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Omwille van Sion 
niet zwijgen
Begin juni stuurde de Raad van Kerken 
een brief naar minister Blok waarin werd 
opgeroepen Israël te treffen met (econo-
mische) sancties, mocht de Israëlische re-
gering soevereiniteit toepassen op delen 
van Judea en Samaria. De verbijstering 
was groot, niet alleen bij Christenen voor 
Israël, maar ook bij veel kerkleden en de 
Joodse gemeenschap in Nederland.

De Raad van Kerken bedient zich op een 
kwalijke manier van selectieve veront-
waardiging door op te roepen tot een 
boycot van Israël, terwijl in veel van de 
omringende landen de rechten van chris-
tenen niet geëerbiedigd worden en voort-
durend wordt opgeroepen tot haat tegen 
en vernietiging van Israël. Onder druk 
van de vele reacties van christenen en 
aangesloten kerkgenootschappen heeft de 
Raad van Kerken inmiddels spijt betuigd 
over de oproep. De brief zelf wordt echter 
niet ingetrokken, waardoor de spijtbe-
tuiging weinig meer is dan een lege huls. 
De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) 
heeft verklaard dat de oproep tot econo-
mische sancties een stap te ver is, en som-
mige andere kerkgenootschappen hebben 
zich van de brief gedistantieerd.

Het vertrouwen van de Joodse gemeen-
schap is opnieuw geschonden en bepaalt 
ons (wederom) bij lessen voor de toe-
komst. De kerk zal duidelijke(re) keuzes 
moeten maken om te voorkomen dat 
onze verbondenheid met Israël niet meer 
dan lippendienst wordt. Het is juist de 
roeping van de kerk een Bijbels getuigenis 
te laten horen waar het Israël betreft. Het 
is uw en onze opdracht onze stem te laten 
horen en omwille van Sion en Jeruzalem 
niet te zwijgen.

In deze krant leest u meer hierover. De 
brief van de Raad van Kerken en onze uit-
gebreide reactie daarop vindt u op cvi.nl.

aktueel
israëlisraël

Met heel het hart
Trots staan twee Joodse vrouwen met Israëlische vlaggen op een heuveltop in Samaria.  

Het gebied is opnieuw fel omstreden en wordt steevast gebrandmerkt als 'bezet Palestijns gebied'. 
Toch geloven veel Joden met heel hun hart in wat de Heere in de Bijbel aan hen heeft beloofd.

Die beloften lezen we in het Bijbelboek Ezechiël: "Zoals een 
herder op zoek gaat naar zijn kudde (…), zo zal Ik op zoek gaan 
naar Mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen 
ze verspreid zijn op de dag van wolken en donkerheid. Ik zal ze 
uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze 
brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël 
(…) Ze zullen daar neerliggen in een goede weideplaats en ze zul-
len grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël." 
(Ezechiël 34: 12-14)

Joden die deze belofte vandaag vervullen, worden veroordelend 
'kolonisten' genoemd, alsof ze rücksichtlos landjepik spelen 
tegenover de Arabieren die ook in het gebied wonen. De media 

en politici doen met heel hun hart mee om die beeldvorming 
in stand te houden. Regeringen en machthebbers vormen hun 
beleid daarnaar. Maar de werkelijkheid is zó anders. Er is ruimte 
genoeg en - uitzonderingen daargelaten - zoeken Joden niet de 
confrontatie, maar verlangen ze er met heel hun hart naar hier 
in vrede te leven en iets moois op te bouwen. Zo zijn zij zelfs tot 
zegen van het land en zijn bewoners.

Welk verhaal volgen wij? Lopen wij de beeldvorming van de 
media en politiek achterna, of geloven wij wat God zegt in Zijn 
Woord: Dat Hij hen "voorgoed in dit land zal planten met heel 
mijn hart en heel mijn ziel” (Jeremia 32:41)?
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Israël 
●   Bid dat het aantal coronabesmet- 

tingen in Israël niet verder toeneemt. 
Begin juni was er na een tijd van 
daling weer sprake van een stijging in 
het aantal vastgestelde infecties.

●   Bid om wijsheid voor de Israëlische re-
gering met betrekking tot de plannen 
Israëlisch recht toe te passen op delen 
van Judea en Samaria. Ook nu zien we 
dat velen het bezit van Bijbels grond-
gebied als omstreden zien, terwijl de 
Bijbel toch duidelijk spreekt over de 
terugkeer van het Joodse volk naar 
deze gebieden. Bid dat de regering dit 
als uitgangspunt neemt en zich niet 
laat beïnvloeden door de vele politie-
ke dreigementen van de EU, VN en 
landen uit het Midden-Oosten.

●   Bid voor de bescherming van Israël 
tegen aanvallen van Iran. Momenteel 
opereert Iran vooral indirect via  
Hezbollah in Libanon. Bid voor wijs-
heid voor het Israëlische leger. 

Israël en de volken 
●   “Hij heerst eeuwig met Zijn macht, 

Zijn ogen houden de wacht over de 
heidenvolken” (Psalm 66:7). Dank 
dat God heerst over de aarde. En bid 
dat de volken van de aarde dit zullen 
erkennen.  

●   Onlangs heeft de Raad van Kerken 
in Nederland een brief gestuurd naar 
minister Blok met de oproep Israël te 
veroordelen en sancties in te stellen 
wanneer Israël overgaat tot ‘annexa-
tie’ van Judea en Samaria. Bid dat 
christenen hiertegen opstaan en de 
brief geen effect zal hebben. 

●   Bid voor de Joden in Nederland. 
De brief van de Raad van Kerken 
komt hard aan en leidt tot verdriet 
en onbegrip. Bid voor bescherming 
van het Joodse volk nu het aantal anti-
semitische incidenten steeds verder 
toeneemt. 

Christenen voor Israël 
●   “De hemel en de aarde zullen voor-

bijgaan, maar Mijn woorden zullen 
beslist niet voorbijgaan” (Lukas 21:33). 
Dank voor Gods Woord, dat betrouw-
baar is, en bid dat christenen dicht 
bij dit Woord leven en erbij bepaald 
worden dat Gods trouw aan Israël 
nooit ophoudt.

●   Dank dat Christenen voor Israël veel 
mensen inspireert en oproept achter 
Israël te staan en op te komen voor 
het Joodse volk in en buiten Israël. 
Ook onder christenen kan een sterk 
antizionisme aanwezig zijn. Bid dat dit 
verbroken wordt. 

●   Dank voor het werk van Roger van 
Oordt als directeur van Christenen 
voor Israël. Bid om zegen voor de 
directiewissel nu Frank van Oordt het 
stokje overneemt en deze overgang 
naar een nieuwe situatie.
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» gebed@cvi.nl

Gebedspunten

Matteüs 7:3

De balk in uw eigen oog

Als kerk hebben wij de neiging Israël de maat te nemen en te 
zeggen wat er fout gaat. Maar wanneer nemen Joden ons de 
maat en lezen zij ons de les? De enige les die het Joodse volk 
ons voorgehouden heeft, is de Bijbel. En als het om zonden 
gaat neemt Israël neemt zichzelf de maat. Wanneer doen wij 
dat? En áls wij dat zouden doen, wat zouden wij dan belij-
den, wij theologen voorop?

Verzwegen 
Misschien dit? Wij hebben, U, Christus, over Wie we zoveel 
praten, tekort gedaan. Wij hebben verdoezeld dat U een 
Jood bent, en wij hebben verzwegen dat U alle beloften van 
God aan Israël gaat vervullen. Wij hebben de Heilige Schrift 
gebroken, we hebben gedacht dat het Nieuwe Testament 
belangrijker was dan het Oude. Dat kwam goed uit, want 
we dachten dat het in het Nieuwe vooral over ons ging. We 
hebben gedacht en gezegd dat U, Heere God, zich vooral 
thuisvoelt in de kerk. En dat kwam dan door ons geloof. We 

hebben Uw trouw aan Israël verdrongen. We hebben geen 
land of heilige plaatsen geannexeerd, dat niet, wij hebben U 
geannexeerd.

Mensenwerk
We hebben gezegd dat het mensenwerk was toen U een keer 
bracht in het lot van Israël, de kinderen van Uw volk terug-
bracht en Jeruzalem herstelde. We hebben gezwegen toen 
anderen riepen dat Joden in Hebron, Bethlehem en op de 
berg waar U Uw heilige woning stichtte, niets te zoeken heb-
ben. We hebben de grote daden die U in Uw liefde voor Israël 
doet in onze tijd, geloochend. Wij zeiden dat dit alleen maar 
voor onrust zou zorgen en nadelig zou zijn voor de eenheid 
van Uw kerk.

“Wij waren hardnekkig en boosaardig, wij zijn afgedwaald. Wat 
hebben wij, nu wij voor U staan? Wij waren daarbij ook nog 
hoogmoedig, maar U bent rechtvaardig en bij U is vergeving.”

“Wij waren hardnekkig en boosaardig, wij zijn afgedwaald’. Zomaar een paar woorden  
uit de diepe en intense zondenbelijdenis van het Joodse volk op Jom Kippoer.  

“Wat hebben wij, nu wij voor U staan, maar U bent rechtvaardig en bij U is vergeving.”

‘Breng ze terug’

Vrienden van de in 2014 in Gaza omgekomen Joodse soldaten Hadar 
Goldin en Oron Shaul demonstreren voor de terugkeer van hun li-
chamen en de bevrijding van de Israëlische Avera Mengistu. 

Afscheid
Hamas, de terreurbeweging die in de Gazastrook de scepter zwaait, 
heeft de lichamen van de gedode Israëlische soldaten nooit terugge-
geven. Hun ouders hebben dus nog nooit fatsoenlijk afscheid kun-

nen nemen van hun geliefde zonen. De glazen kist die de vrienden 
met zich meedroegen, symboliseert dit verdriet. 

Problemen
Avera Mengistu, een Israëli van Ethiopische komaf met een geschie-
denis van psychiatrische problemen, liep in september 2014 Gaza 
binnen en werd daar door Hamas opgepakt. Sindsdien is er niets 
meer van hem gehoord. | Foto: Flash90



Bij de oprichting van Christenen voor 
Israël, in 1980, was hij de eerste en enige 
werknemer. Wat een mooie periode is 
er daarna gekomen! Er was een toene-
mende groei aan inkomsten waardoor 
steeds meer mogelijkheden ontstonden 
dienstbaar te zijn in het verbreiden van de 
boodschap van liefde voor het uitverkoren 
volk Israël. Ook heeft Christenen voor 
Israël onder Rogers leiding het nodige 
weten bij te dragen aan goede contacten 
en vriendschappen tussen Joden en chris-
tenen in Nederland en wereldwijd. Tevens 
is er een belangrijke bijdrage geleverd aan 
de terugkeer naar en integratie in Israël 
van vele duizenden Joden uit Oekraïne. 

