programma waar 
je zeker naar moet kijken. Karolina uit Israël leert je 
hoe je met gewone huis-tuin-en-keuken-ingrediënten 
de heerlijkste Joodse en Israëlische gerechten kunt 
klaarmaken. Daarnaast schuift er elke afl evering een 
interessante gast aan om één van de Joodse feesten 
uit te lichten. Feesten & Falafels is tot en met 4 maart 
elke woensdagavond om 21.00 uur te zien op Family7!
»  Kijk voor recepten, ingrediënten en meer info op 

feestenenfalafels.nl.

Eén van onze sprekers in uw 
gemeente of woonplaats?
De sprekers van Christenen voor Israël geven in heel 
Nederland Bijbelstudies en lezingen over Gods plan 
met Israël. Wilt u in uw kerkelijke gemeente of woon-
plaats ook eens zo’n boeiende avond? Neem dan 
contact op met ons activiteitenteam. We organiseren 
graag een Israëlavond bij u in de buurt, bijvoorbeeld 
met ds. Henk Poot, ds. Kees van Velzen of ds. Oscar 
Lohuis! 
» Bel 033-2458824 of kijk op cvi.nl/sprekers.

Concert in Goedereede
Op zaterdag 29 februari om 19.30 uur is er in de 
Catharinakerk in Goedereede een concert van het 
Christelijk Ouddorps Mannenkoor en jongerenkoor 
Ons Eiland onder leiding van Peter Wildeman. De 
Israëloverdenking wordt verzorgd door ds. Kees van 
Velzen.
» Kijk op cvi.nl/agenda voor meer info.

Israël Aktueel in gesproken vorm
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Studiedag

75 jaar bevrijding en groeiend antisemitisme
Stichting Platform Kerk en Israël organiseert op maan-
dag 17 februari een studiedag onder de titel 75 jaar bevrij-
ding en groeiend antisemitisme – Wat staat de kerk te doen. 
De studiedag wordt georganiseerd als eerbetoon aan 
de in mei jl. overleden prof. dr. Hans Jansen, die onder 
meer het indrukwekkende boek Christelijke theologie na 
Auschwitz schreef. Yvonne Caluwarts, mede-onderzoeker 
van Hans Jansen aan het Simon Wiesenthal Instituut en 

prof. Klaas Smelik zullen spreken tijdens deze studiedag. 
Ook vindt een open gesprek plaats over de vraag van het 
thema.

De studiedag vindt plaats van 11.00 tot 15.00 uur in de 
Opstandingskerk, prof. Cobbenhagelaan 8 in Tilburg. 
Deelname bedraagt € 20,-. Meer informatie en aanmel-
ding op appelkerkenisrael.nl.

Lezen is voor de meeste mensen zó gewoon, dat we er 
niet bij stil staan wat het zou betekenen wanneer we 
dit zouden moeten missen. Voor wie lezen moeilijk is, 
vanwege ziekte, ouderdom of handicap is er tegenwoor-
dig veel lectuur, waaronder de uitgave Israël Aktueel, in 
een aangepaste vorm beschikbaar. De CBB, Christelijke 
Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, in Ermelo 
maakt van elke editie van Israël Aktueel een gesproken 
versie.

»  Wilt u meer informatie, een proefexemplaar of een 
abonnement op de gesproken uitgave van Israël Aktueel, 
voor uzelf of iemand in uw omgeving? Bel naar de CBB, 
0341-565 499 of stuur een e-mail naar info@cbb.nl.

Vrijwilligers van Zaka in actie. | Foto: Flash90

Help met telefoons voor Zaka
Ping, ping, daar komen weer een paar appjes binnen. Terwijl je het appje leest zie je 
dat je gebeld wordt. Je neemt de telefoon op en checkt gelijk even je tijdlijn op Face-
book. De ontwikkeling van de mogelijkheden voor communicatie gaan hard, en ach-
terlopen kan niet als het aankomt op eerste hulp. Wie 1-1-2 belt, wil dat de hulpverle-
ner weet waar hij moet zijn; je wilt ook dat hulpverleners goed kunnen overleggen met 
elkaar via een veilige verbinding om gewonden de best mogelijke hulp te geven. 

