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Alleen, 
en toch 
verenigd
Daar staat hij, helemaal alleen in 
hartje Jeruzalem. Bij de Klaagmuur.  
Als die muur zou kunnen vertellen 
wat hij in al die eeuwen heeft ge-
hoord. Vreugde, gebed, verlangen, 
verdriet, heimwee.  
 
Misschien bidt deze man wel om eenheid. 
Hij staat hier met zijn vlag op Jeruza-
lemdag, de dag waarop deze historische 
muur, de Oude Stad van Jeruzalem en het 
Bijbelse hartland Judea en Samaria weer 
bij Israël gevoegd werden. Hij weet het 
zich vast en zeker te herinneren, hij was er 
misschien wel bij in het voorjaar van 1967 
toen er weer gebeden kon worden bij de 
Klaagmuur. Jeruzalem weer één.  

Eenheid is in Israël niet vanzelfsprekend. 
Van verkiezing naar verkiezing, en toch is 
er geen regering. Wat kan de parlementsle-
den tot elkaar brengen? Komt er dan toch 
die eenheidsregering? Maar als het er op 
aan komt, dan is het volk Israël één. Ver-
enigd om de dreiging het hoofd te bieden, 
de grenzen te beschermen en alle de men-
sen veilig te doen wonen. | Foto: Flash90

Mooi initiatief

Israëlische artsen die coronapatiënten 
behandelen, plaatsen foto’s van zichzelf 
op hun beschermende pakken, zodat de 
patiënten zich minder gestrest voelen en 
weten wie er aan hun bed staat. Door de 
veelheid aan beschermende kleding die de 
zorgverleners dragen, is persoonlijk con-
tact namelijk extra moeilijk. Een paar zie-
kenhuizen in Nederland hebben het idee 
overgenomen.

aktueel
israëlisraël
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Israël 
●     Net als veel andere landen staan 

ook Israël en de Palestijnen voor 
de grote uitdaging het coronavirus 
te bestrijden. Ze werken daarin 
samen, hetgeen Hamas er helaas 
niet van weerhouden heeft weer 
een raket op Israël af te vuren. Bid 
om bescherming van Israël tegen 
deze terroristische bedreigingen.

●     Bid voor de Israëlische overheid. 
Bid dat de rust mag terugkeren 
in de Israëlische politiek, nu de 
ontwikkelingen, en dan met name 
de coalitiebesprekingen, zich snel 
opvolgen. En bid voor wijsheid in 
deze tijd van de coronacrisis.

●     “In mijn nood riep ik de Heere aan, 
ik riep tot mijn God; Hij hoorde 
mijn stem vanuit Zijn paleis, mijn 
hulpgeroep voor Zijn aangezicht 
kwam in Zijn oren” (Psalm 18:7). 
Bid voor allen die in deze tijd grote 
onzekerheid ervaren maar niet 
gelovig zijn.  

Israël en de volkeren 
●     Uit de geschiedenis weten we dat 

in tijden van crisis Joden vaak de 
schuld krijgen van de ellende. Bid 
om de bescherming van Gods volk 
tegen antisemitisme. 

●     Op dit moment worden er bij het 
Internationaal Strafhof in Den 
Haag serieuze aanklachten voorbe-
reid tegen belangrijke Israëli’s om 
ze te beschuldigen van oorlogsmis-
daden. Palestijnen doen alles om 
Israël aan te vallen, ook juridisch 
gezien. Bid om bescherming van 
Israël op juridisch vlak. 

●     “Zeg daarom: Zo zegt de Heere 
Heere: Ik zal u verzamelen uit de 
volken, en Ik zal u bijeenbrengen 
uit de landen waarover u verspreid 
bent, en Ik zal u het land van Israël 
geven” (Ezechiël 11:17). Bid dat 
voor christenen wereldwijd de 
ogen opengaan voor Gods plan 
met Israël.  

Christenen voor Israël 
●     Door de coronamaatregelen zijn 

alle bijeenkomsten van Christenen 
voor Israël geannuleerd. Gelukkig 
zijn er alle werkdagen livestreams, 
waardoor de boodschap toch 
verspreid kan worden. Bid voor 
de diverse sprekers, dat zij zich 
geïnspireerd weten en om zegen 
op deze en andere manieren van 
digitaal onderwijs.

●     Het vertrek van Joden vanuit Oekraï-
ne kan op dit moment niet doorgaan 
vanwege de coronamaatregelen. 
Het werk van het team van Koen 
Carlier gaat echter onverminderd 
door. Dank voor het werk van Koen 
en zijn team en bid voor zegen op 
dit werk. 
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Gebedspunten

Achter gesloten deuren

Wie niet dringend iets nodig heeft in de winkel, blijft thuis. 
En ga je dan naar buiten, dan is in Israël een mondmasker vera
plicht. De coronamaatregelen in Israël leveren bijzondere plaa
tjes op. De doorgaans bruisende Jaffastraat in Jeruzalem, waar 
de tram zich altijd een weg moet banen door de mensenmassa, 
is nu verlaten – op een kat na. De deuren van de Jaffapoort zijn 
dicht, net als die van de Heilig Grafkerk. Adeeb Jawas Joudeh  

Al Husseini die de sleutel van de kerk bewaart, doet de poora
ten op slot. Matses bakken voor Pesach was dit jaar een uita
daging voor de bakkers, Pesach vieren zonder degenen die je 
dierbaar zijn aan je tafel ook. En achter zijn bureau met telea
foon en computer zit de medewerker van Magen David Adom, 
het Israëlische Rode Kruis, om alle noodoproepen te beanta
woorden. | Foto’s: Flash90

Eet geen vleermuizen! 

Toen tussen 1347 en 1352 de pest door Europa ging, kostte dat aan honderd miljoen mensen het leven.  
Alom werd de pest beschouwd als een straf van God, maar iedereen verdacht de Joden.  

Er braken vreselijke vervolgingen uit, ook in de Lage Landen. 

Bronnen uit 1350 vermelden zelfs dat – in dat jaar – alle Joa
den in Brabant vermoord werden. Reden was dat de Joden 
relatief ongeschonden door de pandemie heen kwamen. 
Niet omdat zij de pest op hun geweten hadden – dat kwam 
door ratten en vlooien – maar omdat zij de geboden van 
God volgden en daarom aan hygiëne deden. De wet van de 
Heere is heilig en goed. God heeft haar uit liefde aan Israa
el gegeven. Dat staat voorop. Als een vader onderwijst de 
Heere de kinderen van Israël hoe zij moeten leven. In Levia
ticus 11 lezen we dat sommige vliegende dieren onrein zijn, 
ze worden zelfs afschuwelijk genoemd. In de opsomming 
van onreine dieren wordt ook de vleermuis genoemd.
 
Diepere betekenis
Je kunt je afvragen waarom de Heere verboden heeft om 
deze dieren te eten. Een eerste antwoord is dat er geen vera
klaring voor is: God geeft geboden die relatief klein zijn. Je 
moet ze gewoon doen zonder vragen te stellen. Als je dat al 

niet kunt, hoe zou je je dan aan de grote geboden kunnen 
houden? Anderen hebben gezegd dat er een diepere betea
kenis achter deze geboden schuilgaat. Zo is de gier een lui 
dier. Hij voert niets uit, zit op een rots in de zon te knikkea
bollen en laat anderen het werk opknappen, maar als er een 
dier gedood is, is hij er als de kippen bij. Zulk gedrag verafa
schuwt God. Weer anderen zeggen: het heeft te maken met 
heiligheid. Alles wat riekt naar afbraak, verderf en dood 
past niet bij Gods volk. Daarom zijn aaseters verboden, 
maar ook vleermuizen, die wonen in ruïnes en grafkelders.

Schild
Een juiste verklaring is ook dit: Psalm 119, een loflied op de 
Wet, zegt: “Gij zijt mijn schuilplaats, mijn schild en ik hoop 
op uw Woord” (vers 114). De wet is ook geschonken om te 
beschermen. De wet van God is een schild! Daarom is het 
verboden om vleermuizen te eten. Daar komen enge ziektes 
van. En daarvoor wil de Heere Zijn volk bewaren.



Breng de Joden thuis

Het onmogelijke wordt mogelijk
Toen het telefoontje uit Marioepol 
kwam, dat in het oorlogsgebied in 
Oost-Oekraïne ligt, waren we druk 
bezig met de noodactie ‘maaltijden 
op wielen’. 

Hoewel er op korte termijn al zoveel 
geregeld moest worden voor deze 
noodactie, geven we altijd voorrang 
aan situaties waarbij we Joden kunnen 

helpen naar Israël te vertrekken. Rab-
bijn Mendel vroeg ons hem te helpen 
om de zieke Asia en haar zoon Sergey 
naar Israël te laten vertrekken. Zodat 
de vrouw de hulp kon krijgen die ze 
dringend nodig heeft.

Nataliya deed haar uiterste best om het 
vertrek rond te krijgen, maar na een 
lang telefoongesprek met de consul en 
het Joods Agentschap in Kiev kreeg ze 

nul op het rekest. Er bleek onduidelijk-
heid te zijn over de benodigde docu-
menten en ook het laatste vliegtuig dat 
naar Israël zou vertrekken, de vlucht 
van 19 maart de volgende dag, was 
volgeboekt. 
We belden rabbijn Mendel om hem het 
slechte nieuws te vertellen. Waar-
schijnlijk was vertrek naar Israël pas 
weer mogelijk na het opheffen van de 
quarantaine en wanneer dat zal zijn, 
weet niemand. Hij gaf echter niet op 
en vertelde dat hij voor deze uitzicht-
loze situatie gebeden had en hij was 
ervan overtuigd dat de Almachtige op 
de een of andere manier zou ingrijpen. 

Groen licht
Na een slapeloze nacht besloten we als 
laatste redmiddel contact te zoeken 
met het hoofdkantoor van het Joods 
Agentschap in Jeruzalem. Na inten-
sief overleg tussen Jeruzalem en de 
Israëlische ambassadeur in Kiev kregen 
we 19 maart om 10.00 uur groen licht, 
acht uur voor vertrek. Asia en Sergey 
konden niet alleen mee met de vlucht 
naar Israël, er was voor hen ook al een 
plaats gereserveerd in een absorptie-
centrum in Ashdod. Alle documenten 
bleken in orde. 

We hebben al veel meegemaakt, maar 
hopen dat dergelijke noodsituaties niet 
te vaak voorkomen. Het is echter ook 
een les voor ons, als wij teneinde raad 
zijn, grijpt de Heere in en wordt het 
onmogelijke mogelijk.

Mogelijke  
gevangenenruil

In de afgelopen jaren weigerde Hamas meerdere keren de over-
blijfselen van twee vermoorde Israëlische soldaten aan Israël 
over te dragen. Maar begin maart maakte premier Nenanyahu 
bekend dat hij bereid is tot “constructieve stappen” om dat toch 
mogelijk te maken. De twee soldaten namen in de zomer van 
2014 deel aan de operatie Protective Edge in Gaza, een militai-
re operatie die volgde na weken van raketbeschietingen vanuit 
Gaza op Israël. Netanyahu doet een beroep op de internationale 
onderhandelaars, die zich al jarenlang inzetten om een langdurig 
staakt-het-vuren te bewerkstelligen, een “onmiddellijke dialoog” 
te starten met Hamas over deze zaak. 

De oproep van Netanyahu kwamen kort nadat Hamasleider 
Sinwar in een tv-interview liet blijken bereid te zijn om “de kans 
te benutten” die door het coronavirus is ontstaan. “[Als Israël] de 
zieke [Palestijnse] gevangenen vrijlaat, de ouderen, de vrouwe-
lijke gevangenen (…) dan zijn we misschien bereid om daar iets 
voor terug te geven in dit geval”, zei Sinwar. In reactie op de 
oproep van Netanyahu reageerde Hamas: “De bal ligt nu bij [Is-
raël] om de nodige stappen te zetten”, en dat de leiders van Gaza 
vervolgens “verantwoord zullen reageren”.
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Gods wijsheid
Vanwege het coronavirus is voor het 
eerst in 671 jaar de Heilig Grafkerk in 
Jeruzalem voor publiek gesloten. De 
vorige keer was in 1349, toen de pest 
zich vanuit China verspreidde over 
het Midden-Oosten en, vanuit Italië, 
over Europa.

De gevolgen voor de Joodse gemeen-
schappen in Europa waren destijds 
groot. De ziekte verspreidde zich, 
maar niemand wist hoe. Wat men 
ook probeerde, niets hielp. Alleen 
een Joodse arts uit Straatsburg, een 
zekere Balavignus, nam op grond van 
de Bijbelse reinheidswetten een paar 
goede maatregelen: hij liet de hele 
Joodse wijk schoonmaken en al het 
vuil verbranden. Daardoor verdwe-
nen de ratten. Omdat ratten de 
pest overbrachten, stierven er in de 
Joodse wijk veel minder mensen dan 
daarbuiten.

In plaats van een voorbeeld te nemen 
aan deze maatregelen van Balavignus 
sloeg de paranoia toe.  Joden werden 
ervan beschuldigd de waterbronnen 
te hebben vergiftigd. Balavignus 
werd opgepakt en onder foltering 
gaf hij dat toe. Vervolgens werd de 
Joodse bevolking van Straatsburg 
uitgemoord. De agressie tegenover 
Joden verspreidde zich snel. De toen-
malige paus, Clemens VI, probeerde 
de Joden te helpen. Tot twee keer toe 
vaardigde hij een pauselijke bul uit, 
waarin hij de beschuldigers van Joden 
‘misleid door de duivel’ noemde. Hij 
wees erop dat ook Joden het slacht-
offer werden van de pest en dat de 
pest ook toesloeg in streken waar 
geen Joden woonden. Hij riep de 
geestelijkheid op Joden in bescher-
ming te nemen. Maar de invloed 
van de paus en van gezond verstand 
bleken niet groot te zijn. De paranoia 
mengde zich met oude antisemiti-
sche vooroordelen en roofzucht. In 
honderden West-Europese dorpen en 
steden kwam het tot moordpartijen 
op Joden. 

In onze tijd lijkt het coronavirus, 
evenals het SARS-, MERS- en 
ebolavirus, afkomstig te zijn van een 
andere ziekteverwekker bij uitstek: 
de vleermuis. Een dier dat in de 
Bijbel ‘onrein’ en ‘een gruwel’ wordt 
genoemd (Leviticus 11: 13-19). Hoe 
onverstandig is het een vleermuis te 
eten. Niet alle reinheidswetten zijn 
verplicht voor de heidenvolken. Maar 
het zijn wel vaak Joden geweest, die 
een getuigenis waren van de wijsheid 
achter Gods geboden. Er zouden 
door de eeuwen heen heel wat 
levens gespaard zijn als de volkeren 
daar meer oog voor hadden gehad. 
Wat zal de wereld een andere plek 
worden als Gods wijsheid ernstiger 
genomen wordt.

Kanttekening
Ds. Frank Heikoop, voorziter
» fheikoop@cvi.nl

Meer van Galilea bijna vol
Het waterpeil in het Meer van Galilea blijft nog altijd stijgen en 
staat momenteel nog maar twintig centimeter onder het hoogste 
niveau van 208,8 meter onder de zeespiegel. Voor het eerst in 
zestien jaar zal het meer binnenkort dan weer vol zijn. De vele 
regen die in de afgelopen maanden viel en de smeltende sneeuw 
op de bergtoppen in de Golan zorgden voor een ongekende hoe-
veelheid water. Om overstroming te voorkomen, is de kans groot 
dat de dam bij Degania begin mei (gedeeltelijk) opengaat, zodat 
het water uit het meer de Jordaan in kan stromen. Nog in 2018 
waarschuwde de Israëlische Waterautoriteit dat het destijds lage 
waterpeil een gevaar zou kunnen betekenen voor de waterkwali-
teit. Gelukkig is dat gevaar nu geweken.

Het hoge waterpeil in het Meer van Galilea. | Foto: Shutterstock
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Hoe gaat het nu verder?

Vóór de coronacrisis uitbrak, kwamen er maandelijks bijna 2500 immigranten 
naar Israël, van wie zeventig procent uit het Noorderland, de voormalige Sov-
jet-Unie. Achter de schermen bereidt Israël zich voor op een eventuele grote 
toename van het aantal immigranten als de crisis over is. De lokale vertegen-
woordigers van het Joods Agentschap krijgen nu al duizenden telefoontjes 
van Joodse families die om raad en advies vragen. De schuilplaats in Kiev 
wordt opnieuw ingericht, zodat er plaats is voor meer personen. Ook zoeken 
we naar alternatieve plaatsen waar mensen kunnen verblijven in afwachting 
van hun vertrek. Als de grenzen weer opengaan, willen we snel kunnen han-
delen. Helpt u mee, zowel financieel als in gebed? 

Voor 135 euro helpt u een Jood uit Oekraïne, voor 400 euro een Jood uit  
Frankrijk en 900 euro voor een Jood uit India. Bijdragen zijn welkom op  
NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen voor Israël onder vermelding van  
het land.

Asia en Sergey bij hun vertrek naar Israël. | Foto: CvIAsia in afwachting van haar nieuwe 
leven in Israël. | Foto: CvI



Het is een van de eerste profetische boodschappen uit de 
Bijbel met de belofte over het land dat Abraham en zijn 
nakomelingen in bezit zouden krijgen. Deze belofte staat in 
Genesis 12:1-8. God sprak deze woorden toen Abraham het 
land binnenkwam en bij Elon More niet alleen de belofte 
van God ontving, maar er ook een altaar bouwde. Het was 
een ontroerend moment om tijdens bovengenoemde reis te 
staan waar Abraham deze belofte ontving en na te denken 
over deze woorden: “Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou 
bespot, zal Ik vervloeken” (Genesis 12:3). Deze tekst is voor 
Christenen voor Israël, vele andere organisaties en gelovigen 
en voor ons persoonlijk een soort ‘lijfspreuk’ geworden. En 
deze woorden zijn ook nu de basis voor onze liefde voor en 
betrokkenheid bij het Joodse volk en Israël.

