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Unieke vondst
Bij opgravingen bij de Westelijke Muur 
(Klaagmuur) in Jeruzalem hebben archeo-
logen een unieke ontdekking gedaan: een 
complex met kamers van tweeduizend 
jaar geleden, in de tijd vóór de verwoes-
ting van de tweede tempel. Volgens ar-
cheoloog Dr. Barak Monnickendam- 
Givon beslaan de kamers verschillende 
verdiepingen en waren ze via een trap 
met elkaar verbonden. Hij benadrukt dat 
er vroeger talrijke uit de rotsen gehouwen 
rituele baden waren, maar dat dit een 
eerste vondst is van wat een leefruimte 
lijkt te zijn geweest. In de kamers waren 
ook nissen voor rekken en opslag, maar 
ook deurstijlen en lantaarnnissen. “We 
hebben zelden complete, uit de rotsen 
gehouwen kamers uit die tijd gevonden. 
De meeste mensen in het oude Jeruzalem 
woonden in stenen huizen. Waarom is 
hier dan de moeite genomen om onder-
gronds kamers uit te hakken, dat moet 
een enorme inspanning geweest zijn.” 

Mordechai Eliav, Western Wall Heritage 
Foundation: “Ik ben opgewonden om de 
Joodse natie een nieuwe schat aan in-
drukwekkende en fascinerende vondsten 
te onthullen die licht werpen op het leven 
in Jeruzalem door de generaties heen. 
Deze vondst belichaamt de diepe verbon-
denheid van de Joden met Jeruzalem, hun 
hoofdstad.” | Foto: Yaniv Berman/IAA

 

 

Gebedshuizen open
Vanaf woensdag 20 mei jl. mochten in 
Israël synagogen, kerken en moskee-
en weer open. Nog wel onder strenge 
voorwaarden mogen er weer (gebeds)
diensten worden gehouden. Bezoekers 
moeten twee meter afstand houden en 
zijn verplicht een mondkapje te dragen. 
Ook moet er iemand worden aangesteld 
om in de gaten te houden dat deze regels 
worden nageleefd. 
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Helpen waar nodig
De dankbaarheid is van hun gezicht af te lezen als dit oude Joodse echtpaar een warme maaltijd 
in ontvangst neemt. Een groot aantal vrijwilligers in Oekraïne helpt bij het rondbrengen van de 

Meals on Wheels. Nu vanwege de coronamaatregelen gaarkeukens door het hele land gesloten zijn, 
helpen we Holocaustoverlevenden en andere kwetsbare Joden met maaltijden aan huis.

Na de gruwelen van de Holocaust was het leven als Jood in Oe-
kraïne allerminst een pretje. Altijd sluimerde het antisemitisme, 
de economische omstandigheden waren zwaar, het communis-
me drukte een stempel van dreiging en verraad op het leven.
Met het coronavirus diende zich een volgende crisis aan. Niet 
alleen de angst om ziek te worden, maar ook het wegvallen van 
voorzieningen, zoals de plaatselijke gaarkeuken, maakte het le-
ven voor deze Joodse ouderen opnieuw moeilijk.
Maar als de Heere een deur sluit, opent Hij ergens een raam. En 
daar mag het team van Christenen voor Israël een rol in spelen. 
Het bleek een werk in voorbereiding. In de afgelopen jaren 

mochten we vele contacten leggen met Joodse gemeenschappen. 
We mochten sommige van deze gemeenschappen helpen met het 
renoveren van hun gaarkeukens. Dat netwerk blijkt nu een gewel-
dig instrument om in deze crisis te kunnen helpen waar nodig.

We zijn God dankbaar voor de manier waarop Hij ons wil inzet-
ten om tot zegen te zijn voor Zijn volk. Daarin zien we ook kan-
sen voor de toekomst. Vanwege de coronacrisis lijken meer en 
meer Joden te overwegen om terug te keren naar Israël. Wij be-
reiden ons samen met het Joods Agentschap voor om ook daarin 
van dienst te zijn. U leest hier meer op pagina 5 en 19. 
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Israël 
●     Bid om zegen en wijsheid voor de 

nieuwe regering. Bid ook om wijs-
heid voor het voorgenomen plan 
om – met steun van de Verenigde 
Staten – Joodse dorpen in Judea en 
Samaria te annexeren.

●     Dank dat ook in Israël het aantal 
coronabesmettingen afneemt en 
de desbetreffende maatregelen 
versoepeld kunnen worden. Bid 
dat de verspreiding van het co-
ronavirus in Israël helemaal stopt. 
Bid in het bijzonder om bescher-
ming van bewoners van verzor-
gingstehuizen.

●     Ondanks de coronacrisis gaat de 
alija naar Israël door. Dank dat ook 
in deze tijd Joden terugkeren naar 
Israël en bid dat er steeds meer 
Joden mogen thuiskomen. 

Israël en de volkeren 
●     Het Internationaal Strafhof in Den 

Haag doet binnenkort uitspraak 
over de vraag of de Palestijnse 
gebieden officieel gezien kunnen 
worden als een staat. Bij een posi-
tieve uitspraak hebben de Palestij-
nen meer mogelijkheden om Israël 
aan te klagen. Bid voor Israëls 
bescherming ook op juridisch vlak.

●     Telkens duiken er complottheorie-
en op die beweren dat Israël het 
coronavirus opzettelijk ontwikkeld 
en verspreid heeft. In veel landen 
is er daardoor sprake van toe-
nemend antisemitisme. Bid om 
bescherming van het Joodse volk 
overal ter wereld.

●     Bid om bescherming van Israël te-
gen terreurorganisaties. Ondanks 
het coronavirus strijden terroristen 
door tegen Israël. Hetzelfde geldt 
voor Iran. Bid om veiligheid voor 
Israël.

Christenen voor Israël 
●     Vanaf 2 juni a.s. gaat de zomerten-

toonstelling open. Bid dat er veel 
mensen zullen komen en geïnspi-
reerd worden om Israël (nog meer) 
lief te hebben.

●     Bid om zegen op het werk van het 
Israël Producten Centrum, denk 
ook aan de consulenten. Tijdens 
de coronatijd is er veel online be-
steld, daar zijn we dankbaar voor. 
Bid dat er ook tijdens de komende 
periode weer veel producten ver-
kocht mogen worden.

●     Bid voor het internationale werk 
van Christenen voor Israël. Inter-
nationale conferenties liggen nu 
stil, maar online gaat de educatie 
(ook vanuit Nijkerk) wel door, 
reden tot dank. Bid ook om zegen 
op dat werk.
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Gebedspunten

Pinksteren in profetisch 
perspectief

In Joël 1 en 2 gaat het allereerst om de beproevingen door 
enorme sprinkhanenplagen, die Joël vergelijkt met enorme 
legers van de Assyriërs die over Israël gaan komen. Daarna 
roept hij op tot boete en bekering. “Wie weet of Hij zich niet 
wendt en berouw heeft.” En dan spreekt hij over een ‘vroege 
regen’ en een ‘late regen’: tweemaal een uitstorting van de 
Heilige Geest op Israël.

Voorproefje
De apostel Petrus zegt over de ‘vroege regen’, over de eerste 
uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag in Jeru-
zalem in Handelingen 2:16: “dit is het, waarvan gesproken is 
door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt 
God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en 
uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jonge-
lingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen 
dromen.” Op het Joodse volk in Israël dus. Maar, de Heilige 
Geest viel alleen op 120 van de ongeveer één miljoen Joden 
die in Jeruzalem waren, van jong tot oud, van hoog tot laag. 
Niet op alle Joden. Het is nog slechts een voorproefje. En de 
apocalyptische verschijnselen deden zich toen ook niet voor, 

zoals “wonderen in de hemel boven en tekenen op de aarde 
beneden: bloed en vuur en rookwalm, de zon zal veranderen 
in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en door-
luchtige dag des Heren komt.”

Late regen
Ooit gaat dat wel gebeuren. Wanneer voor de tweede maal 
op Israël de ‘late regen’ gaat vallen, dan te midden van deze 
apocalyptische verschijnselen. Joël 2:31-32 (HSV): “Het zal 
geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aan-
roepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in 
Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, 
namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE roepen 
zal.” 

Mijn gedachten gaan hierbij naar de ontkomenen aan de 
Holocaust. Naar de teruggekeerden naar Gods beloften uit 
de verstrooiing over de hele aarde naar Israël en Jeruzalem.
Opdat onder de komende Koning der koningen en Heer der 
heren, de Messias van Israël, vanuit Jeruzalem de vrede de 
ganse aarde zal gaan bedekken.

Op de Pinksterdag citeert de apostel Petrus in Handelingen 2 de profetie uit Joël 2.  
Bij Joël staat de uitstorting van de Heilige Geest ‘op alle vlees’ in profetisch perspectief. 

Voedselbank broodnodig

Onlangs mochten wij (weer) een mooi  
bedrag overmaken naar Leket Israel, een 
voedselhulporganisatie in Israël. Bijna twin-
tig procent van de bevolking leeft er onder de 
armoedegrens, onder hen zijn Holocaust-
overlevenden, maar ook veel kinderen uit 
kansarme gezinnen. Elke week worden 
ruim 175.000 mensen door de voedselbank 
geholpen.

Leket bouwt op het Bijbelse gebod om de 
‘hoeken van je veld’ niet te oogsten, maar 
voor de armen te laten staan. In samenwer-
king met boeren, zamelt Leket ‘overtollig’ 

voedsel in en voorziet zo’n tweehonderd 
gaarkeukens en andere non-profit instellin-
gen in heel Israël van voedsel. Door de co-
ronacrisis moest er in creatieve oplossingen 
gedacht worden, aangezien bedrijven, maar 
ook gaarkeukens gesloten werden. IDF-sol-
daten hielpen daarom bij het rondbrengen 
van de maaltijden.

Leket is sinds dat jaar actief in Israël. Toen 
Joseph Gitler in 2003 na afloop van een 
bruiloft zag hoeveel voedsel er werd weg-
gegooid, was dit voor hem aanleiding de 
organisatie te beginnen. Hij wilde niets 

liever dan mensen onder de armoedegrens 
helpen en voorzien van gezonde maaltijden. 
Hij nam contact op met wat cateringbedrij-
ven en gaarkeukens, en toverde zijn kleine 
auto en garage om tot distributiecentrum. 
Inmiddels is Leket flink gegroeid en wordt 
voedsel ingezameld bij ruim vijfhonderd 
boeren, grotere bedrijven, en legerbases. 
Ook het grote netwerk aan vrijwilligers en 
sponsors is voor dit mooie werk onmisbaar. 

Een groep vrijwilligers helpt bij het binnenhalen van de oogst. | Foto: Leket Israel



Kort voor de beëdiging van Israëls 
nieuwe regering liet koning Abdul-
lah van Jordanië in een interview met 
de Duitse krant Der Spiegel weten dat 
Israël met de plannen tot annexatie een 
‘enorm conflict’ zou veroorzaken. “Ik wil 
geen bedreigingen uiten of een atmo-
sfeer van confrontatie creëren, maar 
we overwegen alle opties.” Abdullah’s 
onheilspellende woorden zijn ergens nog 
begrijpelijk. Jordanië kent veel Pales-
tijnse inwoners en als de Palestijnen in 
opstand komen tegen wat zij beschou-
wen als annexatie, zou dat ook onlusten 
in Jordanië kunnen veroorzaken.

Europa
In Europa riep Frankrijk, bijgevallen 
door Ierland, Zweden, België, Spanje 
en Luxemburg op sanctiemaatregelen 
tegen Israël te overwegen, mocht het 
eenzijdig, buiten vredesbesprekingen 
om, soevereiniteit over Judea en Samaria 
gaan uitoefenen. Hierover spraken de 
ministers van Buitenlandse Zaken van de 
Europese lidstaten met elkaar op vrijdag 
15 mei jl. Tot concrete aankondigingen 
van sancties kwam het niet, maar Europa 

zei wel, bij monde van EU-Buitenland-
chef Josep Borell, alle diplomatieke zeilen 
bij te zullen zetten om Israël van zijn 
voornemen te doen afzien.

Blindstaren
Europa lijkt zich met deze diploma-
tieke dreigementen blind te staren op 
de “internationaal overeengekomen 
parameters” voor het vredesproces: de 
tweestatenoplossing. De Amerikaanse re-
gering heeft echter al geconcludeerd dat 

deze ruim 25 jaar geleden geformuleerde 
voorwaarden niet praktisch zijn gebleken 
en dat pragmatische actie nodig is om het 
vastgelopen vredesproces vlot te kunnen 
trekken. De Palestijnse Autoriteit ervaart 
hierdoor dat haar compromisloze hou-
ding gevolgen heeft. Israël heeft 25 jaar 
geprobeerd naar een tweestatenoplossing 
toe te werken en heeft daarbij vooral ter-
reur geoogst. In dat licht is het inspelen 
op deze kans om soevereiniteit toe te 
passen helemaal niet zo onredelijk.

Medische   
samenwerking

De kleine Lama uit Gaza onderging on-
langs een openhartoperatie in Israël, waar-
bij Israëlische en Palestijnse artsen nauw 
samenwerkten om haar jonge leventje te 
redden. Dr. Shakalia, de behandelend arts 
in Gaza, deed een beroep op Israël toen 
de medische toestand van Lama verslech-
terde en operatief ingrijpen nodig was. 
Na toestemming van zowel Israël als de 
Palestijnse autoriteiten, kon Lama in het 
ziekenhuis van Holon geopereerd worden. 
Dr. Shakalia ontving zijn medische trai-
ning in Israël, gefaciliteerd door de Save a 
Child’s Heart Foundation. Deze Israëlische 
organisatie traint niet alleen artsen uit de 
Palestijnse gebieden en ontwikkelingslan-
den, maar brengt ook kinderen van over 
de hele wereld naar Israël voor levens-
reddende hartoperaties. Inmiddels zijn al 
ruim vijfduizend kinderen uit meer dan 62 
landen succesvol geopereerd, onder hen 
2.500 Palestijnse kinderen.
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Israël  
en corona
Het is opvallend hoe laag het aantal 
coronaslachtoffers tot nu toe in Israël 
is gebleven. Op een bevolking van 
negenenhalf miljoen zijn er nog geen 
driehonderd slachtoffers te betreu-
ren. In België, met een soortgelijke 
bevolkingsomvang als Israël, zijn er 
meer dan 7.500 slachtoffers gevallen. 
Dat is ongeveer dertig keer zoveel 
als in Israël. In Nederland, met een 
bevolking van ruim zeventien miljoen 
inwoners, zijn er meer dan 5.400 
slachtoffers geteld. Dat is relatief 
gezien twaalf keer zoveel als in Israël. 
Hierbij kan nog worden aangetekend 
dat er in Nederland velen aan corona 
zijn overleden die niet in de statistie-
ken staan, omdat ze niet getest zijn.

Hoe komt het dat de bestrijding van 
het virus in Israël zoveel beter lukt 
dan in veel West-Europese landen? 
Er zijn verschillende zaken die een rol 
spelen. Israël heeft vaker op een vij-
andelijke bedreiging moeten reageren 
en weet dat ook nu met daadkracht 
en discipline te doen. Het vroegtijdig 
instellen van strenge reisbeperkingen 
lijkt ervoor te hebben gezorgd dat 
het virus zich binnen Israël minder 
kon verspreiden. Al vanaf het begin 
was Israël wereldwijd één van de 
koplopers in het uitvoeren van het 
aantal tests. Daardoor zijn kwetsbare 
ouderen veel minder vaak besmet. 
Daarnaast: Israël en Zuid-Korea zijn 
de twee landen op de wereld die 
relatief het meeste geld uitgeven aan 
wetenschappelijk onderzoek. Met de 
modernste wetenschappelijke midde-
len is de crisis aangepakt. 

En dan nog een opsteker. In Israël 
is ongeveer twintig procent van de 
bevolking Arabisch. Veel Arabische 
Israëli’s zijn werkzaam in de zorg. Van 
de artsen is zeventien procent Ara-
bisch, van het verplegend personeel 
24 procent en van de apothekers zelfs 
45 procent. Zij aan zij met hun Joodse 
collega’s hebben Arabische Israëli’s, 
met risico voor hun eigen gezond-
heid, zich de afgelopen weken inge-
zet om Joodse en Arabische levens te 
redden. Een recent onderzoek bracht 
aan het licht dat Arabische Israëli’s 
steeds positiever staan tegenover de 
staat Israël. Een kwart van de Arabie-
ren omschrijft zichzelf als ‘Israëlisch’, 
de helft als ‘Arabisch-Israëlisch’ en 
slecht zeven procent als ‘Palestijns’. 
Dat zijn hoopvolle cijfers. Ook wat de 
integratie van minderheden betreft 
lijkt West-Europa dus nog heel wat 
van Israël te kunnen leren.

Kanttekening
Ds. Frank Heikoop
» fheikoop@cvi.nl

Nieuwe regering voor Israël
Op 17 mei jl. presenteerden Netanyahu 
en Gantz hun nieuwe coalitieregering 
en vond de beëdiging plaats. Na een 
impasse van achttien maanden heeft 
Israël de zo gewenste eenheidsrege-
ring, die met 36 ministers de grootste 
in de geschiedenis van het land is.

Netanyahu is opnieuw premier en zal op 
17 november 2021 worden opgevolgd door 
Gantz, die tot dat moment vicepremier 
en minister van Defensie is. Netanyahu 
zei alle vertrouwen te hebben in hun 
samenwerking, daarbij verwijzend naar 
de Gazaoorlog van 2014, toen Gantz in 
zijn rol als opperbevelhebber van het leger 
nauw samenwerkte met Netanyahu.

Speerpunten van de nieuwe regering zijn 
het aanpakken van de coronacrisis, de 
annexatie van delen van de Jordaanvallei 
en de strijd tegen de aantijgingen van 
het Internationaal Strafhof, dat Israël wil 
aanklagen voor oorlogsmisdaden. Volgens 
Netanyahu zal de strijd tegen het virus pas 
ten einde zijn als er een vaccin gevonden 
is. “Nu is er echter sterk leiderschap nodig 
om zowel de aanhoudende gezondheids-
risico’s als de daaruit voortvloeiende 
financiële crisis het hoofd te bieden.” Over 
de annexatieplannen zei hij: “Judea en Sa-
maria vormen de bakermat van het Joodse 
volk. Het wordt tijd onze soevereiniteit op 
de nederzettingen in deze gebieden toe te 
passen. Het zal de vrede niet verder weg 
maar juist dichterbij brengen. Iedereen 
weet dat deze nederzettingen in elk toe-

komstig scenario deel zullen uitmaken van 
Israël.” De aantijgingen van het Strafhof 
noemde hij ‘hypocriet’.

Opvallende nieuwkomer in de regering 
is de 39-jarige Pnina Tamano-Shata. Zij 
maakte op driejarige leeftijd vanuit Ethio-
pië alija, als onderdeel van Operatie Mozes, 
waarbij Israël in het geheim zevenduizend 
Ethiopische Joden naar Israël vloog. Haar 
benoeming tot minister van Immigratie en 
Absorptie noemt ze “een mijlpaal”. Direct 
na de beëdiging van de regering twitterde 
president Rivlin: “Laten we hopen dat de 
35e regering al onze burgers zal dienen en 
de uitdagingen waarvoor we staan, met 
succes zal aanpakken. Ministers, draag de 
verantwoordelijkheid die u met nederig-
heid op u genomen heeft. Het hele volk 
kijkt naar u.”