Telefoon kost 440 euro
Vrijwilligers van Zaka, een Israëlische organisatie die eerste hulp verleent bij ongeluk-
ken, terreuraanslagen en rampen, hebben te kampen met een urgent probleem. De 
communicatiemiddelen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd - Israël heeft het 
communicatienetwerk gemoderniseerd. De kans dat ze daardoor niet goed het adres 
weten te vinden waar ze nodig zijn, of zelf niet goed bereikbaar zijn, ligt op de loer; 

geavanceerde apps die levens kunnen redden, zitten niet op de 
telefoons. Terwijl een goede telefoon – slechts 440 euro – het 
verschil kan maken tussen leven en dood, een apparaat waarvan 
je hoopt dat iedere vrijwilliger er een heeft als ze nodig zijn. 

A� ankelijk van giften
Zaka is een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers zijn dag 
en nacht, zeven dagen in de week oproepbaar. Met regelmaat 
gebeurt het dat ze ook daadwerkelijk dagenlang onafgebroken 
in touw zijn als er weer raketten inslaan in bijvoorbeeld het 
zuiden van Israël. Maar voor al dit werk is Zaka a� ankelijk van 
giften. We vragen u om aan het begin van het jaar dit werk te ondersteunen met een 
gift, zodat we hiermee de inwoners van Israël het beste kunnen wensen en geven in het 
nieuwe jaar.

»  Uw gift is welkom op NL38 ABNA 0529 310 252 
van Christenen voor Israël met de vermelding
‘Zaka mobiele telefoon’.

Dank voor uw ruimhartige steun
“Beste mensen, Zaka kon door uw hulp twaalf medi-
sche koff ers kopen voor de eenheid in het zuiden 
van Israël. Dit heeft al tot enorme resultaten geleid, 
want we konden hulp bieden bij vij� onderd nood-
gevallen. De twaalf hulpverleners besteedden 1.500 
vrijwillige uren aan medische hulp, zoektochten en 
reddingen. We hopen dat u ook kunt helpen bij ons 
verzoek voor telefoons. Dank voor uw ruimhartige 
steun.” Yehuda Meshi Zahav, oprichter en voorzitter 
van Zaka.



advertenties

Naar Israël

met familie,

vrienden of

gemeente?

mail naar  

reizen@cvi.nl

www.cvi.nl/reizenMeer info en boeken:

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

Bijbelstudie Cultuur Avontuur Natuur GezinOntmoet de locals

✓ SPECIAL: voor gezinnen
22 - 29 februari 2020 
o.l.v. Maryse Benard
Een gevarieerde reis voor jong en 
oud met o.a. een jeepsafari.

✓ Maak kennis met Israël
8 - 16 maart 2020 
o.l.v. David Vandeputte
Speciaal voor Belgische vrienden 
van Israël een bijzondere reis 
naar het Beloofde Land.

✓ Ontdek fraaie plekken
23 maart - 1 april 2020 
o.l.v. ds. Kees van Velzen
Bezoek Israël tijdens het voorjaar 
wanneer alles bloeit en groeit.

✓ SPECIAL: voor gezinnen
27 april - 5 mei 2020 
o.l.v. ds. Oscar Lohuis
Een heerlijke reis voor het  
hele gezin met volop  
nieuwe ontdekkingen.

✓ Ontmoet Joodse vrouwen
7 - 15 juli 2020 
o.l.v. Henriët Poot
Een reis waarbij ontmoetingen 
met vrouwen uit Israël de rode 
draad vormen.

✓ Go deep
12 - 22 oktober 2020 
o.l.v. ds. Henk Poot en  
Leo van Koesveld
Reis mee en ontdek Samaria en 
Judea in het hartland van Israël.

22 - 29 februari 2020 
25 april - 3 mei 2020 *

3 - 10 oktober 2020 
12 - 19 december 2020
* Internationale Jongerenreis

o.l.v. Koen Carlier
Ontdek de Joodse  
geschiedenis van Oekraïne  
en help mee om voedsel- 
pakketten uit te delen.