Andere functie
We zijn blij te kunnen melden dat Roger 
verbonden zal blijven aan Christenen 
voor Israël, maar dan in een andere func-
tie. Hij zal zich gaan bezighouden met 
projecten in Israël, de businessclub en de 
krant Israël Aktueel. Helaas kunnen we 
door de maatregelen rondom Covid-19 
nog niet op een passende manier afscheid 
nemen van Roger als directeur. Hopelijk 
zal dat afscheid in de toekomst alsnog 
kunnen plaatsvinden. 

Verbondenheid
Roger zal worden opgevolgd door zijn 
jongere broer Frank van Oordt. Frank is 
al enige jaren werkzaam voor Christenen 
voor Israël als hoofd van de afdeling Edu-

catie. We wensen hem Gods rijke zegen 
en Zijn wijsheid toe met zijn benoeming 
en hopen dat hij met vreugde zijn werk 
als directeur mag doen. Bovenal bidden 
we om de zegen over het werk voor Chris-
tenen voor Israël dat door de gehele staf 
en alle vrijwilligers wordt gedaan. Moge 

het de kerk dienen in het besef van de 
onlosmakelijke verbondenheid met onze 
oudste broeder Israël.

Namens het bestuur,
Ds. Frank Heikoop, voorzitter
Jan van Dijk, secretaris

juli - augustus 2020 | israël aktueel

3

Annexatie?
Een woord dat je momenteel voort-
durend leest en hoort in verband 
met Israël is ‘annexatie’. Wat wordt 
daarmee bedoeld? Het gaat om het 
gebied van Judea en Samaria, ook 
bekend onder de naam ‘Westelijke 
Jordaanoever’. De nieuwe Israëlische 
regering is van plan met ingang van 
juli een deel van dat gebied voortaan 
onder Israëlische soevereiniteit te 
laten vallen. Dat wil zeggen dat Israël 
dat gebied niet meer als ‘betwist’, of 
‘bezet’ gebied ziet, maar als een deel 
van de staat Israël. Het gaat om de 
Jordaanvallei, een aantal gebieden 
rondom Jeruzalem, en de steden en 
dorpen in Judea en Samaria waar veel 
Joden wonen. Bij elkaar is dat onge-
veer dertig procent van het grondge-
bied van Judea en Samaria. 

Vaak wordt er gesproken over het ‘in-
ternationaal recht’ dat Israël hiermee 
zou schenden. Maar gaat het hier nu 
echt om een ‘annexatie’? Eigenlijk 
niet. Een gebied annexeren, betekent 
dat je je een stuk land toe-eigent dat 
niet van jou is. En dat kun je bij een 
eventuele beslissing van Israël over 
de gebieden in Judea en Samaria niet 
zeggen. Na eeuwenlang Turks be-
stuur is in 1920 in San Remo door de 
internationale gemeenschap besloten 
dat Judea en Samaria onderdeel zou-
den zijn van het gebied waarin een 
Joodse staat kon worden opgericht. 
In 1967 heeft Israël in een verdedi-
gingsoorlog dit gebied op Jordanië 
veroverd. Wie in een verdedigings-
oorlog een stuk grond verovert, hoeft 
dat gebied niet terug te geven. Er 
zijn goede argumenten om te zeggen 
dat Israël het meeste recht heeft op 
deze gebieden. Ook heel wat juristen 
kijken er op deze manier naar. Bo-
vendien: Judea en Samaria behoren 
tot het gebied dat de Heere God Zijn 
volk heeft toegewezen en waar ook 
eeuwen geleden al een Joodse staat 
is geweest.

Moet de Israëlische regering verder 
gaan met dit plan? In Israël zijn de 
meningen verdeeld. Zo’n beetje heel 
de wereld heeft er een mening over. 
Ook veel kerken. Dat is niet nieuw. 
Zo vaak wisten kerken precies wat 
Joden moesten doen of laten. Mis-
schien kunnen kerken daar beter mee 
ophouden en zich wat bescheidener 
opstellen. De Israëlische regering is al 
72 jaar mans genoeg om verstandige 
besluiten te nemen en in een vijan-
dige omgeving een democratische 
rechtsstaat in stand te houden.

Kanttekening
Ds. Frank Heikoop
» fheikoop@cvi.nl

Nieuwe directeur
Met ingang van 1 juli 2020 zal Roger van Oordt zijn functie als directeur van Christenen voor Israël neerleggen.  
Hij heeft deze functie maar liefst veertig jaar mogen vervullen. Met grote dankbaarheid kijken we als bestuur  

terug op al die jaren, waarin Roger met grote inzet en motivatie de organisatie heeft geleid. 
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Goed dat de Europese Commissie 
veel oog heeft voor Israël, al zou je 
soms willen dat de aandacht wat 
positiever is. De EU kijkt vaak  
door een negatieve bril naar Israël, 
merk ik als SGP-lid in het Europees  
Parlement. Iets meer Brussels  
begrip zou vast veel effectiever 
zijn.
 
De lancering van de nieuwe eenheids-
regering in Israël zorgde in Brussel 
weer voor het oude liedje. Direct klonk 
kritiek, waarschuwingen en bijna zelfs 
sancties. Mikpunt van kritiek was een 
plan uit het coalitieakkoord van de 
regering Netanyahu: invoering van 
Israëlisch recht in Joodse gemeen-
schappen in Judea en Samaria. Althans, 
de nieuwe regering van Israël begint 
volgende maand een discussie over dat 
plan.

Sancties?
We moeten altijd afwachten wat er 
van politieke plannen terechtkomt. 
Dat is zo in Nederland, in de EU, maar 
natuurlijk ook in Israël. Maar door 
de negatieve bril van de EU leek het 

alsof Israël al een annexatie begonnen 
was. Ministers van Frankrijk, Spanje, 
België en nog vier EU-landen wilden al 
sancties instellen tegen Israël, vooral 
op de handel. Zulke sancties zouden 
volgens mij erg voortijdig, eenzijdig en 
onnuttig zijn. Sinds wanneer worden 
sancties aangekondigd op basis van 
een regeerakkoord? Sinds wanneer 
houden we geen rekening met de 
legitieme veiligheidsbelangen van 
Israël? Sinds wanneer helpt eenzijdige 
druk het vredesproces? Bovendien, is 
de claim die Israël legt op het gebied 
in het licht van het ontstaan van de 
staat Israël (terug te voeren op de 
Balfourverklaring van 1917) nu echt zo 
discutabel? Gelukkig kwam het niet 

tot sancties. Bij een videovergadering 
van ministers van EU-landen half mei 
bleef het bij een waarschuwing. Daarin 
spreken de EU-landen ‘grote zorg’ uit 
over het plan en waarschuwden ze 
Netanyahu dat hij de grenzen moest 
respecteren.

Inspiratie
Ik vraag me wel eens af: hoe zou het 
gaan met een positievere EU-houding? 
Als de EU eens een andere bril zou 
opzetten? Ideeën genoeg. De EU kan 
inspiratie opdoen bij het Amerikaan-
se beleid. De Verenigde Staten zijn 
doorgaans wel positief over Israëlische 
inspanningen; de regering Trump pre-
senteerde zelfs een vredesplan voor het 
Midden-Oosten. En de EU? Mijn voor-
ganger in het Europees Parlement had 
het al voorspeld. “Het worden moei-
lijkere tijden in de relatie EU- Israël”, 
twitterde Bas Belder toen hij vorig jaar 
hoorde dat de Spaanse socialist Josep 
Borrell de nieuwe EU-coördinator 
voor Buitenlands Beleid zou worden. 
Borrell heeft zijn reputatie waarge-
maakt als Israël-criticus. Helaas. Maar 
we blijven hopen en bidden dat ooit 
het inzicht doorbreekt, en daarmee 
betere tijden voor iedereen.

Europa, kijk eens door een andere bril!



In 1948 werd de kersverse staat Israël 
direct door de buurlanden aangevallen. 
Dat gebeurde opnieuw in 1967 en in 
1973 en werd gevolgd door ten minste 
twee intifada’s. Desalniettemin heeft 
Israël in 1993 ingestemd met de Os-
lo-akkoorden. Wat is Israëls ‘beloning’ 
voor dit royale handelen jegens hen 
die op Israëls vernietiging uit zijn? 
Zelfmoordaanslagen tegen Israëlische 
burgers, oproepen tot oorlog, raketten 
uit Gaza, constante dreiging vanuit 
Zuid-Libanon en een permanente 
weigering om tot enig vredesoverleg te 
komen. De grote hoeveelheid geld die 
de EU en VN telkens weer beschikbaar 
stellen, verdwijnt in de zakken van de 
Palestijnse leiders. Daarnaast is er van 
vrije verkiezingen geen sprake. En hoe 
komt het dat christenen uit bijvoor-
beeld Bethlehem massaal zijn wegge-
trokken naar gebieden die niet onder 
de Palestijnse Autoriteit vallen? 

Eisen
De Palestijnse Autoriteit weigert 
elk gesprek over vrede tenzij haar 
onwerkelijke eisen, vooraf allemaal 
ingewilligd worden. Dit betreft o.a. 
de terugkeer van allen die in 1948 
binnen de landsgrenzen woonden, 
inclusief hun nazaten, waar ter wereld 
ook geboren of wonend. Ook zou 
Israël zich moeten terugtrekken tot 
achter de grenzen vóór 1948 en eist 
de Palestijnse Autoriteit Jeruzalem als 
hoofdstad op. 

Oslo-akkoorden
Van 1948 – 1967 hadden de Joden geen 
toegang tot de Oude Stad van Jeruza-
lem, werd de Joodse wijk totaal vernie-
tigd, terwijl de Joden die er woonden 

allen verdreven zijn. Israël heeft zich 
eenzijdig teruggetrokken uit Gaza. De 
daar aanwezige kwekerijen werden 
niet gekoesterd maar vernietigd. Nog 
altijd wordt Israël door de PA niet er-
kend als staat. Ik weet niet eens zeker 
of ze de Oslo-akkoorden wel erkend 
en ondertekend hebben. Yasser Arafat 
deed dat destijds op persoonlijke titel 
en refereerde richting zijn achterban 
aan de akkoorden als het Verdrag van 
Hoedaibiya, met andere woorden: ik 
houd me aan het verdrag zolang ik wil. 
Zodra het me beter uitkomt en ik sterk 
genoeg ben, verscheur ik het. Kennelijk 
wilt u als Raad een tweestaten-oplos-
sing voorstaan en verwezenlijken, 
waarbij de stad Jeruzalem verdeeld 
moet worden. Ik raad u aan Zacharia 
12 te lezen en ter harte te nemen.

Tirannie
Het gaat in uw brief helaas niet om de 
waarheid of werkelijkheid. U doet een 
zeer politieke uitspraak ten laste van 
Israël. U bent echter niet gerechtigd, 
noch toegerust, noch geïnstitueerd dit 
te doen. Ook hebt u dit gedaan zonder 
voorafgaande raadpleging en akkoord 
van de bij uw Raad aangesloten kerken. 
Ik lees in uw brief niets over de interne 
desastreuze tirannie van de Palestijnse 
Autoriteit en haar agressie tegen Israël, 
maar u roept wel wereldwijd op tegen 
zware economische sancties tegen 
Israël? U bewerkstelligt in feite dat 
de Palestijnse Autoriteit haar beleid 
kan continueren en uitbreiden, ook 
in de wereldpolitiek. Ondertussen 
krijgen terroristen die in Israëlische 
gevangenissen zitten (en hun families) 
maandelijks gezamenlijk meer dan tien 
miljoen dollar uitgekeerd.