Lama na haar operatie. | Foto: SACH

Een van de delen waar Israël soevereiniteit over wil uitroepen, is de Jordaanvallei, langs de grens met Jorda-
nië, die een strategische buffer vormt tegen vijandige machten uit het Oosten. | Foto: Flash90

Diplomatieke spanning loopt op
Israël is van plan soevereiniteit te gaan uitoefenen in delen van Judea en Samaria.  

Dat voornemen wordt niet overal met enthousiasme ontvangen. Behalve aandringen  
om de stap niet door te zetten, klinken ook allerlei diplomatieke dreigementen.

Pnina Tamano-Shata, de minister van Immigratie en 
Absorptie. | Foto: Flash90



In zijn boek The Crucifixion of the Jews (1975) schreef Franklin 
H. Littell: “Als Jezus, Petrus en Paulus in de twintigste eeuw 
hadden geleefd, zouden ze in Auschwitz zijn omgekomen.” 
Daar voeg ik aan toe: dat zou dan in het ‘christelijke’ Europa 
gebeurd zijn. Immers, bijna alle officieren, soldaten en beu-
len van nazi-Duitsland waren christelijk gedoopt. Ik moet 
denken aan de titel van een van de boeken van dr. Hans Jan-
sen: Christelijke theologie na Auschwitz. Nu het christendom 
zo blijkt te zijn afgedwaald, kunnen we toch niet verder zoals 
voorheen? Hoe moeten wij verder na deze onbeschrijfelijk 
gewelddadige uitwas van een valse leer binnen het christen-
dom ten aanzien van Israël? Littell schreef ook: “Waar we 
in het Nieuwe Testament een kritische houding tegenover 
‘de Joden’ tegenkomen, komt die van Joden zelf. De positie 
van een Jood om zijn eigen volk te bekritiseren, is wezenlijk 
anders dan die van een niet-Jood. Paulus sprak ferme taal 
tegen degenen uit zijn eigen volk die Christus afwezen, maar 
nergens heeft hij ook maar een hint gegeven dat God het 
Joodse volk zou hebben verworpen.”

Loskoppeling
De niet-Joden begonnen hoe langer hoe meer de meerder-
heid te vormen in de vroegchristelijke kerk. Zij ontwikkelden 
een afkeer van de bijzondere roeping en uitverkiezing van 
Israël, vanwege trots op eigen etnische afkomst, waarden, 
taal en cultuur. Al begin tweede eeuw komen we kwade 
gedachten en gevoelens jegens de Joden tegen. Ignatius van 
Antiochië schrijft voor het eerst dat de kerk het ‘nieuwe 
Israël’ is geworden. Alle geloofshelden uit het Oude Testa-
ment worden gezien als geestelijke voorvaderen van de kerk, 
als ‘christenen voor hun tijd’. Zij worden losgekoppeld van 
de geschiedenis van Israël en niet gezien als aanhangers van 
het Joodse geloof. Ignatius noemt het Jodendom zuurdeeg 
dat slecht is en begint te spreken over ‘christendom’, waarbij 
men zich steeds meer begint af te zetten tegen het ‘Joden-
dom’. In de derde eeuw schrijft Cyprianus: “De uitverkiezing 
van de Joden is opgeheven. De verwoesting van de tempel is 
een oordeel over de Joden. De heidenen zullen het Konink-
rijk beërven, in plaats van de Joden.” Ook schrijft hij: “Alleen 
op deze manier kunnen de Joden vergeving van hun zonden 
verkrijgen, als zij christelijk gedoopt worden en overgaan tot 
de christelijke (lees: niet-Joodse) kerk.” 

Hoogmoed
Keer op keer wordt duidelijk hoe hoogmoedig de christelijke 

kerk geworden is ten opzichte van Israël, het Joodse volk. 
Tegen die hoogmoed loop ik voortdurend aan, als ik merk 
hoe ook wij gewend zijn de hele Bijbel te lezen alsof het een 
niet-Joods, christelijk boek is. Toen het christelijke denken 
steeds meer verwijderd raakte van de Joodse wortels van het 
evangelie, werden ook steeds meer gedachtenstructuren uit 
de heidense filosofie overgenomen. Daardoor is er een be-
dekking over het christendom gekomen en het is de hoogste 
tijd om hard wakker geschud te worden uit deze ‘slaap’. We 
moeten ons ernstig zorgen maken en alles op alles zetten 
om het evangelie zo te leren uitleggen dat Israël daarin zijn 
door God gegeven blijvende plek en uitverkiezing ten volle 
gegeven wordt. 

Het tweede deel van mijn lezing ging over wat er in de 
veertiende eeuw met het Joodse volk gebeurd is in christelijk 
Europa toen de pest rondging. Vanwege de meest bizarre 
leugens, beschuldigingen en complottheorieën zijn ook toen 
honderdduizenden Joden vermoord, beroofd of verdreven. 
“In meer dan driehonderdvijftig Joodse gemeenten had 
moord in zijn beestachtigste vormen gewoed, weeklaagde 
men over martelaren die verdronken, gewurgd, opgehangen, 

geradbraakt of levend begraven waren. Zestig grote en hon-
derdvijftig kleine Joodse gemeenten waren verwoest, in de 
as gelegd, uitgeroeid tot de laatste man.” (Werner Keller, En 
zijn werden verstrooid onder de volken). Ook deze afgrijselijke 
uitbarsting van geweld en vergieten van onschuldig bloed 
kwam voort uit christelijk antisemitisme. 

Dwaling
Wat zullen wij doen als deze dingen tot je doordringen? 
Huil. Bedrijf rouw. Toon berouw. Zwijg niet langer. Ga niet 
door als voorheen. Het niet erkennen van Gods blijvende be-
loften aan Israël is niet een bijzaak in onze theologie. Het is 
een dwaling die geleid heeft tot walgelijk onrecht in de naam 
van Jezus Christus. We zijn niet af van dit verleden. Antise-
mitisme neemt weer toe de laatste tien jaar. Veel christenen 
laat het koud. Mijn droefheid neemt toe. 
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Excuus

Onlangs sprak ik tijdens de livestream van Christenen voor Israël  
over christelijk antisemitisme en anti-Joodse complottheorieën.  

De inhoud van wat ik die avond deelde, stemde en stemt mij droevig.  
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Roger van Oordt 
» rvoordt@cvi.nl

‘Zwijg niet langer.’

Een sculptuur op de Dom van Regensburg in Duitsland, waarop Joden staan afgebeeld met een levensgroot varken, een onrein dier in het Jodendom.  
Foto: Shutterstock

Uit het hart gegrepen: profetieën over Israël

Mijn droefheid neemt toeIn Israël Aktueel van mei stond ik 
stil bij het onverwachte excuus van 
onze premier voor de houding van de 
Nederlandse regering ten opzichte 
van de Joodse gemeenschap in 1940-
1945. Het trof ons dat op 4 mei jl. de 
koning het zwijgen van zijn over-
grootmoeder, koningin Wilhelmina, 
over de Joden in de oorlog benoemde. 
Langzaam rijpt de bewustwording 
dat er nog heel wat stenen liggen die 
opgeruimd moeten worden. Ik moet 
denken aan Jesaja 62:10: “Trekt, trekt 
door de poorten, bereidt de weg voor 
het volk, baant de weg, zuivert hem 
van stenen, heft een banier omhoog 
boven de volken.” Hoe gaan wij de 
stenen opruimen die op ons pad 
liggen? Uit onderzoek blijkt dat dertig 
procent van de Duitsers denkt dat 
hun voorouders in de oorlog tegen de 
nazi’s waren en zich voor de goede 
zaak hebben ingezet. In werkelijkheid 
ging het om slechts 0,01 procent. Mijn 
generatie is groot geworden met Snuf 
de hond, Oorlogswinter en Enge-
landvaarders, waardoor we dachten 
dat iedereen in het verzet gezeten 
had en Joden gered had. Nederland 
kende echter het grootste percentage 
vermoorde Joden. Het heeft mythes 
doen ontstaan die nu barsten begin-
nen te vertonen, maar ook telkens 
weer bevestigd worden.

Ik las dat een predikant beweerde dat 
veel gereformeerden Joden hebben la-
ten onderduiken. In werkelijkheid was 
echter maar een heel klein percentage 
van de Nederlandse christenen tijdens 
de oorlog ‘goed’, de meesten hadden 
het te druk met hun eigen besognes. 
Zo was er de kerkelijke strijd over 
artikel 31 van de Nederlandse Ge-
loofsbelijdenis. Ook hielden velen zich 
bezig met de vraag of het toch niet 
de schuld van de Joden zelf was. En 
kerken voerden bijna klakkeloos de 
opgelegde anti-Joodse maatregelen 
uit. De Rooms-Katholieke Kerk bood 
meer verzet dan de protestantse 
kerkelijke organen. 

De vraag is wanneer wij echt op de 
knieën gaan en onze schuld belijden. 
Het Joodse volk zal desgevraagd zeg-
gen dat ze er niet (meer) op zitten te 
wachten en dat de kinderen niet ver-
antwoordelijk zijn voor de daden van 
de ouders. Mijn overtuiging is echter 
dat het moet gebeuren, waardoor we 
ook inzicht zullen krijgen in de situatie 
van het Joodse volk nu. Het volk dat, 
zowel in Israël als daarbuiten, nog 
steeds een schaal van bedwelming is. 
Het Internationaal Strafhof in Den 
Haag gaat de leiders van Israël zelfs 
vervolgen voor oorlogsmisdaden! 
Het is zoals in Psalm 83 staat: “Gods 
vijanden tieren en beramen een listige 
aanslag tegen Uw volk.” Hoe kunnen 
wij dan rustig blijven zitten?
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Yevgeni reisde met zijn vrouw, zoon en dochter. “Ik was me al 
heel lang bewust van mijn Joodse afkomst. Mijn overleden groot-
vader heette Israël. Ik groeide op met zijn verhalen en mijn vader 
vertelde me veel over het leven en de tradities van het Joodse 
volk. Hij droomde er al van ooit naar Israël te gaan, maar hij 
stierf voordat hij die droom kon waarmaken.”

Moeilijk
“Wij woonden in de regio Donetsk in Oost-Oekraïne. In 2018
besloot mijn neef Nicolay alija te maken. Omdat we in een con-
flictzone leefden, was het ontzettend moeilijk alle benodigde 
papieren bij elkaar te krijgen, maar uiteindelijk lukte het Nikolay 

en zijn vrouw om naar Israël te reizen. Voor mij was dat het teken 
dat niets onmogelijk is.”

Voorbereidingen
“Eind 2019 zetten ook wij daarom het proces in gang om naar 
Israël te gaan. Via het Joods Agentschap werden we uitgenodigd 
voor een alijaseminar. Daar ontmoetten we anderen die naar 
Israël wilden, kregen we informatie over het leven aldaar en 
leerden we over tradities als de Sjabbat. We voelden ons zo ver-
bonden met al die andere families! Met hulp van Christenen voor 
Israël reisden we later naar Dnjepropetrovsk voor een afspraak 
op het consulaat. Maar toen alles goedgekeurd was en we einde-
lijk onze uitreisvisa ontvingen, brak de coronapandemie door en 
leek het onmogelijk om naar Israël te vertrekken.”

Wonder
“Onlangs hoorden we van het Joods Agentschap dat we toch naar 
Israël konden! Dus ondanks alle restricties hebben we nu echt alija 
kunnen maken. Ik kan het niet anders dan een wonder noemen. 
Wat waren we opgewonden! Ik kan niet geloven dat dit nu einde-
lijk gebeurd is. Mijn vaders droom werd de mijne en is nu werke-
lijkheid geworden! Dank jullie wel!”

Breng de Joden thuis
Rabbijn David 
Brodman

In de vroege ochtend van dinsdag  
19 mei jl. is in Israël onze zeer geliefde 
rabbijn David Brodman ontslapen.  
Sinds de jaren negentig had Christenen 
voor Israël een bijzondere band met 
hem. Hij was opperrabbijn van Savyon, 
een plaats niet ver van Tel Aviv. 

David Brodman werd in 1936 in een 
gelovig Joods gezin geboren. Als kleuter 
maakte hij het bombardement op  
Rotterdam mee. De verschrikkingen van 
de Tweede Wereldoorlog en de Joden-
vervolging overleefde hij samen met zijn 
moeder en jongere zuster, nadat zij in 
1942 waren opgepakt en in kamp Vught 
terechtkwamen. Daarna werden zij via 
Westerbork afgevoerd naar Theresien-
stadt in Tsjechië. Zijn vader werd in 
Auschwitz vermoord. Na de bevrijding 
ging het gezin Brodman in Den Haag 
wonen. David Brodman volgde een 
opleiding tot rabbijn en was van 1963 tot 
1973 rabbijn in Amsterdam. Vlak voor 
de Jom Kippoeroorlog in 1973 maakte 
hij met zijn gezin (met zeven kinderen) 
alija. In Israël werd nog een achtste kind 
geboren, dat zij Israël noemden. 

David Brodman werd rabbijn in het 
mooie dorp Savyon en richtte er het 
Savyon Centrum voor Joods Onderwijs 
op. Hij zag dat veel Joodse kinderen 
nauwelijks kennis hadden van hun Jood-
se wortels. Hij nodigde schoolklassen in 
het studiecentrum uit en liet ze een hele 
dag op creatieve wijze kennismaken 
met het Jodendom in al zijn facetten. 
Tot de dag van vandaag gaat dit werk 
nog gewoon door. Op de vraag hoe je 
met kinderen moet omgaan, was zijn 
antwoord altijd: “Geef ze liefde, liefde, 
liefde”. Rabbijn Brodman was ervan 
overtuigd dat uiteindelijk Israël het hele 
in de Bijbel genoemde gebied zou om-
vatten en vertrouwde daarin volkomen 
op de beloften van de God van Israël, 
maar begreep dat we daarop niet voor-
uit hoeven te lopen. Veel Nederlanders 
hebben tijdens Israëlreizen van Chris-
tenen voor Israël mogen kennismaken 
met rabbijn Brodman en zijn werk in het 
studiecentrum. 

Van rabbijn David Brodman mag wor-
den gezegd dat hij ‘waarlijk een Israeliet 
was in wie geen bedrog was’, een echte 
tsadik, rechtvaardige. Hij is nu vergaderd 
bij zijn voorgeslacht en mag met ons 
uitzien naar de blijde dag van de op-
standing. Onze gebeden voor kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen 
gaan uit naar de God van Israël.

Namens bestuur, directie, medewerkers 
en alle christenen voor Israël,
Pim van der Hoff

Yevgeni en zijn vrouw met hun kinderen. Ze waren beiden politieagent in de 
regio Donetsk. | Foto: familie Shterenshtein
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In memoriam

Alija komt langzaam weer op gang

nieuws

Mahane Yehudamarkt weer open
Op 7 mei jl. werd de bekende Maha-
ne Yehudamarkt in het centrum van 
Jeruzalem weer geopend en konden 
mensen er weer hun boodschappen 
doen. De markt was door de corona-
crisis een aantal weken gesloten ge-
weest. Er golden nog wel restricties 
voor de bezoekers van de markt. Bij 
de ingangen waren hekken geplaatst, 
en werd van elke bezoeker de tem-
peratuur gemeten. Tevens werd er 
op toegezien dat er niet meer dan 
vierhonderd bezoekers tegelijk op 
de markt aanwezig waren. Met gele 
lijnen werd een veilige looproute 
aangegeven. Ook werd in de gaten 
gehouden of bezoekers de vereiste 
onderlinge afstand bewaarden.
Foto: Flash90

Toen het vliegverkeer naar Israël vanwege het coronavirus vrijwel stil kwam te liggen,  
leek daarmee ook een voorlopig einde te komen aan de alija, de terugkeer van  

Joden naar Israël. Nu de maatregelen langzamerhand worden versoepeld, komt ook  
de alija weer op gang. Op 10 mei jl. vertrok uit Kiev en vlucht met 53 Joden naar Israël.  

Een van hen was Yevgeni Shterenshein. 

Yevgeni’s kinderen op de luchthaven, vlak voor het vertrek naar Israël.  
Foto: Svetlana Soroka/Joods Agentschap



Het goede nieuws is dat de wereldbevolking in meerderheid 
geen geloof lijkt te hechten aan antisemitische complot- 
theorieën die stellen dat Israël het virus zou hebben ontwik-
keld om zijn vijanden op de knie te krijgen en zo de wereld 
vervolgens te domineren met een vaccin. Zulke ideeën lijken 
door de meeste mensen te worden veroordeeld en terzijde te 
worden geschoven.

Berusting
Maar het zorgelijke nieuws is dat het antisemitisme daar-
mee niet ophoudt. Ik merk bij mezelf een eerste reactie van 
berusting op zulk nieuws. Natuurlijk, je kon erop wachten 
dat er zulke antisemitische gedachten naar voren zouden 
komen. Dat was immers de eeuwen door altijd zo in tijden 
van crisis. Joden kregen de schuld ten tijde van de pest, 
Joden kregen de schuld van de economische malaise in de 
jaren dertig... Natuurlijk zijn er altijd wel een paar gekkies 
die zulke theorieën geloven en ze moeten ventileren, maar 
gelukkig zijn we tegenwoordig weldenkender en laten we 
ons niet meeslepen in dergelijke sentimenten, toch?

Weldenkender?
Maar is juist die berusting niet gevaarlijk, die houding van: 
het zal wel loslopen? Zijn we als mensen echt weldenkender 
geworden? Of houden we dat onszelf voor om ons geweten 
te sussen? Wat de geschiedenis in elk geval duidelijk heeft 
gemaakt, is dat elke crisis leidt tot antisemitisme. En mogelijk 
staan we nog maar aan het begin van ‘de coronacrisis’. Wat als 
we door een nieuwe uitbraak opnieuw in lockdown worden ge-
dreven? Wat als straks de economische consequenties van het 
virus voelbaar worden in het alledaagse leven? Zijn we dan nog 
zo weldenkend? Of zoeken we dan als volkenwereld, net als in 
de eeuwen hiervoor, een voor de hand liggende zondebok?

Onzinnige redenen
Het antisemitisme sluimert, maar slaapt niet. Dat we in de 
afgelopen jaren in toenemende mate hebben gezien hoe 
figuren uit die ‘antisemitische marge’ openlijk aanslagen 
plegen op Joden, voorspelt weinig goeds voor de nabije 
toekomst. Ze zullen steeds meer onzinnige redenen beden-
ken voor hun haat, en – laten we ons daarin niet vergissen 
– een steeds groter gehoor vinden voor deze redenen. Het 
feit dat Joden zich overal ter wereld zorgen maken over 
hun toekomst in de diaspora, is een duidelijk signaal dat zij 
hetzelfde aanvoelen.

Alert
Het is daarom belangrijk niet in die berusting te blijven 
hangen, maar alert te zijn en te blijven waarschuwen. 
Laten we de sociale media – waar deze geluiden ondanks 
alle beloften ertegen op te treden nog altijd een podium 
krijgen – voortdurend blijven oproepen om antisemitisme 
te weren en er daadwerkelijk iets aan te doen. We weten dat 
de Bewaarder van Israël sluimert, noch slaapt. Laten wij dat 
ook niet doen.
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Wees alert op  
antisemitisme

Palestijnen 
bidden voor 
Israëlische 
soevereiniteit
Nu Israël op het punt staat de Jordaan-
vallei en andere delen van Judea en 
Samaria (de Westelijke Jordaanoever) 
te annexeren, zal de haat tegen Israël 
vanuit landen ver daar vandaan waar-
schijnlijk weer toenemen. Echter, de 
Arabisch-Israëlische vredesactiviste Sara 
Soabi zei onlangs over dit plan: “Ik weet 
dat een groot percentage van de Pales-
tijnen geïnteresseerd is in het program-
ma van het toepassen van Israëlische 
soevereiniteit, en er zelfs voor bidt.” 