Houding
Om eerlijk te zijn heb ik dat niet altijd ten volle beleefd en 
in praktijk gebracht. Ik ben opgegroeid in een sektarische 
gemeente waar nooit over Israël gesproken werd. Nadat ik 
tot persoonlijk geloof in Jezus gekomen was, kwam ik in een 
Volle Evangelie Gemeente, waar goed Bijbels onderwijs ge-
geven werd; ook over Israël en de profetische woorden, maar 
ik kan me niet herinneren dat mijn interesse voor het onder-
werp groeide. Misschien was het wel een soort houding die 
ik later – en nu nog soms – tegenkom bij sommige evange-
lische gelovigen en gemeentes (maar ook wel andere kerken 
en denominaties): ‘we hebben niets tegen Israël, maar ook 
niet zo heel veel met Israël. Nee, we geloven absoluut niet in 
de vervangingsleer, maar er zijn zoveel andere zaken die ons 
ook bezighouden.’

Dieper begrip
Een uniek bezoek aan Israël is eigenlijk het begin geworden 
van mijn dieper begrip voor en grotere betrokkenheid bij 
het Joodse volk en Israël. Onze jongste zoon Gideon heeft 
het syndroom van Down en mijn vrouw Nelly had een boek 
gelezen van de Joodse professor Reuven Feuerstein met als 
titel Laat me niet zoals ik ben. Het boek beschrijft de manier 
waarop het Feuerstein Instituut in Jeruzalem omgaat met 
mensen met een verstandelijke beperking. Men gaat er niet 
uit van de beperking, maar investeert volop in de mogelijk-
heden.

Nieuwe impuls
Drie weken logeerden wij in het Huis op de Berg in Jeru-
zalem. Vanaf de Olijfberg hadden we een prachtig uitzicht 
op de stad, en ik denk dat het in die dagen was dat we ons 
bewust werden dat deze reis niet alleen van grote betekenis 
was voor onze Gideon en onze dochter Debby die bij ons 
was, maar ook voor ons persoonlijk leven en onze bediening. 
We zijn inmiddels twintig jaar verder. Na onze eerste bezoek 
volgden meer bezoeken en hebben we diverse reizen mogen 
leiden. In onze gemeente kreeg de ‘Israëlgroep’ een nieuwe 
impuls en ook na ons vertrek is de groep actief betrokken 
gebleven. 

Graftuin
Misschien wel het mooiste dat wij hebben mogen beleven, 
is dat ik na mijn pensionering als voorganger, als gids in de 
Graftuin in Jeruzalem ben gaan werken. Bijna elk jaar gaan 
mijn vrouw Nelly en ik erheen en zijn we getuige van een 
ongelofelijke stroom aan bezoekers die uit alle delen van de 
wereld naar Zijn land komen. Velen van hen bezoeken ook 
de Graftuin. Vorig jaar waren dat er 450.000. In november 
mocht ik groepen rondleiden uit meer dan veertig verschil-

lende naties en elke dag moest ik denken aan deze profeti-
sche woorden die ons ook in deze tijd willen aansporen om 
Gods Woord te lezen en te geloven wat in de toekomst gaat 
gebeuren: “Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de 
berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoog-
ste van de bergen en dat hij verheven zal worden boven de 
heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen” 
(Jesaja 2:2).

Henk Dik is ruim 25 jaar voorganger geweest van de Evangeli-
sche Gemeenschap Roosendaal. Hij is bestuurslid van Stichting 
Opwekking en met zijn vrouw Nelly werkzaam als vrijwilliger bij 
Christenen voor Israël en in de Graftuin in Jeruzalem.
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Oordeel en 
barmhartigheid

Wanneer ik een colbert draag, heb ik eigenlijk altijd een speldje op mijn revers.  
Mijn mooiste speldje is het exemplaar dat ik kreeg tijdens een reis door Israël.  

Op het speldje staat de vlag van Israël, ‘gedragen’ door twee handen met  
daaronder de tekst: “I will bless them that bless thee”. 
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Roger van Oordt 
» rvoordt@cvi.nl

‘Ik zal zegenen  
wie jou zegenen.’

De Graftuin in Jeruzalem. | Foto: Flash90

Uit het hart gegrepen: profetieën over Israël

Reis met verstrekkende gevolgen
Het Bijbelboek Hosea staat vol van 
Gods rechtvaardige oordelen over het 
ongehoorzame Israël. Israël loopt de 
afgoden na en gebruikt de door God 
gegeven zegeningen om afgoden te 
dienen. Zo staat bijvoorbeeld in Ho-
sea 2:7: “Zij [Israël] echter beseft niet, 
dat Ik het ben, die haar het koren, de 
most en de olie heb gegeven, die haar 
het zilver rijkelijk geschonken heb en 
het goud, dat zij voor de Baäl gebruikt 
hebben.”

Daarom zegt God dat Hij de zege-
ningen zal doen ophouden. Maar 
zelfs dan ziet Hij in Zijn grote liefde 
neer op de tien stammen. Zoals in 2 
Koningen 14:26 staat: “Want de Heere 
had gezien, dat de ellende van Israël 
zeer bitter was, dat het met hoog als 
met laag gedaan was en dat er geen 
helper was voor Israël.” Hij verloste 
Israël van Syrië door de handen van 
de goddeloze koning Jerobeam. God 
houdt voortdurend Zijn handen uitge-
strekt naar Zijn volk. Zijn woord kan 
niet verbroken worden. Aan het einde 
van Hosea 2 lezen we: “Ik zal u Mij 
tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u 
Mij tot bruid werven door gerechtig-
heid en recht, door goedertierenheid 
en ontferming.” Aan het einde van 
hoofdstuk 14 wordt dat nog verder 
uitgewerkt in de beloften van herstel 
en de vrucht van het land. 

We mogen nu al getuigen zijn van Zijn 
trouw aan Zijn volk. Hij vergadert het 
van de vier hoeken van de aarde in 
Zijn land. We leven in een tijd dat de 
wereld ver af staat van de God van 
Israël en ook van Zijn volk. Onder een 
klein laagje vernis kun je vaak antise-
mitisme waarnemen. Als er een crisis 
de kop opsteekt, krijgen de Joden 
gemakkelijk de schuld. Dat vraagt van 
u en mij als christen om alert te zijn, 
antisemitisme te durven signaleren en 
er over te spreken. 

We weten dat de dag komt dat Israël 
en het land van Israël de hoon van de 
volkeren niet meer zullen dragen (Eze-
chiël 36:15). Er komt een einde aan de 
leugens en laster van de volkeren over 
het Joodse volk. God zelf zal met de 
vijanden van Israël afrekenen (Joël 3, 
Matteüs 25). U en ik worden opgeroe-
pen om met Psalm 146 te zeggen: “De 
Heere is Koning voor altijd, Uw God, 
o Sion, is van geslacht tot geslacht. 
Halleluja.”
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Vergoeding  
kunstverzameling
Erfgenamen van de Joodse kunstver-
zamelaar Glaser krijgen een vergoe-
ding van het Kunstmuseum in Bazel, 
Zwitserland. Glaser was directeur van 
de Nationale Kunstbibliotheek in Ber-
lijn toen de nazi’s aan de macht kwa-
men. Hij verkocht zijn kunstverzame-
ling voor een fractie van de waarde 
aan het museum in Zwitserland en 
vluchtte naar Parijs en later naar 
Amerika. Het heeft jaren geduurd 
voordat er tussen de erfgenamen en 
het museum overeenstemming was 
over een vergoeding.

Briefjes verwijderd

De duizenden briefjes in de Klaag-
muur van Jeruzalem zijn verwijderd, 
vlak voor de feestdagen. Mensen die 
de Klaagmuur bezoeken, stoppen 
vaak een briefje met een wens of ge-
bed tussen de stenen. Twee keer per 
jaar worden de briefjes opgeruimd – 
met Pesach en Joods Nieuwjaar – en 
vervolgens op de Olijfberg begraven. 
Bidden bij de Klaagmuur kan op dit 
moment alleen maar gedaan worden 
door inwoners van de Oude Stad van 
Jeruzalem, als gevolg van de corona-
maatregelen. | Foto: Flash90

Signaleringssysteem 
getest
Doordat er maar weinig mensen 
gebruik maken van het openbaar ver-
voer, en dus ook van de trein, biedt 
dit de Israëlische spoorwegen een 
goede kans een nieuw signalerings-
systeem te testen. Wanneer het nieu-
we systeem officieel gebruikt wordt 
en het oude systeem uit de roulatie 
gaat is niet bekend. 

Samen oefenen

Het Israëlische en Amerikaanse leger 
hebben samen een oefening in het 
zuiden van Israël gehouden met de 
F35, de JSF. Er werden verschillende 
dreigingsscenario’s in de lucht en op 
de grond geoefend. Doordat beide 
legers samen oefenen, kon er veel 
geleerd worden van elkaar. Israël 
heeft vijftig F35’s besteld in Amerika, 
die naar verwachting in 2024 worden 
geleverd. | Foto: Flash90
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Eenheidsregering voor Israël?

“We moeten vooralsnog afwachten tot de eenheidsregering er 
daadwerkelijk is. Alles wat we op dit moment zeggen, kan mor-
gen alweer anders zijn. Maar de volgende feiten zijn helder: er 
is een duidelijke meerderheid van seculiere (vanuit Europees 
oogpunt gezien) centrumrechtse Israëli’s. Er is eigenlijk geen dis-
cussie over onderwerpen als de economie, veiligheid, beleid ten 
opzichte van de Palestijnen, de buurlanden en Judea en Samaria.”

Kloof
“Er is ook een diepe, schijnbaar onoverbrugbare kloof tussen reli-
gieuzen en seculieren in Israëls samenleving. Zeker aan seculiere 
kant zijn er fundamentalisten die op geen enkele manier willen 
samenwerken met de religieuze partijen. Zij willen niets liever 
dan van Israël een seculiere staat maken, net zoals sommige reli-
gieuzen van Israël een religieuze staat willen maken. Maar, bijna 
alle religieuze politici van Israël begrijpen dat samenwerking met 
de andere partijen een must is. En zowel de religieuzen als de 
seculieren vind je in de totale breedte van het politieke spectrum. 
‘Seculier’ in Israël betekent niet automatisch ‘niet-gelovig’. Zo 
stemt de grote meerderheid van de messiaanse Joden op seculie-
re partijen.”

Arabische partijen
“Een factor die ook een rol speelt en nodig is om de huidige 
situatie beter te begrijpen, is de Arab Joint List (het Arabische 
blok binnen de Israëlische politiek). Zij bezitten vijftien van de 
in totaal 120 zetels in de huidige Knesset, het Israëlische parle-

ment. Zij zijn tegen het Joodse karakter van de staat Israël en in 
sommige gevallen uitgesproken pro-Palestijns. Niemand van de 
overige 105 Knessetleden zal serieus overwegen om een regering 
met hen te vormen. Arabische politici vinden we overigens terug 
in bijna alle andere partijen die in de Knesset vertegenwoordigd 
zijn, met uitzondering van de twee ultraorthodoxe partijen. 
Tijdens de laatste verkiezingen kreeg de Joint List - mede door 
de hoge opkomst onder de Arabieren – er twee zetels bij en was 
daarmee naast Likoed (4 zetels winst) de enige ‘winnaar’ in deze 
verkiezingen.”

Populaire premier
“De misschien wel meest zichtbare factor in de huidige impasse 
is de persoon van Benjamin Netanyahu. Hij is zonder twijfel de 
meest populaire premier die de moderne staat Israël ooit gehad 
heeft. Van de 105 ‘zionistische’ Knessetleden, zijn er 58 die Ne-
tanyahu steunen. Potentiële coalitiepartners, die met elkaar de 
overige 47 zetels bezetten, hebben diverse redenen om zich niet 
aan te sluiten bij het rechtse blok van Netanyahu. Om een meer-
derheidsregering te kunnen vormen, zijn 61 zetels nodig. Avigdor 
Liebermann bijvoorbeeld, de vroegere algemeen directeur van 
Likoed, heeft een probleem met de ultraorthodoxe partijen, net 
als sommige parlementariërs van Blauw Wit, in dezen vertegen-
woordigd door Yair Lapid. Anderen hebben gewoon een hekel 
aan Netanyahu.”

 Eenheidsregering
“Benny Gantz kreeg van president Reuven Rivlin als eerste de 
opdracht om een regering te vormen, alhoewel de 62 Knessetle-
den die geen deel uitmaken van het ‘Netanyahublok’ bepaald niet 
allemaal door één deur kunnen. Zelfs hun afkeer van Netanyahu 

zorgt echter niet voor eenheid. Door Gantz’ handreiking om 
samen met Netanyahu een eenheidsregering te vormen, werden 
er meer scheuren zichtbaar. Begin april leidde dit zelfs tot het 
uiteenvallen van Blauw Wit, omdat Yair Lapid en Moshe Ya’alon 
zich niet langer wilden verbinden aan de partij van Gantz.”

Coronavirus
Hoe het Israëlische politieke landschap er bij het verschijnen van 
deze krant uitziet, is lastig te zeggen. Zowel Gantz als Netanyahu 
willen zich inzetten voor de vorming van de eenheidsregering 
en de roep om zo’n regering is door de coronacrisis alleen maar 
dringender geworden. De maatregelen om het coronavirus het 
hoofd te bieden, zijn in Israël zijn vele malen strenger dan in 
Nederland. Johannes Gerloff: “Ik ben voornamelijk thuis, we 
mogen alleen naar buiten voor het hoogstnoodzakelijke zoals 
levensmiddelen, maar verder is het verboden om je verder dan 
honderd meter van je huis te begeven. Er zijn mensen die al sinds 
het begin van de coronacrisis zeggen dat God het virus gestuurd 
heeft om er iets goeds uit te laten voortkomen. De meeste Is-
raëli’s weten wel iets over de zegen van de Sjabbat. In de Bijbel 
lezen we zelfs over een Sjabbatsjaar. Veel seculieren in Israël zijn 
echter vergeten hoe ze de Sjabbat moeten vieren, hoe ze ervan 
mogen genieten en welke belangrijke rol het kan spelen in het 
leven van alledag. Dat geldt ook voor christenen, die de Sjabbat 
hebben afgeschaft. Hoe bijzonder is het als God de wereld dan 
een mondiale Sjabbat oplegt.”

Begin maart waren er voor de derde keer op rij verkiezingen in Israël. Opnieuw betekende  
de uitslag geen gelopen race voor zowel Likoed van premier Netanyahu als Blauw Wit van  
zijn tegenstander Benny Gantz. Beiden slaagden er niet in een meerderheid te vinden om  

een regering te vormen. Uiteindelijk deed Gantz een opmerkelijke handreiking in zijn  
voorstel samen met Netanyahu een eenheidsregering te vormen. Aan Johannes Gerloff,  

als journalist werkzaam in Israël, vroegen we de situatie te duiden.

De leden van het Israëlisch parlement zijn gekozen, maar wie de regering gaat 
vormen is nog niet duidelijk. | Foto: Shutterstock

Verkiezingsposter met links Gantz en rechts Netanyahu, de twee partijleiders die 
wellicht samen een eenheidsregering gaan vormen. | Foto: Flash90

‘Er is een schijnbaar 
onoverbrugbare kloof 
tussen religieuzen en 
seculieren.’



De Joodse gemeenschap was positief 
verrast. Het is zeker goed dat die excu-
ses kwamen, al blijft de vraag waarom 
het zo lang heeft geduurd. De meesten 
van hen die de Holocaust overleefden, 
zijn niet meer in leven. Excuses kun-
nen de pijn wellicht enigszins verlich-
ten, maar de diepe wonden kunnen 
door ons nooit geheeld worden.

Gesloten grenzen
Terugkijkend moeten we helaas con-
stateren dat de Nederlandse regering 
net voor en tijdens de oorlogsjaren 
(geleid door christelijke premiers) 
weinig tot niets deed om het lot van 
de Joden te keren of hen te helpen. 
Bijna alle landen besloten in 1938 
hun grenzen te sluiten, waardoor het 
voor Joden bijna onmogelijk was het 
moorddadige naziregime te ontvluch-
ten. Alleen Nederland en Denemarken 
waren bereid een beperkt aantal Joden 
op te nemen. In Nederland werden zij 
gehuisvest in het in 1939 gebouwde 
kamp Westerbork, maar ze moesten 
zelf voor de kosten opdraaien. Tijdens 
de oorlogsjaren werd er door konin-
gin Wilhelmina in haar toespraken 
voor Radio Oranje met geen woord 
gerept over het lot van de Nederlandse 
Joden. Ook kwam er geen oproep hen 
te helpen. Joden die na de verschrik-
kingen in de kampen in Nederland 
terugkwamen, konden rekenen op 
een kille ontvangst. Overheidssteun 
was er niet, en vaak waren hun huizen 
en bezittingen door anderen ingeno-
men. In september 1945 bedankte de 
minister van Verkeer en Energie in 
de Haagse Houtrusthallen zelfs het 
voltallige personeel van de Neder-
landse Spoorwegen voor hun enorme 
inzet en plichtsbetrachting tijdens de 
oorlogsjaren. Hoe wrang is het dat een 
groot deel van het werk bestonden uit 
het wegvoeren van Joden. Maandelijks 

stuurde de NS daarvoor een rekening 
naar de Duitse overheid.

Antwoord
De Nederlandse overheid trok destijds 
haar handen af van de Joden, en nu, 
75 jaar later, zijn er de excuses. Ook 
de Nederlandse Spoorwegen en het 
Rode Kruis hebben in het recente 
verleden excuses aangeboden. Maar 
het blijft zoeken naar een antwoord 
op de vraag waarom het 75 jaar heeft 
geduurd. Waarom is er nu pas ruimte 
voor enige zelfreflectie over misdaden 
toen bedreven? Wellicht heeft dat te 
maken met het feit dat degenen die 
het destijds voor het zeggen hadden 
inmiddels ook overleden zijn. Velen 
konden na de oorlog immers gewoon 
op hun post blijven.

