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actief Voor al le act iviteiten geldt:  Deo volente

israël

In 2020 bestaat Christenen voor Israël veertig jaar! Dit geven we dit voorjaar 
vorm met met een unieke concerttour. Beleef een aantal belangrijke feest- en 
gedenkdagen met Israël mee tijdens de jubileumconcerten ‘Verbonden met Isra-
el’. Met heel veel Israëlische muziek, samenzang en sprekers!

Nieuwe spreker:  
Frank van Oordt
We mogen een nieuwe spreker verwelkomen in ons sprekersteam: Frank van Oordt. 
Hij is getrouwd en heeft vijf kinderen. In het dagelijks leven leidt hij de educa-
tie-afdeling bij Christenen voor Israël. Frank: “Als je de Bijbel leest, gaat het veel 
over waken en bidden. We mogen klaarstaan voor Jezus om door Hem gebruikt te 
worden. Dat God Zijn volk terugbrengt in Jeruzalem en op de bergen van Israël is 
een teken van Zijn trouw. Hij doet wat Hij belooft. Als de Bijbel daarover schrijft, 
gaat het eigenlijk ook altijd over de komst van de Koning. We leven nu in bijzondere 
tijden. Onze voorouders hebben gehoopt hiervan getuige te zijn. Israël is een teken 
van hoop!”

»  Nodig Frank of één van onze andere sprekers uit via cvi.nl/sprekers of  
bel 033-2458824.

Voor wie meer wil weten over Israël

Israël Thema Talks
De voorjaarseditie van de Israël Thema Talks is weer van start gegaan! Op 
zaterdag 15 februari luisterde een volle zaal naar de lezingen van ds. Willem 
J.J. Glashouwer en voormalig Europarlementariër Bas Belder. In de komende 
maand staat er nog een interessant programma te wachten!

De Israël Thema Talks zijn bedoeld voor iedereen die meer wil weten over Israël. Daar-
om staan er allerlei thema’s op het programma:

Zaterdag 29 februari
10.30 uur ds. Kees Kant: Israël in 
het Nieuwe Testament
12.45 uur Eppo Bruins: Is er een 
oplossing voor het Israëlisch-Pales-
tijns conflict?

Zaterdag 7 maart
10.30 uur Frank van Oordt: Het 
Israël van de vaders
12.45 uur Henriët Poot: De moe-
ders van Israël

Dinsdag 10 maart
20.00 uur ds. Oscar Lohuis: De drie fasen van het Koninkrijk

Donderdag 19 maart
20.00 uur opperrabbijn Binyomin Jacobs: Poerim, een actuele geschiedenis 

Zaterdag 28 maart
10.30 uur Nati Hakshur: Over leven na terreur
12.45 uur Koen Carlier: Breng de Joden thuis

»  Omdat Christenen voor Israël dit jaar veertig jaar bestaat, trakteren we: aanmelden is 
helemaal gratis! Als u erbij wilt zijn, is aanmelden echter wel belangrijk. Dit kan via cvi.nl/
thematalks of 033-2458824.

Verbonden met Israël

Bezoek een jubileumconcert
“Tijdens deze concerten staat de verbondenheid met Israël centraal”, legt Arjan Wendt 
uit die namens Christenen voor Israël nauw betrokken is bij de organisatie van deze con-
certtour. “In het programma komt dit tot uitdrukking in de muziek, die wordt verzorgd 
door een Nederlandse christen, Marcel van der Poel, en een Israëlische Jood, Gilad Nezer. 
De sprekers zullen vertellen over de verbonden die God met Israël heeft gesloten.”

Feest- en gedenkdagen
Elk concert heeft een ander thema, dat aansluit op een Israëlische feest- of gedenkdag 
die rond de datum van het concert wordt gevierd. Zo viert Israël begin april Jom Ha’a-
lija, de dag dat men stilstaat bij het wonder van de terugkeer van het Joodse volk naar 
het land Israël. Daarna volgen half april twee gedenkdagen – Jom Hasjoa, de herden-
kingsdag van de Holocaust, en Jom Hazikaron, dodenherdenking, en sluiten we eind 
april en eind mei af met twee feestdagen: Jom Ha’atsamaoet, Onafhankelijkheidsdag, 
en Jom Jeroesjalajim, Jeruzalemdag.

Het complete schema ziet er als volgt uit:
•  donderdag 2 april om 20.00 uur in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk
•  dinsdag 21 april om 20.00 uur in de Tabernakelkerk in Apeldoorn 
•  zaterdag 25 april om 20.00 uur in de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes
•  woensdag 29 april om 20.00 uur in de Emmaüskerk in Eindhoven
•  maandag 25 mei om 20.00 uur in Bethel in Drachten 
 
»  Kaarten 5 euro (inclusief pauzedrankje) zijn verkrijgbaar via cvi.nl/verbonden,  

033-4220404 (ma – za van 9.00 tot 22.00 uur) of vul de antwoordkaart bij deze krant in.
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Profetieën gaan  
in vervulling:  
Joden keren  
terug naar Israël
»  special op pagina’s 14-15

Kluisjes voor 
daklozen
In de komende maanden worden de 
eerste kluisjes geplaatst in Jeruzalem, 
speciaal voor de daklozen van de stad. In 
Jeruzalem zijn naar schatting tweehon-
derd daklozen. Het idee achter een kluisje 
is dat het gebrek aan opslagruimte voor 
eigendommen en de angst dat ze gestolen 
worden een van de belangrijkste zorgen 
is van daklozen. Het idee kwam van een 
jonge inwoner van de stad die met een 
dakloze man sprak. De man was al zijn 
documenten kwijt, gestolen in een dak-
lozenopvang. Met een kluisje waarin een 
matras, deken en tas past, een plank voor 
documenten en een brievenbus, hebben 
de inwoners van Jeruzalem nu een waar-
devolle kans om de straat als thuis vaar-
wel te zeggen.

Groener bouwen

Israëls nationale raad voor Planning en 
Bouw buigt zich binnenkort over een 
plan voor hogere eisen aan duurzaam-
heid bij nieuwbouw en renovatie van 
bestaande gebouwen. Momenteel wordt 
in Israël ‘groen’ gebouwd op basis van 
vrijwilligheid. Daar moet volgens het plan 
geleidelijk aan verandering in komen. 
Huizen moeten beter geïsoleerd worden, 
gebouwd met duurzamere materialen en 
voorzien van slimme energieoplossingen. 
Vooral op het gebied van isolatie valt er 
veel te winnen. Veertig procent van Isra-
els totale energieconsumptie wordt opge-
slurpt door gebouwen en huizen. Hieraan 
is vooral de airconditioning debet. | Foto: 

Flash90

In Deuteronomium 11 vertelt de Heere Israël al dat het land dat 
Hij hen geeft niet is als Egypte, maar voor de vruchtbaarheid 
afhankelijk is van de regen die Hij zal geven of onthouden, afhan-
kelijk van hoe het volk zich houdt aan Zijn verbond. Zo wordt dit 
door Bijbelgetrouwen Joden nog altijd ervaren. De vele regen van 
de afgelopen maanden wordt daarom ervaren als zegen en dank-
baar trekken Joden eropuit om de vrucht ervan te bewonderen. 
Zo stroomde het Meer van Galilea de afgelopen maanden vol tot 
een waterpeil dat sinds tientallen jaren niet meer was gemeten. 
Het meer staat minder dan een meter onder het maximumpeil 
en de kans is aanwezig dat dit voorjaar de dam bij Degania wordt 
geopend om een teveel aan water door de Jordaan naar de Dode 
Zee te laten stromen.

De kale, dorre hellingen en vlaktes langs die Dode Zee ontvingen 
dit jaar zoveel regen dat vele slapende zaden ontkiemden en het 
troosteloze landschap opbloeide met veel groen en prachtige bloe-
menvelden.

Tijdens Toe Bisjwat, het Nieuwjaar van de Bomen (zie pagina 8), 
dit jaar op 10 februari, plantten Israëli’s traditiegetrouw veel bo-
men en struiken. De omstandigheden voor deze nieuw geplante 
bomen zijn gunstig na de vele regen. Daarmee vormen ze een 
zinnebeeld voor Israël zelf, waarvan de Heere in Jesaja 27:6 belooft 
dat het “zal bloeien en groeien en zij zullen het wereldoppervlak 
met vruchten vervullen”. Zo toont de Heere ook dit voorjaar Zijn 
trouw. | Foto’s: Flash90

Regen en bloei

aktueel
israëlisraël

Het voorjaar in Israël is dit jaar buitengewoon uitbundig.  
Er is met name in het noorden en midden van het land  
uitzonderlijk veel regen gevallen, waardoor het land  

zelfs op de droogste en dorste plaatsen opbloeit.  
Het water is een zegen voor het land en mag ook in  

geestelijk opzicht zo worden ervaren.
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Israël 
●     Op 2 maart zijn er verkiezingen in 

Israël. Bid dat de verkiezingsdag 
in rust mag verlopen en dat de 
uitkomst duidelijk is zodat er een 
regering gevormd kan worden. 
Bid dat de gekozen volksverte-
genwoordigers hun hulp van God 
verwachten. 

●     “Bewaar mij als Uw oogappel, 
verberg mij onder de schaduw van 
Uw vleugels” (Psalm 17:8). Na het 
uitkomen van het vredesplan van 
Trump, is het onrustig in Israël. Er 
zijn al verschillende aanslagen ge-
pleegd door Palestijnse terroristen. 
Bid om rust, vrede en bescherming 
voor Israël. 

●     Bid voor de Arabische en Joodse 
christenen in Israël. Beide groepen 
hebben met verschillende uitda-
gingen te maken. Bid dat zij tot ze-
gen mogen zijn voor hun omgeving 
en bemoedigd mogen worden in 
hun geloof.

Israël en de volkeren 
●   “Het medicijn van de tong is een 

boom des levens, maar verkeerd-
heid erin is een breuk in de geest” 
(Spreuken 15:4). Dank voor het 
excuus dat premier Rutte heeft 
aangeboden voor het optreden van 
de Nederlandse regering tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Het doet 
veel Holocaustoverlevenden goed. 

●   Keer op keer worden er in Israël 
uitvindingen gedaan die tot zegen 
zijn voor de wereld. Bid dat de 
wereld ook zal zien dat Israël een 
zegen is. 

●   Het vredesplan van Trump bevat 
een aantal gunstige bepalingen 
voor Israël. Zo is in het plan Jeruza-
lem de ongedeelde hoofdstad van 
Israël. Zoals te verwachten viel, 
wordt dit ten zeerste bekritiseerd 
door met name islamitische, maar 
ook Europese landen en hebben de 
Palestijnen dit vredesplan direct 
afgewezen. Bid om vrede voor 
Jeruzalem.

Christenen voor Israël 
●   In de eerste week van maart zijn er 

weer Open Huis-dagen bij de con-
sultenten van het Israël Producten 
Centrum. Bid voor goede voorbe-
reidingen en bid dat de creativiteit 
van de consulenten in de voorbe-
reiding en verkoop tot uiting komt.

●   “Laat uw woord altijd aangenaam 
zijn, met zout smakelijk gemaakt, 
opdat u weet hoe u iedereen moet 
antwoorden” (Kolossenzen 4:6). 
Bid voor alle sprekers van Christe-
nen voor Israël. Dat zij de bood-
schap van Gods trouw aan Israël 
aan velen kunnen overbrengen en 
dat deze mag landen.
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» gebed@cvi.nl

Gebedspunten

Toeschouwer of helper?
Het boek Prediker lijkt te zeggen dat een heleboel dingen helemaal geen zin hebben.  

Alles is ijdelheid en onuitsprekelijk vermoeiend, zo begint dit boek. Alle rivieren stromen  
naar de zee en de zee wordt nooit vol. En dan: “Wat er geweest is, dat zal er weer zijn.  

Wat plaats vindt, dat zal weer plaats vinden. Er is niets nieuws onder de zon.” (Prediker 1:9)

Maar de rabbijnen wijzen erop dat deze 
zinnen een geweldige belofte inhouden, 
dat namelijk bij de uiteindelijke verlos-
sing de dingen terugkeren die we zagen 
bij de eerste verlossing. Toen Jezus 
kwam heeft Hij dat laten zien: Hij is het 
manna dat uit de hemel is nedergedaald 
(Johannes 6). Hij is als de steenrots uit 
de woestijn waaruit het water stroomde 
(Johannes 7). Hij is als de vuurkolom, 
het licht van de wereld (Johannes 8). Hij 
is het Paaslam dat een nieuwe exodus 
mogelijk maakt (Johannes 19).

Uittocht
Er is veel tijd voorbijgegaan. Jezus zelf 
zei dat het evangelie eerst onder de 

volken gepredikt zou moeten worden 
voordat het uiteindelijke einde zou 
komen. Je zou kunnen spreken van 
een intermezzo ten behoeve van ons. 
Maar nu dit op een einde loopt, zien 
we dat de dingen van de eerste verlos-
sing weer zichtbaar worden. In Egypte 
werden de kinderen in de Nijl gegooid 
en de rest werd gebruikt als slaven 
totdat zij erbij neer vielen. Maar God 
greep in en de onderdrukking werd de 
inleiding op de uittocht.
En nu: het Joodse volk heeft een ver-
drukking meegemaakt die de wereld 
nog nooit had gezien. Kinderen wer-
den in het vuur gegooid en de ande-
ren werden gebruikt als slaven totdat 

zij erbij neer vielen. Maar het werd 
de inleiding op een nieuwe en grote 
exodus. Miljoenen Joden zijn terugge-
keerd naar het land van hun vaderen.

Wat doen we?
‘Wat geweest is, zal er weer zijn’. En 
we geloven dat Jezus vanuit de hemel 
de heilsgeschiedenis leidt. De vraag is, 
nu wij dat meemaken, wat we doen. 
Wachten we af? Zijn we toeschou-
wers? Of laten we ons gebruiken en 
helpen we mee? Dragen we het Joodse 
volk op handen en brengen wij het 
thuis in de finale van de geschiedenis?

Gilad Shalit verloofd
De Israëlische soldaat Gilad Shalit werd van 2006 tot 2011 ge-
vangengehouden in Gaza door Hamas. Bijna dagelijks was er wel 
iets over hem in het nieuws, want Israël riep als één man om zijn 
vrijlating en allerlei diplomatieke en politieke middelen werden 
ingezet om die tot stand te brengen. Uiteindelijk werden ruim 
duizend Palestijnse terroristen uitgeruild om Shalit weer thuis te 
kunnen laten komen. 
Hoe het verder ging met Shalit? Israël heeft hem grotendeels 
met rust gelaten zodat hij een normaal leven kan leiden. Maar 
afgelopen maand verscheen deze foto op sociale media, en het 
deed velen goed om te horen dat Gilad zijn leven heeft opgepakt 
en nu verloofd is. | Foto: Instagram

Wie behoort tot Israël?

Die vertaling is niet fout, maar het kan ook anders. In de 
tijd van Paulus staan er nog geen punten of vraagtekens in 
de Griekse tekst en moet je dus uit het verband opmaken 
hoe je moet lezen. De genoemde vertaling heeft als pro-
bleem dat het vers 4 ontkent, waar staat dat ook zij die niet 
in Jezus geloven Israëlieten zijn en het ontkracht het eerste 
deel van vers 6 waar Paulus stelt dat het onmogelijk is dat 
het woord van God vervallen zou zijn. 
Klaus Wengst, emeritus-hoogleraar Nieuwe Testament van 
de universiteit van Bochum geeft daarom een andere verta-

ling in zijn commentaar op de Romeinenbrief: “Zijn dan niet 
allen die uit Israël zijn, Israël?” (vers 6). De gedachte is dan 
als volgt: bij Abraham was het alleen Isaak en bij Rebekka 
besloot God Jakob te verkiezen, zelfs toen haar kinderen 
nog niet geboren waren. Alles draait dus om de ontferming 
van God! Het gaat er uiteindelijk niet om wat wij doen, 
maar wat de Heere doet. Bij Israël, dat wil zeggen Jakob, 
behoren al zijn zonen tot Israël. En dat is nog steeds zo. 
Heel Israël blijft Gods volk, gedragen door Zijn verkiezing 
en ontferming.

Het is duidelijk dat Paulus worstelt met het ongeloof van zijn eigen broeders en zusters.  
In Romeinen 9 somt hij nog eens alle voorrechten van Israël op en stelt dat dit allemaal  
niet vervallen is. In veel vertalingen volgt dan dat hij concludeert dat niet allen die van  

Israël afstammen ook werkelijk Israël zijn. Zo vertaalt de NBG van 1951:  
“Want niet allen die van Israël afstammen zijn Israël”.
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Drinkwater in Gaza
Palestijnen in Gaza tappen drinkwater uit een apparaat van het 
Israëlische bedrijf Watergen. Het apparaat kan met behulp van 
zonne-energie water uit de lucht condenseren en behandelen tot 
drinkwater. Per dag kan het apparaat tot achthonderd liter water 
produceren. Gaza kampt met een drinkwaterprobleem omdat 
het grondwater in de afgelopen jaren te intensief is opgepompt 
en er nu sprake is van verzilting van het grondwater. In samen-
werking met enkele Israëlische en Palestijnse organisaties lever-
de Watergen een van zijn machines die werd neergezet in de wijk 
Abasan Al-Kabira. De hoop is dat dit een begin is van een mooie 
samenwerking. | Foto: Damour For Community Development
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Liever Israëli
‘Israël is een bezettende macht en de 
onderdrukte Palestijnen verlangen al 
tientallen jaren naar vrijheid en een 
eigen Palestijnse staat’. Dat is het 
kader, waarin veel nieuws over Israël 
dagelijks wordt gebracht en gelezen. 
Maar af en toe lees je ook berichten, 
waaruit blijkt dat dit kader niet klopt. 
Willen Palestijnen echt leven in een 
Palestijnse staat?
In Galilea ligt de zogenaamde ‘Ara-
bische driehoek’. Dat is een gebied 
waarin vrijwel de gehele bevolking 
Arabisch is. Trump deed in zijn 
recente vredesplan de suggestie 
om dit gebied bij een toekomstige 
Palestijnse staat te voegen. Maar 
meteen kwamen de bewoners van 
dat gebied daartegen in verzet. Via 
demonstraties gaven ze te kennen 
dat ze liever onder Israëlisch bestuur 
willen blijven.

Al eerder was Trumps suggestie door 
Israëlische politici voorgesteld. Een 
enquête gaf toen aan dat 83 procent 
van de inwoners van de Arabische 
driehoek liever bij Israël blijft horen. 
Dat geldt voor meer Palestijnen. 
De Arabische dorpjes Anata en Ras 
al-Hamis werden in 1967 bij Jeruza-
lem gevoegd en door Israël gean-
nexeerd. Maar toen de dorpjes bij 
de bouw van het veiligheidshek in 
2005 onder de Palestijnse Autoriteit 
dreigden te vallen, procedeerden 
de inwoners daartegen tot aan de 
Israëlische Hoge Raad toe. Zij wilden 
onder Israëlisch bestuur blijven. Tij-
dens de bouw van het veiligheidshek 
verhuisden er duizenden Palestijnen 
binnen Jeruzalem, om in een deel van 
Jeruzalem te gaan wonen, dat naar 
verwachting nooit door Israël zou 
worden afgestaan. Zelfs de bewoners 
van een Palestijns vluchtelingenkamp 
deden er alles aan om onder Israë-
lisch bestuur te blijven.

Er is weinig fantasie voor nodig om te 
begrijpen, waarom Palestijnen liever 
onder Israëlisch bestuur dan onder 
Palestijns bestuur vallen. Wat heeft 
Israël hen te bieden? Goed onder-
wijs, toegankelijke ziekenzorg van 
hoog niveau, een hoog welvaartspeil, 
een democratisch bestuur, vrijheid 
van meningsuiting, eerbiediging 
van mensenrechten, onafhankelijke 
rechtspraak, goed werkende riolerin-
gen etcetera. 
Hoeveel Palestijnen zullen er liever 
onder Israëlisch bestuur leven dan in 
een Palestijnse staat? We zullen het 
nooit weten, want de meeste Pales-
tijnen hebben geen keuze. Waarvoor 
die Palestijnen kiezen, die wel een al-
ternatief hebben, is duidelijk. Het zou 
wel eens kunnen zijn, dat de stichting 
van een Palestijnse staat de wens is 
van bijna de hele wereld, behalve van 
veel Palestijnen zelf.

Kanttekening
Ds. Frank Heikoop
» fheikoop@cvi.nl

Licht aan het eind  
van de Oslo-tunnel

Het plan deed wel wat stof opwaaien. Het werd door Europese 
commentatoren vooral beschouwd als eenzijdig positief voor 
Israël, en de Palestijnen namen er bij voorbaat al afstand van. 
Abbas noemde de voorgestelde Palestijnse staat die het plan 
voorziet een ‘Zwitserse gatenkaas’ – een schril contrast met Da-
vid Ben-Goerion, die in 1948 bij het uitroepen van de staat Israël 
wel genoegen nam met een opgeknipt deel van Palestina, zónder 
Jeruzalem, omdat hij het belang van zijn volk op het oog had. 

Hamas en de Palestijnse Autoriteit dreigden beide met nieuw 
geweld om hun ongenoegen te uiten. Maar uiteindelijk leek het 
stof snel weer neer te dalen. Het plan lijkt toch kansloos.

Einde Oslo
Toch heeft de presentatie van het plan wel iets duidelijk ge-
maakt. Tot nu toe was het opgezette raamwerk van de Oslo- 
akkoorden nog altijd richtinggevend voor het zoeken naar een 
oplossing voor het conflict. Het leverde een jarenlange tunnel- 
visie op van buitenlandse diplomaten op het conflict. Trumps 
plan, dat veel vastere vormen heeft dan het Oslo-raamwerk, 
heeft aangetoond dat het mogelijk is met een frisse blik te zoe-
ken naar oplossingen. Een van de grote winstpunten daarbij is 
dat van de Palestijnen een volwassen houding wordt gevraagd. 
Zoals een Israëlisch commentator verwoordde: “Tot nu toe is 
er in het Westen een tendens om de Palestijnen een vrijkaart te 
geven voor een staat, zonder daaraan eisen te stellen.” Het plan 
van Trump eist daarentegen van de Palestijnen dat ze de wapens 
neerleggen, corruptie beëindigen en mensenrechten respecteren.