VOORJAARSVAKANTIE
€1395,- 

ISRAËL VANUIT BELGIË
€1745,-

LENTEREIS
€1765,-

MEIVAKANTIE
€1695,-

VROUWENREIS
€1625,-

HARTLANDREIS
€1985,-

OEKRAÏNE REIZEN
€850,- all in

UNIEK!

Bezoek de  

Joodse 

gemeenschap  

in Oekraïne

Vol

Gegarandeerd vertrek Gegarandeerd vertrek

✓ Ontmoet en bemoedig de Joodse gemeenschap

Vol

Gegarandeerd vertrek
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1 februari 2020
Thoralezing: Bo, Exodus 10:1-13:16
Haftarahlezing: Jeremia 46:13-28

8 februari 2020
Thoralezing: Besjalàch,  
Exodus 13:17-17:16
Haftarahlezing: Richteren 4:4-5:31

10 februari 2020
Toe Bisjwat (Nieuwjaar der Bomen)

15 februari 2020
Thoralezing: Jitro, Exodus 18:1-20:23 
Haftarahlezing: Jesaja 6:1-7:6 en 9:5

22 februari 2020
Thoralezing: Misjpatíem,  
Exodus 21:1-24:18
Haftarahlezing: Jeremia 34:8-22 en 
33:25-26

29 februari 2020
Thoralezing: Teroemá,  
Exodus 25:1-27:19 
Haftarahlezing: 1 Koningen 5:26-6:13

Bijeenkomsten

Zaterdag 25 januari
10.00 uur: Rotterdam: Vrouwendag 

Rafaël met Heleen Bénard.  Loca-
tie: Auriscollege, Malmöpad 60. 
Thema: Het Joodse gezinsleven, de 
Joodse vrouw.

Maandag 27 januari
13.00 uur: Nijkerk: Holocaustherden-

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

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

Dinsdag 28 januari
20.00 uur: Groningen: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3).  Locatie: Imma-
nuelkerk, Overwinningsplein 1. 
Thema: De profetische boodschap 
van Jezus’ geboorte.

20.00 uur: Schinnen: Lezing Peter 
Pellemans.  Locatie: Kom en Zie, 
De Breinder 5. Thema: Waarom is 
Jezus een Jood?

Woensdag 29 januari
20.00 uur: Zevenaar: Seminar ds. Henk 

Poot (1/3).  Locatie: Ons Huis, Dr. 
Honigstraat 3. Thema: Het geheim 
van Israël.

20.00 uur: Bilthoven: Lezing ds. Kees 
van Velzen.  Locatie: Wijkgebouw 
van de Zuiderkapel, Boslaan 1. 
Thema: Jeruzalem, de steen des 
aanstoots.

Donderdag 30 januari
19.30 uur: Enschede: Seminar ds. Henk 

Poot (1/3).  Locatie: Bethelkerk, J.H. 
Boschstraat 30. Thema: Israël en 
het evangelie van Johannes.

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

20.00 uur: Ermelo: Seminar ds. Willem 
J.J. Glashouwer (1/2).  Locatie: 
Westerkerk, Oude Nijkerkerweg 
4. Thema: Wat geloven we over 
Israël? Twaalf stellingen.

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

20.00 uur: Middelburg: Lezing ds. Kees 
van Velzen.  Locatie: Gasthuiskerk, 
Lange Delft 94. Thema: Geënt op 
de edele olijf.

Vrijdag 31 januari
15.00 uur: Nijkerk: Bidstond voor 

Israël.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34.

Zaterdag 1 februari
13.00 uur: Nijkerk: Lezing Peter 

Wortel.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Thema: 
Uitleg bij de expositie. Aanmelden 
via cvi.nl/israelcentrum. 

Maandag 3 februari
20.00 uur: Aalten: Seminar ds. Henk 

Poot (2/3).  Locatie: Gebouw Elim, 
Landstraat 20. Thema: Het geheim 
van Israël.

Dinsdag 4 februari
20.00 uur: Alphen aan den Rijn: Lezing 

Aglow met Heleen Bénard. 