Spiegel
Die zelfreflectie geldt echter ook 
onszelf. Wat was onze rol tijdens de 

oorlog? Stonden wij voor onze Joodse 
Nederlanders op de bres? Hielpen 
wij de ‘Anne Franks’ massaal onder-
duiken of verkochten wij de Joden 
voor zeven gulden vijftig? Waren wij 
als Nederlanders en christenen niet 
de zwijgende meerderheid toen al 
dit kwaad onze Joodse medeburgers 
overkwam? Hoeveel Joodse levens 
zouden er zijn gespaard als vele 
voorgangers actief hadden opgeroe-
pen om het Joodse volk in bescher-
ming te nemen? Wat als we ons in de 
oorlogsjaren hadden laten inspireren 
door voorgangers als ds. Buskes, 
die begreep dat het de tijd was om 
als christen naast het Joodse volk 
te staan? Dit in tegenstelling tot ds. 
Kersten, die het lot van de Joden zag 
als Gods rechtvaardig oordeel waar 
je niet tegenin mocht gaan. Na de 
oorlog zei ds. Gravemeijer (destijds 
secretaris van de synode van de Ne-
derlandse Hervormde Kerk) dat hij al 
zijn preken moest herroepen omdat 
hij nooit rekening gehouden had met 
het Joodse volk en Israël. Het is tijd 
om ook zelf in de spiegel te kijken en 
te erkennen dat er veel misgegaan 
is in onze christelijke kerken en ons 
onderwijs. Dat geldt niet alleen het 
verleden maar ook het heden. Welke 
plaats neemt het volk Israël in onze 
theologie in? Durven we echt afstand 
te nemen van de vervangingstheolo-
gie in onze boeken, kinderboeken en 
kinderbijbels? Staan we op tegen het 
onrecht dat het Joodse volk en Israël 
ook in onze tijd wordt aangedaan?

Drievoudig snoer
Er is één Lichaam van Christus. Dat 
betreft zowel de ontslapenen als de 
levenden. Omdat we daartoe behoren, 
mag er ook nu een stem van schuld-
bekentenis opklinken. Dan kan er 
een drievoudig snoer ontstaan dat 
niet verbroken kan worden (Prediker 
4:12). Israël mag zich dan verheugen 
in zijn broeder, de gemeente, die naast 
hem staat. Het is bemoedigend dat er 
in deze tijd parlementariërs zijn die 
het voor Israël opnemen. Het is een 
buitengewone genade dat Gert-Jan 
Segers premier Rutte ertoe aangezet 
heeft om de schuld van de Nederland-
se regering tijdens de oorlogsjaren te 
erkennen. En wat een vreugde dat ook 
Kees van der Staaij zonder schroom 
voor de waarheid staat als het over 
Israël gaat. 

We zijn dankbaar voor 75 jaar bevrij-
ding. Ons past echter vooral beschei-
denheid, in de volle overtuiging dat 
God de door ons veroorzaakte smaad 
van Zijn volk Israël zal wegnemen.
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Al 75 jaar bevrijding

Nog altijd reden tot zelfreflectieWas deze breuk 
Gods wil?
Sinds Bijbelse tijden, ik bedoel na de 
eerste eeuw van onze jaartelling, zijn 
jodendom en christendom erg uit el-
kaar gegroeid. Het was al in de tweede 
eeuw dat kerkvaders zoals Ignatius zich 
begonnen te keren tegen het Joodse 
geloof. Hij schreef bijvoorbeeld: ‘Als 
we nog steeds leven volgens de Joodse 
wet, erkennen we dat we de genade 
niet hebben ontvangen.’ Hij noemde 
het Joodse geloof zuurdeeg dat slecht 
was en weggedaan moest worden. 
In die tijd begon men te spreken over 
‘christendom’, waarmee men zich 
steeds meer begon af te zetten tegen 
‘jodendom’. In de Bijbel komen die 
termen helemaal niet voor. 

Alle apostelen van Jezus waren Joden 
die, nadat zij tot geloof in Jezus waren 
gekomen en Hem als de Messias van 
Israël gingen prediken, helemaal Jood 
bleven. Was het Gods bedoeling om 
met het zenden van Zijn Zoon en de 
uitstorting van de Heilige Geest een 
nieuwe religie te doen ontstaan? Zo 
kijken wij er wel naar. Het christendom 
is toen ontstaan. Maar Paulus zegt in 
Romeinen 15 dat Jezus gekomen is om 
de beloften aan de vaderen gedaan 
te bevestigen. De eerste volgelingen 
van Jezus hoorden bij Israël en de 
gemeenschap van Jezus-gelovigen uit 
die tijd vormden een beweging binnen 
het Jodendom. Het was een volledig 
Joods-intern gebeuren. De Joodse ge-
lovigen in Jezus bleven de tempel en de 
synagogen bezoeken, bleven de besnij-
denis praktiseren en de Joodse feesten 
vieren en volgens de Thora leven. 
Handelingen 21 bijvoorbeeld maakt dat 
heel duidelijk. Voor de heidenen die er 
later bijkwamen bleek dat uiteindelijk 
niet Gods bedoeling te zijn, zoals de 
Thora zelf ook allang aangaf. 

Vandaag de dag is het Messiaanse 
Jodendom groeiende. Vroeger werd er 
misschien meer over Joodse christe-
nen gesproken. Dat mag wel, maar 
de naam Messiaanse Jood is denk ik 
meer overeenkomstig het Nieuwe 
Testament. Daarmee geef je uitdruk-
king aan het feit dat zij ook nog bij het 
Joodse geloof horen. Messiaanse Joden 
vervullen en heel belangrijke rol in deze 
tijd. Na vele eeuwen zijn zij er weer, 
Joden die Jezus belijden maar ook nog 
als gelovige Jood blijven leven, net als 
Paulus en al die anderen uit de eerste 
eeuw. Zij vervullen een brugfunctie 
tussen christenen en Joden. Wij leren 
van hen dat Jezus en Zijn Joodse volge-
lingen helemaal bij Israël horen. Jezus 
is onlosmakelijk verbonden met Israël. 
Joden leren van hen dat je in Jezus kan 
geloven zonder het Jood-zijn los te 
laten. We moeten maar verder blijven 
nadenken over de vraag of de breuk 
tussen christendom en jodendom 
Gods wil was. 

Op 5 mei mogen we de bevrijding van Nederland herdenken, al 75 jaar.  
Een paar maanden geleden, op 27 januari, herdachten we al de bevrijding van Auschwitz,  
ook 75 jaar geleden. Tot verrassing van velen bood premier Rutte tijdens die herdenking 
 namens de voltallige Nederlandse regering zijn excuses aan voor de lakse houding van  

de Nederlandse overheid tijdens de oorlogsjaren. 

Column
Ds. Oscar Lohuis 
» olohuis@cvi.nl

Deportatie van Joden uit Westerbork naar Auschwitz.

Factuur van de NS voor het transport van Joden 
tijdens de Holocaust.
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Geen patent meer

Omdat het redden van mensenlevens 
voor de Israëlische producent Med-
tronic belangrijker is dan geld verdie-
nen, geeft Medtronic het patent op 
zijn beademingsapparaat op. “Sterker 
nog”, zegt de producent, “we hebben 
alle specificaties over het productie-
proces beschikbaar gemaakt voor wie 
er maar geïnteresseerd is de appara-
ten zelf te maken.” De fabrikant vindt 
het verlies aan inkomsten door deze 
stap van minder belang. “Het was 
verwaarloosbaar, want het gaat om 
het redden van levens, en ons bedrijf 
weet hoe dat kan.” | Foto: Flash90

Israël helpt PA
Het coronavirus houdt zich niet aan 
landgrenzen. Ook in de gebieden on-
der bestuur van de Palestijnse Autori-
teit leiden mensen aan corona. Israël 
bood de PA direct de helpende hand, 
want in de Arabische ziekenhuizen 
in de gebieden ontbreekt het aan 
veel medische voorzieningen, zoals 
beademingsapparatuur. De stap van 
Israël is opmerkelijk, want geen enkel 
land heeft tot nog toe hulp aangebo-
den aan de PA.

PA betaalt terroristen
Corona of niet, de Palestijnse Auto-
riteit heeft nog niet overwogen om 
ook maar iets te veranderen aan het 
betalen van door Israël veroordeelde 
terroristen of nabestaanden van om-
gekomen terroristen. En dat terwijl 
de PA een halvering aan inkomsten 
verwacht door de coronacrisis. 
PA-premier Shtayyeh kondigde aan 
dat de betaling van salarissen wel 
vertraagd zal zijn. Elke dag zal een 
andere groep betaald worden. “Op 
dinsdag de gevangenen en [de fami-
lies] van de martelaren.”

Muzikale Pesachgroet

Ter gelegenheid van Pesach heeft 
het Israëlisch Filharmonisch Orkest 
online een medley van delen van de 
liturgie voor Pesach gespeeld. De 
Israëlische Opera kwam met zijn 
eigen versie van La Traviata: de Tra-
viata Corona. Je vindt de video’s het 
makkelijkst via de Facebookpagina’s 
van de muziekgezelschappen. | Foto: 

Flash90
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r De 100-jarige belofte  
van San Remo

Onder invloed van de nieuwgekozen president van de VS, 
Woodrow Wilson, hadden de deelnemers van de eerdere 
Vredesconferentie in Parijs besloten de volken die onder-
deel waren van Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse 
Rijk de kans te geven zichzelf te besturen. Dit zou het einde 
van de praktijk van kolonialiseren (moeten) worden, en het 
begin van “het zelfbeschikkingsrecht van de volken” – een 
sinds de Tweede Wereldoorlog geaccepteerd beginsel in het 
internationaal recht.

Het mandaat
Om deze volken te helpen zichzelf te besturen, ontwik-
kelden de Geallieerden een systeem van ‘mandaten’, die 
in het Convenant van de Volkenbond “heilige opdrachten 
van de beschaving” (“sacred trusts of civilization”) werden 
genoemd. In San Remo werden drie mandaten in het Mid-
den-Oosten toegewezen: Mesopotamië (later Irak), Syrië en 

Libanon, en Palestina. Alle mandaten werden vervolgens 
bekrachtigd door de Volkenbond, de internationale ge-
meenschap van die tijd. 
In erkenning van de historische en religieuze band tussen 
het Joodse volk en het gebied Palestina, en de toegenomen 
dreiging van antisemitisme, was het hoofddoel van het man-
daat voor Palestina dat Groot-Brittannië het Joodse volk 
zou helpen met de heroprichting van Joods thuisland in 
Palestina. Het mandaat besloeg het hele gebied ten westen 
van de Jordaan (dat is alles van het hedendaagse Israël plus 
de Westoever en Gaza), én ook het grondgebied ten oosten 
van de Jordaan, het hedendaagse Jordanië. Artikel 6 van het 
mandaat verplichtte Groot-Brittannië Joden toe te staan ne-
derzettingen te vestigen in Palestina. 

Tegen de verwachting in
Het duurde niet lang totdat Groot-Brittannië de beloften die 
gemaakt waren in San Remo verzaakten. Als eerste werd in 
1921 het grondgebied ten oosten van het Jordaan toegewezen 
aan een Arabisch emiraat, waar Joden niet (meer) mochten 
wonen (Transjordanië, het latere Jordanië). Vervolgens werd 

in de jaren dertig en veertig voorstel na voorstel gedaan om 
Palestina ten westen van het Jordaan op te delen, en de Joden 
terug te dringen tot een kleine stukje van het land. De Ara-
bieren weigerden überhaupt het toewerken naar de oprich-
ting van een Joods tehuis te aanvaarden. 
Ondertussen brak er in Europa opnieuw oorlog uit en werd 
het Europese Jodendom in de Holocaust bijna vernietigd. 
Terwijl de Arabische wereld massale pogingen deed om het 
Joodse volk in Palestina te vernietigen, slaagden de Joden er 
tegen alle verwachtingen in hun eigen natie op te richten 
toen het mandaat van Palestina afliep in 1948. In mei 1948 
kwam de staat Israël tot stand.

Aangeklaagd
Sindsdien vecht het Joodse volk zowel op het slagveld als in 
de VN-instituties voor het recht erkend te worden als een 
volwaardig lid van de internationale gemeenschap. Tot op de 
dag van vandaag blijft de internationale gemeenschap Israël 
behandelen als een tweederangsburger, en gelooft ze dat ze 
het recht heeft te beslissen waar Joden mogen wonen en te 
bepalen hoe de grenzen van Israël er uit moeten zien.
De laatste ontwikkeling is de verklaring van de aanklager 
van het internationaal strafhof (ICC), mevrouw Bensouda, 
afgelopen januari in Den Haag. Zij wil politieke en militaire 
leiders van Israël vervolgen voor vermeende oorlogsmisda-
den in de ‘staat Palestina’. Volgens Bensouda is het ‘nederzet-
tingenbeleid’ van Israël, waardoor het voor Israëli’s mogelijk 
is om in ‘Oost-Jeruzalem’ (de Oude Stad en omgeving) en op 
de Westoever (Judea en Samaria) te wonen, een oorlogsmis-
daad. Want volgens Bensouda komt dat beleid neer op een 
verboden “overplaatsing” van de eigen bevolking naar een 
“bezet gebied”. Onderdeel van haar betoog is de bewering dat 
dit gebied onderdeel uitmaakt van een “staat Palestina”. 

Belofte waarmaken
Het lijkt erop dat het een misdaad is dat Israël Joden toe-
staat zich te vestigen juist in die delen van het land waarvan 
in 1920 de internationale gemeenschap besloot dat dat het 
Joodse thuisland moest worden, en waar Joden nederzettin-
gen mochten vestigen. Sterker nog, het gebied dat onderdeel 
vormde van het toegewezen Joods tehuis wordt nu gezien als 
deel van een Palestijns staat waar Joden niet mogen wonen. 
Het internationaal strafhof en andere instanties volgen ge-
woonweg het verhaal dat de Palestijnse Bevrijdingsorganisa-
tie (PLO) sinds eind jaren zestig met steun van de leden van 
de Arabische Liga en vele andere staten propageert. Het be-
schouwt de Palestijnen als slachtoffers van Israëlische (lees: 
Joodse) agressie. 
Het is tijd dat de internationale gemeenschap zich gaat rea-
liseren dat wat er nu gebeurt een fundamentele schending is 
van haar eigen belofte aan het Joodse volk honderd jaar gele-
den, de belofte het Joodse volk een veilige haven te midden 
van de volkeren te bieden. 

Andrew Tucker is directeur van The Hague Initiative for 
International Cooperation (thinc.)

»  Op cvi.nl staat een uitgebreider artikel van Andrew Tucker 
over dit onderwerp.

Deze maand is het honderd jaar geleden dat er een historische belofte werd gedaan 
aan het Joodse volk. Op 25 april 1920 kwamen de leiders van Groot-Brittannië, 

Frankrijk, Italië, Japan en de Verenigde Staten in de stad San Remo aan de 
Italiaanse kust samen om te bepalen wat er zou gebeuren met het grondgebied van 

het Ottomaanse Rijk, dat ze in de Eerste Wereldoorlog hadden verslagen.
 

De aanwezigen op de conferentie van San Remo, 25 april 1920.

‘Het mandaat besloeg  
het hele gebied ten 
westen van de Jordaan.’
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Het bijzondere aan een deel van de zegels 
is namelijk een bedrukte tab! Een tab is een 
klein bedrukt velletje onder de zegel. Heel 
vaak staat daar een passende Bijbeltekst, 
altijd in drie talen. Hebreeuws, Engels en 
Arabisch. Zo gaat de Joodse wijsheid via de 
postzegels de hele wereld over en dat al 72 
jaar lang. 

Album als studieboek
Zelf ben ik na mijn studie theologie als 
jonge predikant begonnen met een verza-
meling zegels met tab, puur om de bood-
schap die Israël uitdraagt. Van elke zegel met 
tab wordt door de Israëlische Filatelistische Dienst 
namelijk een beschrijvend vel ingeleverd, in twee 
talen: Hebreeuws en Engels. Zo is mijn verzame-
ling tot een meerdelig studieboek uitgegroeid, met 
informatie over alle ontwikkelingen in de moderne 
staat Israël. Ik lees mijn albums, waarbij de zegels de 
afbeeldingen zijn en de informatie de lessen. Geen 
studieboek is zo compleet als de postzegelalbums. In 
mijn boeken, Bijbelstudies, lezingen en preken heb 
ik vaak gebruik gemaakt van de informatie die via de 
zegels tot mij is gekomen.

Punten in de Negev
Elk jaar ontdek ik weer boeiende en voor mij onbe-
kende informatie op de zegels. Zo ontving ik bij de 
zending van 1996 een onopvallende zegel waarop 

geschreven was ‘Vijftigste gedenkdag van 
de elf punten in de Negev’. Aan de hand 
van het  
toelichtingsblad leerde ik het volgende:
“De VN-vertegenwoordigers van het 
Verdelingsplan in 1946 waren voorne-
mens om de Negevwoestijn buiten de 
grenzen van de toekomstige Joodse staat 
te houden, omdat daar toch geen Joden 
woonden. Zodra Ben-Gurion hier lucht 
van kreeg, kwam hij direct in actie. Hij 
consulteerde het Joods Nationaal Fonds, 
Joods Agentschap en de Mekorot Water 
Maatschappij, om ogenblikkelijk de Joods 

aanwezigheid in de Negev uit te breiden, om op die 
manier zeker te stellen dat de Negevwoestijn deel 
van Israël zou zijn. Onder strenge en diepe geheim-
houding kwamen elf groepen pioniers aan op elf 
bestemmingen. In één nacht, de nacht van 6 oktober 
1946, werden elf nederzettingen tegelijk gesticht in 
de woestijn en werd de kaart van het Joodse land voor 
altijd veranderd.”