Status quo?
Het plan van Trump brengt nog iets anders aan het licht. Al jaren 
spreken diplomaten over de status quo. Het vredesproces zit vast 
en er gebeurt niets. Alles staat stil. Dat moet doorbroken worden. 
Maar is dat wel zo? In feite is er in de verhouding tussen Israël en 
de Palestijnen sinds de Tweede Intifada veel veranderd. Er is veel 
meer samenwerking ontstaan en co-existentie. Bovendien groeit 
onder Palestijnen het besef dat ze baat hebben bij de samenwer-
king met Israël. De invloed van de Palestijnse Autoriteit, die de 
haat tegen Israël aanwakkert, lijkt tanende. Palestijnen lijken 
de corruptie zat. Dat verklaart misschien ook het uitblijven van 
grootse onlusten onder de Palestijnen na het presenteren van 
Trumps plan.
Is er wel een status quo? Het plan van Trump lijkt in te willen 
spelen op veranderingen die zich toch onderhuids hebben voor-
gedaan sinds Oslo.

Opdeling van het land
Hoezeer het plan van Trump ook positief uitpakt en door veel 
Israëli’s met enthousiasme is ontvangen, toch is er ook kritiek. 
“Het is verfrissend de president van Amerika te horen zeggen dat 
hij de eeuwenoude verbinding van de Joden met dit land erkent. 
Maar we kunnen de kaarten en plannen achter deze woorden 
niet negeren, die in feite een bouwstop aankondigen en een 
langzame dood van de steden in het hart van Judea en Samaria”, 
schreef een commentator. En is het plan toch niet ook gewoon 
het opdelen van het land, waarover Joël 3:2 spreekt?De kaart van het vredesplan van president Trump.

Deze maand  
op de website
Op onze website, christenenvoorisrael.nl, staan nog veel meer 
nieuwsberichten, artikelen, columns en analyses over de actua-
liteit in Israël en over het Jodendom. Deze maand vindt u op de 
site bijvoorbeeld:

• Een serie getuigenissen over het leven langs de grens met Gaza.
•  Een commentaar op de antisemitische vertoningen tijdens het 

carnaval in Aalst.
•  Een vierluik van rabbijn Raphael Evers over hoe het Jodendom 

denkt over bijgeloof.
•  Updates over het werk voor Breng de Joden thuis vanuit 

Oekraïne.

Na ruim een jaar gespeculeer in de media over de inhoud ervan,  
presenteerde de Amerikaanse regering van president Donald Trump  

op 28 januari eindelijk zijn ‘deal van de eeuw’, het vredesplan  
voor Israël en de Palestijnse Autoriteit.

Tijdens het carnaval in Aalst waren er opnieuw aanstootgevende, antisemi-
tische vertoningen, zoals ‘Joden’ met insectenlichamen. | Foto: screenshot 
Facebook



Het gaat hier dus niet om personen, maar om de volken die 
van elkaar gescheiden worden. Deze scheiding vindt plaats 
op grond van hetgeen de volken gedaan of niet gedaan heb-
ben met Jezus’ minste broeders, in de tijd van Zijn afwezig-
heid. Hier zien we de uitkomst van een eeuwenlang proces, 
dat begonnen is met Abraham. De Eeuwige had immers 
gezegd: “Wie jou zegent, zal Ik zegenen, wie jou vervloekt zal 
Ik vervloeken.” Zo is Abraham met zijn nageslacht als toets-
steen tussen de volken geplaatst, om scheiding te brengen 
en de volken te dwingen hun ware gezicht te laten zien. Ten 
diepste gaat het om de scheiding voor of tegen de God van 
Israël.

Twee wegen
Jezus heeft in Zijn onderwijs veel aandacht aan die scheiding 
besteed. Zo begon Hij direct al in de Bergrede over twee 
wegen, tweeërlei fundament, een vader met twee zonen, een 
akker met tarwe en onkruid, wijze en dwaze maagden. En let 
nu op, in al die vergelijkingen gaat het om het onderscheid 
tussen wat echt is en wat er op lijkt, tussen werkelijkheid en 
(schone) schijn. Het gaat dus niet om de tegenstelling tussen 
geloof en ongeloof - dat onderscheid is wel duidelijk - het 
gaat veel dieper, het gaat om wat er verborgen verankerd ligt 
in het hart van de mens. In al die vergelijkingen gaat het er 
ook om dat wij mensen elkaar daar niet op mogen beoor-
delen, dat houdt de Eeuwige aan zichzelf en zal openbaar 
worden bij Zijn oordeel.

Toetsinstrument
Soms kunnen we er iets van zien. Zo vertelde Jezus over drie 
mannen, een priester, een leviet en een Samaritaan die wor-
den geconfronteerd met een mens in nood (Lucas 10:25-37). 
Slechts één man doorstaat de proef, de Samaritaan. Waar de 
priester en de leviet zich onverschillig afwenden, bewees de 
Samaritaan barmhartigheid. Die ene mens in nood, bracht 
de ware hartsgesteldheid van drie mannen aan het licht.
Zo heeft God na de val van Jeruzalem in het jaar zeventig, 
Zijn volk Israël in ballingschap gestuurd. Enerzijds als oor-
deel over zijn ontrouw, anderzijds om een toetsinstrument 
te hebben om de hartsgesteldheid van de volken te toetsen 

en te openbaren. Zo werd Zijn volk een oorzaak van schei-
ding, zoals ook Zijn Zoon dat was geweest en zoals Hij al 
voorzien had bij Zijn knecht Abraham. 

Jodenhaat
Die hartsgesteldheid kennen wij als Jodenhaat, als antise-
mitisme in al zijn duistere vormen. De afgelopen eeuwen 
hebben ons daarvan het nodige laten zien, waarbij de 
(voorlopige?) climax lag in de vorige eeuw. Vele zogenaamd 
christelijke volken bleken niet erg veel met Jezus gemeen 
te hebben en ook veel georganiseerde kerken zijn door de 
mand gevallen als antichristelijk. In het licht van Jezus’ 
woorden uit Matteüs 25, zouden wij ook als volk wel eens bij 
de bokken aan Jezus’ linkerhand kunnen eindigen. Als het 
om een vriendelijke en rechtvaardige houding tegenover de 
Joden gaat, zijn het steeds de enkelingen, de weinigen van 
de smalle weg, geweest die een menswaardig gezicht hebben 
laten zien. Zoals de Samaritaan vol daadwerkelijke barmhar-
tigheid en bewogenheid opkwam voor zijn lijdende mede-
mens en de priester en de leviet het lieten afweten.

Rechterhand
Jodenhaat of antisemitisme in al zijn afschuwelijke gezich-
ten, vindt zijn oorsprong in het hart van de duivel, die het 
weer uitzaait in de voor hem toegankelijke harten. Maar ook 
hier geldt: wat de duivel ten kwade verzint, wordt door God 
ten goede gebruikt. Wat de duivel ook verzint en gebruikt 
om wat van God is ten gronde te richten, God weet het 
weer te gebruiken om mensen te dwingen hun ware gezicht 
te openbaren en ze rijp te maken voor Zijn oordeel. Door 
Israël als toetssteen te gebruiken, hebben de volken en het 
schijnchristendom hun ware gezicht laten zien en hebben ze 
in de dag van het oordeel geen enkele verontschuldiging. Zo 
blijft God Meester en de duivel Zijn knecht. Zo gebruikt God 
op een verborgen wijze ook het duivelse antisemitisme als 
instrument om alle verborgen kwaadaardigheid van de men-
sen aan het licht te brengen. Bij Zijn aankomst op aarde zal 
de Koning dit eeuwenlange proces zichtbaar maken met Zijn 
rechter- en linkerhand. Moge ons volk dan genade vinden 
om aan Zijn rechterhand te mogen staan!
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Uit je 
comfortzone
Jesaja 62 begint met: “Om Sions wil 
zal ik niet zwijgen.” Deze tekst gaat 
in de eerste plaats denk ik over God 
zelf die niet zal rusten om het voor 
Zijn volk op te nemen. Maar dan lees 
je een paar verzen verder: “Op uw 
muren, o Jeruzalem heb ik wachters 
aangesteld, die de ganse dag en de 
ganse nacht nimmer zullen zwijgen 
(...) totdat Hij Jeruzalem grondvest en 
het stelt tot een lof op aarde.”
Voor u en mij ligt een geweldige taak. 
Je kunt wel om de lieve vrede je mond 
houden; wel bidden voor Israël, maar 
er verder niemand mee lastigvallen. 
Maar Gods Woord spreekt anders. De 
Heiland roept ons uit onze comfort-
zone, om niet te zwijgen omwille van 
Jeruzalem en haar kinderen.

Wat kun je doen als mensen Israël 
wegzetten als apartheidsstaat? Wat 
als de Verenigde Naties het merendeel 
van hun resoluties tegen Israël richt (in 
de afgelopen twee jaar 163 van de 202 
resoluties!)? Wat als mensen spreken 
van een ‘Gazacaust’, waarmee ze zowel 
de Holocaust ontkrachten en tegelijk 
Israël afschilderen als een nazistaat? 
Wat als theologen menen dat beloften 
van God aan Israël niet meer gelden? 
Wat als media feiten verdraaien over 
de geschiedenis van Israël? Wat als 
Joden en Israël worden beledigd in 
woord en geschrift? Of als u in de kerk 
zit en medechristenen zeggen dat ze 
niets met Israël hebben ...

... dan mogen wij onze mond open-
doen en zeggen dat Israël een zeer 
gewetensvol leger heeft. Dat in Israël 
elk leven telt, zelfs dat van vijanden. 
Dan mogen we zeggen dat God een 
eeuwigdurend verbond heeft gesloten 
met Abraham, Isaak en Jakob, zoals 
zo mooi verwoord in Psalm 105. Dat 
er ondanks verdrukking ook na de 
diaspora altijd Joden in Israël hebben 
gewoond. Dat Israël een enorm Joods 
vluchtelingenprobleem vanuit Europa 
en het Midden-Oosten alleen heeft 
moeten oplossen. Dat ondanks dat 
de Arabische landen en vele andere 
landen oorlog op alle terreinen tegen 
Israël voeren, de Israëlische economie 
bloeit. Dat miljoenen Joden naar huis 
komen omdat God dat beloofd heeft. 
En dat God Zijn beloften waarmaakt.

Daar mogen wij als christenen bij hel-
pen. Na tweeduizend jaar liefdeloos 
naar onze broeder te hebben omge-
zien, mogen we nu troost geven. Wat 
een geweldig voorrecht.

Op de Olijfberg houdt Jezus een profetische rede. Hij vertelt hoe Hij, als Hij zal hebben  
plaatsgenomen op de troon van Zijn heerlijkheid, al de volken voor zich zal verzamelen  

om daar scheiding in aan te brengen, zoals een herder de schapen scheidt van de bokken.

Column

D
s.

 D
ic

k
 L

a
n

g
h

e
n

k
e

l

Roger van Oordt 
» rvoordt@cvi.nl

Foto: Flash90

Uit het hart gegrepen: profetieën over Israël

Schaap of bok? 



VN-lijst is oproep tot boycot

5

Dat waren natuurlijk niet de bewoordingen die de Hoge 
Commissaris, voormalig president van Chili Michelle Ba-
chelet, gebruikte. Zij heeft slechts invulling gegeven aan 
het mandaat van de stelselmatig zich tegen Israël keren-
de VN-Mensenrechtenraad die in 2016 om een dergelijke 
lijst had gevraagd. “Hoewel de nederzettingen als zodanig 
worden beschouwd als illegaal onder internationaal recht, 
voorziet dit rapport niet in een legale karakterisering van 

de activiteiten in kwestie, of van de betrokkenheid van de 
betreffende bedrijven”, schreef ze. Ondanks die mooie diplo-
matieke verhulling vormt de lijst een schaamteloos instru-
ment om bedrijven verdacht te maken van medeplichtigheid 
aan mensenrechtenschendingen en tegelijkertijd een waar-
schuwing aan andere bedrijven om zich ver te houden van 
zaken met Israël. De lijst is feitelijk een oproep tot boycot 
van Israël; een ’koop niet bij Joden’-pamflet voor alle landen 
van de wereld.

Reactie
Wie zich een klein beetje verdiept in de relatie van de VN 
met Israël, weet dat we niet anders hadden kunnen verwach-
ten uit de organen van deze organisatie. Maar hoe zit het 
met de reactie van de wereld? Van de politiek? Van kerken? 
Van u en mij? Doorzien we de oneerlijkheid en eenzijdigheid 
waarmee Israël hier aan de schandpaal wordt genageld? Of 
laten we ons bedwelmen door de diplomatieke bewoordin-
gen vanuit Genève en New York? Horen we de verontwaar-
diging van Israëli’s en Joden en zijn we bereid er gewicht aan 
toe te kennen? Of lijden we nog altijd aan dezelfde onver-
schilligheid waarmee het ’koop niet bij Joden’ werd begroet?

Waterstof

Energie moet steeds duurzamer 
zijn, maar autorijden met een wind-
molen op je dak is lastig, daarom 
gebruiken we accu’s, maar deze zijn 
nog behoorlijk milieubelastend. De 
toekomst hiervoor is waterstof, waar-
mee op schone wijze veel energie kan 
worden opgewekt, met slechts water 
als restproduct. Het grootschalig 
duurzaam produceren van waterstof 
is echter nog een uitdaging. Twee Is-
raëlische studentes van het Technion 
in Haifa ontwikkelden een succesvol 
prototype van een installatie waar-
mee zonne-energie efficiënt kan wor-
den opgeslagen in waterstof. | Foto: 

Technion

Kritiek op bezorging
Sinds eind vorig jaar is de webwin-
kelgigant Amazon ook actief in Is-
raël. Bestellingen boven de 45 euro 
worden gratis bezorgd. Daar kwam 
kritiek op, want dit geldt wel voor de 
Israëlische dorpen in de gebieden, 
maar niet voor Palestijnse klanten. 
Amazon bracht daar tegenin dat het 
bezorgen bij Palestijnse klanten lo-
gistiek veel ingewikkelder is en dat ze 
daarom niet dezelfde service kunnen 
garanderen.

Dode Zeekust in bloei

Het gebeurt maar zelden, maar als 
het plaatsvindt, is het ook heel bij-
zonder. Door de vele regenval van de 
afgelopen maanden is de kust langs 
de Dode Zee, een normaliter kaal en 
doods landschap, opgebloeid. Zaden 
van wilde bloemen, die jaren kunnen 
liggen wachten op regen, ontkiem-
den en kleurden de anders kale hel-
lingen en vlakten. | Foto: Avner Rinot

Kalverboycot ten einde
In september vorig jaar kondigde de 
Palestijnse Autoriteit (PA) aan dat het 
de import van kalfjes uit Israël voor 
Palestijnse veehouders zou stoppen. 
Dit tot grote woede van zowel Pa-
lestijnse als Israëlische fokkers. Als 
reactie startte Israël begin dit jaar 
een tegenboycot van landbouwpro-
ducten uit de Palestijnsen gebieden. 
Dat kwam hard aan en de PA haalde 
bakzeil. Ook Israël hief daarop de 
boycot weer op.

De VN-Mensenrechtenraad in Genève. | Foto: UN Geneva

israël aktueel | maart 2020 
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Het VN-kantoor van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten publiceerde op 12 februari  
een lijst van 112 bedrijven die zaken doen in Joodse dorpen in Judea en Samaria. Het doel van  

de lijst is zonneklaar: ontmoediging van handel met Israël. Boycot dus.

nieuws

Europese petitie tegen 
antisemitisme

“Negen op de tien Europese Joden ervaart dat anti- 
semitisme de afgelopen vijf jaar is toegenomen. Deze 

gemeenschap voelt zich onveilig. De Europese Unie 
moet prioriteit geven aan de bestrijding van anti- 

semitisme want dit kwaad komt helaas overal in de EU 
voor.” Zo introduceert CU-Europarlementariër Peter 

van Dalen een nieuwe petitie tegen antisemitisme. 

Het is niet de eerste petitie tegen dit giftige fenomeen, maar 
ook niet de eerste de beste. Samen met de SGP en ook het CIDI, 
dat de petitie via partnerorganisaties in heel Europa verspreidt, 
wil de ChristenUnie zoveel mogelijk handtekeningen inzamelen, 
waarmee namens de Europese bevolking bij het Europarlement 
wordt aangedrongen op extra aandacht voor het bestrijden van 
antisemitisme. Onder meer wordt aan Europa verzocht de lidsta-
ten te bewegen om de IHRA-werkdefinitie van antisemitisme te 
gaan hanteren en steviger op te treden tegen haatmisdrijven. 

»  Teken de petitie op stop-antisemitisme.nl.

Oproep aan de kerken

Waar is de kerk?
De staat Israël ligt onder vuur. Letterlijk en figuurlijk.  
En vaak staat de Joodse staat er alleen voor.  
Ook in de wereldpolitiek wordt Israël geïsoleerd en  
veroordeeld. 

Een zorgwekkende ontwikkeling op dit gebied vindt plaats bij het 
internationaal strafhof in Den Haag. Dat strafhof overweegt op 
aandringen van de Palestijnse Autoriteit om Israëlische leiders 
aan te klagen voor oorlogsmisdaden. In een wereld die geen oog 
meer heeft voor God en Zijn beloften, wordt Zijn volk publieke-
lijk terechtgesteld. 

Onder de aandacht
Waar is in dit alles de kerk? Waar zijn wij, christenen? Hebben 
wij nog wel oog voor Gods Woord? Deze maand stuurt Christe-
nen voor Israël een brief aan alle kerken in Nederland waarin we 
de moeilijke situatie van Israël onder de aandacht brengen en 
kerken oproepen niet te zwijgen als Israël eenzijdig wordt aange-
klaagd. We roepen kerken op aandacht te hebben voor Israël en 
voor het land en volk te bidden.

»  Helpt u mee? Vraag uw predikant en kerkleiding of ze de brief 
hebben gelezen en of ze er iets mee willen doen. U kunt de 
brief vanaf 15 maart lezen op cvi.nl/briefkerken.

Signalen antisemitisme

Dat deze petitie echt relevant is, illustreren diverse voor-
vallen van de afgelopen tijd. Zo publiceerde CIDI de jaar-
lijkse Antisemitisme Monitor, waaruit bleek dat in 2019 
een recordaantal van 182 antisemitische incidenten was 
geregistreerd. Ook werden bij het carnaval in het Belgische 
Aalst opnieuw schaamteloos antisemitische karikaturen 
vertoond, in spot op alle commotie over vergelijkbare  
karikaturen vorig jaar.
De Belgisch-Joodse André Gantman, wiens grootvader  
omkwam in Auschwitz, publiceerde onlangs een essay  
Het Auschwitz-gen, waarin hij beschrijft 
hoe de geschiedenis van de Holocaust 
bij Joden een gevoeligheid heeft ge-
schapen die de laatste tijd bij hem 
ernstig wordt geprikkeld. In het essay 
zet hij de ontwikkelingen in het toene-
mend antisemitisme in zijn omgeving 
op een rijtje. Het boekje, dat uitkwam 
bij uitgeverij Doorbraak, is een drin-
gende oproep om alert te zijn en op te 
staan tegen deze toenemende trend.



Persoonlijk was ik hierdoor nogal ver-
rast. Ik dacht dat mensen, ongeacht 
hoe ze denken over het Israëlisch- 
Palestijns conflict, wel feit van fictie 
weten te onderscheiden. De kranten 
schrijven wel over Palestijnen, reisor-
ganisaties en kerken bieden reizen 
naar ‘Israël en Palestina’ aan, afde-
lingen van de VN hebben het over de 
’Bezette Palestijnse Gebieden’, maar 
een echte, bestaande staat is Palestina 
niet. Dat weet toch iedereen?
Tot ik onlangs met jongeren sprak 
over Israël. Over het ontstaan van het 
land, en de geschiedenis van het ge-
bied. Van het Ottomaanse rijk, via het 
Brits mandaatgebied Palestina, naar 
de democratie Israël. En ja, daar zijn 
gebieden waarvan de Palestijnse Auto-
riteit en Arabische landen vinden dat 
het een zelfstandige staat zou moeten 
worden, met de naam Palestina. 

Ik vroeg deze jongeren, hoe ze na mijn 
grote spurt door de ontwikkelings-
geschiedenis van het gebied, dachten 
over Palestina. Bestaat Palestina? 
Ja, was hun antwoord. Sterker nog, 
ze hadden vragen over mijn verhaal 
omdat ze wilden weten hoe het in al 
die jaren met Palestina was gegaan. 
Pas toen ik weer thuis was, snapte ik 
die vraag. Voor deze jongeren bestaat 
Palestina, en het bestaat al heel lang.
En niet voor hen alleen. Enkele dagen 

later sprak ik met een mooie groep 
mensen, christenen, en vertelde ik 
hen mijn verhaal van eerder die week. 
Tot mijn verbazing krijg ik als reactie: 
maar Palestina bestaat toch ook? Nou, 
nee dus. Snel pakt iemand Wikipedia 
erbij, maar ja, daar vind je ook gewoon 
een pagina over ‘Palestina’.