Beschuldigen
In Israël hebben christenen, ook al vor-
men zij maar een paar procent van de 
bevolking, alle vrijheid van godsdienst. 
Ze worden niet gediscrimineerd of 
achtergesteld, integendeel. De we-
reld staat bol van christenvervolging, 
juist in moslimlanden. Daar hoor ik 
u helaas niet over, net zomin als over 
het door oorlog en geweld teloorgaan 
van het christendom in de (moslim)
landen in het Midden-Oosten. U kiest 
ervoor, wereldwijd, Israël te beschuldi-
gen, en dan ook nog eens in naam van 
het christelijk geloof en de christelijke 
kerken. U misbruikt uw naam en posi-
tie voor doelen die zeer Israëlvijandig 
zijn en ik roep u op, publiekelijk, terug 
te keren van deze waarlijk zeer grote 
onjuistheden.

Vrede over Israël
Ik sta geheel en gaarne achter Israël, 
het door God uitverkoren volk om tot 
zegen te zijn van de gehele aarde. De 
Arabieren rondom Israël blijven dat 
verhinderen en beschuldigen Israël 
van hun eigen gedrag. Door nu zo te 
handelen, steunt u als Raad dit gedrag, 
en moedigt u daardoor mede aan tot 
verdere aanvallen op en agressie jegens 
Israël. U neemt daarbij een niet te dra-
gen verantwoordelijkheid op u. Wees 
u daarvan bewust. Christenen horen 
naast en achter Israël, hun oudste 
broeder, te staan en nergens anders. 
Vrede zij over Israël! 

Prof. Blokland was hoogleraar belasting-
recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.
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Onlangs stuurde de Raad van Kerken een brief naar onze minister van  
Buitenlandse Zaken, waarin werd opgeroepen Israël sancties op te leggen.  

In een reactie aan de Raad heb ik mijn ernstige ongerustheid, diepe bezorgdheid  
en grote teleurstelling geuit over dit onterechte en onjuiste handelen. 
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Roger van Oordt 
» rvoordt@cvi.nl

Het kantoor van de Raad van Kerken in Amersfoort. | Foto: Google Streetview

Uit het hart gegrepen

‘Christenen horen naast  
en achter Israël te staan’ 

Onlangs stuurde de Raad van Kerken 
namens zeventien landelijke kerk-
verbanden een brief naar de minister 
van Buitenlandse Zaken, Stef Blok. In 
deze brief werd er bij de minister op 
aangedrongen het associatieverdrag 
tussen Europa en Israël op te zeggen, 
mocht Israël overgaan tot ‘annexatie’ 
van gebieden in Judea en Samaria. 
Ook riep de Raad van Kerken op tot 
boycotmaatregelen.

In dezelfde week beweerde theoloog 
Stefan Paas, hoogleraar Missiologie, 
dat het Joodse HaCarmel Kosher Res-
taurant in Amsterdam, dat opnieuw 
doelwit werd van een aanslag, deze 
aanslag aan zichzelf te wijten had 
door een Israëlische vlag in het pand 
op te hangen. Zo’n vlag kan immers 
als provocatie worden opgevat (zie 
ook niw.nl, ‘de ongelooflijke EO’) Niet 
alleen in Nederland en ook in onze ei-
gen kerken zit de haat tegen Israël en 
het Joodse volk diep. Ook wereldwijd 
zien we een snelgroeiend antisemi-
tisme. Onlangs sprak ik een Joods 
echtpaar dat in de jaren negentig 
vanuit Oost-Oekraïne naar Amerika 
geëmigreerd was. Ze vertelden dat ze 
nu dezelfde gesprekken voeren met 
hun kinderen als toen ze overwogen 
naar Amerika te emigreren. Dit keer 
gaat het over emigratie naar Israël, 
vanwege het groeiende antisemitisme 
in Amerika. Ze hebben inmiddels een 
appartement in Israël gekocht, voor 
het geval dat...

Wat pijn doet is dat het antisemitisme 
zo diepgeworteld is in onze kerken. 
Bijna tweeduizend jaar hebben we 
geleerd dat de kerk in de plaats van 
Israël gekomen is. We kunnen blijk-
baar niet verwerken dat wij er ‘slechts’ 
bijgekomen zijn, dat we deel hebben 
mogen krijgen aan de saprijke wortel. 
De vijand van God en mensen doet 
er alles aan onze hoogmoed telkens 
weer te bevestigen. De pijlen van 
de kerk zijn nu gericht op de Joodse 
staat. Het lijkt wel of we slechts in 
één ding eensgezind kunnen zijn: onze 
bijna aangeboren jaloezie op wat de 
God van Israël lief is: Zijn eigen volk. 

Onlangs las ik het boek Boekhouders 
van de Holocaust van Rob Bakker. 
Wist u dat in oktober 1940 de veertien 
leden van de Nederlandse Hoge Raad, 
ons hoogste rechtscollege, advies 
aan de volkerenbondexperts hebben 
gevraagd of het uitsluiten van Joden 
in strijd was met internationaal recht? 
Dat bleek niet het geval, dus konden 
ze met een gerust hart de Ariër-(niet-
Jood)verklaring invullen, samen met 
nog tweehonderdduizend ambtena-
ren. Daarmee was het lot van de Jo-
den bezegeld. Israël en internationaal 
recht, waar heb ik dat vaker gehoord?
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Boete voor brand

In december 2016 werd een nacht-
merriescenario realiteit in Haifa. Er 
brak brand uit bij een olieraffinaderij 
op een groot industriebedrijf met 
chemische industrie, bovenwinds van 
de dichtbevolkte stad. Een aantal 
uren waaide een giftige rookpluim 
over de stad. Het bedrijf kreeg deze 
maand een boete van ruim 300.000 
euro voor nalatigheid in de brandbe-
veiliging. | Foto: Flash90

Aansprakelijk
Een Amerikaanse rechtbank oordeel-
de begin juni dat Iran en Syrië aan-
sprakelijk zijn voor het leed dat Ame-
rikaanse Joden is aangedaan bij een 
aantal terreuraanslagen in Israël. Iran 
en Syrië steunen Palestijnse terreur-
groepen als Hamas en Islamitische 
Jihad en moeten daarom meebetalen 
aan de schadevergoeding. De hoogte 
daarvan is nog niet vastgesteld. Of 
de landen ooit zullen betalen, is twij-
felachtig.

Nooit meer-wet
De Amerikaanse president Trump 
ondertekende begin juni de ‘Nooit 
Meer’ Onderwijswet. Deze wet 
maakt budget vrij voor een betere 
coördinatie van het Holocaustonder-
wijs in de Verenigde Staten. Er komt 
onder meer een centrale databank 
met onderwijsmaterialen over de Ho-
locaust voor scholen in Amerika.

Hitlers geboortehuis

Het huis waar Adolf Hitler geboren 
werd, in het Oostenrijkse Braunau, 
werd hoe langer hoe meer een be-
zienswaardigheid voor figuren met 
neonazistische sympathieën. Na 
een lange gerechtelijke strijd met de 
eigenaar van het huis is nu besloten 
een politiebureau te vestigen in het 
gebouw. | Foto: Wikimedia Commons

Dode Zeerollen
Paleogenomica. Dat woord heeft u 
waarschijnlijk nog niet eerder ge-
hoord. Het is de kunst van het vinden 
van genetisch materiaal in oude 
resten. Met die kunst hebben Israë-
lische wetenschappers ontdekt dat 
sommige Dode Zeerollen op kalfshui-
den werden geschreven in plaats van 
geitenhuiden. Dit en andere ontdek-
kingen wierpen licht op het feit dat 
de rollen niet allemaal rond de Dode 
Zee kunnen zijn geschreven.

Hoe gaat het nu?
In juni vertrokken er twee vluchten met immigranten naar Israël, die bij aankomst al-
lemaal twee weken in quarantaine gaan. Israël hoopt in de zomermaanden ten minste 
duizend immigranten uit Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland te kunnen verwelkomen. 
Onder hen zijn veel gezinnen. Ook bereidt het land zich nog steeds voor op een even-
tuele grote toename van het aantal immigranten als de crisis over is. Ook het team van 
Christenen voor Israël in Oekraïne bereidt zich daarop voor. Als de grenzen weer open-
gaan, willen we snel kunnen handelen. Helpt u mee, zowel financieel als in gebed? 
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kort nieuws

VN-boycotlijst  
verder verankerd

Met de uitbraak van de coronapandemie verdween dit nieuws uit 
de actualiteit. Nu de Mensenrechtenraad echter weer vergadert, 
wordt deze lijst opnieuw in de schijnwerpers gezet. De raad heeft 
namelijk opdracht gegeven de lijst jaarlijks bij te werken. Daar-
toe wordt een groep ‘onafhankelijke experts’ bij elkaar geroepen. 
Ook worden resoluties die leiden tot deze boycotlijst jaarlijks 
bijgewerkt.

In feite voegt de toch al notoir tegen Israël vooringenomen Men-
senrechtenraad hiermee een nieuw anti-Israëlisch agendapunt 
toe en zal jaarlijks opnieuw aandacht worden gevestigd op bedrij-
ven die in deze gebieden zakendoen met Israël. Voor de betrok-
ken bedrijven vormt dit een blijvende ontmoediging. 

Een flauw lichtpuntje in deze kwestie is het feit dat steeds meer 
Europese landen weigeren van hun spreekrecht gebruik te maken 
als in de Mensenrechtenraad ‘Agendapunt 7’ aan de orde komt. 
Het is het enige vaste agendapunt van de raad, waarbij steevast 
wordt gesproken over ‘Israëls schending van de mensenrechten 
van de Palestijnen’. Enig geluid van officieel protest tegen deze 
vooringenomenheid is vanuit Europa echter nog niet vernomen.

In februari las u al in deze krant dat de VN-Mensenrechtenraad een lijst had  
gepubliceerd met daarop 112 bedrijven die zakendoen met Israël in betwist gebied.  
Het doel van deze lijst was zonneklaar: het al dan niet passief boycotten van Israël.

nieuws

Breng de Joden thuis

Onafscheidelijke zussen maken samen alija
Meestal zijn het de ouders die hun 
kinderen naar Israël volgen als deze 
alija gemaakt hebben. Bij Inna en 
Tatiana is het precies andersom. 
Deze twee zussen uit Oezbekistan, 
beiden in de zestig, zijn onlangs met 
een ‘evacuatievlucht’ in Israël aange-
komen. Nu maken ook hun kinderen 
en kleinkinderen plannen om hun 
geboorteland te verlaten.