Punten werden dorpen
“Het bericht dat deze elf punten in de loop van 
één nacht gesticht waren kwam voor de hele 
Joodse gemeenschap als een volstrekte verrassing 
en verspreidde zich als een lopend vuurtje, terwijl 
de fenomenale draagwijdte van de operatie een 
immens gevoel van trots en hoop voor de toekomst 
teweegbracht. Toen twee jaar later, direct na de 
stichting van de staat, de Arabieren aanvielen en 
de Onafhankelijkheidsoorlog uitbrak, werden deze 
elf punten met hun bewoners het menselijk schild 
tegen de oprukkende Egyptische legers. Samen met 
de Negevbrigade van de Palmach beslisten zij het lot 
van de Negev als onderdeel van de staat Israël. Bij 
het vijftigjarig jubileum van de staat Israël zijn deze 
elf nederzettingen uitgegroeid tot dorpen waarvan 
de inwoners de woestijn tot leven hebben gebracht.”

Israël op postzegels

mei 2020 | israël aktueel

In mei 1948 werd de staat Israël opgericht, maar de staat werd pas echt na  
tweeduizend jaar afwezigheid zichtbaar toen de eerste post met eigen zegels  

de hele wereld over ging. Met die zegels is iets bijzonders aan de hand. 

Schrijf je naam in het  
Hebreeuws

Heb je wel eens geprobeerd je naam in het  
Hebreeuws te schrijven? Nee? Wij helpen je een 
handje! Volg de aanwijzingen hieronder op en zoek in 
het alefbeet de juiste letters op, dan lukt het je vast.

1.  Schrijf de medeklinkers van je naam van rechts naar 
links. Bijvoorbeeld: Johan => NHJ

2.  Zoek de bijpassende letters (bet = b, dalet = d, etc.): ןהי
3.  Als je naam met een klinker (a, e, i, o, u) begint, gebruik 

dan een א. Eindigt je naam op een a of een e, schrijf dan 
een ה. Bijvoorbeeld: Erik = קירא

Voor de volgende klinkers kunnen deze tekens gebruikt 
worden: a = א (aleph), i = י (jod), o/oe = ו (vav), ei/ij = יי 
(dubbele jod)

Speciaal voor kinderen

Kleur Israël in!
Over enkele dagen, op 29 april om precies te zijn,  

viert Israël dat het een staat werd in 1948. Het is zeg 
maar de verjaardag van Israël. Het verhaal van Israël  

is heel oud, dat kun je al in de Bijbel lezen. 

Van dat verhaal van toen tot aan nu is een heel leuk stripboek 
verschenen met de naam Tel Israel (te koop op cvi.nl). In het 
stripboek zijn de plaatjes natuurlijk mooi ingekleurd, maar 
speciaal voor alle kinderen die nu extra veel tijd hebben, is 
er een kleurboek van het stripboek beschikbaar, zodat je het 
helemaal kan inkleuren zoals jij wilt en zo je eigen stripboek 
kan maken. En – ook heel leuk – in de tekstballonnen kan je 
zelf je teksten schrijven. 

Kleurplaten
De Israëlische ambassade stelt dit kleurboek beschikbaar,  
en je mag een foto van jouw stripverhaal fotograferen of 
scannen en naar de ambassade mailen: pr@hague.mfa.gov.il. 
Onder alle inzendingen verloot de Israëlische ambassade een 
aantal exemplaren van het stripboek Tel Israel. 

»  Op cvi.nl/stripboek vind je de kleurplaten.

Zegel uitgegeven op 25-6-1996. 

De tien dagen tussen Hemelvaarts-
dag en Pinksteren lenen zich uitste-
kend voor een stukje bezinning. Het 
boekje Uw koninkrijk kome van ds. 
Henk Poot is daarbij een uitstekende 
leidraad. We lezen dat de apostelen 
na Jezus’ hemelvaart bij elkaar blij-

ven, volhardend in het gebed. In het 
boekje vindt u per dag een overden-
king die uitstekend geschikt is voor 
persoonlijke verdieping. Het boekje 
blijft een aanrader, vanwege de 
uitleg, de gebedspunten en de vragen 
ter overdenking. Hieronder vindt u een leesrooster.

Vrijdag 22 mei
Herstelt u in deze dagen het 
koninkrijk?
Handelingen 1:1-11

Zaterdag 23 mei 
Hoe ziet het koninkrijk eruit?
Jesaja 11-2:6

Zondag 24 mei 
Hoe is Jezus koning van dat 
koninkrijk?
Lucas 21:20-36

Maandag 25 mei 
Wat heeft het koninkrijk met de 
hemel en de aarde te maken?
Kolossenzen 1:1-14

Dinsdag 26 mei 
Hoe zit het met Israël en de kerk?
Efeziërs 3:8-19

Woensdag 27 mei  
Het koninkrijk nu en het konink-
rijk straks
Matteüs 13:32-33

Donderdag 28 mei 
De strijd om het koninkrijk
Zacharia 12:1-10

Vrijdag 29 mei 
De weeën die voorafgaan
Jesaja 24:17-23

Zaterdag 30 mei 
Zijn we er klaar voor?
Matteüs 25:1-13

Zondag 31 mei  
In de kracht van de Heilige Geest
Jeremia 31:31-34

Boeken

Tussen Hemelvaart en Pinksteren

»  Het boekje Uw koninkrijk kome is voor € 3,50 te koop via cvi.nl/winkel of daar gratis te downloaden.
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Jakhalzen tevoorschijn

Terwijl in Israël de overgrote meer-
derheid van de mensen keurig binnen 
blijft, zijn er ook die hun territorium 
juist uitbreiden: de jakhalzen aan 
de randen van de parken in Tel Aviv. 
Doorgaans vinden de dieren, zoals 
de jakhalzen, maar ook zwerfhonden, 
overal etensresten. Nu komen ze te-
voorschijn, op zoek naar eten. Want 
geen mensen op straat, betekent 
geen eten voor de dieren die van de 
restjes leven. | Foto: Flash90

Ontroerend
Te midden van alle moeilijkheden, 
kun je ook de zien wat er in de harten 
van de mensen leeft. Zoals bij een 
Arabische verpleegster die in een 
dorp in het noorden van Israël werkt. 
Speciaal voor de oudere Joodse pati-
enten die zij verzorgt, en die nu niet 
bij familie kunnen zijn, las ze de ‘vier 
vragen’ voor die aan het begin van 
Pesach worden gelezen. 

Spion gepakt
De Israëlische binnenlandse veilig-
heidsdienst Shin Bet heeft een man 
opgepakt die zou spioneren voor Iran. 
De spion zou voor Iran informatie 
verzamelen over Israëls militaire en 
publieke plekken, ter voorbereiding 
op een aanslag. 

Niet gemeld
In 2018 wist Israël een schat aan 
informatie over de nucleaire activi-
teiten van Iran te ontvreemden uit 
Iran. Uit die gegevens blijkt dat Iran 
een gebouw heeft voor de productie 
van uranium. Van dat gebouw is het 
Internationaal Atoomagentschap niet 
op de hoogte. Het Washington Insti-
tuut voor Wetenschap en Internati-
onale Veiligheid, dat zich inzet voor 
nucleaire ontwapening, zegt dat Iran 
dat had moeten melden en inspec-
teurs moet toelaten. 

Tekort eieren

Slechts één doosje eieren per klant, 
meer niet. Zo gaat het nu in Israël. Er 
is een groot tekort aan eieren. Dat 
komt onder andere door de corona-
maatregelen waardoor de import be-
perkter is dan doorgaans. | Foto: Flash90

Rechtvaardigen
Na de oorlog heeft Louis altijd contact onderhouden met 
verschillende onderduikgevers, onder wie de familie Selier. 
Louis: “Zelfs met de tweede generatie hebben we – mijn 
vrouw Carry en ik – nog steeds een warm contact. We bel-
len en zien elkaar regelmatig. In 1973 hebben we alle onder-
duikers van de familie Selier bij ons thuis in Israël uitgeno-
digd. Ze kwamen allemaal, waarop iemand bij binnenkomst 
zong: ‘Baruch haba’, wat betekent: ‘Gezegend degene die 
binnenkomt!’ Geëmotioneerd kan Louis niet verder praten. 
Hij kan zijn tranen even niet bedwingen. Dan vertelt hij 
bewogen verder. “Familie Selier en Piet Bosboom kregen 
na de oorlog de onderscheiding ‘Rechtvaardigen onder de 
Volkeren’ van Yad Vashem, waarvoor zij naar Israël kwamen, 
samen met een reisgezelschap van Christenen voor Israël. 

israël aktueel | mei 2020 

kort nieuws

Louis Polak deelt zijn verhaal

Kinderherinneringen 
aan de onderduik

Louis Polak: “In 1942 werden wij tijdens een razzia uit huis ge-
haald en getransporteerd naar de Hollandse Schouwburg, een 
verzamelplaats voor Joden die gedeporteerd zouden worden 
naar de concentratiekampen. Maar omdat ik zogenaamd de 
‘rode hond’ had, lukte het mijn ouders om daar weer vandaan 
te komen. Later, toen wij thuis waren deed mijn vader een  
bordje op de deur waarop stond dat er bij ons tyfus heerste. 
Ondanks dat kwamen de Duitsers toch binnen en namen ons 
opnieuw mee naar de Hollandse Schouwburg. Ik weet nog dat 
ik in de Schouwburg zei: ik vind het hier niet meer leuk, wan-
neer gaan we naar huis? Op de een of andere manier konden 
wij daar gelukkig opnieuw ontsnappen.”

Jopie
Omdat het daarna thuis toch te gevaarlijk werd moest ieder 
van het gezin apart onderduiken. Louis werd in 1943 opge-
haald via Piet Bosboom, die hem naar een onderduikadres in 
Zaandam bracht. Zijn moeder kwam in Amersfoort terecht, 
hoewel zijn vader nog thuis bleef. Louis: “Mijn ouders hadden 
mij verteld dat dit ging gebeuren, maar het was natuurlijk 
allemaal moeilijk voor mij, en het was wennen zonder mijn 
ouders. Mijn schuilnaam werd ‘Jopie’, met steeds verschillende 
achternamen. Maar mijn vader werd opgepakt en op transport 
gesteld naar vernietigingskamp Sobibor waar hij in 1943 werd 
vermoord. Wij hoorden dat pas later, in 1945.”

Geïmproviseerd bed
Op het eerste onderduikadres bij de familie Van Houten wa-
ren meerdere Joodse onderduikers aanwezig. De man van het 

Als kind woonde Louis Polak met zijn ouders in Amsterdam toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. 
Hij was nog maar vijf jaar. Hij kwam in drie jaar tijd op zeventien verschillende onderduikadressen 

terecht, waar hij in veel gezinnen werd opgenomen als een eigen kind. 

interview

echtpaar sliep in de schuur waar hij aardappelen verhandelde, 
in een geïmproviseerde slaapplaats om zijn onderduikers maar 
een goed bed te kunnen geven.
Op een van de volgende onderduikadressen kwam Louis bij de 
familie Selier terecht. Het echtpaar bracht in praktijk wat er 
in de Bijbel staat in Jesaja 16: ‘Verberg de verdrevenen, verraad 
de vluchtelingen niet’. Zij gaven dan ook aan ruim zeventien 
Joden een schuilplaats. 

IJsje
Louis:“Ik voelde mij daar thuis; ik ging mee naar de kerk en 
voor het slapen gaan zegde ik een gebedje op. Maar op een ge-
geven moment verraadde ik als kind mijzelf en anderen spon-
taan, toen ik een keer buiten speelde. Ik kreeg tot mijn vreug-
de een ijsje, maar vroeg gelijk: mogen die  ‘opa en oma’ die 
boven zitten ook een ijsje? Dat waren onderduikers. Daarna 
werd ik voor mijn en hun veiligheid zo snel mogelijk naar een 
ander adres gebracht. Op een van de andere adressen bleek 
nog eens dat ik als kind het gevaar onderschatte. Daar vroeg 
ik terwijl ik op straat speelde aan een kind: moet jij geen ster?”

Vast in bos
Louis werd vervolgens weer via Piet Bosboom naar Makkum 
gebracht. Voordat de overdracht onderweg plaatsvond, zei 

de man die hem verder zou brengen tegen Louis dat hij even 
moest wachten tot iemand hem ophaalde. Voor alle zekerheid 
bond hij hem vast aan een boom. Maar door omstandigheden 
werd hij niet opgehaald, met als gevolg dat hij daar ‘s nachts 
vast zat in het bos. Toen Piet Bosboom dat hoorde ging hij 
hem zoeken en vond de kleine Louis; het liep gelukkig goed 
af. 

Bezoek en bericht 
“Ik ging op mijn onderduikadressen gewoon naar school. 
Maar als er een razzia dreigde, werd ik snel naar een ander 
adres gebracht. Mijn vader heb ik in het begin nog één keer 
gezien en van mijn moeder die ondergedoken zat, hoorde ik 
af en toe via een koerierster iets. Het laatste anderhalf jaar 
zat ik bij de familie Veenstra ondergedoken, die een kleine 
schuilplaats voor mij op zolder hadden gemaakt. Met hen 
heb ik ook de bevrijding meegemaakt. Ik heb er goede herin-
neringen aan.”

Louis en Carry Polak. | Foto’s: Polak
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Dit vers is door de formulering in het 
Grieks lastig te vertalen, en geen van 
de Nederlandse vertalingen bevredigt 
mij helemaal. Dichter bij de grondtekst 
komt naar mijn gevoel de Engelse 
vertaling van de New American 
Standard Bible (NASB, te vinden op 
www.debijbel.nl). De interpretatie is 
misschien nog wel lastiger. Maar zoals 
vaak gaan interpretatie en vertaalkeu-
zes hand in hand. 

Sommigen denken dat Israël in de 
(nabije) toekomst de tempel zal 
herbouwen om daarin de antichrist 
te verwelkomen. Dit vers zou die 
gedachte steunen. Er is in 2 Tessa-
lonicenzen 2 sprake van een tegen-
stander die op verschillende manieren 
omschreven wordt, en er is sprake van 
een tempel. De tempel in Jeruzalem 

is er nu al bijna tweeduizend jaar niet 
meer – hij is in 70 n.Chr. verwoest. In 
dit hoofdstuk lijkt het daarom te gaan 
over een tijd die ook voor ons, lezers 
in 2020, nog toekomst is. En daarmee 
is de cirkel rond. De tempel moet 
worden herbouwd, zodat de antichrist 
er zijn intrek in kan nemen. En het zou 
zomaar in onze tijd kunnen zijn. 

Zichtbaar teken
Maar Paulus schrijft over dingen die 
de gemeente in Tessalonica doormaakt 
(vgl. hoofdstuk 1): vervolging, maar ook 
misleiding door dwaalleraren. Specu-
latie over de komst van de Christus 
hoort daar blijkbaar ook bij (2:1-2). En 
dat wordt er voorlopig niet beter op. 
Daarom voorziet hij ook, zoals Jezus 
zelf, dat de tempel geschonden en zelfs 
verwoest wordt door Romeinse heer-

sers met goddelijke aspiraties. En dat is 
ook gebeurd. In die situatie moeten de 
gelovigen niet alleen standvastig zijn, 
maar ook gewoon hun werk blijven 
doen. Want dan zal Christus verschij-
nen. Dat is de nog steeds actuele bood-
schap.

Nergens staat er dat God Israël terug-
brengt in het Beloofde Land om het 
daar aan een goddeloze heerser over 
te geven. Integendeel. Hij belooft juist 
de gezalfde koning, de Messias. De 
terugkeer van de Joden bewijst dat 
de Messias de verstrooiden van Israël 
verzamelt. Want dat is Zijn taak, en 
niemand anders kan dat. Hij doet dat 
niet voor de antichrist, maar voor Zich-
zelf. Als de tempel herbouwd wordt, is 
dat als een zichtbaar teken dat God wil 
wonen bij Zijn volk. 

AnyVision zonder  
Microsoft
Het nog jonge Israëlische bedrijf 
AnyVision levert gezichtsherken-
ningstechnologie aan de Israëlische 
overheid. Israël zet de technologie 
vooral in bij grote groepen mensen. 
Een van de investeerders hierin was 
Microsoft. Maar dit bedrijf besloot 
zich terug te trekken, volgens eigen 
zeggen omdat het moeilijk te contro-
leren is hoe de techniek gebruikt 
wordt, omdat zij een minderheidsbe-
lang in het bedrijf hebben.

Vrouwen op tanks

Tot nog toe worden vrouwen in het 
Israëlische leger niet geplaatst voor 
gevechtsfunctie bij de gepantserde 
voertuigen, zoals tanks. Ze konden 
wel instructeur worden bijvoorbeeld. 
Maar vanaf november start er een 
programma waarbij zestig vrouwen 
een training kunnen volgen voor een 
gevechtsfunctie bij de afdeling van 
de gepantserde voertuigen. Als ze de 
training succesvol afronden zullen 
ze hun dienstplicht vervullen langs 
de grens met Egypte. Het Israëlische 
leger streeft er naar vrouwen op 
allerlei posities in het leger te inte-
greren. | Foto: Flash90

El Al in nood

Al voor de coronacrisis had de Israëli-
sche luchtvaartmaatschappij El Al het 
moeilijk. De maatschappij had al bij 
de Israëlische staat aangeklopt voor 
hulp om het bedrijf te herstructure-
ren. Met alle gevolgen van de coron-
acrisis erbij zou het bedrijf zomaar in 
de komende weken failliet kunnen 
gaan. El Al en de kleinere Israëlische 
maatschappijen Arkia en Israir – die 
ook in de financiële problemen zitten 
– willen fuseren om te overleven. El 
Al heeft aangegeven dat een eigen 
luchtvaartmaatschappij voor een land 
als Israël, dat omgeven is door vijan-
dige landen, nodig is. | Foto: Flash90

Aardbeving
Begin april vond zestig kilometer 
ten zuiden van Eilat een aardbeving 
plaats, met een kracht van 4.3 op de 
schaal van Richter. De schok werd 
niet alleen in Eilat gevoeld maar ook 
tot ver in de Negevwoestijn. 