Ik heb veel moeten denken aan deze 
beide gesprekken. Ik was mij er echt 
niet van bewust hoe ontzettend veel 
invloed de berichten in de media heb-

ben op hoe mensen de werkelijkheid 
van het Midden-Oosten zien. Als je 
je altijd leest over Palestina, dan ga je 
natuurlijk nooit de vraag stellen of dat 
land wel bestaat. Als er een reis wordt 
aangeboden naar Israël en Palestina, 
dan zal niemand zich afvragen of zo’n 
land wel bestaat. Als niemand je ooit 
vertelt hoe de staat Israël is ontstaan, 
hoe weet je dan beter? 
Dan wordt fictie zomaar ‘feit’: 
Palestina bestaat.

maart 2020 | israël aktueel opinie6

Palestina bestaat
Waarom 
antizionisme 
antisemitisme 
is
Veel christenen zeggen dat ze zeker 
niet antisemitisch zijn, maar wel 
tegen de staat Israël. Vaak heb ik dat 
geproefd in gesprekken met anderen. 
We willen geen Jodenhaters zijn, maar 
gunnen het Joodse volk niet het land 
dat God hen beloofde. Als je dan nog 
meent dat je een vriend van Israël 
bent, dan heb je ze niet meer hele-
maal op een rijtje.

Theodoor Herzl schreef eind negen-
tiende eeuw zijn boek De Jodenstaat. 
Hij beweerde dat de reden dat Joden 
altijd maar weer vervolgd en ver-
moord werden, kwam omdat zij geen 
eigen land hadden. Een Joodse gids 
in Yad Vashem zei eens tegen mij: 
“Toen wij verstrooid over de wereld 
woonden, hadden wij nergens het 
recht om de wapens op te pakken 
om onszelf te verdedigen. Het gevolg 
was de Holocaust. Nu wij weer een 
eigen land hebben kunnen wij onszelf 
verdedigen tegen allen die ons willen 
vermoorden.”

Begin twintigste eeuw besloot de Vol-
kerenbond dat er een nationaal tehuis 
voor de Joden moest komen. Het ging 
vanaf het begin van deze historische 
ontwikkelingen om een Joodse staat. 
Nu staan velen op hun kop als Israël 
het Joodse karakter van die staat 
benadrukt. Maar Israël is bedoeld 
voor het Joodse volk. Dit is het enige, 
piepkleine landje in de wereld dat zij 
het hunne kunnen noemen. Als je daar 
tegen bent, dan ben je niet alleen an-
tizionistisch, maar ook antisemitisch, 
want dan ontneem je ze het recht op 
een eigen land en op zelfverdediging.

Het antizionisme is heel sterk gewor-
den in onze huidige wereld. Wereld-
wijd worden demonstraties tegen 
Israël gehouden. Dat terwijl Israël het 
enige vrije en democratische land is 
in het Midden-Oosten, waar mensen 
van allerlei religies en politieke over-
tuigingen in vrijheid hun geloof kun-
nen beleven en hun mening mogen 
uiten. In de Joodse staat wonen ook 
meer dan twee miljoen Arabieren, die 
volwaardig staatsburger zijn en hun 
partijen in de volksvertegenwoordi-
ging hebben. Zelfs Arabische partijen 
die tegen de staat Israël zijn hebben 
plaats gekregen in de Israëlische 
Knesset (volksvertegenwoordiging). In 
welk ander land ter wereld wordt dat 
toegestaan? Vanwaar die onredelijke 
antipathie tegen de staat Israël?

U denkt natuurlijk net als ik: Palestina bestaat helemaal niet, en heeft ook nog nooit bestaan.  
Het was ooit de naam voor het gebied, maar geen zelfstandig land. En toch, vraag maar  

eens hier of daar in uw kennissenkring, Palestina bestaat, zullen ze zeggen.

Column
Oscar Lohuis 
» olohuis@cvi.nl

Een Palestijnse Arabieren zwaait met de vlag van ‘Palestina’. | Foto: Wikimedia Commons 
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‘Dit moet weg!’
Al weer jaren geleden tekende cartoonist wijlen Fritz Behrendt deze topografische kaart, waar je met goed kijken ook Israël 
op kunt vinden. Met als onderschrift: ‘Dit moet weg!’ Behrendt tekende wat je ook in cijfers kunt uitdrukken. Israël is een 
democratie, heeft een grootte van een negentiende van de staat Californië en twee derde van Nederland. Het land is om-
ringd door 22 Arabische landen, die gezamenlijk 640 keer zo groot zijn in oppervlakte en 60 keer zo groot qua bevolking als 
Israël. Dat roept de vraag op: hoe kan Israël, dat slechts een zesde van een procent beslaat van al het land dat Arabisch wordt 
genoemd, verantwoordelijk worden gehouden voor de politieke ontevredenheid van 22 Arabische landen?



En wéér verkiezingen
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“Laat ik beginnen met dit te zeggen”, 
begint Gilon met een glimlach in zijn 
werkkamer op de ambassade in Den 
Haag. “Toen de tempel was verwoest, 
sprak rabbijn Yochanan: ‘De profetie 
is gegeven aan de dwazen’, zo lezen 
we in de Talmoed. Dit is een gezegde 
geworden in Israël om aan te duiden 
dat het heel moeilijk is om iets zinnigs 
te zeggen over de toekomst. Dat geldt 
natuurlijk ook voor voorspellingen 
over de uitkomst van de verkiezin-
gen.”

Laten we het dan nog even buiten de 
‘profetie’ houden. Hoe staat Israël er-
voor nu er door twee mislukte verkiezin-
gen nog altijd geen regering en functio-
nerend parlement is?
“Israël is een sterke staat met stevi-
ge overheidsinstituten die door zeer 
bekwame mensen worden geleid. 
Netanyahu is premier, maar wel de-
missionair. Dat geeft beperkingen. Er 
mogen geen beslissingen voor de lange 
termijn worden genomen en er worden 
geen nieuwe budgetten toegekend 
aan de verschillende ministeries. Dat 

betekent gelukkig niet dat de staat niet 
functioneert – alle overheidsinstituten 
blijven normaal functioneren – maar 
het levert wel schade op. Regerings-
budgetten groeien mee met de natuur-
lijke groei van een land. Nu moet Israël 
het al een jaar doen met budgetten die 
zijn verouderd en dus eigenlijk te klein 
zijn voor de groeiende behoeften van 
het land.”

Ontstaan er dan geen situaties waarin 
die tekorten problematisch worden?
“Zulke situaties hebben zich tot nu toe 
nog niet voorgedaan, maar als dat ge-
beurt, vertrouw ik erop dat het systeem 
flexibel genoeg is om daar een oplos-
sing voor te vinden. De regering is dan 
wel demissionair, maar staat niet stil. 
Welke beslissingen een demissionaire 
regering wel of niet mag nemen, wordt 
door Israëls juridisch adviseur bepaald. 
Daarbij overweegt hij natuurlijk ook 
de noodzaak van een situatie. Dat geldt 
zeker voor Israëls veiligheidssituatie. 
Als Israël zou worden aangevallen, is 
Israëls leger en veiligheidsapparaat 
paraat om in te grijpen.”

Hoe beleeft de gewone Israëli de huidige 
politieke situatie?
“Dat is voor iedere Israëli verschillend. 
Er zijn grote verschillen binnen de 
Israëlische samenleving en dat zie je 
ook terug in de politieke discussies die 
in de maatschappij worden gevoerd. 
Net als in andere landen neigen 
mensen ertoe om politici te wantrou-
wen. In Israël stemmen veel mensen 
heel persoonlijk, op de persoon die zij 
vertrouwen om het land te besturen. 
Als twee kanshebbers strijden om het 
premierschap is ’t logisch dat ze zich 
tegen elkaar afzetten, maar als ‘gewone 
Israëli’ heb ik ’t idee dat het publiek na 
twee campagnes de negativiteit een 
beetje beu is en verlangt naar positieve 
vooruitzichten.”

Kunt u iets zeggen over wat er zou 
gebeuren als Netanyahu of Gantz de 
verkiezingen wint en een coalitie weet te 
vormen?
“Nu komen we bij de profetie!”, lacht 
de ambassadeur. “Maar daar kan ik 
echt niets over zeggen. Allereerst denk 
ik dat als je naar hun politieke agenda 
kijkt, Netanyahu en Gantz maar weinig 
van elkaar verschillen. Maar als ze een 
regering vormen, zal het een coalitie 
van meerdere partijen zijn en dan wor-
den de ministersposten ook verdeeld 
onder die partijen. Wat er gebeurt in 
Israël, is niet alleen afhankelijk van wie 
premier wordt, maar welke ministers 
worden aangesteld. Natuurlijk zullen 
er veranderingen zijn, maar Israël is 
een groot schip. Om dat van koers te 
doen veranderen, vergt veel tijd en 
moeite. Ik denk niet dat Israël heel 
anders zal zijn dan het nu is.”

Heeft het vredesplan van president 
Trump nog invloed op de verkiezingen?
“Ik denk nauwelijks. Zowel Likoed van 
Netanyahu als Blauw-Wit van Gantz 
hebben aangegeven dat ze het plan van 
Trump zullen omarmen als ze aan de 
macht komen. Dus daarover bestaat 
geen strijd.”

Albert Einstein zei eens: waanzin is 
steeds hetzelfde proberen en dan een 
ander resultaat verwachten. Is het 
realistisch te verwachten dat Israël na 
deze verkiezingen wel een regering kan 
vormen?

“Dat weet ik niet. Ik las in de Israëli-
sche media dat Israëlische politici al 
afspraken maken voor het geval er een 
vierde verkiezingsronde zou worden 
uitgeschreven. Dus daar houden men-
sen serieus rekening mee. Israël zit vast 
in een patstelling tussen twee partijen, 
maar wie weet gebeurt er iets verras-
sends en blijkt Einstein het bij het 
verkeerde eind te hebben gehad. Dan 
zou er iets van toenadering tussen de 
twee kampen moeten zijn. Dat is heel 
moeilijk te voorspellen.”

En als het weer niet lukt om tot een 
coalitie te komen, heeft Israël dan 
geen instrumenten om die patstelling 
te doorbreken. Kan bijvoorbeeld de 
president dan een tijdelijk zakenkabinet 
aanstellen?
“Nee, voor zover ik weet heeft de presi-
dent in Israël niet zulke bevoegdheden. 
Tijdens de afgelopen verkiezingsronde 
hebben we wel gezien dat hij zich heeft 
bemoeid met de coalitievorming door 
voorstellen te doen, maar het proces 
in Israël is duidelijk: de winnaar(s) van 
de verkiezingen krijgen een vastgestel-
de tijd om een coalitie te vormen en 
als dat niet lukt is er nog een periode 
waarin de hele Knesset die kans krijgt. 
Maar als zelfs dat niet lukt, zoals na 
de vorige verkiezingsronde, worden 
er automatisch nieuwe verkiezingen 
uitgeschreven.”

Verkiezingen kosten veel geld. Komt 
Israël niet in de problemen door keer op 
keer naar de stembus te moeten gaan?
“Ik denk het niet. Het kost inderdaad 
veel geld, maar vanwege de beperkte 
budgetten van de ministeries, denk ik 

dat Israël netto zelfs geld bespaart! Fi-
nanciëel en economisch staat Israël er 
gelukkig goed voor. Onze staatsschuld 
is vergeleken met veel OESO-landen 
laag. Tijdens de laatste crisis bleek 
Israël aardig crisisbestand. Dat komt 
doordat onze hightech economie voor-
al gericht is op bedrijven. In tijden van 
crisis blijven bedrijven investeren in 
technologie, dus raakt een crisis onze 
economie minder dan die van landen 
die meer op consumenten zijn gericht. 
Al met al staat Israël er goed voor. Wij 
komen hier wel doorheen.”

interview

‘Ik heb ‘t idee dat het publiek na 
twee campagnes de negativiteit 
een beetje beu is.’ 

israël aktueel | maart 2020 

Ambassadeur Naor Gilon. | Foto: CvI

Na twee verkiezingsrondes en twee mislukte pogingen om tot een 
 regeringscoalitie te komen, trekt Israël op 2 maart voor de derde  
keer binnen één jaar naar de stembus. De Israëlische ambassadeur 

in Nederland, Naor Gilon, laat er voor ons zijn licht op schijnen.
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Het was een van de zaken die me als 
eerste opvielen op de weg in Israël. De 
hoeveelheid deuken en butsen in de 
auto’s. Waar in Nederland een krasje 
vaak al verzekeringswerk wordt, is de 
auto in Israël veel minder een heilige 
koe en veel meer gewoon een vervoers- 
middel. De jongen die namens het 
autoverhuurbedrijf de auto controleert 
op schade voordat ik er de weg mee op 
mag, lijkt eraan gewend. 
“Moet dit krasje niet even aangete-
kend?”, vraag ik hem onzeker. Ik wil 
natuurlijk niet dat ze na het inleveren 
denken dat ik die erin heb gemaakt. 
Hij kijkt even, lijkt amper te zien 
waar ik op wijs, maar zet nonchalant 
een kruisje op de schets van de auto, 
ongeveer in de buurt van waar ik heb 
gewezen.

Improviseren
Het is natuurlijk even wennen, maar 
eenmaal achter het stuur, voelt het 
toch wel leuk. Ik ben geen automaat 
gewend en het gebruik van de airco is 
in Nederland spaarzaam. Hier, in de 
vochtige warmte van de Israëlische 
avond, voelt de koude lucht uit de 
blowers aangenaam koel. Tuuuuttt!! 
Oeps! Verkeerde rijbaan. Of toch niet? 
Mijn Hollandse precisie doet me direct 
afvragen wat ik verkeerd doe, maar al 

snel leer ik dat een beetje los te laten. 
Mijn fout blijkt dat ik me aan de snel-
heidslimiet hou op een stuk waar je 
best harder kunt rijden. 
Al snel leer ik dat je moet leren impro-
viseren om mee te komen in het 
Israëlische verkeer. Soms blijkt rechts 
inhalen praktischer als op de linker 
weghelft iemand stoïcijns tachtig 
blijft rijden. Even je frustratie over 
een medeweggebruiker wegtoeteren 
werkt ook bevrijdend. Binnen een 
paar dagen heb ik ’t onder de knie en 
scheur ik achteloos mee in de Israë-

lische verkeerschaos. Kansen grijpen, 
gaatjes benutten en vaak toeteren, al is 
’t alleen maar omdat je je dan ook een 
beetje Israëli voelt.
Als ik na een week de auto weer inlever 
bij het verhuurbedrijf loopt een mede-
werker de auto na op schade. Niets aan 
de hand. “Heeft u het een beetje naar 
de zin gehad?” vraagt hij een beetje 
meewarig. Misschien is hij gewend 
mensen benauwd te zien uitstapen 
alsof ze de dood hebben getrotseerd. 
“Oh ja!” zeg ik met een brede grijns. 
Autorijden in Israël is toch best leuk!

Al Jazeera: zionisme 
succesnummer
Je zou het misschien niet verwach-
ten, maar een presentator van de 
Arabische televisiezender Al Jazeera 
noemde in een tweet het zionisme 
het meest succesvolle project van de 
twintigste en eenentwintigste eeuw. 
Faisal al-Qassem tweette verder: 
“Alle Arabische projecten, vooral die 
van Arabisch ‘nationalisme’ faalden. 
Dus ... voordat je de term ’zionist’ 
gebruikt als een vloek, moet je eerst 
maar eens wat beter kijken wat het 
zionisme heeft bereikt en dan praten 
we verder”.

Gedicht voor veiligheid

Ze hebben een grote aantrekkings-
kracht op kinderen: vrolijk gekleurde 
ballonnen. Daarom schreef het 
Israëlische leger een gedichtje voor 
de kinderen langs de Gazastrook 
met de titel Wat neemt de wind mee? 
‘Droge bladeren/gebroken takken/
rondvliegende plastic zakken/en zelfs 
een keer/blies de wind mijn hoed/
weg, ver weg./Soms brengt de wind/
gevaarlijke dingen mee/die komen 
van over het hek/ze zijn niet van mij/
en ze zijn niet van een vriend’. Met als 
boodschap: afblijven van die mooie, 
maar verraderlijke ballonnen. | Foto: 

Flash90

Aanslag voorkomen

Passagiers in de metro van Parijs heb-
ben ingegrepen toen vier mannen een 
Joodse man lastigvielen. Ze vroegen de 
Joodse man om een sigaret, en toen hij 
zei dat hij die niet had, zetten ze hem 
klem tegen de muur. De passagiers 
grepen in zodat de Joodse man veilig 
weg kon gaan. | Foto: Flash90 

Oplossing oogprobleem
Herstel van een beschadigd of 
ontstoken hoornvlies is vaak moeilijk, 
en een transplantatie kan dan nodig 
zijn. Een Israëlische uitvinding maakt 
het mogelijk om niet afhankelijk van 
een donor te zijn. Met het implante-
ren van een middel dat lijkt op een 
contactlens kan de zwelling in het 
oog worden beperkt en daarmee het 
zicht worden verbeterd.

Autorijden in Israël:  
levensgevaarlijk of toch best leuk?

maart 2020 | israël aktueel

Wie de statistieken van verkeersdoden in Israël erop naslaat, krijgt er weinig  
vertrouwen in.  Menig toerist zat al met samengeknepen billen in de taxi,  

dus je moet er maar aan durven beginnen: autorijden in Israël.

Bomenplantfeest

Wanneer is een boom jarig? Rare vraag? In het Jodendom niet. 
In Leviticus 19 geeft God geboden aangaande vruchtbomen: 
“Wanneer u in het land komt en allerlei vruchtbomen plant, moet 
u de vruchten ervan als verboden beschouwen. Drie jaar lang 
zullen ze voor u verboden zijn, er mag niet van gegeten worden. 
Maar in het vierde jaar zullen alle vruchten ervan heilig zijn, tot 
lofzegging voor de Heere. En in het vijfde jaar mag u de vruchten 
ervan eten.” Toe Bisjwat is het Joodse ‘nieuwjaar van de bomen’. 
Op deze dag zijn de bomen ‘jarig’ en wordt de leeftijd voor het in 
acht nemen van bovenstaand gebod bepaald.
Tegenwoordig is Toe Bisjwat in Israël ook een bomenplantfeest. 
Elk jaar worden er door heel het land duizenden bomen geplant, 
zoals hier op de foto in Efrat in Judea. Zo bloeit Israël steeds 
verder op. 

kort nieuws Foto: Flash90

Jew York, Yiddo, Jewfro ...
Is het de toenemende invloed van Joden op de  

stadscultuur in New York? Of heeft het toenemende 
antisemitisme er ook iets mee te maken?  

Net zoals jaarlijks de dikke Van Dale wordt  
aangevuld met nieuwe Nederlandse woorden,  

gebeurt dit ook met The Oxford English Dictionary, 
een toonaangevend Engels woordenboek. 

Dit jaar waren bij de nieuwe woorden een flink aantal 
woorden uit de Joodse cultuur. Een aantal Jiddische termen 
werd aan de Engelse taal toegevoegd, zoals jeshiva bochur 
(Talmoedschoolstudent), farbrengen (een chassidische bijeen-
komst met eten en drinken, gewoonlijk op Sjabbat), maar 
ook termen als Jew York (als aanduiding voor Joods New 
York), Yiddo (een afleiding van een bevooroordeelde term 
die wordt gebruikt voor de fans van de Britse voetbalclub 
Tottenham Hotspur) en Jewfro (een samentrekking van Jood 
en afro, gebruikt voor Joden met veel krullend haar). In 
totaal werden 44 nieuwe termen die te maken hebben met 
het Jodendom toegevoegd aan het woordenboek.
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Luchthaven gesloten

Na 81 jaar was het dan echt zover, de 
luchthaven Sde Dov ging definitief 
dicht. De luchthaven die vlakbij de 
kust van Tel Aviv ligt, deed tot juli 
2019 dienst voor burger- en militaire 
luchtvaart. Daarna begon het grote 
opruimen en was begin januari lucht-
haven Sde Dov echt verleden tijd.  
| Foto: Flash90

Digitale regels
Soms heb je het nauwelijks door 
dat in de omgeving waar je bent 
ook met gevaarlijke stoffen gewerkt 
wordt. Denk aan het zwembad, de 
luchthaven, ziekenhuizen en havens. 
De beveiliging en het toezicht op 
de gevaarlijke stoffen is steeds meer 
digitaal geregeld. Maar hoe goed is 
dat geregeld? Daarom heeft Israël als 
eerste land regels opgesteld voor de 
digitale beveiliging van de gevaarlijke 
stoffen. Er zijn drie categorieën, en 
bedrijven moeten een licentie hebben 
als ze onder een van deze categorie-
en vallen. Afstand tot de bewoonde 
omgeving en de mate van gevaar 
door de hoeveelheid en het soort ge-
vaarlijke stoffen bepaalt onder welke 
categorie je als bedrijf valt.

Israëls grenzen

Waar liepen nu precies de grenzen 
van Israël in de Bijbelse tijd? Kort ge-
leden werd er bij Abel Beth-Maacah 
in het uiterste noorden van Israël 
een inscriptie ontdekt op gebroken 
potten in een gebouw uit de IJzer-
tijd. Een restaurateur bestudeerde 
de inscriptie en denkt dat er in ieder 
geval het woord ‘lebenayau’ staat, 
wat betekent ‘eigendom van Bena-
yau’. Het laatste deel van het woord 
– yahu – verwijst naar de God van de 
Israëlieten. Als na verder onderzoek 
blijkt dat de pot met inscriptie echt 
van deze plek is en uit deze periode 
stamt, bewijst dat dat deze ver gele-
gen stad deel was van het koninkrijk 
Israël. | Foto: Wikimedia Commons

israël aktueel | maart 2020 

kort nieuws

Drieluik

Vreedzaam samenleven, het kan

Roger van Oordt

In januari 2020 had ik het voorrecht om 
met ondernemers van het ondernemers-
platform van Christenen voor Israël een 
week lang in Israël te zijn. Daar bezochten 
we onder meer een delicatessenbedrijf op 
het industrieterrein Barkan vlakbij Ariel.