 Locatie: Gebouw Leger des Heils, 
Zonneweg 3. Thema: Israël, van 
levensbelang!

20.00 uur: Groningen: Seminar ds. 
Henk Poot (2/3).  Locatie: Imma-
nuelkerk, Overwinningsplein 1. 
Thema: De profetische boodschap 
van Jezus’ geboorte.

Woensdag 5 februari
19.45 uur: Boornbergum: Lezing ds. 

Kees Kant.  Locatie: Gereformeerde 
Kerk, zaal de Hof, Easterbuorren 52. 
Thema: Waarom het voor Joden zo 
moeilijk is om in Jezus te geloven.

20.00 uur: Zevenaar: Seminar ds. Henk 
Poot (2/3).  Locatie: Ons Huis, Dr. 
Honigstraat 3. Thema: Het geheim 
van Israël.

20.00 uur: Deurne: Lezing Peter Pel-
lemans.  Locatie: Reddingiushuis, 
Helmondseweg 15. Thema: De 
vervulling van Bijbelse profetieën 
in onze tijd.

20.00 uur: Zoutkamp: Lezing ds. Oscar 
Lohuis.  Locatie: Oude Kerk, Mar-
nestraat 1-A. Thema: De terugkeer 
van de Joden naar het Beloofde 
Land.

Donderdag 6 februari
19.30 uur: Enschede: Seminar ds. Henk 

Poot (2/3).  Locatie: Bethelkerk, 
J.H. Boschstraat 30. Thema: Jozef, 
Jezus en Israël.

19.30 uur: Westerhaar: Lezing ds. 
Oscar Lohuis.  Locatie: Baptisten-
gemeente Westerhaar, Hoofdweg 
85. Thema: Redenen om Israël te 
steunen. 

20.00 uur: Ermelo: Seminar ds. Willem 
J.J. Glashouwer (2/2).  Locatie: 
Westerkerk, Oude Nijkerkerweg 
4. Thema: Wat geloven we over 
Israël? Twaalf stellingen.

Vrijdag 7 februari
15.00 uur: Nijkerk: Bidstond voor 

Israël.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34.

Maandag 10 februari
20.00 uur: Aalten: Seminar ds. Henk 

Poot (3/3).  Locatie: Gebouw Elim, 
Landstraat 20. Thema: Het geheim 
van Israël.

Dinsdag 11 februari
20.00 uur: Emmen: Seminar ds. Henk 

Poot (1/3).  Locatie: De Kapel, 
Kapelstraat 63. Thema: Jezus, Jozef 
en Israël.

Woensdag 12 februari
20.00 uur: Zevenaar: Seminar ds. Henk 

Poot (3/3).  Locatie: Ons Huis, Dr. 
Honigstraat 3. Thema: Het geheim 
van Israël.

20.00 uur: Bergen op Zoom: Lezing 
Peter Pellemans.  Locatie: Ont-
moetingskerk, Bolwerk-zuid 134 
Thema: Jood en heiden, één in 
Christus.

Donderdag 13 februari
20.00 uur: Surhuisterveen: Lezing ds. 

Kees Kant.  Locatie: De Lantear- 
ne, Jan Binneslaan 49. Thema: 
Waarom het voor Joden zo moeilijk 
is om in Jezus te geloven.

20.00 uur: Steenwijk: Lezing ds. Jaap 
de Vreugd.  Locatie: De Klincke, 
Kerkstraat 16. Thema: Jeruzalem, 
de stad van de grote Koning.

20.00 uur: Lelystad: Seminar ds. Oscar 
Lohuis (2/3).  Locatie: Max het 
musje, Groene Velden 83. Thema: 
Zegen door Israël.

Vrijdag 14 februari
09.45 uur: Klundert: Lezing Marianne 

Glashouwer.  Locatie: Geref. Kerk, 
Von Kropffplein 1. Thema: Corrie 
ten Boom, zwerfster voor God.