Waarom Israël geen tempel  
voor de antichrist gaat bouwen

mei 2020 | israël aktueel

kort nieuws

Maar voordat ik daar het licht op laat vallen, de vraag, in 
alle bescheidenheid, wat het voor ons betekent. Wij hebben 
immers in Christus deel gekregen aan de ‘saprijke wortel van 
de olijfboom’ (Romeinen 11:17). Het betekent dat de poorten 
van het Koninkrijk voor ons openstaan. Wij hebben verge-
ving van al onze zonden en niets zal ons meer scheiden van 
God. Het betekent ook dat wij bevrijd zijn van de angst voor 
de dood. Wij zullen de dood zelfs niet meer in de ogen zien.

Liefde
Het andere geschenk van het nieuwe verbond is de Heilige 
Geest, de Geest van God die de wet in het hart van mensen 
legt. In die wet gaat het om liefde. De Heere heeft de Thora 
ook uit liefde gegeven en de liefde is ook de samenvatting 
van de wet. Daar draait het om. En zo worden wij door de 
Heilige Geest voorbereid voor het leven in de eeuwigheid, 
als profetieën zullen stoppen, het geloof is overgegaan in 
aanschouwen en alleen de liefde is overgebleven.

Voor altijd Zijn volk
Dat alles betekent het ook voor Israël. Als het gaat om de 
bevrijding van de angst voor de dood, lezen we in de Hebree-
enbrief dat Christus Zich niet over de engelen ontfermt, 
maar over het nageslacht van Abraham (Hebreeën 2:16). In 
Jeremia trekt God de volgende conclusie: Israël is nu voor 
altijd Zijn volk. Daar kan niets en niemand meer iets aan 
veranderen. Ik zeg het wel eens met eigen woorden zo: stel 
je voor dat je ’s avonds nog even naar buiten loopt, even een 
frisse neus voor het slapen gaan. Je kijkt op en je ziet een 

onbewolkte hemel. Het is een prachtige lenteavond. Maar 
terwijl je naar boven kijkt, valt je iets op: er is geen ster te 
zien, en waar je ook kijkt, ook de maan is weg. Je loopt naar 
binnen en via de televisie wordt code zwart afgekondigd. 
Onthutst ga je op de bank zitten en je hoort aan wat er 
gezegd wordt: de zon dooft! Nog een paar uur en de hele 
aarde is één grote klomp ijs, die krakend uit elkaar valt en 
verdwijnt in de duisternis van het heelal. Zoiets is onvoor-
stelbaar, dat hou je niet voor mogelijk. Nu, zegt de Heere, zo 
onmogelijk is het dat Israël ophoudt Mijn volk te zijn.

Jeremia 31 – deel 10 (slot)

Voor altijd Gods volk
Het nieuwe verbond voor Juda en Israël is bevestigd door het offer van Christus. Hij mag de gaven die  

daarbij horen ook uitdelen en Hij doet het op het Pinksterfeest na Zijn hemelvaart. In Jeremia 31 lezen we  
wat de gaven van het nieuwe verbond betekenen en het staat er als een conclusie van het hele hoofdstuk. 

“De tegenstander, die zich ook verheft boven iedere zogenaamde God of voorwerp van verering,  
zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet”  

(2 Tessalonicenzen 2:4, vertaling NASB).

Vruchten van de olijfboom. | Foto: Flash90
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Dagelijks hoor je bitachón en andere vormen ervan: Atá batoe 
‘ách? vraagt een Israëli. Weet je het zeker? Aan tafel klinkt het: 
Mag ik even het zout? Zeker, bètach! Maar de woordstam is 
afkomstig uit het Bijbels Hebreeuws. Daar is hij in gebruik 
voor ‘vertrouwen’. 

Vertrouwen 
In de Hebreeuwse Bijbel gaat het om batách, vertrouwen, 
vertrouwen hebben in iets, vertrouwen op iemand. In het 
bijzonder komt het ter sprake als het gaat om de verhouding 
tot God, om het vertrouwen op Hem. Komt het woord vaak 
voor? Jazeker! Het betreft een van de grote theologische 

lijnen in de Tenach. Daarom lezen we het woord, de woord-
stam, in vele Bijbelboeken, in uitspraken van Godswege, 
maar ook daar waar de mens zich uit jegens God. We vinden 
het opvallend vaak bij de profeet Jesaja, zo’n 26 keer, Jeremia 
gebruikt het 23 keer. Maar de Psalmen spannen de kroon: 
52 keer komt het daarin voor. Als werkwoord of als zelfzelf-
standig naamwoord. In totaal telt de Tenach de woordstam 
b-t-ch, batách 182 keer, in velerlei vormen. 

Jesaja 
Hoofdstuk 26, vers 4: “Vertrouw op de Here, tot in eeuwig-
heid, want de Here Here is een eeuwige rots” ... bitchóe 
badonái. Hoofdstuk 50, vers 10: “Als hij in duisternissen gaat 
en geen licht heeft, laat hij dan vertrouwen op de Naam van 
de Heere” ... jivtách. Een derde voorbeeld bij deze profeet: 
“Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst 
hebben” ... ani evtách (12:2). 

Psalmen 
Het Boek van de Psalmen bevat klagende liederen, maar 
ook liederen van vertrouwen, en dankpsalmen. We ervaren 
smekingen en uitkomst. Het is een geheel aan alles wat de 
menselijke ziel beroert. Niet vreemd is het dat we er een 
levensgezel in vinden. Smekend, huilend, juichend, steeds die 
stemmingen treffen we erin aan. Het is eigenlijk een vademe-
cum, letterlijk een ‘ga met mij’. Wonderlijk genoeg gebeurt het 
zelfs dat orthodoxe Joden bij de Klaagmuur gedurende een 
avond en de aansluitende nacht alle 150 psalmen reciteren. 
Vertrouwen op God wordt hier vele malen uitgesproken.  
“Op de Heere vertrouw ik, ik zal niet wankelen” ... batáchti 
(Psalm 26:1). “Ik vertrouw op Gods goedertierenheid, eeuwig en 
altijd” ...batáchti (52:10) Tot slot Psalm 56:5: “Op God vertrouw 
ik, ik vrees niet” ... be-elohim batáchti. Nu, het is niet moeilijk 
om uitspraken van deze aard te vinden in het Boek van de 
Psalmen. Hier komt die belangrijke lijn in de Tenach naar 
voren: vertrouwen op, in God. Hij is betrouwbaar. 

Jeremia 
De profeet kondigt de ondergang van Jeruzalem aan door het 
leger van de Chaldeeën. Zijn boodschap valt verkeerd bij de 
heersers. Hij wordt verdacht van overlopen naar de vijand. 
Jeremia wordt gevangen gezet, maar hij blijft zijn profetisch 
woord brengen. Daarop wordt hij in een put geworpen. Dan 
is er een hoveling die het voor Jeremia opneemt, Ebed-Melek, 
een Ethiopiër. Samen met enkele anderen trekt hij Jeremia 
uit de put omhoog, aan touwen onder diens oksels. Jeremia 
blijft de profetische boodschap brengen dat God Jeruzalem 
ten onder zal doen gaan. Ebed-Melek is nu zijn leven niet 
zeker, maar de profeet (Jeremia 39:18) heeft ook voor hem een 
boodschap van Godswege: “Ik zal u beslist bevrijden. U zult 
niet vallen door het zwaard (…) omdat u op Mij hebt vertrouwd” 
... ki batáchta bi. Ebed-Melek heeft de regeerders getrotseerd 
met zijn hulp aan de profeet. Zijn loon is léven. Is dit niet de 
les die wij juist in onze dagen nodig hebben? Vertrouw op God 
en behoud het leven! In Jeremia 17:7 lezen we: “Gezegend is de 
man die op de Here vertrouwt” ... asjèr jivtách badonái, “wiens 
betrouwen”, mivtacho, “de Here is”. Wat een boodschap! 
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“Omdat gij op Mij 
vertrouwd hebt.” 
Jeremia 39:18 

Uittocht met  
zegeningen
In Exodus 6:5 tot 7 lezen we samen-
gevat het volgende over de uittocht 
uit Egypte. (1) “Ik zal u uitleiden van 
onder de dwangarbeid van de Egyp-
tenaren. (2) Ik zal u redden uit hun 
slavernij en (3) Ik zal u verlossen door 
een uitgestrekte arm. (4) Ik zal u tot 
Mijn volk aannemen en (5) Ik zal u tot 
een God zijn. (6) Ik zal u brengen in 
het land (...) (7) Ik zal het u in erfelijk 
bezit geven, Ik, de Heere.” 
Wat een geweldige tekst is dit. In 
zeven werkwoorden belooft de 
Heere aan Zijn volk geweldige zege-
ningen. Daar zit een opklimming in 
op de lange weg naar de vrijheid. (1) 
Afzondering, (2) redding, (3) verlos-
sing, (4) aanneming, (5) verbonds-
sluiting, (6) leiding: God geeft Zijn 
eigen volk ook een eigen stuk land 
zodat zij geen woestijnwandelaars 
meer hoeven te blijven, en tot slot (7) 
erfenis.

Bij de Pesachviering zingen de Joden 
aan de sedermaaltijd het prachtige 
lied Dajénoe, waarin verwondering 
doorklinkt. “Als Hij ons alleen uit 
Egypte had gevoerd, dan was het 
ons al genoeg geweest. Als Hij ons 
alleen de sabbat gegeven had, dan 
was het ons al genoeg geweest. Als 
Hij ons alleen de Thora gegeven had, 
dan was het ons al genoeg geweest. 
Als Hij ons alleen naar het land Israël 
gebracht had, dan was het ons al 
genoeg geweest. Maar God heeft 
zoveel meer te geven. We zijn al blij 
met één zegening: verlossing, maar 
nu ook nog Zijn volk, ook nog het 
land, ook nog Jeruzalem en ook nog 
de tempel. Tel uw zegeningen, één 
voor één!”

Tijdens deze sedermaaltijd worden 
er vier bekers gebruikt. Deze Pesach-
bekers zijn gebaseerd op de eerste 
vier beloften uit het tekstgedeelte 
van Exodus 6: uitleiden, redden, 
verlossen en aannemen. De eerste 
beker is de beker van de heiliging: 
Israël wordt apart gezet. De tweede 
beker is de beker van de bevrijding 
van de plagen. De derde beker is de 
beker van de dankzegging: daarmee 
heeft Jezus het Avondmaal ingesteld. 
De vierde beker is de beker van de 
aanneming: tot vrouw van God! Een 
vijfde beker staat klaar voor Elia, de 
voorloper van de Messias. Kom, laten 
we alvast de lofzang zingen (Hallel, 
Psalm 113-188)!

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

Vertrouw op God
Bitachón, beveiliging, lees ik op de badge van de persoon in de deuropening  

van de bus in Jeruzalem. Ik word kritisch aangekeken en voel me gemonsterd.  
Is ze gewapend, deze jonge vrouw? Vast wel! 

 

Een Ethiopisch-Joodse vrouw spreekt haar vertrouwen op God uit in een gebed. | Foto: Flash90
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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.

 

 

 

advertenties

Jan Budding Schilderwerk
Veenendaal

 

Voor al uw schilderwerk,
binnen en buiten!

06-39 675 192
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Ik vertegenwoordig mijn land, Israël, in Duits-
land en moest in deze coronatijden een keus 
maken: blijven doorwerken of teruggaan naar 
Israël en bij mijn familie zijn. De plicht roept 
me echter en ik ben in Duitsland gebleven, 
waar ik dagelijks, vanuit mijn kantoor, intensief 
bezig ben met het behartigen van de belangen 
van de relatie tussen Duitsland en Israël.

Uiteraard heeft de coronacrisis ook hier zijn impact 
en werken we anders, leven we anders. De straten zijn 
leeg, de supermarkt is surrealistisch en de telefoons 
rinkelen minder, maar we gaan door. Via videoge-
sprekken kan er heel wat gedaan worden en aangezien 
de aanhouder wint, werpt dit zijn vruchten af. En toen 
kreeg ik een telefoontje van een rabbijn in de stad: 
oude, eenzame mensen kunnen hun huis niet meer 
uit en hebben toch hun boodschappen nodig. Of ik 
iemand kende die niet bang is, gezond is en bij deze 

mensen langs kon gaan – tot aan de deur – om ze te 
helpen. Vele ouderen wonen alleen, zijn eenzaam en 
kunnen de huidige situatie nauwelijks bevatten. In 
Frankfurt doen ze een deel van hun inkopen bij de 
‘gewone’ supermarkt en een ander deel bij de koosjere 
winkel.

Ik vroeg de rabbijn mij een paar namen en adressen op 
te sturen en beloofde hem te kijken wie er zou kun-
nen helpen. Een uurtje later stond ik met mijn auto 
voor de deur bij angstige oude mensen die een bood-
schappenlijstje en wat geld bij hun voordeur voor me 
achterlieten. Ik moet u verklappen dat ik een slechte 
koper ben en helemaal niet van boodschappen doen 
hou. Ik voel me altijd een beetje verloren in een su-
permarkt. Maar ik ben gegaan, en met hulp en geduld 
van de teams in de supermarkt en de koosjere winkel, 
kon ik de meeste artikelen op de boodschappenlijstjes 
organiseren.

Toen ik de boodschappen voor de huisdeuren neer-
zette, met bonnetjes en het overgebleven geld erbij, 
gingen een paar deuren even open en stonden schuch-
tere, oude mensen met handschoenen en mondmas-
ker vol ongeloof naar me te kijken. De dank in hun 
ogen was mijn winst. Meer had ik niet nodig, meer wil 
ik ook niet. Wat deze mensen niet weten is, dat ik in 
feite dankbaar ben dat ik dit kan en mag doen.

Hier ben ik, Heer
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Dankbaarheid

Ruim dertig jaar geleden kwamen mijn man Wim en ik naar Israël  
om Gods volk op een praktische manier te zegenen. Na al die jaren 
vinden we het nog steeds een groot voorrecht hier te mogen wonen.

Foto’s: Van der Zande

Voedselpakket voor een oudere – illustratief. | Foto: Flash90

We maakten de Golfoorlog mee en mochten 21 jaar 
lang pleegouders zijn van vier meervoudig gehandi-
capte kinderen. Daarna kwamen de Nederlandse  
gasten. En toen stond alles opeens stil door het  
coronavirus.

Gebed verhoord
“Hoe kunnen wij het Joodse volk helpen, Heer?” baden 
wij. Het antwoord kwam via een oproep van Benjamin 
Phillip. “Wat kunnen we doen, Benjamin?” Vanaf eind 
maart reden we van Noord- naar Zuid-Jeruzalem om 
honderden Hinenimaaltijden af te leveren bij verschil-

lende instanties. Wat een vreugde! Heel bijzonder was 
het ook dat een christelijke organisatie in Jeruzalem 
vrijwilligers stuurde om mee te helpen en zo voor een 
kwetsbaar deel van de samenleving tot zegen is.

Vergunning
We kregen een speciale vergunning om te blijven 
rijden, want doordat de crisis maar bleef voortduren, 
werden de restricties steeds meer aangescherpt. Een 
politieagent die een auto aanhield, haalde een bos 
bloemen uit zijn auto toen hij hoorde dat de vrouw 
een Sjabbatsmaaltijd had afgeleverd bij haar oude 
moeder. “Hier. En wens je moeder een Sjabbat sjaloom 
van Matti!” Een weduwe met een nog jonge tweeling 
was het zeventiende slachtoffer van het coronavirus. 
Ondanks de financiële zorgen die bijna alle Israëli’s 
hebben, werd er binnen 24 uur 600.000 sjekel  
(€ 154.000) opgehaald. En dan onze huisbaas, die liet 
weten dat we de huur pas hoeven te betalen als we 
weer inkomsten hebben. Dit is het hart van Israël! 

‘Dit is het hart  
van Israël!’



Ook vandaag de dag is Jeruzalem het centrum van de 
wereld, ook al kan de seculiere wereld hier niets mee. 
Niet voor niets wordt Jeruzalem in de Bijbel ook wel 
‘een steen des aanstoots’ genoemd en ‘een beker van 
bedwelming’ (‘een beker met gif’ schijnt een betere 
vertaling te zijn). Jeruzalem is volgens velen de meest 
controversiële stad in de wereld die geen hoofdstad 
van een soevereine natie mag zijn, waarbij landen 
(waaronder Nederland) er bewust voor kiezen hun 
ambassades uit Jeruzalem weg te houden. 
Toch draait alles om Jeruzalem, in geestelijk, politiek 
en juridisch opzicht. Wikipedia noemt Jeruzalem 
een van de twintig oudste steden die nooit zonder 
inwoners is geweest. De Oude Stad, door velen tegen-
woordig onterecht als Oost-Jeruzalem aangeduid, is 
het centrum van Jeruzalem, met de Tempelberg en de 
Klaagmuur. Het wordt ook wel 'de meest interessante 
vierkante kilometer ter wereld' genoemd. Geografisch 
en strategisch gezien is het eigenlijk onbegrijpelijk 
waarom Jeruzalem, op het randje van de woestijn van 
Judea, zonder economische ligging aan handelsroutes 
en zonder natuurlijke voordelen zoals een rivier, de 
hoofdstad is.

Afspiegeling van de Eeuwige
De bekende Amerikaanse auteur Mark Twain schreef 
toen hij de stad in 1867 bezocht: “Het vermaarde Jeru-
zalem, de indrukwekkendste naam uit de geschiede-

nis, is een bedelaarsdorp geworden: om te huilen zo 
treurig en levenloos. Ik zou hier niet willen wonen.” 
Voor het Joodse volk was de stad echter altijd bege-
renswaardig. Jeruzalem is altijd de Joodse hoofdstad 
geweest, de navel van de aarde (Ezechiël 38:12). Jeru-
zalem werd de hoofdstad omdat God wilde dat dit 
gebeurde. De rabbijnse traditie zegt dat Sion een 
afspiegeling van iets anders is. Een zionist wordt niet 
gezien als kolonist of bezetter maar als een ‘afspiege-
ling van de Eeuwige, de Almachtige’. 

