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Beproeving
Israëli’s die door de overheids-
maatregelen om het coronavirus te 
bedwingen binnen moeten blijven, 
staan gezamenlijk op de balkons van 
hun appartementen in Tel Aviv om 
groot applaus te geven aan de hulp-
verleners in het land. 

De reacties van Israëli’s op het corona-
virus zijn heel verschillend. Vrijwel 
iedereen begrijpt de noodzaak van de 
maatregelen om de bevolking zoveel 
mogelijk te isoleren om zo de versprei-
ding van het virus tegen te gaan en  
levens te redden. Een mensenleven is  
heilig. Geen land ter wereld is daar 
meer van doordrongen dan Israël.

Inkeer
In religieuze kringen valt op hoe men 
de uitbraak van het virus ziet als een 
beproeving van God, een aanwijzing 
van Boven om Israël en de wereld te be-
palen bij Zijn wegen. Zo werden allerlei 
extra gebedsoproepen gedaan en wer-
den gebeden van inkeer uitgesproken 
die normaal gesproken op de vooravond 
van de najaarsfeesten, voor het Joods 
Nieuwjaar worden gebeden. Israëls op-
perrabbijn riep het volk op een dag te 
vasten vanwege de situatie.

Bemoediging
In een land als Israël, waar men nog 
altijd de trauma’s verwerkt van Ho-
locaust, oorlog en  terreur, doet de 
coronacrisis een zware aanslag op het 
welbevinden van de burgers. Toch 
klinkt er veel bemoediging, juist vanuit 
het geloof. Men wijst op de timing van 
de crisis, zo vlak voor het Pesachfeest. 
Gingen in de Bijbel niet ook de plagen 
in Egypte vooraf aan de bevrijding?

Voorbereiding
Vanuit dit vertrouwen klinken ook ge-
luiden dat de coronacrisis ons de kans 
biedt uit onze vastgeroeste patronen te 
stappen en een betekenisvoller leven te 
beginnen. Een middel dat God gebruikt 
om de wereld te zuiveren voor een bete-
re tijd, het bereiden van de weg voor de 
komst van de Messias. | Foto: Flash90
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“Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de 

schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer: ‘Mijn toevlucht, 

mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’ Hij bevrijdt je uit het net van 

de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest, hij zal je beschermen 

met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is 

een veilig schild.” (Psalm 91:1-4)
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Israël 
●     “Geef ons hulp uit de benauwdheid, 

want heil van een mens te verwachten 
is nutteloos. Met God zullen wij krach-
tige daden doen; Híj zal onze tegen-
standers vertrappen” (Psalm 60:13-14). 
Bid voor de Israëlische overheid. Bid 
voor de vorming van de regering, dat 
zij bewust of onbewust in Gods wegen 
zullen gaan.

●     Ook Israël levert strijd tegen het 
coronavirus. Veel mensen zitten in 
quarantaine. Bid om wijsheid voor de 
Israëlische overheid. Bid dat het Israë-
lische gezondheidssysteem voldoende 
capaciteit heeft om zieken op te 
vangen en te behandelen. 

●     Dank dat in Israël belangrijke stappen 
gezet worden in het ontwikkelen 
van een vaccin tegen het coronavirus 
COVID-19.

Israël en de volkeren 
●     Op dit moment woedt er een sprink-

hanenplaag in het oosten van Afrika. 
Waarschijnlijk verspreidt die zich naar 
delen van Azië. Het lijkt erop dat de 
sprinkhanen Israël zullen overslaan. 
Daar mogen we voor danken en bid dat 
de plaag bestreden kan worden. 

●     Bid voor vrede tussen Israël en de Pa-
lestijnen. Bid dat Palestijnse terroristen 
Israël niet aanvallen. En bid voor zegen 
op projecten waar Israëli’s en Palestij-
nen samenwerken. 

●     Op internet gaat een complottheorie 
rond, waarin men stelt dat Israël het 
coronavirus ontwikkeld heeft. Zoals 
zo vaak wanneer de wereld te maken 
krijgt met tegenslagen, probeert men 
Israël de schuld te geven. Bid dat deze 
leugen zal uitsterven. 

Christenen voor Israël 
●     Vrijwel alle activiteiten van Christenen 

voor Israël waarbij deelnemers fysiek 
aanwezig zijn, vervallen. Christenen 
voor Israël gaat echter door met 
het geven van Bijbels onderwijs via 
livestreams op internet. Bid voor zegen 
op dit onderwijs en dat ook veel nieu-
we mensen bereikt mogen worden. 

●     Bid voor zegen op het werk van 
de Tov!Club, de kinderafdeling van 
Christenen voor Israël. Liefde voor 
Israël ontstaat vaak al op jonge leeftijd. 
Bid dat veel kinderen van jongs af aan 
betrouwbaar onderwijs over Israël 
ontvangen en dat de liefde voor het 
volk ontkiemt. 

●     “En dit gebod hebben wij van Hem, 
dat wie God liefheeft, ook zijn broeder 
moet liefhebben” (1 Johannes 4:21). De 
internationale afdeling van Christenen 
voor Israël organiseerde onlangs een 
grote conferentie voor voorgangers in 
India (zie pagina 23). De deelnemers 
waren diep onder de indruk. Dank voor 
de gezegende conferentie en bid dat 
er ook in dit land een afdeling mag 
ontstaan. 
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Gebedspunten

Pesach – Pasen
“Driemaal per jaar zal ieder die onder u van het mannelijk geslacht is, voor het aangezicht van de  

Heere, uw God, verschijnen op de plaats die Hij verkiezen zal: op het feest der ongezuurde  
broden, op het feest der weken en op het Loofhuttenfeest” (Deuteronomium 16:16-17).

Gebed in deze tijd
Mijn vrouw en ik hebben vijf kinderen. We hebben vijf keer een periode van veertig weken  

mogen wachten op het wonder van een kind. Die periodes zijn stuk voor stuk tijden geweest,  
die ons huwelijk versterkt hebben en die ons dichter gebracht hebben bij onze Heere.

In Bijbelse tijden moesten de mannen driemaal per jaar naar 
de tempel in Jeruzalem. De vrouwen en kinderen bleven 
thuis achter. Maar het was niet zo dat God hen over het 
hoofd zag. Want juist dan zorgde Hij op bijzondere wijze 
voor hen. Terwijl de mannen van huis waren, bleven zij in 
een heel kwetsbare positie achter. Wie moest hen verdedi-
gen, als de ene of andere vijand het land zou binnenvallen? 
Tijdens die weken mochten ze erop vertrouwen dat God over 
hen zou waken. Hij zou niet toestaan dat de omringende 
volken misbruik zouden maken van de situatie: “Ik zal volken 
voor uw aangezicht verdrijven en uw gebied ruim maken; en 
niemand zal uw land begeren, wanneer gij opgaat, om voor 
het aangezicht van de Heere, uw God, te verschijnen drie-
maal in het jaar” (Exodus 34:24).

Brood der smarten
De Heere God heeft heel precies aangegeven hoe de Israëlie-
ten te werk moesten gaan. “Dit zijn de feesttijden des Heren, 
heilige samenkomsten, die gij uitroepen zult op de daarvoor 

bepaalde tijd. In de eerste maand, op de veertiende der 
maand, in de avondschemering is het Pesach voor de Heere. 
En op de vijftiende dag van deze maand is het feest der on-
gezuurde broden voor de Heere, zeven dagen zult gij onge-
zuurde broden eten” (Leviticus 23:4-7). Ongezuurde broden: 
matses. Brood zonder gist. Matse wordt ook wel het ‘brood 
der smarten’ genoemd.

Zuurdeeg
Vaak wordt gist vergeleken met zonde. Denk aan wat de 
Here Jezus zegt tegen Zijn discipelen: “Wacht u voor de 
zuurdesem der Farizeeën en de zuurdesem van Herodes” 
(Marcus 8:15). Paulus zegt in 1 Korintiërs 5:6-8: “Weet gij niet, 
dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? Doet 
het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; 
gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons Paaslam is geslacht: 
Christus. Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuur-
deeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar 
met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.”

Met name de laatste fase, als de weeën 
opkwamen, waren intiem en toonden 
ons op bijzondere wijze de nabijheid 
van God. Verlos ons Heere! En Hij gaf 
de uitkomst. Ja, Hij heeft meer gegeven 
dan wij konden bidden of beseffen. 

In deze tijd zien we de wereldwijde 
weeën op de aarde toenemen. Hon-
gersnoden, bosbranden, orkanen en 
nu een pandemie. Gelukkig zien we 
ook hoopvolle signalen: Joden, terug-
gekeerd naar hun eigen land, bereiden 
zich voor op Pesach. Christenen zoe-
ken elkaar op om God te zoeken.
Het is een voorrecht om in deze tijd te 
leven. We zien dat God trouw is aan 
Zijn Woord. Hij brengt Zijn volk thuis 
in Zijn land. We mogen Hem danken 
en weten dat onze verlossing nabij is. 

Laten we treden in de voetsporen van 
Daniël, die zag dat de bestemde tijd 
was gekomen. Hij trok zich terug met 
vasten en bidden en riep zijn broeders 
op hetzelfde te doen. Hij beleed de 
schuld van zijn volk en God hoorde 
naar zijn stem. Laten ook wij ons nu 
voor God verootmoedigen en Hem 
vragen genadig te zijn.

Verhaast, o God, de tijd, dat U uw 
verlossing zichtbaar maakt en Uw 
koninkrijk komt. Verkort de tijd van 
lijden en weeën in deze wereld en geef 
dat de Here Jezus zelf mag verschijnen. 
Dat Hij Zijn shalom zal spreken en de 
zegen vanuit Jeruzalem over deze aar-
de zal stromen. Het is niet uit onszelf, 
Heere, dat wij dit bidden. Wij bidden 
het om de eer van Uw naam. Waarom 

zouden de heidenen zeggen: ‘Waar is 
hun God?’ Wij zijn afgeweken van uw 
geboden. Wij zijn meegevoerd met de 
geest van deze tijd. We hebben ons niet 
rein van deze wereld gehouden. We 
hebben niet gehoord naar de profeten, 
die in Uw naam hebben gesproken. 
Wij, als lichaam van Christus, hebben 
uw naam te schande gemaakt. We zijn 
verdeeld, op onszelf gericht en hoog-
moedig. Laat Heere, uw toorn van ons 
afgekeerd worden. Laat de Zon der 
gerechtigheid over ons lichten en kom 
tot onze verlossing. Heere, luister. Hee-
re, vergeef. Heere, sla er acht op en doe 
het, wacht niet langer – omwille van 
Uzelf. Over Uw stad en over Uw volk 
is immers Uw Naam uitgeroepen. Ver-
hoor ons omwille van Hem, Jezus, onze 
Verlosser. Amen.
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Uwe Excellentie,

“Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,
mijn God, op Wie ik vertrouw!” (Psalm 91:1-2)

Uwe excellentie,

Nu het coronavirus ons allen blijft bedreigen, willen we u en uw regering de wijsheid van de 
Almachtige toewensen in de belangrijke beslissingen die u in de komende dagen en weken 
moet nemen.
Ons netwerk van meer dan een half miljoen christenen in meer dan 45 landen wereldwijd 
bidt voor Israël. Dat, net zoals de Israëlieten vóór hun uittocht werden gespaard voor de 
tien plagen in het land Gosen, ook nu het land Israël en het Joodse volk wereldwijd zullen 
worden gespaard voor de dramatische gevolgen van het coronavirus.
Mogen u en uw families en collega’s gesterkt worden in het vertrouwen dat de Heere nooit 
het werk zal loslaten dat Hij begon. Hij zal doorgaan om het Joodse volk thuis te brengen, in 
voorbereiding op de komst van de Messias.

Met oprechte groet,
Namens onze besturen, staf en vrijwilligers,

Roger van Oordt - directeur Christenen voor Israël Nederland
Cornelis Kant - directeur Christenen voor Israël Internationaal

Een vaste 
burcht
Het zijn vreemde omstandigheden, 
waarin ik u schrijf. Op dit moment 
heb ik geen flauw idee hoe het leven 
eruitziet als u deze tekst leest. Er 
verandert veel in een snel tempo. 
Hadden we het kortgeleden nog over 
PFAS en 100 kilometer per uur rijden, 
nu gaat het over de beddencapaciteit 
op afdelingen voor intensive care 
en hoeveel slachtoffers er kunnen 
vallen. Het zijn voor velen angsti-
ge tijden. We denken aan allen die 
zwakker, kwetsbaar of ziek zijn. We 
denken aan allen die slachtoffer zijn 
geworden van het virus. We denken 
aan ouderen, die eenzaam thuisblij-
ven en de deur niet uit durven. We 
denken aan ondernemers, ZZP-ers en 
anderen die door het stilvallen van 
veel economische activiteit ernstig 
geraakt worden.

Wat is alles vanzelfsprekend, zolang 
het leven voortkabbelt. Maar wat 
blijkt nu ook hoe makkelijk de gewo-
ne gang van zaken op zijn kop gezet 
kan worden. Wij mensen zijn broos 
en kwetsbaar. Ons leven loopt niet 
automatisch verder. Nee, elke dag die 
we ontvangen wordt door de Heere 
gemaakt. President Trump heeft op-
geroepen tot een dag van gebed van-
wege de epidemie. Helaas was er in 
West-Europa geen regeringsleider die 
daaraan heeft gedacht. Maar laten 
wij als gelovigen ons verootmoedigen 
en God vragen of Hij deze epidemie 
tot stilstand wil brengen.

Sommige dingen veranderen, andere 
dingen blijven hetzelfde. Bijvoorbeeld 
de vele Arabische kranten, waarin te 
lezen valt dat Israël het coronavirus 
heeft geproduceerd en verbreid om 
de Chinese economie te schaden. De 
haat en de vijandschap tegen Israël 
zullen er helaas zijn tot de komst van 
de Verlosser. Heel onthullend vond 
ik ondertussen de uitspraak van een 
Iraanse moslim-geestelijke die vertel-
de dat, mocht Israël een vaccin voor 
het coronavirus uitvinden, het gelovi-
ge moslims is toegestaan dat vaccin 
te gebruiken. Blijkbaar heeft deze 
geestelijk leider Israëlische artsen en 
wetenschappers hoog staan. Terecht, 
want deze geestelijke heeft in de 
gaten dat God Israël heeft “gegeven 
tot een Licht voor de heidenvolken” 
(Jesaja 49: 6b).

Laten we bidden voor het Joodse 
volk, dat de God van Abraham, Isaak 
en Jakob hen genadig wil zijn, en 
Zijn genade ook aan de volkeren wil 
schenken. “Een vaste burcht is onze 
God”, zegt Psalm 46, “Hij is een hulp 
in benauwdheden, daarom hoeven 
we niet te vrezen”.

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

De coronacrisis in Israël
Ook Israël kampt met het coronavirus. Het land trof vrijwel 
direct zware maatregelen om de verspreiding van het virus tegen 
te gaan. Dit met name omdat een grote uitbraak Israëls veilig-
heidsapparaat danig zou kunnen aantasten en Israël kwetsbaar 
zou maken.
Inmiddels zijn scholen en veel winkels en publieke plaatsen ge-
sloten. Mensen mogen hun huis alleen uit voor essentiële zaken, 
zoals boodschappen doen. Het leger is in paraatheid gebracht om 
bij te springen in de crisis. Ook wil de regering de binnenlandse 
veiligheidsdienst grotere bevoegdheden geven om mensen te 
volgen via hun mobiele telefoons om zo de uitbraak van het virus 
beter te kunnen monitoren. Bij het sluiten van deze krant waren 
er, bijna een maand na het begin van de uitbraak in Israël, nog 
geen doden gevallen door het virus.

Bemoediging voor Israël

Een veiligheidsbewaker meet de temperatuur van bezoekers bij een supermarkt in 
Israël om er zeker van te zijn dat er geen bezoekers met koorts binnenkomen.  
| Foto: Flash90
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De nieuwe Hoge Vertegenwoor-
diger voor Buitenlandbeleid van 
de EU, de Spaanse socialist Josep 
Borrell, staat nu niet bepaald 
bekend als een grote vriend van 
Israël. Zijn afwijzende reactie op 
het vredesplan van Trump kwam 
dan ook niet als een verrassing.

Toen Trump eind januari zijn vredes-
plan presenteerde was Borrell er als 
de kippen bij om namens de Europese 
Unie te verklaren dat het plan ‘in strijd 
zou zijn met het internationaal recht’ 
en om Israël te waarschuwen vooral 
niet over te gaan tot annexatie van 
de Jordaanvallei en andere delen van 
de Westelijke Jordaanoever. In deze 
hele verklaring werd met geen woord 
gerept over de bedenkelijke rol die de 
Palestijnse Autoriteit hierin speelt en 
hun weigering om aan de onderhan-
delingstafel te verschijnen. Echter, 
niets van dat alles. Borrell bekriti-
seerde alleen de Verenigde Staten en 
Israël en liet volstrekt in het midden 
wat hij van de Palestijnen verwachtte.

Eigen standpunt
Ondertussen dringt zich wel de vraag 
op namens wie Borrell nu feitelijk 
sprak. Sprak hij namens de Europese 
lidstaten, wat hij behoort te doen, 
of verkondigde hij vooral zijn eigen 
mening? Dat laatste bleek uiteindelijk 
het geval te zijn, zo moest hij tijdens 
het debat in het Europees Parlement 
toegeven. Hij had geprobeerd alle 
lidstaten achter een gezamenlijke ver-
klaring te krijgen, maar hij was daarin 
niet geslaagd. Daarom had hij maar 
op eigen initiatief zelf een verklaring 
uitgegeven. Hij vond dat hij dat wel 
kon doen, omdat naar zijn zeggen een 
ruime meerderheid van de lidstaten 
hem steunde.
Dat laatste punt zal ongetwijfeld 
kloppen, maar dat gaf de Hoge Ver-
tegenwoordiger nog niet het recht 
om te beweren dat de Europese Unie 
het vredesplan afwijst. Volgens het 
EU-verdrag besluit de Europese Unie 
over buitenlandse aangelegenheden 
namelijk met eenparigheid van stem-
men. Is er geen eenparigheid, dan is er 
ook geen ‘Europees standpunt’. Borells 
verklaring was dus zeer discutabel!

Kans
Feitelijk moeten we constateren dat 
de lidstaten, inclusief Nederland, 
de Hoge Vertegenwoordiger te veel 
ruimte geven. Zeker in zo’n gevoelig 
dossier als het Israëlisch-Palestijnse 
conflict past het niet om met verkla-
ringen naar buiten te komen, die niet 
de expliciete steun hebben van de 
lidstaten. Ook van de Nederlandse 
overheid zou hierin een assertievere 
opstelling verwacht mogen wogen. 
Met name rond het nu voorliggende 
vredesplan. Want wie nu het vre-
desplan afwijst, geeft een volstrekt 
verkeerde boodschap af. We kunnen 
natuurlijk op allerlei onderdelen van 
het vredesplan kritiek leveren, maar 
dat brengt het vredesproces echt 
geen stap dichterbij. De meerwaarde 
van het plan is nu juist dat er tenmin-
ste iets op tafel ligt. Laten we dat dan 
ook een eerlijke kans geven. 

Bert-Jan Ruissen is Europarlementariër 
voor de SGP.

Een verkeerde boodschap

Israël verkeert in een dubbele 
crisis. Nu na drie verkiezings-
rondes opnieuw een moeizame 
formatieperiode is begonnen, 
diende ook het coronavirus zich 
aan in het land. Voor Israëls 
regering is dit bovenop de al 
spelende moeiten een enorme 
uitdaging. 

Om Israëls president en premier te 
laten weten dat ze niet alleen staan, 
stuurden we hen afgelopen maand 
een bemoedigingsbrief, om te laten 
weten dat er voor hen gebeden 
wordt en dat de Allerhoogste Zijn 
plannen nooit zal laten varen. 