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

Zaterdag 15 februari
10.30-14.15 uur: Nijkerk: Israël Thema 

Talks (1/6).  Locatie: Israëlcen-
trum, Henri Nouwenstraat 34. 
Met ds. Willem J.J. Glashouwer 
(thema: Jeruzalem, brandpunt van 
de wereldgeschiedenis) en Bas 
Belder (thema: Europa en Israël: 
een haat-liefdeverhouding). Gratis 
aanmelden via cvi.nl/thematalks of 
033-2458824.

Dinsdag 18 februari
20.00 uur: Krabbendijke: Lezing ds. 

Kees van Velzen.  Locatie: Vereni-
gingsgebouw ’t Aerum Uus, Kerke-
pad 3. Thema: Zie, Ik ben met jullie 
alle dagen, tot aan de voleinding 
van de wereld.

Woensdag 19 februari
19.45 uur: Ouderkerk aan den IJssel: 

Lezing ds. Kees van Velzen. 
 Locatie: Verenigingsgebouw Berea, 
Dorpstraat 15. Thema: Het herstel 
van het koningschap van Israël.

20.00 uur: Hasselt-B: Lezing Peter 
Pellemans.  Locatie: Ontmoetings-
centrum Elckerlyc, Pastorijstraat 4. 
Thema: De Joodse wortels van het 
christelijke geloof.

Donderdag 20 februari
20.00 uur: Bodegraven: Lezing ds. Kees 

Kant.  Locatie: Gebouw het Anker, 
Pastorieplein 2. Thema: Eens zal de 
bedekking van de volken weggeno-
men worden.

20.00 uur: Beverwijk: Lezing ds. Jaap 
de Vreugd.  Locatie: Vredevorst-
kerk, Laan der Nederlanden 
152. Thema: Met Israël naar de 
toekomst.

20.00 uur: Grou: Lezing ds. Oscar 
Lohuis.  Locatie: St. Piter Kerk, 
Kerkstraat 4. Thema: De terugkeer 
van de Joden naar het Beloofde 
Land.

Vrijdag 21 februari
15.00 uur: Nijkerk: Bidstond voor 

Israël.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34.

Dinsdag 25 februari
20.00 uur: Groningen: Seminar ds. 

Henk Poot (3/3).  Locatie: Imma-
nuelkerk, Overwinningsplein 1. 
Thema: De profetische boodschap 
van de geboorte van Jezus.

Woensdag 26 februari
20.00 uur: Eastermar: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3).  Locatie: De Hoge 
Stins, Torenlaan 12-14. Thema: 
Paulus, rabbijn en zendeling.

20.00 uur: Meteren: Lezing ds. Jaap 
de Vreugd.  Locatie: De Rank, 
Dorpstraat 16. Thema: De geboor-
teweeën van het Koninkrijk.

Donderdag 27 februari
19.30 uur: Enschede: Seminar ds. Henk 

Poot (3/3).  Locatie: Bethelkerk, J.H. 
Boschstraat 30. Thema: Jozef, Jezus 
en Israël.

20.00 uur: Wijchen: Lezing Peter Pel-
lemans.  Locatie: De Schakel, Pius 
XIIe straat 85. Thema: De vervulling 
van Bijbelse profetieën in onze tijd.

Vrijdag 28 februari
15.00 uur: Nijkerk: Bidstond voor 

Israël.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34.

Zaterdag 29 februari
10.30-14.15 uur: Nijkerk: Israël Thema 

Talks (2/6).  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Met ds. 
Kees Kant (thema: Israël in het 
Nieuwe Testament) en Eppo Bruins 
(thema: Is er een oplossing voor 
het Israëlisch-Palestijns conflict?). 
Gratis aanmelden via cvi.nl/thema-
talks of 033-2458824.

Maandag 2 maart 
20.00 uur: Soest: Lezing ds. Henk 

Poot.  Locatie: Emmakerk, 
Regentesselaan 2b. Thema: Paulus, 
rabbijn en zendeling.

Dinsdag 3 maart
20.00 uur: Beetsterzwaag: Lezing ds. 

Kees van Velzen.  Locatie: Ont-
moetingruimte, ingang Vlaslaan 26. 
Thema: Jeruzalem, de steen des 
aanstoots.