Verboden te graven
De geschiedenis heeft helaas geleerd dat Jeruzalem 
telkens weer veroverd en verwoest werd door andere 
volken die de Joden hun eigen godsdienst wilden 
opdringen. Keer op keer weet de archeologie ons 
weer te verbazen met vondsten die bewijzen dat de 
Bijbel van kaft tot kaft klopt. Ik moet denken aan 
het moment dat ik de net ontdekte drainagetunnel 
onder Jeruzalem bezocht. Deze tunnel, die honderden 
meters lang was, werd op dat moment van zand en 
stenen ontdaan en was nog niet toegankelijk voor het 
publiek. Aan het einde van de tunnel stond een bord 
van het Joodse opperrabbinaat met het verbod verder 
te graven omdat die plek te dicht in de buurt kwam 
van de Kodesh HaKodashim, het heilige der heilige 
van de tempel. Een plaats die vanwege de heilig-
heid onaangeroerd moet blijven. Naar die heiligheid 

verwijst bijvoorbeeld 1 Kronieken 28:2, waar gezegd 
wordt dat de tempel een voetbank voor Gods voeten 
is. De gedachte die daaruit volgt, is dan dat Zijn 
hemelse troon toch wel vlak boven die voetbank moet 
staan. 

Belletje
In een tunnel onder de hoofdweg naar de vroegere 
tempel (waar overvloedig regenwater werd afgevoerd) 
werden een aantal jaren geleden opmerkelijke vond-
sten gedaan, waaronder een Romeins zwaard en een 
gladde kalksteen met daarin een menora gekerfd (zie 
foto). De meest opmerkelijke vondst was echter een 
klein massief gouden belletje (zie foto). Dit belletje 
werd in Bijbelse tijden gebruikt om de komst van 
een voornaam persoon aan te kondigen. Het belletje 
werkte nog altijd en was waarschijnlijk van een hoge-
priester die het onderweg naar de tempel verloren 
had. Dat brengt ons bij Exodus 28:31-35, waar precies 
beschreven staat hoe de hogepriester gekleed moest 
zijn: “Vervolgens moet u op de zomen ervan (het 
bovenkleed van de Efod) granaatappels van blauwpur-
peren, roodpurperen en scharlakenrode wol maken, 
dus rondom op zijn zomen, en daartussenin gouden 
belletjes, rondom. Een gouden belletje, daarna een 
granaatappel, dan weer een gouden belletje en een 
granaatappel, rondom op de zomen van het boven-
kleed. Aäron moet dat namelijk dragen wanneer hij 

Vanaf Abram – die ruim 1900 jaar voor het begin van onze jaartelling naar  
Kanaän trok – tot aan vandaag speelt Jeruzalem een cruciale rol in de  

geschiedenis van het volk Israël. God gaf Zijn volk het land Israël en wil  
in Sion, de heilige stad Jeruzalem, onder Zijn volk wonen.

Alles draait om Jeruzalem
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De Klaagmuur is het kloppende hart van de Oude Stad. | Foto: Shutterstock
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Het gevonden gouden belletje. | Foto's: Isranet

De gevonden gladde kalksteen met ingekerfde menora.

De uitgegraven tunnel voor waterafvoer die loopt vanaf de Tempelberg. | Foto: Flash90

dienstdoet, zodat het geluid ervan gehoord wordt als hij 
in het heiligdom binnenkomt voor het aangezicht van 
de Heere, en als hij naar buiten gaat, opdat hij niet zal 
sterven.”

Wereldwijde vrede
De Bijbel vertelt ons duidelijk dat de nu al drieduizend 
jaar durende geschiedenis van Jeruzalem nauw verbon-
den is met het Joodse volk. De ontelbare archeologische 
vondsten bevestigen dat. Hoe bizar is het dat Unesco 
er dan voor kiest alle Joodse historische banden met de 
Tempelberg te ontkennen. De moderne staat Israël heeft 
te kampen met een aaneenschakeling van ontkenning en 
verdraaiingen van de geschiedenis en politieke leugens.
Ook de decennia voorafgaand aan de oprichting van de 

staat Israël waren tijden waarin er steeds meer tegen-
stand tegen de vestiging van Joden in het gebied was te 
bemerken. Het einde van de Ottomaanse overheersing 
over Jeruzalem was een feit in 1917, hetgeen pijnlijk was 
voor de Arabieren. Voor moslims is het onbestaanbaar 
dat land dat ooit bezet geweest is door dienaren van 
Allah weer in handen komt van ‘ongelovigen’. Vijftig 
jaar later, in 1967, werden Judea, Samaria en Jeruzalem 

heroverd op Jordanië, hetgeen gezichtsverlies betekende 
voor de Arabische buurlanden van Israël. En daar ligt een 
deel van de kern van het huidige probleem: ervaar je dit 
als gezichtsverlies wat je nooit te boven komt of kun je 
naar de toekomst kijken? De Bijbel leert ons dat het de 
God van Abraham, Isaak en Jakob is, de Vredevorst, die 
eens in Jeruzalem als Koning en Priester zal regeren. De 
vrede zal wereldwijd zijn! 

‘Want de Heere heeft 
Sion verkozen, Hij 
heeft het begeerd 
tot Zijn woongebied. 
Dit is, zei Hij, Mijn 
rustplaats tot in 
eeuwigheid, hier zal  
Ik wonen, want naar 
haar heb Ik verlangd.’  
Psalm 132:2

Allenby
Gelukkig zijn er talloze prachtige en bijzondere verhalen 
geschreven over Jeruzalem en de wonderen die daar gebeurd 
zijn, zowel in de vroege geschiedenis als tijdens de laatste 
duizend jaar. Dit verhaal is wellicht niet zo bekend. In 1861 werd 
in het Engelse Nottinghamshire een jongetje geboren met de 
naam Edmund. Hij groeide op in een christelijk gezin en elke 
avond, als hij naar bed ging, leerde zijn moeder hem bidden. 
Ook moedigde ze hem aan zijn gebed te eindigen met: ‘Heere, 
herstel Uw oude volk in het oude land.” In 1917 – tijdens de 
Eerste Wereldoorlog – kwam er een einde aan vierhonderd jaar 
Ottomaanse overheersing. De Britse generaal Allenby trok op 
naar Jeruzalem en tot zijn stomme verbazing hadden de Turken 
al de benen genomen. Zij interpreteerden Allenby’s naam als 
‘Allah-nebi’. De profeet van Allah was gekomen om hen te 
berechten, dus vol angst gingen ze er vandoor. Op 2 november 
1917 werd de Balfourverklaring uitgegeven door de Engelse 
regering: het recht van het Joodse volk op een nationaal tehuis 
in het toenmalige Palestina, het oude land. Generaal Allenby 
was niemand minder dan Edmund, die al op jonge leeftijd had 
geleerd te bidden voor de terugkeer van het Joodse volk. Op 11 
december 1917 trok hij Jeruzalem binnen. Uit respect voor de 
heilige stad steeg hij af van zijn paard en ging te voet, door de 
Jaffapoort, de stad binnen.

Generaal Allenby gaat te voet de Oude Stad binnen na het  
vertrek van de Turken. | Foto: Shutterstock



Heel veel christelijke uitleggers hebben door de eeuwen 
heen dat een heel domme en ongepaste vraag gevon-
den. De discipelen hadden er nog steeds niets van 
begrepen. Ze waren nog veel te Joods in hun denken.  
Ze vragen om het herstel van het koningschap aan 
Israël. Zie je wel, zo zeggen die uitleggers, alles draait bij 
hen nog om Israël en Jeruzalem en het herstel van het 
huis van David. Ze hadden er nog geen zicht op dat het 
om een eeuwig, hemels, geestelijk rijk gaat. Niet om een 
aards rijk rondom Israël met Jeruzalem in het midden. 
Calvijn zegt zelfs: in deze vraag zijn evenveel dwalingen 
als woorden. 

Verwachting
Maar zou dat werkelijk waar zijn? Zou het onder-
wijs van Jezus over het Koninkrijk van God in die 

veertig dagen vergeefs zijn geweest? Was Jezus zo’n 
slechte leraar dat het enige resultaat van veertig 
dagen onderwijs een slechte vraag zou zijn? Kun je je 
voorstellen dat ze helemaal niets van Jezus begrepen 
hadden? Ik denk dat je veeleer moet zeggen dat al 
die christelijke uitleggers het bij het verkeerde eind 
hebben! De vraag van de discipelen is geheel ter zake. 
Het gaat in de Bijbel om de openbaarwording van 
de heerschappij van God en Zijn Messias, om het 
Koninkrijk. Dat is de verwachting die de profeten 
wekken en waar de Psalmen van zingen. De discipe-
len hebben in Jezus de Messias ontdekt. Nu nog meer 
dan vóór Zijn opstanding. Veertig dagen lang heeft 
Jezus zich levend aan hen vertoond met vele onmis-
kenbare bewijzen. En Hij heeft zelf nadrukkelijk het 
Koninkrijk van God aan de orde gesteld. Nee, het is 

helemaal geen domme, ongepaste vraag. Het is een 
gespannen vraag. Vol verwachting: Heere, is het dan 
nu eindelijk zo ver – komt dan nu het Koninkrijk 
waar Mozes en de profeten van gesproken hebben? 
En misschien klinkt er ook wel een beetje verbazing 
door in de vraag van de discipelen. Verbazing over 
het feit dat de wereld gewoon doorgaat ondanks 
het kruis en de opstanding van Jezus! Want goed 
beschouwd is dat toch eigenlijk verbijsterend? Er 
heeft een kruis gestaan op Golgotha. Daar heeft het 
ontzaglijk woord geklonken: het is volbracht! En na 
Goede Vrijdag werd het Pasen. De Heere is waarlijk 
opgestaan! Wat moet er nu dan nog meer gebeu-
ren nadat de Heere niet alleen gestorven maar ook 
opgestaan is? Waarom komt het Koninkrijk van God 
nog niet?

Daar had ik best graag bij willen zijn, die veertig dagen tussen Pasen en Hemelvaart. Wat moet 
dat een bijzondere periode geweest zijn voor de discipelen. Veertig dagen mochten ze verkeren 
met de levende, opgestane Heere. Waar zullen ze het over gehad hebben? Nu, daarover hoeft 

geen misverstand te zijn: Hij sprak met hen over de dingen die het Koninkrijk van God betreffen. 
En dan valt de vraag: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?

Jezus op de Olijfberg
Handelingen 1:6-8

D
s.

 J
a

ap
 d

e
 V

re
u

g
d

tekenen van de tijd16
mei 2020 | israël aktueel

De oude olijfbomen in Getsemane aan de voet van de Olijfberg. | Foto: Shutterstock
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De Olijfberg

De Olijfberg ligt ten oosten van de Stad van David 
in Jeruzalem, aan de overzijde van een dal waar de 
Kidron doorheen stroomt. De Olijfberg wordt in 
het Oude Testament slechts twee keer bij naam 
genoemd. De eerste keer is in 2 Samuël 15:30, waar 
we lezen hoe koning David de berg huilend beklimt 
op zijn vlucht naar de woestijn. Hij vluchtte omdat 
zijn zoon Absalom zichzelf tot koning van Israël heeft 
uitgeroepen en op weg was naar de stad. Koning 
David wilde bloedvergieten in de stad voorkomen. 
Daarom trok hij weg, over de Olijfberg naar de woes-
tijn. De andere keer dat de Olijfberg wordt genoemd 
is in de profetie van Zacharia over de komst van de 
Messias. Daar zullen Zijn voeten staan. Van die tijd 
profeteerde ook Daniël dat de doden zullen herrijzen. 
Daarom zijn door de eeuwen heen duizenden Joden 
begraven op de Olijfberg, want zij geloven als eersten 
te zullen opstaan om hun Messias te begroeten.

Hoop na lijden
Het is dan ook opmerkelijk dat in het Nieuwe 
Testament de Olijfberg het toneel is van drie hier-
mee samenhangende gebeurtenissen. Hier spreekt 
de Here Jezus Zijn rede over de laatste dingen uit 
(Matteüs 24). Hier, waar David huilde, doorleeft Hij 
het zwaarste lijden, voorafgaand aan Zijn kruisiging. 
En hier vaart Hij ten hemel. Zo vormt de Olijfberg 
een boodschap van hoop na lijden.

Verwachting
Nee, dat is geen domme vraag. Integendeel – het is een 
vraag vanuit de verwachting van het geloof. En hoe meer 
ik erover nadenk, hoe meer ik het gewicht en de hunkering 
van die vraag meevoel, want die vraag komt toch ook heel 
dichtbij. De Heere heeft overwonnen. Het is volbracht. 
Maar wij leven in een wereld die daarmee vloekt! Na twee-
duizend jaar klemt dat nog des te meer. De duivel gaat 

woedend en briesend rond in de wereld. We horen van 
oorlogen en politieke spanningen, geweld en haat, honger, 
vluchtelingen en asielzoekers, vervolging, zonde en onge-
rechtigheid en noem het hele rijtje maar op. En in deze 
dagen raast een verwoestend virus over de wereld. Hoe zit 
dat dan met het Koninkrijk? Hoe lang nog Heere? Ze geven 
uiting aan het heimwee dat heel het volk van God vervult 
sinds de Heere Zijn profetische beloften gegeven heeft.

Gods plan
Als de Heere Zijn heerschappij opricht bij de komst van 
de Messias worden alle prachtige beloften vervuld. En 
daarom de vraag met ogen en harten vol spanning en 
verwachting: Heere, gebeurt het dan nu, na kruis en 
opstanding? Is nu het geschikte moment voor het messi-
aanse rijk gekomen? Let erop, dat Jezus ook die vraag hele-
maal niet als een domme vraag afwijst. Hij zegt alleen: het 
is de tijd nog niet. De tijd en de gelegenheid weet de Vader 
alleen. De Heere bepaalt het tijdstip van de doorbraak van 
het Koninkrijk. En Jezus zegt erbij: u zult kracht van de 
Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal, en u zult 
Mijn getuigen zijn – in Jeruzalem, in Judea, in Samaria en 

tot aan de einden van de aarde. Daarom is het moment 
van het herstel van het Koninkrijk aan Israël nog niet 
aangebroken na de opstanding van de Here Jezus. Gods 
plan moet nog verder worden voltooid. Alle geslachten van 
de aarde zullen delen in de zegen van Abraham. Zijn heil is 
bestemd voor de wereld.

Voltooiing
En bij dat wereldplan schakelt Hij de kring van de disci-
pelen in. Die gebruikt Hij voor het bereiken van Zijn doel: 
het getuigenis van Zijn Naam en Zijn daden tot aan de 
einden der aarde – totdat de aarde vol wordt van de kennis 
van Zijn Naam. Daarvoor moet het eerst nog Pinksteren 
worden. Zo begrijpen we waarom Jezus in reactie op de 
brandende vraag van de discipelen zegt: nog niet, heb nog 
geduld, de beweging van God moet vanuit Jeruzalem nog 
naar de einden der aarde gaan. En als dat werk af is, dan 
komt het Koninkrijk. Dan komt de Messias weer. Om te 
voltooien wat volbracht was.

De engelen zeggen het tegen de discipelen: waarom staat 
u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u 
opgenomen is naar de hemel zal op dezelfde wijze terug-

komen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. Hij komt 
als Gods wereldplan de voltooiing nadert. Als het evangelie 
over de wereld gegaan is. Dan herstelt Hij ook het koning-
schap voor Israël. Dan keert Hij terug op de Olijfberg en 
neemt Zijn intrek in de heilige stad. Dan wordt waar wat 
de engel al vóór de geboorte van Jezus tegen Maria zei: 
Hij zal zitten op de troon van Zijn Vader David en Hij zal 
Koning zijn over het huis van Jakob tot in eeuwigheid. Dan 
worden al die prachtige profetische woorden over het rijk 
van God waar.

Geduld
De discipelen weten op dat moment nog niet dat het 
geduld van de gelovigen nog vele eeuwen op de proef 
gesteld zal worden. We zijn tweeduizend jaar verder. Dat 
hangt samen met het geduld, de lankmoedigheid van God, 
die niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat zij allen 
tot de kennis van de Waarheid komen. Intussen zijn er de 
tekenen van God in onze dagen. Volop. Israël keert terug 
en wordt hersteld. Wereldwijd is het evangelie verkondigd. 
God werkt aan Zijn plan! Zo mogen we in een verscheurde 
en verwarrende wereld vol verwachting uitzien naar de 
komst van de Messias.

De begraafplaats op de Olijfberg, met uitzicht op de Oude Stad. | Foto: Shutterstock

Uitzicht op de Olijfberg vanuit Getsemane. | Foto: Shutterstock

‘Als de Heere Zijn 
heerschappij opricht 
bij de komst van  
de Messias worden  
alle prachtige  
beloften vervuld.’
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israël

Christenen voor Israël begon eind jaren zeventig heel eenvoudig. Karel van Oordt sprak in 
kerkzaaltjes en bij vrouwenverenigingen over Gods trouw aan Israël. Nu, veertig jaar later, 
is dat principe nog steeds het hart van de stichting. Van maandag tot en met vrijdag trekken 
onze sprekers het hele land door om Bijbelstudies en lezingen te geven over Israël.

Van Appingedam tot Zierikzee en van Almelo tot Zaandam: er is bijna geen plek in Nederland waar in 
de afgelopen veertig jaar nog geen avond van Christenen voor Israël is gehouden. De boodschap is in 
al die jaren ook hetzelfde gebleven: de beloften die God aan Israël heeft gedaan, zal Hij ook aan Israël 
vervullen.

Coronavirus
Sinds het kabinet medio maart vergaande maatregelen nam om de verspreiding van het coronavirus 
in te dammen, worden er voor het eerst in veertig jaar tijd geen ‘Israëlavonden’ op locatie gehouden. 
Betekent dit dan ook dat de boodschap over Gods trouw aan Israël tijdelijk op pauze staat? Absoluut 
niet! Sterker nog: in de afgelopen maand klonk deze boodschap in vele duizenden woon-, slaap- en 
studeerkamers. 
Hoe? Dankzij de livestream die we elke doordeweekse avond om 19.30 uur uitzenden. Elke avond geeft 
een van de sprekers van Christenen voor Israël een Bijbelstudie of lezing over een onderwerp dat iets 
met Israël te maken heeft, die u rechtstreeks via onze website en ons YouTube-kanaal kunt volgen. Zo 
nu en dan nodigen we ook een gastspreker uit. Het mooie van live is: uw vragen kunnen ook behandeld 
worden!