Inna en Tatiana groeien op in een Jood-
se familie. Ze schelen slechts twee jaar 
in leeftijd en zijn onafscheidelijk. Als ze 
trouwen, scheiden hun wegen. Inna komt 
terecht in Ulyanovsk, een stad bij de rivier 
de Wolga en Tatiana woont op de Krim, 
zo’n drieduizend kilometer daarvandaan. 

Ze ervaart aan den lijve de gevolgen van de 
vijandelijkheden tussen Oekraïne en Rus-
land tijdens de afgelopen jaren.

Weg van Israël
Ondanks de fysieke afstand blijven de 
zussen onafscheidelijk. Zo bellen ze el-
kaar elke dag en doen ze er alles voor, 
elkaar ten minste één keer per jaar ‘live’ 
te ontmoeten. Inmiddels hebben ze bei-
den kinderen en kleinkinderen; ook zijn 
ze allebei gescheiden. Inna denkt al jaren 
na over alija, maar wil haar oude, zieke 
moeder voor wie ze zorgt, niet achter-
laten. Na haar dood valt die beperking 
weg en overtuigt Inna haar zus mee te 
gaan naar Israël voor een korte vakantie. 
Ze verblijven bij familie in Akko en zijn 
helemaal weg van Israël. Bij terugkomst 
in Oezbekistan gaan ze direct aan de slag 
met hun plannen om alija te maken, sa-
men uiteraard.

Dolblij
Als het coronavirus toeslaat, zijn Inna en 
Tatiana bang dat hun droom voorlopig 
niet zal uitkomen. Maar dankzij een ‘eva-
cuatievlucht’ uit Moskou landen ze een 

aantal weken later toch in Tel Aviv. Na een 
quarantaine van twee weken, vestigen ze 
zich in Akko. Waar anderen erg opzien te-
gen een verplicht verblijf van twee weken 
in een kleine hotelkamer, zijn de zussen 
dolblij. Want hoewel ze hun hele leven 
al onafscheidelijk zijn, zijn ze nog lang 
niet uitgepraat. En wat is mooier dat te 
kunnen doen in Israël, het land van hun 
dromen. 

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

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

Inna en Tatiana met hun moeder. | Foto: CVI

De twee zussen bij vertrek naar Israël. | Foto: CVI



Feit is dat na het uitroepen van de staat Israël in 1948, 
Jordanië het hart van het Beloofde Land bezet, inclu-
sief de Oude Stad van Jeruzalem. Jordanië noemt het 
gebied de ‘Westbank’. Feit is dat die situatie zal duren 
tot de Zesdaagse Oorlog (1967), als Israël de gebieden 
herovert. Feit is dat de Palestijnse Bevrijdingsorganisa-
tie (PLO, opgericht in 1964) de Westelijke Jordaanoever 
(Westbank) helemaal niet claimt zolang Jordanië er de 
scepter zwaait. Dat gebeurt pas na 1967, als Israël er 
(weer) komt. 

Feit is dat Israël na de Zesdaagse Oorlog de Westelijke 
Jordaanoever wil aanbieden aan de Arabieren, in ruil 
voor vrede en erkenning van zijn bestaansrecht. Dit 
aanbod wordt beantwoord met een drievoudig nee’ 
van de Arabische top in Khartoem: geen vrede, geen 
onderhandelingen en geen erkenning.

Feit is dat pas na de Jom Kippoeroorlog in 1973, de eer-
ste Joodse dorpen gebouwd worden in wat Joden Judea 
en Samaria noemen. Vóór die tijd was alleen een kleine 
groep Joden teruggekeerd naar Hebron, waar de Joodse 
gemeenschap in 1929 was afgeslacht, en naar de dorpen 
ten zuiden van Jeruzalem die in 1948 waren verwoest.

Propaganda wordt waarheid
Feit is dat de Oslo-akkoorden van 1993 zicht bieden op 
Palestijnse zelfstandigheid op het grondgebied van de 
Westelijke Jordaanoever. Het gebied wordt verdeeld 
in een regio waar de Palestijnse Autoriteit (opgericht 
naar aanleiding van de Oslo-akkoorden) autonomie 
heeft (A), een gedeelte dat onder Israëlisch (militair) 
gezag blijft (B) en een gedeelte waar de Joodse neder-
zettingen liggen (C). Of er een Palestijnse staat komt 
en hoe de grenzen van zo’n eventuele staat lopen, moet 
nog uitonderhandeld worden. Maar sinds 1993 vinden 
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De ‘bezette’ gebieden?

Israël op de kaart
Israël op de kaart is een handige pocketuitgave met dertien overzichtelijke 
kaartjes van Israël mét uitleg, zijn grondgebied en de grenzen vóór en na 
1948. Het laat goed zien dat het oorspronkelijk aan de Joden toegewezen 
gebied vele malen groter was dan het Israël zoals we dat tegenwoordig ken-
nen. Ook wordt het strategische belang van Judea en Samaria goed duidelijk, 
evenals de vele Bijbelse plaatsen die er liggen. Israël op de kaart is een uiterst 
bruikbare tool om – op basis van de feiten – het gesprek aan te gaan over de 
grenzen van Israël. 

» Het boekje met A6-formaat is te koop via israelwinkel.nl en kost € 2,50
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Velen lijken over Israël heen te vallen nu de Israëlische regering wil overgaan tot het toepassen  
van Israëlisch gezag over Joodse dorpen in meer gebieden van Judea en Samaria.  

Judea en Samaria behoren tot het hartland van Israël, maar worden door de wereld vaak  
als ‘bezet’ of Palestijns gebied bestempeld. Wat zijn de feiten en wat zegt de Bijbel?

steeds meer mensen het normaal over Palestijnse ge-
bieden of ‘bezette gebieden’ te spreken, waarbij ze ook 
van mening zijn dat Joden daar illegaal aanwezig zijn. 
Wat begint met Palestijnse propaganda wordt langza-
merhand de waarheid. Nadat er al decennialang geen 
enkele beweging zit in het zogenaamde vredesproces, 
heeft Israël het voornemen nu eindelijk ook het bur-
gerlijk bestuur in te stellen over de Joodse dorpen daar. 
Europa dreigt daarop met sancties en zelfs de Raad van 
Kerken heft dreigend zijn vingertje op.

Onze houding
Christenen voor Israël bemoeit zich niet met wat de 
regering van Israël besluit. Christenen hebben naar 
ons idee de Joden al veel te lang de les gelezen. Dat 
doen we dus niet meer. Bovendien staan we niet in de 
schoenen van de mensen die er wonen. We hebben 

een boodschap voor de kerk! Maar we hebben wel een 
Bijbelse visie op het gebied.

Het hart van Israël
Allereerst is het een heel strategisch gebied. Boven 
Judea en Samaria ligt Galilea. Aan de zuidkant vinden 
we de woestijn. De afstand tot het westen, de kust van 
Israël, is slechts vijftien kilometer. Bovendien zijn het 
de bergen van het Beloofde Land die de kuststrook 
overzien. Iedereen beseft dat van hieruit de staat Israël 
gemakkelijk in tweeën te snijden is. En dan heb je nog 
de Jordaanvallei, die zich vanaf Jericho naar het noor-
den uitstrekt en de ruggengraat van het land vormt.

Boven alles is deze zogeheten Westbank echter een 
heel Bijbels gebied. Hebron heb ik al genoemd, de 
stad waar de graven liggen van de aartsvaders-en 
moeders. Ten zuiden van Jeruzalem, in Judea liggen, 
tientallen Joodse dorpen, zoals Tekoa, Otniël en 
Maon, maar hier ligt ook Bethlehem. Boven Jeruza-
lem vinden we het grondgebied van de stammen van 
Jozef: Manasse en Efraïm. Ook vinden we daar Bethel, 
Silo, de universiteitsstad Ariel, de Ebal en de Gerizim, 
en Sichem. In de Jordaanvallei, die sinds 1973 weer 
bewoond wordt – ook door Arabieren – vinden we het 
gebied van de profeten Elia en Elisa. En Jeruzalem? 
In Oost-Jeruzalem klopt werkelijk het hart van de 
Bijbelse geschiedenis: de Tempelberg, de berg Sion, de 
Olijfberg.

Erfdeel
Met andere woorden: er is geen streek in heel het 
Beloofde Land die zo verbonden is met de identiteit 
en het wezen van het Joodse volk. Historisch gezien 
valt er op de termen Palestijnse gebieden en ‘bezette’ 
gebieden nogal wat af te dingen. Maar ook dit: zeggen 
dat Israël niets te zoeken heeft in Judea en Samaria, 
is hetzelfde als zeggen dat moslims niets te zoeken 
hebben in Mekka, rooms-katholieken in Rome of 
Grieken in Athene. Wij zeggen tegen de kerk: als je 
een Bijbelse boodschap omarmt zonder geschiedenis, 
zonder Oude Testament, zonder relatie met Israël en 
Jeruzalem, met een toekomst zonder aarde, kun je 
inderdaad je schouders ophalen over dit deel van het 
Heilige Land. Maar dan nog geeft het als kerk geen 
pas te zeggen wat Israël daar wel en niet doen moet. 
Als je de Bijbel werkelijk opent, lees je niet alleen dat 
de Heere dit land bestemd heeft voor Zijn volk, maar 
ook dat dit het erfdeel van God zelf is. Geen mens 
heeft het recht daar iets van af te doen.

De bergen van Samaria. | Foto: Shutterstock

Silo en omgeving. | Foto: Shutterstock
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Tragische dood 
Palestijnse 
man
Op 31 mei jl. werd de 32-jarige Palestijn 
Eyad al-Halak in Jeruzalem doodge-
schoten door een Israëlische politie-
man. Hij droeg iets bij zich waarvan 
de politie dacht dat het een wapen 
was. Toen de politie Eyad vroeg halt 
te houden, rende hij weg en werd de 
achtervolging ingezet. Daarbij werd er 
op hem geschoten en kwam hij om het 
leven.

De 32-jarige man was autist. Hij was 
het enige kind van zijn ouders, en zijn 
moeder omschreef hem als een engel. 
Toen dit gebeurde, was hij op weg naar 
de binnenstad van Jeruzalem, naar de 
dagopvang waar hij elke dag naartoe 
ging. Premier Netanyahu reageerde als 
volgt: “Wat er gebeurd is, is een tra-
gedie. Het gaat hier om een man met 
beperkingen en autisme die onterecht 
verdacht werd. We willen dat dit tot 
op de bodem wordt uitgezocht.” Eer-
der had hij al gezegd: “Wij allen rou-
wen samen met de familie. Dit betreft 
de gehele Israëlische samenleving als 
ook de gehele regering van Israël.” De 
politieman die het schot loste, is onder 
huisarrest geplaatst.