20.00 uur: Purmerend: Seminar ds. 
Henk Poot (1/3).  Locatie: zie  
cvi.nl/agenda. Thema: Jozef, Jezus 
en Israël.

Woensdag 4 maart
14.30 uur: Voorthuizen: Lezing 

Marianne Glashouwer.  Locatie: 
Kerkheem, Kerkstraat 35. Thema: 
Pesach en Pasen.

20.00 uur: Eastermar: Seminar ds. 
Henk Poot (2/3).  Locatie: De Hoge 
Stins, Torenlaan 12-14. Thema: 
Paulus, rabbijn en zendeling.

Donderdag 5 maart
20.00 uur: Woudenberg: Lezing ds. 

Oscar Lohuis.  Locatie: Eben 
Haezer, Schoutstraat 8a. Thema: 
Zegen door Israël.

20.00 uur: Venlo-Blerick: Lezing ds. 
Henk Poot.  Locatie: Pinksterge-
meente Sion, Vossenerlaan 84. 
Thema: Het geheim van Israël.

Vrijdag 6 maart
15.00 uur: Nijkerk: Bidstond voor 

Israël.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34.

Zaterdag 7 maart
10.30-14.15 uur: Nijkerk: Israël Thema 

Talks (3/6).  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Met Frank 
van Oordt (thema: Het Israël van 
de vaders) en Henriët Poot (thema: 
De moeders van Israël). Gratis 
aanmelden via cvi.nl/thematalks of 
033-2458824.

Maandag 9 maart 
20.00 uur: Nieuw-Vennep: Lezing ds. 

Kees van Velzen.  Locatie: Het 
Trefpunt, Hoofdweg 1318. Thema: 
De wet van Meden en Perzen.

Dinsdag 10 maart
20.00 uur: Emmen: Seminar ds. Henk 

Poot (2/3).  Locatie: De Kapel, 
Kapelstraat 63. Thema: Jezus, Jozef 
en Israël.

Dinsdag 10 maart
20.00 uur: Nijkerk: Israël Thema Talks 

(4/6).  Locatie: Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. Met ds. Oscar 
Lohuis (thema: De drie fasen van 
het Koninkrijk van God). Gratis 
aanmelden via  
cvi.nl/thematalks of 033-2458824.

Woensdag 11 maart
10.00 uur: Katwijk: Lezing Heleen 

Bénard.  Locatie: Vredeskerk, 
Baljuwplein 1. Thema: Bijbelse 
profetieën over Israël.

14.30 uur: Bunschoten: Middaglezing 
ds. Henk Poot.  Locatie: Immanu-
elkerk, Plevier 2. Thema: Betekenis 
van cijfers en letters

Donderdag 12 maart
20.00 uur: Lelystad: Seminar ds. Oscar 

Lohuis (3/3).  Locatie: Max het 
musje, Groene Velden 83. Thema: 
Zegen door Israël.

20.00 uur: Oud-Beijerland: Seminar 
ds. Henk Poot (1/3).  Locatie: EG 
Hoeksche Waard, Polderlaan 1. 
Thema: Het geheim van Israël.

Vrijdag 13 maart
15.00 uur: Nijkerk: Bidstond voor 

Israël.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34.

Muziek

Vrijdag 21 februari
19.45 uur: Heerenveen: Zangavond 

voor Israël.  Locatie: Trinitas, 
Coehoorn van Scheltingaweg 1. 
Met Verenigde Veluwse Koren en 
ds. Kees Kant.

Zaterdag 7 maart
19.30 uur: Eindhoven: Concert Hineni 

Symfonie Orkest.  Locatie: 
Emmauskerk, Jan van der Wege-
straat 2. Kaarten € 10,00 in de 
voorverkoop (zaal € 15,00) via 
hinenisymfonieorkest.nl.

Overig

Vanaf 11 januari
10.00-16.00 uur: Nijkerk: Expositie 

Peter Wortel.  Locatie: Israëlcen-
trum, Henri Nouwenstraat 34. 
Dagelijks gratis te bezoeken (m.u.v. 
zon- en feestdagen).