Het is de Palestijnse Autoriteit die 
voortdurend oproept tot haat en 
moordaanslagen en die de families 
van terroristen beloont met hoge en 
langdurige financiële vergoedingen. 
Er zijn echter ook moslimleiders op de 
Westoever die zich tegen de Palestijnse 
Autoriteit keren en het pad van terreur 
dat zij bewandelen. Zij representeren 
de Arabische bevolking in die gebieden 
die geïnteresseerd zijn in het vreedzaam 
samenleven van Joden en Arabieren. 
Op veel plaatsen in Judea en Samaria 
leven en werken deze twee groepen al 
vele jaren in harmonie met elkaar. Waar 
dat gebeurt, bloeit de economie op en 
genieten ook de Palestijnen van een 
toenemende welvaart. Sheikh Tamimi 
zei onlangs dat Israëlische soevereini-
teit over de Joodse steden en dorpen 
in dat gebied niets nieuws is voor de 
Arabieren. “Ik geloof dat Israëlische 
soevereiniteit al sinds 1967 bestaat in 
de C-gebieden. We moeten de situatie 
zien te verbeteren door dialoog en het 
promoten van samenleven. We moeten 
het verspreiden van haat tegengaan. De 
meeste Palestijnen willen in vrede leven 
en zo snel mogelijk komen tot goede 
politieke oplossingen. We willen ons 
concentreren op economische samen-
werking met de Joodse bevolking. We 
moeten samen nadenken over hoe onze 
toekomst eruitziet.”

Muhammed Masad is leider van een 
Palestijnse vakbond. “De Palestijnse 
arbeiders zijn tegen terreur en tegen 
de corruptie van de Palestijnse Autori-
teit.” Ook zei hij dat als Israëlische en 
Palestijnse arbeiders in goede en slechte 
tijden blijven samenwerken, “onze 
kinderen zich zullen schamen voor deze 
strijd. Vredesbesprekingen zijn dan meer 
niet nodig, omdat er vrede zal zijn.” 
Politici in Nederland en Europa zouden 
er goed aan doen te luisteren naar 
Palestijnen die opkomen voor vrijheid 
en democratie en zich uitspreken tegen 
haat en terreur en de ongekende cor-
ruptie binnen de Palestijnse Autoriteit. 
Denkend aan wat er sinds 2005 in Gaza 
is gebeurd, is het dwaas te denken dat 
de situatie voor de Palestijnen verbetert 
als Israël zich zou terugtrekken.

Sinds het uitbreken van het coronavirus heeft u wellicht al enkele berichten 
gelezen over hoe antisemieten inspelen op de pandemie en Joden hiervan 

de schuld geven. Zulke berichten zijn gelukkig margeberichten over marge-
groeperingen, maar dat maakt ze niet minder zorgelijk.

Column
Ds. Oscar Lohuis 
» olohuis@cvi.nl

‘Is die berusting niet 
gevaarlijk, die houding 
van: het zal wel 
loslopen?’
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Het is belangrijk te memoreren dat Israël de junioor-
log van 1967 niet heeft gezocht, maar de Arabische we-
reld wél. Dat werd in de periode ervoor ook luidkeels 
uitgedragen. De Syrische minister van Defensie en 
latere president Hafez Assad: “De tijd is gekomen om 
een uitroeiingsstrijd te beginnen.” Egyptes president 
Gamal Abdal Nasser: “Dit wordt een totale oorlog. 
Ons basisdoel is de vernietiging van Israël.” De Iraakse 
president Abdul Rahman Aref: “Het bestaan van Israël 
is een fout die moet worden rechtgezet. Ons doel is Is-
raël van de kaart te vegen.” Ook de eerste PLO-leider, 
Ahmed Shukairi, deed een duit in het zakje: “De Joden 
zullen uit Palestina moeten vertrekken. Maar ik denk 
dat geen van hen het zal overleven.”

Massagraven
In mei 1967 begonnen de Arabische legers hun om-
singeling van het destijds ter hoogte van de kustplaats 
Herzliya slechts vijftien kilometer brede Israël. Het 
zwaartepunt van de Arabische dreiging lag echter aan 
het Egyptische front. Nasser eiste en kreeg het ver-
trek van de VN-vredesmacht uit de Sinaïwoestijn en 
blokkeerde het scheepvaartverkeer naar de Israëlische 
havenstad Eilat. Egyptische legers rukten op richting 
Israël. Kenmerkend voor de pessimistische stemming 
daar: in de stadsparken van Tel Aviv werden massagra-
ven geprepareerd.

Wonderen
Israël had geen keus en sloeg preventief toe. Daarbij was 
sprake van het eerste van een serie wonderen die Israëls 
kortste oorlog kenmerken. In de ochtend van 5 juni stegen 
bijna tweehonderd Israëlische straaljagers op om Egyp-
tische vliegvelden te bombarderen. Ze vlogen extreem 
laag en bleven onzichtbaar voor de Egyptische radar. De 
radarinstallaties van de Jordaniërs hadden het vertrek van 

de luchtvloot wél opgemerkt. Zij stuurden een gecodeerd 
alarm naar het Egyptische ministerie van Defensie. Daar 
had men echter een dag eerder (!) de codes en ontvangst-
frequentie voor de onderlinge communicatie veranderd 
- zonder Jordanië daarvan in kennis te stellen. Daardoor 
arriveerde de Israëlische luchtvloot vrijwel onopgemerkt 
boven Egypte en werd de vijandelijke luchtmacht nog op 
de grond vernietigd. Tijdens de aanval bleek ook de Egyp-
tische luchtverdediging met onverklaarbare communica-
tieproblemen te kampen, waardoor de Israëli’s nauwelijks 
verliezen leden. Aan Israëls luchtmachtcommandant Ezer 
Weizman werd later gevraagd hoe zijn piloten vrijwel on-
gehinderd drie uur lang hadden kunnen bombarderen. Hij 
wees omhoog en zei: “De vinger van God”.

Jordanië gewaarschuwd
Toen de terugkerende Israëlische luchtvloot opnieuw 
op de Jordaanse radar verscheen, veronderstelden de 
Jordaniërs dat het Egyptische vliegtuigen waren die 
Tel Aviv gingen bombarderen. Men geloofde maar al te 
graag de hysterische oorlogspropaganda op de Egyp-
tische radio. Die beweerde dat het Israëlische luchtof-
fensief was mislukt en dat Egyptische pantsereenhe-
den waren doorgebroken naar Tel Aviv. Jordanië was 
eerder die dag nog door Israël gewaarschuwd buiten 
het conflict te blijven, maar in een voorbarige over-
winningsroes begon het Jordaanse Legioen artillerie-
beschietingen op Israëlische burgerdoelen. En met de 
Syrische en Iraakse luchtmachten bombardeerde die 
van Jordanië Tel Aviv en Haifa. Hun redeloze agressie 
bracht de Arabieren echter op alle fronten de totale 
nederlaag en Israël de hoofdprijs.

Bijbelse paniek
Er gebeurden in die junidagen nog veel meer wonde-
ren, waarbij een Bijbelse paniek en verwarring Israëls 
vijanden leek te hebben getroffen. Complete Egypti-
sche, Syrische en Jordaanse eenheden sloegen zonder 
verklaarbare reden op de vlucht, vaak met achterlating 
van al hun materieel. De militaire correspondent van de 
seculiere Israëlische krant Ha’aretz schreef later: “Zelfs 
een niet-religieus iemand zal moeten toegeven dat deze 
oorlog werd gevochten met hulp uit de hemel.”

Judea en Samaria
Religieus gezien was de belangrijkste overwinning in 
1967 die op Jordanië. Bij de Israëlische tegenaanval 
verloor het Jordaanse leger in slechts enkele dagen 
de controle over de sinds 1949 door dat land bezette 
landstreken Judea en Samaria en de oostelijke stadsde-
len van Jeruzalem. Daarmee kwamen ook alle Joodse 
heilige plaatsen weer in Joodse handen. 

Terugkeer en wederopbouw
Na een verbanning van negentien jaar uit Judea en Sa-
maria en de Oude Stad van Jeruzalem keerde het Joodse 
volk vervolgens terug naar haar erfgoed. Al in september 
1967 startte de wederopbouw van de in 1948 door de Jor-
daniërs verwoeste kibboets Kfar Etzion. En in Jeruzalem 
werd begonnen met de restauratie van de eveneens door 
de Arabieren verwoeste Joodse wijk in de Oude Stad. In 
de ruim vijftig jaar die sindsdien zijn verstreken, werden 
meer dan honderdvijftig Joodse steden en dorpen in 
Judea en Samaria gebouwd, of beter gezegd: herbouwd, 
als een grandioze vervulling van Bijbelse profetieën. Er 
wonen inmiddels bijna een half miljoen Joden en in de 
nieuwe stadswijken in Israëls herenigde hoofdstad nog 
eens ruim driehonderdduizend. 

Bijbelse terugkeer is oorlogsmisdaad
Conform de profetieën heeft de Joodse terugkeer de 
woede van vrijwel alle volkeren opgewekt. Er wordt 
zelfs gesproken van een ‘oorlogsmisdaad’. Het Inter-
nationaal Strafhof maakt zich op om Israëli’s daar-
voor te berechten. Dat Strafhof is treffend genoeg 
gevestigd in Den Haag, de zelfverklaarde ‘hoofdstad 
van vrede en recht’, en als zodanig een duistere 
tegenhanger van Jeruzalem. Vanuit datzelfde Den 
Haag wordt door de Nederlandse coalitieregering 
voortdurend en met één stem de valse beschuldiging 
gepapegaaid dat Joden illegaal wonen in eigen land 
en hoofdstad. En in mei jl. waarschuwde Rutte-3 Is-
raël nog tegen de aangekondigde ‘annexatie’ van de 
Joodse steden en dorpen in Judea en Samaria en de 
Joodse stadswijken van Jeruzalem. Men vraagt zich af 
of men in Den Haag wel gelezen heeft wat de profe-
ten daarover gezegd hebben.

Op 10 juni 1967 kwam er een einde aan de Zesdaagse Oorlog, die de bakermat van de  
Joodse beschaving weer in Joodse handen bracht. In de tussenliggende  53 jaar  

werden profetieën vervuld over de terugkeer van het Joodse volk naar Judea en Samaria,  
en over de hereniging en wederopbouw van Jeruzalem. Tegelijkertijd werden én worden  

profetieën vervuld over hoe de andere volken de geschiedenis willen terugdraaien  
en het Joodse volk opnieuw uit Judea, Samaria en Jeruzalem willen verdrijven.

Uitzicht op Bat Ayin, een Joods dorp in het in 1967 bevrijde Judea. | Foto: Yair Aronshtam CC2.0 Flickr.com

© 2003-2010 Koret Communications Ltd. | www.koret.com 
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We lezen hier de oorsprong van de Omertelling, 
de vijftigdagenperiode tussen de grote fees-
ten Pesach (het Joodse Paasfeest) en Sjawoe’ot 
(Wekenfeest, het Joodse Pinksteren). Omer is het 
Hebreeuwse woord voor korenschoof. Men telde 
vermoedelijk de negenenveertig dagen op het 
land, zodat de mensen op tijd terug konden zijn 
om op de vijftigste dag (Grieks: pentecostè – vijftig 
– waarvan ons woord Pinksteren is afgeleid) het 
Wekenfeest te vieren. Van oorsprong zijn Pasen 
en Pinksteren oogstfeesten (Pasen-gerst, Pinkste-
ren-tarwe).
 
Bezinning
In vermoedelijk latere tradities is men deze 
vijftigdagenperiode ook als bezinningstijd gaan 
beschouwen. Daarbij werden en worden zeven 
woorden met elkaar gecombineerd. Zeven maal 
zeven is 49. De bedoeling is om te beginnen aan 

het einde van de eerste Paasdag, als het donker 
invalt. Strikt genomen hoort dat al bij de tweede 
dag. Zo komt men precies op Pinksteren als vijf-
tigste dag uit. De woorden zijn: chesed – gevurah 
– tiferet – netzach - hod-yesod - malchut. Die bete-
kenen (ongeveer): trouw – sterkte – schoonheid 
– overwinning -hoogheid – fundament - majes-
teit. In de eerste week staat de trouw centraal. De 
eerste dag wordt dan trouw betrokken op ‘trouw 
in trouw’. De tweede dag ‘sterkte in trouw’. In de 
zevende week de majesteit en daarbij is dan de 
laatste dag ‘majesteit in majesteit’. Dan breekt de 
Pinksterdag aan. Niet toevallig lijkt mij dat juist 
op die dag de Heilige Geest zich op de wachtende 
discipelen als vlammen van vuur uitstortte. De 
psalm die bij de Omertelling hoort, is Psalm 67, 
en deze wordt elke avond gelezen. Die bevat 49 
woorden. Deze psalm van Israël opent ook de 
ogen voor Gods liefde voor de volken.

Tussen Pasen en Pinksteren

juni 2020 | israël aktueel

“U moet dan vanaf de dag na de sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u  
de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken  

zullen het zijn. Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig  
dagen tellen. Dan moet u de HERE een nieuw graanoffer aanbieden”  

(Leviticus 23:15-16).

Leven wij in de dagen  
van Noach?

Hoe ziet de toekomst eruit? Het is een vraag die vrijwel 
alle mensen in alle tijden bezighoudt en ook in deze dagen 
van heftige crisis weer hoogst actueel. Bij het vinden van 
een antwoord op deze vraag is oud-(leger)predikant ds. 
Dick Langhenkel uitgegaan van de rede van de Here Jezus 
over de laatste dingen uit Mattheüs 24, waarin het gaat 
over tekenen van de tijden. Het is goed om deze rede in 
de Bijbel eerst goed en zorgvuldig te lezen, voordat je het 
boek ter hand neemt. De titel van het boek is ontleend 
aan Mattheus 24:37: “Zoals de dagen van Noach waren, zo 
zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.”

De auteur trekt grote lijnen 
door de Bijbel, te beginnen bij 
het zondvloedverhaal in Genesis 
6, de geschiedenis van Noach 
en zijn familie, het bouwen van 
de ark en de omstandigheden 
waarin dat gebeurde. Boeiend 
en in heldere, eenvoudige taal 
verteld. Het nodigt uit en dwingt 
tot doorlezen. Je weet wat er 
komt en maakt je toch nieuws-
gierig naar hetgeen de auteur 
erover heeft ontdekt. Bijna analytisch legt ds. Langhenkel 
de tijd van Noach naast de tijd waarin wij leven. Daarbij 
gebruikt hij steeds vier kernbegrippen: herhaling, uitbrei-
ding, verlevendiging en voltooiing. Het lezen over deze 
dingen maakt dat we onze eigen tijd beter leren verstaan 
en voorbereid zijn op de komst van de Messias.  
 
Belangrijk is de plaats en hoofdrol van Israël in dit alles: 
de terugkeer van het Joodse volk naar het Beloofde Land 
en de stichting van de staat. Het noemen van tijdstip-
pen en jaartallen is daarin ondergeschikt. Het is maar de 
vraag vanuit welke gebeurtenis je redeneert. Let op de 
tekenen, maar niet (uit)rekenen. Waar het boek met ernst 
toe oproept, is te rekenen met de spoedige komst van de 
Here Jezus Christus en Zijn Koninkrijk. Naar die dag zien 
we uit. (PvdH)

Ds. Dick Langhenkel; Leven wij in de dagen van Noach?; 
€ 14,95, te bestellen via israelwinkel.nl

Speciaal voor Christenen voor Israël schreef singer-songwriter 
Gerald Troost het nummer ‘Shalom voor de wereld’, over Gods 
trouw aan Israël. Het lied vertelt het meeslepende verhaal van 
Israël en het Joodse volk, dat aan de hand van God door diepe 
dalen en over hoge toppen gaat. Bekijk de prachtige beelden 
en laat de tekst van dit lied bij u binnenkomen!

Een klein gedeelte van de tekst:
Ik zie een volk voor Mozes staan. Ik zie een volk door water gaan, 
dat van Hogerhand de Thora ontvangt, om te leven in Gods 
eigen land.
U laat niet los wat Uw hand begon. U leidt Uw volk voorbij de 
horizon. 
Uw Woord blijft waar, dwars door de woestijn, en eens zal het 
vrede zijn.

»  kijk op cvi.nl/shalom

Bijzonder lied

Diamantkinderen
Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontwikkelen de nazi’s plannen om een eigen 
diamantindustrie op te zetten. Met het oog daarop blijft een groep Nederlandse 
Joden die werkzaam is in deze bedrijfstak met hun gezinnen lange tijd vrijgesteld 
van deportatie. Toch worden in 1944 ook zij naar Bergen-Belsen gestuurd. Als het 
Duitse plan op niets uitloopt, worden van de ene op de andere dag eerst de mannen 
en vervolgens de vrouwen afgevoerd naar andere kampen. De ongeveer vijftig 
kinderen blijven ontredderd en onbeschermd achter in het door honger en tyfus 
geteisterde kamp. Zij zijn ten dode zijn opgeschreven tot ‘Schwester Luba’, een 
Pools-Joodse vrouw die zelf haar man en driejarig zoontje verliest in Auschwitz, zich 
over hen ontfermt. Dankzij haar overleven de meesten de oorlog. Dit boek vertelt, 
zoveel mogelijk in hun eigen woorden, hun opmerkelijke verhaal.

Bettine Siertsema is universitair docent geschiedenis en publiceerde al eerder over 
de Holocaust. Naast in de jaren negentig opgenomen videogesprekken van de 
Shoah Foundation interviewde Siertsema een aantal overlevenden. “Dankzij het feit 
dat het indertijd voor een deel kinderen betrof, kon ik sommige overlevenden nog 
zelf spreken, een mogelijkheid die tegenwoordig steeds zeldzamer wordt, doordat 

die generatie uitsterft. Bovendien valt het niet iedereen gemakkelijk om herinneringen op te halen aan zo’n intens 
ellendige periode. Ik ben hen dan ook zeer dankbaar.”

Bettine Siertsema; Diamantkinderen; € 24,50, te bestellen via israelwinkel.nl
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Verandering in opinie
Enkele jaren geleden gaf 52 procent 
van de Arabieren in Jeruzalem aan lie-
ver Israëlisch staatsburger te worden 
dan onder de Palestijnse Autoriteit 
(PA) te leven. In een nieuwe peiling 
bleek dit percentage gedaald te zijn 
tot vijftien procent. Dr. David Pol-
lock, die beide onderzoeken leidde, 
was geschokt. Als redenen voor de 
verandering noemde hij Israëls reac-
tie op de messenintifada, de spanning 
rond de Tempelberg en het feit dat 
de PA, Hamas en andere islamistische 
bewegingen actiever zijn geworden 
onder Jeruzalemse Arabieren.

Ambassadeur

Gilad Erdan, een vertrouweling van 
premier Netanyahu en voormalig mi-
nister van Publieke Veiligheid, wordt 
Israëls nieuwe ambassadeur in zowel 
de Verenigde Staten als de Verenigde 
Naties. “Ik ben trots en opgewonden 
om het voor Israël te mogen opne-
men in de internationale arena en 
ons te mogen verdedigen tegen de 
uitdagingen die we in de komende 
jaren verwachten”, reageerde Erdan.  
Foto: Flash90

Geld voor de PA
Israël leent de Palestijnse Autoriteit 
(PA) ruim tweehonderd miljoen euro 
vanwege gemiste inkomsten door 
de coronacrisis. De PA had Israël 
verzocht financieel bij te springen. 
Israël houdt al tijden een deel van de 
inkomsten van de PA tegen, omdat 
het niet wil dat de PA veroordeelde 
terroristen beloont met een salaris. 
Het lijkt erop dat juist dat terreur-
beloningsbeleid onder druk staat als 
gevolg van de coronacrisis.