De heerlijk geurende fabriek telt twee-
honderd personeelsleden. Zes op de tien 
werknemers zijn van Arabische afkomst. 
De rest is Joods. Voor alle arbeiders gelden 
dezelfde arbeidsvoorwaarden. Dat is ove-
rigens in heel Israël zo, ook bij bedrijven 
die actief zijn in de gebieden Judea en Sa-
maria. We spraken over de BDS-beweging 
die met boycots, desinvestering- en sanc-
tiemaatregelen bedrijven als deze probe-
ren te ruïneren. De arbeiders in Barkan 
legden uit dat dit slecht is voor Jood en 
Arabier. De Arabische medewerkers ver-
telden dat ze bij een Israëlische baas tot 
vijf keer meer verdienen dan in een ver-
gelijkbare betrekking onder de Palestijnse 
Autoriteit. Nu kunnen ze hun familie en 
gezinnen onderhouden. Elke dag komen 
er bussen met arbeiders uit Kalkilya, een 
Arabische stad, om in Barkan te werken. 
Dit vormt volgens hen de beste manier 
van integratie tussen Joden en Palestijnse 
Arabieren.

Twee jaar geleden werd er een zelfmoord-
aanslag gepleegd op het industrieterrein 
van Barkan. Twee Joodse werknemers 
vonden daarbij de dood. Bijna was het de 
tegenstander gelukt om een vreedzame 
co-existentie tussen Jood en Arabier in 
rook op te laten gaan. De tweehonderd 
mensen in deze mooie delicatessenfabriek 
in Barkan zijn echter niet van plan om op 
te geven. Ze bezoeken elkaars feesten en 
weten zich met elkaar verbonden.

Joanne Nihom

Sinds veertien jaar woon ik in het noor-
den van Israël, in een Joods dorp, dat 
omringd is door Arabische dorpen. Als 
ik iets geleerd heb in de afgelopen jaren, 
dan is het dat in het grootste gedeelte van 
het land Joden en Arabieren in vrede met 
elkaar leven. Wat je hoort in de media 
gaat slechts over een heel klein gedeelte 
van wat zich hier afspeelt. Ik begrijp niet 
veel van de Arabische cultuur, maar dat 
hoeft niet, zolang je elkaar respecteert. 
Het heeft me leren begrijpen dat niets 
zwart-wit is, en dat je ontzettend veel van 
elkaar kunt leren.

Onze mannen kenden elkaar van het 
werk. Zo begon het jaren geleden met 
een uitnodiging uit beleefdheid. We 
verstaan elkaar niet goed want Samira 
spreekt geen Hebreeuws en ik geen Ara-
bisch. Die eerste keer serveerde ze gesne-
den fruit en groenten, een glaasje fris, 
een kopje geurende thee en ten slotte de 
traditionele Turkse koffie, het symbool 
voor hun gastvrijheid. Nooit wordt er iets 
gevraagd, het wordt voor je neergezet. 
Dat is de Arabische cultuur, waar ik aan 
moest wennen. Ik voelde me verplicht 
om alles te eten en te drinken. Nu, jaren 
later, zijn het geen beleefdheidsbezoeken 
meer. De uitnodigingen komen bij vrolij-
ke en minder blije gebeurtenissen en ook 
zomaar, zonder enige reden, voor de ge-
zelligheid. We hebben een manier gevon-
den om elkaar te begrijpen, ondanks dat 
we niet dezelfde taal spreken en uit ver-
schillende culturen komen. Dat ik liever 
thee dan koffie drink, en ook nog zonder 
suiker, wordt door Samira gelukkig niet 
gezien als afwijzing van haar gastvrijheid.

Eppo Bruins

Begin januari zijn we als voltallige Twee-
de Kamerfractie van de ChristenUnie in 
Israël geweest. Daar bezochten we een 
aantal projecten die laten zien dat ver-
schillende bevolkingsgroepen vreedzaam 
kunnen samenleven. In El-Rom, op de 
Golan, bezochten we een kleuterschool 
waar Joodse en druzenkinderen samen 
op school zitten en vriendjes en vriendin-
netjes met elkaar kunnen zijn.

In Ramallah ontmoetten we ambitieuze 
Arabische twintigers, die ondanks de 
moeilijke situatie proberen om gewoon 
zaken te doen en een leven op te bouwen. 
Ze bleken ervan doordrongen dat het ge-
brekkige en corrupte leiderschap van de 
Palestijnse Autoriteit voor hen de groot-
ste hobbel is op weg naar voorspoed.
Bij Aleh in de Negev zagen we hoe gehan-
dicapte kinderen worden verzorgd en op-
gevangen zonder dat onderscheid wordt 
gemaakt tussen Joodse en Arabische kin-
deren, of kinderen van bedoeïenen.

We spraken met Orit Mark Ettinger, 
die haar vader verloor door een terreur-
aanslag. In plaats van wraakzuchtig te 
zijn, heeft deze moedige jongedame een 
stichting ter nagedachtenis van haar 
vader gestart. Met inmiddels meer dan 
negenhonderd vrijwilligers bezoekt ze 
ziekenhuizen in het hele land, om voor 
zieke mensen te zingen en muziek te ma-
ken. Ze brengt blijdschap en hoop in de 
harten van velen, onafhankelijk van ras, 
geloof of cultuur.
En zo waren er meer. Pareltjes in het Hei-
lige Land. Het kan. Terwijl politici geen 
oplossing zien, is de vrede op sommige 
plekken al neergedaald in het land en in 
de harten van de mensen.

Israël roept bij veel mensen vooral een beeld op van conflict. Dat is ook niet gek,  
gezien aanhoudende berichtgeving daarover in de media. De realiteit is echter een  

stuk beter. In Israël wonen allerlei bevolkingsgroepen en dat gaat doorgaans prima.  
Onderstaande drie verhalen schetsen hoe Joden en Arabieren op veel  

plaatsen in Israël vreedzaam samenleven.

Joodse en Arabische jongeren zitten gezellig bij elkaar tijdens een wekelijkse bijeenkomst, georganiseerd door de Palestijnse Ali Abu Awwad. Hij nodigt Joden en  
Arabieren bij hem thuis uit om samenwerking en co-existentie te bevorderen. Het is een van de vele voorbeelden die laten zien dat het conflict niet iedereen in zijn 
greep heeft. | Foto: Flash90

reportage
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Je hoort het nogal eens: wij (chris-
tenen) moeten Israël tot jaloersheid 
verwekken. “Jaloers waarop?”, vraag 
ik me dan altijd af. Wat hebben wij 
heidenchristenen waar Joden jaloers 
op zouden worden? Israël heeft alles. 
En al zou Paulus dat oorspronkelijk 
misschien bedoeld hebben, na eeuwen-
lange christelijke verguizing van Joden 
moeten we voorlopig maar niet meer 
de pretentie hebben dat wij Israël tot 
jaloersheid zouden kunnen verwekken. 
Ootmoed past ons. Laten we maar 
eens toegeven dat het best zou kunnen 
dat God nu met Israël óns tot jaloers-
heid verwekt. 

Poging tot verstaan
Wat zou Paulus dan kunnen bedoelen? 
Het valt mij op dat in de oorspronke-
lijke Griekse tekst van Romeinen 9-11 

de stam van het woord jaloersheid 
vier keer voorkomt. Daar is dus een 
verband. De eerste keer is in Romeinen 
10:2: “Want ik getuig van hen dat zij 
ijver tot God hebben, maar niet met de 
rechte erkenning.” Zij zien niet in dat 
ook de volken in Gods gerechtigheid 
mogen delen. En nu is het Paulus er 
alles aan gelegen om zijn volksgenoten 
tot de volle ijver te bewegen, namelijk 
dat zij de volken in Gods gerechtigheid 
betrekken. 
God gebruikt daarvoor de heidenen: 
“Ik zal u tot jaloersheid verwekken 
door wat geen volk is” (Romeinen 
10:19, een citaat uit Deuteronomium 
32:21). De heidenen horen het evange-
lie. Dat moet Israël tot de erkenning 
brengen dat de God van Israël in 
Christus ook de heidenen in Zijn heil 
wil laten delen en Israël opwekken om 

helemaal in die beweging te gaan parti-
ciperen. Maar zelfs de struikeling van 
Israël op dit punt dient Gods bedoeling 
(Romeinen 11:11). 

Het is Paulus’ grote missie om het 
evangelie aan de volken te verkondi-
gen. Maar hij ziet dit als de missie van 
heel Israël, en hij wil zijn volksgenoten 
daarin betrekken. Daarom verheerlijkt 
hij zijn bediening, zodat zijn volksge-
noten jaloers worden op het succes 
van zijn prediking: “Om daardoor zo 
mogelijk mijn verwanten wat betreft 
het vlees tot jaloersheid te verwek-
ken en enigen uit hen te behouden” 
(Romeinen 11:14). Met andere woor-
den, ook de jaloersheid behoort tot het 
geheim van de relatie tussen God en 
Israël. Ook hier past heidengelovigen 
bescheidenheid. 

Opleidingsniveau meer 
gelijk
Het verschil in opleidingsniveau 
tussen Joodse en Arabische Israëli’s 
is al jaren aanzienlijk. Maar dat lijkt 
te veranderen. Vooral de verschillen 
tussen groepen met een vergelijkbare 
sociaal-economische achtergrond 
nemen af. Desondanks is het oplei-
dingsniveau van de Israëlische scho-
lier internationaal gezien nog steeds 
laag en zijn de verschillen tussen de 
groepen groot.

Romeins plein geopend

Onder de Damascuspoort in de Oude 
Stad van Jeruzalem is een bijzon-
dere plek geopend: een plein uit de 
Romeinse tijd. De Oude Stad van 
Jeruzalem lijkt soms wel op een taart 
met allemaal laagjes. Deze plek onder 
de Damascuspoort is zo’n tweedui-
zend jaar oud, en je ziet de tijd duide-
lijk terug in de Romaanse bogen, de 
architectuur en de grote torens aan 
beide zijden van de Romeinse poort. 
De huidige Damascuspoort werd in 
de zestiende eeuw gebouwd. | Foto: 

Flash90

Verse oude dadels
Een aantal jaar geleden lukte het 
Israëlische wetenschappers om twee-
duizend jaar oude dadelpitten uit de 
buurt van de Dode Zee en Massada 
te laten ontkiemen. Het zou zomaar 
kunnen dat zij binnenkort de eerste 
vruchten kunnen eten van hun harde 
werk. Als de bomen wat groter zijn, 
kan men verder met het onderzoek. 
De dadels stonden vroeger bekend 
om hun kwaliteit, grootte en medici-
nale eigenschappen. 

Branden ’s nachts  
blussen

Tot nog toe was het voor brand-
weerlieden die grote bosbranden 
moeten bestrijden onmogelijk om 
’s nachts brandblusvliegtuigen in te 
zetten. Om goed te kunnen mikken, 
moet laag worden gevlogen en dat 
kan uit veiligheidsoverwegingen 
niet ’s nachts. Het Israëlische bedrijf 
Elbit heeft een systeem ontwikkeld 
waarmee doelgericht vanaf grotere 
hoogte, en dus ook ’s nachts, water 
kan worden gestort op een brand.  
| Foto: Flash90

Jaloersheid
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“Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken” 
(Romeinen 11:11)

Rabbijn Yekusiel Yehuda Halberstam | Foto: torahdownloads.com

kort nieuws

Een verhaal uit de Tweede Wereldoorlog werpt hier een 
bijzonder licht op. De nazi’s schiepen er genoegen in om 
Joden te vernederen. Met name de aanzienlijke rabbijnen, 
want door die te vernederen, wisten ze dat ze ook hun 
volgelingen raakten. Rabbijn Yekusiel Yehuda Halberstam 
was zo’n Joodse leider die in hoog aanzien stond. In 1944, 
toen de nazi’s de macht overnamen in Roemenië, werd hij 
in zijn woonplaats door de nazi’s publiekelijk vernederd. 
Hij werd aan zijn baard door de stad getrokken en op een 
gegeven moment vroeg de SS-commandant die hem voort-
trok: “Gelooft u dat de Joden Gods uitverkoren volk zijn?” 
De rabbijn antwoordde: “Ja”. Hierop pakte de officier zijn 
geweer en sloeg de rabbijn hard met de kolf tegen zijn hoofd, 
zodat hij bloedend neerviel. “En gelooft u nu nog steeds dat 
u het uitverkoren volk bent”, vroeg de SS’er sadistisch. De 
rabbijn antwoordde opnieuw: “Ja”. 

Nu begon de SS’er de rabbijn die al op de grond lag te schop-
pen en te trappen waar hij hem maar kon raken. De omstan-
ders dachten dat hij zou sterven, zo hard mishandelde de 
commandant de rabbijn. Ten slotte vroeg de commandant 
hijgend: “En nu? Geloof je nog steeds dat je Gods uitverkoren 
volk bent?” De rabbijn keek hem met een bebloed en opge-
zwollen gezicht aan en knikte. Woedend viel de SS’er tegen 
hem uit: “Hoe kun je dat nog denken? Kijk naar waar je ligt 
en kijk dan naar mij. Hoe kun je jezelf ’het uitverkoren volk’ 
noemen?” De rabbijn antwoordde hem: “Zolang wij niet 
degenen zijn die anderen vernederen en mishandelen, zijn 
we nog steeds het uitverkoren volk.”

Israëls uitverkiezing is niet als die van een heerser. Een 
koning of president kan zich trots voelen en verheven boven 
een ander. Israël werd gekozen door de Eeuwige en tegen-
over Hem kun je je alleen maar vernederen. Dan verhef je 

je niet, maar volg je Zijn geboden. Op die manier is Israël 
verkozen om Gods licht op aarde te zijn. Dit bijzondere 
verhaal van de rabbijn is zo’n bijzondere lichtstraal.

Bron: rabbijn Y.Y. Jacobson/theyeshiva.net

Uitverkoren volk
Het idee dat de Joden ‘Gods uitverkoren volk’ zijn, roept bij sommige mensen  
nogal eens weerstand op. Zouden Joden dan ‘beter’ zijn dan andere mensen?  

Is zo’n concept ook niet een recept voor Joden om zich boven anderen te verheffen?



israël aktueel | maart 2020 

11

“Kom, laten wij opgaan naar de berg van de Here, naar het 
huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen 
aangaande zijn wegen, en zullen wij zijn paden bewande-
len. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de 
Here vanuit Jeruzalem.” Woorden van de profeet Micha. 
Een deel van de boodschap die hij brengt is gewijd aan een 
verre toekomst. Zijn hoofdstuk 4, waaruit we citeren, opent 
met de woorden ‘in het laatste der dagen’. In die verre 
toekomst zal de wet uitgaan van Sion en het woord van de 
Heere vanuit Jeruzalem. Micha zelf was een tijdgenoot van 
Jesaja en dat plaatst hem, ruwweg, in de achtste eeuw vóór 
Christus. Hij ziet in die laatste dagen vele volken optrek-
ken naar Jeruzalem. Het zullen er inderdaad vele zijn, zoals 
zijn woordkeus laat zien. Naharóe amíem aláv ... “de volken 
zullen er naartoe stromen”. En: halchóe gojíem rabíem ... “vele 
heidenvolken zullen op weg gaan”. De profeet ziet stromen 
van mensen die naar de berg des Heren trekken, naar Sion, 
om daar de wet en het woord van de Heere onderwezen te 
krijgen. Het werkwoord naharoe is verwant aan het woord 
nahar, dat ‘rivier’ of ‘stroom’, betekent. Micha ziet de volke-
ren in stromen komen.

‘Tsión’ 
We komen de naam Sion 154 keer tegen in de Hebreeuwse 
Bijbel. Hij komt voor in uiteenlopende Bijbelboeken. Dat 
wijst op een belangrijke functie. Hij wordt het allereerst 
genoemd in 2 Samuël 5:7. Daar lezen we dat David “de 
vesting Sion”, de metsoedat Tsión, inneemt. Hij verovert 
die op de aldaar wonende Jebusieten. Hiermee hebben we 
de locatie bevestigd gekregen. Vers 9 zegt dan: “David ging 
in de vesting wonen en noemde die ‘Stad van David’” ... 
va-jéesjev David biemtsoedáh va-jikrá la ir David. Maar dit 
is nog maar het begin van de geschiedenis van de stad. De 
menselijke bewoner, David, gaat vooraf aan een godde-
lijke, want Psalm 132:13 laat ons weten: “De Here heeft 
Sion verkozen ... hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik 
verlangd”. 

De naam 
De Hebreeuwse vorm van de naam luidt: Tsion. De eerste 

letter is de dubbelklank ts. Wij zijn gewend aan het idee 
dat een Hebreeuwse eigennaam een betekenis heeft. Bij 
de naam Tsion is die minder gemakkelijk vast te stellen. 
De meeste uitleggers denken aan het woord tsi, dat ‘droog’ 
betekent. Dan zou het gaan om een in principe kale, onbe-
groeide plaats. Niet onmogelijk. Maar die sluitletter n, de 
noen, heeft wellicht een bepalende functie. Tsion is moge-
lijk gebaseerd op de woordstam ts-i-n. 
Die leidt naar het werkwoord letsajéén. Dat betekent 
‘kenbaar maken’ en ook ‘markeren’. In Ezechiël 39 treffen 
we het woord tsijóen aan en dat in die betekenis van marke-
ren. Ook in Jeremia 31:21. De vorm tsijóen verschilt gram-
maticaal niet van tsión. In Ezechiël gaat het letterlijk om 
het plaatsen van merktekens op de plekken waar mensen-
beenderen uit een slag zijn aangetroffen. Daarna komen er 
grafdelvers naar die plekken om ze te begraven.

Merkteken? 
De handboeken laten deze betekenis in het midden, en 
geven ook geen alternatief. “Betekenis onzeker” wordt 
gezegd. Maar Psalm 132:13 zegt: Ki bachar Adonai be-tsión 
... “Want de Here heeft Sion verkozen”. Vervolgens: “Dit 
is mijn rustplaats voor immer, hier zal Ik wonen”. Nu 
hebben we feitelijk een theologische reden om Sion een 
gemarkeerde plek te noemen. Sion is de plaats die God 
zelf heeft aangegeven als een merkteken, als de plaats van 
Zijn aanwezigheid. Daar zou dan Zijn Geest aanwezig 
zijn. Eerder, in de tabernakel was zo’n aanwezigheid er 
duidelijk, want God troonde op de beide cherubs boven 
het verzoendeksel, en daar vond de verzoening plaats door 
het bedekken van het verzoendeksel met offerbloed. Zou 
het merkteken Sion niet een strikte parallel daarmee zijn? 
Namelijk een plaats waar de hemel de aarde raakt? Een 
plaats waar de stoffelijke mens zich kon richten naar het 
hemelse. In de Hebreeuwse handboeken vinden we deze 
analyse niet. Maar wij spreken hier in onze verklaring van 
de naam Sion opzettelijk meer in theologische zin. Nu, het 
zionisme heeft zijn werk gedaan: Israël is teruggekeerd. 
Toestromen als een rivier kunnen, naar het woord van 
Micha, de heidenvolken, en dat om God te leren kennen.
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Met Hem leef  
je echt
Wat staat er in eigenlijk in die laatste 
verzen van het Bijbelboek Gene-
sis? In Genesis 47:28 lezen we: “En 
Jakob leefde (wajechi) zeventien jaar 
in Egypte”. Er staat niet dat hij daar 
verbleef, maar leefde! 

Dat zegt iets over de kwaliteit van 
zijn leven. De Joodse uitleg zegt: tot 
130 jaar waren de jaren van Jakobs 
leven weinig en kwaad geweest. 
Maar de laatste zeventien jaar waren 
zijn gelukkigste, die hebben zijn hele 
leven vergoed. Daarom wordt dat hier 
apart genoemd. Zoals Jozef de eerste 
zeventien jaar onder de hoede van zijn 
vader bleef, zo is Jakob nu de laatste 
zeventien jaar onder de hoede van 
Jozef. 

Dus zeventien jaar samen met Jozef 
aan het begin en zeventien jaar aan 
het einde. Dat is samen 34 jaar van 
zijn totale leven, die waren de beste. 
Dat was het échte leven voor Jakob. 
Opmerkelijk is dat dit precies de 
getalswaarde van het woord wajechi 
(en hij leefde) is: 34. De les voor ons 
is: zien we in Jozef een beeld van de 
vernederde en verhoogde Jezus, dan 
ligt ons ware leven in het dicht bij 
Jezus te mogen verkeren. Hij met mij 
en ik met Hem! Buiten Hem leef je 
niet, maar besta je slechts.

Lezen we nog iets verder in Genesis 
50:24, dan staat er: “En Jozef deed de 
zonen van Israël zweren zeggende: 
God zal u gewisselijk bezoeken.” Als 
we dat wat letterlijker vertalen staat 
er: Jozef bezwoer de zonen van Israël 
te zeggen: gedenken, gedenken zal 
God jullie. De les is dat Israël onder de 
moeilijkste omstandigheden hardop 
moet blijven zeggen: God zal ons 
zeker ons gedenken. En dat geeft 
reden om je nooit over te geven aan 
de wanhoop. Die uitgesproken zin is 
als het ware een wachtwoord in tijden 
dat God Zijn volk lijkt te vergeten. Er 
zal verlossing komen, want beloofd is 
beloofd. 

En inderdaad lezen we later dat God 
tot Mozes zegt in Exodus 3:16: “Ga 
verzamel de oudsten van Israël en 
zeg tot hen: Ik heb gedacht, gedacht 
aan u!” Gods belofte wordt heerlijk 
vervuld! Het eerste boek van de 
Tenach, Genesis, eindigt met een 
profetie van terugkeer: er komt een 
einde aan de ballingschap en een 
terugkeer naar het eretz Jisrael, het 
land Israël!