De locoburgemeester van Jeruzalem, 
Fleur Hassan-Nahoum, bracht samen 
met Areyh Stern, de opperrabbijn van 
Jeruzalem een bezoek aan de ouders 
van Eyad. De locoburgemeester: “De 
pijn van een moeder die haar zoon 
verliest, heeft niets te maken met 
huidskleur of religie.” De rabbijn vertel-
de te komen met een boodschap van 
vrede en verzoening en gaf aan dat de 
tragische dood van hun zoon hem veel 
pijn deed. Hij bad dat er spoedig geen 
bloed meer vergoten zal worden in 
Jeruzalem en omgeving. De vader van 
Eyad was zeer geraakt en bedankte de 
rabbijn en de locoburgemeester. “We 
willen allemaal in vrede samenleven”, 
zei hij. 

Op 7 februari 2019 werd in een na-
tuurgebied even buiten Jeruzalem het 
19-jarige Joodse meisje Ori Ansbacher 
verkracht en vermoord door de 27-jari-
ge Palestijn Arafat Irfaiya. Kortgeleden 
erkende Irfaiya voor de rechtbank dat 
zijn daad voortkwam uit terroristische 
motieven en de wens martelaar te 
worden. Tevergeefs heb ik internet 
afgezocht naar een afkeurende reactie 
van Mahmoud Abbas, de president van 
de Palestijnse Autoriteit, over deze 
walgelijke verkrachting en moord. Het 
enige wat elke keer naar voren komt, 
is dat voor hem niets zo belangrijk is 
als de geldelijke beloning aan Pales-
tijnen die Israëlische burgers hebben 
vermoord: “Onze martelaren en gevan-
genen zijn de bron van onze glorie en 
trots, nobeler dan wie dan ook.” 
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internationaal recht

De term ‘annexatie’ verwijst naar de handeling van een staat 
die – zonder toestemming – door bedreiging of het gebruik van 
geweld grondgebied van een andere staat overneemt of aan 
zijn eigen grondgebied toevoegt. Het zijn vooral de tegenstan-
ders van de plannen van de Israëlische regering die deze term 
gebruiken. Israël zelf doet dat niet. De regering baseert haar 
plannen op de Israeli Law and Administration Ordinance of 1948, 
een wet die het mogelijk maakt Israëlisch recht toe te passen op 
grondgebied van Israël. Deze wet wordt ook na de Zesdaagse 
Oorlog in 1967 en later in 1980 gebruikt als Israël zijn recht en 
jurisdictie toepast op een herenigd Jeruzalem. 

Onderhandelingen
Het gaat hier om Joodse nederzettingen en de Jordaanvallei. 
Volgens Israël is geen sprake van annexatie omdat hij terri-
toriale rechten (soevereiniteit) heeft met betrekking tot deze 
gebieden, op basis van het Mandaat van Palestina. Het mandaat 
belooft het Joodse volk in 1922 een ‘nationaal tehuis’ op het 
grondgebied van het huidige Israël én Jordanië. Nog geen twee 
jaar later wordt het gebied ten Oosten van de Jordaan (het hui-
dige Jordanië) aan Emir Abdullah weggegeven en blijft er voor 
de Joden slechts 24 procent van het oorspronkelijk beloofde 
gebied over. Bij de oprichting van de staat Israël (1948) worden 
de grenzen niet bepaald. Israël raakt direct in een oorlog ver-
wikkeld en heeft nooit de wapenstilstandsgrenzen van 1949 als 
zodanig aanvaard of afstand gedaan van zijn territoriale rech-
ten. Bij de Oslo-akkoorden (1993) worden Judea en Samaria ver-
deeld in drie gebieden. De Palestijnen hebben recht op zelfbe-
schikking, maar, zo zegt Israël, dat betekent nog niet dat ze ook 
recht hebben op een eigen staat. De enige manier waarop zo’n 
staat tot stand kan komen, is via onderhandelingen met Israël. 
Daarnaast is Israël van mening dat de gebieden waarover Israël 
sinds 1967 de controle heeft, geen ‘bezette’ gebieden zijn omdat 
zij nooit onderdeel geweest zijn van een andere staat. 

Illegaal
Het zal niemand verbazen dat de Palestijnen hierin lijnrecht 
tegenover Israël staan. Zij vinden dat de Westelijke Jordaan- 
oever eigendom is van het Palestijnse volk en de ‘Staat Palestina’. 
Volgens het Palestijns Nationaal Handvest (1964, 1968) is de 
Joodse staat Israël illegaal en heeft het Palestijnse volk zelfs 
recht op het hele gebied, dus inclusief het grondgebied van het 
huidige Israël. Israëls plannen zijn in de ogen van de Palestijnen 
dan ook niets anders dan annexatie, en de gebieden waarover 
het gaat, zijn ‘bezette gebieden’, waarbij verwezen wordt naar 
o.a. de Vierde Geneefse Conventie. Israël zou de regels van deze 
conventie ook overtreden door nederzettingen te bouwen.

Geen staat
Om iets als (illegale) annexatie te kunnen bestempelen, moet 
worden aangetoond dat het desbetreffende gebied deel uit-
maakt van een andere staat, en dat er sprake is (geweest) van 
bedreiging of gebruik van geweld. De Westelijke Jordaanoever 
is echter nooit onderdeel geweest van een andere staat. Vóór 
1920 was het gebied onderdeel van het Turks-Ottomaanse 
Rijk; daarna viel het onder het Mandaat voor Palestina, en na 
de Onafhankelijkheidsoorlog (1947-1949) werd het gebied door 
Jordanië bezet. Jordanië heeft het in 1948 op illegale manier 
veroverd, daarna bezet en geannexeerd, en er in 1988 afstand 
van gedaan. Verder zijn bijna alle experts het erover eens dat 
‘Palestina’ op dit moment geen staat is volgens de regels van het 
internationaal recht, met name omdat het geen overheid heeft 
die een exclusieve controle kan uitoefenen.

Status
Het argument dat Israël in 1967 (bij de Zesdaagse Oorlog) ille-
gaal geweld gebruikt zou hebben, klopt ook niet. Israël heeft 
de gebieden tijdens een defensieve oorlog veroverd. En ook nu, 
bij het toepassen van Israëlisch recht, is er geen sprake van ge-
weld. Een ander argument dat tegen Israël wordt ingezet, is dat 
een ‘bezettende’ macht het desbetreffende gebied nooit mag 
annexeren. Israël vindt echter dat hij niet als bezetter optreedt 
maar als gerechtigd soeverein. Ook wordt beweerd dat Israël 
met de plannen de Oslo-akkoorden zou schenden. Volgens het 
‘Interim Akkoord van 1995 mogen de Palestijnen noch de Isra-
eli’s de status van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 
veranderen zolang er nog geen definitief vredesakkoord ligt. 
Volgens de Palestijnen verandert Israël door zijn plannen de 
status van de gebieden. Volgens Israël blijft die status hetzelfde: 
de gebieden zijn immers altijd onderdeel van de staat Israël 
geweest en dat verandert niet door er Israëlisch recht toe te 
passen.

Conclusie
Het internationaal recht is niet eenduidig, en de geschiedenis 
van dit gebied uniek. Israël heeft goede argumenten dit grond-
gebied als onderdeel van de staat Israël te behandelen, waar-
door het woord ‘annexatie’ niet van toepassing is. Of het echter 
verstandig is er op dit moment Israëlisch recht toe te passen, is 
de vraag. Als het gebeurt, is Israël ook verplicht alle inwoners – 
Joods en niet- Joods – op gelijke wijze te behandelen. 

Andrew Tucker is directeur van The Hague Initiative for Internatio-
nal Co-operation.

Nu de regering Netanyahu van plan is Israëlisch recht toe te passen op gebieden  
op de Westelijke Jordaanoever buitelen termen als ‘annexatie’ en ‘illegaal  

onder internationaal recht’ over elkaar heen. Hoe zit het precies?

Premier Netanyahu legt de plannen uit aan de verzamelde pers in Ramat Gan. | Foto: Flash90

Column
Ds. Oscar Lohuis 
» olohuis@cvi.nl
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Tot voor kort maakte hij ondanks zijn hoge leeftijd 
nog bijna dagelijks een wandeling naar de muur van 
zijn geliefde ‘Oude Stad’ Jeruzalem. Hij woonde in het 
huis dat in de 19e eeuw door zijn uit Syrië afkomstige 
grootvader was gebouwd, destijds buiten de stad Jeru-
zalem. Een schilderachtig zijstraatje van de Jaffastraat. 
Nu ligt het in het centrum van de stad tegenover de 
Mahane Yehuda, de Joodse markt, en aan de rand van 
de wijk Mea Shearim, een kleurrijke omgeving.

Tijdens de Onafhankelijksoorlog van 1948 diende 
hij enkele jaren in de Hagana, de latere IDF. In 
1957 trouwde hij met de uit Nederland afkomstige 
kunstenares Hannah van Hulst. Ze kregen acht kinde-
ren en veel klein- en achterkleinkinderen. In 2004 
verscheen van haar hand de biografische roman Hier is 
je bruidegom over haar leven met Awram en de beleve-
nissen in haar gezin.

Awram Yakin was een kunstenaar met een breed palet. 
Hij schilderde veel dieren – meest aquarellen – maakte 

gravures, vaak met teksten uit de Bijbel als uitgangs-
punt, en verder ook historisch getinte huwelijksdocu-
menten. Hij creëerde – vooral in olieverf – kleurrijke 
landschappen, en ook de stad Jeruzalem was een steeds 
terugkerend onderwerp, in een overwegend impressio-
nistische stijl. De laatste jaren kon hij door slecht zicht 
nauwelijks meer schilderen en hield hij zich bezig met 
het maken van de meest exotische maskers.

In zowel Europa als de Verenigde Staten zijn in de 
loop der jaren diverse exposities aan het werk van 
deze bijzondere kunstenaar gewijd. Ook in het Isra-
elcentrum in Nijkerk hebben we het werk van Awram 
Yakin getoond. Zijn werken bevinden zich niet alleen 
in diverse grote musea, maar ook bij vele particulie-
ren. Moge zijn nagedachtenis, mede door zijn nagela-
ten werken, tot zegen van velen zijn.

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

In Memoriam Awram Yakin

juli - augustus 2020 | israël aktueel

In zijn woonplaats Jeruzalem is op zondag 10 mei jl. op 95-jarige leeftijd  
de Joodse beeldend kunstenaar Awram Yakin overleden.

Kernpunten van het 
Israëlisch-Palestijns conflict
De geschiedenis van de staat Israël is bewogen, maar 
wie kent het juiste verhaal? Berichtgeving is niet altijd 
compleet en vaak niet zonder vooringenomenheid. 
Hadassa Hirschfeld zoomt met haar boek Kernpunten 
van het Israëlisch-Palestijns conflict vooral in op dat deel 
van die geschiedenis. De geschiedenis van de staat Israël 
is voor velen ingewikkeld en emotioneel beladen. Soms 
zijn feit en mening moeilijk van elkaar te onderscheiden. 
Dit boek wil een handzaam en helder overzicht van het 
conflict met de Palestijnen geven. 