Zeldzame munt

Bij opgravingen nabij de Tempelberg 
werd onlangs een zeldzame munt uit 
de tijd van de Bar Kochba-opstand 
gevonden. Simon Bar Kochba leidde 
een Joodse opstand tegen de Ro-
meinen van 132 tot 136 na Christus. 
Tijdens die opstand werden munten 
gedrukt. Op de gevonden munt staat 
‘Jaar twee van de vrijheid van Israël’. 
Op de andere kant staat ‘Keer terug 
naar Israël’ en ‘Jeruzalem’. 
Foto: Flash90

israël aktueel | juni 2020 
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Alon Wald, projectmanager van de 
herdenkingsplaats en het museum, 
vertelt ons het aangrijpende verhaal van 
zijn vader, die 56 meter bij deze plek 
vandaan door de Jordaniërs werd ver-
moord. Een verhaal van dood, verdriet 
en ellende, maar ook van wonderen! 
“Mijn vader, Rami Wald, was 32 toen 
hij als IDF-soldaat en technisch inge-
nieur de Israëlische bevolking moest 
verdedigen tegen de aanval en bezetting 
van de Jordaniërs. Hij streed voor de 
hereniging en bevrijding van Jeruzalem. 
Ik was elf maanden oud toen mijn vader 
vertrok. Hij omhelsde mijn moeder en 
nam mij in zijn armen. Ook liet hij een 
ansichtkaart en een brief voor ons ach-
ter met de woorden ‘er komt een oorlog; 
wees moedig!’”

‘Jeruzalem, bid voor ons, dit zal de laat-
ste oorlog zijn’!
“De Oude Stad werd afgesloten, en 
met de Shoah nog in gedachten werd 
er een felle strijd gestreden, de Jor-
daanse soldaten waren tot de tanden 
toe bewapend. “De bekende Israëlische 
dichter Chaim Guri zei: ‘Jeruzalem, bid 
alstublieft voor ons; dit zal de laatste 
oorlog zijn!’). En ja, als God een deur 
opent, ga er dan doorheen, want Hij 
doet wonderen. De Eeuwige heeft ons 
laten overwinnen en onze stad terugge-
geven. Honderdtien Israëlische soldaten 
moesten vechten tegen honderdvijftig 
Jordaanse soldaten. Het merendeel van 
de Jordaniërs zat verscholen in veertig 
bunkers.” 

Vlag
Terwijl Alon naar de Joodse wijk van de 
Oude Stad kijkt, vertelt hij: “Er gebeur-
de iets bijzonders, want tijdens de hef-
tige strijd werd één van de Israëlische 
soldaten belaagd door de Jordaniërs. Hij 
probeerde zijn leven te redden door een 
huis in de Oude Stad binnen te rennen. 
Hij trof daar een Joodse vrouw die tegen 
hem zei: ‘Maak je geen zorgen, want 
jullie zullen overwinnen!’ En terwijl ze 
dat zei, pakte ze een Israëlische vlag uit 
een laatje en gaf deze aan de soldaat 

met de woorden: ‘Hang deze vlag op na 
de overwinning!’ De soldaat vouwde de 
vlag klein op en stopte die in zijn ach-
terzak, waarna hij weer de strijd inging.” 

Brandende zaklantaarn
Alon vertelt gepassioneerd, alsof het gis-
teren gebeurde. “Ondertussen reed mijn 
vader ‘s avonds met Generaal Gur in een 
gepantserd voertuig dat je hier nog ziet 
staan. Mijn vader moest gegevens ver-
zamelen en analyseren. Een mijnenveld, 
prikkeldraad en loopgraven bemoei-
lijkten de strijd. Plotseling was er een 
explosie die mijn vader trof. Hij raakte 
zwaargewond en werd daarna drie keer 
in zijn borst geschoten terwijl hij zijn 
brandende zaklantaarn nog vasthield. 
Zo bleef hij het juiste pad verlichten, 
een prachtig symbool”. 

Klaagmuur
“Vlak daarna werd de overwinning be-
haald. De soldaat die het huis was bin-
nengerend, herinnerde zich ineens de 
vlag in zijn achterzak. Hij ging met ge-
neraal Gur naar de Klaagmuur, pakte de 

vlag uit zijn achterzak en hing deze op. 
Na tweeduizend jaar was heel Jeruzalem 
weer in Joodse handen. De naam van 
de soldaat was Arauna, en hij hees de 
vlag op de dorsvloer van Arauna!” Deze 
dorsvloer was drieduizend jaar geleden 
door David gekocht voor de tempel van 
Jeruzalem. De naam Arauna betekent 
‘ik zal juichen van vreugde; vreugdevol 
juichen voor de Eeuwige’. 

182 ‘Huilende’ stenen en olijfbomen
“Direct na de overwinning van Jeruza-
lem begroeven de Israëlische soldaten 
hun wapens. Alon wijst naar een klein 
gebouwtje achter het museum. Uit 
respect voor de zeventien gesneuvelde 
Jordaanse soldaten werden deze in dat 
gebouwtje begraven met de woorden 
‘Hier zijn zeventien moedige Jordaanse 
soldaten begraven (IDF 1967)’. Deze 
ruimte is echter niet voor het publiek 
toegankelijk”. Op de heuvel zijn 182 
olijfbomen geplant, en in het muse-
um liggen 182 ‘huilende’ stenen bij 
een vijvertje ter nagedachtenis aan de 
omgekomen Israëlische soldaten. Ook 
is er een wand met de namen van de 
omgekomen soldaten, onder wie Rami 
Wald.

Mijn grote held
Alon: “Niemand in Israël wordt ge-
boren om een oorlogsheld te worden, 
want het is belangrijk om te leven voor 
je natie en niet te sterven voor je natie. 
Maar ruim vijftig jaar nadat mijn vader 
en de andere soldaten Jeruzalem te-
ruggaven aan het Joodse volk, aan onze 
kinderen en kleinkinderen, en aan de 
wereld, besef ik dat deze hoge prijs on-
vermijdelijk is geweest. Toch heb ik al-
tijd mijn vader gemist, hoewel hij mijn 
grote held was”. Ineens komen de emo-
ties en kan hij zijn tranen niet inhou-
den. Na een kleine stilte gaat hij verder. 
“Op school zeiden mijn vriendjes: ‘Wij 
hebben één vader, maar jij hebt er veel 
meer, want onze vader wil ook jouw 
vader zijn!’ En dat gebeurde. Ze namen 
mij mee en gaven mij aandacht, ze de-
den hun best, en dat troostte mij.” 

Ammunition Hill is de plek in Jeruzalem waar tijdens de Zesdaagse Oorlog in juni 1967 de bloedigste  
strijd tegen Jordanië geleverd is. Nog altijd vind je er loopgraven, achtergelaten jeeps, tanks  
en ondergrondse bunkers. Eén bunker is als museum ingericht. De strategische heuvel is de  

verbinding tussen Mount Scopus en West-Jeruzalem en werd van 1948-1967 bezet door Jordanië. 

interview

De jonge Alon op de arm van zijn vader.  
Foto: Alon Wald

Het museum van Ammunition Hill, gevestigd in een oude bunker.  
Foto: Shutterstock

De loopgraven van Ammunition Hill van bovenaf gezien.  
Foto: Shutterstock

Alon Wald op Ammunition Hill.  
Foto: Alon Wald
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Hoe staat het er?
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Zegt Jezus hier nu volgens Marcus dat er geen onrein voed-
sel bestaat? Dat zou betekenen dat Jezus de spijswetten 
uit het Oude Testament opheft. Dat zou echter op zeer 
gespannen voet staan met andere uitspraken van Jezus, 
zoals: “Ik ben niet gekomen om de Wet of de Profeten af te 
schaffen, maar te vervullen” (Matt. 5:17). Er zal zelfs geen 
jota of tittel voorbijgaan – dat zijn de kleinste Hebreeuwse 
letter en de kroontjes waarmee de letters versierd zijn! Of 
ergens anders: “Dit (namelijk barmhartigheid) moeten jullie 
doen en het andere (namelijk tienden berekenen over dille 
en munt e.d.) niet nalaten” (Matt. 23:23). 

Visioen
Nergens in het Nieuwe Testament worden de spijswetten 
opgeheven. En nergens in de evangeliën is er een parallel 
van deze woorden te vinden. Ook de apostelen hebben 
altijd nauwgezet volgens de overleveringen van de vaderen 
geleefd. En het visioen van Petrus dan (Hand. 10), met de 
onreine dieren en de opdracht: slacht en eet? Voor Petrus is 
het duidelijk dat dit visioen niet het eten van karbonades of 
garnalen toestaat, maar de omgang met niet-Joden. 

Farizese overlevering
In Marcus 7 is Jezus eerst in discussie met Farizeeën en 

Schriftgeleerden en daarna spreekt Hij daarover verder 
met de kleine kring van Zijn discipelen. De aanleiding is 
hier dat de discipelen brood eten zonder eerst de handen te 
wassen. Dat ging niet over hygiëne, maar over een rituele 
handenwassing zoals die voor de priesters voorgeschreven 
was. Sommige Farizeeën praktiseerden dit, omdat zij voor 
zichzelf en voor heel het volk levitische rituele reinheid 
nastreefden. Pas veel later, in de tweede eeuw, is het een 
algemeen voorschrift geworden. Maar in Jezus’ tijd was het 
hoe en wat daarvan nog volop in discussie. Jezus heeft in 
dit verhaal dus kritiek op een farizese mondelinge overleve-
ring (vgl. vers 3 en 4), niet op een gebod uit de Thora (de vijf 
boeken van Mozes).

Opmerkelijk
De kanttekening van de Statenvertaling bij dit vers is 
opmerkelijk. Daar wordt verklaard dat het lichaam het 
voedsel reinigt door de voedingsstoffen eruit te halen en 
af te scheiden wat onbruikbaar is. Dat is gebaseerd op een 
Grieks manuscript waar katharizon (reinigend, onzijdig) 
staat. Dan slaat het op het lichaam. In de manuscripten waar 
latere vertalingen van uitgaan, staat katharizoon (reinigend, 
mannelijk). Dan zou het op Jezus slaan. Eén letter kan dus 
het verschil maken.

Robotbijenkorf

Een Israëlisch bedrijf heeft een oplos-
sing gevonden voor de wereldwijde 
sterfte van bijen, ook wel bekend als 
Colony Collapse Disorder. Het bedrijf 
ontwikkelde een reeks bijenkorven in 
een container, voorzien van volledige 
automatisering, waarbij allerlei facto-
ren continu gemonitord worden. Als 
er sprake is van gevaar voor de bijen-
volken, sluit de korf zich af om de 
bijen te sparen. | Foto: Beewise

Try to fix you
Het Israëlische muzikale initiatief 
Koolulam brengt honderden mensen 
bijeen om samen een lied in te stude-
ren en te zingen. De muzikanten 
lieten zich geen halt toeroepen door 
het coronavirus. Ze riepen op om 
thuis de partijen in te zingen en zo 
vanuit huis mee te doen. Het resul-
taat is een hartverwarmende uitvoe-
ring van het nummer ‘Fix You’ van 
Coldplay, uitgevoerd door duizenden 
mensen over de hele wereld.  
Bekijk en beluister het resultaat op 
cvi.nl/koolulam

Dure bezorging

De Amerikaanse online winkel 
Amazon, vergelijkbaar met het 
Nederlandse Bol.com, was sinds 
enige tijd actief in Israël, maar door 
de coronacrisis kwamen de bezorgin-
gen stil te liggen. Begin mei kwam 
de dienst weer op gang, maar tot 
verontwaardiging van Israëlische 
klanten bood de winkel alleen de 
dure express shipping aan voor tien-
tallen euro’s. Volgens de winkel was 
dit de enige mogelijkheid, als gevolg 
van de problemen in de luchtvaart. 

Jodenlijst
In de Oekraïense plaats Kolomyya 
ontving de Joodse gemeenschap een 
verzoek van een hoge politiefunctio-
naris om een lijst aan te leveren met 
allerlei gegevens van alle Joden in die 
plaats. Het zou noodzakelijk zijn voor 
een onderzoek naar georganiseerde 
misdaad. De leiding van de Joodse 
gemeenschap weigerde het verzoek 
en trok aan de bel: “Dit is verwerpe-
lijk en openlijk antisemitisme. Het is 
met name gevaarlijk omdat het komt 
van een wetshandhavende instantie 
die zich nu schuldig maakt aan wat 
het eigenlijk zou moeten bestrijden.”

Eén letter maakt verschil

juni 2020 | israël aktueel

kort nieuws

Als je begint te lezen, valt direct op 
dat de wereld wordt aangesproken. 
Het is een boodschap die alle volkeren 
moeten horen. Zij moeten wakker 
worden en opletten, want er gaat iets 
groots in Israël gebeuren. God zal nu 
aan heel de mensheid Zijn glorie en 
majesteit laten zien. Dat gebeurt door 
degene die hier spreekt en door de 
Heere Zijn knecht genoemd wordt.
 
Scherp zwaard
Het eerste wat die knecht zegt, is 
dat God zijn mond gemaakt heeft als 
een scherp zwaard (vers 2). De bood-
schap die hij aan de wereld brengt, 
is een woord vol kracht en zal ieder-
een beroeren. Maar dat niet alleen. 
Uit zijn mond komt ook een scherp 
zwaard, het is een wapen waarmee de 
knecht van God de naties van de aarde 
tegemoet treedt. Het is een herhaling 
van Jesaja 11:4. Er komt een gericht en 
dat gaat hij voltrekken. God heeft veel 
voorbij laten gaan. Er is veel kwaad 

gepasseerd. De volkeren hebben zich 
vergrepen aan de oogappel van God, 
maar al die dingen zijn in de hemel 
niet vergeten, ze zullen worden 
vergolden. Er wordt recht gedaan. 
De haat en de misdaden jegens Israël 
zijn niet in de vergetelheid geraakt. 
De aarde brengt het bloed dat op haar 
vergoten is aan het licht (Jesaja 26:21). 

Verborgen
De vraag is: wie is hij, wie spreekt 
hier, wie is die knecht? Hij wordt 
Israël genoemd, maar het lijkt toch 
één persoon te zijn. Is hij misschien 
de woordvoerder van Israël? Iemand 
die het volk vertegenwoordigt? 
Spreekt hij namens het Joodse volk als 
hij tegen de Heere verzucht wat zijn 
bestaan en zijn roeping nu eigenlijk 
hebben opgeleverd (vers 4). Is het 
misschien de profeet zelf? Maar kan 
deze profeet ooit volbrengen wat de 
Heere hem opdraagt? Moet hij Jeru-
zalem gaan herstellen, alle stammen 

van Israël thuisbrengen, het gericht 
voltrekken en ook de naam van God 
bekendmaken op heel de aarde? Wie 
is diegene die zo lang verborgen is 
geweest in de hand van God (vers 
2)? Wie is bij Zijn geboorte op aarde 
door God bij zijn naam genoemd (vers 
1)? Wie is de uitverkorene, wie is zó 
met Israël verbonden dat hij de naam 
Israël draagt? 

Gezalfde
Als we de laatste bladzijden van de 
Bijbel openslaan, zien we Hem aan het 
hoofd van de hemelse legers op aarde 
neerdalen. Uit Zijn mond komt een 
scherp zwaard en Hij is gekomen om 
de volkeren te richten (Openbaring 
19:15). We beseffen dat het de Leeuw 
uit de stam van Juda is, de Gezalfde 
des Heeren, de Zoon van God zelf. 
Om Hem gaat het in Jesaja 49 en door 
Hem zal God Zijn heerlijkheid laten 
zien.

Jesaja 49 – deel 1

U bent mijn Knecht
De profetie van Jesaja 49 is al heel lang een sleutelhoofdstuk  

in mijn spreken over Israël. Hier staat wat God in de toekomst  
met Zijn volk gaat doen. En niet alleen mij, maar ook veel anderen  

heeft het de ogen geopend voor wie Jezus is en welke taak  
de Vader Zijn Zoon in handen gelegd heeft.

“Zo verklaarde Hij alle spijzen  rein.”  
(Marcus 7:19b, NBV)
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De profeet Nathan geselt de koning met een Godswoord en 
David beseft wat hij heeft gedaan. Twee woorden wellen op 
uit zijn hart: chatáti ladonái, “ik heb jegens de Here gezon-
digd.” Letterlijk: “Ik ben bij de Here vandaan.” In het lied dat 
David daarna schrijft en wellicht ook zingt, een boetepsalm, 
probeert hij terug te keren tot God. Het lied, Psalm 51, loopt 
over van betekenisvolle woorden. 

Zonde, zondigen: chatá
In de psalm wordt chatá zeven keer gebruikt en wel in de 
verzen 4, 5, 6, 7, 9, 11 en 15. Beide vormen komen niet alleen 
hier voor, maar door de gehele Hebreeuwse Bijbel. Exodus 
32:30 is er een voorbeeld van. Daar gaat het over zonde én 
zondigen. Mozes spreekt het volk toe dat een gouden kalf 
heeft gemaakt: “Gij hebt een grote zonde begaan (chatáteem 
chata-áh gedoláh), maar nu zal ik opklimmen tot de Here, 
misschien zal ik voor uw zonde (chataatchéem), verzoening 
bewerken.” De betekenis is, zoals bekend, ‘missen’. Als David 
zegt: chatáti ladonái, dan bedoelt hij: “Ik ben niet bij de Here 
uitgekomen.” De term is afkomstig uit Richteren 20:16. Daar 
gaat het om slingeraars die een steen naar de vijand konden 
slingeren, zonder te missen ... ve-lo jachatí. Dit (niet) missen 
is het uitgangspunt geworden voor zondigen, namelijk ‘het 
doel, God, missen’. David geeft toe dat er afstand is gekomen 
tussen God en hemzelf door zijn gedrag met Batsjéva.

Afwijken, afwijking: pèsja
Een tweede woord dat David in de mond neemt, is pèsja. 
Het komt drie keer voor in Psalm 51, en het wordt over het 
algemeen vertaald met ‘overtreding’. Vers 5: “Want ik ken 
mijn over  tredingen.” De grondbetekenis is echter ‘afvallen, 
wegbreken’. Het gaat hier dus tot drie keer toe om de zonde 
van afvalligheid, afval van God We komen deze term onder 
andere tegen in Jeremia 3:13: “Erken uw ongerechtigheid, dat 
gij van de Here, uw God, zijt afgevallen” ... ki badonái elohéi-
cha pasjá ‘at. Net als bij chatá is er dus sprake van afstand 
tussen God en David.

Ongerechtigeid: aváh, avón
Koning David maakt gebruik van nóg een term voor 
zonde, zondigen: in vers 4, 7 en 11. Waar wij in de vertaling 
‘ongerechtigheid’ lezen, leest en hoort de Israëliet avón. 

Vers 4: “Was mij geheel van mijn ongerechtigheid, ... harbée 
kabséni me. De woordstam van avón is aváh, ‘afbuigen, 
wegbuigen’. Als de vertaling spreekt van ongerechtigheid, 
dan hebben we het over de zonde van ‘wegbuigen, afwijken’. 
Opnieuw een onduidelijke vertaling. De betekenis van de 
woordstam aváh komt niet helder aan de orde. In Daniël 
9:24 zien we de drie termen van David bij elkaar staan. De 
engel Gabriel: “Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en 
uw heilige stad om de overtreding (pèsja) te voleindigen, de 
zonde (ha-chatót) af te sluiten, de ongerechtigheid (avón) te 
verzoenen.”