Israëlconsulenten 

Het Israël Producten Centrum heeft 
een uitgebreid netwerk van con-
sulenten 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  
28 februari 2020.
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Israël Aktueel is een uitgave van stichting Christenen voor Israël. Het abonnement is bij de 
donatie inbegrepen. De hoogte hiervan bepaalt u zelf. 

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

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

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

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

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

TECHNISCHE REALISATIE: Novente creatief en digitaal bureau, Nunspeet

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

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

colofon
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Met spoed gevraagd

Tijdelijke versterking  
magazijn IPC
Het Israël Producten Centrum zoekt per direct een vrijwilliger in 
de omgeving van Nijkerk die ons team in het magazijn kan ver-
sterken. Iemand die handig is met computers en snel zou kunnen 
leren pakbonnen, facturen en verzenddocumenten uitdraaien. Het 
betreft vervanging van een collega die tijdelijk afwezig is. 

»  Reacties graag naar pietervanoordt@ipc-nijkerk.nl of  
033-2458814.
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UNIEKE
KEUKENFORMULE
Wij zijn de meest flexibele 
keukenspecialist van Nederland. Met 
onze compleet uitgeruste showroombus 
brengen wij een uitgebreide collectie bij 
u thuis. Uw woning is onze showroom!

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

Inspiratie op doen? Ga naar: 

www.homekeukens.nl
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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 - 17 januari j.l. verscheen nummer 
148 met o.m. de volgende artikelen: ‘Jakob bij de Jabbok’, ‘Waar 
vinden wij erkenning?’, ‘Het geloof van Christus’, ‘Twee belangrijke 
wonderen’, ‘Water’ 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

035 694 48 33035 694 48 33
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Jan Budding Schilderwerk
Veenendaal

Voor al uw schilderwerk,
binnen en buiten!

06-39 675 192

Giften graag op
NL97INGB0003885840

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

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

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

40 jaar ten doel:
Israël helpen met
de verpleging van

alle bevolkingsgroepen,
ongeacht afkomst en

overtuiging.

Verpleegkundige hulp
discrimineert niet....

Geeft u óm Israël,
geef dan voor Israël

www.verplegingvoorisrael.nl
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JALOERS OP PAULUS?!

COLUMN

Paulus, we kennen hem allemaal wel. De apostel die 
een groot deel van het Nieuwe Testament schreef. 
Heel direct geroepen door Jezus, op pad gestuurd 
om zendingsreizen te maken en gemeenten te stich-
ten. Maar, wat had Paulus met Israël? En wat is zijn 
houding richting het Joodse volk?

Daar willen we het over gaan hebben tijdens het Isreality ver-
diepingsweekend van 20 tot 22 maart! Ben jij tussen de 15 en 
28 jaar? Ga met ons mee naar Lunteren! Tijdens dit weekend 

zullen er toff e sprekers, Bijbelstudies, gesprekken en work-
shops zijn. En natuurlijk veel gezelligheid.

Goed om te weten:
• Wanneer: 20-22 maart
• Hoe laat: vrijdagavond tot zondagmiddag
• Waar: Lunteren (dichtbij Ede)
• Entree: € 59,-

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

ISREALITY MAGAZINE

WORD   
GRATIS   LID  

VAN   
ISREALITY

en ontvang het Isreality Magazine! Vol met leuke 
interviews, toff e weetjes én Israëlische cultuur.

» Meld je snel aan via isreality.nl/lid!

MEER 
INSPIRATIE?

Volg ons dan op Instagram: 
instagram.com/isrealityNL

ISREALITY VERDIEPINGSWEEKEND

VOOR HET EERST 
IN HET BELOOFDE LAND

Sinds november ben ik aan het werk bij Christenen 
voor Israël. Supertof, alleen was ik nog nooit in 
Israël geweest. Dat kan natuurlijk niet, dat begrijp 
je. Daarom vloog ik in december voor het eerst naar 
Israël. Ik denk niet dat ik die eerste ervaring snel zal 
vergeten.