Vermoedelijk is mijn liefde voor Israël begonnen met een 
ervaring in mijn kindertijd. Op tv zag ik de paniek in de 
ogen van Anne Frank (gespeeld door Jip van Wijngaarden) 
toen ze werd ontdekt in het Achterhuis. Waarom? Zij was 
juist zo’n lief meisje! Later, in mijn tienertijd, zag ik voor 
het eerst de ontreddering van het meisje in de rode jas in 
de film Schindler’s List. Minutenlang staarde ik met verbijs-
tering naar de aftiteling in de bioscoop. Wat is er toch met 
deze mensen aan de hand? Waarom overkomt juist hen 
dit? Deze beelden kwamen samen in Yad Vashem. Daar zag 
ik in een houten beeld de ontferming van de Pools-Joodse 
kinderarts en pedagoog Janusz Korczak die zich identifi-
ceert met 192 Joodse weeskinderen en vrijwillig met hen 
afreist naar Treblinka.

Verbonden met Israël
Eenmaal tot geloof gekomen in de Here Jezus begreep ik al 
snel dat mijn nog prille geloof inhoudelijk een diepe relatie 
en verbondenheid met Israël had. De belofte aan Abraham 
(Genesis 12), het Mozaïsche verbond (Exodus 24), het Davidi-
sche koningschap (2 Samuël 7), een Joodse Messias (Evan-
geliën) en een Hebreeuwse Bijbel, zowel Oude als Nieuwe 
Testament.
“Luister Maria, je zult zwanger worden en een zoon baren, 
en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man wor-
den en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God 
de Heer zal Hem de troon van zijn vader David geven. Tot 
in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jacob, en 
aan Zijn koningschap zal geen einde komen” (Lucas 1:31-33). 
Allemaal voorbeelden hoe diep de inhoud van ons geloof 
verbonden is met Israël.

Meer dan welkom
Steeds meer groeide bij mij het besef dat Paulus niet iets 
nieuws had verteld, maar aan iedereen die het horen wilde 
verkondigde dat de beloften aan de vaderen vervuld waren 
in de Messias en de Geest. De volkeren waren meer dan wel-
kom; ook zij zijn op basis van persoonlijk geloof in de Mes-
sias en de Geest voluit volk van God (Efeziërs 2:11-22). Toch 
was de eerste komst van de Messias nog maar een voorspel 
van wat komen gaat. Samen met het gelovige deel van het 
volk Israël zien we uit naar de tweede komst van de Messias. 
Een periode waarin de volkeren zich steeds meer zullen ver-
zetten tegen het bestaan van de staat Israël (Zacharia 12:2-4), 

maar ook een periode waarin steeds meer Joden hun Messias 
zullen aanvaarden en zullen uitzien naar Zijn komst (Romei-
nen 11:25-27). Een tijd waarin de Messias vanuit Jeruzalem, 
de stad van de grote Koning, zal regeren over deze aarde 
totdat alle vijanden aan Hem onderworpen zijn.

Messiaanse gemeenschap
Ik begreep steeds beter dat Joden- en christenvervolging 
alles te maken heeft met een diepe haat tegen de Gezalfde 
(Psalm 2), barensweeën als voorbode van een nieuwe hemel 
en aarde (Romeinen 8:18-39). De paniek in de ogen van Anne 
Frank, de ontreddering van het meisje in de rode jas en de 
ontferming van Janusz Korczak zijn uiteindelijk onderdeel 
van een veel  groter verhaal: het lijden van Israël en zijn 
Messias, en in bredere zin het lijden van deze wereld (Jesaja 
53). Maar bovenal is het Romeinen 15:1-13 dat mijn liefde 

voor Israël definieert: de Here Jezus is zowel de Messias van 
Israël als de Heer van de volkeren! De Here Jezus is Gods 
trouw aan Israël (15:8) en Gods barmhartigheid en hoop is 
ook voor de volkeren (15:9). Samen mogen wij in vreugde en 
vrede een overvloedige hoop hebben door de kracht van de 
Heilige Geest (15:13). Samen met Israël bestemd als Mes-
siaanse gemeenschap waarin de Here Jezus het stralende 
middelpunt is!

Liefde voor Israël betekent voor mij dankbaarheid en hoop. 
Dankbaar dat zij in al hun barensweeën dragers van de 
eerste en tweede komst van Messias zijn. Dat is voor mij de 
kern, ongeacht hoe ik denk over de cultuur, de literatuur, 
wetenschap, de orthodoxie, het beleid van de Knesset, de 
natuur, zijn inwoners. Door Israël hebben wij de Messias en 
de Geest leren kennen en daardoor de God van Israël.

Richard Santinge is voorganger van de Baptistengemeente  
De Stadskerk in Leeuwarden.

april 2020 | israël aktueel geloof4

Veertig jaar
Toen Karel van Oordt in 1977 het fa-
miliebedrijf AAKO aan zijn medewer-
kers verkocht (49 jaar jong), om zich 
helemaal te kunnen toeleggen op de 
gemeente en op Israël, had hij nooit 
de bedoeling om een nieuwe organi-
satie te beginnen. Zijn enige verlangen 
was om in de kerk te mogen getuigen 
van Gods onwankelbare trouw aan 
Israël. Vele jaren had hij zaken mogen 
doen in en met Israël en dat had zijn 
liefde voor het land en volk verder 
gevoed. Hij had zoveel religieuze en 
niet religieuze ‘Nathanaëls’ ontmoet, 
tegen wie de Here Jezus had gezegd: 
“Waarlijk een Israëliet in wie geen 
bedrog is.”

Gepokt en gemazeld in het Neder-
landse zakenleven waar vaak met de 
mond integriteit beleden wordt, maar 
het in de praktijk ver te zoeken is, 
had hij in Israël met veel Joden zaken 
gedaan, zonder contract of schriftelij-
ke overeenkomst, maar je woord is je 
woord.

Niet dat er geen problemen waren en 
zelfs als er geen probleem was, dan 
werd er een probleem gecreëerd om 
samen wat te kunnen oplossen tijdens 
een ontmoeting thuis of een gezellige 
maaltijd elders.

Samen met Pee Koelewijn spraken ze 
in kerkzaaltjes, bij vrouwenverenigin-
gen over Gods onwankelbare trouw 
aan Israël. Over hoe God het Joodse 
volk in onze dagen herstelt in het land 
dat Hij aan Abraham, Isaak en Jakob 
en hun nageslacht beloofde. Daarom 
is Israël voor velen van ons een teken 
van hoop. Zo stond het ook op de 
stickers die in de begintijd verspreid 
werden. Veel christenen kwamen tot 
inzicht dat we echt wat voor Israël 
mogen  doen. Bidden, bomen planten, 
Israëlische producten kopen of het 
land bezoeken om het wonder van het 
herstel van Israël mee te beleven.

Nu, veertig jaar later, klinkt nog 
dezelfde boodschap. God brengt Zijn 
volk thuis omdat de Heiland spoe-
dig zal komen om Zijn volk daar te 
ontmoeten, zoals de profeten gezegd 
hebben. Wij als christenen hoeven 
niet langs de kant te staan, maar 
mogen ingeschakeld worden bij Zijn 
geweldige plan met Zijn volk. Zoals 
in Jeremia 32:41 staat: “Ik zal mij over 
hen verblijden en hun weldoen en ik 
zal hen voorgoed in dit land planten 
met heel mijn hart en heel mijn ziel.”

Ik heb liefde voor Israël, maar wat zeg ik daar eigenlijk mee?  
Bedoel ik dan liefde voor het land en cultuur, de literatuur,  

wetenschap, de orthodoxie, het beleid van de Knesset,  
de natuur, zijn inwoners of alles tegelijk?.

Column

R
ic

h
a

rd
 S

a
n

ti
n

g
e

Roger van Oordt 
» rvoordt@cvi.nl

‘Liefde voor Israël 
betekent voor mij 
dankbaarheid en hoop.’

Uitzicht over het landschap van Israël in de Elahvallei, vlakbij Bet Shemesh. | Foto: Flash90

Uit het hart gegrepen: profetieën over Israël

Mijn liefde voor Israël  



Breng de Joden thuis
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Hun zoon Ilya en zijn vrouw Lyuba ontvluchtten de stad sa-
men met hun prachtige zoontje Fedor. Zo kwamen ze op ons 
pad en wij vertelden hen over de mogelijkheid om in Israël 
te integreren in het kibboetsprogramma First Home in the 
Homeland. Maar ook zij zouden moeten kunnen bewijzen 
dat ze Joods waren … Een paar maanden lang baden we voor 
een wonder dat voor hen de weg zou openen.

Koffertje
Dat gebed werd beantwoord! In 2015 werd Lugansk bescho-

ten tijdens hevige gevechten. Daarbij raakte ook de garage 
met Sergeys auto erin zwaar beschadigd. Toen Sergey en 
Masha daarna bij de garage kwamen om het puin op te rui-
men, stuitten ze tussen de rommel die daar gedurende de 
jaren was opgeslagen ook op een oud, geel koffertje. Daarin 
had Masha’s moeder allerlei foto’s en documenten bewaard. 
Nu vonden ze het terug en in de koffer bleken alle papieren 
te zitten die nodig waren om door Israël erkend te worden 
als Jood.

Schuilplaats
Ilya, Lyuba en hun zoontje Fedor vertrokken inmiddels al-
weer een aantal jaar geleden. Ze doorliepen met succes het 
kibboetsintegratieprogramma en wonen en werken nu in 
Israël. Sergey en Masha bleven echter achter in Lugansk. 
Maar uiteindelijk realiseerden ook zij zich dat ze daar niet 
thuishoren, maar in Israël. We kwamen weer in contact en 
ze verbleven enkele dagen in onze schuilplaats bij Kiev, voor-
dat ze vertrokken. Wij hadden het voorrecht om ze naar de 
luchthaven te brengen. De Heere heeft onze gebeden beant-
woord en leidt zijn volk op bijzondere wijze.

Sinds 2014 hebben we meer dan zesduizend Joden voor kor-
tere of langere tijd mogen opvangen in de schuilplaats bij 
Kiev, als tussenstop op weg naar Israël.

Herinneren tijdens slaap

Het is bijna een droom, maar dan 
toch echt tijdens je slaap. Een on-
derzoek van wetenschappers van de 
universiteit van Tel Aviv en het Wei-
zmann Instituut voor Wetenschap 
hebben een methode ontdekt waar-
mee het geheugen ondersteund kan 
worden, namelijk door geur. De ont-
dekking zou in de toekomst positief 
kunnen worden ingezet bij mensen 
die lijden aan geheugenverlies als ge-
volg van hersenletsel, een beroerte of 
posttraumatische stress. | Foto: Flash90

Politie in  
Oost-Jeruzalem
Al maandenlang is het onrustig in de 
wijk Issawiya in Oost-Jeruzalem. Da-
gelijks is de politie er in touw om de 
rust en orde de handhaven. Jongeren 
zouden met stenen en brandbom-
men naar de politie gooien, wat de 
extra aanwezigheid van politie kan 
verklaren. Een opticien en lid van de 
buurtraad in de wijk vertelt: “Sinds 
mei tot vandaag bezetten ze [Israël, 
red.] Issawiya weer helemaal.” Wie 
kijkt naar wat er op de muren van de 
wijk met graffiti staat, ziet teksten en 
afbeeldingen die steun geven aan Ha-
mas en andere terreurgroepen.

Dode Zeerollen vervalst

In het Bijbels Museum in Washington 
zijn zestien fragmenten van de Dode 
Zeerollen te bewonderen. Althans, 
dat dacht men. Het blijken namelijk 
vervalsingen te zijn. Het museum 
heeft de fragmenten bij verschillende 
mensen aangekocht sinds 2002. Hoe 
het kan dat alles nep is, is onbekend. 
Het merendeel van de honderden 
Dode Zeerollen is te zien in het Israël 
Museum in Jeruzalem. | Foto: Flash90

Mein Kampf aan banden
Het was vrij eenvoudig om via Ama-
zon aan een exemplaar van het boek 
Mein Kampf van Hitler te komen. 
Allerlei handelaren boden exem-
plaren, meestal tweedehands, aan. 
Amazon heeft dat nu beëindigd. Een 
exemplaar staat nog wel online, maar 
deze Engelse vertaling uit 1943 is zeer 
nauwkeurig met aandacht voor de 
specifieke woordkeus van Hitler, en 
met een educatief voorwoord over 
de nazivervolging. 

Tijdelijke alijastop
“Op zondagmorgen 15 maart, eigenlijk nog midden in de 
nacht, brachten we de laatste Joden voor dit moment van 
Vinnitsa naar Kiev, voor vertrek naar Israël. Ook vanuit de 
schuilplaats vlakbij Kiev vertrokken enkele Joden naar de 
luchthaven. Op maandagochtend vertrokken echt de aller-
laatsten uit Odessa, Charkov en Dnepr via Kiev naar Israël. 
Als gevolg van coronamaatregelen zijn alle vijf Israëlische 
consulaten in Oekraïne nu dicht en ook de Israëlische 
ambassade in Kiev. Maar ons team staat klaar om de Jood-
se gemeenschap in Oekraïne te helpen waar nodig. We 
denken in oplossingen. En we zetten nu al alles op alles om 
straks de grote drukte aan te kunnen als de grenzen weer 
opengaan en velen hun uitgestelde alija naar Israël alsnog 
zullen maken.”

Koen Carlier, alijaveldwerker Oekraïne
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Het gele koffertje

nieuws

Ravage door storm in Eilat
De toeristische badplaats Eilat, aan de 
Rode Zee, in het uiterste zuidpuntje 
van Israël, is vrijwel het hele jaar een 
aantrekkelijke badplaats met water 
van een aangename zwemtempera-
tuur. Maar halverwege maart werd de 
badplaats geteisterd door een zuider-
storm, die de golven hoog opzwiepte 
en promenades en strandtenten langs 
het strand overstroomde. De woeste 
golven richtten een ravage aan langs 
de kustlijn, waar parasols kapot waai-
den en meubilair werd meegesleurd 
in de golven, kapot gebeukt in de 
branding en vervolgens als wrakhout 
weer aanspoelde. | Foto’s: Flash90

Masha en Sergey Tolkachev woonden in Lugansk, toen de oorlog uitbrak in 2014.  
Ze wisten van hun Joodse wortels, maar hadden geen bewijs van hun afstamming  

en konden dus niet de benodigde papieren krijgen die nodig waren om een  
uitreisvisum voor Israël te bemachtigen. 

Sergey en Masha voor hun vertrek naar Israël. | Foto: CvI

De auto van Sergey na de beschietingen in Lugansk, in de garage waar het 
gele koffertje werd gevonden. | Foto: Sergey



Scholen zijn dicht en mensen werken zo veel mogelijk 
vanuit huis. Grenzen worden gesloten en internatio-
naal reizen is bijna onmogelijk geworden, ook reizen 
naar Israël kan niet meer. In veel landen moeten men-
sen verplicht in huis blijven. 

Wat ons bindt
Het dagelijkse leven van ons hele gezin is hierdoor in-
eens anders. Twee van mijn drie studerende zonen ver-
blijven nu de hele week thuis omdat hun universiteit 
gesloten is. Mijn dochter doet eindexamen maar heeft 
geen lessen meer. Voor mijzelf zijn inmiddels tientallen 
spreekbeurten die voor deze en volgende weken in de 
agenda stonden geannuleerd. We hebben besloten om 
elke avond om 21.00 uur een dagsluiting met elkaar 
te houden. Gewoon kort even delen hoe ieder de dag 
heeft beleefd en of het lukt om te wennen aan de 
nieuwe situatie. Maar ook om samen kort iets te lezen 
uit de Bijbel en met elkaar te bidden. Eigenlijk ervaren 
we dat als iets moois. Normaal ben ik vier van de zeven 
avonden weg, maar nu kan dit. We worden bemoedigd 
door Gods beloften en door elkaars gebeden. Ook 
merk ik dat het ons samenbindt. We zitten hier met z’n 
allen in. We leren elkaar nog beter kennen. 

Schade
Zojuist las ik een column van onze broeder Willem 
Ouweneel. Hij vindt dat er volkomen overtrokken 
gereageerd wordt op het rondgaan van dit virus. Wat 
momenteel de meeste schade aanricht is niet het virus 
zelf, maar de angst ervoor. De maatregelen veroor-
zaken nu meer schade dan het virus. Inderdaad, als 
je kijkt naar de aantallen tot nu toe, dan zijn die niet 
hoog. Elk jaar sterven er alleen al in Nederland tussen 
de vijfhonderd en tweeduizend mensen aan een of 
ander griepvirus. Nu komt het coronavirus erbij en bij 

het schrijven van dit artikel zijn er 58 mensen in ons 
land daardoor gestorven - in Israël (op het moment van 
schrijven) nog niemand. 
Maar tegelijkertijd kan het niet zo zijn dat er onnodig 
zoveel maatregelen worden getroffen over de hele 
wereld. De grote vraag is natuurlijk wat dit virus de 
komende weken en maanden zal veroorzaken. Als we 
horen, zien en lezen tot welke schrijnende toestanden 
het virus in Italië leidt, dan is er zeker reden tot zorg en 
grote voorzichtigheid. 

Fundament
Wat zullen wij doen in dit alles? Hoe zullen wij dan 
leven? Als sommige zekerheden wankelen, als onze 
gezondheid bedreigd wordt, als de beurskoersen zijn 
gecrasht en we in een economische recessie terecht-

komen? Er wordt geschud aan ons bestaan. Maar 
als christenen weten wij dat niets ons kan scheiden 
van Gods liefde. Wij zijn ons ervan bewust dat al die 
dingen, die nu misschien onzeker zijn geworden, niet 
ons werkelijke fundament betreffen. ‘Heer U bent, ons 
fundament.’ Een vaste burcht is onze God, een toe-
vlucht voor de Zijnen. Maarten Luther dichtte zelfs: 
Delf vrouw en kind’ren `t graf, neem goed en bloed ons 
af, het brengt u geen gewin: wij gaan ten hemel in en 
erven koninkrijken! Het is wel heel dramatisch wat hier 
voorgesteld wordt, dat je zowel je vrouw als je kinderen 

verliest. Maar Luther leefde in een tijd dat zoiets door 
bijvoorbeeld de pest veel vaker gebeurde dan in onze 
tijd. Wikipedia vermeldt: “De pest is een infectieziekte 
die van de veertiende tot en met de negentiende eeuw 
in Europa veelvuldig, bij vlagen epidemisch en zelfs 
pandemisch voorkwam en enorme aantallen slachtof-
fers maakte.” Het lied van Maarten Luther herinnert 
ons wel aan een geweldige troost: wat wij ook verliezen 
in dit leven, in Christus hebben wij het leven, de hemel 
en de zekerheid van het toekomstige koninkrijk. 

Geen angst
Wij leven als discipelen van Jezus, de Messias van Israël. 
Hij kwam niet om een lang en gelukkig leven te leiden. 
Hij kwam in nederigheid. Hij zette Zich in voor de ar-
men, voor zieken en voor mensen die gebonden waren. 

Hij gaf Zijn leven voor een wereld in nood. Hij is in 
onze plaats de werkelijke dood gestorven, zodat wij die 
nooit meer hoeven te sterven. Wij zullen nooit meer 
door God verlaten zijn. Nu wij dit weten kunnen wij 
ons zonder angst inzetten voor onze medemens, vanuit 
onze liefde voor God, die de God van Israël is. Deze 
crisis bepaalt ons allemaal bij de vraag waar wij nu ten 
diepste voor leven; niet voor de dingen van de huidige 
wereld, maar voor de Almachtige God en de komst van 
Zijn koninkrijk. Juist in tijden als deze kunnen christe-
nen zich onderscheiden. 
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Mijmeringen rondom corona

Waar wij ten diepste voor leven

‘Wat wij ook verliezen in dit leven,  
in Christus hebben wij het leven.’
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Natuurlijk houdt de coronacrisis ons allemaal bezig, hier en in Israël.  
Wat zijn we in een week tijd in bizarre omstandigheden terechtgekomen.  