Wat zien we nu eigenlijk? David hanteert een drietal termen 
die alle duiden op een afstand tussen God en hemzelf. Hij 
zet heel nadrukkelijk zijn situatie neer: ik ben een drievou-
dige zondaar. Je leest hier hoe hij in drievoud zijn zonden 
belijdt. Hij beseft hoe zondig hij heeft gehandeld. Met deze 
belijdenis maakt David zich klein voor God en smeekt hij 
als het ware om vergiffenis. “Ontzondig mij”, vraagt hij (vers 
9). Daarbij gebruikt hij een grammaticale mogelijkheid die 
vrij zeldzaam is in de Hebreeuwse Bijbel. Hij gaat niet uit 
van chatáh, maar van chitée. Daarmee slaat zondigen om in 
ontzondigen.

En dan is er in vers 13 de bede: “Verwerp mij niet van Uw 
aangezicht!” David vreest dat God hem misschien heeft 
verworpen en probeert dat schrikbeeld tegen te gaan. Hij 
wil terugkomen naar God. Smekend klinkt het: al-tasjlichéni 
mi-lefanècha, “verwerp mij niet van Uw aangezicht.”

Psalm als voorbeeld
We hebben deze psalm eerder besproken. Maar wat we 
hier zien gebeuren, is zó fascinerend dat je blijft lezen. Niet 
alleen vanwege de diepe zucht van de zondaar die het in 
feite is, maar ook vanwege de structuur. Drie verschillende 
termen voor zonde laten zien dat er afstand ontstaan is 
tussen God en David. Het is een drievoudige belijdenis van 
zonden. “Ontzondig mij” is de bede die daarop volgt. “Neem 
alstublieft de ontstane afstand weg.” En dan: “Laat mij voor 
Uw aangezicht blijven.” We kunnen Psalm 51 lezen als een 
hartenkreet van David. Maar er is meer mogelijk, namelijk: 
lees deze psalm als voorbeeld voor jezelf.

D
rs

. D
ir

k
 V

a
rw

ij
k

Licht en leven
Aan het begin van de achtste plaag 
zegt God tot Mozes: “Ga naar farao 
toe” (Exodus 10:1). 
In het Hebreeuws staat er niet lech 
(ga), maar bo (kom). God zegt als 
het ware: “Mozes, kom met Mij mee 
naar farao toe.” De Heere stuurt Zijn 
knecht niet eenzaam en alleen op de 
machtige vijand af, maar gaat zelf 
mee. Zo kan Mozes sterk zijn in Gods 
kracht en gerust in Zijn bescherming! 
Hij gaat vooraan!

Tijdens de negende plaag (drie dagen 
duisternis over Egypte) lezen we in 
Exodus 10:2: “Er was licht in Israëls 
woningen.” De midrasj zegt dat de 
duisternis abnormaal was, maar het 
licht ook. Dat scheen niet over de 
provincie Gosen, maar alleen in hun 
woningen. Dat heeft alles te maken 
met de tiende plaag, waarbij het 
lam vier dagen vóór het geslacht 
zou worden, in huis genomen moest 
worden. Het licht in die piepkleine 
slavenhuisjes kwam dus van het lam! 
Ik denk aan Openbaring 21:23, waar 
over het nieuwe Jeruzalem gezegd 
wordt: “En het Lam is haar lamp.”

Ik denk bij dat Lam graag aan Jesaja 
53, de lijdende Knecht van de HEERE 
die als een Lam ter slachting werd 
geleid. Ik denk aan Jezus, die het 
Lam van God is dat de zonde van de 
wereld draagt. In Exodus 12:7 lezen 
we dat het bloed op de beide deur-
posten (mezoezot!) en de bovendorpel 
gestreken wordt. Twee verticale stre-
pen en één horizontale. Dat is in het 
Hebreeuws de letter chet. Als je daar 
nog een kleine jod achter zet, komt 
het chai- teken tevoorschijn: leven! 
De Man van smarten (Jesaja 53) geeft 
als het Lam van God licht en leven 
aan allen die bij Hem schuilen! De 
hele verlossing is gebaseerd op het 
kleine nietige lam. 

De midrasj zegt dat het beestje 
verdrietig was nadat het door God 
geschapen was. “Wat mankeert 
eraan?”, vroeg God. “Ach, ik ben 
zo zwak en hulpeloos, ik heb geen 
scherpe klauwen of spitse horens 
of gevaarlijke slagtanden of snelle 
pootjes om het gevaar te ontlopen. 
Ik ben zonder bescherming overgele-
verd aan de vijand.” “Goed,” zei God, 
“wil je nagels, tanden of klauwen?” 
“O nee,” zei het Lam, “ik wil niemand 
pijn doen, ik houd van vrede. Geef 
me slechts een wapen om mijn lijden 
draaglijk te maken.” “Goed”, zei God, 
“dan geef Ik je drie wapens om het 
kwaad te overwinnen: zachtmoedig-
heid, toewijding en geduld…!”  
 
Ik ben van dat onschuldige Lam gaan 
houden. U ook?

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

‘Ik heb gezondigd’
Koning David heeft de wet overtreden door gemeenschap te hebben  

met andermans vrouw, Batsjéva. Haar echtgenoot, Uria, heeft hij, om de  
schande te bedekken, op listige wijze doen omkomen bij oorlogshandelingen.
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Ik neem dit allemaal serieus en ben 
ervan overtuigd dat God onze gevoe-
lens en perceptie ook serieus neemt. 
Maar, ik neem de Bijbel ook serieus, 
en in Romeinen 8:28 lees ik dat “voor 
hen die God liefhebben, alle dingen 
meewerken ten goede”. Ik weet zeker 
dat onze hemelse Vader alles in Zijn 
hand heeft. Er is niets dat Hij niet zou 
kunnen gebruiken om Zijn doel te 
bereiken. In een voorzichtige poging 
het coronavirus te duiden, zou ik drie 
gedachten willen delen.

De coronacrisis is een boodschap aan 
alle vaders
Overal ter wereld zitten gezinnen 
noodgedwongen thuis. Dat is een 
uitdaging, maar ook een kans, er is tijd 
voor elkaar! Deuteronomium 6 neemt 
binnen het Jodendom een belangrijke 
plaats in (met o.a. het Sjema Jisrael, de 
geloofsbelijdenis van het Joodse volk). 
Centraal thema van dit hoofdstuk 
vormen de “geboden, verordeningen 
en bepalingen van de Heere God”. Het 
volk Israël moet iedere keer opnieuw 
leren, te leven uit Gods Woord. “Deze 
woorden, die ik u heden gebied, moe-
ten in uw hart zijn.” In vers 2 wordt 
gesproken over de kinderen en klein-
kinderen, in vers 7 over inprenten en 
erover spreken, in vers 8 over “als een 
teken op uw hand binden” en in vers 9 
over het “op de deurposten en poorten 
schrijven”. 
De Joodse vaders wordt gevraagd deze 
woorden tot een alledaagse werkelijk-
heid in het gezinsleven te maken. In 
het Bijbelse denken geldt de roeping 
van mannen allereerst het gezin. Als 
God zich bij de schepping als Vader 
openbaart en de man de vaderrol 
toebedeelt, wil Hij daarmee duidelijk 
maken dat die opdracht (waaronder 
inprenten en erover spreken) niet 
gedelegeerd kan worden aan anderen, 
zoals een predikant of voorganger. 
Deze boodschap geldt overigens ook 

alle moeders. In Genesis 2 lezen we 
dat de Schepper zelf zegt dat een 
man zonder vrouw ‘hulpeloos’ is. Het 
geheim, de verantwoordelijkheid en 
de uitdaging van de coronacrisis ligt in 
onze huwelijken en gezinnen. Alleen 
samen, als echtgenoten, als gezinnen 
en families, kunnen we deze uitdaging 
aan.

De coronacrisis herinnert ons aan 
Sjabbat
God heeft de crisis gebruikt om de 
hele wereld een Sjabbat op te leggen. 
In maart jl. was het voor het eerst in 
de geschiedenis van de staat Israël dat 
iedereen op Sjabbat bij zijn familie 
was. Het hele land stond stil. In de 
Bijbel lezen we niet alleen over Sjabbat 
in de cyclus van zeven dagen, maar 
ook van zeven jaar (Leviticus 25). In 
datzelfde hoofdstuk lezen we over een 
Jubeljaar (elk vijftigste jaar, na 7 x 7 = 
49). De boodschap is in alle gevallen 
hetzelfde: het gaat om de Schepper, 
om bevrijding en heiliging. In Le-
viticus 25:10 komen we onze eerste 
‘coronaboodschap’ weer tegen: “ieder 
zal terugkeren naar zijn familie”. Bij 
de uitleg van het Jubeljaar vragen de 

Israëlieten aan Mozes wat ze in dat 
jaar moeten eten. De Bijbel is hier 
weer verrassend actueel, denkend 
aan de vele mensen nu die met een 
‘gedwongen’ Sjabbat te maken hebben. 
Ze zijn immers bezorgd en vragen zich 
vertwijfeld af ‘wat nu’? Gods antwoord 
lezen we in vers 21: “Dan zal Ik mijn 
zegen over u in het zesde jaar gebie-
den, zodat het een opbrengst geeft, 
genoeg voor drie jaar.” De Sjabbat 
maakt een einde aan onze droom van 
zelfvoorziening en is een blijvende 
herinnering aan onze afhankelijkheid 
van onze hemelse Vader. 

De coronacrisis maakt duidelijk wie 
de Here God voor ons is
De rode draad in Deuteronomium 6 
en Leviticus 25 is: “Vrees God, want 
Ik ben de Heere, uw God”. Dit gebod 
wordt vaak voorafgegaan door de 
waarschuwing geen andere goden te 
dienen. De coronacrisis veroorzaakt 
angst en laat zien wie het in ons 
leven echt voor het zeggen heeft. Als 
mens hebben we drie basisbehoeften: 
zekerheid, controle en waardering. 
Deze staan haaks op de ‘claim’ van 
onze Schepper, die Heere van en over 
ons leven te zijn. Hij wil dat we onze 
veiligheid in Hem zoeken. Hij wil dat 
we begrijpen dat Hij alleen alles onder 
controle heeft. En Hij wil dat we het 
‘gekend willen worden’ uitsluitend 
bij Hem zoeken. Al het andere noemt 
de Bijbel afgoderij - elke angst van de 
mens, elke vrees voor een toekomstig 
totalitair bewind, en ook de vrees dat 
onze economische groei nu een flinke 
deuk zou kunnen oplopen. In Hebree-
en 12 lezen we (met een verwijzing 
naar Haggaï 2:6) dat God opnieuw 
alles wat ons mensen solide en be-
trouwbaar lijkt, zal doen beven, “opdat 
de dingen die onwankelbaar zijn, 
zouden blijven. Laten wij daarom een 
onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, 
aan de genade vasthouden en daar-
door God dienen op een Hem welge-
vallige wijze, met ontzag en eerbied.”
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Lessen van de coronacrisis
Opmaat naar 
wereldwijde 
alija
De manier waarop Israël de corona-
crisis aanpakt, heeft veel Joden in de 
diaspora de ogen geopend. Van links 
tot rechts kijken zij positiever naar de 
Joodse staat. Zo vonden Amerikaanse 
Joden tot voor kort dat Israël qua ont-
wikkeling en levensstandaard achter-
blijft bij Amerika. Maar de efficiënte 
manier waarop de Israëlische overheid 
het virus het hoofd bood, veranderde 
dat. In New York was dag en nacht 
het indringende geluid van ambulan-
ces te horen. Een groot contrast met 
Israël, zo zagen ze op tv, waar burgers 
de lockdown hoopvol invulden door – 
ieder vanaf z’n eigen balkon – geza-
menlijk te zingen. Ook is het aantal 
slachtoffers in Israël zeer laag, en 
toont de overheid zich op alle fronten 
de meerdere van de Amerikanen. Veel 
Joden in Amerika die overwegen alija 
te maken, hebben dit op hun netvlies 
staan. En niet alleen zij, ook Joden in 
tal van andere landen.

Het economische aspect speelt 
eveneens een rol. Niemand weet hoe 
en wanneer de economie zich zal 
herstellen. Sommigen denken dat we 
de grootste recessie sinds de jaren 
dertig gaan meemaken. Voor Ameri-
kaanse Joden is de keus simpel: wil je 
blijven en afwachten hoe de malaise 
uitpakt, niet wetend of er geld is voor 
gezondheidszorg of onderwijs voor 
je kinderen? Of waag je het erop en 
ga je naar Israël, waar de uitstekende 
gezondheidszorg zo goed als gratis is 
en ook het Joodse onderwijs je (bijna) 
niets kost?

En dan zijn er de Joden die Israël ooit 
verlieten om elders hun geluk te be-
proeven. Zij willen waarschijnlijk ook 
niets liever dan op de eerste vlucht 
terug. Daarnaast zien we een veran-
derende verhouding tussen Israël en 
de ultraorthodoxe gemeenschappen 
wereldwijd. Mijn hart doet pijn als 
ik denk aan de velen die dagelijks 
sterven in Brooklyn. In Antwerpen 
is 85 procent van de gemeenschap 
besmet. Tegelijkertijd zie ik hoe in 
Israël IDF-soldaten ultraorthodoxe 
gemeenschappen helpen met voedsel 
en vervoer naar ‘coronahotels’ om zo 
de kwetsbaren te beschermen. Meer 
en meer ultraorthodoxe Joden zullen 
alija gaan zien als goed en wenselijk. 
En dat geldt ook voor progressieve Jo-
den, met name jongeren, die op zoek 
moeten naar een baan. Israël heeft 
een economie die openstaat voor 
zowel het Westen als het Oosten, en 
dat zal hen enorm aanspreken. Als het 
vliegverkeer weer op gang komt, zul-
len veel Joden wereldwijd zeggen: “dit 
jaar in Jeruzalem”. Israël doet er goed 
aan zich daarop voor te bereiden.

Bijna iedereen wordt geraakt door de coronacrisis. Sommigen worden ziek,  
anderen mogen hun kinderen en kleinkinderen niet zien, weer anderen  

hebben geen werk meer of zien hun financiële buffer razendsnel verdampen.  
Ook zijn er mensen die de toekomst met angst en beven tegemoetzien.

Column

Rabbijn Elchanan Poupko

Een vrijwel leeg plein bij de Klaagmuur. | Foto: Flash90

Een vader geeft zijn twee zoons uitleg over de ‘etrog’ (citroen), die bij het Loofhuttenfeest als 
symbool gebruikt wordt. | Foto: Shutterstock
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Als alternatieve vertaling heeft het Deens Bijbelgenootschap 
gekozen voor ‘Joden’ of ‘zonen van Jacob’ als het om het volk 
Israël gaat. Wanneer het land Israël bedoeld wordt, is dit 
vertaald met ‘land van de Joden’. In de Psalmen is de naam 
Israël gewoon weggelaten of vervangen door ‘ons’, zoals in 
Psalm 121. “Zie, de bewaarder van Israël zal niet sluimeren of 
slapen” is verworden tot “Zie, onze bewaarder zal niet slui-
meren of slapen.”

Onderscheid
De reden achter deze vertaling is volgens het Bijbelgenoot-
schap “om onderscheid te maken tussen het historische 
land Israël en de moderne staat Israël”. Men wil ‘verwarring 
met het moderne land’ voorkomen. Deze keuze blijkt des te 
merkwaardiger als we ontdekken dat Egypte, Syrië en Liba-
non wel gewoon met hun oorspronkelijke namen worden 

vertaald. Daar is dat onderscheid dus blijkbaar niet nodig. 
Het is duidelijk dat hier gevoelens van aversie jegens Israël 
een rol spelen. Die gevoelens moeten wel heel sterk zijn als 
de vertalers zich ertoe laten verleiden het niet zo nauw te ne-
men met de eerbied voor de Heilige Schrift. Het getuigt ook 
van een theologische visie waarin het Bijbelse Israël als Gods 
volk op geen enkele manier gekoppeld mag worden aan het 
huidige Israël.

Partij kiezen
Ds. Per Nielsen, leider van Christenen voor Israël in Dene-
marken, vertelt ons dat er nog een ander argument van het 
Bijbelgenootschap is, namelijk geen partij te willen kiezen in 
het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Maar, zo zegt hij, 
juist door Israël weg te censureren, wordt het Bijbelgenoot-
schap een partij in het conflict, en wordt antizionisme, de 
moderne vorm van antisemitisme, zichtbaar in deze nieuwe 
vertaling. Helaas is er niets nieuws onder de zon, want in 
de vervangingstheologie hebben christenen al eeuwenlang 
gesteld dat het in de Bijbel niet meer om Israël maar om de 
christenen gaat.

Kwalijke motieven
Deze Bijbelvertaling herinnert ons aan het Duitse kerkelijke 
ontjoodsingsinstituut in Eisenach waar in de jaren dertig 
en veertig in een nieuwe Bijbeluitgave ook geprobeerd is 
om iedere verbinding tussen Joden en Israël enerzijds en 
het christelijk geloof en de kerk anderzijds te verwijderen. 
Al zijn beide gevallen niet helemaal vergelijkbaar, de mo-
tieven erachter zijn uiterst kwalijk te noemen. Overigens 
gaat onze eigen Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) op dit punt 
ook niet helemaal vrijuit. Zo staat in Romeinen 11:28-29: 
“Zij zijn weliswaar wat het  Evangelie  betreft vijanden van-
wege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege 
de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God 
zijn onberouwelijk” (HSV). De vertalers van de NBV hebben 
daar de naam van God aan toegevoegd, zodat er staat: “Ze 
zijn Gods vijanden geworden (...).” Joden zijn dus ineens 
Gods vijanden geworden. Die ongeoorloofde toevoeging 
van het woord God, heeft niets meer te maken met een 
verschil van interpretatie van de grondtekst, maar met een 
negatieve theologische visie op Joden. Iets soortgelijks zien 
we in vers 11 van datzelfde hoofdstuk, waar staat: “Want 
als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, 
wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de 
doden?” Deze tekst laat de vraag open of het hier gaat om 
het verwerpen van Jezus door de Joden in de tijd van Paulus 
of om een verwerping van het Joodse volk zelf. De verta-
lers van de NBV hebben hier het volgende van gemaakt: 
“Als God de wereld met zich heeft verzoend toen Hij hen 
verwierp (…).” Ook hier wordt het woord God zomaar toe-
gevoegd. Dat is een forse stellingname. Eerder in datzelfde 
hoofdstuk staat nog overduidelijk dat God Zijn volk “niet 
verstoten heeft”. 

Stem laten horen
Het valt niet te ontkennen dat er nog altijd veel anti-Joods en 
anti-Israëlisch sentiment aanwezig is binnen de christelijke 
kerk in Europa. Door de eeuwen heen waren de gevolgen 
hiervan voor de Joden dramatisch. Maar niet alleen in het 
verleden, ook tegenwoordig neemt het antisemitisme weer 
hevige vormen aan. Israël als land en volk wordt van alle 
kanten ernstig bedreigd. Daarom is het juist in deze tijd van 
groot belang dat kerken en christenen wereldwijd achter 
Israël staan en hun stem laten horen wanneer antisemitisme 
of antizionisme de kop opsteken. Het wegcensureren van 
Israël in Bijbel, theologie en kerk is dan ook een groot kwaad 
waarvan de ernst niet te onderschatten valt.
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Denemarken verwijdert ‘Israël’  
uit nieuwste Bijbelvertaling

Bibelen 2020, zo heet de nieuwste Bijbelvertaling in Denemarken.  
Met recht een unieke vertaling, want de naam Israël  

is maar liefst vijftig keer verwijderd uit de oorspronkelijke tekst. 