Korte hoofdstukken geven 
inzicht in de oorsprong van 
tegenstellingen, de strijd, 
de (vredes)verdragen en de 
geschilpunten. Hirschfeld 
(geschiedkundige) was twintig 
jaar directeur van het CIDI 
(Centrum Informatie en Docu-
mentatie Israël). In elf hoofd-
stukken wordt chronologisch 
het conflict beschreven. De 
meeste aandacht gaat naar 
zes belangrijkste obstakels voor vrede en het vredespro-
ces van 1991-2019. Rode draad is het conflict tussen het 
zelfstandige Joodse streven om naar Sion (het Beloofde 
Land) te trekken en de zelfverdediging van de Arabische 
inwoners van dat gebied. Enkele landkaartjes bij de tekst 
geven verduidelijking. Achter in het boek is een chronolo-
gisch overzicht gegeven van de gebeurtenissen van 1882 
tot 2019. 

Het boek geeft op neutrale wijze inzicht in het Israë-
lisch-Palestijns conflict tot op vandaag en beantwoordt 
de nodige vragen, zoals over de intifada’s, de Palestijnse 
Autoriteit en Hamas. Een aanrader. | Tekst: Marco van Putten

»  Hadassa Hirschfeld; Kernpunten van het Israëlisch- 
Palestijns conflict; Uitgeverij Aspekt, Soesterberg; € 18,95

In samenwerking met Scholten Uitgeverij zal Christenen 
voor Israël begin september twee nieuwe boeken uitge-
ven. Ds. Henk Poot heeft onder de titel Uittocht een boek 
geschreven over het Evangelie van Johannes. Eerder was hij 
op Family7 te zien met een Bijbelstudieserie over dit evan-
gelie. Scholten Uitgeverij bestaat inmiddels tien jaar en richt 
zich met haar uitgaven specifiek op de christelijke markt. 

Frank van Oordt: “We zijn heel blij dat we in Scholten 
Uitgeverij een partner hebben gevonden om het boek van 
ds. Poot uit te geven. Het boek werpt een nieuw licht op dit 
voor velen zo kostbare Johannesevangelie. Ook verschijnt dit 
najaar Israël en wij van prof.dr. Willem Ouweneel. Het is een 
verzameling columns die hij in de loop van de tijd geschre-
ven heeft en eerder op het platform van CiP te lezen waren. 
We hopen de samenwerking met Scholten Uitgeverij in de 
komende jaren verder uit te bouwen.”

Samenwerking resulteert in 
nieuwe boekuitgaven

Leerzaam en spannend gezelschapsspel

Op naar Jeruzalem
Christenen voor Israël heeft iets nieuws: Op naar Jeruzalem,  

een gezelschapsspel dat is uitgebracht in samenwerking met Neema Games.
Frank van Oordt met Cees Scholten, directeur van Scholten Uitgeverij

Elk jaar reizen miljoenen toeristen naar Israël om dit 
veelzijdige land te verkennen. Welke verhalen liggen 
er verborgen en wat kunnen ze ervan terugvinden? In 
Op naar Jeruzalem ben jij die toerist en wil je op zoveel 
mogelijk plaatsen wetenswaardigheden verzamelen 
uit de hele geschiedenis van Israël. De reis is echter 
niet zonder problemen. Zo kun je vertraging oplo-
pen en wetenswaardigheden verliezen. Degene die 
de meeste kennis verzamelt, is de winnaar. Dat kan 
overigens iedereen zijn, ook degene die aan het begin 
van het spel nog niets of weinig over Israël weet.

»  Op naar Jeruzalem is een spel van strategie en tact, 
waarbij je al spelend ook nog heel veel over Israël 
leert. Een echte aanrader voor kinderen én volwas-
senen. Het spel is geschikt voor 2 tot 6 personen van 
acht jaar en ouder. De speelduur is ongeveer 45 minu-
ten en de prijs € 19,99. Te bestellen via israelwinkel.nl.
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‘Ik zie veel bevlogenheid’

Open, onbevangen, eigenwijs en verbindend, zomaar 
wat typeringen die op Frank van toepassing zijn. Man 
van de grote lijnen, bruisend van ideeën en altijd op 
zoek naar de interactie met anderen. “Ik leer door 
interactie en het gesprek met anderen. Ik heb echt 
mensen om me heen nodig. Ik kan geen directeur zijn 
vanachter mijn bureau.”

Flexibel
Na een jarenlange loopbaan in het onderwijs begon 
Frank in 2018 bij Christenen voor Israël als hoofd van 
de afdeling Educatie. En hoewel hij de organisatie 
vanaf de zijlijn altijd heeft gevolgd, was veel toch ook 
nieuw. “De meeste mensen kende ik niet en ik moest 
ook de organisatie echt leren kennen. Ik zag en zie 
veel bevlogenheid. Waar ik van genoten heb, is dat het 
lang duurde voor ik wist wie er vrijwilliger was en wie 
medewerker. Daar zit gewoon geen verschil tussen, 
en dat is mooi. Wat verder opvalt, is dat alles georga-
niseerd is. Over alles is nagedacht. Tegelijkertijd is er 
veel ruimte en ligt niet alles vast. Je moet ook flexibel 
kunnen zijn. Dat is wel gebleken bij de coronacrisis, 
toen we met de livestreams konden inspringen op de 
ontstane situatie. Daar ben ik best trots op.” 

Moeheid
In het gezin waarin Frank opgroeide, was de liefde 
voor Israël een onlosmakelijk onderdeel van het ge-
loofsleven. Als tiener maakt hij de beginjaren van 
Christenen voor Israël mee, dat in 1980 door zijn 
vader wordt opgericht. Regelmatig gaat hij met hem 
mee op pad. De missie van toen is nog altijd dezelfde 
als nu, al signaleert Frank wel een verschil in openheid 
voor de boodschap. “Je ziet een bepaalde moeheid bij 
kerken. Voorgangers besteden liever geen aandacht 
aan Israël omdat het altijd onrust oplevert. Dat vind 
ik echt van de boze, alsof je zegt: ‘We praten in de we-
reld maar niet over Jezus, want het veroorzaakt zoveel 
opschudding’. Het is juist een teken dat we er iets mee 
moeten. Waar in de jaren tachtig toch velen een warm 
hart voor het land Israël hadden, heerst er nu vooral 
achterdocht. De media spelen een rol, en in de VN 
zie je heel sterk de lobby vanuit de Arabische wereld 
terug. Er is een sterke propagandamachine om de Pa-
lestijnen als slachtoffer neer te zetten en Israël als de 
kwade genius.”

Bezoeken
Het geven van Bijbels onderwijs over Israël is een 
van de kerntaken van Christenen voor Israël, en 
nog altijd hard nodig, zo ondervindt ook Frank. “Ik 
maak me grote zorgen over het gebrek aan kennis. 
Dat geldt voor alle onderdelen van het christelijk 
geloof, maar zeker ook als het om Israël gaat. In de 
kerk krijgen veel mensen niets mee over de plaats 
van Israël, de focus ligt heel erg op zelfbehoud. Je ziet 
dat Israël in heel veel gevallen angstvallig aan de kant 
geschoven wordt. Ook bij de predikantenopleidingen 
ontbreekt die aandacht.” Frank ziet het als onderdeel 
van zijn roeping als directeur hierover het gesprek 
aan te gaan. In de afgelopen twee jaar heeft hij een 
begin gemaakt met het bezoeken van predikanten en 
voorgangers. “Ik doe het met veel plezier. Het leert 
me veel, ik luister en zoek naar wat ons (ver)bindt. 
We lezen tenslotte dezelfde Bijbel, dan moet je het 
toch ook kunnen hebben over de positie van Israël? 
Daarnaast is het fijn het gesprek af te sluiten door 
samen te bidden.”

Hij heeft een warm kloppend hart voor onderwijs, iets wat uitstekend van pas komt bij een organisatie als Christenen  
voor Israël, waar het overbrengen van (Bijbelse) kennis in de missie verankerd ligt. Al op jonge leeftijd ging hij met zijn  

vader mee het land in voor lezingen, en was de liefde voor Israël een vanzelfsprekend onderdeel van het gezinsleven 
 en persoonlijk geloof. Nu, zoveel jaar later, grijpt hij nog steeds terug op de dingen die hij destijds heeft meegekregen.  

Met ingang van 1 juli 2020 volgt Frank van Oordt zijn broer Roger op als directeur van Christenen voor Israël. 

‘God is bezig Zijn 
plannen uit te  
voeren dwars door 
alles heen.’

Israël = Israël
Als directeur blijft hij ook leidinggeven aan de afdeling 
Educatie. Regelmatig verschijnen er nieuwe uitga-
ven om het onderwijs handen en voeten te geven. 
“Ik ben heel blij met het boekje Zegen door Israël van 
Oscar Lohuis, waarin hij op een begrijpelijke manier 
beschrijft waarom Israël nog steeds een plaats heeft 
in Gods plan. Het komt heel dicht bij de ‘Israël = Is-
raël’-stikkers die we in de jaren tachtig hadden. Mijn 
vader had er zelfs een op zijn auto. Lees nou gewoon 
je bijbel en zie wat er staat. We zoeken wel naar nieu-
we vormen om die boodschap over te brengen. De 
coronacrisis heeft wat dat betreft iets losgemaakt. 
Bijna iedereen weet via internet z’n weg te vinden, ook 
de oudere generatie. Ik denk dat we in de komende 
jaren mogen nadenken hoe de Heere God ook dat ge-
bruiken kan. We zijn altijd een beweging geweest van 
de persoonlijke ontmoetingen en dat moeten we echt 
ook blijven doen. We horen van veel mensen dat ze de 
bezoeken aan het Israëlcentrum gemist hebben. We 
zoeken naar manieren om de mensen weer gastvrij te 
kunnen ontvangen.” 

Getuigenis
Voor Frank is het Israëlcentrum veel meer dan alleen 
een gebouw. “Het mag symbool staan voor de liefde 
die wij hebben voor Israël en het Joodse volk, dat 
als een getuigenis in Nederland uitklinkt. Onlangs 
stonden er twee Syrische vluchtelingen op de stoep. 
Ze hadden vanuit het zwembad de naam ‘Israëlcen-
trum’ zien staan en waren nieuwsgierig. Wat bleek? 
De neef van een van hen was geholpen door het 
Israëlische leger toen hij zwaargewond was. Dat ge-
tuigenis, dat vind ik geweldig. Als het centrum een 
plek is waar mensen kunnen komen om te bidden 
voor Israël, producten uit Israël te kopen en te leren 
over Israël, dan krijgt het centrum de plek die past 
bij onze visie.”