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

Sion 
“Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij; ook weenden wij als wij  

aan Sion dachten.” Psalm 137 is een vroege, zo niet de vroegste uitdrukking  
van het Joodse verlangen naar terugkeer. Maar het woord ‘zionisme’ is nog jong:  

dat werd pas in 1890 gemunt door de journalist Nathan Birnbaum.
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Cadeau:  
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cadeau-pakket ter waarde  
van € 40,0040 jaar Israël Producten Centrum

Aalsmeer Diny Wichers  � 020 - 6455530 
“Het Baken” Sportlaan 86  
Zaterdag 7 maart 13.00 - 16.00 uur

Alblasserdam Fam. Fiole  � 06 - 30902370 
In “Het Scheepke”  
Rijnstraat 434 
Dinsdag 3 maart 10.00 - 12.00 en  
14.00 - 17.00 uur 
Donderdag 5 maart 10.00 - 12.00,  
14.00 - 17.00 en 18.30 - 20.00 uur 

Alkmaar/Koedijk Anneke van Wordragen - Smits 
 � 072 - 5619690 
Blaer 42 
Woensdag 18 maart 10.00 - 18.00 uur

Almere-Buiten Mevr. H. Esseboom 
 � 06 - 47632617 
Het Missiecentrum “De Wegwijzer” 
Makassarweg 80 
Zaterdag 7 maart 10.00 - 16.00 uur

Alphen aan de Rijn Jannie Westdijk 
 � 06 - 55731974 
Energieweg 2 D  
Woensdag 4 en zaterdag 7 maart 13.00 - 17.00 uur

Amersfoort W. Heeneman  � 06 - 18674022 
Harskamperzand 1 
Maandag 2 t/m dinsdag 10 maart na tel. overleg.

Amstelveen Diny Wichers  � 020 - 6455530 
Camera Obscuralaan 484 (Nieuw Adres) 
Woensdag 4 maart 10.00 - 20.00 uur

Amsterdam Diny Wichers  � 020 - 6455530  
“Tituskapel” hoek Derkinderenstraat /  
W. Nuijenstraat 1 
Zaterdag 14  maart 11.00 - 15.00 uur

Amsterdam/Buitenveldert Diny Wichers 
 � 020 - 6455530 
In “Keerpunt” A.J. Ernststraat 302 - 304 
Woensdag 11 maart 10.00 - 15.00 uur

Apeldoorn Chaya de Haan  � 06 - 16936172 
Houtsnijdershorst 648 
Maandag 2 t/m vrijdag 6 maart 14.00 - 17.00 uur

Arnhem Anneke Nicolaij  � 06 - 57527906 
Stadswaardenlaan 95 
Maandag 2 en dinsdag 3 maart 15.00 - 17.00 uur

Assen Mevr. M. Verhaagen  � 06 - 21531227 
Stedepark 20 
Donderdag 5 en vrijdag 6 maart 10.00 - 16.00 uur  

Barneveld Marilene Zoutendijk  � 0342 - 417224 
Arendshorst 46 
Donderdag 5 maart 09.00 - 12.00,  
14.00 - 17.00 en 19.00 - 21.00 uur 

Beilen Anneke Broksma  � 0593 - 542926 
Dovenetellaan 15 
Donderdag 5 maart 14.00 - 19.00 uur 
Vrijdag 6 maart 10.00 - 15.00 uur

Biggekerke Suzet Besuijen  � 0118 - 552472  
Kerkplein 16 
Donderdag 5 maart van 09.30 - 17.30 uur 

Blerick- Venlo Els en Ton Jonkers  � 06 - 15227261 
Het huis van Wijk “Het Zonneveld”, 
Stadhoudersstraat 75 
Dinsdag 3 maart 14.00 - 17.00 uur

Bleskensgraaf Consulente: Liesbeth Kortlever 
 � 06  13822417 
Bij: Adrie Swijnenburg - Broekhuizen 
   0184 - 689494 
Hondsdrafstraat 27 
Donderdag 19 maart 13.30 - 17.00 uur

Bovenkarspel Lucy en Henk van Essen 
 � 0228 - 785959 
Boerhaavestraat 66 
Maandag 2 t/m maandag 9 maart na tel. overleg.

Buitenpost Hinke Minnema  � 06 - 13129370 
Trekweg 16 
Maandag 2 en woensdag 4 maart  
13.00 - 18.00 uur

Capelle aan den IJssel Mevr. Koolmees 
  � 010 - 4508036 
Crocusstraat 7 
Ma 2 t/m di 10 maart na tel. overleg.

Creil Erna Mellema  � 06 - 22176087  
Christelijke Boekenuitleen, Graaf Florislaan 36 
Vrijdag 13 maart 19.00 - 21.00 uur     
Zaterdag 14 maart 10.00 - 17.00 uur

Drachten R. Oppedijk  � 06 - 81516708 
Hooizolder 314 
Maandag 2 maart 14.00 - 18.00 uur

Emmeloord Ria Mulder - de Jong  � 0527 - 613903 
Bunschotenlaan 38 
Maandag 4 t/m dinsdag 10 maart na tel. overleg.

Enschede Ada Otter in Boekhandel David 
 � 053 - 4323363 
Beltstraat 45 
Maandag 2 t/m dinsdag 10 maart  
Tijdens openingstijden Boekhandel David

Epse Malka Straaten  � 0575 - 473702 
Hassinklaan 17 
Vrijdag 6 maart van 10.00 - 18.00 uur

Etten Leur Fam. Willems  � 076 - 7505883 
Orgelhof 44 
Maandag 2 t/m dinsdag 10 maart na tel. overleg.

Fijnaart / Zwingelspaan Riet Verhoeven - 
Vermeulen  � 06 - 22209608 
Drogedijk 69 
Vrijdag 6 maart 14.00 - 16.00 uur 
Zaterdag 7 maart 11.00 - 16.00 uur

Geldermalsen Annie en Henk van der Kruijt 
 � 0345 - 507343 
Willemstraat 19 
Woensdag 4 en donderdag 5 maart van  
10.00 - 17.00 uur

Goes Willy Jansens - Dekker  � 06 - 51057947 
Berkenstraat 8 
Donderdag 12 maart 09.30 - 17.00 uur

Gouda Mevr. R. van Herk  � 0182 - 530298 
Esdoornstraat 16 
Maandag 2 maart 14.00 - 20.00 uur

`s Gravenpolder Lucia Beij  � 0113 - 311641 
Berkehof 2 
Maandag 2 t/m dinsdag 10 maart na tel. overleg.

Groningen Mevr. T.F. de Nooijer  � 050 - 5416968 
H. Dunantlaan 608 (Heymanscentrum) 
Donderdag 5 maart 11.00 - 17.00 uur

Groningen Mevr. Hazenberg  � 050 - 5771243 
J. van Hattumstraat 23 
Donderdag 5 maart 10.30 - 18.00 uur

Groningen Libelina Morel  � 06 - 22950563 
Dukdalf 22 
Zaterdag 7 maart 14.00 - 17.00 uur

Hardenberg Mevr. I. H. van Eldik  � 0523 - 232002 
Van Oijstraat 24   
Vrijdag 6 maart 16.00 - 19.00 uur

Heino/Lierderholthuis Marian van der Bent - Rink 
 � 06 - 18881266 
Bredenhorstweg 21 
Dinsdag 3 en vrijdag 6 maart 09.00 - 17.00 uur  
na tel. overleg.

Huizen Mevr. Ankie de Pater  � 035 - 5255284 
S. de Beauvoirlaan 85 
Woensdag 4 en donderdag 5 maart  
10.00 - 12.00 en 14.00 - 16.00 uur

IJmuiden Mevr. J. J. Zwitser - Slager 
 � 0255 - 511652 
Keetberglaan 50, Toren 2 
Dinsdag 3 maart 10.00 - 18.00 uur

IJsselmuiden Jolanda Bremer  � 06 - 41948667 
B & B Shalom, Zwolseweg 9 B,  
Woensdag 4 maart 9.30 - 17.30 uur en  
18.30 - 20.30 uur

IJsselmuiden Carola van der Spek  � 06 - 43191164 
Kluisstraat 45 
Vrijdag 6 maart 09.00 - 21.00 uur

Kamerik Anneke Los - Meijers  � 06 - 14526532 
Mijzijde 4 
Dinsdag 3 en donderdag 5 maart 10.00 - 17.00 uur

Kampen Janny Kok - Opgelder  � 06 - 23864456 
Burgwal 13 
Donderdag 5 maart 14.00 - 18.00 uur

Katwijk Fam. Kuipers  � 071 - 4028828  
Doggersbank 7   
Dinsdag 3 maart 14.00 - 20.00 uur 
Woensdag 4 maart 10.00 - 18.00 uur 
Donderdag 5 maart 14.00 - 20.30 uur

Kockengen Hilda van Oosterom  � 06 - 83231780 
Fuut 4 
Vrijdag 6 en zaterdag 7 maart 14.00 - 17.00 uur

Krabbendijke Wil Butijn  � 0113 - 502182 
Noordweg 23 
Woensdag 4 maart 10.00 - 17.00 uur

Leek Fam. Postma  � 0594 - 707010 
Romboutstraat 16 
Di 3, wo 4, vr 6 en di. 10 maart 14.00 - 18.00 uur 
Za. 7 maart 10.00 - 15.00 uur

Leerdam Jantine Slotboom - Brouwer 
 � 0345 - 610120 
Violierlaan 36 
Donderdag 5 maart na tel. overleg. 

Lelystad Gré van Dijk  � 06 - 44195948 
Westhoven 98  
Dinsdag 3 maart 13.00 - 17.00 uur

Lelystad M. Buijnink - Akker  � 0320 - 842758 
Bongerd 206 
Maandag 2 t/m dinsdag 10 maart na tel. overleg.

Lisse Fam. Gelderman  � 0252 - 415165 
Jacob van Ruysdaelplein 133 
Maandag 2 t/m dinsdag 10 maart na tel. overleg. 

Maassluis Anita Mudde - Teeuwen en Wil Heijes 
 � 010 - 4676148 
App.complex “De Maeze” 
Mgr. W.M. Bekkerslaan 46 
Dinsdag 3 maart 10.00 - 18.00 uur

Meerkerk Lia Hijkoop  � 06 - 13289987 
Slingerlandstraat 17 
Dinsdag 3 en woensdag 4 maart 14.00 - 18.00 uur

Middelharnis Wim en Sophia Stoter 
 � 0187 - 846232 
Prins W.A. Alexanderstraat 13 
Maandag 9 maart 12.00 - 20.00 uur

Nieuwegein Dhr. van Heck  � 030 - 6036921 
Martinusgaarde 16 
Maandag 2 maart 11.00 - 21.00 uur 

Nieuwleusen Fam. Neelis  � 0529 - 484525 
Kon. Wilhelminalaan 59 
Vrijdag 6 maart 11.00 - 20.00 uur

Oldebroek Piet en Gea Wastenecker 
 � 0525 - 631779 
Klocklaan 9 
Vrijdag 6 maart 10.00 - 21.00 uur 
Zaterdag 7 maart 9.00 - 12.00 uur

Oldemarkt Janny Bouwer - Muis  � 0561 - 452171 
in “de Ontmoeting”, Marktplein 9 
Zaterdag 7 maart 10.00 - 16.00 uur

Oud- Beijerland Ariena Troost  � 06 - 81170331 
Wolweversweg 15 
Maandag 2 maart 10.00 - 21.00 uur 
Dinsdag 3 maart 10.00 - 17.00 uur

Oudekerk a/d IJssel Gerdie van Baren - Rodrigo 
 � 06 - 10526621 
IJssellaan 2 
Vrijdag 6 maart 10.00 - 17.00 uur

Oudekerk a/d IJssel Loura Otterspeer 
 � 06 - 51021971 
IJsseldijk-Noord 254 
Woensdag 4 maart van 10.00 - 16.00 en  
19.00 - 21.00 uur

Pernis Janny van der Kuil  � 010 - 4164698 
Burgemeester van Esstraat 189 
Dinsdag 3 maart van 10.00 - 21.00 uur 
Woensdag 4 maart van 10.00 - 16.00 uur

Putten Gerda Klok - Elferink  � 0341 - 361257 
Harderwijkerstraat 91 
Dinsdag 3 maart 11.00 - 17.00 en  
19.00 - 20.00 uur

Rijssen St. C.I.H.I.  � 0548 - 515122  
Jan en Riek Schelhaas 
Lindenlaan 5 
Dinsdag 3 en donderdag 5 maart 13.30 - 18.00 uur 
na tel. overleg.

Rijssen Wilma Mensink  � 0548 - 522525 
Pastoor Petersstraat 49 
Maandag 2 maart t/m dinsdag 10 maart  
na tel. overleg.

Rotterdam Dirk den Exter  � 010 - 2937810 
Amelandsestraat 14 b 
Woensdag 4 maart 14.00 - 17.00 uur

Staphorst Klaasje van der Heide  � 038 - 3866996 
In gebouw “De Rank” Ebbinge Wubbenlaan 41 A 
Vrijdag 6 maart 13.00 - 18.00 uur

Stiens Johanna Zilver  � 058 - 2575846 
Dr. G.A. Wumkesstraat 9 
Zaterdag 7 maart 10.00 - 16.00 uur

Streefkerk Nel Noorland  � 0184 - 683270 
Molenakker 18 
Maandag 2 t/m dinsdag 10 maart van  
10.00 - 17.00 uur na tel. overleg

Surhuisterveen Mevr. J. van der Hoek 
 � 0512 - 362896  
Munnikestraat 7  
Woensdag 4 en vrijdag 6 maart 10.00 - 17.00 uur 
Donderdag 5 maart 10.00 - 21.00 uur

Urk Judith de Boer  � 06 - 20372449 
Kuil 16 
Donderdag 5 maart 14.30 - 17.00 uur  
Vrijdag 6 maart 10.00 - 12.00 en 14.30 - 17.30 uur

Urmond Ester Rebel  � 046 - 8883561 
Bergstraat 4  
Maandag 2 maart 10.00 - 15.00 uur

Vaassen Aartje en Jan Brummel  � 0578 - 570031 
Apeldoornseweg 27 
Dinsdag 3 en 10 maart 09.00 - 15.00 uur 
Woensdag 4 en donderdag 5 maart  
13.00 - 19.00 uur 
Vrijdag 6 maart 9.00 - 12.00 uur.

Velsen- Noord Fam. Zuidema  � 0251 - 228286 
Zeeuwstraat 12 
Ma 2 t/m di 10 maart na tel. overleg.

Venlo Mevr. W. Botman - Karthaus 
 � 077 - 3544883 
Helbeek 62 
Zaterdag 7 maart 10.30 - 15.00 uur

Voorburg Barbara en John Roeloffs 
 � 070 - 7442767 
Appelgaarde 231 
Vrijdag 6 maart 19.00 - 21.00 uur 
Zaterdag 7 maart 10.30 - 12.30 uur.

Wijk bij Duurstede Flora van Meggelen 
 � 0343 - 750249 
Birkastraat 47 
Maandag 2 t/m dinsdag 10 maart na tel. overleg. 

Wijk en Aalburg Toos Vos - Tissing 
 � 0416 - 697272 
Kortestraat 24 
Vrijdag 6 maart 15.00 - 17.00 uur

Winschoten Dinie Nobbe  � 0597 - 541874 
P. C. Hooftlaan 131 
Dinsdag 3 maart 10.00 - 20.00 uur

Zaandam Mevr. E.D. Middelhoven - Rem 
 � 075 - 6706035 
Stadskwekerij 12 
Maandag 2 t/m dinsdag 10 maart  
14.00 - 18.00 uur na tel. overleg.

Zierikzee Jenny Groenveld  � 06 - 12072775 
In “Boekwinkel Jona” Visstraat 6 
Zaterdag 7 maart 10.00 - 17.00 uur

Zoetermeer Mevr. H. van West de Veer 
 � 079 - 3166074 
Annaplaats 3 
Dinsdag 3 en zaterdag 7 maart 10.00 - 16.00 uur

Zoetermeer Chris de Roo  � 06 - 51535472 
Parelgrijs 44 
Zaterdag 7 maart 11.00 - 16.00 uur

Zwaagwesteinde / De Westereen Saakje en Feije van  
der Meulen  � 0511 - 442099 
In: ‘De Kazerne’, Munewei 17  
Woensdag 4 en donderdag 5 maart  
13.00 - 17.30 uur 
Vrijdag 6 maart 09.00 - 17.00 uur

Zwolle Marja Hendriks 038 - 4659577 
Van Echtenmarke 4 
Donderdag 5 maart 10.00 - 17.30 uur

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

De Anti-Defamation League doet elk 
jaar via een elf-vragen-index onder-
zoek naar de ideeën van Amerikanen 
over Joden. En wat blijkt? Veel van 
de ondervraagden is het eens met de 
negatieve stereotypen over Joden, 
zoals macht (25 procent) en samen-
klitten (44 procent). 61 procent van 
de ondervraagden was het tenminste 
eens met een van de elf antisemiti-
sche vragen. Het onderzoek wordt 
gezien als maatstaf voor het meten 
van anti-Joodse opvattingen in Ame-
rika. | Foto: Flash90

Arabische landen  
missen Joden
Aan het begin van de twintigste 
eeuw woonden er ongeveer een mil-
joen Joden in de Arabische landen, 
nu zijn dat er hooguit nog enkele 
duizenden - vooral in Marokko en 
Tunesië. Na de oprichting van de 
staat Israël werden de Joden, vaak 
goed opgeleid, uit de Arabische 
landen verdreven, en kregen deze 
landen er vaak Palestijns-Arabische 
vluchtelingen, vaak arm, voor terug. 
Onder Arabieren groeit het besef, 
zo betoogt dr. Edy Cohen, dat dit in 
het nadeel van de Arabische landen 
heeft gewerkt. Steeds meer Arabie-
ren pleiten voor een terugkeer van 
de Joden. Ook zijn er moslims die 
zeggen dat de economische neer-
gang en aanhoudende oorlogen en 
terreur in de Arabische landen een 
straf van Allah zijn omdat ze de Jo-
den niet beschermd hebben.

Terreur op TikTok

Een Arabische gebruiker postte op 
TikTok een animatiefilmpje waarin 
vier terreuraanslagen in Jeruzalem 
worden nagebootst op heroïsche 
muziek. TikTok is een onder kinderen 
populair sociaal mediakanaal, waar 
gebruikers zelf korte video’s kunnen 
maken en delen. In de video zie je 
een terrorist die met zijn auto in-
rijdt op Israëli’s bij het treinstation, 
iemand die schiet op de politie, en 
twee messentrekkers. | Foto: screenshot
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Niet alleen Jeremia spreekt zo, andere profeten doen dat 
ook: Joël bijvoorbeeld, en we kunnen het ook lezen aan het 
einde van Sefanja. Allereerst is duidelijk dat het God zelf is 
die een keer brengt in het lot van Israël. Het is geen mense-
lijke onderneming, hoewel God achter de schermen mensen 
wel gebruikt. Zo financiert de Perzische koning Kores de te-
rugkeer uit de Babylonische ballingschap.

Wanneer?
Een vraag die bovenkomt, is: wanneer brengt God een keer 
in het lot van Zijn volk? Bij de Exodus uit Egypte zie je dat 
het tijdstip alles te maken heeft met wat er gebeurt in het be-
loofde land. Alleen als de zonden van de Amorieten ‘vol’ zijn, 
brengt God de kinderen van Israël naar zijn erfdeel.
De ballingschap van Babel is een zuivering. God loutert op 
deze manier Zijn volk. Hij verbergt zich voor Zijn kinderen, 
zodat zij weer naar Hem gaan verlangen en als dat gebeurt 
gaan de poorten van Babylon open.
De laatste ballingschap, die nu op een einde loopt, heeft te 
maken met het licht dat vanuit Jeruzalem de wereld heeft 
beschenen. Israël was daar waar de Geest van hun God de 
blijde boodschap van het Koninkrijk bracht. De terugkeer uit 
die ballingschap laat zien dat het evangelie nu gebracht is tot 
aan de einden der aarde.

Fysiek en geestelijk
Als God een keer brengt in het lot van Israël is dat allereerst 
fysiek. Dat lezen we ook in Jeremia 31. De kinderen van Juda 
keren terug naar hun land en ze spreken weer vol bewonde-
ring over Gods heilige berg, Jeruzalem met de tempel. Maar 
het is zeker ook een geestelijke ommekeer. De eerste opper-
rabbijn van het moderne Israël, rabbijn Kook, heeft daar tel-
kens weer op gewezen: de uiterlijke terugkeer zal leiden tot 
een innerlijke verandering.

Oordeel en omkeer
Maar de omkeer werpt ook zijn schaduw op de volken. Zij 
worden gericht voor de manier waarop zij Gods oogappel 
behandeld hebben in de jaren en soms eeuwen van de balling-
schap. God verhardt het hart van de farao, Babel gaat ten on-
der en Joël vertelt dat aan het einde de Heere de volkeren doet 
optrekken naar Jeruzalem om hen voor de poorten van Jeru-
zalem te straffen. De volken hebben de Joden mishandeld en 
Gods land verdeeld. En nu presenteert God hen de rekening.
Maar dat is niet het einde van alles. Het is de omkeer die God 
brengt in het lot van Zijn volk die een voorbode is voor een 
wereldwijde omkeer. Alle knie zal zich voor de Heere buigen 
en meer dan ooit zal Jeruzalem het gezegende middelpunt 
van de aarde zijn.

Bassam liet me zijn stempas zien waar-
mee we ons bij het stemlokaal kunnen 
melden als we verkiezingen hebben. 
“Krijg jij dat nou ook? Dit is de derde 
keer dat ze me zoiets sturen. Binnen 
een jaar! Ik kan me niet herinneren 
dat ik een abonnement had genomen”, 
schamperde hij. Eigenlijk zijn we al-
lemaal wel een beetje moe ervan. Ja, 
we zijn trots op onze democratie. We 
beweren zelfs dat men bij ons ’demo-
cratie voor gevorderden’ beleeft. Maar 

driemaal in een jaar kiezen? Een beetje 
te veel van het goede, maar we hebben 
weinig keus.