‘Het wegcensureren van 

Israël in Bijbel, theologie en 

kerk is een groot kwaad.’

Antisemitisme Amerika
Uit het antisemitismerapport over 
2019 van de Amerikaanse Anti-De-
famation League, blijkt dat er 2.107 
antisemitische incidenten plaatsvon-
den. Een stijging van twaalf procent 
ten opzichte van het jaar ervoor. Er 
vonden 61 fysieke aanvallen plaats, 
1.127 gevallen van pesterij of beledi-
ging en 919 gevallen van vandalisme. 
De organisatie ziet de toekomst in 
Amerika somber in. De coronacrisis 
heeft het antisemitisme verder aan-
gewakkerd.

Stamcellen

Het Israëlische bedrijf Gamida Cell 
heeft in een van de laatste fasen van 
het klinisch testen van hun medicijn 
Omidubicel succesvolle resultaten 
behaald. Omidubicel is een middel 
dat bij patiënten die een beenmerg-
transplantatie moeten ondergaan, 
kan worden gebruikt om de groei van 
de nieuwe stamcellen te versnellen 
en zo de kans op allerlei complicaties 
drastisch te verminderen.

Donatie  
Auschwitzmuseum
De Nederlandse regering doneert in 
het kader van 75 jaar bevrijding één 
miljoen euro aan het Auschwitzmu-
seum, voor het onderhoud aan de 
authentieke overblijfselen van het 
vernietigingskamp. Dat werd begin 
mei bekendgemaakt. Directeur Piotr 
Cywinski van het Auschwitzmuseum 
reageerde opgetogen: “De regering 
in Den Haag laat zien dat, ondanks 
alle huidige moeilijkheden, de levende 
herinnering te allen tijde de basis voor 
een betere en veiligere wereld is.”

Arabische tweeling IDF

Farez en Firas Mohammed, tweeling-
broers uit een Arabisch moslimgezin 
in Jeruzalem, waren als tieners niet 
echt voorbeeldig. De jongens waren 
betrokken bij allerlei criminele acti-
viteiten. Nadat Farez werd opgepakt 
voor een overval, werd hij naar een 
Israëlisch dorp voor probleemjeugd 
gestuurd. Daar besloot hij zijn leven 
te beteren. Zijn broer Firas kwam tot 
hetzelfde inzicht toen zijn moeder 
hem weer eens uit de rechtbank 
moest ophalen. Nu dienen ze samen 
in een prestigieuze gevechtseenheid 
van de IDF. | Foto i24news

kort nieuws



David Grün (zoals Ben-Gurion 
oorspronkelijk heette) werd op 16 
oktober 1886 geboren, in een tijd 
waarin met name Oost-Europese 
Joden droomden van een eigen 
Joodse staat. Hij volgde een Joodse 
school en zowel zijn vader als hij-
zelf waren lid van diverse zionisti-
sche organisaties. Op zijn twin-
tigste besloot David zijn woorden 
in daden om te zetten. Hij gaf zijn 
universitaire studie op en vestig-
de zich als pionier in een land-
bouwnederzetting in Palestina, dat 
toen nog onderdeel uitmaakte van 
het Ottomaanse Rijk. Het was ook 
het moment waarop hij zijn naam 
veranderde in David Ben-Gurion.

New York
Hij werkte op het land en maakte 
zich hard voor de oprichting van 
een Joodse organisatie. Zijn inzet 
leidde tot de oprichting van de 
Zionistische Socialistische Partij. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
werd hij door de Turken uit Pales-
tina verdreven. Hij vluchtte naar 
New York en ontmoette daar zijn 
grote liefde, de in Rusland geboren 
Paula Munweis, met wie hij in 1917 
trouwde. Ze kregen drie kinderen. 
Ook in Amerika gaf hij zijn droom 
voor een eigen Joodse staat niet 
op. In 1918 nam hij dienst in het 
Joodse legioen, dat tijdens de Eer-
ste Wereldoorlog met de Britten 
tegen de Turken vocht. 

Witboek
Na de oorlog werd Palestina onder 
mandaat van de Volkerenbond 
gesteld. Groot-Brittannië werd 
met dit mandaat belast. Vastge-
steld was dat het land het gebied 
dusdanig moest ontwikkelen 
dat de vestiging van een ‘Joods 
nationaal tehuis’ mogelijk werd. 
Groot-Brittannië had zich hier 
in 1917 met de Balfourverklaring 
al toe verplicht. David had zich 
inmiddels opgewerkt tot een van 
de belangrijkste leiders in Pales-
tina. Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog riep hij Joden in Palestina 

op dienst te nemen in het Britse 
leger. Dit ondanks het feit dat 
de Britten zich in 1939 met een 
zogeheten Witboek de woede van 
veel zionisten op de hals hadden 
gehaald. Met dit Witboek pro-
beerden de Britten de Arabieren 
gunstig te stemmen. 
Palestina zou in vijf jaar tijd 
slechts 75.000 Joden mogen 
toelaten. Daarnaast werd het voor 
Joden moeilijk om land te kopen. 
Ongeveer tien procent van de Jo-
den in Palestina nam dienst in het 
Britse leger. In de tussentijd hielp 
David enkele duizenden Joden uit 
Europa illegaal Palestina binnen 
te komen. In 1942 was hij aanwe-
zig op de Biltmore Conferentie in 
New York, samen met zeshonderd 
afgevaardigden en zionistenlei-
ders uit achttien landen. In een 
resolutie werd de wens geuit dat 
Palestina zijn poorten zou openen 
voor immigratie en dat Pales-
tina een Joods gemenebest zou 
worden. 

Verdelingsplan VN
In 1946 werd Ben-Gurion gekozen 
tot president van de Zionistische 
Wereldorganisatie en richtte hij 
onder meer de Histradoet op, een 
vakbond van Joodse arbeiders. 
Samen met de paramilitaire orga-
nisatie Hagana hield de vakbond 
zich bezig met de verdediging 
van Joodse nederzettingen tegen 
aanvallen van Arabieren.
Na de Tweede Wereldoorlog 
probeerden duizenden Joden die 
de Holocaust hadden overleefd 
Palestina binnen te komen. Velen 
werden door de Britten terugge-
stuurd. Na enige tijd gaf de Britse 
regering aan het mandaat over 
Palestina niet langer te willen 
continueren. De Verenigde Naties 
stelden hierop voor Palestina te 
verdelen in een Joodse en een 
Arabische staat. Op 29 november 
1947 werd dit plan goedgekeurd 
(resolutie 181). 

Op 14 mei 1948 riep David de 
Joodse staat uit en werd hij Israëls 
eerste minister-president (tot 
1953). Ook was hij minister van 
Defensie.  Vanaf 1955 bekleedde 
hij deze functies opnieuw. Zijn 
hele politieke leven was hij actief 
en betrokken bij het Israëlische 
leven. Na zijn aftreden in 1963 
trok hij zich terug in kibboets Sde 
Boker, waar hij op 1 december 1973 
overleed.
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Onlangs vierde Israël de 72e Onafhankelijkheidsdag en ongetwijfeld gingen de gedachten  
van velen daarbij terug naar het bijzondere moment in 1948 waarop David Ben-Gurion  
de staat Israël uitriep. Sinds zijn geboorte, 62 jaar eerder in het Poolse Plonsk, had zijn  

leven in het teken gestaan van de droom van een eigen Joodse staat. 
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Kibboets Sde Boker ligt in de Negev, een uur 
rijden ten zuiden van Be’er Sheva, in een mooi 
natuurgebied met kliffen, oases en een rijke 
fauna. De kibboets is in 1952 gesticht en werd 
bekend doordat David Ben-Gurion en zijn vrouw 
zich hier in 1953 vestigden. Hij en zijn vrouw 
Paula liggen hier ook begraven. Vlak bij hun 
graf is een onderzoekerscentrum gevestigd, ter 
nagedachtenis aan Ben-Gurion. Het centrum 
verricht multidisciplinair woestijnonderzoek en 
is gelieerd aan de Ben-Gurion Universiteit van 
de Negev. 

Het huis van David en Paula is gebleven zoals 
het in 1973 werd achtergelaten. In zijn testament 
bepaalde Ben-Gurion dat het huis altijd open 
zal blijven voor bezoekers. Het weerspiegelt zijn 
persoonlijkheid, levensstijl en wereldbeelden. In 
het hart van het huis is de imposante studeerka-
mer met een bibliotheek van vijfduizend boeken 
over een veelheid van onderwerpen. 

In Israël zijn onder meer 
de grootste luchthaven en 
een universiteit naar David 
Ben-Gurion vernoemd.

Ptitim, ook wel de Israëlische couscous genoemd, werd voor het 
eerst gemaakt in 1948 bij de oprichting van de staat Israël, en gold als 
vervanger voor rijst. Er was namelijk niet genoeg om de hele bevolking 
te voeden. Daarom vroeg David Ben-Gurion aan Eugen Propper, een 
van de zeven oprichters van voedselfabrikant Osem, een alternatief 
te bedenken. Osem ging aan de slag en kwam met ptitim, gemaakt 
van een stevige tarwesoort en geroosterd in de oven. Het werd een 
enorm succes. Tegenwoordig wordt deze ‘Ben-Gurion rijst’ vooral 
beschouwd als lekkernij voor de kinderen. 

David en Paula Ben-Gurion ontvangen buitenlandse mili-
tairen op kibboets Sde Boker. | Foto: GPO

De woonkamer van de familie Ben-Gurion in hun huis op 
kibboets Sde Boker. | Foto: Shutterstock

De graven van David en Paula Ben-Gurion bij kibboets Sde 
Boker. | Foto: Shutterstock

Van Pools jongetje tot Israëlisch staatshoofd

David Ben-Gurion

Een jonge en ambitieuze David Ben-Gurion

Op 14 mei 1948 roept David Ben-Gurion de onafhankelijkheid uit. De staat Israël is geboren. 
Foto: GPO 



Een Bijbels advies in coronatijd

Parkeerboetes

Een paar weken had de coronacrisis 
een positieve kant voor de weinige au-
tomobilisten in Tel Aviv. Je kon namelijk 
vrijwel overal parkeren zonder een 

boete te riskeren. De politie had het 
druk met andere taken en bovendien 
kwam er veel minder verkeer de stad 
binnen. Begin mei echter kondigde de 
politie aan weer te gaan handhaven.  
Foto: Flash90

Groot ondernemersleed
Niet alleen kleine ondernemers zijn 
de dupe van de coronacrisis. Op de 
effectenbeurs van Tel Aviv kreeg een 
aantal bedrijven een going concern-no-
titie, een waarschuwing dat het bedrijf 
mogelijk niet in staat is om financiële 
verplichtingen na te komen. Onder 
deze bedrijven was onder meer Delek 
Group Ltd, een van de bedrijven die 
de gasvelden voor de kust van Israël 
exploiteert. 

Van de kaart
Het aanvankelijke concept van het 
jaarverslag van de Duitse militaire 
inlichtingendienst MAD toonde een 
kaart waarop Israël onzichtbaar was, 
omdat het in dezelfde kleur als Jordanië 
was weergegeven. In Duitsland liggen 
zulke fouten erg gevoelig, dus nadat 
de fout werd gecorrigeerd, werd er 
een onderzoek ingesteld. Er bleek geen 
kwade opzet in het spel, maar sprake 
van slordigheid en slechte controle. 
Israël en Duitsland staan tegenwoordig 
diplomatiek op vriendschappelijke voet.

Zorgen om vredesmacht
Een krantenbericht deed afgelopen 
maand wat stof opwaaien in Israël. 
Volgens het bericht zouden de Ame-

rikanen overwegen een deel van hun 
internationale vredesmacht in de 
Sinaïwoestijn terug te trekken. Deze 
troepenmacht houdt sinds begin jaren 
tachtig toezicht op de demilitarisering 
van het gebied. Israël ziet de troepen-
macht als een belangrijke factor voor 
stabiliteit in de regio, waar extreme 
groeperingen zich de afgelopen jaren 
zijn gaan roeren. | Foto: Flash90
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Het lijkt ook veel mensen zenuwachtig 
en overgevoelig te maken en anderen 
af te stompen tot botte onverschillig-
heid. Wat me verbaast, is dat de reactie 
van veel christenen weinig afwijkt van 
die van de wereld. De Here Jezus heeft 
ons tweeduizend jaar geleden toch al 
duidelijke adviezen heeft gegeven hoe 
te reageren en te handelen in tijden van 
crisis.
 
Rampen en ziekten
Wie de moeite neemt Lucas 21 eens rus-
tig te lezen en te overdenken, ontdekt 
ten eerste dat de Here Jezus ons geen 
rustige en kalme tijd in het vooruit-
zicht heeft gesteld in de tijd van Zijn 
afwezigheid op aarde. Die tijd staat bol 
van rampen, plagen, ziekten, oorlogen, 
valse leraars, hongersnoden, natuur-
rampen etc., bepaald geen opwekkende 
preek. Ik denk dat Hij met deze ‘rede 
over de laatste dingen’ in een zondag de 
kerk leeg gepreekt zou hebben. Slechts 
weinigen zouden bereid zijn deze 
woorden te overwegen. In de afgelopen 
tweeduizend jaar is Jezus’ afscheids-
rede dan ook nooit populair geweest. 
Hij heeft het gelijk aan Zijn kant, want 
de geschiedenis heeft zich letterlijk zo 
voltrokken.

Hoofd omhoog
Wat mij in onze dagen zo verwondert, 
is dat Zijn duidelijke advies hoe op 
dit alles te reageren, zo weinig leeft 
onder hen die zich christen noemen. 
Velen kennen die adviezen niet eens 
terwijl die toch met dikke letters in 
ons geheugen gegrift horen te staan. 
Immers, het gaat uitlopen op radeloze 
angst onder de volken. Als je dat serieus 
neemt, heb je toch alle reden om Zijn 
adviezen in je geheugen te prenten en 
ernaar te handelen. “Wanneer nu deze 
dingen beginnen te geschieden, richt u 
op en heft uw hoofden omhoog, want 

uw verlossing genaakt” (Luc. 21:28). Je 
oprichten en je hoofd omhoogheffen, is 
tegengesteld aan neerslachtig worden 
om hetgeen je overkomt en wat je om 
je heen waarneemt. Jezus spreekt in de 
geest van de profeet Jesaja (Jes. 41:10): 
“Zie niet angstig rond, want Ik ben uw 
God!” Een christen die dit gelooft en 
beleeft, loopt er dus anders bij. Hij of 
zij denkt, praat en kijkt anders in een 
crisistijd dan de mensen die dit houvast 
missen.

Israël
Na eerst over onze houding gesproken 
te hebben, geeft Jezus ons drie concrete 
adviezen, alle drie in de gebiedende 

wijs! Ten eerste: “Let op de vijgenboom 
en al de bomen” (Luc. 21:29b). De vijgen-
boom is het beeld van het volk Israël. 
Concreet gebiedt Hij ons op Israël en al 
de volken te letten. Gods raadsbesluit 
voltrekt zich immers via Israël naar 
al de volken. Alle neuzen staan heden 
ten dage dan ook richting Jeruzalem. 
Gods handelen met Israël is dan ook 
bepalend voor Zijn handelen met alle 
volken. Het tweede advies: “Ziet toe op 
uzelf” (Luc. 21:34a). Mensen kunnen in 
crisistijd zo druk zijn met anderen en 
omstandigheden, dat ze verzuimen op 
zichzelf toe te zien. Het is gemakkelijk 
te vluchten in drank, drugs en kalme-
ringsmiddelen en je te laten meeslepen 

in alle angsten en zorgen waarmee 
mensen en media ons om de oren 
slaan. In plaats van omhoog te zien, 
ons op te richten en te vertrouwen op 
het Godsbestuur, gebeurt dan precies 
het tegengestelde. Somberheid, angst, 
depressie en neerslachtigheid gaan dan 
het leven beheersen. 

Voortdurend gebed
Het derde advies: “Waakt te allen tijde, 
biddende dat gij in staat moogt wezen te 
ontkomen aan alles wat geschieden zal” 
(Luc. 21:36a). Zo draagt Jezus ons op 
geen moment de ogen te sluiten voor 
de werkelijkheid om ons heen. Geen 
struisvogelpolitiek en niet wegkijken, 
maar ook in crisistijd het leven on-
der ogen zien. Dat kan alleen door in 
gesprek te gaan met de Eeuwige zelf, 
biddend! Dat is een voortdurend gebed 
in vertrouwen dat God weet wat Hij 
doet en dat Hij nooit en te nimmer de 
rechtvaardige en de onrechtvaardige op 
één hoop gooit. Hij zal altijd scheiding 
aanbrengen tussen gelovigen en onge-
lovigen, rechtvaardigen en onrechtvaar-
digen. Voor de rechtvaardige is er een 
begaanbare weg om aan angst en zorg 
te ontkomen!

Anders
Drie adviezen, drie dwingende 
opdrachten: Let op, zie toe op uzelf, 
waakt te allen tijde! Leer ze uit uw 
hoofd, schrijf ze op uw hand, zodat ze 
dagelijks deel zijn van uzelf. Dan zult 
u ontdekken dat u heel anders door 
crisistijden heengaat dan de andere 
mensen die deze adviezen niet kennen 
of moedwillig negeren. Dan zult u de 
levende God leren kennen die regeert 
en de Zijnen bij name kent. ”En zie, Ik 
ben met u al de dagen [van uw leven] 
tot aan de voleinding der wereld” 
(Matt. 28:10). Wat mij betreft, ik kan 
het daar mee doen!
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Tijdens deze coronacrisis worden we overspoeld met allerlei adviezen,  
en het lijkt wel of we in ons land zeventien miljoen deskundigen hebben.  

Goed bedoeld, maar ook verwarrend.
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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 terug, maar niet van weggeweest, want 

    

 

bankrekening nummer:  
NL12 RABO 0335 5422 39 

ook tijdens de zorgelijke coronatijd is Jaffa doorgegaan om de 
kwetsbare groep, die niet zonder kan, de helpende hand te bieden. 
Dat gebeurde in de vorm van: 
- lessen en contacten via Internet, voor zover mogelijk 
- een warme maaltijd thuis i.p.v. in het instituut 
- voedselpakketten, die werden ingepakt en bezorgd door toegewijde    
vrijwilligers 
- behalve voedselpakketten voor de bejaarden, ook extra aandacht 
voor deze kwetsbare groep om hen niet te laten  vereenzamen 

Kortom, er is geïmproviseerd, wat vaak betekende extra kosten. 
De voorbereidingen voor de zomerkampen zijn gestart, wel in 
aangepaste vorm door de coronamaatregelen. 
De kinderen rekenen erop. Mogen ze ook op u rekenen? 
                                   ELKE EURO MAAKT EEN VERSCHIL. 
                                                Hartelijk bedankt. 

 

 

 

Meer informatie bij onze secretaris:   
tel. 0548-61 17 48/e-mail: info@jaffaproject.nl 
website: www.jaffaproject.nl 
facebook: Jaffa-Project Nederland 

Voor deelname aan ons sponsorplan: 
Anneke en Eveline de Vries tel. 06 83210154/ 
email: annekedevriesversteeg@hotmail.com 

Met een legaat of plaats in uw testament voor de 
kinderen van Jaffa reikt u hen de hand naar een 
betere toekomst.

 

 

 

advertenties

Jan Budding Schilderwerk
Veenendaal

 

Voor al uw schilderwerk,
binnen en buiten!