Muur
De tijd waarin we leven, maakt het werk van Christe-
nen voor Israël hard nodig maar niet per se gemakke-
lijker. Frank put daarbij kracht uit zijn lijfspreuk uit 
Psalm 18:30: “Met mijn God loop ik op een legerbende 
in, met mijn God spring ik over een muur.” Dat is het 
verhaal van Israël. Je hoeft je over Israël geen zorgen 
te maken, want met God springen ze over een muur. 
Dat laat ook de moderne geschiedenis van Israël zien. 
God is bezig Zijn plannen uit te voeren dwars door 
alles heen. Israël staat voor murenhoge problemen, 
maar het is uiteindelijk God die hen over die muur 
heen helpt. Daar hoef ik geen oplossing voor te beden-
ken, die geeft God.” In dat vertrouwen neemt Frank 
het stokje over van Roger, die veertig jaar directeur 
geweest is. “Hij weet overal van, ik nog niet. Daarom 
vind ik het heel fijn dat hij blijft en ik ruggenspraak 
met hem kan houden. Aan de andere kant is het mooi 
dat ik er gewoon fris in kan gaan. We hebben het goed 
als broers, al zullen we het vast wel eens oneens zijn.”

Frank van Oordt (53) is getrouwd met Hillianne. 
Samen hebben ze drie zoons en twee dochters in de 
leeftijd van 9 t/m 18 jaar. Na het EH-basisjaar volg-
de Frank de PABO in Ede. Na diverse jaren voor de 
klas gestaan te hebben, werd hij adjunct-directeur en 
uiteindelijk directeur van twee basisscholen. In 2018 
kwam hij in dienst van Christenen voor Israël als hoofd 
van de afdeling Educatie.

In 1978 is Frank (met zijn ouders) voor de eerste keer in Israël en 
plant hij een boom in Be’er Sheva.
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Dit is de enige plaats in de Bijbel 
waar zonder omwegen staat dat het 
Koninkrijk (de koningsheerschappij) 
van God aan een ander volk gegeven 
zal worden. ‘Ander’ – dat woordje 
gebruikt Matteüs niet. Maar zo is het 
natuurlijk wel gelezen en uitgelegd. 
Want dat staat toch ook in Marcus 
12:9? Wordt Israël hier onterfd en 
is dit dus dé bewijsplaats voor de 
vervangingstheologie? 

Opmerkelijk
Jezus is in gesprek met de overpries-
ters en de oudsten van het volk (21:23) 
over Zijn bevoegdheid in de tempel 
te leren. In vers 45 noemt Matteüs 
daar ook nog de Farizeeën bij. Dat is 
opmerkelijk. De meeste (over)pries-
ters behoorden tot de Sadduceeën. 
En Sadduceeën en Farizeeën gingen 

meestal niet samen. In de parallel-
teksten Marcus 12 en Lucas 20 zijn de 
Farizeeën dan ook afwezig.

Wijngaard
Volgens de meeste uitleggers is het 
beeld van de wijngaard ontleend aan 
Jesaja 5. Daar is de wijngaard een 
beeld van Israël. Als de wijngaard 
Israël is, dan betekent dit dat het 
Koninkrijk niet van Israël zal worden 
weggenomen! Immers, de wijngaard 
wordt weggenomen van de pachters? 
Wat betekent het dan dat hij aan een 
volk wordt gegeven? Dat 'volk' wordt 
nader gekwalificeerd als een volk 
dat de vruchten van de wijngaard 
opbrengt. Een volk, hoor ik daarin, 
dat zorgdraagt voor de wijngaard en 
rekenschap aflegt aan de Eigenaar. In 
de gelijkenis wordt niet het hele volk, 

maar een groep geestelijke leidslieden 
aangesproken. De priesters en Fari-
zeeën begrijpen dat Jezus hen bedoelt 
(vers 45). Maar dat wil niet zeggen dat 
Jezus ze over één kam scheert.

Geen ander volk
Met de verwoesting van de tempel valt 
het centrum van het volksbestaan van 
Israël weg en daarmee ook de leiding-
gevende positie van de Sadduceese 
priesters. Maar Israël houdt niet op te 
bestaan als volk. De erfgenamen van 
de Schriftgeleerden en de Farizeeën 
hergroeperen het Joodse volk onder 
de Thora en de mondelinge leer. Deze 
vormen een beschermende omheining 
om het volk. Zo blijft het afgezonderd 
voor zijn bestemming: een volk te zijn 
waarvan het Koninkrijk “niet op een 
ander volk zal overgaan” (Daniël 2:44).

Mobiliteit van de  
toekomst
Hoewel de zelfrijdende auto nog 
steeds ver weg lijkt, timmeren high-
techbedrijven hier toch aardig voor 
aan de weg. Israël blijkt hiervoor 
steeds weer een aantrekkelijke part-
ner. Begin mei kondigde Intel aan 
het Israëlische bedrijf Moovit aan te 
kopen voor 832 miljoen euro. Moovit, 
dat een slimme routeplanner heeft 
voor allerlei openbare en sociale reis-
mogelijkheden, wordt samengevoegd 
met Mobileye, een Israëlisch bedrijf 
dat eerder door Intel werd gekocht. 
Hun samengevoegde kracht moet in 
de toekomst bijvoorbeeld autonome 
taxidiensten mogelijk maken.

Boorwerkzaamheden

Het plan lag er al een poosje, maar 
is zeker niet onomstreden: het door-
trekken van de nieuwe spoorverbin-
ding tussen Tel Aviv en Jeruzalem tot 
aan de Oude Stad. Het spoor eindigt 
nu in Jeruzalem bij een ondergronds 
station in het nieuwe centrum. Een 
tunnel van ruim drie kilometer moet 
reizigers de mogelijkheid bieden uit 
te stappen bij de Mestpoort, vlak bij 
de Klaagmuur. Half mei begonnen 
de proefboringen hiervoor nabij de 
Mestpoort. | Foto: Emek Shaveh

Snuiftest
Israëlische wetenschappers van het 
Weizmann Instituut concludeerden 
na een vierjarig onderzoek dat een 
simpele reactie op geur een duidelijke 
indicatie kan zijn of een bewusteloos 
iemand met ernstig hersenletsel zal 
bijkomen. Momenteel is in dergelijke 
gevallen voor artsen lastig te bepa-
len of iemand levensvatbaar is. De 
onderzoekers ontdekten dat kleine 
veranderingen in de luchtbeweging in 
de neus na confrontatie met verschil-
lende geuren een indicatie waren 
van iemands mate van bewustzijn. 
De eenvoudige test biedt artsen een 
houvast voor het al dan niet begin-
nen van een behandeling.

Uitwasbaar mondkapje

Het Israëlische bedrijf Sonovia 
Tech ontwikkelde een herbruikbaar 
mondkapje met antimicrobiële eigen-
schappen. De eerste daarvan werden 
gedoneerd aan ziekenhuizen in 
Israël en Duitsland. Begin mei begon 
de verkoop van de ‘SonoMask’ in 
Amerika. | Foto: Sonovia

Is het Koninkrijk van Israël weggenomen?

juli - augustus 2020 | israël aktueel

kort nieuws

In vers 5 lezen we dat Israël zich niet zal laten verzamelen, 
maar veel uitleggers menen toch dat hier, op grond van 
andere handschriften, sprake is van een parallelisme: de 
Messias moet Jakob terugbrengen en Israël verzamelen 
(zie ook vers 6). Dan lees ik echter iets wat me raakt. De 
Knecht des Heeren klaagt dat het allemaal niets uitricht 
wat Hij doet, dat het tevergeefs is. Dat is de klacht van veel 
profeten. Denk maar aan Mozes, Elija of de Herder over wie 
Zacharia spreekt (Zach. 11:7 vv). Christus ondervindt veel 
onbegrip en weerstand als Hij zijn roeping volgt. 

Tegenstanders
In het Nieuwe Testament schrijft de apostel Petrus dat 
Jezus miskend werd en daaronder leed, maar dat Hij dit 
alles in handen gaf van “Hem die rechtvaardig oordeelt”  
(1 Petr. 3:22-23). Dat laatste zegt Jesaja ook. Nu zou je 
denken dat die weerstand bij de stammen van Israël 
vandaan komt. Niets is minder waar. In Jesaja 49 spreekt 
de Messias niet Israël, maar de naties van de wereld aan. 
Zij vormen de tegenstanders, zij proberen het werk van de 
Messias tegen te houden. Zij helpen niet mee, maar werken 
tegen. En als we over ‘de wereld’ en de ‘kustlanden’ spreken, 
worden ook wij aangesproken, als gelovigen uit de volken. 
Hebben wij Christus dan soms vermoeid?

Belijdenis
Als ik dit schrijf, hebben we als kerk net Pinksteren gevierd, 
de uitstorting van de Heilige Geest. Wat is het mooi als je 
met Paulus belijdt: niet meer ik leef, ik ben met Christus 
gekruisigd, en voor zover ik nu leef, leeft Christus in mij 
(Gal. 2:20). Laten we daar eens bij stilstaan. Als de Geest 
van Christus ons bewoont, wat doet Hij dan in ons? We 
geloven, bidden, aanbidden en getuigen. Liefde is een groot 
en belangrijk woord voor ons geworden, we proeven zelfs 

de krachten van de toekomende eeuw. Maar waar staat in 
onze belijdenis dat Christus Israël terugbrengt? Wanneer 
heeft dat een plaats in onze voorbede, liturgie, prediking 
en in onze hoop en verwachting? En toch is dat de tweede 
roeping van de Messias van Israël die in ons woont.

Zonen en dochters
Hij nodigt ons zelfs uit mee te helpen de kinderen van 
Israël thuis te brengen. Hij gaat voorop en Zijn engelen 
sluiten het werk af (Matt. 24:31), maar wij doen mee. Het 
zijn de volkeren die de zonen en dochters van Israël thuis-
brengen in Jeruzalem (Jes. 60:3). Jeruzalem straalt van vreu-
gde als zij dat ziet!
Voor niets heb Ik Mij vermoeid, zucht de Messias. Hij 
brengt Zijn klacht bij de Vader, en in vers 22 zullen we lezen 
dat de Heere Zijn hand opheft en dat het grote werk van 
de inzameling doorgaat. En de Heere heeft dat gedaan, wij 
zien het! Dan kunnen wij toch niet anders dan meedoen? 

Jesaja 49 – deel 2

Voor niets heb Ik Mij vermoeid
De tweede opdracht die de Messias moet vervullen, is het terugbrengen  

van de stammen van Israël. Zij zijn verstrooid als schapen die geen  
herder hebben, niet alleen in Babel maar over de gehele wereld. 

“Daarom zeg Ik u dat het Koninkrijk van God van u weggenomen zal worden  
en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt.”   