Jaren geleden werd ik, tijdens een 
lezing, gevraagd wat ik als Hollander 
eigenlijk vond van de diversiteit in 
Israël. Ik antwoordde dat al die partij-
en niet onze realiteit weerspiegelen. 
Het volk Israël is intern verdeeld. Nee, 
niet in Asjkenazische en Sefardische 
Joden. Ook niet in religieus en niet-re-

ligieus. Of links of rechts. Of zwart 
of wit. Nee. Wij in Israël zijn verdeeld 
in slechts twee groepen: de ene groep 
weet alles, en de andere groep weet 
alles beter...
Allemaal willen we vrede. Een gedeelte 
wil dat unilateraal, zonder met een 
partner te onderhandelen, een ander 
gedeelte wil dat door onderhande-
lingen en samenwerking. Sommigen 
beweren dat er geen plaats is met onze 
vijanden te spreken, want ze liegen 
toch. Anderen beweren dat we juist 
met onze vijanden moeten spreken, en 
in samenwerking een betere toekomst 
voor allemaal kunnen verzekeren.

Verkiezingen in Israël zijn emotioneel. 
Het ligt ons op ons hart en we willen 
allemaal gelijk hebben. Dus toen we 
verleden jaar april gingen stemmen, 
waren heel wat mensen zeker dat het 
Netanyahu-tijdperk ten einde zou ko-
men, ook vanwege de vele verdenkin-
gen die op hem rusten. Maar de uitslag 
was ongeveer fifty-fifty, dus mochten 
we het nog eens overdoen in septem-
ber, met als uitslag: wéér gelijkspel.
Over niet al te lange tijd stemmen we 
weer. Het kan opnieuw onbeslist ein-
digen, ondanks het gevoel dat het mis-
schien nu wel gaat lukken. Wordt het 
Benjamin of wordt het Benny? Geen 
idee. Wel weet ik dat, ongeacht de uit-
slag, ik een trotse Jood en een trotste 
zionist ben.

Jeremia 31 – deel 8
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Een omkeer brengen

Kiezen en delen

De Herziene Statenvertaling vertaalt dat de Heere een omkeer zal brengen in de gevangenschap  
van Juda (Jeremia 31:23). De NBG vertaalt dat God een keer zal brengen in hun lot. Het is maar  

net van welk Hebreeuws werkwoord je het afleidt. Maar de essentie is wel duidelijk:  
God belooft de situatie van Zijn volk te veranderen.

Israëli’s wandelen langs grote verkiezingsbillboards met daarop de rivalen Benjamin Netanyahu en 
Benny Gantz. | Foto: Flash90
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Wie een nieuw leven in Israël gaat opbouwen, heeft 
veel te leren en regelen. Denk bijvoorbeeld aan het 
leren van de taal, het vinden van werk, onderdak en 
een school voor de kinderen. Maar ook de alledaagse 
dingen, zoals het leren begrijpen van de Israëlische 
gewoonten of het openen van een bankrekening. 
Afgelopen december bezocht ik de kibboets Mashabei 
Sadeh, waar het prachtige programma First Home in 
the Homeland de nieuwkomers hierbij helpt. 

DE KIBBOETS
Vanuit Jeruzalem reed de bus naar de kibboets in het 
zuiden. De hekken om de kibboets vielen me meteen 
op. Daarachter was een soort dorp te vinden met 
huizen, sportplaatsen, speeltuinen en een school. Ik 
stapte uit de bus en keek rond. Het was overal schoon 
en netjes onderhouden. Wel wat oud en stoffig. Lo-
gisch ook, de kibboets ligt in de Negevwoestijn. 

We kwamen bij elkaar in een ontmoetingsruimte 
waar meer verteld werd over het integratieprogram-
ma en het leven in de kibboets. De inwoners zijn 
zowel immigranten als plaatselijke bevolking. Het 
leven daar is erg gericht op elkaar. Saamhorigheid 

speelt een grote rol. Men eet samen en deelt alles 
met elkaar. Ook immigranten worden in de groep op-
genomen. Dit speelt een positieve rol in de integratie, 
omdat er op deze manier van en met elkaar geleerd 
wordt.

Immigranten uit bijvoorbeeld Oost-Europa of Afrika 
worden naar deze plek gebracht. Ze verblijven hier 
zes maanden lang. Ze volgen een intensief program-
ma, waarbij ze vijf maanden lang, vijf dagen per week 
en vijf uur per dag Hebreeuws krijgen. Daarnaast 
wordt gezocht naar een baan en goed onderdak en 
gaan de kinderen naar school. 

HET VERHAAL VAN ORLY
Veel immigranten hebben een verhaal te vertellen. 
Deze verhalen zijn helaas vaak niet zo rooskleurig. 
Mensen komen soms uit erbarmelijke omstandighe-
den zoals armoede, honger en oorlog naar Israël. Het 
verhaal van Orly Wolstein uit Oekraïne raakte me. Ze 
is in 2011 door Koen Carlier en zijn team naar Israël 
gebracht, maar liet al haar familie achter. Intussen 
werkt ze al weer vijf jaar bij First Home in the Home-
land (zie een artikel van Orly op de pagina hiernaast). 

INTEGREREN KUN JE LEREN, 
MAAR DAN WEL MET EEN ‘ZACHTE LANDING’ 

Joden die terugkeren naar het Beloofde Land. Velen komen thuis in Israël. Het is prachtig om te zien dat zovelen deze 
keuze maken. Maar, hoe belangrijk is het dat deze mensen goed opgevangen worden en integreren in de Israëlische  

samenleving? Het programma First Home in the Homeland helpt mensen om het leven in Israël vorm te geven.
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WEETJE: 
BETEKENIS VAN ‘ALIJA’

Het woord ‘alija’ betekent letterlijk omhoog-
gaan, maar heeft twee betekenissen. Aller-
eerst de oproep van de voorlezer in de sy-
nagoge. Als hij de teksten uit de Thora gaat 
voorlezen, worden zeven of acht personen 
opgeroepen om onhoorbaar mee te lezen. 
Dit moet nauwkeurig gebeuren. De tweede 
betekenis van het woord alija houdt verband 
met de reis naar Israël met het voornemen 
zich daar voor altijd te vestigen, ofwel immi-
gratie. Men heeft het dan over ‘op alija gaan’ 
of hij/zij heeft ‘alija gemaakt’.

DE WET OP 
TERUGKEER 

In 1950 werd in Israël de Wet op Terugkeer aangenomen. Deze 
wet stelt dat iedereen, die een Joodse grootouder heeft of met 
iemand is getrouwd die een Joodse grootouder heeft, de Israë-
lische nationaliteit kan krijgen. 
Deze ruime definitie van wie als ‘Jood’ wordt toegelaten 
als burger van de Joodse staat, werd door premier David 
Ben-Goerion gekozen, omdat Hitler deze maatstaf ook han-
teerde bij het bepalen van wie Joods was en moest worden 
uitgeroeid. Iedereen die volgens deze definitie gevaar liep te 
worden vervolgd, zou in Israël een veilig thuis moeten vinden.

WEETJE:  
HULP BIJ VERVOER

Jaren en jaren geleden was het lokale 
vervoer in Oekraïne wel goedkoop, maar 
onbetrouwbaar. Vandaar dat de Joden die 
naar Israël gingen graag met onze wester-
se, betrouwbare touringcars reisden. Nu is 
er veel beter lokaal vervoer beschikbaar, 
maar dat is veel te duur. Vandaar dat onze 
praktische hulp zoals het gratis vervoer 
naar de Israëlische ambassades en luchtha-
vens belangrijk blijft.



Ooit was de halve bevolking van het dorp Joods. Door 
pogroms trokken velen weg, en na de Holocaust was 
er geen Jood meer over. Pas in de jaren zestig kwam 
de moeder van Valeriy, Rachel, met haar man weer 
terug in haar geboortedorp. En zoals in elk dorp, kent 
iedereen elkaar, en waren zij als nieuwkomers ‘raar’ 
en ‘anders’. Rachel werkte als accountant en was zeer 
nauwkeurig en trouw, meerdere keren verkozen tot 
beste werknemer. Maar desondanks ook de eerste die 
ontslag kreeg, waar ze ook werkte. De kleine Valeriy 
werd door de kinderen in het dorp ‘die Jood’ genoemd. 
Valeriy droomde ervan om dierenarts te worden, maar 
zijn ouders konden een studie niet betalen. Dus ging 
hij na zijn eindexamen aan de slag in een fabriek. 

ANGST VOOR PESTEN
Toen ik voor de eerste keer met Valeriy en Lesya 
sprak – enkele maanden voordat ze naar Israël zouden 
vertrekken – vroegen ze me om Israël niet te noemen 
in het bijzijn van hun vijf jaar oude zoon Yuri. “Hij 
kan anders worden gepest op de kleuterschool door 
andere kinderen als ze ‘Jood’ of ‘Israël’ horen.”
Nu zit Yuri op een Joodse kleuterschool in Israël, en 
niemand zal hem hierom pesten. Hij is een zorgeloos 
kibboetsknulletje. Wanneer zijn ouders Hebreeuws 
studeren, leert hij fietsen – en inmiddels kent hij bijna 
elk klein paadje van de kibboets. 

DROMEN KRIJGEN KANSEN
Ook Valeriy is een stap dichter bij zijn droom om 
dierenarts te worden. Elke week doet hij vrijwilli-
gerswerk in een dierenkliniek in Afula. De weg is 
nog lang – veel studeren, assistent worden en dan 
arts – maar Valeriy gelooft dat hij de juiste stap al 
heeft gemaakt en dat ze nu eindelijk thuis zijn. 

CHRISTENEN VOOR ISRAËL HELPT
Christenen voor Israël reisde naar het afgelegen 
dorpje Ugniv om het gezin naar het consulaat te 
brengen voor het doornemen van alle eisen en pa-
pieren, en later bracht chauffeur Kolya hen naar het 
vliegveld. Valeriy, Lesya en Yuri brachten de nacht 
door in de schuilplaats van Christenen voor Israël 
vlakbij Kiev. Chauffeur Kolya van het Oekraïense 
team van Christenen voor Israël nam afscheid van 
het gezin op de luchthaven en wenste hen het beste. 
Valeriy, Lesya en Yuri verlieten Oekraïne met de 
woorden uit Jesaja 43: “Wees niet bang, want ik ben 
bij je. Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug, 
uit het westen breng ik jullie bijeen.”

Olry Wolstein werkt voor het programma First Home in 
the Homeland.

TOEN DE LAATSTE JOOD 
NAAR ISRAËL GING...

Het vertrek van de laatste Joden uit een Oekraïens dorpje naar Israël, het gebeurt van tijd tot tijd. 
Zo ook onlangs, toen Valeriy en Lesya en hun zoon Yuri het stadje Ugniv verlieten. 

Het stadje staat officieel bekend als kleinste stad van Oekraïne en ligt tegen de grens met Polen.
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DOE MEE, HELP DE JODEN  
DIE VERLANGEN NAAR ISRAËL

Elke week, elke maand, en al jarenlang mogen we door uw trouwe steun Joden uit allerlei landen 
in de wereld helpen bij de terugkeer naar Israël. U steunt dit werk zowel financieel als met uw 
gebed. Daardoor kunnen we duizenden Joden helpen met praktische zaken, waarvan vervoer de 
voornaamste is. 

 OEKRAÏNE
  Voor 135 euro kunnen Koen Carlier en zijn team medewerkers Joden in Oekraïne helpen  

met het vervoer naar het consulaat en de ambassade, en later naar het vliegveld. Het blijkt 
steeds weer dat al die mensen het als bijzonder ervaren dat er mensen zijn die hen hele-
maal vrijwillig hierbij willen helpen.

 INDIA
 Ook Joden in het verre noordoosten van India keren terug naar Israël, de Bnei Menashe.  
  We helpen hen met de tickets van de reis die bestaat uit veel etappes en enkele overstap-

pen. Het verschil in koopkracht tussen Israël en India is zo enorm, dat ze zonder uw hulp 
nooit naar Israël kunnen vertrekken, omdat ze eenvoudigweg de reis van 900 euro niet zelf 
kunnen betalen. 

 FRANKRIJK
  Vaak vertrekken ze in stilte, de Joden uit Frankrijk. Zodra de buurt hoort dat ze voorgoed 

vertrekken, kunnen deze Joden hun huis en andere waardevolle spullen nauwelijks nog 
voor een eerlijke prijs verkopen. We helpen hen bij de verhuizing naar Israël. Deze hulp 
kost 400 euro.

»  Gebruik de acceptgiro bij deze krant of doneer op  
NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen voor Israël  
met daarbij ‘breng de Joden thuis’ en eventueel de  
vermelding van het land.

Als u € 135,- voor een Jood uit de voormalige Sovjet- 
Unie, of € 900,- voor een Jood van de Bnei Menashe 
uit India stort voor Breng de Joden thuis, ontvangt 
u een mooi certificaat als dank en bewijs dat u heeft 
geholpen een Jood thuis te brengen.

Wij weten dat velen deze certificaten jarenlang als 
gebedsherinnering gebruiken. Ze bidden specifiek 
voor de persoon die ze mochten helpen terug te keren 
naar Israël.

CERTIFICAAT  
EN GEBEDS- 

HERINNERING

VERVOER  

€ 135

TICKET  

€ 900

VERHUISKOSTEN 

€ 400
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bankrekening nummer:  
NL12 RABO 0335 5422 39 

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

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

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

 

 

 

Stichting Jaffa-Project Nederland Strijen 
Strijen 

facebook: 
Jaffa-Project  
Nederland 

JAFFA, voor velen een begrip. Voor u ook ? 

    

 

bankrekening nummer:  
NL12 RABO 0335 5422 39 

De Stichting Jaffa-Project Nederland werd in 1987 opgericht met 
als enig doel: fondsenwerving voor het Jaffa Instituut in Israël. 

Met die fondsen, d.w.z. financiële steun, helpt het Jaffa Instituut: 

• kinderen van klein tot groot 
• alleenstaande moeders 
• gezinnen 
• bejaarden, onder wie veel overlevenden van de Shoah 

Het bestuur van onze stichting bestaat uit een handvol vrijwilligers 
die zich belangeloos inzetten met als resultaat dat 97% van uw 
giften  rechtstreeks naar het Jaffa Instituut gaat.  

Is uw gift daarbij of misschien nog niet? Uw steun redt levens. 
Heel hartelijk bedankt. 

 

 

Meer informatie bij 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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DONEER ONLINE: WWW.SHAAREZEDEK.NL 

Zorg
rond

levenseinde
Het ziekenhuis hee�  het leven hoog in 
het vaandel staan. Daar thuiszorg voor 
mensen in de laatste levensfase te wensen 
overlaat ziet het zieken huis zich gesteld 
voor een bijna onmogelijke opdracht: de 
structurele toename van palliatieve zorg 
in het ziekenhuis naar de toekomst zeker 
te stellen. 

De vraag naar palliatieve zorg neemt 
substantieel toe. Een groot deel van de 
focus is nu gericht op uitbreiding met 
extra medewerkers en de investering in 

middelen om er voor te zorgen dat elke 
patiënt zowel op medisch als emotioneel 
vlak de juiste zorg ontvangt en het 
uitbreiden van ambulante zorg, zodat 
patiënten thuis  kunnen worden verzorgd.

Laat deze zorg rond het levenseinde 
ook onze zorg zijn. Namens de talloze 
patiënten die profeteren van uw 
ongelofelijke betrokkenheid vragen wij 
u vrijmoedig ook in 2020 dit belangrijke 
project te steunen. 

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

  Gebedszaak 
  Hartezaak 
  Erezaak 
  Noodzaak

Help ons daarom 
Israël helpen in het 
Shaare Zedek Ziekenhuis 
te Jeruzalem

PALLIATIEVE ZORG IN HET 
SHAARE ZEDEK ZIEKENHUIS

on International Law 
and the Israel-Palestine Conflict

A 2-week program from 21 June – 3 July 2020
Jerusalem, Israel

Learn about international law
in historical, strategic, political and 

religious context

Seminars | Lectures | Excursions 
and Fun!

The School is open to: 
Academic Students, 

Graduates and Professionals

www.thinc.info/summer-school-2020/
Send email to register: ss20@thinc.info

Join 
the Summer 
School

Join 
the Summer 
School
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israël

In 2020 bestaat Christenen voor Israël veertig jaar! Dit geven we dit voorjaar 
vorm met met een unieke concerttour. Beleef een aantal belangrijke feest- en 
gedenkdagen met Israël mee tijdens de jubileumconcerten ‘Verbonden met Isra-
el’. Met heel veel Israëlische muziek, samenzang en sprekers!

Nieuwe spreker:  
Frank van Oordt
We mogen een nieuwe spreker verwelkomen in ons sprekersteam: Frank van Oordt. 
Hij is getrouwd en heeft vijf kinderen. In het dagelijks leven leidt hij de educa-
tie-afdeling bij Christenen voor Israël. Frank: “Als je de Bijbel leest, gaat het veel 
over waken en bidden. We mogen klaarstaan voor Jezus om door Hem gebruikt te 
worden. Dat God Zijn volk terugbrengt in Jeruzalem en op de bergen van Israël is 
een teken van Zijn trouw. Hij doet wat Hij belooft. Als de Bijbel daarover schrijft, 
gaat het eigenlijk ook altijd over de komst van de Koning. We leven nu in bijzondere 
tijden. Onze voorouders hebben gehoopt hiervan getuige te zijn. Israël is een teken 
van hoop!”

»  Nodig Frank of één van onze andere sprekers uit via cvi.nl/sprekers of  
bel 033-2458824.

Voor wie meer wil weten over Israël

Israël Thema Talks
De voorjaarseditie van de Israël Thema Talks is weer van start gegaan! Op 
zaterdag 15 februari luisterde een volle zaal naar de lezingen van ds. Willem 
J.J. Glashouwer en voormalig Europarlementariër Bas Belder. In de komende 
maand staat er nog een interessant programma te wachten!

De Israël Thema Talks zijn bedoeld voor iedereen die meer wil weten over Israël. Daar-
om staan er allerlei thema’s op het programma:

Zaterdag 29 februari
10.30 uur ds. Kees Kant: Israël in 
het Nieuwe Testament
12.45 uur Eppo Bruins: Is er een 
oplossing voor het Israëlisch-Pales-
tijns conflict?

Zaterdag 7 maart
10.30 uur Frank van Oordt: Het 
Israël van de vaders
12.45 uur Henriët Poot: De moe-
ders van Israël

Dinsdag 10 maart
20.00 uur ds. Oscar Lohuis: De drie fasen van het Koninkrijk

Donderdag 19 maart
20.00 uur opperrabbijn Binyomin Jacobs: Poerim, een actuele geschiedenis 

Zaterdag 28 maart
10.30 uur Nati Hakshur: Over leven na terreur
12.45 uur Koen Carlier: Breng de Joden thuis

»  Omdat Christenen voor Israël dit jaar veertig jaar bestaat, trakteren we: aanmelden is 
helemaal gratis! Als u erbij wilt zijn, is aanmelden echter wel belangrijk. Dit kan via cvi.nl/
thematalks of 033-2458824.

Verbonden met Israël

Bezoek een jubileumconcert
“Tijdens deze concerten staat de verbondenheid met Israël centraal”, legt Arjan Wendt 
uit die namens Christenen voor Israël nauw betrokken is bij de organisatie van deze con-
certtour. “In het programma komt dit tot uitdrukking in de muziek, die wordt verzorgd 
door een Nederlandse christen, Marcel van der Poel, en een Israëlische Jood, Gilad Nezer. 
De sprekers zullen vertellen over de verbonden die God met Israël heeft gesloten.”

Feest- en gedenkdagen
Elk concert heeft een ander thema, dat aansluit op een Israëlische feest- of gedenkdag 
die rond de datum van het concert wordt gevierd. Zo viert Israël begin april Jom Ha’a-
lija, de dag dat men stilstaat bij het wonder van de terugkeer van het Joodse volk naar 
het land Israël. Daarna volgen half april twee gedenkdagen – Jom Hasjoa, de herden-
kingsdag van de Holocaust, en Jom Hazikaron, dodenherdenking, en sluiten we eind 
april en eind mei af met twee feestdagen: Jom Ha’atsamaoet, Onafhankelijkheidsdag, 
en Jom Jeroesjalajim, Jeruzalemdag.

Het complete schema ziet er als volgt uit:
•  donderdag 2 april om 20.00 uur in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk
•  dinsdag 21 april om 20.00 uur in de Tabernakelkerk in Apeldoorn 
•  zaterdag 25 april om 20.00 uur in de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes
•  woensdag 29 april om 20.00 uur in de Emmaüskerk in Eindhoven
•  maandag 25 mei om 20.00 uur in Bethel in Drachten 
 
»  Kaarten 5 euro (inclusief pauzedrankje) zijn verkrijgbaar via cvi.nl/verbonden,  

033-4220404 (ma – za van 9.00 tot 22.00 uur) of vul de antwoordkaart bij deze krant in.
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Boeken over Israël
Zeven redenen om voor Israël te kiezen
Dick Langhenkel wil je in de brochure 
Zeven redenen om voor Israël te kiezen – En 
te strijden tegen antisemitisme mondig 
maken, motiveren en van duidelijke argu-
menten voorzien om achter Israël te staan. 
We leven in een tijd dat antisemitisme steeds brutaler 
de kop op steekt. Waarom is in onze dagen het antisemi-
tisme gevaarlijker dan ooit? Deels omdat het geraffineerd 
verpakt wordt, deels omdat bij steeds meer mensen de 
noodzakelijke kennis ontbreekt om de anti-Joodse argu-
menten te doorzien en te weerleggen. 
Zeven redenen om voor Israël te kiezen; Dick Langhenkel; € 3,-

Zegen door Israël
Het nieuwe boek van Oscar Lohuis is de 
paperback die zelfs jongeren willen lezen. 
Het is gemakkelijk leesbaar en maakt het 
plan van God met Zijn volk duidelijk. 
Voor ieder die Oscar kent als spreker 
of voorganger, maar ook voor diegene 
die eindelijk helder wil hebben hoe het nou precies zit 
met de plaats van Israël in de Bijbel. Een leuk boek om 
cadeau te doen!
Zegen door Israël; Oscar Lohuis; € 12,95

» Deze uitgaven zijn te bestellen via cvi.nl/winkel.
Impressies door Peter Wortel
Tot 5 mei kunt u in het Israëlcentrum in Nijkerk de expositie Impressies door Peter Wortel bekijken. Een prachtige selec-
tie reliëfs en tekeningen waarin Wortel iets van zijn verhouding met Israël of het Jodendom heeft verbeeld. Peters 
Joodse achtergrond speelt een belangrijke rol in zijn werk. In zijn werk probeert hij de diepte en schoonheid van 
Joodse en Bijbelse symbolen uit te drukken. Bij de expositie hoort het boek Dertig impressies, waarin hij op originele 
wijze het land Israël in beeld brengt. In tekeningen en gedichten geeft hij de impressies weer die hij heeft opgedaan  
bij het bezoek van het land met zijn vrouw en (blinde) zoon.