06-39 675 192

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

Kijk voor veel Bijbelstudieboeken op www.everread.nl

AMEN Bijbelmagazine - 22 mei j.l. verscheen nr. 150 met 
o.m. de volgende artikelen: ‘Het merkteken van het beest’, ‘Het 
Lam en de Leeuw’, ‘Roeping, hoop en erfenis’, ‘De Paulinische 
boodschap’, ‘Kruid of onkruid’ 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.

N.S. de Graaf - 96 blz - 20x12,5 cm - 9789066944398 - € 7,25

Hooglied - Over een herder en zijn geliefde - Binnen 
het  Jodendom wordt het Bijbelboek Hooglied gelezen op de achtste 
dag van het Pesachfeest waarmee de verlossing van Israël uit Egypte 
wordt herdacht. De inhoud wordt gezien als een afspiegeling van Gods 
liefdesverklaring aan Israël en Zijn verbond met Zijn volk. Hooglied 
beschrijft de herder en zijn geliefde als een prachtig paar, waarin de 
Herder en Zijn volk Israël niet moeilijk zijn te herkennen.

Dr. E.W. Bullinger - 256 blz - 21x14,8 cm - 9789066943308 - € 16,95

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

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

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

De Koorleider - Studies in de psalmen en hun 
titels - De psalmen zijn veel gelovigen dierbaar. Vaak sluit 
de inhoud naadloos aan bij de praktijk van het geloofsleven. 
De Koorleider bevat een rijke schat aan Bijbelse informatie 
over de psalmen en hun titels; de betekenis van de daarin 
gebruikte termen en van het woord sela en informatie over 
de ‘bedevaartsliederen’. Ook wijst het erop dat de opschriften 
die in onze Bijbels bovenaan de psalmen staan, eigenlijk de 
onderschriften zijn van de voorgaande psalmen!

126x190

International Christian Embassy Jerusalem, Postbus 40180, 8004 DD Zwolle, www.icej.nl 

ICEJ loofhuttenfeestreis 1-7 oktober 
o.b.v. halfpension € 995 excl. vlucht

    Reisleider Jacob Keegstra

Bekijk Lifestream: www.icej.nl

                                       
Hebreeuws leren met wekelijkse online lessen  
aan de hand van goede methode!  De cursus combineert 
-    de taal van Israël nu, haal meer uit een Israëlvakantie 
-    de taal van Israël vroeger, verbinding met Bijbelse tijden 
Hoe? 
-    via online meeting in groepen van 4 tot 6 personen                                 
-    individueel aanmelden, of samen met vrienden/bekenden 
-    in overleg kan per direct gestart worden 
-    laagdrempelig maar goed niveau, vanuit het Nederlands               
 -    cursusmateriaal wordt digitaal toegestuurd 
-    meer info                     
 
taaldoelhebreeuws@gmail.com 
of   06 23183025      fb Taaldoel Hebreeuws op maat 
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israël

Wie denkt dat vanwege de coronamaatregelen ook het onderwijs over Israël 
stilligt, zit er flink naast. Elke avond is er via onze website een lezing of Bijbel-
studie over Israël te volgen. Want als wij niet het land in kunnen, dan komt het 
land toch gewoon naar ons?

Vijf weetjes over onze sprekers
Het hart van het werk van Christenen voor Israël is het geven van Bijbels onderwijs 
over Israël. Dat doen we op allerlei manieren, maar de bekendste manier is misschien 
wel via onze sprekers. Wist u deze vijf dingen al over de sprekers van Christenen voor 
Israël?

1. We hebben achttien sprekers
In de afgelopen jaren is ons sprekersaanbod flink uitgebreid. Inmiddels hebben we 
achttien sprekers die staan te popelen om een lezing te geven over Gods trouw aan 
Israël. 

2. We verzorgen meer dan driehonderd lezingen per jaar
Er zijn weken dat we meer dan tien lezingen verzorgen! Vaak op uitnodiging, in zalen 
verspreid door heel Nederland. 

3. We zijn er voor elke doelgroep 
Of we nou worden uitgenodigd voor een seniorenvereniging of juist een jongeren-
groep: we hebben voor elk wat wils. 

4. Sommige sprekers schrijven ook boeken
Zo verscheen onlangs Zegen door Israël van ds. Oscar Lohuis en schreven ds. Henk Poot 
en ds. Willem Glashouwer beiden een boekenplank aan studieboeken over Israël vol.

5. U kunt ons ook uitnodigen
Hoewel we in onzekere tijden leven, kunt u onze sprekers gewoon uitnodigen voor een 
lezing of Bijbelstudie in uw woonplaats of kerkelijke gemeente. Ons team staat graag 
voor u klaar om u te ontzorgen. Schroom dus niet om contact met ons op te nemen via 
sprekers@cvi.nl, of bel 033 24 588 24. 

Geloofsopbouw en praktische handreikingen  
voor het gesprek over Israël

Verbonden met Israël
Veel christenen voelen zich verbonden met Israël. Maar waar is die verbonden-
heid eigenlijk op gebaseerd? Gaat het dan om een band met het Joodse volk 
uit de tijd van de Bijbel, of is het Israël van vandaag ook nog van betekenis? 
Als Israël voor God zo bijzonder is, wat is dan de plek van christenen in Gods 
plan? En is het herstel van Israël een teken van de tijd waarin wij leven? Op die 
vragen worden aan de hand van de Bijbel antwoorden gezocht, in de studie- 
serie ‘Verbonden met Israël’.

In deze Bijbelstudieserie van 
Christenen voor Israël gaat Sara 
van Oordt vijftien afleveringen 
lang in gesprek met drie Bijbelle-
raars: ds. Henk Poot, ds. Kees van 
Velzen en ds. Oscar Lohuis.

Eeuwige trouw
God heeft eeuwige verbonden 
gesloten met het volk Israël. Die 
beloftes zijn voor altijd. Maar 
tegelijkertijd is er de realiteit van 
vandaag. Israël is het meest bekri-

tiseerde land ter wereld. Antisemitisme steekt al eeuwenlang telkens weer de kop op. 
Hoe kan het dat toch dat de wereld het telkens op Israël voorzien heeft? Hoe kan Israël 
het uitverkoren volk zijn, als ze tegelijkertijd door velen beschouwd worden als een 
onderdrukkende bezettingsmacht?

Persoonlijke opbouw
Wat kun je in je eigen geloofsleven leren van Israël? In de serie zoomen we met ds. Kees 
van Velzen en ds. Henk Poot onder meer in op een aantal verhalen waarin grote lessen 
voor ons leven liggen. 

Verbonden met Israël
Verbonden met Israël is een serie gesprekken bedoeld voor persoonlijke geloofsopbouw, 
of om samen te kijken in familiekring. 

»  Verbonden met Israël is elke zaterdagavond om 19.30 uur te zien op ons YouTube-ka-
naal, via cvi.nl/livestream en op Family7. De afleveringen zijn ook terug te zien in de 
playlist ‘Verbonden met Israël’ op ons YouTube-kanaal.

Livestreams

“Fijn dat jullie in mijn huiskamer komen”
En uit de vele enthousiaste reacties (zelfs vanuit België) zien we dat de livestreams in 
een behoefte voorzien. Een greep uit de inmiddels honderden reacties:

“Even een reactie uit België. Wat een enthousiaste spreker. Geweldig bedankt CVI voor deze 
superavonden die zoveel mooie en duidelijke Bijbelse visies weergeven. Gods zegen toegewenst 
bij deze duidelijke Bijbelse Israëlavonden, meer dan nodig.”

“We genieten elke keer weer van de livestreams. Gods zegen voor jullie allemaal.” 

“Geweldig dat we nog kunnen studeren via livestream. Dat dit bestaat is een grote zegen in 
deze tijd. We hopen dat de liefde voor Israël hierdoor steeds groter zal worden.”

“Heel fijn de livestreams voor ons in Zeeuws-Vlaanderen.”

“Fijn, om overdag te bedenken, dat jullie ‘s avonds in mijn huiskamer komen met jullie bood-
schap.” 

“Wat een mooi idee van jullie deze livestreams. Ik heb er al veel gezien/gehoord. Ik geniet 
ervan.”

“Dank jullie wel voor deze bemoedigende en leerzame avonden. Wij genieten iedere avond en 
hebben er nog niet een gemist.”

“Bedankt voor de leerzame lezingen. Groeten vanuit Geel. Provincie Antwerpen/België.”

Kijkt u ook (weer) mee? Schakel van maandag tot en met vrijdag elke avond om 19.30 
uur in. Dat kan via www.cvi.nl/livestream, of via ons YouTube-kanaal (zoek op YouTube 
naar ‘Christenen voor Israël’ en abonneer op ons kanaal om niks te missen!). Natuurlijk 
kunt u daar alle lezingen achteraf ook terugkijken. In de komende maand kunt u spre-
kers als Willem Ouweneel, ds. Willem Glashouwer en ds. Henk Poot verwachten.  

Naast de reguliere livestreams verzorgen we ook af en toe een extra livestream met 
bijvoorbeeld een workshop of quiz. Houd hiervoor het programma op cvi.nl/livestream 
in de gaten! 
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Ondernemer Bob Salm is lid  
van onze businessclub  
‘Bouwen met Israël’

‘Mooi om ook 
zakelijk met Israël 
verbonden te zijn’
De businessclub van Christenen voor Israël is een 
groeiend netwerk van ondernemers met hart voor 
Israël. Wat motiveert hen? Voor de rubriek ‘Onder-
nemer in beeld’ gaan we in gesprek met een lid van 
de businessclub. Deze keer: Bob Salm van Digitaal 
Kantoor. 

Uw bedrijf heet Digitaal Kantoor. Welke dienst  
leveren jullie precies?
“Kort gezegd bieden wij bedrijven een online alles-
in-één-oplossing voor hun bedrijfsproces. Je ziet 
vaak dat bedrijven hiervoor verschillende diensten 
bij verschillende aanbieders afnemen. Het voordeel 
van Digitaal Kantoor is dat we het totaalplaatje 
leveren, van werkbon tot boekhoudpakket. Laatst 
vertelde een klant me: ‘Onze omzet is verdubbeld, 
met dezelfde bezetting.’ Dat is wat we voor ogen 
hebben.”

U bent vorig jaar lid geworden van de businessclub 
van Christenen voor Israël. Waarom?
“Ik heb een Joodse opa, die in de Tweede Wereld-
oorlog veertig familieleden verloor in de gaskamers. 
Hijzelf wist te overleven, maar droeg wat er toen 
gebeurd is natuurlijk altijd met zich mee. Israël is 
ook altijd belangrijk geweest in mijn leven. Daar 
wilde ik wat mee, maar wat precies? Uiteindelijk 
kwam ik uit bij de businessclub van Christenen voor 
Israël. Ik voel me verbonden met Israël en het is 
mooi ook zakelijk met Israël verbonden te zijn. Wie 
weet biedt het een opening om ooit zakelijk actief 
te worden in Israël zelf.”

Wat is het voordeel om lid te zijn van ‘Bouwen met 
Israël’?
“Met respect omgaan met Israël vind ik belang-
rijk. Niet alleen omdat het Gods volk is, maar ook 
vanwege de bijdrage van Joden aan deze wereld. 
Israël is een klein land en volk, maar wel op allerlei 
terreinen wereldwijd op het hoogste niveau actief. 
Dat zie je ook terug in de kordate aanpak van het 
coronavirus in Israël. Diezelfde mentaliteit herken 
ik in de businessclub van Christenen voor Israël. 
Gewoon doen wat nodig is, dat spreekt me als 
ondernemer aan.”

»  Bent of kent u ook een ondernemer met hart 
voor Israël? Kijk op cvi.nl/ondernemers voor meer 
info over ‘Bouwen met Israel’, of abonneer u ter 
kennismaking op onze WhatsApp-service (sla 
daarvoor het nummer 06 47156012 op in uw adres-
boek en app ‘ondernemersnieuws aan’). 

Shalomfonds 

‘Mijn baby is een wonder’
Vanuit de overtuiging dat het leven een kostbaar 
geschenk van God is, helpt de organisatie Be’ad Chaim 
in Israël vrouwen (en stellen) die abortus overwegen. 
Bij het maken van die keuze spelen afwezigheid van 
de toekomstige vader, werkeloosheid, schaamte of een 
gebrek aan financiële middelen vaak een grote rol.

Eden had al drie kinderen toen ze ontdekte opnieuw 
zwanger te zijn. Met de vader van haar drie kinderen had 
ze geen contact meer en zelf was ze al een jaar werkloos. 
Na drie eerdere abortussen koos ze er nu voor het kindje 
te houden, en het kraampakket van Be’ad Chaim was 
dan ook meer dan welkom. Na de geboorte van zoontje 
Johanan kreeg ze een jaar lang luiers, babymelk en andere 
noodzakelijke babyspullen. Zo voorzag Be’ad Chaim ook 

in een ledikantje, wandelwagen, badje en kleding. Het gaf 
Eden veel rust dat ze kon terugvallen op mensen die haar 
wilden helpen en begeleiden. “Heel erg bedankt voor alles. 
Dankzij alle steun heeft het ons het afgelopen jaar aan 
niets ontbroken. Dank u uit de grond van ons hart.”

De jonge Alla woonde nog bij haar ouders, broers en 
zussen toen ze zwanger bleek te zijn. De vader van het 
kindje wilde niets met Alla te maken hebben en haar fami-
lie zette haar erg onder druk om voor abortus te kiezen, 
mede vanwege hun financiële situatie. Alla dacht er inder-
daad serieus over na, maar had er geen rust over. Tijdens 
een bloedonderzoek overtuigde de verpleegkundige haar 
de zwangerschap als een geschenk te beschouwen. Alla 
nam contact op met Be’ad Chaim voor hulp en begelei-
ding en inmiddels is ze de gelukkige moeder van de kleine 
Tirza. “Mijn baby is een wonder uit de hemel. Ik heb geen 
spijt van haar. Ik kan God alleen maar bedanken!”

De begeleiding van Be’ad Chaim en praktische hulp na de 
bevalling en gedurende het eerste levensjaar van de baby’s 
zijn voor veel van deze jonge moeders onmisbaar. Het 
kraampakket is voor de meesten precies het steuntje in de 
rug dat ze nodig hebben om de juiste beslissing te nemen 
en voor het leven te kiezen.

»  Helpt u mee jonge moeders te voorzien van een kraam-
pakket? De kosten voor een pakket zijn 135 euro per 
maand. Elke bijdrage is welkom! Maak uw bijdrage over 
op NL38 ABNA 0529 310 252 en vermeld daarbij ‘kraam-
pakket Be’ad Chaim’.De kleine Tirza | Foto: Be’ad Chaim

Vanwege een beladen geschiedenis zijn Joden en Israël 
gevoelige thema’s in Oostenrijk. Toch is het werk van 
Christenen voor Israël in dat land indrukwekkend ge-
groeid. Een klein team van twee personen begon in 2008 
onder de naam Christen an der Seite Israels Österreich 
met een Israëlkrant, een eigen Oostenrijkse editie die 
zes keer per jaar verschijnt en veel aandacht besteedt 
aan de Joodse geschiedenis in eigen land.

Inmiddels heeft de krant al vijftienhonderd abonnees 
en is het team uitgegroeid tot twaalf enthousiaste 
mensen, onder wie drie jongeren voor Isreality. Ook 
heeft zich door de jaren heen een bijzondere vriend-
schap en vertrouwensband ontwikkeld tussen ons team 
en de Joodse gemeenschap in Oostenrijk. Regelma-
tig worden ouderen en ook Holocaustoverlevenden 
bezocht in het Joodse bejaardenhuis Maimonides in 
Wenen. Marie-Louise Weissenböck, die leidinggeeft aan 
het Oostenrijkse werk van Christenen voor Israël: “Ze 
vinden het altijd zo fijn als we komen en ik mag er zelfs 
regelmatig spreken. Dit is heel uniek voor christenen 
als je kijkt naar de geschiedenis.”

Meerdere keren per jaar verzorgen Marie-Louise en 
predikanten die zich verbonden voelen met het werk 
lezingen over Israël en antisemitisme. Regelmatig 
wordt een vriendenbrief en gebedsbrief rondgestuurd 
en jaarlijks wordt een reis naar Israël en Oekraïne geor-
ganiseerd. In 2014 namen ze het initiatief voor de ‘Mars 
van het Leven’, waarbij men van voormalig concentra-
tiekamp Mauthausen naar St. Georgen bij Gusen liep, 
een van de 52 ‘satellietkampen’ waar Joden dwangarbeid 
moesten doen tot ze door honger en uitputting stier-
ven. Het werd een indrukwekkende tocht van ‘boete 
en verzoening’. De Joodse hoofdcantor uit Wenen zong 
het Kaddisjgebed en vier predikanten uit verschillende 

denominaties hebben gebeden. De mars kreeg lande-
lijke bekendheid. De burgemeester en bewoners van St. 
Georgen waren zo onder de indruk dat ze dit jaar een 
Haus der Erinnerung hebben laten bouwen, dat voor 
publiek toegankelijk is.

“Onze samenleving is erg bezig met haar eigen geschie-
denis en mensen willen na generaties zwijgen nu meer 
weten over wat er nou echt gebeurd is. Onder chris-
tenen groeit een bewustzijn dat het belangrijk is om 
Holocaustoverlevenden te spreken nu het nog kan, 
nadat er eerst vooral angst was tegenover deze Joodse 
overlevenden vanwege de eigen geschiedenis”, aldus 
Marie-Louise. Vorig jaar ontving ze als bekroning op 
haar werk en enorme inzet de prestigieuze Gold Award, 
uitgereikt door de Women’s International Zionist Orga-
nization (WIZO), in het bijzijn van de burgemeester van 
Wenen en de Israëlische ambassadeur in Oostenrijk. 
Het team in Oostenrijk verdient onze steun en voorbe-
den. | Tekst: Ds. Kees Kant

Christenen voor Israël Internationaal

Een bijzondere opdracht

Marie-Louise Weissenböck (links) ontvangt de Gold Award.  
Foto: M.L. Weissenböck
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Steun onze voedselacties in Israël en Oekraïne

‘Jullie brengen niet alleen voedsel, 
jullie geven me ook hoop.’

Voor veel Joodse ouderen in Israël en Oekraïne heeft de coronacrisis directe en ingrijpende gevolgen. Gaarkeukens werden gesloten. Veel ouderen, 
onder wie ook een groot aantal Holocaustoverlevenden, dreigden het slachtoffer te worden. Zij zijn voor hun voedselvoorziening juist afhankelijk 

van de hulp van anderen.

Drie maanden geleden zijn we daarom in Oekraïne begonnen met de actie Meals on wheels (maaltijden op wielen), waarbij ons team het land doorkruist 
om maaltijden en voedselpakketten bij de mensen thuis te bezorgen. Ook Hineni in Jeruzalem bezorgt al wekenlang maaltijden aan huis bij armen  

en ouderen en zorgt zo voor de meest kwetsbaren. Niet alleen wij, maar ook de ontvangers van de maaltijden zijn dankbaar voor deze hulp.  
Zoals een van hen zei: “Jullie brengen niet alleen voedsel, jullie geven me ook hoop.”

Hulpvraag van de gemeente
Aan het begin van de coronacrisis werd Hineni 
benaderd door de gemeente Jeruzalem. Doordat 
de thuiszorg en vrijwilligershulp voor Holocaust- 
overlevenden opeens wegviel, kregen zij geen warm 
eten meer. Opnieuw gescheiden van familie, alleen 
met hun oorlogstrauma’s en de angst om ziek te 
worden, raakten veel mensen depressief. Directeur 
Benjamin Phillip, die goede contacten heeft met de 
burgemeester, beloofde waar mogelijk te helpen.