Een onzichtbaar virus legt momenteel een groot deel van het normale wereldgebeuren plat.  
We kunnen niet meer met groepen samenkomen en alle niet-noodzakelijke sociale  

contacten worden afgeraden.
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Hogerop

Wat in jaren niet voorkwam, moest 
nu in allerijl gebeuren: de strandhui-
zen van de strandwachten aan het 
Meer van Galilea moesten verplaatst 
worden naar hoger gelegen grond. 
De vele regen in Israël heeft het wa-
terpeil doen stijgen. En alhoewel het 
water zeer gewenst is, houdt ook de 
strandwacht niet van natte voeten.  
| Foto: Flash90

Onderwijs onder druk
Het onderwijs voor Israëlische scho-
lieren rond de Gazastrook heeft te lij-
den. Regelmatig wordt er met de kin-
deren geoefend wat ze moeten doen 
als het alarm afgaat. Helaas gebeurt 
het ook met regelmaat dat het alarm 
afgaat omdat er weer een raket uit 
Gaza is afgeschoten richting Israël. 
De explosies, het verblijf in schuilkel-
ders, oefeningen en de raketalarmen 
van tijd tot tijd doen een aanslag op 
het concentratievermogen van de 
leerlingen. In het bijzonder geldt dat 
voor de leerlingen die zich op hun ex-
amen moeten voorbereiden.

Anti-terreuroverleg

In Marakesh in Marokko werd begin 
maart een anti-terreurconferentie 
gehouden. Daarbij waren zo’n vijftig 
landen aanwezig, waaronder ook 
Israël. Belangrijk onderwerp van ge-
sprek was de bedreiging die uitgaat 
van Al-Qaeda. Israël bracht ook de 
dreiging van Iran en het door het land 
ondersteunde terreurnetwerk Hez-
bollah onder de aandacht. Dit punt 
was goed om te bespreken volgens 
Israël en was goed voor het onder-
linge vertrouwen tussen Israël en de 
Arabische landen. | Foto: Wikimedia 

Commons

Toch geen Iron Dome
De plannen van Amerika om het 
luchtafweersysteem Iron Dome voor 
het leger aan te schaffen, zijn weer 
geannuleerd. Er was zelfs al geld 
gereserveerd voor de aanschaf. Vol-
gens Amerika is de reden dat ze de 
techniek niet kunnen integreren in 
de Amerikaanse systemen. Volgens 
Israëlische media zou Jeruzalem de 
broncode niet willen afgeven aan de 
Amerikanen.
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Benny Gantz, een voormalig stafchef 
van het Israëlische leger en nu de lei-
der van de Blauw Witpartij, had voor 
de verkiezingen gezegd dat zijn partij 
een “Joodse coalitie” wilde vormen. 
Dat veranderde hij later na kritiek van 
linkse politici in een “zionistische co-
alitie”. Maar minder dan een week na 
de verkiezingen verbrak hij die belofte. 
Gantz maakte bekend dat hij geen 
bezwaar had om met de Arabische 
gezamenlijke lijst te onderhandelen 
over een mogelijke regeringscoalitie. 
Deze gezamenlijke lijst van Arabische 
partijen is in Israël zeer controversieel 
vanwege zijn antizionistische stand-
punten en ronduit vijandige houding 
tegenover de Joodse staat. Ahmed Tibi, 
één van de belangrijkste leiders van 
de Arabische partij, was adviseur van 
PLO-leider Yasser Arafat en pleit er 
bijvoorbeeld voor dat Israël niet langer 
met militaire actie reageert als Hamas 
en Islamitische Jihad Israël bestoken 
met raketten. Het partijprogramma 
van de Arabische lijst lijkt verder sterk 
op het handvest van de Palestijnse Be-
vrijdingsorganisatie (PLO). De partij 
wil een Palestijnse staat op basis van de 
bestandslijnen van 1949 met oostelijk 
Jeruzalem als hoofdstad. Ook wil de 
partij dat Israël het racistische “schei-
dingshek” [lees: veiligheidsbarrière] 
moet afbreken en “politieke gevange-
nen” moet vrijlaten. Daarmee doelt de 

partij op Palestijnse terroristen die in 
Israëlische gevangenissen vastzitten.

Bedrogen uitgekomen
Wie na de verkiezingen de eerste poging 
mag doen om een regering te vormen, 
is afhankelijk van wie de nieuwgekozen 
Knessetleden voordragen aan de presi-
dent. De gezamenlijke lijst van Arabi-
sche partijen adviseerde president Reu-
ven Rivlin, samen met het linkse blok, 
om Gantz te benoemen als kabinetsfor-
mateur. Dus niet Netanyahu, hoewel 
die de leider is van de grootste partij 
(Likoed behaalde 36 zetels, Blauw Wit 
33; er zijn 120 zetels in de Knesset). Pre-
sident Rivlin benoemde daarop Gantz 
tot formateur. Die veranderde een dag 
na zijn benoeming echter opnieuw zijn 
standpunt over de gewenste coalitie en 
maakte bekend dat hij een “zo breed 
mogelijke coalitie” wilde. Daarmee werd 
duidelijk dat Blauw Wit de Arabische 
partijen had bedrogen om zo de taak 
van kabinetsformateur te krijgen.

Het onttronen van Netanyahu
Het linkse blok heeft echter veel te 
weinig zetels in de Knesset (slechts 
40) om een meerderheidsregering te 
vormen ondanks het feit dat ook de 
rechtse partij Israël Ons Huis heeft 
aangegeven dat het bereid is om zitting 
te nemen in de linkse coalitie.
Israël Ons Huis maakte lang deel uit 

van de regeringen die Netanyahu sinds 
2009 leidde, maar besloot in december 
2018 om de rechtse regering ten val te 
brengen vanwege een persoonlijke vete 
tussen leider Avigdor Liberman en Ne-
tanyahu. Het enige dat Israël Ons Huis 
met het linkse blok bindt, is de haat 
tegen Netanyahu die de afgelopen tien 
jaar Israëls meest succesvolle Israëli-
sche premier ooit werd.
Zelfs de coronacrisis die Israël feitelijk 
tot stilstand bracht en het land afsloot 
van de buitenwereld en nu de econo-
mie bedreigt, was niet genoeg om de 
houding van de leiders van Blauw Wit 
te veranderen. Men maakte openlijk 
bekend dat het onttronen van Netan-
yahu het voornaamste doel was van de 
partij.

Hoe nu verder?
Gantz heeft tot maandag 13 april om 
een coalitie te vormen en wanneer hij 
daarin niet slaagt kan president Rivlin 
hem een verlenging geven van veer-
tien dagen of niet, dat hangt af van de 
resultaten van de onderhandelingen. 
Als Gantz zich gedwongen ziet om zijn 
mandaat terug te geven aan Rivlin, dan 
zal deze Netanyahu opnieuw benoe-
men als formateur. Die heeft dan ook 
28 dagen de tijd om een regering te 
vormen, maar hij zal geen verlenging 
krijgen. Als dat gebeurt, en Netanyahu 
slaagt er ook niet in om een meerder-
heidsregering te vormen, dan kan Riv-
lin ieder lid van de Knesset benoemen 
die garandeert dat hij of zij een meer-
derheid in de Knesset achter zich kan 
krijgen voor een nieuwe regering. 
Dat laatste scenario is echter onwaar-
schijnlijk. De Arabieren zullen niet 
opnieuw met Gantz in zee willen en 
zullen hooguit gedoogsteun geven aan 
een minderheidsregering. Bovendien 
hebben de rechtse partijen samen 
slechts 58 zetels in de nieuwe Knesset.

Rechtszaak tegen Netanyahu
Premier Netanyahu is in staat van be-
schuldiging gesteld vanwege vermeende 
frauduleuze praktijken. Dit feit gebruikt 
Blauw Wit om te eisen dat Netanyahu 
niet nog eens een regering mag vormen. 
De wet bepaalt echter dat een parle-
mentariër wel een coalitie kan vormen 
zolang hij niet veroordeeld is, dus 
voor de eis van Blauw Wit zou de wet 
moeten worden aangepast. Netanyahu 
heeft herhaaldelijk over de aanklachten 
gezegd dat er “niets is en niets zal zijn”. 
De rechtszaak tegen hem zou afgelopen 
maand al beginnen, maar is vanwege de 
coronacrisis verschoven naar eind mei. 
Als de partijen geen compromissen 
zullen sluiten, lijkt het erop dat een 
vierde verkiezingsronde als enige optie 
over zal blijven.

Het is niet eenvoudig op dit moment een inschatting te maken hoe Israëls  
huidige politieke crisis zal eindigen na drie Knessetverkiezingen. Na de  

verkiezingen op 2 maart leek de Likoed van premier Benjamin Netanyahu  
de grote winnaar en voor de hand liggende formateur voor een nieuwe  

regering, maar daar kwam verandering in.

President Reuven Rivlin benoemt Benny Gantz als formateur voor een nieuwe regering.  
| Foto: Flash90
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In de muziekwereld is de Siena piano legendarisch. De Italiaanse 
klavecimbelbouwer Sebastiano Marchisio bouwde deze piano. 
Hij begon in 1799 met de bouw ervan, maar het waren zijn zoon 
en kleinzoon die halverwege de negentiende eeuw de piano 
afmaakten. Het geluid van dit instrument wordt omschreven 
als uniek, teer als een klavecimbel maar ook krachtiger zoals 
een piano. Maar het bijzondere geluid is pas echt uniek door 
het materiaal waarvan de piano van is gemaakt – althans wat de 
overlevering daarover aangaat. 
De piano is namelijk gebouwd van Libanees cederhout. Het 
verhaal gaat dat dit hout uit de ruïnes van een kerk komt. De 
inwoners van Turijn beweerden dat dit hout in die kerk uit de 
tempel in Jeruzalem kwam. Tijdens de vernieling van de tempel 
in Jeruzalem in het jaar 70 zou de Romeinse generaal Titus hout 
van de tempel mee naar huis hebben genomen. 

Koninklijk
Toen de piano af was, kreeg de kleindochter van Marchisio het 
instrument. De piano werd vaak gebruikt voor publieke optre-
dens. Daarom besloot de markies van Siena het uiterlijk van 
de piano te verfraaien. Familie van Marchisio kreeg daarvoor 
de opdracht. De piano werd versierd met engelen, leeuwen, 
maskers, draken, en ook de portretten van de componisten 
Händel en Mozart. 

In 1868 kocht de stad Siena de piano als een geschenk voor de 
toekomstige koning van Italië, Umberto I. De koning vertelde 
jaren later een Joodse concertpianist die hij in Jeruzalem hoorde 
spelen over de piano. Hij nodigde de man uit om op de piano te 
komen spelen, maar daar kwam het nooit van.

Onherkenbaar
Tijdens de Tweede Wereldoorlog verdween het instrument uit 
het paleis. Merkwaardig genoeg werd het weer gevonden na de 
slag bij El Alamein in Noord-Afrika, in het zand tussen kratten 
met geroofde buit door de nazi’s. Overgoten met pleister, was de 
piano onherkenbaar. Maar Avner Carmi, een pianomaker uit Tel 
Aviv die diende in het Britse leger, wist de piano min of meer in 
veiligheid te stellen; de piano met pleisterlaag werd gebruikt om 
de troepen te vermaken. 

In ere hersteld
Daarna verdween de piano weer, maar verbazingwekkend genoeg 
wist Carmi hem weer op te sporen. Hij vond de piano – nog steeds 
met pleisterlaag – kort na de oorlog bij een handelaar in Tel Aviv. 
Toen hij het pleister verwijderde was hij pas echt verbaasd. Hij 
herkende de bijzondere elementen van de piano die zijn opa hem 
had beschreven, toen hij vertelde over zijn ontmoeting met de Itali-
aanse koning. Carmi restaureerde de oude piano en nam hem mee 
naar de VS in 1953. En opnieuw speelden concertpianisten op dit 
bijzondere instrument, waaronder ook Arthur Rubinstein. In 1970 
nam Carmi de piano weer mee terug naar Israël en in 1996 werd de 
piano door zijn dochter verkocht aan een Israëlische verzamelaar, 
nadat haar ouders waren overleden. Nu is de piano opnieuw te 
koop, via een veiling. Wie de nieuwe eigenaar is of wordt, en of daar 
net zo’n verhaal aan kleeft, dat blijft nog even gissen.

»  Op cvi.nl/sienapiano kunt u luisteren naar het unieke geluid 
van de Siena piano.

Aanslag voorkomen
De politie van Jeruzalem heeft een 
aanslag bij de Damascuspoort weten 
te voorkomen. Een Arabische man 
liep op de politiepost bij de poort 
af en haalde een mes tevoorschijn. 
De politie wist het mes afhandig te 
maken voordat de man iemand kon 
verwonden. De man, inwoner van 
Jeruzalem, is aangehouden.

Vaticaan opent archief

De oorlogsarchieven van paus Pius 
XII zijn begin maart opengesteld door 
het Vaticaan. Paus Pius XII wordt 
vaak verweten tijdens de Holocaust 
te hebben gefaald bij het bescher-
men van de Joden in Europa of te 
protesteren tegen wat gaande was. 
Het archief is acht jaar eerder open-
gesteld dan was gepland. Wellicht 
kan er in de archieven een antwoord 
worden gevonden op de vraag 
waarom de paus zich stil hield. | Foto: 

Luigi Felici

York herdenkt

Nog altijd is de moord op 150 Joden 
van York, nu ruim achthonderd jaar 
geleden, een zwarte bladzijde in de 
geschiedenis van de stad. De moord-
partij in de Clifford Tower volgde na 
een reeks van dodelijke anti-Joodse 
oproeren op het hoogtepunt van de 
kruistochten. De stad York herdenkt 
deze slachting in maart met muziek 
en lezingen, lantaarnlichten en het 
leggen van stenen om de slachtoffers 
te gedenken. | Foto: english-heritage.

co.uk

Bijzondere wijn
In Israël is een bijzondere wijn 
verschenen onder het label Yossi, in 
samenwerking met Herodion Winery. 
Het wijnlabel is in braille geschreven 
omdat de maker van de wijn, Yossi 
Samuels, zowel doof als blind is. Maar 
juist daarom is zijn smaak enorm 
ontwikkeld. Yossi studeerde voor 
sommelier in Frankrijk en Israël. De 
ouders van Yossi zijn de oprichters 
van de Israëlische organisatie Shalva, 
een organisatie die zich inzet voor 
hulp aan kinderen met een handicap. 

Legendarische piano van tempelhout?

april 2020 | israël aktueel

In al het nieuws over Israël stuitte de redactie op een intrigerende legende over  
een wereldberoemde piano in Israël: de Siena piano. Deze piano wordt geveild.  

Verwachte opbrengst: 1,5 tot 2 miljoen.

Zelf matses bakken

Aan de vooravond van de uittocht uit Egypte droeg de 
Heere het volk op om ongezuurde broden te bakken. 
Deze platte matses worden nog altijd gegeten tijdens 
Pesach. Het bakken van matses is heel eenvoudig.

Ingrediënten:
500 gr. volkorenmeel (of tarwebloem) en 200 ml water

Bereiding:
Kneed het meel met het water tot een mooi deeg en maak 
hiervan dunne, platte schijven. Prik er gaatjes in, dat voor-
komt dat de matses gaan opbollen tijdens het bakken. Leg de 
matses op een hete bakplaat in een voorverwarmde oven op 
250ºC en bak ze in tien minuten gaar. Laat ze vervolgens goed 
afkoelen. Daardoor worden ze goed knapperig. Eet smakelijk!

kort nieuws

Muzikale reis  
naar Israël

Het Drents Jeugd Orkest hoopt eind april naar Israël te 
reizen. Alle musici houden met spanning de berichtgeving 
in de gaten om te zien of de reis doorgaat. Als het door-
gaat, zullen ze in Israël drie keer een uitvoering verzorgen 
van een muziekstuk dat het orkest heeft laten compone-
ren naar aanleiding van het boek Bergen-Belsen en daarna 
van Micha Gelber.

De Joodse Micha Gelber was vier jaar toen de oorlog begon. 
Micha tekende zijn herinneringen op in zijn boek Bergen- 
Belsen en daarna. Op basis van dit verhaal heeft het orkest,  
75 jaar na de bevrijding, een zeer bijzonder en indrukwekkend 
muziekstuk laten componeren dat ze tijdens de reis zullen 
uitvoeren in Tel Aviv, kibboets Ein Hashofet en Jeruzalem.

»  Het boek Bergen-Belsen en daarna is als gratis e-book te down-
loaden op verbum.nl/bergen-belsen-en-daarna.

De Siena piano. | Foto: World Piano News



Pesach voorbereiden in crisistijd

Ashdod wil toeristen

Ashdod ziet dat steeds meer toeris-
ten Israël weten te vinden voor een 
vakantie. Maar toeristen gaan dan naar 
Jeruzalem en Tel Aviv, en niet naar Ash-
dod. Daar wil de stad verandering in 

brengen, zodat de stad ook profiteert 
van de uitgaven die toeristen doen. De 
stad bouwt daarom in de komende tien 
jaar vijftien nieuwe hotels met in totaal 
vierduizend bedden. | Foto: Flash90

Hulpmiddel  
voor gehandicapten
Mensen die in hun doen beperkt zijn 
doordat hun handen niet of onvol-
doende functioneren, gaan hopelijk 
veel baat hebben bij een Israëlische 
uitvinding. Het bedrijf Tongo heeft een 
soort beugel bedacht die je met je tong 
kan bedienen. Het voordeel boven het 
aansturen met oogbeweging is dat de 
tong niet gauw vermoeid raakt en ook 
bij complexe en neurologische aandoe-
ning blijft functioneren.

Israëlische moeder  
gearresteerd
Een Arabische vrouw in Israël, moeder 
van twee jonge kinderen, is gearresteerd 
door Israëlische veiligheidsdiensten. 
Tijdens het verhoor erkende ze dat ze 
was gerekruteerd door twee leden van 
de militaire tak van Hamas. De vrouw 
werkte zogenaamd voor een goed doel 
en haalde geld op voor arme mensen in 
Gaza terwijl het geld in werkelijkheid 
naar Hamas ging. 

Contactlens  
voor kleurenblinden
Wie moeite heeft groen van rood te 
onderscheiden zal waarschijnlijk baat 
hebben bij een nieuwe contactlens die 
door onderzoekers van de universiteit 

van Tel Aviv is ontwikkeld. Door het 
dragen van deze lens kan de gebruiker 
deze kleuren onderscheiden en bijvoor-
beeld zien of een banaan rijp is. Juist in 
de kleine alledaagse dingen zal de lens 
voor de gebruiker veel voordeel kunnen 
opleveren. De techniek van de lens kan 
ook ‘ingebouwd’ worden in lenzen op 
sterkte of met andere aanpassingen. 
| Foto: Kalea Jerielle
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Als ik haar benader voor het interview, 
appt Lea terug: “Tuurlijk, we zijn toch 
opgesloten in huis”. Via een videover-
binding interview ik haar. Het eerste 
dat opvalt zijn alle post-its die op de 
kastje in de achtergrond zijn geplakt. 
“Kijk”, zegt ze, terwijl ze me langs de 
briefjes rondleidt, “overal staat ‘Pesach’. 
Dit zijn de kasten die ik al heb schoon-
gemaakt. Die briefjes herinneren ons 
eraan dat we die kasten niet meer open 
maken met een koekje in onze handen”, 
vervolgt ze lachend.