»  De tentoonstelling is van maandag tot zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur gratis te bezoeken in het Israël- 
centrum, aan de Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk. Op zaterdag 21 maart geeft Peter om 13.00 uur een  
presentatie over zijn werk en de boodschap die erachter zit. Aanmelden voor deze presentaties kan via  
cvi.nl/israelcentrum.

Israël en de Kerk

Wat betekent Israël nu?
De vraag boven dit stukje staat ook centraal in het 
komende nummer van Israël en de Kerk, het kwartaalma-
gazine voor voorgangers en theologisch geïnteresseerden, 
dat begin maart verschijnt. Verschillende scribenten 
geven daarop een persoonlijk antwoord. Een kleine greep: 
“Israël geeft mij hoop.” “Israël is een bevestiging van Gods 
bestaan en van Gods trouw.”
Belangwekkend is verder een bijdrage over een rabbijns 
commentaar op het evangelie van Matteüs van de negen-
tiende-eeuwse rabbijn Elija Tzvi Soloveitchik. Binnenkort 
verschijnt er een Nederlandse vertaling van 
dit commentaar. In Israël en de Kerk vindt u 
alvast een voorproefje. 

»  Interesse in een gratis abonnement?  
Kijk op cvi.nl/israelendekerk.

In december 2019, tijdens een muzikale lunch met bijna 
honderd Holocaustoverlevenden, stond ik oog in oog 
met een 89-jarige overlevende uit Jeruzalem. “Kan ik 
even met je praten”, vroeg hij en stelde zich aan mij 
voor als Yosef Kleiman.

Enkele fragmenten uit het leven van Yosef. Twee jongens 
in de bloei van hun leven belandden in Auschwitz. Tijdens 
het Loofhuttenfeest stonden ze samen met tweeduizend 
tienerjongens te wachten op selectie. Een houten plank 
werd aan een doelpaal genageld en de jongens moesten er 
onderdoor lopen. Degenen die lang genoeg waren om de 
plank te bereiken, werden aan het werk gestuurd, degenen 
die dat niet waren, werden gedood. 
Op veertienjarige leeftijd wist Yosef dat hij niet lang genoeg 
was. Zijn broer, twee jaar ouder, fluisterde tegen hem: “Je 
moet iets doen!” Wanhopig legde Yosef keien in zijn schoe-
nen om zichzelf groter te maken, maar hij kon geen stap 
verzetten door de pijn. Zijn broer gaf hem uiteindelijk zijn 

pet, hij verscheurde die en plaatste die op de stenen om 
de pijn te verzachten. De wanhopige pogingen waren niet 
succesvol. Yosef was nog steeds niet lang genoeg. 

Toen dokter Mengele zich omkeerde, sloop hij gauw in 
de rij die al was gepasseerd. Hij was echter niet de enige 
jongen die dit deed. Toen Mengele merkte dat deze rij 
ongewoon lang werd, beval hij dat deze opnieuw moest 

Onze projecten

Voedselpakketten van Yad L’Ami

Holocaustoverlevenden bij Yad L’Ami. | Foto: Yad L’Ami

worden gecontroleerd. Terug in zijn oorspronkelijke rij 
werd hij geconfronteerd met de dood, totdat Mengele, 
boos en moe, het sorteren stopte. Yosef was voorlopig 
weer veilig. Duizend andere jongens werden wel naar de 
gaskamer gestuurd. 
Toen op een dag een werkgroep van 1500 mannen naar 
Dachau in Duitsland werd gestuurd, wisten tien jongens, 
onder we Yosef en zijn broer, zich onder hen te verber-
gen en ontsnapten uit Auschwitz.

Ik stond perplex, dat ik oog in oog stond met Yosef. Maar 
kon ik hem eigenlijk wel echt in de ogen kijken? Ik dacht 
alleen: o, God vergeef ons! Duizenden Holocaustoverle-
venden wachten weer op voedselpakketten voor Pesach. 
Mogen ze een waardig feest hebben? | Tekst: Ria Doekes

»  U kunt een bijdrage overmaken op NL38 ABNA 051 
310 252 van Christenen voor Israël met vermelding 
’voedselpakketten Yad L’Ami’.

19 en 28 mei

Excursies Joods Nijkerk

Foto: CvI

Zoals in veel plaatsen in Nederland het geval is, zijn ook 
in Nijkerk veel sporen van het Jodendom teruggevon-
den. Restanten van een eens rijk Joods leven, dat na de 
Holocaust vaak abrupt tot stilstand kwam. Ga met ons 
op ontdekkingstocht tijdens één van de excursies naar 
Joods Nijkerk op 19 of 28 mei. 

We bezoeken onder andere de zomertentoonstelling 
Redders in nood in het Israëlcentrum en genieten van een 
typisch Israëlische lunch. Daarnaast maken we onder 
leiding van Loek de Liever een rondwandeling langs 
belangrijke Joodse plekken in Nijkerk en bekijken we 
de expositie 75 jaar bevrijding van Nijkerk in Museum 
Nijkerk. 
U kunt dit mooie programma bijwonen op dinsdag 19 
mei en donderdag 28 mei, van 10.15 tot ongeveer 16.00 
uur. De kosten zijn 15 euro per persoon. We starten 
met koffie en thee in het Israëlcentrum aan de Henri 
Nouwenstraat 34 in Nijkerk. 

Amsterdam, Elburg en Amersfoort
Wie nog meer wil leren over de Joodse geschiedenis in 
Nederland, kan op donderdag 30 april of woensdag 15 
juli mee op excursie in Amsterdam (€ 15,-), dinsdag 21 
april excursie Elburg (€ 14,50) en dinsdag 26 mei excursie 
Amersfoort (€ 14,50).

»  Voor meer informatie, meer excursies en aanmelden 
kijkt u op cvi.nl/excursies. 

Het centrum van Nijkerk. | Laurens Hoddenbagh
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Hineni Symfonie Orkest speelt 7 maart in Eindhoven o.l.v. dirigent Belianko

Een nieuw gezicht,  
een Israëlisch geluid

Met Ilia Belianko als dirigent brengt het Hineni Sym-
fonie Orkest niet alleen een Joods geluid, het heeft nu 
ook een Israëlisch gezicht. Belianko groeide op met 
muziek. Al op jonge leeftijd speelde hij piano, dat was 
nog in Sint-Petersburg. Na de val van het IJzeren Gor-
dijn verhuisde de familie naar Israël en kreeg Belianko 
de kans om daar zijn school af te maken en verder te 
studeren in de muziek. 

Om zich als musicus en in het bijzonder als dirigent 
verder te ontwikkelen kwam hij terecht in Nederland, en 
zo kon het gebeuren dat hij nu dirigent is van het Hineni 
Symfonie Orkest.

Wist je, toen je naar Nederland kwam, dat er in Nederland 
veel mensen achter Israël staan? 
“Ik wist dat er mensen zijn die niet negatief tegenover 
Israël staan, maar ik wist niet dat er hier zoveel mensen 
zijn die van Israël houden! Alles wat ik voel, is dat Israël 
een wonderland is, dat je als Israël kan bestaan ondanks 
alle omstandigheden. Israël is een wonder.” 

Wat doet het je als Israëli om voor dit orkest te staan?
“Ik heb enorme waardering voor het bestaan van dit 
orkest. Dat is voor mij heel belangrijk als Israëli. Vooral de 
houding van de mensen in het orkest die hetzelfde gevoel 
hebben voor mijn land, dat is apart. Zij spelen heel veel 

Joodse muziek, ze maken zelf arrangementen. Een orkest 
dat bestaat als goed doel voor Israël, dat is echt apart!”

Wat zijn je plannen met het Hineni Symfonie Orkest?
“Ik wil graag het repertoire uitbreiden: toegankelijker 
maken voor publiek en meer Israëlische klassieke muziek 
brengen. Er zijn ook klassieke Joodse componisten, maar 
wat minder bekend bij het publiek van dit orkest, denk 
aan Offenbach, Bloch, Mendelssohn en Mahler. Daar 
wil ik het publiek meer mee laten kennismaken, minder 
bekend, maar wel voor een breed publiek aansprekend 
in de muziek die ze componeerden. En ik wil het Neder-
landse publiek laten kennismaken met Israëlische klas-
sieke componisten.”

Zijn die er dan?
“Ja, heel veel zelfs. Ze zijn in het Westen bijna niet 
bekend. Paul Ben-Chaim bijvoorbeeld, in Israël heel 
bekend. Hij vluchtte in de jaren dertig uit Duitsland 
naar Israël. Hij zocht een nieuwe stroom van Israë-
lische muziek. Er was een symfonieorkest, er waren 
componisten, maar nog geen Israël. Zij noemden hun 
muziek Israëlisch-oosters. Het betekende in de praktijk 
dat zij geboeid waren door oosterse melodieën, want 
er waren ook Joden uit Jemen en Marokko in Israël en 
zij brachten hun eigen muziek mee die je kon horen 
in de synagogen en tijdens feesten. Dat was nieuw 
en exotisch. De componisten destijds probeerden die 
componenten van de oosterse muziek in de klassieke 
muziek te brengen. Dat was een interessante mix. Daar 
wil ik ook wat van brengen in het orkest. Ik heb daarom 
al aan een paar componisten waarmee ik studeerde 
gevraagd of ik een aantal van hun werken zou mogen 
uitvoeren in Nederland. Dat is echt interessant voor 
het orkest, maar ook voor het publiek, echt Israëlische 
klassieke muziek!”

»  Het Hineni Symfonie Orkest speelt op 7 maart in Eind-
hoven in de Emmaüskerk en op 2 mei in Huizen onder 
leiding van Ilia Belianko. Kaarten zijn te bestellen voor 
€ 10,- in de voorverkoop via hinenisymfonieorkest.nl

Help de zigeuners van Jeruzalem

Dekens en kachels 
voor de winter
Een Israëlische bevolkingsgroep waar bijna nooit 
over bericht wordt, zijn de zigeuners, de doma-
ri. Ze wonen vooral in en nabij Jeruzalem. Deze 
mensen hebben een moeilijke positie in Israël en 
worden vaak gediscrimineerd om wie ze zijn. Het 
Domaricentrum in Jeruzalem ondersteunt deze 
mensen.

Er is veel armoede en werkloosheid onder de 
domari. Zeker onder de ouderen zijn er velen die 
nooit een schooldiploma hebben gehaald, die niet 
kunnen lezen of schrijven, geen inkomen hebben, 
geen arts bezoeken als ze iets mankeren, en ook 
maar zeer beperkt hulp krijgen van familie, want ook 
de familie kan vaak nauwelijks rondkomen.
Voor deze mensen is de winter in Jeruzalem een 

zware tijd. Want de huizen in Israël zijn vaak onge-
isoleerd en niet voorzien van verwarming. Zo ook 
voor Kawthar. Kawthar is een 65-jarige domari-
vrouw. Ze komt soms naar het centrum en helpt 
dan mee met koken. De Domari Society geeft haar 
dan een lunch. Ze is weduwe, haar echtgenoot 
overleed tien jaar geleden. Het is moeilijk voor haar 
om nog werk te vinden, want ze is analfabeet, heeft 
de basisschool niet afgerond en trouwde al heel 
jong. Omdat ze in Isawiya woont op de Westoever 
komt ze niet in aanmerking voor bijstand door de 
overheid. Voorheen had ze een beetje werk door 
vanuit huis naaiwerk te doen, maar nu niet meer. 
Ze is afhankelijk van haar zoon. Hij heeft soms wat 
werk, en soms niet. Ze hebben geen verwarming, 
ook geen straalkacheltje, die hen tegen de kou 
beschermt deze winter. En geld om ook maar iets 
aan te schaffen, is er eenvoudigweg niet.

Voor Kawthar en al die andere domarivrouwen, 
-mannen en -kinderen die kou lijden, wil Amoun 
Sleem van het Domari Centrum graag dekens en 
kacheltjes beschikbaar stellen. Maar zonder uw 
hulp lukt dat niet. Helpt u Kawthar en al die andere 
domari? Met 25 euro kan al een persoon geholpen 
worden. 

»  Geef voor dekens en kacheltjes voor de domari 
op NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen 
voor Israël met de vermelding ‘dekens domari’. 
Namens hen: bedankt!

Gezocht:  
vrijwilligers voor onze 
sprekersavonden
Ds. Henk Poot, ds. Willem Glashouwer en ds. Kees van 
Velzen. Bekende sprekers die elke week wel een paar 
keer op pad gaan om de Bijbelse boodschap over Israël 
te verkondigen.

Maar al onze bijeenkomsten in het land zouden geen 
succes zijn zonder de inzet van de vrijwilligers die als 
begeleider meegaan. Omdat er steeds meer lezingen 
zijn, hebben we dus ook steeds meer begeleiders nodig. 
Misschien wel iets voor u? Als begeleider opent u de 
bijeenkomst en heet de bezoekers welkom, kondigt u de 
collecte en andere belangrijke zaken aan en verzorgt en 
bemant u de boekentafel. Het betreft vrijwilligerswerk, 
maar u ontvangt wel een reiskostenvergoeding. Gemid-
deld neemt dit werk één avond per week in beslag. 

» Interesse of vragen? Neem dan contact op met 
Arjan Wendt. Mail naar arjanwendt@cvi.nl of bel 
033-2458824.

Spaaractie  
Israël 
Producten 
Centrum
Bij deze krant vindt u een 
spaarkaart van het IPC 
waarmee u kunt sparen 
voor een gratis box boorde-
vol heerlijke Israëlproduc-
ten ter waarde van veertig 

euro. Bij al uw aankopen in de Israëlwinkel – in de winkel 
in Nijkerk, bij een consulente of online op israelwinkel.nl 
- ontvangt u bij elke tien euro één zegel. Heeft u de spaar-
kaart vol, lever hem dan in en ontvang die heerlijke, rijk 
gevulde Israëldoos.
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De hartverscheurende
geschiedenis van
eeuwenlange
Jodenvervolging in
christelijk Europa en 
Gods antwoord hierop

€ 19,50
464 blz. 

WIM VERWOERD | SEPT 2019

HET BLOED SCHREEUWT
UIT DE AARDE

Bestel op: 

hetbloedschreeuwt.nl

www.hetbloedschreeuwt.nl

De schrijver laat zien dat er een lijn loopt van 

de antisemitische kerkleer, waarin Joden als 

vervloekt werden gezien, naar de Holocaust. 

Wim Verwoerd maakte meer dan zestig reizen 

naar de Joodse gemeenschap in Oekraïne 

en bezocht tientallen massagraven en 

kampen in Estland, Letland, Litouwen, Wit-

Rusland, Oekraïne, Polen en Oostenrijk. In dit 

boek gaat hij ook in op wat Gods Woord zegt 

over het vergieten van onschuldig bloed. 

GOUDA, SNEEK, DRACHTEN EN ASSEN!
NIEUWE BOEKPRESENTATIES IN 



Gebed gevraagd

Israël Aktueel nu 
ook in Zuid-Korea
Een groot land met veel christenen en veel me-
gagrote kerken. Zo kun je Zuid-Korea wel noemen. 
Het kerkelijk leven is in de geschiedenis sterk 
bepaald door het calvinistisch protestantisme uit 
Nederland. 

Er zijn dan ook van oudsher veel goede banden 
tussen Zuid-Koreaanse en Nederlandse kerken. 
Bedrijven, zakenmensen en kerken onderhouden via 
het ‘Israël Forum’ gezamenlijk goede banden met 
Israël. 

Krant in het Koreaans
In november 2019 is onze krant Israël Aktueel gelan-
ceerd in het Koreaans. Twee presbyteriaanse kerken 
in Seoel wilden graag gastheer zijn voor deze presen-
tatie die vergezeld ging van een conferentie over 
Israël. Omdat alle artikelen en Bijbelstudies in het 
Koreaans vertaald moeten worden bestaat de eerste 
editie uit slechts vier pagina’s. Het doel is om dit in 
de toekomst uit te breiden. 

Ds. Paul Jung, een Zuid-Koreaanse predikant met een 
hart voor Israël verzorgt de vertalingen van artikelen 
en Bijbelstudies in het Koreaans. Hij is ook deelnemer 
in het eerdergenoemde ‘Israël Forum’. Bij de versprei-
ding van de nieuwe Israëlkrant wordt hij ondersteund 
door een team dat bestaat uit enkele voorgangers en 
vrijwilligers. Veel christenen in Zuid-Korea hebben 
oog voor de blijvende plaats van Israël in Gods plan 
met de wereld. Al is ook de vervangingstheologie 
zeker nog aanwezig. Er is dus nog veel werk te doen 
voor Christenen voor Israël Zuid-Korea en andere 
Israëlorganisaties. 

Najaarsconferentie
In het najaar wordt wederom een grote Israëlcon-
ferentie voor theologen en belangstellenden geor-
ganiseerd in Seoel. De Koreaanse Israëlkrant zal dan 
opnieuw onder de aandacht worden gebracht. Uw 
gebed en steun voor ons enthousiaste en gedreven 
team in Zuid-Korea is erg belangrijk en wordt erg op 
prijs gesteld. | Tekst: Ds. Kees Kant

actief

Oekraïne van 25 april tot 2 mei

Op bemoedigingsreis
‘Hartverwarmend en bemoedigend’. Zo ervaart de Joodse gemeenschap in Oekraïne de komst van Nederlanders die 
een week in hun agenda vrijmaken en de tijd nemen om hen te ontmoeten en naar hun verhaal te luisteren. Een ver-
haal dat veelal getekend is door een heftig verleden, armoede, eenzaamheid en groeiend antisemitisme. Een verhaal 
ook dat verteld én gehoord moet blijven worden.
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Ds. Paul Jung met de Koreaanse krant in Seoel. | Foto: CvI

De Laurenskerk is het enige overblijfsel van het historische stadscen-
trum van Rotterdam.

Rotterdam, Goes en Kampen

Bevrijdingsconcerten
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd 
bevrijd. Dat wordt gevierd en herdacht tijdens drie 
bevrijdingsconcerten met het Groot Bevrijdingskoor, de 
opvolger van het Reformatiekoor. De concerten vinden 
plaats in Rotterdam (Laurenskerk, 2 mei), Goes (Grote of 
Maria Magdalenakerk, 5 mei) en Kampen (Bovenkerk, 16 
mei). Elk concert begint om 19.30 uur. Naast veel koor- 
en samenzang met liederen over vrede en vrijheid is er 
elke avond een spreker van Christenen voor Israël, en 
een collecte voor Holocaustoverlevenden in Israël. De 
muzikale medewerking wordt verleend door onder meer 
Peter Wildeman, Martin Zonnenberg en Martin Mans en 
enkele van hun koren.

» Reserveer uw kaarten op peterwildeman.nl.

Alexander Blom reisde onlangs 
voor de eerste keer naar Oekraïne. 
“We bezochten weeshuis Tikva 
in Odessa, waar Joodse kinderen 
liefdevol worden opgevangen. 
Sommigen van hen hebben geen 
ouders meer, anderen hebben geen 
veilige woonplek bij ouders die 
alcoholverslaafd zijn of te arm om 
voor hun kinderen te zorgen. De 
keuken van het weeshuis voorziet 
niet alleen de kinderen, maar ook 
veel Holocaustoverlevenden in 
de stad van voedsel. In totaal gaat 
het om meer dan 450 mensen. 
De keuken is schoon, maar oud. 
De apparatuur komt nog uit de 
Sovjettijd en hangt met plakband 
aan elkaar. Toch krijgt het toege-
wijde personeel het voor elkaar 
om een voedzame maaltijd klaar te 
maken. Maar wat als er nog meer 
apparatuur kapotgaat? Wie geeft de 
weeskinderen en de ouderen dan 
te eten? En zo zijn er nog veel meer 
keukens bij Joodse weeshuizen en 
scholen die in erbarmelijke staat 
verkeren. Terwijl veel kinderen hun 

enige voedzame maaltijd van de 
dag uit die keukens krijgen. Het 
is daarom enorm bemoedigend 
om te zien hoe Christenen voor 
Israël hard bezig is om deze oude 
keukens te vervangen om deze zorg 
uit handen te nemen.”

Aandacht en liefde
Alexander ontmoette ook Holo-
caustoverlevenden die werden 
bemoedigd met een voedselpakket. 
“Velen van hen moeten rondkomen 
met een schamel inkomen. Er blijft 
na aftrek van de vaste lasten vaak 
nog tien euro per week over voor 
boodschappen. Geld voor medicij-
nen of nieuwe kleding is er niet. 
Tijdens onze vele bezoeken aan de 
Holocaustoverlevenden zagen we 
vaak dat mensen eenzaam zijn en 
werkelijk niks hebben. De bezoek-
jes van de mensen van Christenen 
voor Israël zijn voor hen enorm 
bemoedigend. Niet alleen vanwege 
de voedselpakketten, maar vooral 
door de aandacht en liefde die ze 
ontvangen.”

Wilt u zelf ook kennismaken met de Joodse gemeen-
schap in Oekraïne? Ga dan van 25 april tot 2 mei 
2020 (meivakantie) of van 20 tot 27 juni 2020 
mee met onze bemoedigingsreis. De ontroerende 
ontmoetingen met de Joodse gemeenschap, de vele 
plaatsen in het land die getuigen van een gruwelijke 
Holocaust, het inpakken en uitdelen van voedselpak-
ketten, de liefde en warmte waarmee het team van 
Christenen voor Israël in Oekraïne zich inzet voor de 
Joodse gemeenschap, het zijn de ingrediënten die 
de week tot een onvergetelijke ervaring maken. De 
meireis is een internationale reis voor alle leeftijden. 
»  Meer informatie of aanmelden: reizen@cvi.nl of 

cvi.nl/reizen.