Stukje taart
Normaal gaan we niet bij de ouderen naar binnen als we 
een maaltijd komen brengen, maar zeggen we hen bij de 
deur kort gedag. Op 9 mei (de dag dat Oekraïne de over-
winning op nazi-Duitsland herdenkt) bezorgde ik een maal-
tijd bij Aaron, een weduwnaar van 78. Hij had een stukje 
taart gekocht en hij vond dat ik echt even moest gaan zitten 
om zijn vader te herdenken, die tijdens de oorlog tegen de 
nazi’s had gevochten. Na een kort gesprek, een foto van zijn 
vader erbij en een stukje taart, gingen we weer verder.

Race tegen de klok
Vanaf 09.00 uur begint de race tegen de klok. De maaltijden 
moeten dan worden bereid, want rond 11.00 uur worden 
deze opgehaald om rondgebracht te worden. Een kleine 
groep mensen komt vanaf 12.00 uur hun warme maaltijd 
afhalen, omdat het restaurant voorlopig nog gesloten is. 
Momenteel worden de maaltijden naar verschillende instan-
ties gebracht – bejaardentehuizen, buurtcentra en een bege-
leid wonen project, van waar vrijwilligers en IDF-soldaten de 
maaltijden vervolgens persoonlijk bij de mensen bezorgen.

Voedsel en hoop
De 82-jarige Holocaustoverlevende Valentina 
heeft kanker en is helemaal alleen. Nu is ze ook 
nog gedwongen thuis te blijven. Zelfs de chemo-
therapie die ze zo nodig heeft, gaat momenteel 
niet door. Wij hebben haar nu onder onze hoede 
genomen. U had haar stralende ogen moeten zien. 
Bij ons vertrek, waarbij we beloofden haar binnen-
kort weer voedsel te brengen, zei ze: “Jullie bren-
gen niet alleen voedsel, jullie geven me hoop.”

Vrijwilligers
Om al dit eten rond te brengen, zijn wel vrij-
willigers nodig. Een aantal Nederlanders zou 
komen helpen, maar de coronacrisis gooide roet 
in het eten. “De Eeuwige zal voorzien,” zegt 
Benjamin altijd. Zijn geloof werd ook dit keer 
niet beschaamd. De Duitse Ursula, Nederlandse 
Mia, en Evron, een Nederlander woonachtig in 
Jeruzalem, vormden een hardwerkend team dat 

honderden bestellingen klaarmaakte. Toen de twee vrouwen vertrokken, werd hun plaats 
ingenomen door medewerkers van de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem.

Aandacht, zorg en troost
Sergei is een iets jongere man en heeft 
kanker in een vergevorderd stadium. Na 
een herseninfarct is hij voor een deel 
verlamd geraakt. Voor hem en de andere 
Joodse mensen gaat het niet alleen om 
de maaltijd die we brengen en waar ze 
ontzettend blij mee zijn. De maaltijd verte-
genwoordigt ook de aandacht, zorg, troost 
en bemoediging die we de mensen willen 
geven in deze crisistijd.

Hartverwarmend
De reacties zijn hartverwarmend. 
Roslan en Jisrael leiden een hostel 
voor verstandelijk gehandicapte 
volwassenen in Gilo. Door de 
bureaucratische chaos op het stad-
huis waren zij aan het begin van de 
crisis tussen wal en schip geraakt. 
De eerste keer dat wij maaltijden 
brachten, bleven zij ons maar 
bedanken: “Toda! Toda raba!”

Tienduizend noodpakketten
Het is bijzonder te zien dat zoveel investeringen uit 
het verleden nu zo goed van pas komen. Zo werkten 
we al met veel gaarkeukens samen en zijn acht keukens 
onlangs gerenoveerd, zodat we nu veel maaltijden 
kunnen bereiden. We hebben een groot netwerk van 
medewerkers en beschikken over de nodige vergunnin-
gen om te mogen reizen. Het enige probleem is nu dat 
de vraag naar voedselpakketten het aanbod overstijgt. 
Daarom willen we de komende maanden graag tien-
duizend ‘noodpakketten’ gaan uitdelen.

Israël Oekraïne1 maaltijd 
= 

5 euro

Helpt u mee deze kwetsbare en arme mensen in deze moeilijke omstandigheden te voorzien van een maaltijd? Maak een bedrag van 5 euro of een 

veelvoud hiervan over via rekening NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen voor Israël, onder vermelding van ‘Voedselhulp’, gebruik de acceptgiro 

bij deze krant of doneer online via cvi.nl/maaltijd. Hartelijk dank voor uw steun!



advertentie

MAAK KENNIS MET Het Zoeklicht

We geloven in de Bijbel als het volmaakte Woord van God. Zeker in een wereld die in beroering is, 
biedt de Bijbel ons houvast. De schrijvers van magazine Het Zoeklicht zijn hier vast van overtuigd. 
Iedere maand geven zij opinies op het wereldnieuws, bieden ze verdieping in de kennis van Gods 

Woord en laten ze zien dat toewijding aan de Heere nodig is voor een leven uit verwachting.

t.w.v
€ 16,95

En ontvang
gratis

zoeklicht.nl/word-abonnee

gratis

12 nummers 

voor € 39,50

en krijg een 

boek cadeau

In Onvoorstelbaar vooruitzicht – de dag nadert leest u over...

• Gods plannen voor de wereld, Israël, de gemeente en u.

• de tekenen van Christus’ wederkomst die overal om ons 

heen zichtbaar zijn.

• het rookgordijn van misleiding dat mensen zal afl eiden van 

de waarheid.

• de geweldige toekomst die ons wacht in het toekomstig 

duizendjarig rijk van Christus. 

Amir Tsarfati is een Joodse autochtone Israëli die christen 

is. Door deze achtergrond heeft hij een duidelijk perspectief 

waarin hij Bijbelse historie, huidige gebeurtenissen en Bij-

belse profetie verweeft, en zo licht werpt op de geheimenis-

sen betreffende de eindtijd. Vanuit zijn gunstige standpunt in 

het Midden-Oosten en op grond van zorgvuldige Bijbelstudie 

wijst Amir op tekenen die ons laten weten dat de wederkomst 

van de Heere nabij is.

Te bestellen via Het Zoeklicht: 

www.zoeklichtwebshop.nl 

of 0343 – 41 3300

(€ 3,25 portokosten)

AUTEUR VAN DE BESTSELLER:
‘HET LAATSTE UUR’

Onvoorstelbaar vooruitzicht
de dag nadert
Ziet u de tekenen van de tijden?

Amir Tsarfati  |  ca. 224 pagina’s

€ 16,95

Onvoorstelbaar vooruitzicht
de dag nadert
Ziet u de tekenen van de tijden?

Amir Tsarfati  

€

      0343 – 413300

AUTEUR VAN DE BESTSELLER:
‘HET LAATSTE UUR’



Maak kennis met…
Naam: Joke 
Woont in: Huizen 
Vrijwilliger sinds: 2,5 jaar 
Functie: Receptioniste

Waarom doe je vrijwilligerswerk in het Israëlcentrum? 
“Omdat ik Israël een warm hart toedraag. Naast mijn 
werk als receptioniste in het Israëlcentrum doe ik 
ook ander vrijwilligerswerk voor Israël en het Joodse 

volk. Ik ben blij dat ik me op deze manier mag inzet-
ten voor Israël. Bovendien is de saamhorigheid hier 
in Nijkerk fijn. Alle neuzen staan dezelfde kant op.”

Wat houdt je functie precies in? 
“Ik ben receptioniste, dus dat betekent dat ik inko-
mende telefoontjes aanneem en zo nodig doorver-
bind naar de medewerkers. Daarnaast ben je als 
receptioniste het eerste aanspreekpunt voor bezoe-
kers. Mijn doel is om iedereen te begroeten en zich 
meteen thuis te laten voelen.”

Wat maak je zoal mee aan de telefoon? 
“Naast de zakelijke telefoontjes die binnenkomen, 
worden we ook vaak gebeld door mensen die even 
hun hart willen luchten. Ze vinden het dan fijn om 
hun verhaal kwijt te kunnen, bijvoorbeeld als Israël 
weer eens onrecht wordt aangedaan of als er iets 
anders belangrijks speelt. Ik probeer dan een luis-
terend oor te bieden, en duidelijk te maken dat we 
als Christenen voor Israël altijd zullen doorgaan om 
de boodschap van Gods trouw aan Israël bekend te 
maken.”
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Zomertentoonstelling opent op 2 juni (vooraf aanmelden verplicht!) 

Redders in nood
Het kan niemand zijn ontgaan: 75 jaar bevrijding is dit jaar in het hele land een belangrijk thema. En onze 
zomertentoonstelling sluit daar mooi bij aan. Redders in nood vertelt het verhaal van mensen die er bewust 
voor kozen Joden te helpen, maar laat ook zien wat de gevolgen zijn als zoveel anderen wegkijken. Johanna 
van Davelaar, werkzaam op de afdeling Educatie, is nauw betrokken bij de tentoonstelling en hoopt weer op 
veel bezoekers.

actief

Joodse kalender 

6 juni 2020
Thoralezing: Nasó, Numeri 4:21–7:89 
Haftarahlezing: Richteren 13:2-25
 
13 juni 2020
Thoralezing: Beha’alótcha, Numeri 8:1-12:16
Haftarahlezing: Zacharia 2:14-4:7

20 juni 2020
Thoralezing: Sjelách lechá, Numeri 13:1-15:41 
Haftarahlezing: Jozua 2:1-24
 
27 juni 2020
Thoralezing: Kórach, Numeri 16:1-18:32
Haftarahlezing: 1 Samuel 11:14-12:22

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  
26 juni 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, Ruben Ridderhof

TECHNISCHE REALISATIE: Novente creatief en digitaal bureau, Nunspeet

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

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

colofon

Israël en de Kerk

Wat is onze identiteit?
Op 5 juni a.s. verschijnt het zomernummer van Israël en de Kerk, 
met als thema ‘identiteit’. Wat is de identiteit van de christelijke 
gemeente met een overwegend heidense afkomst in relatie tot 
Israël? Joden blijven Joden volgens het Nieuwe Testament, maar 
er is ook een ‘volk uit de heidenen’. Rabbijn Tzvi Marx gaat vanuit 
een persoonlijk engagement in op de vraag naar Joodse visies op 
het christendom. Dr. Ruth Ashrafi schreef het tweede deel van 
haar miniserie over een rabbijn die het Nieuwe Testament leest.  
Ds. Frank Heikoop schrijft over de 
Joodse identiteit van Jezus. En zo 
lopen als vanzelf de Joodse identi-
teit van Jezus en de apostelen en de 
Noachidische geboden als richtlijn 
voor alle volken als rode draden 
door dit nummer. 

»  Israël en de Kerk is een tijd-
schrift voor voorgangers en 
theologen. Ga voor een gratis 
abonnement naar  
cvi.nl/israelendekerk

Samen met haar collega’s is ze al sinds september 
vorig jaar met de tentoonstelling bezig. Ze inter-
viewde kinderen van redders, struinde internet af 
naar verhalen, verzamelde attributen en dacht na 
over de creatieve uitwerking van alle plannen. De 
vraag ‘wat zou jij doen?’ was best confronterend. 
“De verhalen van de redders zijn hoopgevend, maar 
je ziet ook hoeveel er is misgegaan, omdat heel veel 
mensen niets deden en wegkeken. Het was heftig om 
in te duiken, het deed me echt wat, 
maar tegelijkertijd ook inspirerend. 
Het verhaal dat mij het meest is 
bijgebleven, is dat van Betsie ten 
Boom. Ze stond niet alleen op tegen 
onrecht, het ging dieper, ze deed het 
uit liefde voor Israël. Ze zag wat er 
met Gods volk gebeurde, kwam in 
actie, en bleef onder zeer moeilijke 
omstandigheden getuigen van Gods 
liefde.”

Brug
De tentoonstelling wil ook een brug 
slaan naar het heden, waarin antise-
mitisme helaas weer flink in opkomst is. “We willen 
mensen aan het denken zetten en laten zien dat iets 
of niets doen alle verschil kan maken. En dat geldt 
ook voor jongeren. Het hoeft niet altijd groots te zijn, 
het kan ook in ’t klein. Blijf je stil of zeg je iets als er 
in je klas of vriendengroep negatief over Israël en het 
Joodse volk gepraat wordt? En bid je wel eens voor 
Israël? De tentoonstelling heeft me geleerd dat het 
goede doen, ook al kost het je alles, toch het beste is.”

Opdrachten
Ook nu is er weer alles aan gedaan om de (interac-
tieve) tentoonstelling voor alle leeftijdsgroepen zo 
interessant mogelijk te maken. “Aan de hand van 
opdrachten kom je meer te weten over het werk 
van de redders. Zo moet je bijvoorbeeld op de fiets 

springen en heel hard trappen om het 
antwoord op een vraag te vinden. Die 
fiets heeft weer alles te maken met 
iemand die als koerierster geheime 
documenten rondbracht. Uiteraard is 
er ook een schuilplaats voor onderdui-
kers. We hebben geprobeerd de tijd en 
mensen van toen dichterbij te halen, 

juist ook om de bezoekers te laten nadenken over 
hun positie nu. Spring je in deze tijd in de bres voor 
het Joodse volk?”

Vooraf aanmelden
Zowel voor individuele bezoekers, gezinnen als 
(school)groepen is Redders in nood uiterst boeiend 
en leerzaam. U bent dan ook van harte welkom. We 
houden ons aan de richtlijnen van de overheid m.b.t. 
de coronamaatregelen. Dit betekent dat we maar een 
beperkt aantal bezoekers tegelijk kunnen toelaten, en 
op dit moment nog niet weten wanneer (school)groe-
pen welkom zijn. 

»  De toegang is gratis, maar vooraf (telefonisch of 
online) aanmelden is verplicht! Kijk voor actuele 
informatie op cvi.nl/redders
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Giften graag op
NL97INGB0003885840

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

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

40 jaar ten doel:
Israël helpen met
de verpleging van

alle bevolkingsgroepen,
ongeacht afkomst en

overtuiging.

Verpleegkundige hulp
discrimineert niet....

Geeft u óm Israël,
geef dan voor Israël

www.verplegingvoorisrael.nl

Bed and breakfast Shalom

Wij gebruiken Israel producten van IPC o.a. jams, dadelspread, thee, 
granola en natuurlijk Shalom handdoeken met div. verzorgingsproducten. 
Prachtige locatie op 3 km afstand van de historische binnenstad Kampen 

vlak aan de IJssel met wandel en fietsroutes 
www.bedandbreakfastshalom.nl

BIJ U THUIS
KIES UW KEUKEN 

WIJ KOMEN NAAR U TOE: 
NAAR DE PLEK WAAR 

DE NIEUWE
KEUKEN KOMT. 

U KIEST DE MATERIALEN 
WAARMEE WIJ
 TER PLEKKE HET 

3D-ONTWERP MAKEN. 

WIJ MONTEREN UW 
KEUKEN EN STAAN OOK NA 
OPLEVERING GARANT VOOR 

KEUKENPLEZIER!

1 2 3

UNIEKE  
KEUKENFORMULE
Wij zijn de meest flexibele 
keukenspecialist van Nederland. Met 
onze compleet uitgeruste showroombus 
brengen wij een uitgebreide collectie bij 
u thuis. Uw woning is onze showroom!

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

 Geen aanbetaling

Inspiratie op doen? Ga naar: 

www.homekeukens.nl
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14 mei 1948. De staat Israël werd gesticht. Inmiddels is dat 
72 jaar geleden. Wat is er veel gebeurd in de tussentijd, niet 
alleen maar mooie dingen helaas. Vanaf het begin heeft Isra-
el te maken gehad met oorlogen en dreigingen en worden ze 
van meerdere kanten onder schot gehouden. Vaak komt Israël 
negatief in het nieuws. Wat vind jij daar eigenlijk van? Hoe kijk 
jij naar Israël?

Er zijn gelukkig ook enorm veel mooie dingen gebeurd. Over de hele we-
reld keren Joden terug naar Israël. We zien dat God Zijn volk thuisbrengt. 
Daarnaast zien we dat Hij Israël zegent. Het land bloeit op en het volk is 
zó innovatief dat allerlei Israëlische uitvindingen wereldwijd oplossingen 
bieden. Zoals nu, met het coronavirus. Israël is al ver in het ontwikkelen 
van een vaccin!

Dat Israël al 72 jaar bestaat, bewijst dat God eindeloos trouw is aan Zijn 
volk. Hij zorgt ervoor dat het land, ondanks alle aanvallen, dreigingen en 
aanslagen, nog steeds niet van de kaart is geveegd. Hij beschermt Israël, 
sinds Hij Abraham riep, tot op de dag van vandaag. Niet dat alles voor de 
wind gaat, maar dwars door de hele geschiedenis heen is Hij erbij. Wat 
een wonder! En wat bijzonder als je mag weten dat de God van Israël ook 
jouw God is. Dan mag je weten dat wat er ook gebeurt, Hij voor je zorgt 
en je beschermt.   

‘Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig,  
Zijn trouw van generatie op generatie!’ Psalm 100:5
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HOERA!  
ISRAËL IS 72 JAAR!

COLUMN

ISRAELITY

HET NIEUWE  
ISREALITY  

MAGAZINE  
IS  UIT!

Lees onder andere wat zanger Christian  
Verwoerd met Israël heeft, ontdek welke  
falafel het lekkerst is en verdiep je in het  
leven van Ruth. 
 
»  Meld je snel aan via isreality.nl/lid en dit  

supertoffe magazine valt bij jou op de mat!

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.

HOE KIJK JIJ NAAR ISRAËL?

DE KONING REGEERT!
Koningsdag. Dit jaar geen feest, geen groepen mensen op 
straat. Geen muziek, kleedjesmarkten of koningsspelen. Er 
werd niet gedanst en er waren geen optochten. Niets.  

Dit jaar liep ik op deze feestdag ’s morgens door het bos. 
Het was nog vroeg en er was niemand te bekennen. Het 
enige dat ik hoorde, waren de vogels die aan het fluiten 
waren. De zon scheen en de hemel was strakblauw. Een paar 
weken geleden waren alle bomen nog kaal. Maar nu bloeiden 
ze prachtig groen en liep alles uit. Ik baalde eigenlijk best 
wel dat deze gezellige dag in het water viel. Maar daar in dat 
bos bedacht ik dat dit een dag was van de grote Koning. De 
Schepper, die de natuur zo fantastisch mooi heeft gemaakt. 
Hij regeert, ook vandaag. Hij is trouw, aan Israël, aan jou en 
aan mij. Het feit dat alles weer groeit en bloeit bevestigt dat. 
Hij laat ons ook in deze tijd echt niet los, maar gaat door 
met Zijn plan voor Israël en de hele wereld. 

Misschien vond ik dit stiekem wel de mooiste Koningsdag 
tot nu toe. Niet om de omstandigheden, maar wel omdat 
God, de grote Koning, mij die dag liet zien dat Hij nog altijd 

dezelfde is! “De HEERE, de Allerhoogste, is ontzagwekkend, 
een groot Koning over de hele aarde” (Psalm 47:3)

Paola (22) 

» Meer lezen? Kijk op isreality.nl

WHATSAPP

VOLG JE ONS AL OP SOCIAL MEDIA?  
LIKE, VOLG, DEEL EN ABONNEER SNEL! (: 

IsrealityNL

Isreality Nederland

Isreality Nederland

isreality.nl
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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!

Vanaf € 975,- 