Hoe grondig maak je die schoon dan?
“Alles gaat eruit en dan maak ik de 
planken, deurtjes, álles grondig schoon. 
Alle boeken stoffen we af en kloppen 
we zorgvuldig uit, zodat alle kruimels 
die er eventueel tussen zijn komen te 
zitten eruit vallen. Zo gaan we het hele 
huis door. Kijk maar.” En ze neemt me 
virtueel mee door het huis waar al op 
een heleboel kasten post-its zijn geplakt 
met in ’t Hebreeuws ‘Pesach’ erop.

Hoe lang van tevoren begin je al met 
schoonmaken?
“Ik ben al vóór Poerim begonnen, zo’n 
vijf weken voor Pesach. Het is zo’n 
gigantische klus. Dan kun je maar beter 
op tijd beginnen, dan verdeel je de last 
een beetje. Het is echt een verhuizing in 
je eigen huis. En dan is ’t bij ons eigen-
lijk nog niets in vergelijking met hoe 
het vroeger ging. Onze grootmoeders 
haalden voor Pesach het hele huis leeg, 
maakten het grondig schoon en zetten 
dan de spullen pas terug als die ook al-
lemaal grondig schoongemaakt waren. 
Bij ons blijft ’t meeste binnenshuis. Ik 
doe meestal de vervelendste klussen het 
eerste.”

Wat vind je de vervelendste klus?
“De oven. Echt waar. En ik maak hem 
echt regelmatig schoon hoor, maar nu 

gaat ‘ie echt helemaal uit elkaar. Alles 
wat losgeschroefd kan worden gaat los 
en wordt schoongemaakt. Mijn man 
Alex haalt de hele oven los en dan gaat 
‘ie uit elkaar. Gelukkig kunnen we 
een hoop onderdelen in de vaatwasser 
doen. Daar wordt ’t weer als nieuw 
van.” Ze opent de vaatwasser en laat 
een aantal brandschone ovenplaten 
zien. Goed idee! “Ik kan er voorlopig 
geen brood of cake meer in bakken, 
maar aardappelen en kip kunnen na-
tuurlijk nog wel.”

Wát een klus! Heb je nooit zoiets van: 
laat maar…?
“Nee, het hoort er gewoon bij, weet 
je. Ups en downs horen bij het leven. 
Natuurlijk ben ik ’t wel eens zat. Er zijn 
ook wel Joden die het minder nauw ne-
men met de Pesachschoonmaak, maar 
God heeft van ons gevraagd om geen 
chameets in huis te hebben, dus maak ik 
m’n huis schoon. En je moet je beseffen 
dat ik in een orthodoxe omgeving leef, 
waar je continu bepaald wordt bij de 
Eeuwige”, merkt Lea op. “En zeker in  

deze tijden van crisis word je gewoon 
wakker geschud.”

Heeft de huidige coronacrisis nog in-
vloed op hoe je je voorbereid op Pesach?
“Ja natuurlijk! Het is duidelijk de hand 
van God dat de wetenschap zó ont-
wikkeld is en hier komt een virusje 
en we staan totaal machteloos! Het is 
echt bizar hoe de wereld binnen twee 
weken tijd veranderd is in iets dat je 
je nooit, nooit had kunnen voorstel-
len. De beurzen ingezakt, miljoenen 
mensen opgesloten in hun huizen. En 
wat gaat er hierna gebeuren!? Mensen 
raken hun baan kwijt. Hoe lang kun-
nen we dat volhouden? Veel van onze 
rabbijnen zeggen trouwens dat wat we 
nu zien gebeuren nog maar het begin 
is. Ik denk dat we hier een bepaald 
bericht krijgen van Bovenaf, van ‘hé, 
mensen, word wakker!’ De vraag is: 
wat is dat wakker worden? Wat wil 
God van me? Ik denk dat mensen echt 
bij zichzelf te rade moeten gaan en tot 
inkeer moeten komen over hoe we als 
wereld leven.”

Is niet Rosj Hasjana, het Joods Nieuw-
jaar, een tijd van inkeer? Je leeft toch 
toe naar Pesach, het feest van de 
verlossing?
“In het Jodendom wordt gezegd dat je 
Pesach moet beschouwen als Rosj Ha-
sjana en Rosj Hasjana als Pesach. Met 
andere woorden: inkeer en verlossing 
zijn niet los verkrijgbaar. Dat maakt de 
boodschap van deze crisis zo krachtig 
op dit moment. Vóór de bevrijding 
uit Egypte vonden er de meest bizarre 
dingen plaats. Er staat geschreven dat, 
vóór de tijd van de Messias de wonde-
ren van de tien plagen niks zullen zijn 
in vergelijking met de wonderen die 
dan zullen plaatsvinden. Nou als je de 
gebeurtenissen in de wereld nu ziet, 
dan begin je het te begrijpen.
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interview

‘Ik denk dat we hier een bepaald 
bericht krijgen van Bovenaf,  
van ‘hé, mensen, word wakker’!’

israël aktueel | april 2020 

Lea Farkash aan de schoonmaak van haar oven. | Foto: Alex Farkash

Wie Pesach zegt, zegt schoonmaak. Religieuze Joden maken rigoureus hun huis schoon  
om geen kruimeltje chameets, zuurdesem in huis te hebben als Pesach begint.  

Lea Farkash uit Jeruzalem begint al weken van tevoren.  
Het naarste klusje, de oven, doet ze maar als eerste.
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Ik citeer de NBG-vertaling van 1951, omdat de Herziene Staten-
vertaling hier een uitglijder maakt. Er staat in het Grieks dat de 
wilde takken “tussen hen in” zijn geënt, en niet: “in hun plaats” 
(HSV) of “tussen de overgebleven takken” (NBV). 

In het voorafgaande heeft Paulus gesproken over het evangelie 
als gerechtigheid voor Israël én de volken. Israël wordt in alle 
opzichten hersteld – als Israël! En ook de volken ontvangen 
gerechtigheid door het geloof.
Paulus richt zich nu tot de gelovigen uit de heidenen (Romei-
nen 11:13). Zij moeten hun plaats blijven weten. Want kennelijk 
hebben zij de neiging zich te verheffen boven het fysieke Israël 
– een euvel waar we helaas nog steeds niet vanaf zijn. Met het 
beeld van de wortel en de tak worden zij – en wij – terecht-
gewezen: “Jij draagt de wortel niet, maar de wortel jou.” De 
wortel voedt zowel de natuurlijke als de geënte takken.

Eenheid
Het is opmerkelijk dat Paulus niet expliciet zegt dat de olijf-
boom Israël is. Het is dan ook de vraag of we zomaar kunnen 
zeggen dat heidengelovigen bij Israël worden “ingelijfd”. Vanuit 
het voorgaande ligt het meer voor de hand om de blijvende 
eigenheid en bijzondere positie van Israël te benadrukken. 
Tegelijk laat het beeld zien dat er een fundamentele eenheid is 
gekomen: ze onttrekken hun levenssap aan dezelfde wortel. Er 
is eigenlijk voor hen geen bestaan als heidengelovigen zonder 
Israël. Je kunt denken aan Efeze 2: de heidenen worden mede-
burgers met Israël in het gemenebest, dat is het rijk van de 
Messias. 
Bij de wortel van de olijfboom valt mijns inziens te denken aan 
het geloof van Abraham (vgl. Romeinen 3:30 e.v. en Romei-
nen 4). Bij de afgebroken takken denk ik aan de Israëlieten in 
de verstrooiing, die de roep van de Messias nog geen geloof 
geschonken hebben (vgl. Romeinen 10:16). Maar er is gegronde 
hoop voor hen als zij niet in het ongeloof blijven (11:23).

Al-Aqsamoskee gesloten

Israël trof al snel strenge maatregelen 
om de verspreiding van het corona-
virus in te dammen. Maar omdat 
de Tempelberg onder het beheer 
staat van de Islamitische Waqf, een 
Jordaanse religieuze organisatie, 
golden deze maatregelen daar niet. 
Moslims bleven gewoon samenko-
men in de moskeeën op de Tempel-
berg. Maar toen het virus wereldwijd 
tot strenge maatregelen leidde, 
volgde ook de Waqf. | Foto: Flash90

Hulp slachtoffers  
antisemitisme
Wie in Duitsland slachtoffer is 
geworden van een antisemitische 
aanslag kan daarvoor hulp krijgen. In 
Berlijn opende daarvoor een thera-
piecentrum zijn deuren. De opening 
van het centrum is het gevolg van 
de sterke toename van antisemiti-
sche geweldsmisdrijven in de stad. 
Daardoor hebben de slachtoffers ook 
meer gespecialiseerde hulp nodig. 
De gemeente Berlijn ondersteunt 
het centrum met een bijdrage van 
120.000 euro in 2020.

Antisemitisme  
bestrijden
In Roemenië is een positie gecre-
eerd voor een persoon die zich bezig 
gaat houden met de bestrijding van 
antisemitisme. Het land doet dat 
in navolging van andere Europese 
landen. Parlementslid Silviu Vexler 
is in deze positie benoemd en kan 
op brede steun van het Roemeense 
parlement rekenen.

Antisemitisme Frankrijk

In 2019 werden er in Frankrijk 687 
antisemitische incidenten genoteerd. 
Maar in werkelijkheid zullen er veel 
meer voorvallen zijn geweest. Voor-
zitter van de Joodse organisaties in 
Frankrijk Francis Kalifat legt uit: “Ten 
eerste, mensen doen geen aangifte 
meer omdat ze redeneren ‘er is wel 
wat ergers dan dit’. Dan zijn er ook 
mensen die denken dat het zinloos is 
om aangifte te doen, er zijn mensen 
die gewend raken aan de inciden-
ten en er zijn er die uit angst geen 
aangifte meer doen.” | Foto: Andrea 

Maschio

Geënt op de olijfboom

april 2020 | israël aktueel

“Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde loot daartussen geënt zijt en aan  
de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de takken! Indien gij  

u ertegen beroemt – niet gíj draagt de wortel, maar de wortel ú” (Romeinen 11:17-18, NBG).

kort nieuws

“‘En het geschiedde dat aan het einde van 
vierhonderd en dertig jaren, juist op die 
dag, dat al de legerscharen van de Heere 
verlost uit het land van de Egyptenaren 
gingen. Het is een nacht bestemd en apart 
gezet voor verlossing voor de naam van 
de Heere in de tijd dat de kinderen van 
Israël bevrijd uit het land Egypte gebracht 
werden.’ 
Waarlijk, vier nachten zijn beschreven 
in het boek van de Gedachtenissen. De 
eerste nacht is de nacht dat de Heere 
zich openbaarde aan de wereld om die 
te scheppen. De aarde was zonder vorm 
en leeg, en duisternis spreidde zich over 
het gelaat van de afgrond en de Memra 
(Woord) van God was het Licht en het 
scheen. En Hij noemde het de eerste 
nacht.

De tweede nacht werd God geopenbaard 
aan Abram, een man van honderd jaar, 
en Sarah zijn gemalin, die een vrouw was 
van negentig jaar, om te vervullen wat de 
Schrift zegt: Zal dan Abram een man van 
honderd jaar verwekken en zal dan zijn 
gemalin Sarah, een vrouw van negentig 
jaar, dragen? En Isaak was zevenendertig 
jaar toen hij op het altaar geofferd werd. 
De hemelen bogen zich en daalden af, en 
Isaak zag hun schoonheid en zijn ogen 
werden verblind door hun schoonheid en 
Hij noemde het de tweede nacht.
De derde nacht was toen de Heere om 
middernacht geopenbaard werd tegen 
de Egyptenaren. Zijn hand sloeg eerst de 
eerstgeborenen van de Egyptenaren en 
zijn rechterhand beschermde de eerstge-
borenen van Israël om te vervullen wat de 

Schrift zegt: Israël is Mijn eerstgeboren 
zoon. En Hij noemde het de derde nacht.
De vierde nacht. Dat is wanneer de 
wereld zijn bestemde tijd bereikt om 
verlost te worden. Het ijzeren juk zal 
gebroken worden en de geslachten van de 
kwade mensen zullen uitgeroeid worden 
en Mozes zal optrekken uit het midden 
van de woestijn en koning Messias uit 
het midden van Rome. De een zal aan het 
hoofd van de kudde gaan en de ander zal 
aan het hoofd van de kudde gaan en zijn 
Memra (Woord) zal tussenbeide gaan en 
Ik en zij zullen samen optrekken. Dit is 
de nacht van Pesach voor de naam van de 
Heere. Het is een nacht bestemd en apart 
gezet voor de verlossing van geheel Israël, 
in alle generaties, van het begin tot aan 
het einde.”

Joodse uitleg

Pasen en ‘de vier nachten’
In een Joodse uitleg van Exodus 12:41-42 (het verhaal over de uittocht uit Egypte) staat dat  

de nacht van Pasen altijd al bestemd was voor de grote daden van God. Dit verhaal  
van de ‘vier nachten’ kunt u hier lezen. Deze oude Bijbeluitleg biedt bijzondere inzichten. 
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“Mijn God, mijn God, waarom hebt 
Gij mij verlaten?” In de grondtekst: 
Eli, Eli, láma azáftani? Deze woorden 
lezen we in Matteüs 27:46, en ook 
in Marcus 15:34. Beide evangelisten 
geven in plaats van het oorspronkelijke 
Hebreeuwse azávtani de Aramese vorm 
sabáchtani. In hun tijd was immers het 
Aramees in Israël sterk doorgedrongen. 
Het azáf en sabách is een rode draad 
in de psalm. We komen het een drietal 
keren tegen in de vorm van rachák, 
‘ver weg zijn’. Al direct in de opening: 
“Waarom bent U ver van mijn verlos-
sing” ... rachók mi sjoeati. Vers 12: “Wees 
niet ver van mij” … tirchák inimèni. Dan 
nog vers 20: “Maar Gij, Here, wees niet 
ver weg”... al tirchák. Drie keer wordt 
hier, met een ander woord, de nadruk 
gelegd op het eerdere azáf, verlaten.

Alleen zijn
Als Jezus in Getsemane bidt en de 
Vader vraagt of de drinkbeker aan Hem 
voorbij mag gaan, treft Hij tot driemaal 
toe Zijn discipelen slapend aan. In Zijn 
bedroefdheid en angst is Hij alleen. 
Als kort daarna Jezus gevangen wordt 
genomen, lezen we: “Toen verlieten 
al de discipelen Hem en vluchtten”. 
Daarna verlaat ook Petrus Jezus en 
wel door Hem drie keer te verlooche-

nen. Jezus staat er geheel alleen voor. 
Niemand mag hem kennelijk helpen en 
daarmee een deel van de verlossende 
taak uitvoeren. De klacht dat God Hem 
aan het kruis verlaten heeft, bevestigt 
dit. Het verlossen van de mensheid 
van diens zonde is de taak die Jezus op 
zich gelegd weet, die moet Hij alleen 
uitvoeren. Een menselijk aandeel is 
niet mogelijk.

Voorafschaduwing
Vers 19 van Psalm 22 geeft een schok 
van herkenning. “Zij verdelen mijn 
klederen onder elkander, en werpen 
het lot over mijn gewaad”. Hier proe-
ven we een verband met Matteüs 
27:35, waar het lot over de klederen 
geworden wordt. Ook met Marcus 
15:24. Deze beide schriftplaatsen in het 
Nieuwe Testament hebben een vooraf-
schaduwing in Psalm 22. “De Schriften 
getuigen van Mij”, zegt Jezus (Johannes 
5:39). Het kan gaan om een gebeurtenis 
of ook een daad. Jezus geeft zelf een 
helder voorbeeld in Matteüs 12:40, 
namelijk met het teken van Jona, de 
profeet. De drie dagen en drie nachten 
van Jona in de buik van een vis zijn een 
voorafschaduwing van de drie dagen 
en nachten die Hij zal doorbrengen in 
‘het hart van de aarde’.

Doorboren
In de Psalm lezen we, voorafgaand 
aan het werpen van het lot over de 
klederen, klagende woorden van een 
veroordeelde. “Mijn tong kleeft aan 
mijn gehemelte, in het stof des doods 
legt Gij mij neer. Honden hebben 
mij omringd, een bende boosdoeners 
heeft mij omsingeld, die mijn handen 
en voeten doorboren” (vers 16 en 17). 
We staan stil bij het woord ‘doorbo-
ren’ . Ook dat geeft een schok van 
herkenning. Echter, hier is scherpe 
aandacht nodig voor de benaming in 
de Hebreeuwse grondtekst. Het gaat 
om het woord ka-arí. Dit wordt op 
twee manieren vertaald. Allereerst 
met ‘als een leeuw’. Hier wordt een 
zelfstandig naamwoord gelezen: arjèh, 
‘leeuw’. Maar het wordt ook gelezen 
als de vorm van een werkwoord. Dan 
kan gaat het om een vorm van de 
stam kará. Die betekent: doorboren, 
In beide gevallen is de Hebreeuwse 
vorm niet volledig herkenbaar en is er 
geen honderd procent zekerheid. De 
Septuagint zegt, in zijn vertaling van 
enkele eeuwen vóór Chr.: ‘doorgraven’ 
Zo ook de Statenvertaling: ‘doorgra-
ven’, met de kanttekening ‘doornagelt’. 
Van Luther kennen we zijn prin-
cipe ‘ik vertaal het Oude Testament 
gedachtig aan het Nieuwe’. Hij vertaalt 
vers 17 dan als volgt: Sie haben meine 
Hände und Füsze durchgraben. Ook de 
NBG-vertaling spreekt van doorboren, 
zoals ook de Herziene Statenvertaling. 
Een Engelse vertaling spreekt van 
pierce, doorboren. In de Duitse verta-
ling van Martin Buber, die we steeds 
met graagte aanhalen, lezen we: fesseln. 
Sie fesseln (boeien, binden) mir Hände 
und Füsse’.

Wat komt gaat
Het definitieve woord over het 
Hebreeuwse ká-arí/karóe is nog niet 
gesproken. Commentaren uit verschil-
lende tijden sommen eerlijkheidshalve 
steeds beide mogelijkheden op. Maar 
óns valt op dat de betekenis ‘door-
boren’ in vers 17 inhoudelijk sterk 
samengaat met de inhoud van vers 
19: “Zij verdelen mijn klederen onder 
elkander, en werpen het lot over mijn 
gewaad”. Beide verzen versterken 
elkaar. Leest men ‘als een leeuw’ dan 
is de combinatie feitelijk inhoudsloos. 
Leest men karóe, dan is er sprake van 
een betere, meer heldere samenhang. 
In het notenblok van de Hebreeuwse 
Bijbel wordt verwezen naar een ander 
bestaand handschrift van de psalm. 
Daarin komt de vorm karóe voor, de 
werkwoordsvorm ‘zij doorgroeven’. 
Nu, bij vertalen komt meer kijken 
dan een strikt letterlijke weergave. De 
omgeving van een woord, de context, 
spreekt ook mee. Eén ding is duidelijk: 
Psalm 22 spreekt over wat komen gaat.
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Namen
Exodus is het tweede boek van de 
Thora en heet in het Hebreeuws 
‘namen’ (sjemot) naar de eerste 
woorden van hoofdstuk 1. Exodus is 
verdeeld in elf stukken die gelezen 
worden in de synagoge en wel in de 
maanden januari tot en met maart. 
De Joden noemde Exodus ook wel 
het ‘boek van de verlossing’ (sefer ha 
geoela).

Exodus begint droevig, met de balling-
schap en slavernij in Egypte. En God 
zwijgt schijnbaar, want Zijn Naam 
wordt daar niet genoemd. De nako-
melingen van Jakob hebben hun iden-
titeit in Egypte vastgehouden door 
hun taal, kleding en namen niet te 
veranderen in de stijl van de heidenen. 
Geen assimilatie. Dit was een belang-
rijke reden dat het volk in wording bij 
elkaar hield.