Ga mee!

Foto’s: CvI



advertenties

Reizen met 
meerwaarde 

Leg een verbinding 
met het land en het 

volk van Israël

Kies de reis die 
uw hart raakt!
Natuurreis in het voorjaar (11 dagen)
Zesdaagse Israëlreis (6 dagen)
Profetische Israëlreis (11 dagen)
Wandelreis Israël (10 dagen)
Israël ontspannend beleven (10 dagen)
Familiereis Woord & Beweging (10 dagen)
Verdiepingsreis Israël (11 dagen)
Bijbelse studiereis (9 dagen)
Verbindingsreis Israël (15 dagen)
Jongerenreis Israël (10 dagen)
Israël Bemoedigingsreis (9 dagen)
Singlereis Experience Israel (10 dagen)
Loo� uttenfeest met Jeruzalemmars (11 dagen)
Loo� uttenfeest met Yom Kippur (15 dagen)
Van Eilat naar Jeruzalem (8 dagen)
Ontdekkingsreis Israël & Jordanië (10 dagen)

Kijk voor meer inspirerende reizen op onze website. 

www.israelidoedreizen.nl
T: 0314 - 363 280   E: info@israelidoedreizen.nl

Jan Budding Schilderwerk
Veenendaal

 

Voor al uw schilderwerk,
binnen en buiten!

06-39 675 192

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.

H.B. Slagter - 64 blz - 20x12,5 cm - 9789066944374 - € 5,65

Bijbels bidden - De gebeden van Paulus - Is bidden 
belangrijk of nodig? God weet immers alles al van tevoren? Toch zie 
je dat Paulus een man was van gebed, die innig met de Heere leefde, 
en vanuit die gemeenschap ook Gods leiding ervoer. Gebed heeft met 
de verborgen omgang met de Heere te maken. Ook belangrijk: Hoe 
moeten wij bidden? Of eigenlijk: Wat vragen we van God? Ook dat 
leert Paulus ons. Handig om te weten wat Gods Woord hierover zegt!

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

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.
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7 maart 2020
Thoralezing: Tetsavè,  
Exodus 27:20-30:10 
Haftarahlezing: Ezechiël 43:10-27

9 maart 2020
Ta’aniet Esther (Vastendag van Esther)

10 maart 2020
Poeriem (Lotenfeest)
Thoralezing: Exodus 17:8-16

14 maart 2020
Thoralezing: Ki tiessà,  
Exodus 30:11-34:35
Haftaralezing: 1Koningen 18:1-39

21 maart 2020
Thoralezing: Wajakheel,  
Exodus 35:1-38:20
Haftaralezing: 1 Koningen 7:40-50
Thoralezing: Pekoedé,  
Exodus 38:21-40:38
Haftaralezing: 1 Koningen 7:51-8:21

28 maart 2020
Thoralezing: Wajikrá, Leviticus 1:1-5:26
Haftaralezing: Jesaja 43:21-44:23

Bijeenkomsten

Dinsdag 3 maart
20.00 uur: Purmerend: Seminar ds. 

Henk Poot (1/3).  Locatie: Tabor-
kerk, Maasstraat 2. Thema: Jozef, 
Jezus en Israël.

20.00 uur: Beetsterzwaag: Lezing ds. 
Kees van Velzen.  Locatie: Ont-
moetingsruimte, ingang Vlaslaan 
26. Thema: Jeruzalem, steen des 
aanstoots.

Woensdag 4 maart
14.30 uur: Voorthuizen: Lezing 

Marianne Glashouwer op seni-
orenmiddag.  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 zen-
deling.

20.00 uur: Haacht (B): Lezing Peter 
Pellemans.  Locatie: Christen-
gemeente Emmanuel, Markt 10. 
Thema: De wederopstanding van 
Israël.

Donderdag 5 maart
19.30 uur: Urk: Lezing opperrabbijn 

Binyomin Jacobs.  Locatie: Her-
vormde Kerk de Bron, Voorland 
28. Thema: Antisemitisme voor 
en na Auschwitz en de rol van de 
kerk daarin.

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.

20.00 uur: Lochem: Lezing ds. Jaap de 
Vreugd.  Locatie: De Hooiplukker, 
Achterstraat 5. Thema: Israël, 
teken van hoop.

Vrijdag 6 maart
15.00 uur: Nijkerk: Bidstond voor 

Israël.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34.

15.30 uur: Nijkerk: Boekpresentatie 
Zegen door Israël van ds. Oscar 
Lohuis.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. 

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

Talks (3/6).  Locatie: Israëlcen-
trum, 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: 
Het herstel van het koningschap 
van Israël.

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

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

20.00 uur: Nijkerk: Israël Thema 
Talks (4/6).  Locatie: Israëlcen-
trum, 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.

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.

20.00 uur: Willemstad: Lezing ds. 
Jaap de Vreugd.  Locatie: Kerkelijk 
Centrum de Gaard, Voorstraat 40. 
Thema: Met Israël op weg naar de 
toekomst.

Vrijdag 13 maart
15.00 uur: Nijkerk: Bidstond voor 

Israël.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34.

Maandag 16 maart
20.00 uur: Vriezenveen: Seminar 

ds. Henk Poot (1/2).  Locatie: 
Cultureel Centrum, Kerkstraat 2. 
Thema: Het land Israël.

20.00 uur: Nieuw-Vennep: Lezing ds. 
Kees Kant.  Locatie: Het Trefpunt, 
Hoofdweg 1318. Thema: De grote 
betekenis van Israël voor deze 
wereld.

Dinsdag 17 maart
14.30 uur: Rijssen: Lezing Marianne 

Glashouwer.  Locatie: Carintreg-
gelandhuis de Wellehof, Welleweg 
19. Thema: Pesach en Pasen.

20.00 uur: Purmerend: Seminar ds. 
Henk Poot (2/3).  Locatie: Tabor-
kerk, Maasstraat 2. Thema: Jozef, 
Jezus en Israël.

19.30 uur: Leeuwarden: Lezing 
ds. Oscar Lohuis.  Locatie: 
Kurioskerk, Julianalaan 38. Thema: 
Tekenen van de aanstaande 
wederkomst.

Woensdag 18 maart
10.00-15.30 uur: Nijkerk: Studiedag 

voor predikanten en voorgan-
gers.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34. Met 
rabbijn Menno ten Brink en ds. M. 
van Campen.

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

20.00 uur: Roosendaal: Lezing Peter 
Pellemans.  Locatie: De Levens-
school, Benedendonk 1. Thema: 
Waarom is Jezus Joods?

Donderdag 19 maart
20.00 uur: Renswoude: Lezing ds. 

Oscar Lohuis.  Locatie: Rehoboth, 
Taets van Amerongenweg 66. 
Thema: Zegen door Israël.

20.00 uur: Oud-Beijerland: Seminar 
ds. Henk Poot (2/3).  Locatie: EG 
Hoeksche Waard, Polderlaan 1. 
Thema: Het geheim van Israël.

20.00 uur: Den Ham: Lezing Hen-
riët Poot.  Locatie: Hervormd 
Centrum de Rank, Brinkstraat 6. 
Thema: Israël in Gods heilsplan.

20.00 uur: Nijkerk: Israël Thema 
Talks (5/6).  Locatie: Israëlcen-
trum, Henri Nouwenstraat 34. 
Met opperrabbijn Binyomin 
Jacobs (thema: Poerim, een 
actuele geschiedenis). Gratis 
aanmelden via cvi.nl/thematalks 
of 033-2458824.

Vrijdag 20 maart
15.00 uur: Nijkerk: Bidstond voor 

Israël.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34.

19.30 uur: Rijssen: Lezing Heleen 
Bénard.  Locatie: Ontmoetings-
kerk, Boomkamp 4. Thema: Van 
Pesach naar Pasen.

Zaterdag 21 maart
13.00 uur: Nijkerk: Lezing Peter 

Wortel.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34.

Dinsdag 24 maart
19.45 uur: Nunspeet: Lezing ds. Oscar 

Lohuis.  Locatie: De Brug, Meester 
Drostweg 10. Thema: Beloften 
aan Israël en de gemeente.

20.00 uur: Loppersum: Lezing ds. 
Henk Poot.  Locatie: Waardevol 
Leven Gemeente, Badweg 20. 
Thema: Jezus en Israël.

Woensdag 25 maart
20.00 uur: Katwijk aan Zee: Seminar 

ds. Henk Poot (1/3).  Locatie: 
Het Anker, Voorstraat 74. Thema: 
Paulus; rabbijn en zendeling.

20.00 uur: Zuidhorn: Lezing ds. Oscar 
Lohuis.  Locatie: Gastkerk, De 
Gast 58-A. Thema: Israël, strijd en 
overwinning.

Donderdag 26 maart
20.00 uur: Oud-Beijerland: Seminar 

ds. Henk Poot (3/3).  Locatie: EG 
Hoeksche Waard, Polderlaan 1. 
Thema: Het geheim van Israël.

20.00 uur: Wetteren-B: Lezing Peter 
Pellemans.  Locatie: Levend Water 
gemeente, Lange Kouterstraat 
14-A. Thema: De Jood en heiden 
één in Christus.

20.00 uur: Sliedrecht: Lezing Kees de 
Vreugd.  Locatie: Maranathakerk, 
Lijsterweg 2. Thema: Messiaanse 
teksten in het Oude Testament.

Vrijdag 27 maart
15.00 uur: Nijkerk: Bidstond voor 

Israël.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34.

Zaterdag 28 maart
10.30-14.15 uur: Nijkerk: Israël Thema 

Talks (6/6).  Locatie: Israëlcen-
trum, Henri Nouwenstraat 34. 
Met Nati Hakshur (thema: Over 
leven na terreur) en Koen Carlier 
(thema: Breng de Joden thuis). 
Gratis aanmelden via cvi.nl/
thematalks of 033-2458824.

Dinsdag 31 maart
20.00 uur: Purmerend: Seminar ds. 

Henk Poot (3/3).  Locatie: Tabor-
kerk, Maasstraat 2. Thema: Jozef, 
Jezus en Israël.

Woensdag 1 april
20.00 uur: Katwijk aan Zee: Seminar 

ds. Henk Poot (2/3).  Locatie: 
Het Anker, Voorstraat 74. Thema: 
Paulus, rabbijn en zendeling.

Donderdag 2 april
20.00 uur: Sprang-Capelle: Lezing 

Peter Pellemans.  Locatie: Jeugd-
centrum, Kerkstraat 28. Thema: 
De Joodse wortels van het chris-
telijk geloof.

Vrijdag 3 april
15.00 uur: Nijkerk: Bidstond voor 

Israël.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34.

Maandag 6 april
19.45 uur: Ouderkerk aan den IJssel: 

Lezing Heleen Bénard.  Locatie: 
Berea, Dorpstraat 15. Thema: Van 
Pesach naar Pasen.

Dinsdag 7 april
20.00 uur: Spijkenisse: Lezing ds. 

Henk Poot.  Locatie: Michaelkerk, 
Anjerplein 1. Thema: Jezus en 
Israël.

Vrijdag 10 april
15.00 uur: Nijkerk: Bidstond voor 

Israël.  Locatie: Israëlcentrum, 
Henri Nouwenstraat 34.

Dinsdag 14 april
19.45 uur: Bruchem: Lezing Heleen 

Bénard.  Locatie: Kerkelijk Cen-
trum Eben Haezer, De Kosterij-
straat 2. Thema: De terugkeer van 
het Joodse volk naar Israël.

19.30 uur: Emmen: Seminar ds. Henk 
Poot (3/3).  Locatie: De Kapel, 
Kapelstraat 63. Thema: Jezus, 
Jozef en Israël.

20.00 uur: Nieuwpoort: Lezing ds. 
Kees van Velzen.  Locatie: Her-
vormd Centrum, Binnenhaven 20. 
Thema: Geënt op de edele olijf.

Woensdag 15 april
19.45 uur: Garyp: Lezing ds. Oscar 

Lohuis.  Locatie: Andreas Tsjerke, 
Greate Buorren 21. Thema: De 
verhouding tussen Israël en de 
kerk.

20.00 uur: Katwijk aan Zee: Seminar 
ds. Henk Poot (3/3).  Locatie: 
Het Anker, Voorstraat 74. Thema: 
Paulus, rabbijn en zendeling.

Donderdag 16 april
20.00 uur: Alblasserdam: Seminar 

ds. Henk Poot (1/2).  Locatie: ’t 
Scheepke, Rijnstraat 434. Thema: 
Het geheim van Israël.

20.00 uur: Boornbergum: Lezing 
Heleen Bénard.  Locatie: Gere-
formeerde Kerk, zaal de Hof, 
Easterbuorren 52. Thema: Heeft 
Israël onze steun nodig?

Muziek

Zaterdag 7 maart
19.30 uur: Eindhoven: Concert Hineni 

Symfonie Orkest.  Locatie: 
Emmauskerk, Jan van der Wege-
straat 2. Kaarten E 10,- in de 
voorverkoop (aan de zaal E 15,-) 
via www.hinenisymfonieorkest.nl/
concerten.

Vrijdag 20 maart
19.30 uur: Dodewaard: Zangavond. 

 Locatie: Hiense Kerk, Waalbandijk 
58. Spreker ds. Jaap de Vreugd. 
Thema: Romeinen 11. Organisatie: 
‘Prijs met Johannes de Heer’. 

Donderdag 2 april
19.45 uur: Ureterp: Zingen voor Israël. 

 Locatie: gereformeerde Kerk, 
Mounesjtritte 12. Met Gospel-
groep Lighting Stars en ds. Kees 
van Velzen.

Donderdag 2 april
20.00 uur: Noordwijk: Jubileumcon-

cert veertig jaar Christenen voor 
Israël.  Locatie: Oude Jeroenskerk, 
Voorstraat 44. Met Marcel van der 
Poel en Gilad Nezer. Kaarten E 5,- 
(inclusief pauzedrankje) via cvi.nl/
verbonden of 033-2458824.

Dinsdag 21 april
20.00 uur: Apeldoorn: Jubileumcon-

cert veertig jaar Christenen voor 
Israël.  Locatie: Tabernakelkerk, 
Waalstraat 2. Met Marcel van der 
Poel en Gilad Nezer. Kaarten E 5,- 
(inclusief pauzedrankje) via cvi.nl/
verbonden of 033-2458824.

Zaterdag 25 april
20.00 uur: Goes: Jubileumconcert 

veertig jaar Christenen voor 
Israël.  Locatie: Grote of Maria 
Magdalenakerk, Singelstraat 21. 
Met Marcel van der Poel en Gilad 
Nezer. Kaarten E 5,- (inclusief 
pauzedrankje) via cvi.nl/verbon-
den of 033-2458824.

Woensdag 29 april
20.00 uur: Eindhoven: Jubileumconcert 

veertig jaar Christenen voor Israël. 
 Locatie: Emmaüskerk, Jan van der 
Wegestraat 2. Met Marcel van der 
Poel en Gilad Nezer. Kaarten E 5,- 
(inclusief pauzedrankje) via cvi.nl/
verbonden of 033-2458824.

Overig

Tot en met 5 mei
10.00-16.00 uur: Nijkerk: Expositie 

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

28 en 29 maart
Vierhouten: Israëlweekend.  Locatie: 

’t Vierhouterbos, Nunspeterweg 
30. Info en aanmelden: secretari-
aat@cvi.nl of 033-2458824.

Israëlconsulenten 

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

De krant

De volgende krant verschijnt  
27 maart 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: Drs. 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

israël aktueel | maart 2020 

Gevraagd: oude IPC-producten
Net als Christenen voor Israël is ook het Israël Producten Centrum 
veertig jaar geleden opgericht. Over die eerste jaren willen we 
graag vertellen in een expositie in ons Israëlcentrum. Maar daarbij 
kunnen we uw hulp gebruiken. We zijn in het bijzonder op zoek 
naar producten uit die eerste jaren die we verkochten, zoals onder 
andere de houten kameel, slaapzak, plastic bewaarbakjes, parka, 
rokken, en truien.

Heeft u zo’n artikel uit de allereerste jaren van het IPC in huis, en 
zou u het tijdelijk willen uitlenen aan ons? Neem dan contact op 
met Gea Rozendaal via 033-2458814 of gea.rozendaal@ipc-nijkerk.nl. 
Stuur bij voorkeur een foto mee van het artikel dat u heeft.
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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.)

Oppenheim 2019-12 [Israel Aktueel 256x384mm].indd   1Oppenheim 2019-12 [Israel Aktueel 256x384mm].indd   1 11-12-2019   17:1911-12-2019   17:19
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JALOERS OP PAULUS?!

COLUMN

Gerard Krol
Welke rol speelde Paulus’ opvoeding bij 
zijn zendingsopdracht? 

Ruben Ridderhof
Snoeien in de edele olijf?

Bert Noteboom
Heeft het Joodse volk een streepje voor?

Daan Damsteeg
Hoe is jouw houding naar het Joodse 
volk?

Voor maar E 59,- geniet jij van 20 tot 22 maart een heel 
weekend van goeie Bijbelstudies, een mooie omgeving en 
veel gezelligheid! Zien we je op 20 maart?

»  Info & aanmelden: isreality.nl/weekend

JONGERENREIZEN

ISREALITY- 
JONGEREN- 

REIZEN 
 NAAR  ISRAËL

Ben jij deze zomer in Israël te vinden? Ga met 
ons mee! Bezoek de Klaagmuur in Jeruzalem, 
drijf op de Dode Zee en ontdek het hippe 
Tel Aviv. Daarnaast doe je een paar dagen 
vrijwilligerswerk voor de armste inwoners van 
Jeruzalem.

Met een groep toffe christelijke jongeren uit heel 
Nederland ervaar je de cultuur van Jeruzalem, krijg 
je een exclusieve tour door de Oude Stad en beleef 
je het feestelijke begin van de Sjabbat bij de Klaag-
muur. Verder chill je op het strand van Tel Aviv en 
ontdek je in de Bijbel Gods masterplan met Israël 
en de kerk. Oftewel: een reis om nooit te vergeten! 

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

MEER  
INSPIRATIE?

Volg ons dan op Instagram: 
instagram.com/isrealityNL

ISREALITY VERDIEPINGSWEEKEND

75 JAAR LATER
Afgelopen januari was de internationale Holocausther-
denking. Misschien heb je er wat van meegekregen. Het is 
dit jaar 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog. In deze oorlog 
werden zes miljoen Joodse mannen, vrouwen en kinderen 
systematisch uitgemoord. Ik weet niet hoe het bij jou zit, 
maar ik kan me daar geen voorstelling van maken. 

Toen ik in Jeruzalem het Holocaustmuseum Yad Vashem 
bezocht, kreeg ik een inkijkje in de verschrikkingen van 
de oorlog. Het was een lange opsomming van gruwelijk-
heden, maar wat me het meest raakte was het Kinder-
monument. In een donkere ruimte waren kleine lichtjes 
opgehangen, ter herinnering aan de 1,5 miljoen vermoorde 
kinderen. Een stem noemde continu de namen en leeftij-
den van de kinderen op. Het raakte me zo diep dat, voor 

ik het doorhad, de tranen over mijn wangen stroomden. 
Nu, 75 jaar later, is Jodenhaat nog steeds actueel. Maar laten 
jongeren als jij en ik proberen verschil te maken in deze tijd. 
Hoe? Spreek met liefde over het Joodse volk, het volk van 
God. Jodenhaat begint vaak klein, zoals een opmerking of 
een negatieve houding. Laten wij juist positief zijn, een licht-
je voor Israël. Wie weet zet God jou in om het beeld dat veel 
mensen hebben om te buigen.

Als God zoveel liefde heeft voor de Joden, laten wij dat 
voorbeeld dan volgen!

Paola (22) 

» Meer lezen? Kijk op isreality.nl

INSPIRATIE

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 stichten. 
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 verdiepingsweekend, van 20 tot 22 maart!  
Ben jij tussen de 15 en 28 jaar? Ga met ons mee naar Lunteren! 

De sprekers en hun onderwerpen:
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KIES VOOR EEN 

proefabonnement
OP DE GEZINSGIDS

IDENTITEIT VOOR NU

www.gezinsgids.nl  |  030 230 35 00  |  info@gezinsgids.nl  |  Elzenkade 6, 3992 AC Houten

GezinsGids staat iedere twee weken voor een moment van 
ontspanning: diepgaande interviews, schitterende reportages en 

met een eigen magazine voor de kinderen: BimBam!
Geef u nu op via www.gezinsgids.nl/abonnementen

Dit proefabonnement stopt automatisch.

No.
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CHRISTELIJK MAGAZINE VOOR HET GEZIN

Om tafel over moederschap: vier vrouwen in gesprek

„IK MOET 
LEREN 

LOSLATEN. 
DAT IS BEST 

EEN LES”

Hoe en 
waarmee 

houd je de 
badkamer 
schoon? 

Psychologe Ada de Jong:
„M’n huis, m’n baan, 
m’n kind, m’n uiterlijk: 
alles moet kloppen”

Boerin Jacquelien Kuijt over haar melktap langs de weg: 
„We hopen de 
kloof tussen boeren 
en burgers te 
verkleinen”
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3 maanden (6 nrs) 

GezinsGids en 

BimBam

€ 15,-
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Zintuigen

WAT HOOR IK 
DAAR? Ik ruik, ik ruik ...Jammie, zelfgemaaktefrikandelbroodjes!

Hoe zit dat?
Wat dromen 

blinde mensen?

Amelia en Joëlle
gaan op de tast door het MuZIEum!gaan op de tast door het MuZIEum!

zien

horen

proeven

ruiken

voelen

AMELIA

JOËLLE

christelijkechristelijke

JENS & JUUL
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