Vanuit het vliegtuig zette ik mijn eerste stappen in het Be-
loofde Land. Ik had verwacht dat dat fenomenaal bijzonder 
zou zijn, maar dat viel een beetje tegen. Het was gewoon 
een vliegveld, met vliegtuigen, koff ers en heel veel mensen. 
Wel een iets strengere paspoortcontrole. Daar werd ik met 
argwanende ogen aangekeken dus knipoogde ik maar even 
vriendelijk. ;)

Maar toen ik in de bus op weg naar het hotel zat, voelde ik 
toch even iets van spanning. Als je de Bijbel leest, vorm je 
een beeld van hoe het land eruitziet. In mijn hoofd zag ik 
woestijnen, bergen en de stad Jeruzalem. Natuurlijk had ik 
wel foto’s gezien. Maar toch.

In Israël is veel meer hoogteverschil dan in het vlakke Ne-
derland. Daarbij was het die dag best wel sto�  g, waardoor 
je niet ver kon kijken. Maar wat ik zag vroeg om meer. We 
reden door bergen en tunnels toen ik plotseling oog in oog 
stond met Jeruzalem. Stadsmuren, heuvels, huizen. Ik zag de 
Olij� erg met alle graven. Dit was het. De plaats waar Jezus 
terug zal komen. De stad waar zoveel geschiedenis ligt! Het 
voelde heel onwerkelijk om zelf op deze plek te zijn.

Later stond ik bij de Westelijke Muur (de Klaagmuur) en zag 
ik overal Joden bidden, zingen en lezen. Toen besefte ik het 
pas echt. Dit is Gods volk, dit zijn Zijn mensen. De beloften in 
de Bijbel gelden allereerst voor hen. Door alle jaren heen blijft 
God hen trouw ondanks alle gebeurtenissen. Hij zorgt voor ze 
en beschermt hen. En dat besefmomentje was het moment 
dat ik verliefd werd op het Beloofde Land en zijn inwoners.

Paola (22) 

» Meer lezen? Kijk op isreality.nl

INSPIRATIE

Foto: CvI



advertentie

Israël. Natuurlijk met Oppenheim Travel

Al generaties lang dé Midden Oosten specialist 
(misschien reisden uw ouders of zelfs uw grootouders al met Oppenheim Travel!)

Highlights Tour met vrije zondag

10-daagse rondreis
Onder begeleiding van een professionele gids ziet 
u de hoogtepunten van het land. Gegarandeerd 
wekelijks vertrek, Nederlands sprekende gids op 
diverse data.

Vanaf € 1785 p.p.

Nieuw bij Oppenheim Travel:
Fly-drive “In de voetsporen van de pelgrims”

11-daagse fly-drive met hotels, vrije dag op 
zondag. Ontdek het bijbelse Israël op eigen 
gelegenheid en verblijf o.a. in de Christelijke 
kibboets Nes Ammim.
Vanaf € 1349 p.p.

Herods Tel Aviv *****
Heerlijk hotel met fantastische ligging aan de 
boulevard. 
Superspecial: Bij een verblijf van minimaal 
5 dagen in een executive room gratis toegang 
tot de business lounge met gratis hapjes, 
drankjes en eenvoudig ontbijtbuffet
Vanaf € 92 p.p.p.n.  (executive rooms vanaf 
€ 112 p.p.p.n.)

Boek veilig en vertrouwd bij Oppenheim Travel

Zin in zon??? Eilat!!!
Vlieg met Transavia naar de winterzon in Eilat. 
Verblijf in een appartement, een hotel op basis 
van logies/ontbijt, halfpension of all inclusive.

Bijvoorbeeld: Prima Music Hotel ***+
1 week verblijf op basis van halfpension 
inclusief vlucht vanaf € 791 p.p.
Iedere woensdag en zaterdag vertrek, 
laatste terugvlucht 28/03/20

www.oppenheim.nl • 020 - 404 20 40 • Nijenburg 2H (1e etage), 1081 GG Amsterdam

Autohuur
Huur voordelig een auto, bij Hertz al vanaf € 19 per dag!

€ 112 p.p.p.n.)
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