De namen van de zonen van Israël 
worden genoemd bij hun leven in 
Genesis 46 en na hun dood nogmaals 
in Exodus 1. De Joodse Bijbelverklaar-
der Rasji legt dit uit met het beeld 
van Jakob als de zon en zijn zonen als 
de sterren. En als de zon ondergaat 
(Jakob sterft), dan worden de sterren 
zichtbaar aan de donkere hemel (van 
de Egyptische ballingschap). Dit is tot 
hoop en tot troost voor Jakobs kroost. 
Hun namen waren wel in Egypte, 
maar hun harten bleven in Kanaän!

God maakt zich bekend aan Mozes 
als “Ik ben die Ik ben”. Dit is de eigen-
lijke verbondsnaam van God: Heere 
(Jahweh). In die Naam toont God 
Zijn trouw jegens Zijn volk en ons. 
Martin Buber vertaalt met: Ich bin da! 
Ik ben er voor jullie! Ik ben erbij, Ik 
ben met u in al jullie benauwdheid. 
Uw eeuwig Naam is tot onze vreugd 
nabij, adembenemend, ontroerend 
dichtbij. Verborgen aanwezig. Nooit 
afwezig. God kent empathie en toont 
betrokken liefde in hun lijden en zal 
hen eruit verlossen. Een argument 
voor deze prachtige betekenis van 
Gods naam zien we in Exodus 3:12, 
waar God in gesprek met Mozes bij 
de braambos zegt: “Voorzeker, Ik zal 
mét u zijn!” En, Mozes, Ik ben er niet 
alleen voor jou als individu. Zeg het 
onderdrukte Israël dat Ik ook bij hen 
als volk ben – in tijden van vreugde, 
maar ook van verdriet.

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

De kruiswoorden  
van Psalm 22 

Als Jezus in één van de kruiswoorden Psalm 22 vers 2 uitspreekt, dan herhaalt hij  
vroegere woorden van David. Maar de psalm kijkt ook in de toekomst  

en omschrijft vrijwel letterlijk de kruisiging, ver vooruit.
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Maar dat niet alleen: steeds weer kan worden aange-
toond – tot spijt van alle critici en seculiere weten-
schappers – dat de Bijbel tot in de kleinste details 
klopt! We weten bijvoorbeeld, dat koning Zedekia 
regeerde voordat de Babyloniërs het volk van Juda 
in gevangenschap meenamen en dat hij er zelfs de 
oorzaak van was. We hebben nu ook archeologisch 
bewijs voor deze geschiedenis.

Twee vondsten
We weten dat wat de Bijbel ons vertelt absoluut 
correct en betrouwbaar is door twee opmerkelijke 
vondsten. Vele namen – ogenschijnlijk niet belang-
rijk – die in de Bijbel vermeld worden, komen plotse-
ling tot leven! Een van die feiten komen we tegen in 
Jeremia 38. Jeremia (Yirmayahu, 627-586 B.C.) wordt 
de klagende onheilsprofeet van al het aanzeggen van 
oordeel genoemd. Hij profeteerde tijdens de rege-
ringen van de slechte koningen Josiah, (Jehoyachaz), 
Jojakin (Jehoiakim) en Zedekia (Sidkiahu). Hij was een 
profeet die blijkbaar niet in staat leek te zijn om goede 
tijding te brengen: hij kondigde alle dingen aan die 
de mensen niet wilden horen! Hij waarschuwde de 
inwoners van Jeruzalem, dat wie er ook maar in de 
stad zou blijven, met het zwaard, door honger of de 
pest zou omkomen. En iedereen die zich aan de Baby-

loniërs zou overgeven, zou gespaard worden, maar de 
stad zou gegarandeerd door de Babyloniërs worden 
veroverd.
Hoge functionarissen aan het hof van koning Zede-
kiah (ze worden zelfs vorsten genoemd), waaronder 
Gedalja (Gedaliáhu), zoon van Pashchur en Juchal 

(Jehuchal), zoon van Selemja (Shlomiá-hu), hoorden 
wat Jeremia het volk verkondigde, en gingen klagen 
bij de koning: “Laat deze man toch ter dood gebracht 
worden, want zo ontmoedigt hij de strijdbare mannen 
die in deze stad zijn overgebleven, en ontmoedigt hij 
heel het volk door zulke woorden tot hen te spreken. 
Deze man zoekt immers niet het welzijn voor dit volk, 
maar het onheil” (Jeremia 38:4).

Jeremia en koning Zedekia
Koning Zedekia gaf hen toestemming Jeremia te arres-
teren. Ze gooiden hem in de put van Malkia, de zoon 
van de koning, die op het binnenplein van de wacht 
was. Het was een put zonder water, maar vol modder, 
waarin Jeremia wegzakte en zeker zou omkomen van 
de honger. Daarna vroeg een van de belangrijke hove-
lingen, met de naam Ebed-Melech (de Cusjiet, afkom-
stig uit de regio Boven-Nijl) aan Zedekia: “Mijn heer 
de koning, deze mannen hebben slecht gehandeld in 
alles wat zij de profeet Jeremia hebben aangedaan, die 
zij in de put geworpen hebben, terwijl hij ter plekke 
zou kunnen sterven van de honger, want er is geen 
brood meer in de stad” (Jeremia 38:9).
Hij kreeg toestemming van de koning om Jeremia te 
bevrijden. Hij moet wel compleet vastgezogen zijn 
geweest in de modder, want Ebed-Melech had dertig 

april 2020 | israël aktueel

Als zegels konden spreken
Met de ontdekking van het paleis van koning David in Jeruzalem en vele archeologische vondsten daaromheen, 

 komt een fascinerend stukje Bijbelse geschiedenis tot leven. Sowieso wordt keer op keer door opgravingen  
in heel Israël bewezen dat het Joodse volk het historische recht heeft op dat kleine stukje land,  

ter grootte van ongeveer de helft van Nederland.

Uitzicht vanuit het paleis van David. Op de voorgrond de stenen die de basis vormen van het paleis. Aan de overkant de Arabische wijk Silwan en links daarachter de Joodse begraafplaats op de Olijfberg. | Foto’s: Flash90

Dr. Eilat Mazar
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mannen nodig om hem eruit te trekken! Jeremia moest 
daarop bij de koning komen, maar de profeet vroeg hem: 
“Als ik u iets bekendmaak, zult u mij dan zeker niet ter 
dood brengen?” (Jeremia 38: 15). Zedekia bezwoer Jere-
mia hem niet ter dood te brengen en hem ook niet uit te 
leveren aan de mannen die hem naar het leven stonden. 
Vervolgens voorzegt Jeremia opnieuw de verwoesting van 
Jeruzalem als koning Zedekia zich niet zou overgeven aan 
de Babyloniërs. Maar de koning weigert. 
Jeruzalem en de tempel werden inderdaad in 586 voor 
Christus door allesverterend vuur verwoest, en het volk 
werd in ballingschap naar Babylon meegenomen.

Zegels
Nu is het heel interessant dat in juli 2008 het paleis 
van koning David ontdekt werd aan de zuidkant van 
de Tempelberg door archeologe dr. Eilat Mazar. Zij 
vond bullahs – dat zijn zegels van klei, meestal niet 
groter dan een nagel – die gebruikt werden om offici-
ele documenten te bekrachtigen, met erop de namen 
van de afzenders. Zo werd ook het originele zegel van 
koning Hizkia gevonden. Het is heel zeldzaam dat zo’n 
bullah opduikt, want deze zijn gemaakt van zachte klei 
die normaal gesproken door de eeuwen verpulveren 
tot stof. De kans om zo’n zegel te vinden is minder 
dan één op duizend! Toch vond dr. Mazar een bullah, 
met de naam erop van Jehuchal (Juchal), zoon van 
Shlomiá-hu, (Selemja), de gouverneur die drie andere 
mannen meenam om Jeremia te laten verdwijnen, door 

hem in een put te gooien. De ontdekking van het zegel 
verscheen in alle kranten en tijdschriften in de wereld! 
De Arabische wereld was woedend en noemde het 
zionistische propaganda, want er waren immers nooit 
Joden in Jeruzalem geweest!
Slechts drie maanden later werd er een tweede zegel 

gevonden op tien meter afstand van de plaats waar 
Jehuchals zegel was opgegraven, hardgebakken in een 
verwoestende brand. Omdat bullahs zo zeldzaam zijn, 
en er een tweede werd gevonden, (en later nog enkele) 
zou deze plek weleens het centrale archief van het paleis 
kunnen zijn geweest. Toen ze de naam van het zegel 
lazen, bleek het die van Ge-daliá-hu (Gedalja), de zoon 
van Pashchur, te zijn. De naam van de man die Jehuchal 
hielp Jeremia in de put te gooien!

Archeologisch bewijs
Hier zien we de humor van God: twee uiterst zeldzame 
zegels, beide zesentwintighonderd jaar oud, tien meter 
van elkaar verwijderd van twee verschillende mannen, 
wier namen vereeuwigd werden in het Grote Boek, de 
Bijbel, en ook nog eens in dezelfde regel (Jeremia 38:1), 
beiden met een connectie met koning Sidkia-hu (Zede-
kia) en Jeremia, en zelfs maar een paar meter van een 
waterput vandaan! Vanwege de verwoesting van Jeruza-
lem door een allesvernietigend vuur, werden de zegels 
gebakken en bewaard. Dit is direct archeologisch bewijs 
dat de Bijbel klopt tot in de kleinste details!

Desondanks verklaarde Unesco, de wetenschappelijke 
tak van de Verenigde Naties, dat er geen enkele connectie 
bestaat tussen het Joodse volk en Israël en Jeruzalem. 
De VN-organisatie beweert dat Jeruzalem aan de islam 
toebehoort. De islam, die pas twaalfhonderd jaar nadat 
deze bullahs werden gebruikt ontstond!

De Stad van David
David veroverde Jeruzalem 
op de Jebusieten (2 Samuël 5) 
en vestigde zich in de stad. 
Die stad lag op de Ofel, een 
zuidelijke uitloper van wat 
we tegenwoordig kennen als 
de Tempelberg. Tegenwoor-
dig ligt hier de Arabische wijk 
Silwan. De Gihonbron, de 
primaire watervoorziening 
van de stad in oude tijden, 
ligt net buiten de muren. 
Sinds 2005 zijn er uitgebreide 
archeologische opgravingen 
gedaan. Deze zijn tegen-
woordig te bezichtigen. Nog 
altijd worden er veel vond-
sten gedaan.

Opgraafwerkzaamheden bij de Stad van David.

Twee zegels uit Bijbelse tijd die werden gevonden in de Stad van David.
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De consulenten van het IPC
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Sinds april vorig jaar zijn Jenny Groenveld (68) en haar man 
Wim (70) Israëlconsulenten. “Een jaar geleden ging ik met 
pensioen en verhuisden we vanuit Zevenhuizen naar Scha-
rendijke in Zeeland. We wilden iets voor Israël doen, maar ik 
had er nooit over nagedacht om Israëlproducten te verkopen. 
Maar ik heb toen bevestiging op bevestiging gekregen. We 
ervaren het als een grote genade en zegen. Door de Israël-
producten te verkopen, komen we in alle kerken in Zeeland. 
Overal waar we komen, zijn de mensen heel enthousiast. We 
verkopen de spullen, maar we praten ook vooral veel over 
de Heere God. We praten over Israël, over het geloof en ook 
over persoonlijke zaken.”

Welke producten doen het goed?
“Veel kerken in Zeeland gebruiken op mijn advies nu de 
Israëlische Kinor Sacramental-wijn als avondmaalwijn. Dat 
is toch geweldig? Ik geloof dat God de kerken wil wakker 
schudden voor Zijn doel. We hebben van het Joodse volk 
Gods Woord ontvangen, dan kunnen we hen toch ook 
steunen in het stoffelijke? We roepen mensen ook op om te 
bidden, want ik geloof dat de Here Jezus gauw zal terugko-
men.”

Heb je wel eens negatieve reacties gekregen?
“Ja, dat gebeurt soms. Ik stond met een kraam met Israël-
producten, toen er een jongen naar me toe kwam. Hij vroeg: 
wat verkoop je daar? Ik zei: spullen uit het land van de Heere 
God. Toen was zijn antwoord: ik ben voor de Palestijnen. 
Dus ik vertelde natuurlijk meteen dat in de fabriekjes waar 
onze spullen worden gemaakt ook veel Palestijnen werken, 
die daar een goed salaris krijgen, en zelfs een pensioen. En 
dat krijgen ze niet van hun eigen overheid. Toen droop hij 
gauw af. Het gebeurt ook wel eens dat mensen zeggen: ik 
hoef jouw crèmepjes niet meer, omdat ze uit Israël komen. 
Daar laat ik me natuurlijk niet door uit het veld slaan, want 
de mooie momenten overheersen echt.”

En hoe gaat het met de verkoop?
“Ik verkoop best goed vind ik. Sinds april heb ik voor 6.500 
euro aan Israëlproducten verkocht. In februari heb ik al voor 
700 euro verkocht. Ik bezoek allerlei evenementen. Het is 
juist ook heel leuk om op niet-christelijke evenementen 
te komen, omdat je dan over Jezus kunt vertellen. Mensen 
vertellen dan vaak hun hele levensverhaal. En meestal kopen 
ze dan ook wel een flesje wijn.”

Beschrijf jouw werk eens?
“Het is meer dan producten verkopen. God geeft ons zoveel 
genade! Soms denk ik: het regent nu zo hard, er zal vast 
niemand komen. Maar toch komen er dan mensen en kan 
ik de spullen verkopen! God geeft zoveel zegen en genade. 
Mijn man sjouwt alles. Dat is best veel werk, want we 
hebben lekker veel producten. Hij verkoopt de wijn en de 
kruiden, ik doe de huidverzorging en de andere spullen. 

Zo hebben we dat verdeeld. Het leukste is om mensen te 
laten proeven. Dan bakken we bijvoorbeeld koekjes met de 
stroop of de kruiden, om te laten zien wat mensen met de 
producten kunnen. Of we organiseren workshops. Ik ben 
nu krap een jaar bezig, maar ik krijg al mijn vaste klanten-
kring.”

Wat zou je willen zeggen tegen mensen die dit lezen?
“Ik zou tegen alle vrouwen willen zeggen: gewoon doen! En 
tegen de mannen: doe het samen met je vrouw! Als je tijd 
over hebt, is dit een prachtige invulling van je tijd. Onze 
band is echt sterker geworden door dit werk. We zijn nu 
47 jaar getrouwd, we hebben ons hele leven allebei hard 
gewerkt. En nu mogen we hier tijd voor maken. We zeggen 
heel vaak tegen elkaar: wat is dit toch geweldig!”

Concreet denken

Over het algemeen is het positief 
als mensen wat abstracter kunnen 
denken en het grote plaatje kunnen 
overzien. Onderzoekers van de 
universiteit Ben-Gurion in Be’er 
Sheva ontdekten dat het in stress-
volle situaties echter beter is om 
concrete gedachten te hebben. Wie 
met haast in een wachtrij staat, raakt 
gefrustreerder wanneer hij abstract 
denkt, concrete gedachten reduceren 
juist de stress. | Foto: Flash90

Helpen helpt
Holocaustoverlevenden in Amerika 
die zagen dat sommige van hun 
lotgenoten in het land in armoede 
leven en niet genoeg te eten hebben, 
zijn een actie begonnen om hen 
te helpen. Sinds de jaren negentig 
zetten overlevenden bij de orga-
nisatie Nachas zich in om arme 
Holocaustoverlevenden voedselpak-
ketten en activiteiten aan te bieden. 
Daarbij ontmoeten de overlevenden 
elkaar en dit leidt tot bijzondere 
vriendschappen. Niet alleen de arme 
overlevenden zijn hierbij gebaat, 
ook de initiatiefnemers merken dat 
het helpen van anderen trauma’s 
verzacht. 

Eerlijke vergunning
Palestijnen die bij Israëlische bedrij-
ven werken, hebben hiervoor een 
vergunning nodig. Het kost tijd en 
moeite die te verkrijgen. Sommige 
Palestijnen zagen hun kans; zij 
regelen vergunningen en verkopen 
deze door voor veel geld. Een groep 
oud-legerofficieren nam het initiatief 
om dit systeem tegen te gaan en 
startte een soort uitzendbureau dat 
Palestijnen die in Israël willen werken 
helpt een baan en vergunning te 
krijgen. 

Longkankerbehandeling

Israëlische artsen in het Beilinsonzie-
kenhuis in Petach Tikva hebben voor 
het eerst een longtransplantatie-ope-
ratie gebruikt om longkanker te 
behandelen. De artsen verwijderden 
de zieke long uit een patiënt, haal-
den de tumor eruit en plaatsten de 
schone long terug. | Foto: Flash90 

Ik zou tegen iedereen willen zeggen: 
gewoon doen!
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Of het nu een braderie is, een Open Monumentendag of een workshop in de  
lokale christelijke boekhandel. Altijd als er wat te beleven valt in Zeeland,  

zijn Jenny en Wim van de partij met hun tafel vol Israëlproducten.  
Wat drijft hen? En waarom geven ze hun vrije tijd om Israël te zegenen?  

Wat vinden ze er zo mooi aan?

kort nieuws

Jennie en Wim Groenveld | Foto: CvI

Israëlconsulent(e) worden
Denk je er ook over om Israëlconsulent(e) te worden? 
Neem dan vrijblijvend contact op met Beatrijs Beitler  
van het Israël Producten Centrum. Zij legt u graag uit  
hoe alles werkt. Bel 033-2458814 of mail naar  
beatrijsbeitler@ipc-nijkerk.nl.
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Het volk van God heeft gefaald en is vastgelopen in de 
relatie met de Heere, maar God gaat door. De balling-
schap van Babel is niet het einde. We weten inmiddels 
dat het woord ‘verbond’ in de Bijbel geen verdrag is. 
De synoniemen voor het Hebreeuwse woord berith 
zijn eed en belofte. En daar draait het hier ook om. 
God vraagt van Zijn volk niet in de eerste plaats een 
nieuwe toewijding, geloof en gehoorzaamheid. Daar 
zijn ze nu juist in vastgelopen. Nee, Hij komt hen te 
hulp in hun onmacht en schenkt hun tenslotte verge-
ving van alle zonden, en Zijn eigen Geest. Zijn eigen 
Geest zal de Thora en de gehoorzaamheid aan de ge-
boden in het hart van Zijn volk leggen.

Laatste avond
Tijdens de viering van de sedermaaltijd, viert Jezus 
met Zijn leerlingen de uittocht uit Egypte. Maar Pes-
ach is niet alleen maar een dag van herinneren, het is 
ook een feest van hoop. God is niet veranderd en tel-

kens opnieuw, ook nu, zal de Heere Zijn volk verlos-
sen. Als geen ander weet Jezus wat dat betekent en hoe 
Hij zelf daarin de hoofdrol zal spelen. Zijn geliefde dis-
cipel Johannes zal later uitleggen dat Jezus het Paas-
lam van God is dat de last van de zonden draagt en dat 
zal zorgen voor een nieuwe bevrijding, de inzameling 
van Gods volk uit alle windstreken van de aarde.
Maar Jezus spreekt op deze laatste avond voor Zijn 
sterven ook over het nieuwe verbond. Dat zal morgen 
van kracht worden door Zijn offer. “Deze drinkbeker 
is het nieuwe verbond in mijn bloed”, zegt Hij, als Hij 
de twaalven de wijn laat drinken. Het is goed om te 
beseffen dat de Heere deze belofte in de eerste plaats 
bestemd heeft voor Juda en aan Israël. En ook dat het 
om alle twaalf stammen gaat.