Sprekers
In de komende maand kunt u sprekers verwachten als ds. Willem Glashouwer, ds. Henk Poot, ds. 
Kees van Velzen, ds. Oscar Lohuis en ds. Kees Kant. Er zullen ook enkele muzikale verrassingen in het 
programma zitten. Er komen onderwerpen aan bod als het Koninkrijk, de eindtijd en de betekenis van 
Jeruzalem. Dezelfde kwaliteit die u van ons gewend bent, maar dan rechtstreeks bij u thuis. Natuurlijk 
kan de livestream nooit de ‘echte’ Israëlavonden vervangen, dus wanneer het kan en mag, trekken we 
graag weer het land in. Tot die tijd kunt u (bijna) elke avond genieten van een rechtstreeks online Isra-
ellezing via onze website! En mocht u de uitzending van 19.30 uur een keer gemist hebben? Geen nood, 
alle lezingen zijn ook later terug te kijken.

»  Kijk gratis mee via cvi.nl/livestream, of abonneer je op ons YouTube-kanaal (zoek in YouTube op 
‘Christenen voor Israël’)

Kijk elke doordeweekse avond gratis mee via onze website

Israël nu bij u in de huiskamer

Naast de livestream zenden we de komende weken elke zaterdag om 19.30 uur een uitzending 
uit van onze webserie Verbonden met Israël. Hierin gaan ds. Henk Poot, ds. Kees van Velzen en ds. 

Oscar Lohuis in op allerlei onderwerpen die met Israël te maken hebben. Elke aflevering duurt 
ongeveer 30 minuten en is te bekijken via cvi.nl/verbonden en ons YouTube-kanaal.

Ds. Willem Glashouwer

Ds. Oscar Lohuis

Ds. Kees van Velzen

Ds. Henk Poot

Ds. Kees Kant
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Hineni Jeruzalem
Directeur Benjamin Philip schrijft: “Lieve vrien-
den, door het coronavirus zijn we enorm druk 
geweest om duizenden maaltijden en honder-
den Pesach-hulppakketten te verdelen. Ik wil 
alle vrienden en vrijwilligers van Christenen 
voor Israël en vele anderen bedanken, die ons 

helpen met de voedselvoorziening en de hulp aan 
Holocaustoverlevenden, kwetsbare ouderen en alle 

anderen in nood. Ik ben dan ook dankbaar dat de 
burgemeester van Jeruzalem, Moshe Leon, samen met 

zijn vrouw, hulp aanbood bij het inpakken van al 
die honderden pakketten. Zo wordt een moeilijke 
periode ook een betekenisvolle tijd. Ontzettend 
bedankt!”

Waar haal je opeens helpende handen vandaan als 
het hele land stilligt? Mensen mogen niet reizen, 

de Nederlandse vrijwilligers zijn naar huis, en 
toch zijn er honderden mensen die rekenen 
op de gaarkeuken van Hineni. De Christelijke 
Ambassade in Jeruzalem bleek een onver-
wachte, maar zeer gewaardeerde helper in 
nood. Met uw donaties voor de maaltijden 
en de helpende handen van de Christelijke 

Ambassade lukt het Hineni toch om de mensen 
van een verse maaltijd en een voedselpakket te 

voorzien.

Jaffa Instituut
“Dankzij de grote inzet van allerlei mensen wordt het voedselprogramma voor Pesach toch nog een 
succes. Elke donateur was daarbij onmisbaar. Zo konden we vijfduizend voedselpakketten samenstel-
len en rondbrengen. Die pakketten zijn voor kwetsbare gezinnen en ouderen die onze hulp nu meer 
dan ooit nodig hebben. In de pakketten zitten overigens niet alleen producten voor de feestdagen, 
zoals matses. Men ontvangt ook huishoudproducten zoals afwasmiddel en tandenborstels.”  
Rabbijn David Portowicz, directeur

Vorig jaar kon het Jaffa Instituut - mede door donaties van Christenen voor Israël - een ‘sciencebus’ 
aanschaffen. Deze bus die gebruikt wordt voor de natuurkundelessen, wordt nu ingezet voor digi-
taal onderwijs, waarbij de leraar via een videoverbinding allerlei proefjes laat zien aan de leerlingen 
die momenteel thuisonderwijs krijgen. Het zijn proefjes die de kinderen thuis kunnen nadoen.  
Hoe kun je een beker optillen met een ballon? Hoe kun je een zelfgevouwen vliegtuig laten vliegen? 
Hoe laat je een blikje frisdrank op zijn zijkant balanceren? Uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om 
de trucjes maar wat de kinderen ervan leren.

Chasdei Naomi
Voor al die mensen die voedsel nodig hebben, rijden de vrachtwagens 
van Chasdei Naomi af en aan. Maar nu het hele land in quarantaine zit, 
dacht iedereen dat er geen voedselpakket zou komen. En toch waren er 
bezorgers aan de deur: “We dachten niet dat jullie zouden komen in deze 
crisis.” Chasdei Naomi zet alles op alles om het werk te laten doorgaan. 
Zo kregen ze in Hadera zelfs hulp van de politie, die de voedselpakketten 
in de speciale aanhangwagens laadde om ze vervolgens deur aan deur te 
bezorgen. Dat zorgde uiteraard voor verbaasde en soms bezorgde blik-
ken. Waarom staat de politie aan de deur? Voor de armen en mensen die 
moeilijk ter been zijn is de bezorgservice enorm waardevol. Het openbaar 
vervoer ligt plat, dus even snel naar de winkel is onmogelijk voor mensen 
die afhankelijk zijn van vervoer per bus.

Vele handen maken licht werk…

Joods onderwijs Savyon
In een persoonlijk 
bericht van rabbijn 
Shmuel Brodman 
bedankt hij ons voor 
de steun in deze tijd 
van nood. “Ik wil jullie 
graag ontzettend 
bedanken. Sommige 
kinderen hebben 
een voedselpakket 
gekregen, anderen een 
tegoedbon. Bedankt, 
bedankt, bedankt!”

Foto’s: CvI, Reuth, Chasdei Naomi, Jaffa Instituut, Hineni
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Reuth
Reuth biedt huisvesting aan oude-
ren, in het bijzonder Holocau-
stoverlevenden. We kregen het 
dringende verzoek dat er beade-
mingsapparaten nodig waren, 
en gelukkig konden we helpen. 
Miriam Frankel van Reuth schrijft: 
“De uitdagingen zijn enorm, waar-
onder de quarantaine en het 
afstand houden. Onze ernstig 
zieke patiënten kunnen 
met hulp van de medewer-
kers videobellen met hun 
familie. Ook zetten onze 
medewerkers zich in om de 
angst van de bewoners te 
verminderen, en het verdriet 
om het niet kunnen zien van 
familie te verzachten. Het is 
enorm bemoedigend dat vrijwilli-
gers van een lokale bank onze bewoners 
regelmatig opbellen om hen een hart onder de riem te steken en 
naar hen te luisteren. Vrienden in Israël, maar ook verder weg, 
zoals jullie in Nederland, helpen ons om deze tijd door te komen 
en zorgen ervoor dat onze bewoners hebben wat nodig is. Dank 
voor jullie hulp!” 

Maaltijden Oekraïne
U las het al in onze krant, Joden in Oekraïne kunnen op dit moment niet vertrekken naar Israël. Toch zit ons 
team in Oekraïne letterlijk niet stil. Ze rijden af en aan. Dat is dringend nodig. De gaarkeukens zijn gesloten. En 
Joodse ouderen die daar van afhankelijk zijn, zitten nu thuis zonder een maaltijd. En dus rijden onze busjes nu 
niet naar de luchthaven, maar met maaltijden en voedselpakketten naar de ouderen. 
Het is ontroerend om te zien hoeveel bereidwilligheid er is om te helpen. Hamsteren mag ook in Oekraïne niet, 
maar we kopen groot in omdat we maaltijden bij honderden mensen bezorgen. De groothandel weet van onze 
actie en steunt ons hierin. Ook de gaarkeukens zelf helpen mee in het bereiden van maaltijden voor de ouderen, 
die onze chauffeurs dan weer brengen bij de Joodse ouderen. Uw steun in deze tijd wordt enorm gewaardeerd. 
Omzien naar Gods volk is niet alleen iets van woord en gebed, u brengt het ook in de praktijk. De opluchting op 
de gezichten van de mensen dat er iemand met eten aan de deur staat, laat zien hoe nodig dit werk is. De mensen 
in Oekraïne kennen maar al te goed de ellende van armoede; de verhalen van de enorme hongersnood van de 
jaren dertig staat in het geheugen gegrift.

Tulpen
In deze moeilijke tijd is er in Israël gelukkig ook een vrolijke noot: de 
Hollandse tulpen bloeien uitbundig. We kregen foto’s toegestuurd 
uit Galilea. “Alles staat hier in bloei. De mensen zijn verheugd en 
dankbaar”. Juist nu laat zo’n eenvoudig gebaar, dat we al in november 
brachten, zien hoeveel een simpele bloembol kan doen. Zo’n teken van 
vriendschap en verbondenheid dat juist in een moeilijke tijd bloeit.

Bestel tulpen op cvi.nl/tulpen.
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… en dankzij deze vrijwilligers  
hebben de kwetsbaren toch te eten

Help mee 
en doneer
De crisis in Israël is enorm. De werkloosheid is 
explosief gestegen. Hulp van de overheid is er 
maar mondjesmaat. Maar gelukkig kunnen we 
via ons netwerk van organisaties, zoals u op deze 
pagina’s hebt kunnen lezen, op veel plekken 
helpen met dat wat echt nodig is: eten.

»  Maak uw bijdrage over op  
NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen 
voor Israël met de vermelding van ‘armen 
Israël’, of ‘voedselpakketten Oekraïne’.
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Israël in het hart van de Kerk,  
Jezus in het hart van Israël 
Wij leven in een tijd waarin een groeiend aantal 
Joden gelooft en belijdt dat Jezus de Messias van 
Israël is. Mark Kinzer is een van de bekendste 
theologen onder hen. Het is voor ons als niet-Jo-
den die in Jezus geloven natuurlijk zeer interes-
sant en nodig om naar hen te luisteren. Dat kan 
door het lezen van dit nieuwe boek, met daarin 
de lezingen die Kinzer in 2015 in ons land gaf. Het 
is vernieuwend om te lezen hoe Jezus altijd al in 
en onder Israël heeft geleefd, tot op de dag van 
vandaag. Hij is immers de Messias van Israël, de 
Koning van de Joden. Ook wordt duidelijk waarom 
wij als niet-Joodse Jezus-gelovigen verbonden zijn 
met Israël: wij zijn één geworden met de Joden die 
als eersten in Jezus gingen geloven en helemaal bij 
zowel Israël als het Jodendom bleven horen. Zeer 
interessant vond ik het overzicht dat Jeroen Bol 
aan het eind geeft van de geschiedenis van Messi-
aans Jodendom in de afgelopen twintig eeuwen. | 

Tekst: Ds. Oscar Lohuis

Israël in het hart van de Kerk, Jezus in het hart van 
Israël, Mark Kinzer, € 16,50

Lieve God, heeft u ooit honger geleden?
Het boek is het relaas van de lotgevallen van Joseph 
Bau. Als twintiger doorleefde hij het getto van 
Krakau, concentratiekamp Plaszow en maakte hij 
de uiteindelijke bevrijding mee in de fabriek van 
Oskar Schindler. Joseph Bau zou in de hel de liefde 
van zijn leven ontmoeten en met Rebecca na de 
oorlog in Israël gaan wonen. Daar werd hij een 
beroemd dichter en kunstenaar. Wie het boek leest, 
wordt er tot op de laatste zin in meegezogen. Het 
is knap geschreven: de geschiedenis, de gedichten 
maar ook de tekeningen maken diepe indruk. Het 
is alsof de schrijver je als een gids meetrekt door de 
grauwe straten van de Shoa. Duidelijk wordt dat de 
oorlog hem nooit heeft losgelaten. De opbrengst 
van het boek gaat naar het Joseph Bau House 
(museum) in Tel Aviv. | Tekst: Ds. Henk Poot

Lieve God, heeft u ooit honger geleden?,  
Joseph Bau, € 19,50

Zegen door Israël
‘Wat christenen moeten weten over Israël’, zo luidt 
de uitnodigende ondertitel van het boek. Reden 
genoeg om het te gaan lezen. Wat moet ik als chris-
ten met Israël? In 22 korte hoofdstukken geeft ds. 
Lohuis daar op een duidelijke manier antwoord op. 
Elk hoofdstuk behandelt een bepaald aspect. Het 
boek is geschreven voor alle leeftijden, dus ook voor 
jongeren, en leest makkelijk weg. Aan het einde van 
elk hoofdstuk staat een kort gebed voor Israël dat je 
mee kunt bidden. Zo word je niet alleen toeschou-
wer, maar ook deelnemer. Je verdiept je in Israël 
en raakt meer en meer betrokken. Het raakte me 
toen ik besefte wat voor speciale rol Israël speelt in 
Gods plan. Midden in een tijd waarin het volk zo 
onder vuur ligt, laat dit boek de andere kant zien. 
Zegen door Israël? Na het lezen van dit boek weet u 
waarom! | Tekst: Paola Veenendaal

Zegen door Israël, ds. Oscar Lohuis, € 12,95

Waarom het voor Joden zo moeilijk is om in Jezus 
te geloven
De titel van dit boekje geeft een vraag weer die 
veel christenen, denk ik, hebben. Vooraf dacht ik 
dat het antwoord vooral te maken heeft met de 
erge dingen die christenen door de tijd hebben 
de Joden hebben aangedaan. Het boekje maakt 
duidelijk dat er meer is. Op heldere wijze legt ds. 
Kant dit uit. Duidelijk blijkt dat we als christenen 
door de eeuwen heen ernstig tekortgeschoten zijn 
en zeer weinig begrip hebben getoond voor het 
Joodse volk, de Joodse godsdienst en messiaanse 
hoop. We hebben het christendom zeer onaan-
trekkelijk gemaakt. Gelukkig eindigt het boekje 
hoopvol. Met vriendschap zonder dubbele agen-
da’s vanuit christelijke kant kan er weer toenade-
ring zijn naar het Joodse volk, en kunnen er zelfs 
vriendschappen ontstaan. God houdt zijn volk 
vast. Heel Israël zal zalig worden. Het boekje heeft 
mij veel inzicht gegeven in de vraag die christenen 
vaak stellen. | Tekst: Johanna van Davelaar

Waarom het voor Joden zo moeilijk is om in Jezus te 
geloven, ds. Kees Kant, € 3,50

Totdat
Een bemoedigend boek met veertien profetische 
vergezichten aan de hand van het woordje ‘totdat’.

Totdat, ds. Willem Glashouwer, € 12,95

De Knecht des Heren
In dit boek volgt Henk Poot het spoor van Gods 
volk in de heilsgeschiedenis en bespreekt hij de 
relatie tussen de gemeente van Christus en Israël. 

De Knecht des Heren, ds. Henk Poot, € 15,00

Twee keer bidden voor het slapengaan
Een ontroerend en waargebeurd verhaal dat het 
dilemma waar zoveel Joodse ouders tijdens de 
Tweede Wereldoorlog voor kwamen te staan, 
goed weergeeft. De Joodse Renate wordt tijdens 
de oorlog op eenjarige leeftijd bij een christelijk 
gezin ondergebracht. Ze overleeft en wordt in 1945 
met haar ouders herenigd. Alleen, ze herkent haar 
ouders niet meer en is inmiddels meer vertrouwd 
met een christelijke opvoeding dan een Joodse.

Twee keer bidden voor het slapengaan, Nadine 
Wojakovski, € 17,95

Boekentips
Nu de agenda’s van veel mensen wat minder gevuld zijn, biedt deze periode volop kansen eens  

een goed boek te lezen. We hebben wat tips voor u op een rijtje gezet.

Boeken bestellen
De boeken op deze pagina zijn allemaal te bestellen via israelwinkel.nl.
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Laurens Zwaan | Foto: CvI
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Laurens Zwaan is lid van onze businessclub 

‘Om Israël te zegenen’
De businessclub van Christenen voor Israël groeit! 
Steeds meer ondernemers kiezen ervoor om hun be-
trokkenheid bij Israël samen met collega-ondernemers 
handen en voeten te geven. Wat drijft hen? We vroegen 
het Laurens Zwaan, één van de nieuwste leden van 
‘Bouwen met Israël’.

“De eerste keer dat ik in Israël kwam, is al zo’n dertig jaar 
geleden”, vertelt Zwaan. “Dat was voor zaken, ik bezocht 
er een beurs”. Zijn bedrijf Zasco is actief in de agrarische 
sector en verkoopt onder meer groente- en landbouw- 
zaden. 

Waarom bent u onlangs lid geworden van de businessclub 
van Christenen voor Israël?
“Vanuit mijn bedrijf ken ik de Arabische wereld goed. 
Door die betrokkenheid steun ik bijvoorbeeld ook chris-
tenen in Jordanië. Als christen ken ik natuurlijk ook de 
rol van Israël. Toen ik afgelopen november een onderne-
mersreis naar Israël leidde, wees een bevriende onderne-
mer me op ‘Bouwen met Israël’. In mijn kerk ben ik ook 
actief betrokken bij initiatieven om Israël te zegenen, en 
een lidmaatschap van de businessclub van Christenen 
voor Israël vind ik daar een waardevolle aanvulling op.”