Geschenk van de eindtijd
De dagen waarover Jeremia sprak, zijn de dagen van 
de eindtijd. De gaven van het nieuwe verbond hebben 

daar ook alles mee te maken. Dat merken we ook in 
het gesprek van Jezus met Nikodemus. Het gaat er niet 
om dat Jezus alles wat deze farizeeër doet en gelooft 
en zijn liefde voor God, afkeurt. Maar Jezus laat hem 
zien dat het Koninkrijk nabij is en dat je als mens daar 
alleen zal kunnen leven zonder zonden en met de 
Geest van God. En dat geschenk van de eindtijd kan 
en wil Jezus hem geven.

Inmiddels zijn jaren en eeuwen voorbij gegaan. Omdat 
God wilde dat eerst de heidenen deel zouden krijgen 
aan de gaven van dit verbond. Al tweeduizend jaar laat 
de Heere ons delen aan de geestelijke goederen van 
Israël (Romeinen 15:27). En zo vieren wij Pasen met 
Israël mee. We zitten aan tafel en de beker gaat rond. 
Maar het Koninkrijk zal niet beginnen zonder dat God 
Juda en Israël thuisbrengt en zal schenken wat Hij hen 
in de dagen van Jeremia beloofde.

Qumran was vanaf ongeveer 150 voor 
Christus tot minstens 70 na Christus 
bewoond door de Essenen, een Jood-
se gemeenschap die afgezonderd in 
de woestijn leefde. Zij vormden een 
broederschap in Israël en Syrië, die 
in afzondering en soberheid leefde. 
Hun aanhang wordt op vierduizend 
geschat. Zij verdienden hun levens-
onderhoud door handenarbeid en zij 
wijdden zich daarnaast geheel aan het 
bestuderen en overschrijven van de 
Thora. Er zijn resten gevonden van 
grote schrijftafels waarop zij onder 
andere de rollen van de Tenach (wat 
wij het Oude Testament noemen) 
overschreven. Waarschijnlijk heeft Jo-
hannes de Doper deel uitgemaakt van 
de sekte van de Essenen. 

Deze mannen waren al vele jaren bezig 
geweest met het overschrijven van de 
Bijbelboeken toen de strijd met de Ro-
meinen steeds heftiger werd. In jaren 
voorafgaand aan het jaar 70 na Chris-
tus zagen zij aankomen dat er een tijd 
van verwoesting en nog veel grotere 
verspreiding van het Joodse volk over 
de wereld zou gaan aanbreken. In die 
jaren hebben zij heel veel boekrollen 
van Bijbelboeken en andere religieuze 
boeken in kruiken in grotten in die 
omgeving weggestopt. In 70 na Chris-
tus is Jeruzalem door de Romeinen 
verwoest en is het Joodse volk inder-
daad grotendeels uit het land Israël 
verdreven. 

Na eeuwen gevonden
In 1947 gooide een bedoeïenen her-
dersjongen een steentje naar een af-
gedwaald schaap. Toen hij een steen 
in een donkere grot gooide, hoorde 
hij het geluid van brekend aardewerk. 
Er bleken kruiken met deksels in te 
staan, waarin zich perkamenten rollen 
bevonden. Na onderzoek ontdekten 
ze meerdere kruiken met daarin de 
oude handschriften. Deze werden voor 
weinig geld verkocht aan een boekhan-
delaar. Als snel kwamen archeologen 
erachter hoe bijzonder deze rollen 
waren. Na diverse omzwervingen 

heeft Israël uiteindelijk de meeste van 
deze rollen kunnen terugkopen. Het 
boek Jesaja is in zijn geheel bewaard 
gebleven. De Dode Zeerollen bewijzen 
niet alleen de historische band van het 
Joodse volk met het land Israël, maar 
ook dat de Bijbelboeken de afgelopen 
tweeduizend jaar zorgvuldig zijn over-
geleverd. Ineens hadden we manus-
cripten van Bijbelboeken van meer dan 
duizend jaar ouder dan die we tot 1947 
hadden. 

Perfecte bewaarplaats
Gods regie in deze blijkt uit tenminste 

twee dingen. Ten eerste, er is geen 
betere plek op aarde te bedenken waar 
perkamenten rollen beter bewaard 
hadden kunnen blijven dan daar in 
de grotten bij de Dode Zee. Dat deze 
manuscripten niet vergaan zijn, zo’n 
lange tijd min of meer bewaard zijn 
gebleven, komt omdat in de grotten de 
temperatuur constant is, de luchtvoch-
tigheid heel laag is, en omdat ze in de 
kruiken in het duister bewaard zijn. 
Het schadelijke ultraviolette licht is in 
die omgeving veel lager omdat het de 
laagste plek op aarde is, namelijk meer 
dan vierhonderd meter onder zeeni-
veau. Het is een wonder dat wij nu nog 
deze manuscripten hebben en kunnen 
bestuderen. 

Sublieme timing
Ten tweede, de timing wat betreft het 
vinden van deze rollen is subliem. Vlak 
voor de verdrijving van de Joden uit 
het land zorgt de Heere God ervoor 
dat Zijn Woord veilig wordt opgebor-
gen. Vlak voor de herrijzenis van de 
staat Israël zorgt Hij ervoor dat deze 
rollen weer gevonden worden. Dat had 
al tweeduizend jaar lang kunnen ge-
beuren, maar het gebeurde op de voor-
avond van 1948. Door deze uitzonder-
lijke vondst juist op dit tijdstip wordt 
ons duidelijk gemaakt dat de terugkeer 
van de Joden naar het land vervulling 
is van wat er al duizenden jaren in de 
Bijbel staat geschreven. Een duidelijk 
teken van God.

Jeremia 31 – deel 9
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Een nieuw verbond

Een duidelijk teken van God

Jeremia leefde op de rand van de ondergang van Jeruzalem. Zelfs de tempel zou verwoest worden  
en Juda zou weggevoerd worden naar Babel. En toch mag Hij spreken over een prachtige belofte  

en profeteren over de triomf van Gods genade: “Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE,  
dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten” (Jeremia 31:31).

Spelonken bij Qumran, waar de Dode Zeerollen werden gevonden. | Foto: Yair Aronshtam/CC2.0 
Flickr.com

Sommige gebeurtenissen laten ons zo duidelijk zien dat God regeert over de geschiedenis.  
Een daarvan is de ontdekking van de Dode Zeerollen. Deze zijn voornamelijk gevonden in  

en nabij Qumran, een plaats aan de noordwestelijke kust van de Dode Zee. 
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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 

Dr. David Portowicz en ‘zijn’ medewerkers staan onder grote druk, 
want het coronavirus lijkt te regeren. Dat maakt de zorgen nog 
groter voor al die 

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

Toch moeten vertrouwen en optimisme de overhand houden. 
Deze kwetsbare groepen blijven op het Jaffa Instituut rekenen, en 
daarmee ook op ons, en ook op u !  

Onze gebeden en onze financiële steun zijn onmisbaar.  
Doet u mee ? Zo maakt u het verschil. 

Dankuwel – Tora Raba 

 

 

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

035 694 48 33035 694 48 33
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Zegen door Israël
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wat christenen moeten weten over Israël

€ 12,50

'Oscar Lohuis heeft het talent

vanuit persoonlijke betrokkenheid

en in eenvoudig taalgebruik te

laten zien dat we niet om Israël

heen kunnen.'

- Frank van Oordt,

Hoofd Educatie 

bij Christenen

voor Israël

cvi.nl/winkel



Een brief aan de kerken
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Na de Holocaust werd de jonge staat Israël met warmte ont-
vangen. Maar langzamerhand ging die liefde en warmte over 
in onverschilligheid en nu is zij uitgemond in onbedekte Jo-
denhaat. Geen ander land wordt zo aangevallen als Israël. De 
relatie van het Joodse volk met Sion wordt ontkend. Produc-

ten uit het heilige land worden geboycot en veel kerken lijken 
hun handen niet aan Israël te willen branden. Onze brief is 
een hartenkreet en die vinden we ook terug in de bijlagen bij 
de brief. Wij zouden als kerk moeten vechten tegen het toene-
mende antisemitisme en met hartstocht moeten meegaan in 
de grote dingen die God nu in Zijn volk doet.
De brief staat niet bol van kritiek. Dat komt ons ook niet 
toe, maar we vragen in alle bescheidenheid of de kerk Israël 
wil dragen in haar gebeden. We geloven dat dit aanhoudend 
gebed voor de troon van God vruchtbaar zal zijn voor de hou-
ding van de christelijke gemeente naar haar oudste broeder en 
dingen ten goede zal keren.

»  U kunt de brief en de bijlagen ook lezen op 
cvi.nl/briefkerken.

Herstel Klaagmuur klaar

Het stuk van de Klaagmuur waar zo-
wel mannen als vrouwen samen kun-
nen bidden, was tijdelijk gesloten. Er 
zaten stenen los in de muur die voor 
de veiligheid eerst weer goed ver-
ankerd moesten worden. In juli 2018 
raakte een vrouw gewond door een 
vallende steen. Het duurde daarna 
enige tijd voordat er een besluit werd 
genomen hoe de stenen verankerd 
konden worden, want dat een beetje 
cement tussen de eeuwenoude ste-
nen als oplossing uitgesloten zaak 
was, was wel duidelijk. Na discussie 
over bijna elke steen, is dit stuk muur 
nu weer veilig. | Foto: Flash90

PMW stuurt brief
De Palestinian Media Watch heeft 
een brief gestuurd aan het Internati-
onaal Strafhof in Den Haag. De brief 
gaat over de status van ‘Palestina’. Als 
algemene regel geldt namelijk dat het 
hof alleen iets mag zeggen over ‘sta-
ten’. De aanklager van het hof meent 
dat dat het geval is bij Palestina. De 
Palestinian Media Watch heeft sa-
men met diverse andere Israëlische 
organisatie toestemming gekregen 
hierop hun visie in te dienen. De 
PMW stelt in zijn brief dat Palestina 
geen staat is.

Voetballer buiten spel

Voetballer Arnaldo Gonzalez maakte 
geen fout wat betreft de regels van 
het voetballen. Maar hij maakte wel 
antisemitische gebaren naar de sup-
porters van de tegenstander. De Ar-
gentijnse voetbalbond heeft daarom 
besloten de voetballer voor tien wed-
strijden te schorsen. Gonzalez staat 
ook nog een aanklacht te wachten 
voor discriminatie. | Foto: screenshot

Slachtoffers inquisitie 
herdacht
Portugal heeft voor de Joodse ge-
meenschap een belangrijke stap 
gezet. Er is in het parlement een wet 
aangenomen die 31 maart aanwijst als 
officiële dag om de slachtoffers van 
de inquisitie te herdenken. De wet 
werd gesteund door alle partijen.

israël aktueel | april 2020 
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Onlangs heeft het bestuur van Christenen voor Israël een brief gezonden aan de kerken  
en christelijke voorgangers van ons land. We doen dat niet zomaar, eigenlijk is het  

de eerste keer dat we ons zo tot de kerk richten. Maar we doen het omdat we  
bezorgd zijn om de houding van de wereld en onze samenleving naar Gods volk.

brief

Verzoek tot gebed voor Israël

Nijkerk, maart 2020

We schrijven u omdat we bezorgd zijn over een veranderende houding ten aanzien van Israël. Zagen we in de eerste 
jaren van het bestaan van de staat Israël enthousiasme en steun vanuit kerk en staat, de laatste jaren zien we een 
tendens om Israël in een kwaad daglicht te stellen en zelfs het bestaansrecht van de staat te ontkennen.

Israël in de beklaagdenbank
Concrete aanleiding voor ons schrijven is de recente aankondiging van de openbare aanklager van het Internationaal 
Strafhof in Den Haag om onderzoek te gaan doen naar vermeende oorlogsmisdaden van Israëlische leiders. De toe-
lichting bij het onderzoek laat zien dat er al op voorhand wordt uitgegaan van het bestaan van een staat ‘Palestina’, 
waarin de Israëlische nederzettingen zich illegaal zouden bevinden. De uitkomst van dit onderzoek laat zich raden: 
waarschijnlijk zal Israël opnieuw veroordeeld worden.

Al decennialang plaatsen de Verenigde Naties Israël voortdurend in de beklaagdenbank. Enige tijd geleden werd de 
historische band tussen het Joodse volk en de tempelberg in Jeruzalem ontkend. Veel berichtgeving over het conflict 
tussen Israël en de Palestijnen maakt van Israël een karikatuur, demoniseert het land soms.

Antizionisme
Er is een wereldwijde beweging van Boycot, Desinvestering en Sancties tegen Israël actief (BDS). In sommige landen 
is deze beweging gelukkig al als antisemitisch veroordeeld. Ook de eindeloze kritiek op de staat Israël, die zich pre-
senteert als antizionisme, blijkt in de praktijk een vorm van antisemitisme te zijn. Het ontzegt Joden hun plaats in het 
land dat God aan hen beloofd heeft. Joden in allerlei westerse landen, waar ze vaak al eeuwenlang gewoond hebben, 
worden bedreigd en met dezelfde stereotypen weggezet als in eerdere periodes in de geschiedenis.

Ontkenning historische band Israël
Wij zien dit alles als deel van een proces waarin stap voor stap de geschiedenis van Israël, de Bijbelse en historische 
band van het Joodse volk met het land Israël, en daarmee het legitieme bestaansrecht van Israël worden ontkend. 
Het Joodse volk in het beloofde land wordt in zijn bestaan bedreigd, niet alleen op militair gebied, maar ook door de 
internationale politiek en de publieke opinie.

De staat Israël is niet volmaakt en evenmin het volk Israël. Maar Israël is nog altijd volk van God en Zijn oogappel. Zo-
als ook de kerk niet onfeilbaar is, maar ondanks alle fouten en gebreken wel het lichaam van Christus is. 
God heeft blijvende trouw aan Zijn volk beloofd. Hij brengt het volk terug in het land van hun vaderen, zoals door de 
profeten is voorzegd. Dat raakt ook ons, christenen. We zijn als lichaam van Christus nauw verbonden met Jezus, Die 
als Koning van de Joden in Jeruzalem heeft geleden, is gestorven en is opgestaan tot heil van Zijn volk Israël en van de 
hele wereld.

Eeuwige beloften
De beloften van God aan Zijn volk gelden voor eeuwig. Hij is trouw aan Zijn Woord. Israël heeft nu onze steun nodig. 
Daartoe zijn wij als gemeente van Christus geroepen. We zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is om deze ontwik-
kelingen niet stilzwijgend waar te nemen, maar er alert op te zijn en van ons te laten horen, wanneer Israël eenzijdig 
wordt aangeklaagd.

Oproep
Bovenal willen we u vragen om het Joodse volk en de staat Israël in uw erediensten trouw in uw gebeden te willen 
blijven gedenken.

Met een hartelijke en broederlijke groet, 

Stichting Christenen voor Israël
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AMCHA ISRAEL
In Israel wonen nog 190.000 

overlevenden van de Holocaust. 

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

Steun Vrienden van 
Amcha Nederland Amersfoort

IBAN: NL42 ABNA 049 06 06 210

www.amcha.nl

Giften graag op
NL97INGB0003885840

t.n.v. Penningmeester VVI,
email: adm.vvi@planet.nl

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

40 jaar ten doel:
Israël helpen met
de verpleging van

alle bevolkingsgroepen,
ongeacht afkomst en

overtuiging.

Verpleegkundige hulp
discrimineert niet....

Geeft u óm Israël,
geef dan voor Israël

www.verplegingvoorisrael.nl
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Pesach in Israël zal dit jaar anders dan anders zijn. Geen gezamenlijke, feeste-
lijke maaltijden voor de armen, Holocaustoverlevenden en nieuwkomers in het 
land, waaraan doorgaans veel vrijwilligers hun tijd geven. Dit jaar is Pesach 
voor deze mensen sober, karig en eenzaam in hun eigen appartement. Chris-
tenen voor Israël wil ervoor zorgen dat we heel veel Pesachpakketten kunnen 
uitdelen in Israël aan de mensen die dat dringend nodig hebben. Doet u mee?

Elk jaar kunnen we in Israël allerlei organisaties ondersteunen met Sedermaaltijden en 
Pesachpakketten. Dat wordt altijd bijzonder gewaardeerd door de mensen. Een feestelij-
ke maaltijd cadeau, of een voedselpakket zodat ze óók Pesach kunnen vieren. Je voelt je 
dan gezien. 

Geen grote vieringen
Dit jaar gaan de gezamenlijke Sedermaaltijden niet door, vanwege de coronacrisis in 
Israël. Mensen moeten thuisblijven. Juist voor deze groep mensen die al extra kwetsbaar 
is, is dat een zware klap. De gezelligheid van de maaltijd is altijd leuk, maar de maaltijd 
zelf is ook noodzaak. Daar helpen we de mensen echt mee. Nu moeten ze thuisblijven, 
en is het ook niet mogelijk om mensen op bezoek te krijgen. 
De crisis dreigt nog groter te worden, want het aantal aanvragen voor hulp groeit per 
dag. Net als in Nederland liggen in Israël grote delen van de economie plat. En geen 
werk betekent in Israël ook echt geen inkomen – en ook geen overheid die voor een 
sociaal vangnet zorgt. De armoede groeit enorm.

Pakket geeft troost
Daarom aan u de vraag om met ons om te zien naar de kwetsbare kinderen van Israël, 
en in de moeilijke dagen toch met Pesach een gebaar te maken. Een Pesachpakket maakt 
verschil in de levens van veel mensen in Israël, en de wetenschap dat je gezien wordt, is 
een grote troost voor velen. Zo’n pakket van 75 euro bevat de boodschappen voor ten-
minste heel de Pesachperiode, die is acht dagen lang. 

Ook in Oekraïne, waar Koen Carlier en zijn team normaliter actief zijn om 
Joden te helpen naar Israël terug te keren, zijn forse beperkingen opgelegd 
vanwege het coronavirus. Het alijawerk ligt vrijwel stil, maar stilzitten is niets 
voor Koen en zijn team. 

In de afgelopen jaren hebben we goede contacten opgebouwd met Joodse gemeenschap-
pen in Oekraïne. Op veel van deze plaatsen komen we regelmatig met voedselpakketten. 
Maar deze gemeenschappen organiseren ook zelf, vaak vanuit kleine gaarkeukens in de 
synagogen of gemeenschapscentra, voedselhulp voor de armsten onder hen. Dit onder-
steunen wij ook.

Vrijwilligers bij het Jaffa Instituut pakken Pesachpakketten in voor arme mensen in Israël. | Foto: Jaffa 
Instituut

Het team in Vinnitsa bij een tafel voorverpakte maaltijden die bezorgd kunnen worden. | Foto: CvI

Een kaart met de plaatsen in Oekraïne waar gaarkeukens zitten die we momenteel ondersteunen met 
voedselbezorgingsprogramma’s.

Maak verschil en doe mee

Pesachpakketten voor kwetsbaren

Van alija naar voedselhulp

Omschakelen in Oekraïne

»  Wij geven Pesachpakketten via Hineni, het Jaffa Instituut, Chasdei Naomi, 
Shaalei Tikva, Yad L’ami, de organisatie voor Jemenitische Joden, Keren Hayesod 
en anderen. Doneer een of meer Pesachpakketten van 75 euro op  
NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen voor Israël met de vermelding  
‘Pesachactie 2020’.

Nu door coronamaatregelen het samenkomen in gaarkeukens aan banden wordt ge-
legd, is het voor veel gemeenschappen omschakelen en bedenken hoe onder de huidige 
omstandigheden toch hulp kan worden geboden aan de arme leden van de gemeen-
schap, niet zelden Holocaustoverlevenden. 

Bezorging aan huis
Op die behoefte zijn Koen en zijn team ingesprongen. Nu de negen busjes voor het 
alijawerk grotendeels stilstaan, kunnen we ze net zo goed benutten om de Joodse ge-
meenschap te helpen. Zo zijn op diverse plaatsen in Oekraïne voedselbezorgdiensten 
gestart. In Vinnitsa, waar Koen zelf woont, is bijvoorbeeld begonnen om drie keer per 
week bij twintig ouderen in de stad voedsel te bezorgen. Twee voorverpakte maaltij-
den. Omdat het lekker rustig is op straat, is dit goed te doen.

Ondersteunen
Het is nog even afwachten hoe de maatregelen tegen het virus zich verder ontwikke-
len, maar Koen en z’n team zijn creatief en zullen elke mogelijkheid benutten om niet 
stil te blijven zitten en de Joodse gemeenschappen in Oekraïne te blijven ondersteu-
nen. Als u dit werk wilt ondersteunen, kan dit via cvi.nl/online-doneren en selecteer 
dan als bestemming ‘Voedselpakketten Oekraïne’.
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Op excursie
In de komende maanden organiseert Christenen 
voor Israël weer interessante excursies! Ga mee en 
ontdek het heden en verleden van Joods Nederland.

Joods Elburg: 21 april
Bezoek de synagoge van Elburg en bekijk de tentoon-
stelling Vermoorde kunst, waarin nog nooit eerder 
vertoonde schilderijen van het in 1942 omgebrachte 
kunstenaarsechtpaar Monnie Schwarz en Else Berg te 
zien zijn. Van 11.00 tot ongeveer 15.30 uur, € 14,50.

Joods Amsterdam: 30 april en 15 juli
We gaan op ontdekkingstocht naar het Jodendom in 
onze hoofdstad van vandaag, maar vinden daarin ook 
sporen van het Jodendom van vroeger. Van 13.00 tot 
ongeveer 18.00 uur, € 15,-. (exclusief tramrit en optio-
neel diner in Israëlisch restaurant).

Joods Nijkerk: 19 en 28 mei
Wist u dat in Nijkerk veel sporen van het Jodendom 
te vinden zijn? Ontdek het tijdens één van de excur-
sies naar Joods Nijkerk. We bezoeken onder andere 
de zomertentoonstelling Redders in nood in het Isra-
elcentrum en genieten van een typisch Israëlische 
lunch. Daarnaast bekijken we de expositie 75 jaar 
bevrijding van Nijkerk in museum Nijkerk. Van 10.15 
tot ongeveer 16.00 uur, € 15,- inclusief koffie/thee en 
lunch.

Joods Amersfoort: 26 mei
Amersfoort is een stad met een rijke Joodse histo-
rie. Onder meer de synagoge getuigt hiervan, maar 
tijdens een rondvaart door de Amersfoortse grachten 
ontdekken we ook andere belangrijke plekken van 
Joods Amersfoort. Van 10.30 tot 15.00 uur, € 14,50.

»  Aanmelden: cvi.nl/excursies of 033-2458824.

2 en 4 mei

Israëlconcert in Huizen en Elburg
Het Hineni Symfonie Orkest geeft 2 en 4 mei een bij-
zonder benefietconcert voor Israël in Huizen en Elburg. 
Dat doet het orkest samen met het Gelders Oratorium 
Koor, beide onder leiding van dirigent Ilia Belianko. Het 
concert brengt de Europese première van het requiem 
van de Joodse componist Aharon Harlap, die zelf ook 
aanwezig hoopt te zijn.

Kortom, het belooft een prachtige muzikale avond te 
worden waarbij u kunt genieten van beroemde klassieke 

werken en bekende Jiddische en Israëlische melodieën. Zo 
kunt u onder andere luisteren naar werken van Brahms en 
Sibelius en het prachtige Yerushalayim shel Zahav. 
Het concert is gratis toegankelijk, er is een warm aanbe-
volen collecte voor de gaarkeuken van Hineni in Jeruza-
lem, waar de armen van de stad, wat er ook gebeurt, een 
warme maaltijd krijgen. 

»  Het concert begint op 2 mei om 19.30 uur, Goede 
Herderkerk, Piersonlaan 2 in Huizen, en op 4 mei om 

20.30 uur in de Grote Kerk in Elburg. Meer informatie 
op hinenisymfonieorkest.nl.

Vanaf 28 april in Nijkerk

Zomerexpo ‘Redders in nood’ en lezingen
In het Israëlcentrum is vanaf 28 april de tentoonstelling Redders in nood te zien. In deze interactieve tentoonstelling 
maak je onder meer kennis met een aantal redders in nood: mensen die Joden hielpen de Holocaust te overleven. De 
expositie is dagelijks gratis te bezichtigen tussen 10.00 en 16.00 uur (m.u.v zon- en feestdagen).

Bij dit thema organiseren we ook een aantal lezingen in 
het Israëlcentrum. 

Dinsdag 28 april om 20.00 uur
Gita Rosenzweig-Zaks en Lea Farkash uit Israël
Gita Rosenzweig-Zaks groeide op in Amsterdam en 
woont nu in Israël. Ze vertelt haar familieverhaal, in 
combinatie met beelden uit de documentaire Kind in 
twee werelden van de bekende documentairemaker Willy 
Lindwer. Deze documentaire vertelt het verhaal van 
Gita’s moeder en zus tijdens en na de Tweede Wereld-
oorlog. Aansluitend vertelt Lea Farkash uit eigen erva-
ring over de problematiek van ‘de tweede generatie’, de 
kinderen van Holocaustoverlevenden.

Maandag 11 mei om 20.00 uur
Leo Vis uit Canada
Leo Vis (1930) werd in Bussum geboren. Wanneer in 1942 
de Joden van Bussum gedwongen worden te verhuizen 
naar Amsterdam duiken de drie kinderen Vis en de 
ouders op diverse adressen onder. Leo wordt in Laren 
opgepakt bij een razzia. Hij belandt in de Hollandsche 
Schouwburg, maar weet vlak voor transport te ontsnap-
pen. Via-via komt Leo bij de familie Cor en Albertje 
Gooijer-Kos in Huizen terecht en daar heeft hij tot de 
bevrijding ondergedoken gezeten. 

Dinsdag 19 mei om 20.00 uur
Familie Ten Boom
Het gezin Ten Boom uit Haarlem was zeer actief in het 
verzet. Voor Corrie’s hulp aan Joodse onderduikers kreeg 
ze in 1967 de Yad Vashem-onderscheiding Rechtvaardige 
onder de Volkeren van de staat Israël. Marianne Glas-
houwer vertelt over het leven van Corrie ten Boom en 
wat we hiervan kunnen leren.

Bij de gaarkeuken van Hineni worden de maatregelen 
tegen het coronavirus pijnlijk gevoeld. Toch slaat dat 
directeur Benjamin Philip niet uit het veld. Er mogen 
slechts tien mensen tegelijkertijd eten in het restaurant 
van de gaarkeuken en veel vrijwilligers uit Nederland zijn 
teruggereisd naar Nederland. Ook zijn door hamster-
gedrag in Israël veel producten moeilijk verkrijgbaar. 
Verder moeten de mensen in de gaarkeuken werken met 
speciale maskers en handschoenen. Toch gaat Hineni 
gedreven verder. Er worden voorverpakte maaltijden 
thuisbezorgd bij een groep van tachtig Holocaustoverle-
venden zolang als dit mogelijk is.

Vrijwilligers bij Hineni moeten werken met mondkapjes, haarnetjes en 
speciale handschoenen. | Foto: Hineni

Hoe gaat ’t nu bij Hineni?
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Activiteiten 
komende maand

De maatregelen om de verspreiding van het corona- 
virus te beperken hebben ook invloed op de activitei-
ten van Christenen voor Israël. Hoe gaan wij met deze 
maatregelen om?

Livestream 
Vanwege de aangescherpte overheidsmaatregelen rond 
het coronavirus hebben we al onze activiteiten tot 
16 april afgelast. Maar u hoeft niet bang te zijn dat u 
zonder onderwijs over Israël komt te zitten. Zolang we 
geen lezingen in het land kunnen organiseren zenden 
we namelijk van maandag tot vrijdag elke avond een 
lezing rechtstreeks uit vanuit het Israëlcentrum in 
Nijkerk. We starten elke avond om 19.30 uur en de 
lezing duurt ongeveer een uur. Er is ook gelegenheid 
om vragen te stellen! 

De livestreams zijn gratis te volgen via ons YouTube-ka-
naal en via cvi.nl/livestream.

YouTube-kanaal
Voor wie helemáál geen genoeg kan krijgen van Bijbel-
studies over Israël is er altijd nog ons YouTube-kanaal. 
Daarop zijn tientallen interessante video’s te vinden.

Check onze website
Bij het uitkomen van deze krant is niet bekend welke 
maatregelen er in Nederland zullen gelden in april of 
mei. Of lezingen, excursies, jubileumavonden en meer 
doorgaan, of het Israëlcentrum open is voor bezoek, is 
nu niet te zeggen. We volgen de richtlijnen van de over-
heid. Voor actuele informatie over alle activiteiten kunt 
u het beste op onze website cvi.nl terecht.

Koop uw Israëlproducten online!
Het zal de komende weken waarschijnlijk vrij stil blijven in het Israëlcentrum, 
vanwege het coronavirus. Maar het zou natuurlijk zonde zijn als daardoor minder 
of geen Israëlproducten worden verkocht! Gelukkig kunt u uw Israëlproducten ook 
online bestellen via israelwinkel.nl. Denk natuurlijk aan de heerlijke wijnen, maar 
wat dacht u van heerlijke handzeep? Erg praktisch in deze tijd waarin we toch worden 
gevraagd wat vaker onze handen te wassen. Kortom: verwen uzelf, zegen Israël! 

»  Koop uw Israëlproducten op israelwinkel.nl.

Activiteiten in de 
meivakantie
In de week van 27 april tot  2 mei is het meivakan-
tie! De ideale vakantie om er eens lekker tussenuit 
te gaan. Bijvoorbeeld naar het Israëlcentrum in 
Nijkerk!

Naast de tentoonstelling Redders in nood die op 28 
april opent voor het publiek, organiseren we nog 
een aantal extra activiteiten:

Workshop challes bakken met rabbijnsvrouw  
Gilah Evers
Op woensdag 29 april verzorgt Gilah Evers, de 
vrouw van rabbijn Evers uit Amersfoort, twee work-
shops challes (brood) bakken. De eerste is van 13.30 
tot 15.00 uur en de tweede van 15.00 tot 16.30 uur. 
Deelname is gratis, maar aanmelden is wel verplicht 
en kan via cvi.nl/israelcentrum of 033-2458824. 
Wees op tijd, want vol = vol!

Workshop Hebreeuws met ds. Jaap de Vreugd
De basisbeginselen van het Hebreeuws leren? 
Dat kan tijdens de spoedcursussen Hebreeuws op 
donderdag 30 april, vrijdag 1 mei en zaterdag 2 mei. 
Elke workshop begint om 13.00 uur en aanmelden is 
niet nodig.

Concerten geannuleerd

Wijziging jubileumconcerten
In de vorige krant kondigden we aan dat we in april en mei jubileumconcerten or-
ganiseren ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van Christenen voor Israël. 
Gezien de huidige situatie hebben wij ervoor gekozen om de concerten in Noordwijk, 
Apeldoorn, Goes en Eindhoven te annuleren. Het concert in Drachten op 25 mei gaat 
vooralsnog door. 

Wat betekent dit?
Dat de concerten in april niet doorgaan, betekent niet dat er helemaal geen concerten 
meer zullen zijn. We zijn druk bezig om te kijken of we alsnog in het najaar deze concer-
ten kunnen houden. Het is echter nog te vers om u daarover al te kunnen informeren. 

Heeft u al kaartjes?
Dan ontvangt u uiterlijk woensdag 15 april bericht van ons. Het heeft dus geen zin om 
ons voor die tijd te benaderen met vragen over de status van uw toegangsbewijs of de 
concerten. We streven ernaar om de concerten in het najaar in aangepaste vorm alsnog 
door te laten gaan.

Voor welk concert kunt u nog wel kaartjes kopen?
Maandag 25 mei – Drachten: Jom Jerusjalajim (Jeruzalemdag)
Naast sprekers uit Nederland en Israël en muziek van Marcel van der Poel en de Israë-
lische zanger Gilad Nezer is er ook samenzang. Er is vooral veel Israëlische muziek. Dit 
concert begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur (inclusief pauze). Kaarten 
€ 5,- (inclusief pauzedrankje) zijn te bestellen via cvi.nl/verbonden of 033-4220404 (ma - 
za 9.00 - 22.00 uur).
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Foto: Cor de Kock

Sinds kort kent de businessclub van Christenen voor 
Israël een nieuwe voorzitter: Timo Niemeijer. In het 
dagelijks leven leidt hij uitzendorganisatie Groene Hart 
Service. Met zijn komst bij de businessclub waait er een 
frisse wind in de ondernemersgelederen. Wie is deze 
man en welke plannen en ambities neemt hij mee?

Hoe is jouw betrokkenheid op Israël ontstaan?
“Door de Bijbel te lezen. Daar gaat het zo vaak over 
Israël. God noemt zich immers de God van Abraham, 
Isaak en Jakob. De God van Israël! Die God dien ik. Je 
kunt alles wel vergeestelijken, maar als je zorgvuldig in 
Gods Woord leest, dan kom je er niet onderuit dat je ook 
als christen nauw betrokken bent bij Israël.”

En die betrokkenheid geef je ook vorm als ondernemer?
“Ja! Dat begon bij mij met kerstpakketten met Israëlpro-
ducten voor mijn personeel, maar toen ik hoorde dat 
Christenen voor Israël een businessclub had, heb ik me 
daar al snel bij aangesloten. Ik vind dat ook heel prak-
tisch. De Bijbel roept ons in Romeinen 15:27 op Israël 
ook met stoffelijke zaken te ondersteunen. Maar hoe 
geef je dat als ondernemer vorm als je geen contacten in 
Israël hebt of Joodse connecties? Daarbij vormt een busi-
nessclub een prachtig instrument. Samen sta je sterk en 
kun je ook veel efficiënter hulp bieden. Ik heb het als heel 
positief ervaren dat we in het businessplatform elkaar 
kunnen verrijken met ideeën en dat je een gezamenlijke 
passie deelt.”

En nu ben je voorzitter geworden van de businessclub. Wat 
zijn je plannen?
“We willen het platform wat meer leven in blazen en ook 
een beetje met de tijd meegaan. We willen bijvoorbeeld 
meer informatie gaan delen via een Whatsapp-service 
en als ’t even kan korte filmpjes maken bij de leden, 

Nieuwe voorzitter Businessclub

Even voorstellen: Timo Niemeijer

Het bestuur van de businessclub, met helemaal links Timo Niemeijer. | Foto: CvI

zodat we elkaar en elkaars bedrijven beter leren kennen. 
Daarnaast willen we ook qua reizen vernieuwen door 
bijvoorbeeld uitdagende, actieve, korte reizen voor jonge 
ondernemers te gaan organiseren waarbij je elkaar ook 
op geloofsgebied uitdaagt en aanscherpt. Ook willen we 
ontmoetingsmomenten gaan organiseren bij de bedrij-
ven van de leden zelf om zo meer betrokken zijn.”

Leeft de businessclub bij de ondernemers?
“Nou, als je bekijkt dat het ledenaantal groeit en dat de 
financiële betrokkenheid ook goed loopt, zou ik zeggen 

Tov!Club Magazine
Wie op jonge leeftijd een positieve indruk van Israël 
krijgt, legt een basis voor een levenslange liefde voor 
Israël. Daarom heeft Christenen voor Israël de Tov!-
Club, een leuke club voor kinderen vanaf ongeveer 
acht jaar. Vier keer per jaar geven we de Tov! uit, een 
leuk blad vol weetjes over Israël. Dit voorjaar staat het 
nieuwe Tov! in het teken van Joods verzet en sluit het 
mooi aan bij de aankomende zomertentoonstelling in 
het Israëlcentrum in Nijkerk. 

» Kijk voor een gratis abonnement op tovclub.nl

Israëlnieuws via 
WhatsApp
Onze WhatsApp Israëlnieuwsdienst is in de afgelopen 
jaren razendsnel een belangrijk communicatiekanaal 
geworden met inmiddels ruim 9000 deelnemers! Dage-
lijks ontvangen zij een of twee nieuwsberichten op hun 
telefoon met het laatste nieuws over Israël en het Joodse 
volk of over nieuwe activiteiten van Christenen voor 
Israël. Gratis, ongedwongen en eenvoudig. 

»  Wilt u ook Israëlnieuws via WhatsApp ontvangen? 
Meld u dan snel aan via cvi.nl/whatsapp.

Werkweek Joodse 
begraafplaatsen
Deze zomer hoopt ‘stichting Boete en Verzoening’ 
opnieuw een werkweek te organiseren om een bijdrage 
te leveren in het onderhoud aan Joodse begraafplaatsen. 
Ditmaal vindt deze plaats in de week van 20 - 24 juli. 
Op verzoek van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenoot-
schap gaat de werkgroep aan de slag op de begraafplaat-
sen in de stad Groningen en in Leek. Wilt u meewerken 
aan dit kleine gebaar van solidariteit? Neem dan voor 
informatie en aanmelding contact op met mw. C. 
Arentze, c.arentze@ziggo.nl of 0320-215015.

van wel, maar het kan altijd beter. Wat ik mooi vind, is 
dat we niet alleen een club ondernemers zijn die Israël 
financiëel ondersteunt, maar dat we dit ook vanuit ons 
geloof doen en elkaar daarin kunnen bijstaan. Je kunt 
elkaar bemoedigen, ook op praktisch vlak. Ik vind het 
als ondernemer fijn dat ik nooit alleen ben in het onder-
nemen. Als het moeilijk wordt, ook bijvoorbeeld nu met 
de coronacrisis, weet ik dat Hij erbij is. Daarin kun je 
elkaar op een businessclub als deze ook bemoedigen en 
bijstaan.” | Tekst: Ruben Ridderhof



Shalomfonds voor april

Onze steun waard: 
het daklozen- 
vrouwenkoor
In Israël zijn helaas veel mensen dakloos. Daaron-
der zijn veel vrouwen, zij zijn vaak extra kwetsbaar. 
Er spelen allerlei problemen en zorgen, zoals versla-
ving aan drugs of alcohol, zorg voor kinderen, en 
prostitutie als een middel om nog iets van financiën 
te krijgen. De Israëlische organisatie Home Base 
merkte dat hun voetbalproject voor daklozen niet 
aansloeg bij vrouwen, maar muziek en zang juist 
wel. En zo ontstond het daklozenvrouwenkoor.

Zingen doet iets met je hart. Het maakt dat je je 
verbonden voelt. Samen zingen is samen delen, lief 
en leed. Het zingen in een koor haalt deze eenzame 
vrouwen – want dat zijn ze: eenzaam – uit hun isole-
ment. Het geeft perspectief, gezelligheid en doel. Je 
doet er doe. Maar je leert er ook van: samenwerken, 
een netwerk opbouwen, onder de mensen zijn, en 
dat wie je ook bent en wat je ook doet, jij als persoon 
waardevol bent. Je bent nodig; zonder jou geen koor. 

Zingen en hulp
Vrijwilligers nodigen de dakloze vrouwen uit om mee 
te doen met de koorrepetities. Er zijn vrijwilligers bij 
de repetities, er is een warme maaltijd na de repe-
titie, maar er is ook ruimte voor gesprek, voor hulp 
met emotionele zaken en hulp bij praktische, vaak 
bureaucratische zaken. En door toe te werken naar 
een optreden, leren de vrouwen dat ze ertoe doen. 
Zo krijgen deze vrouwen in Israël de kans hun leven 
weer op te bouwen, de straat te verlaten en een echt 
huis en thuis te vinden in Israël. 