Kunt u vanuit uw werkveld een voorbeeld noemen waarin 
Israël voor u tot de verbeelding spreekt? 
“Israël is enorm innovatief, ook in de agrarische sector. 
Denk bijvoorbeeld aan de druppelirrigatie, die in Israël 

Dove en 
slechthorende 
kinderen krijgen 
een hoortoestel 
en therapie van 
Beit Micha. | 
Foto: Beit Micha

Christenen voor Israël 
Internationaal

Voorbede voor 
Israël in Oeganda
Bij het lezen van het woord Oeganda denken we 
al gauw aan de politieke drama’s die zich daar in 
de jaren zeventig hebben afgespeeld. Tegenwoor-
dig is Oeganda een land dat zich snel ontwikkelt. 
Ruim 85 procent van de bevolking is christen en 
velen van hen staan achter Israël. Zij erkennen de 
blijvende plaats van Israël in Gods plan met de 
wereld.

Christenen voor Israël is al ruim tien jaar actief 
in Oeganda. Met regelmaat worden er door het 
Oegandese team conferenties en Bijbelstudies in de 
kerken georganiseerd. In hoofdstad Kampala vindt 
zelfs jaarlijks een gebedsmars voor Israël plaats. 
Het werk is in de afgelopen jaren sterk uitgebreid, 
met name ook binnen de kerken. De toegewijde 
teamleden, van wie de meesten zelf voorganger 
zijn, hebben zich bijzonder ingezet om te voldoen 
aan de groeiende vraag van de kerken naar degelijke 
Bijbelstudies. Soms trekken ze een week het binnen-
land van Oeganda in om voorgangers en kleinere 
gemeenten te bezoeken en samen te bestuderen 
wat de Bijbel zegt over Israël. Een van de teamleden 
ondervindt regelmatig tegenstand en vernielingen 
aan zijn kerk, zijn kerk staat in wijk waar overwe-
gend moslims wonen.

Conferentie
De jaarlijkse conferentie, die ruim twee weken 
duurt, vindt altijd in januari plaats. Verspreid over 
diverse kerken komen de mensen dan bij elkaar. Jos 
van Westing, die o.a. archeologie in Israël gestu-
deerd heeft en als vrijwilliger bij het internationale 
werk van Christenen voor Israël betrokken is, 
verzorgt daar elke dag Bijbelstudies en presentaties 
over Israël. Zowel overdag als ’s avonds zitten de 
kerken bomvol. Dit jaar waren er zelfs voorgangers 
uit Kenia aanwezig. 

Voorbede
Oegandese christenen vinden het heel belangrijk 
om voor Israël te bidden en in een aantal kerken is 
de voorbede voor Israël een vast onderdeel aan het 
begin van de dienst. Naast voorbede wordt Israël 
ook financieel gezegend. Het is bijzonder om te 
zien hoe de Oegandese christenen, die zelf vaak zo 
weinig bezitten, iedere keer weer geld inzamelen 
voor het project Breng de Joden thuis. Ze geloven in 
Gods belofte dat Hij Zijn volk zal thuisbrengen.  
| Tekst: Ds. Kees Kant

Shalomfonds voor Beit Micha

Hoortoestel biedt kinderen kansen

Bent of kent u ook een ondernemer met hart voor Israël? 
Sluit u aan bij ‘Bouwen met Israël’: ons netwerk van meer 
dan honderd christelijke ondernemers uit heel Neder-
land! Naast uitnodigingen voor exclusieve events en 
Israëlreizen steunt u daarmee belangrijke kinderprojecten 
in Israël. Vraag vrijblijvend onze brochure aan via cvi.nl/
ondernemers, of abonneer u ter kennismaking op onze 
WhatsApp-service (sla daarvoor het nummer 06-47156012 
op in uw adresboek en app ‘ondernemersnieuws aan’).

“Het is zo ontzettend nodig om al vroeg een diagnose 
te stellen bij gehoorverlies, zodat dove en slechthoren-
de kinderen een betere kans hebben in hun ontwikke-
ling gelijk op te trekken met hun leeftijdsgenootjes.” 
Uit deze woorden in de brief die directeur Ezra Korine 
van de organisatie Beit Micha uit Tel Aviv ons stuurde, 
klinkt de intense betrokkenheid door. “Als we er vroeg 
bij zijn, kunnen de kinderen als ze ongeveer zeven jaar 
zijn gewoon instromen op de basisschool.”

Korine wijst ons ook op een dringend probleem. 
“Onlangs zijn de regels voor het screenen van kinderen 
aangepast. Dat is mooi, maar door de betere screening 
is er ook een toenemend aantal kinderen dat hulp nodig 
heeft. En juist die eerste jaren zijn cruciaal voor de 
ontwikkeling van kinderen.
Daarom vragen we u of u ons kunt helpen. We hebben 
namelijk een uitleenbank van hoortoestellen. Maar 
we hebben een tekort, juist door de extra vraag. Die 

uitleenbank is enorm belangrijk voor de kinderen en 
hun ouders. Juist met kinderen gaat er nog wel eens een 
hoortoestel kapot – het zijn tenslotte kinderen, zoiets 
gebeurt nu eenmaal. Maar als het apparaat dan in repa-
ratie is, kunnen ze tijdelijk een toestel bij ons lenen. En 
daarnaast is de uitleenbank een uitkomst voor kinderen 
bij wie net de diagnose is gesteld. Want zo kun je testen 
welk apparaat geschikt is voor je kind.”

Persoonlijk verhaal
In zo’n op het oog klein apparaat ligt een enorme 
wereld aan mogelijkheden verpakt voor de kinderen van 
Israël. Juist in Israël maakt horen, en daardoor regulier 
onderwijs kunnen volgen en een studie doorlopen, vaak 
verschil tussen armoede en de kans op een goed bestaan. 
Dat illustreert ook het verhaal van Ido Granot: “Ik kreeg 
de diagnose gehoorverlies toen ik twee jaar was, en tot 
aan mijn derde jaar kon ik niet praten of horen. Toen 
mijn ouders over Beit Micha hoorden, kon ik daar thera-
pie volgen, kreeg ik hoorapparaten voor mijn beide oren, 
en al snel kon ik horen, en leerde ik praten en lezen. De 
enorme steun van Beit Micha maakte dat ik daarna naar 
de gewone kleuterschool kon, de basisschool, en als vrij-
williger kon dienen in het Israëlische leger.”

Help mee
»  Helpt u de uitleenbank voor hoortoestellen van Beit 

Micha. Een toestel kost, afhankelijk van het type, 
tussen de 500 tot 1000 euro. Elke bijdrage maakt 
verschil, nu en voor de toekomst van veel kinderen. 
Uw gift is welkom op NL38 ABNA 0529 310 252 van 
Christenen voor Israël met de vermelding ‘hoortoestel 
Beit Micha’. Dank voor uw hulp.

ontwikkeld is en nu wereldwijd wordt gebruikt. Daar-
mee is Israël echt tot zegen van de wereld, zeker omdat 
de wereld als gevolg van ontbossing steeds meer zal 
verwoestijnen.” | Tekst: Arjan Wendt

Foto: CvI
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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 19.000 

getraumatiseerde mensen.

Steun Vrienden van 
Amcha Nederland Amersfoort

IBAN  NL42 ABNA 049 06 06 210

www.amcha.nl

��������������������������������������������������������������
�����������������������������
�����	�������
�����������������
������
�	����������������������

��������������
������������
��������
���������������
������������	���
����������������������������
�������
���������
���
�������������	�������������������������������������
��������
������������������������
���������������������������������
�
������
�������������������
�����������������������������
�
���������
�������	������������������
���
�����
���
����������
���������������
���
�������������������������������������������
�������������
���� �	������������������������������������
������������

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

nieuws dat anderen niet brengen

€ 3,50 

per maand!

abonneer via israeltoday.nl

Met € 20,- per maand helpt u één van de 
bewoners in een christelijk tehuis bij Bethlehem.

GEEF JIJ ONS 
EEN TOEKOMST?

WWW.JEMIMA.NL/
financiele-adoptie
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Met een ‘ping’ op de hoogte
Dagelijks even het nieuws uit Israël lezen, met een minimum aan inspan-
ning. Dat kan met de WhatsApp-service van Christenen voor Israël. Het 
enige dat u hoeft te doen: aanmelden voor deze gratis dienst.

U leest het nieuws uit Israël, en juist ook over onderwerpen waar je via 
andere kanalen weinig tot niets over hoort. Denk aan nieuws over technische 
innovaties, cultuur en natuur, opmerkelijke (levens)verhalen en achtergrond-
informatie over tradities en feesten in het Jodendom. We versturen maximaal 
twee appjes per dag.

»    Ga naar cvi.nl/whatsapp en geef door op welk nummer u dagelijks Israël-
nieuws wilt ontvangen.

De familie Schelvis was een redder in nood. | Foto: CvI

Elke woensdag om 13.30 uur

Superleuke TOV!Club-quiz
Er is iets nieuws bij de TOV!Club: elke woensdag om 13.30 
uur houden we via het YouTubekanaal van de TOV!Club 
een kahootquiz. 

De quiz gaat natuurlijk over Israël en het Jodendom. 
‘Wat is een menora?’ en ‘welke bijzondere vondst deden 
archeologen afgelopen maand?’ Je speelt mee op je mobiele 
telefoon of tablet. De winnaar krijgt een leuk prijsje thuis-
gestuurd. Ga voor meer informatie, de inloggegevens 
om mee te doen en de link naar de livestream naar www.
tovclub.nl waar je ook leuke nieuwe filmpjes vindt! Moedig 
vooral uw kinderen, kleinkinderen of de kinderen uit uw 
schoolklas aan om mee te doen. Tot ziens bij de quiz! 😄 

actief

Joodse kalender 

2 mei 2020
Thoralezing: Acharé mot, Leviticus 16:1-18:30 
Haftarahlezing: Ezechiël 22:1-19
Thoralezing: Kedosjiem,  
Leviticus 19:1-20:27
Haftarahlezing: Amos 9:7-15

9 mei 2020
Thoralezing: Emór, Leviticus 21:1-24:23
Haftarahlezing: Ezechiël 44:15-31

12 mei 2020
Lag Ba’omer (33e dag van de Omertelling)

16 mei 2020
Thoralezing: Behár, Leviticus 25:1-26:2 
Haftarahlezing: Jeremia 32:6-27
Thoralezing: Bechoekotai, Leviticus 26:3-27:34
Haftarahlezing: Jeremia 16:19-17:14

22 mei 2020
Jom Jeroesjalajim (Hereniging van Jeruzalem)

23 mei 2020
Thoralezing: Bemidbár, Numeri 1:1-4:20
Haftarahlezing: Hosea 2:1-22

29 mei 2020, Sjawoe’ot (Wekenfeest)
Thoralezing: Exodus 19:1-20:26; Numeri 28:26-31
Haftaralezing: Ezechiël 1 en 3:12

30 mei 2020, Sjawoe’ot 
Thoralezing: Deuteronomium 15:19-16:17; Numeri 28:26-31
Haftaralezing: Numeri 3:1-19

Israëlconsulenten 

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

De krant

De volgende krant verschijnt  
29 mei 2020.

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: Rita Quartel

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

Volg onze dagelijkse 
gebedsblog
Deze maand is op onze website cvi.nl een gebedsblog van start 
gegaan. U vindt er de meest actuele gebedspunten voor Israël, voor 
Christenen voor Israël en voor de Joodse gemeenschap wereldwijd. 
Omdat we samen met Ruth tegen Israël mogen zeggen: “Uw volk 
is mijn volk, en uw God is mijn God”. Bidt u mee?

»    Christenen voor Israël geeft ook een gebedskalender uit, gratis 
te downloaden via cvi.nl/gebed of als papieren versie aan te 
vragen via secretariaat@cvi.nl.

Vind ons op Facebook

Tentoonstelling Redders in nood 

Lezen en leren over Israël is leuk. De mogelijkheid te 
laten weten wat je van een onderwerp vindt, is juist heel 
goed mogelijk op onze Facebook-pagina. Op onze pagina 
vind je echt een verscheidenheid aan informatie: nieuws 
uit en over Israël, een update van onze projecten zoals 
bijvoorbeeld in Oekraïne of hulp aan de armen in Israël, 
mooie filmpjes en inspirerende teksten en foto’s. Samen 
zijn we christenen voor Israël. Van harte welkom op 
onze pagina, facebook.com/christenenvoorisrael.

»    Wist je dat onze alijaveldwerker Koen Carlier in 
Oekraïne zijn eigen pagina heeft? Hij is te vinden via 
facebook.com/AlijaveldwerkerKoenCarlier.

Het thema van de zomertentoonstelling dit jaar is: Redders in nood. Deze 
mensen hielpen. Wat zou jij doen? In de tentoonstelling zie je hoe antisemi-
tisme en onverschilligheid leidden tot de verschrikkingen van de Holocaust. 
Aan de andere kant maak je kennis met zeven verhalen van ‘redders in nood’, 
mensen die hun eigen leven op het spel durfden te zetten om Joden te helpen. 
Het zijn zeven verhalen van hoop en inspiratie. De tentoonstelling is zeer 
geschikt voor jong en oud. Voor kinderen is er weer een speciale speurtocht! 

»  Op dit moment is de 
opbouw van de tentoon-
stelling in volle gang.  
Door de maatregelen van 
de overheid weten we 
niet wanneer de deuren 
opengaan, maar zodra het 
weer mag en verstandig is, 
ben je welkom. Houd onze 
website in de gaten. We 
hopen je dan te ontmoeten 
in het Israëlcentrum!
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€ 15,95

€ 65,-

€ 59,-

€ 29,50

€ 3,95

De mooiste moederdagcadeaus uit Israël

€ 45,-

Kies uit deze of nog veel meer
unieke geschenken via
israelwinkel.nl  en laat ze bezorgen
met een persoonlijk kaartje!

Abonneer nu op

onze Israël

nieuwsdienst 

via WhatsApp

en ontvang dagelijks* positief 
en inspirerend nieuws over Israël

G

R

A

T

I

S

!

scan mij

o� �ij� op

cvi.nl/whatsapp

*m
axim

aal 2 appjes per dag

Onze boeken zijn verkrijgbaar in de (christelijke) 
boekhandel, op everread.nl of via 0343 594495

Kijk voor nog veel meer 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.

Het Getuigenis van de Sterren - Dit boek gaat uit 
van het heldere feit dat Gód de Schepper is van sterren en 
sterrenbeelden! 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, inclusief een losse sterrenkaart.
Dr. E.W. Bullinger - 208 blz - 21x14,8 cm - 9789066944343 - € 17,95

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

Dr. E.W. Bullinger - 288 blz - 21x14,8 cm - 9789066942691 - € 17,45

God heeft gesproken - De HEERE heeft tot de mens 
gesproken! Dit is het belangrijkste dat ooit in de geschiedenis 
van de mensheid is gebeurd. Volgens Hebreeën 1:1 deed Hij dat 
bijvoorbeeld door middel van de profeten en uiteindelijk sprak 
Hij in de Zoon. Door Zijn spreken - waarvan we de neerslag in de 
Bijbel vinden - heeft Hij Zijn plan bekendgemaakt. Dit boek is een 
vertaling van The Foundations of Dispensational Truth.
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VIJF ISRAËLDINGEN DIE JIJ KAN 
DOEN IN DEZE BINNENBLIJFTIJDEN!

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!

WIL JIJ...
•   op de hoogte blijven van nieuws, activiteiten  

en evenementen van Isreality?

•   dit op een snelle en makkelijke manier?
 
Meld je dan aan voor de Isreality-WhatsApp!
 
» Meer info & aanmelden: isreality.nl/whatsapp

LEER VEEL OVER ISRAËL

DE OUDE DAME IN JERUZALEM
‘Hello dear, can I sit next to you?’ Ik schuif een beetje dichter 
naar het tramraampje zodat de oude vrouw naast mij plaats 
kan nemen. Ze zal een jaar of negentig zijn. Haar gezicht 
zit vol rimpels en ze kijkt me vriendelijk aan. We raken in 
gesprek en de vrouw vertelt me dat ze na de oorlog vanuit 
Canada naar Israël is geëmigreerd. Ze woont al jaren in Je-
ruzalem. Haar kleindochter verzorgt haar en al haar familie 
woont in de buurt.  

Dit was in december, voordat het coronavirus uitbrak. Deze 
vrouw was zo tevreden en zag haar kinderen en kleinkinde-
ren elke dag. Ze vertelde me hoe gelukkig ze daarmee was. 
Ik vraag me af hoe het nu met haar gaat, nu Israël in een 

lockdown zit. Wie zorgt er voor haar, nu niemand meer langs 
kan komen?
In Nederland is er op dit moment geen volledige lockdown. 
Gelukkig niet. Maar laten we elkaar in de gaten houden, on-
danks dat we elkaar misschien niet in real life kunnen zien. 
Denk vooral aan ouderen of mensen die alleen zijn. Bellen, 
appen, skypen of brieven schrijven, we hebben de moge-
lijkheden. Maak er gebruik van! Uiteindelijk maak je samen 
deze tijd van binnen zitten wat minder eenzaam. 

Paola (22) 

» Meer lezen? Kijk op isreality.nl

WHATSAPP

Begin jij je thuis al te vervelen? Met deze vijf dingen wordt binnenblijven minder erg én leer je nog eens veel 
over Israël!

•    Leer het Hebreeuwse alfabet (met uitleg) op isreality.nl/hebreeuws.
•   Kijk op Netflix naar de serie Shtisel, wat gaat over een Joods gezin in Jeruzalem. 
•    Lees het boek Zegen door Israël, geschreven door ds. Oscar Lohuis. In dit boek legt hij op een makkelijke manier uit wat 

je als christen over Israël moet weten. Aanrader! Te bestellen op cvi.nl/winkel.
•   Israëlisch koken, hoe tof én lekker is dat! Heerlijke recepten kun je vinden via feestenenfalafels.nl!
•   Het nieuwe Isreality Magazine verschijnt binnenkort! Nog geen lid? Meld je snel aan via Isreality.nl/lid.
 



advertentie

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

Ontdek en beleef
het land van de Bijbel!

www.israelidoedreizen.nl  

• Familiereizen    
• Gemeentereizen
• Natuurreizen 

• Reizen op maat
• Jongerenreizen   
• Singlereizen

Samen het Loofhuttenfeest 
vieren in Jeruzalem!