Steun deze vrouwen
Dit bijzondere koor, het daklozenvrouwenkoor, kan 
uw aanmoediging goed gebruiken. Helpt u mee 
dit koor in stand te houden, uit te breiden, en de 
vrijwilligers te ondersteunen in alle hulp die zij deze 
bijzonder kwetsbare vrouwen bieden? Uw bijdrage 
op NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen voor 
Israël met de vermelding ‘daklozenvrouwenkoor’ 
vatten we op als een hartelijk applaus. 

Reizen
U bent van ons gewend dat we prach-
tige reizen naar Israël organiseren en 
deze maandelijks in onze krant aan-
kondigen. Met de coronacrisis is zoals 
u weet de reisbranche hard getroffen. 
Als u vragen heeft over onze reizen,  
als u een reis heeft geboekt en zich  
afvraagt of deze nog wel doorgaat, 
kunt u altijd contact met ons opne-
men. Mail naar reizen@cvi.nl of bel 
033-2458824.
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Christenen voor Israël internationaal

Israëlboodschap in Nagaland
Heeft u wel eens van Nagaland gehoord? Ikzelf tot voor 
kort in ieder geval niet. Nagaland is de meest oostelijke 
provincie van India en ligt tussen Bangladesh en Myanmar. 
In 2019 woonde een voorganger uit Nagaland een confe-
rentie van Christenen voor Israël bij in Nepal. Hij was zo 
geraakt door de boodschap over Gods trouw aan Israël 
dat hij ons uitnodigde een conferentie in zijn thuisland te 
organiseren.

Samen met een collega is hij aan de slag gegaan. En het 
resultaat mocht er dan ook zijn. In maart hadden we in de 
hoofdstad Dimapur een driedaagse conferentie over Israël. 
Maar liefst 180 voorgangers uit tal van kerken woonden de 
conferentie bij. Ds. Willem Glashouwer, onze Aziatische 
spreker ds. Conrado Lumahan uit de Filippijnen en ikzelf 
wisselden elkaar af in lezingen en Bijbelstudies over de 
plaats van Israël in Gods heilsplan. 

Nieuwe boodschap
De voorgangers maakten ons duidelijk dat deze boodschap 
volstrekt nieuw voor hen was. “Hoe kon het toch gebeuren 
dat ik hier altijd overheen gelezen heb?”, zei een van hen. 
Een ander vroeg zelfs in zijn gebed bij het afsluiten van de 
conferentie om vergeving dat hij Israël altijd als afgedaan 
beschouwd had. Vervolgens bad hij om de leiding van de 
Heilige Geest bij het zorgvuldig lezen van de Bijbel. Alle 
deelnemers kregen het boek Waarom Israël? in het Engels 
aangeboden. 
Op de zaterdag na de conferentie werden we uitgenodigd 
om drie uur lang Bijbelstudie te geven op een Bijbelschool. 

Ruim 190 studenten waren daar op afgekomen. Op zondag 
werden we als sprekers verdeeld over drie kerken om daar 
voor te gaan in de kerkdienst. Overal werden we harte-
lijk en gastvrij ontvangen en de preken waarin de relatie 
tussen Jezus en Zijn volk Israël centraal stond, werden met 
enthousiasme onthaald.

Christelijke regio
Nagaland heeft 2,3 miljoen inwoners en is in tegenstelling 
tot de rest van India voor ruim negentig procent christelijk. 
Heel bijzonder, omdat India zelf overwegend hindoeïstisch 
is, en er geregeld discriminatie en vervolging van christenen 
plaatsvindt. India staat zelfs op de tiende plaats in de rang-
lijst van christenvervolging bij Open Doors. Toch genieten 
de christenen in het oostelijker gelegen Nagaland een grote 
mate van vrijheid. In de hoofdstad Dimapur met meer dan 
een miljoen inwoners zijn de winkels zelfs op zondag geslo-
ten. Veel kerken groeien en zijn bezig met nieuwbouw. 

Israël herontdekken
Het was van groot belang dat de plaats van Israël in dit 
land onder de aandacht werd gebracht bij een groot 
publiek. Al vroeg in de kerkgeschiedenis is de plaats van 
Israël verdwenen of onder het stof geraakt in het chris-
telijk geloof. Mensen ervaren het als een openbaring en 
verrijking van hun geloof om Gods plan met Israël te 
herontdekken. We hopen en bidden dat de verspreiding 
van deze boodschap structureel voortgang mag vinden in 
Nagaland en dat onze hemelse Vader deze christenen wil 
zegenen. | Tekst: ds. Kees Kant

Foto: Jeff Werner

Bevrijdingsconcerten
Dit jaar is er veel aandacht voor het thema 75 jaar bevrijding. Onder meer tijdens drie 
bevrijdingsconcerten van het Groot Bevrijdingskoor. Deze concerten vinden plaats op 2 
mei in de Laurenskerk in Rotterdam, op 5 mei in de Grote - of Magdalenakerk in Goes en 
op 16 mei in de Bovenkerk in Kampen. Elk concert begint om 19.30 uur. Naast veel koor- 
en samenzang met liederen over vaderland, vrede en vrijheid zal elke avond een spreker 
van Christenen voor Israël een meditatie verzorgen. Daarnaast is er een collecte voor hulp 
aan Holocaustoverlevenden in Israël. Het koor en de drie concerten zijn een initiatief van 
Martin Zonnenberg, Peter Wildeman en Martin Mans. Enkele van hun koren werken ook 
aan de concerten mee.
»  De kaartprijzen variëren en er zijn ook kinder- en gezinskaarten verkrijgbaar.  

Reserveren kan via peterwildeman.nl.
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Shop online bij de grootste
Israëlwinkel van Europa!

De lekkerste wijnen en delicatessen van Israëlische bodem, 
huidverzorgingsproducten uit de Dode Zee 
en verrassende cadeaus en aanbiedingen!

israelwinkel.nl

meer dan

500 
artikelen!

ontdek het grootste assortiment 
Israëlproducten van Europa op
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Joodse kalender 

4 april 2020
Thoralezing: Tsav, Leviticus 6:1-8:36
Haftaralezing: Jeremia 7:21-8:3, 9:22-23

9 april 2020, Pesach
Thoralezing: Exodus 33:12-34:26; 
Numeri 28:19-25.  
Haftarahlezing: Jozua 5:2-6:1

10 april 2002, Pesach
Thoralezing: Leviticus 22:26-23:44; 
Numeri 28:19-25.  
Haftarahlezing: 2 Koningen 23:1-9, 21-25

11 april 2020, Pesach
Thoralezing: Exodus 33:12-34:26; 
Numeri 28:19-25.  
Haftarahlezing: Ezechiël 36:37-37:14

12 april 2020, Pesach
Thoralezing: Exodus 22:24-23:19; 
Numeri 28:19-25

13 april 2020, Pesach
Thoralezing: Exodus 33:12-34:26; 
Numeri 28:19-25 

14 april 2020, Pesach
Thoralezing: Numeri 9:1-14;  
Numeri 28:19-25

15 april 2020, Pesach
Thoralezing: Exodus 13:17-15:26; 
Numeri 28:19-25.  
Haftarahlezing: 2 Samuël 22:1-51

16 april 2020, Pesach
Thoralezing: Deuteronomium 15:19-
16:17; Numeri 28:19-25.  
Haftarahlezing: Jesaja 10:32-12:6

18 april 2020
Thoralezing: Sjeminí,  
Leviticus 9:1-11:47 
Haftarahlezing: 2 Samuël 6:1-7:17

21 april 2020
Jom Hasjoa (Herdenking ‘Holocaust’)

25 april 2020
Thoralezing: Tazría,  
Leviticus 12:1-13:59.  
Haftarahlezing: 2 Koningen 4:42-5:19
Thoralezing: Metsorá,  
Leviticus 14:1-15:23.  
Haftarahlezing: 2 Koningen 7:3-20

29 april 2020
Jom Ha’atsmaoet  
(Onafhankelijkheidsdag Israël)

Bijeenkomsten

Dinsdag 21 april
20.00 uur: Veghel: Lezing Peter 

Pellemans.  Locatie: Protestants 
Christelijk Centrum De Scha-
kel, Hoofdstraat 53. Thema: De 
vervulling van Bijbelse profetieën 
in onze tijd. 

20.00 uur: Groningen: Lezing ds. Kees 
Kant.  Locatie: Immanuelkerk, 
Overwinningsplein 1. Thema: 
Waarom het voor Joden zo moei-
lijk is om in Jezus te geloven.

Woensdag 22 april
19.30 uur: De Bult (Steenwijk): Lezing 

ds. Henk Poot (1/2).  Locatie: 
Huiskamer B’ulah-hoeve, Onder-
duikersweg 6. Thema: Israël en 
het Evangelie van Johannes.

20.00 uur: Varsseveld: Lezing ds. 
Oscar Lohuis.  Locatie: Het Bor-
chuus, Kerkplein 3. Thema: Zegen 
door Israël.

Donderdag 23 april
20.00 uur: Heerenveen: Seminar ds. 

Kees van Velzen (2/3).  Locatie: 
Trinitas, Coehoorn van Scheltin-
gaweg 1. Thema: Geënt op de 
edele olijf.

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

Woensdag 29 april
19.30 uur: Buitenpost: Lezing ds. Jaap 

de Vreugd.  Locatie: het Lichtba-
ken, Marconistraat 5. Thema: 75 
jaar na de Holocaust: wat is onze 
ereschuld?

20.00 uur: Onstwedde: Lezing ds. 
Kees van Velzen.  Locatie: Cam-
ping de Sikkenberg, Sikkenberg-
weg 7. Thema: Gods ommezwaai.

Donderdag 30 april
20.00 uur: Heerenveen: Seminar ds. 

Kees van Velzen (3/3). Locatie: 
Trinitas, Coehoorn van Scheltin-
gaweg 1. Thema: Geënt op de 
edele olijf.

Dinsdag 5 mei
19.45 uur: Urk: Lezing vrouwen 50+ 

groep met Jeannet van Duuren.  
Locatie: Jongerencentrum de 
Rots, Urkerweg 64. Thema: 
Waarom het belangrijk is Israël te 
steunen.

Woensdag 6 mei
19.30 uur: Nijverdal: Lezing ds. Oscar 

Lohuis.  Locatie: Het Centrum, 
Constantijnstraat 7-A, Thema: 
Zegen door Israël.

20.00 uur: Soest: Lezing ds. Henk 
Poot.  Locatie: Emmakerk, Regen-
tesselaan 2-B. Thema: Paulus, 
rabbijn en zendeling.

Donderdag 7 mei
19.30 uur: Niezijl: Lezing ds. Jaap de 

Vreugd.  Locatie: het Leerhuis, 
Hoofdstraat 79. Thema: Met 
Israël op weg naar de toekomst.

20.00 uur: Someren: Lezing Peter 
Pellemans.  Locatie: Gemeen-
tecentrum PG Someren-Asten, 
Speelheuvelplein 6-A. Thema: 
Jood en heiden, één in Christus.

Maandag 11 mei
20.00 uur: Vriezenveen: Seminar 

ds. Henk Poot (2/2).  Locatie: 
Cultureel Centrum, Kerkstraat 2. 
Thema: Israël, de kerk en antise-
mitisme.

Dinsdag 12 mei
19.30 uur: Oudega: Lezing ds. Oscar 

Lohuis.  Locatie: Gebouw de 
Bining, Buorren 31. Thema: De 
terugkeer van de Joden naar het 
Beloofde Land.

20.00 uur: Sittard: Lezing Peter Pelle-
mans.  Locatie: Johanneskerk, Mgr. 
Vranckenstraat 9. Thema: Jood en 
heiden, één in Christus. 

Woensdag 13 mei
20.00 uur: Geertruidenberg: Seminar 

ds. Henk Poot (1/3).  Locatie: 
Geertruidskerk, Elfhuizen 3. 
Thema: Het geheim van Israël.

Muziek

Zaterdag 2 mei
19.30 uur: Huizen: Benefietconcert 

Hineni Symfonie Orkest.  Locatie: 
Goede Herderkerk, Piersonlaan 
2. Entree gratis, wel een collecte 
voor Hineni in Jeruzalem. 

Maandag 25 mei
20.00 uur: Drachten: Jubileumcon-

cert veertig jaar Christenen voor 
Israël.  Locatie: Bethel, Fontein-
zaal, de Bolder Emmaüskerk, Jan 
van der Wegestraat 2. Met Marcel 
van der Poel en Gilad Nezer. Kaar-
ten € 5,- (inclusief pauzedrankje) 
verkrijgbaar via cvi.nl/verbonden 
of 033-2458824.

Overig

Donderdag 9 april
18.00 uur: Lelystad: Avond met 

Jeannet van Duuren.  Locatie: 
Evangelische Kerk de Pijler, 
Ketelmeerstraat 90. Thema: Hoe 
vieren Joden Sederavond? Er zijn 
kosten aan verbonden, opgave 
verplicht, kan tot uiterlijk 6 april. 
Info via 06-16116493 of janvan-
dijk@pijler.nl.

Tot zaterdag 2 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).

Van 28 april tot 29 augustus
10.00-16.00 uur: Nijkerk: Ten-

toonstelling Redders in nood.  
Locatie: Israëlcentrum, Henri 
Nouwenstraat 34. Toegang gratis 
inclusief koffie of thee. Zon- en 
feestdagen gesloten. Meer infor-
matie: cvi.nl/redders.

Israëlconsulenten 

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

De krant

De volgende krant verschijnt  
24 april 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
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Maak kennis met ...

Alle onderstaande activiteiten zijn onder voorbehoud, vanwege de corona-maatregelen.  
Check vooraf op onze website cvi.nl/agenda of de activiteiten doorgaan. 

Blijf op de hoogte per e-mail
Christenen voor Israël geeft ook een nieuwsbrief per e-mail uit. 
Als u wilt weten welke extra activiteiten – vooral online – we de 
komende tijd organiseren, of een bepaalde lezing wel of niet door-
gaat, het laatste nieuws over bijvoorbeeld onze projecten, en de 
actuele ontwikkelingen in Israël, dan is een gratis abonnement op 
onze e-mailnieuwsbrief bijzonder handig, zeker in deze tijd. 

» Ga naar cvi.nl/email en meld je eenvoudig aan.

Naam: Jannie Hietland
Woont in: Almere
Vrijwilliger sinds: 1997
Functie: inpakster in het IPC-magazijn

Waarom doe je hier vrijwilligerswerk?
Een stralende Jannie aan het woord: 
“Van huis uit kreeg ik niets mee 
over Israël. Het was een landje op de 
kaart, meer niet. Tot ik in contact 
kwam met dominee Sybrandi, een 
man met hart voor het Joodse volk. 
Hij zei: ‘Vergeet nooit te bidden voor 
Israël, het volk te troosten en te hel-
pen waar je kan.’ Vanaf toen gingen 
mijn ogen open, begon ik boeken te 
lezen en reizen te maken naar Israël. 
Ik wilde heel graag wat betekenen 
voor dit volk. Tot twee keer toe 
kwam een advertentie voorbij voor 
de functie van inpakster. Dit ben ik 
in 1997 gaan doen en tot op de dag 
van vandaag heb ik hier zo veel zegen 
in ervaren. Het is enorm prettig hier, 
er hangt een fijne sfeer. Elke dag dat 
ik hier mag zijn bid ik of God het 
werk van mijn handen, de pakjes 
die ik verstuur, wil zegenen. Het 
is waardevol dat ik op deze manier 
Israël mag helpen. De tekst die ik bij 
mijn werk altijd in mijn achterhoofd 
heb, is Jesaja 40 vers 1: ‘Troost, troost 
Mijn volk’. Ik ben dankbaar dat ik op 
deze manier mijn steentje hieraan 
mag bijdragen!” | Foto: CvI
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E: info@israelidoedreizen.nl  
T: 0314 - 363 280

Ontdek 
en belee f
het land van 
de Bijbel!

www.israelidoedreizen.nl  

• Familiereizen    
• Gemeentereizen
• Natuurreizen 
• Reizen op maat
• Jongerenreizen   
• Singlereizen

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 - 20 maart j.l. verscheen nr. 149 met o.m. 
de volgende artikelen: ‘Alles wat we doen, is een ritueel’, ‘Een vallei 
vol met stoffelijke resten’, ‘Roeping, hoop en erfenis’, ‘Waar komt 
Pasen vandaan?’, ‘Opstanding’ 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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BEN JIJ DEZE ZOMER  
IN ISRAËL TE VINDEN?

COLUMN

ISRAELITY

WORD  
GRATIS  LID  

VAN 
 ISREALITY …

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

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

ISREALITY 
WHATSAPP-

NIEUWS
Snel en eenvoudig op de hoogte blijven van nieuws, 
activiteiten en evenementen van Isreality? Dat kan! 
Meld je aan voor Isreality-WhatsAppnieuws! 
 
» Ga snel naar isreality.nl/whatsapp.

ISREALITY JONGERENREIZEN

VAST!
De veertigdagentijd is aangebroken. Op de één of andere 
manier is het een hype geworden om tijdens deze dagen 
voor Pasen te vasten. Niets mis mee natuurlijk, maar gebruik 
je deze dagen ook om je meer te focussen op God? Als je de 
Bijbel erop naleest, kun je de conclusie trekken dat vasten 
alleen zinnig is als het je dichter bij God brengt. 
Toen ik daarover aan het nadenken was, bedacht ik hoe veel 
dingen mij eigenlijk bij God weghouden. Ik denk dat ik dat 
voor mezelf kan samenvatten in één woord: drukte. De hele 
dag door ben zo druk met alles wat me bezighoudt, dat met 
God bezig zijn erbij in schiet of blijft bij misschien even tien 
minuutjes voor je gaat slapen. Herken je dat?
Als iemand een druk bestaan had, was het Jezus wel. Hij 

trok het land door en had bijna altijd mensen om zich 
heen. Toch lees ik bijvoorbeeld in Lucas 15 dat ook Hij stille 
momenten opzocht om te bidden tot Zijn Vader. Jezus 
zelf had die rust nodig om te praten met God. Als Hij dat 
al deed, hoe belangrijk is het dan voor ons om regelmatig 
een moment rust te nemen bij Hem. Plan die momenten 
in. Ben jij aan het vasten? Gebruik de tijd die je overhoudt 
dan om stil te worden voor God. Vasten en rusten, in Zijn 
aanwezigheid.

Paola (22) 

» Meer lezen? Kijk op isreality.nl

WHATSAPP

Ga mee met één van de Isreality jongerenreizen! 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 Jeru-
zalem, krijg je een exclusieve tour door de Oude Stad en beleef je het feestelijke begin van 
de Sjabbat bij de Klaagmuur. Verder chill je op het strand van Tel Aviv en ontdek je in de 
Bijbel Gods masterplan met Israël en de kerk. Kortom: een reis om nooit te vergeten! 

» Check alle info en meld je aan op: isreality.nl/reizen.

Data 2020: 
20-29 juli
3-12 augustus



advertentie

Israël. Natuurlijk met Oppenheim Travel

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

Highlights Tour met vrije zondag

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

Vanaf € 1785 p.p.

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

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

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

Boek veilig en vertrouwd bij Oppenheim Travel

Groepsreizen
Oppenheim Travel heeft reeds tientallen jaren uitgebreide ervaring met het organiseren van  
groepsreizen voor kerkelijke gemeenten, geheel op maat gemaakt. Informeer naar de mogelijkheden.

Bijkomen van corona-stress? 
Boek nu alvast met vooruitziende blik!
Als het stof na deze turbulente periode weer is neergedaald, wilt u natuurlijk ontspannen bijkomen. 
Hoe kan het beter dan met een mooie reis naar Israël? Ga naar www.oppenheim.nl en bekijk de vele 
mogelijkheden. Boek nu en verzeker uzelf van een mooie vakantie.

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!

€ 92 p.p.p.n.  (executive rooms vanaf 
€ 112 p.p.p.n.)
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