(Matteüs 21:43, NBV)
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In alle vertakkingen van jásja worden 
we terugverwezen naar de grondbete-
kenis redden, bevrijden, maar ook naar 
redding, verlossing, redder, en meer. 
De kerntekst waarin de Israëliet een 
aspect van zijn God uit de geschie-
denis kon leren kennen, is te vinden 
in Exodus 14. Op goddelijk bevel 
legert het volk Israël zich, kort na de 
uittocht, tussen Migdol en de zee. 
Farao denkt dat het volk verdwaald 
is. Hun vertrek uit zijn land berouwt 
hem en hij stormt met een grote 
legermacht Israël tegemoet. Het volk 
ziet het leger met grote vrees naderen 
en schreeuwt het uit van angst. Dan 
zegt Mozes: "Vreest niet, houdt stand, 
dan zult ge de verlossing des Heren 
zien...” et jesjóe 'at adonái (vers 13). We 
kennen het vervolg. God geeft een 
sterke oostenwind waardoor het water 
van de zee wegvloeit en men door het 
midden van de zee verder kan. Het 
Egyptische leger zet de achtervolging 
in en betreedt ook de drooggeval-
len plek. Maar dan wordt het leger 
verzwolgen en vernietigd doordat de 
watermassa terugvloeit. Vers 30: “Zo 
verloste de Heere op die dag Israël 
uit de macht van de Egyptenaren...” 
va-jósja.

Mosjia, redder, bevrijder, verlosser 
Iemand die redt, bevrijdt, verlost, is 
een mosjia. Dat kan bijvoorbeeld een 
richter zijn die door God is verwekt. 
Meerdere malen lezen we dat het volk 

van de geboden is afgeweken en dan 
gestraft wordt door middel van tegen-
spoed of vijanden. Men roept tot God 
en deze schenkt genadig een redder. 
Gideon is bijvoorbeeld zo'n mosjia, een 
redder. De Engel des Heren verschijnt 
aan hem en zegt letterlijk: "Ga heen en 
verlos Israël uit de greep van Midjan...” 
ve-hosjaetá et-Jisra 'éel. Na enig tegen-
stribbelen, gehoorzaamt Gideon en 
neemt de taak van mosjia op zich 
(Richteren 6-8). In Richteren 3 is een 
zekere Ehoed mosjia. 

Zalving 
Naar goddelijke raad bevrijdt David de 
inwoners van Ke'ila uit de hand van de 
Filistijnen... (1 Samuël 23:5), va-jósja. 
David is hier de mosjia, een bevrijder. 
Nu zien we nogal eens dat aan het 
verrichten van een dergelijke taak een 
ritueel voorafgaat: een zalving met 
olie. Daarmee werd iemand toebe-
reid voor een aanstaande taak. Dit 
gebeurde aan priesters, en zéker aan 
de hogepriester. Ook weten we dat 
Samuël, Saul en later David tot koning 
zalfde. Die zalving was het symbool 
van een goddelijke aanstelling en 
toerusting met de Geest van God. Het 
gaat dus om een door God verwekte 
en gezonden persoon die heil brengt, 
die een ontstane probleemsituatie tot 
een oplossing brengt. 

Jesjóe'a 
Bij dit alles komt ons de persoon van 

Jezus in gedachten. Allereerst Zijn 
naam. Die is afgeleid van de woord-
stam waarover we het hier steeds 
hebben: jásja. Nu weten we wel dat 
dit in Zijn tijd een algemeen gangbare 
naam was. Een engel heeft Jozef echter 
in een droom die naam opgedragen, 
en wel met een duidelijke reden: 
“Ge zult Hem de naam Jèsous geven, 
want Hij zal Zijn volk redden van hun 
zonden” (Matteüs 1:21). Jèsous is de 
Griekse vorm van Jesjóe 'a. Onder allen 
die die naam droegen, was Hij degene 
die wonderen deed, Lazarus uit de 
dood opwekte en vele zieken terstond 
genas. Dat Hij de naam draagt die 
'heil' betekent, en die verwant is met 
jásja, redden, bevrijden, kan geen 
toeval zijn. 

Door God gezonden
Jezus kwam dus naar de aarde met 
een taak, dat allereerst. Ook was Hij 
een van God gezondene. Zijn taak 
wordt ons helder meegedeeld. Die is 
omschreven in Lucas 4:18-19. “Armen 
het evangelie brengen, gevangenen 
loslating verkondigen, aan blinden 
het gezicht geven, verbrokenen heen-
zenden in vrijheid, en het aangename 
jaar des Heren verkondigen.” Jezus 
citeert hier de profeet Jesaja, hoofd-
stuk 61. Ook spreekt Hij, in de syna-
goge van Nazareth, de openingszin 
uit: róe 'ach Adonái elohim alái ... de 
Geest des Heren is op Mij ... Já 'an 
masjách Adonai oti ... daarom dat Hij 
Mij gezalfd heeft. Nu zien we helder 
dat Jezus een mosjia is, exact in de 
zin van de mosji 'im die we hierbo-
ven beschreven. Immers, Hij is door 
God gezonden, heeft een taak, een 
opdracht tot herstel, en, Hij is gezalfd 
van godswege. Ja, in Jezus kunnen we 
een mosjia constateren. 

Gezalfde
De mosji'im als Gideon en ook Ehoed 
vormen feitelijk een vóórafschaduwing 
van Hem. Toch benoemen we Hem 
niet als zodanig. Hij wordt benoemd 
naar het feit dat Hij voor Zijn taak 
gezalfd is. Daar duidt de woordstam 
masjách op, zalven. Masjách leidt tot 
de aanduiding masjiach, gezalfde. In 
het Nieuwe Testament hebben we te 
maken met het Griekse woord voor 
zalven: chrio. Daar is de naam Christos 
uit gevormd: Gezalfde. Romeinen 1:1: 
Paulos, dóulos Christou Jèsou, Paulus, 
een dienstknecht van Christus Jezus, 
van Jezus de Gezalfde. David en Saul 
werden, namens God, gezalfd door de 
mens Samuël. Jezus zegt, mét Jesaja, 
dat God zelf Hem gezalfd heeft. Het 
is treffend: Jodendom en christen-
dom hebben beide het uitzicht op een 
Gezalfde.
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Exodus 13:17 - 17:16

Zing een lied 
Dit gedeelte staat vol wonderen: de 
doortocht door de Schelfzee, mara-
water wordt zoet, honger wordt 
gestild en de Amalekieten verslagen. 
De nadruk ligt op het zingen van een 
lied voor de Heere, aan de overkant 
van de zee: Sjirat hajam, het lied van 
de zee.

Exodus 15:1: “Toen zongen Mozes 
en de Israëlieten” (...) Letterlijk staat 
er: jasjier: dan zál Mozes zingen! De 
wijzen zien hierin een aanwijzing voor 
de herleving van de doden. Mozes 
keert eens terug op aarde en zal dit 
lied weer zingen met Israël, ten tijde 
van de Messias! Denk aan Openbaring 
15: zij zingen het lied van Mozes en 
het lied van het Lam aan de glazen 
zee! De mannen zongen onder leiding 
van Mozes en even later de vrouwen 
onder leiding van Mirjam, de profe-
tes, met trommels en dans erbij. De 
eerste Bijbelse lofzang vind je hier en 
veronderstelt een verlost volk! De les 
is: wie door God uit ellende verlost is 
door het bloed van het Lam, kan niet 
anders dan een danklied zingen voor 
Hem.

Mooi is ook de link tussen het laatste 
vers van Exodus 14 en het eerste vers 
van Exodus 15. “Het volk geloofde in 
de HEERE en in Mozes” (...). “Toen 
zongen Mozes en de Israëlieten” (...). 
Geloven mondt uit in loven. Ik heb 
geloofd en daarom zing ik… Wat 
zullen de eerstgeborenen hard hebben 
meegezongen!

Exodus 15:20: “Mirjam, de profetes, de 
zuster van Aäron, nam een trommel 
in haar hand en al de vrouwen gingen 
achter haar aan, met trommels en in 
reidans.” Mirjam is hier een aanbid-
dingsleidster die God groot maakt. 
Muziek en vreugdedans zoals we die 
beide ook tegenkomen in de gelijkenis 
van de Verloren Zoon die thuiskwam. 
Een Joodse uitleg zegt: “Al die tijd 
hadden de vrouwen een groter geloof 
(!) dan de mannen in hun wonderlijke 
bevrijding door de Heere. Daarom 
gebruikten zij en niet de mannen de 
trommels. Zo verzekerd waren de 
vrouwen dat God een wonder zou 
doen, dat zij die trommels al in Egypte 
hadden gemaakt voor deze gebeur-
tenis.”

Bij elke Thoralezing hoort een haftara-
lezing. Bij het bovenstaande gedeelte 
wordt altijd Richteren 4 en 5 gelezen: 
het loflied van Debora, de richteres. 
Haar lied lijkt veel op dat van Mirjam, 
de profetes. Beiden zongen na de 
overwinning op de vijand. Dit is mijn 
God, en ik zal Hem roemen! Onthoud: 
God troont op de lofzangen van Zijn 
volk (Psalm 22)!

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

Redder, Bevrijder en Verlosser 
Lezend over voorvallen in de geschiedenis van het volk Israël,  

zoals de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament, die op schrift  
gekregen heeft, komen we vaak het werkwoord lehosjia  
tegen, dat redden, bevrijden, betekent. De woordstam  

jásja met zijn vele vertakkingen ligt eraan ten grondslag.  
Daar is ook de naam jesjóe'a van gebouwd. 

De zalving van David door Samuel. | Beeld: François-Léon Benouville (1842)



Open Huis in de week van 2 t/m 7 oktober 2017. 
 

€ 25,00

:

Extra Open Huis in de week  
van 6 t/m 11 juli 2020   

Spaar voor een gratis  
cadeaupakket ter waarde  
van € 40,00

Bel voor een afspraak en kom op een veilige manier  
de mooie producten bekijken!  
Van harte welkom!

Alblasserdam Fam. Fiole 
 � Bel voor een afspraak: 06 - 30902370 
In “Het Scheepke”  
Rijnstraat 434 
Dinsdag 7 en woensdag 8 juli 11.00 - 16.00 uur 

Alkmaar/Koedijk Anneke van Wordragen - Smits 
 � Bel voor een afspraak: 072 - 5619690 
Blaer 42 
Dinsdag 7 juli 09.00 - 21.00 uur

Amstelveen Diny Wichers 
 � Bel voor een afspraak: 020 - 6455530 
Camera Obscuralaan 484 (Nieuw Adres) 
Dinsdag 7 juli 10.00 - 16.00 uur 
Woensdag 8 juli 10.00 - 16.00 uur 
Donderdag 9 juli 10.00 - 20.00 uur

Apeldoorn Chaya en Tjeerd de Haan 
 � Bel voor een afspraak: 06 - 16936172 
Houtsnijdershorst 648 
Maandag 6 t/m vrijdag 10 juli 14.00 - 18.00 uur

Apeldoorn Mevr. Huizing 
 � Bel voor een afspraak: 055 - 5332878 
Minstreelshoeve 106 
Maandag 6 t/m vrijdag 10 juli

Assen Mevr. M. Verhaagen - Wever 
 � Bel voor een afspraak: 06 - 21531227 
Stedepark 20 
Maandag 6 en woensdag 8 juli 10.00 - 17.00 uur

Barneveld Marilene Zoutendijk 
 � Bel voor een afspraak: 0342 - 417224 
Arendshorst 46 
Donderdag 9 juli 

Beilen Fam. Broksma 
 � Bel voor een afspraak: 0593 - 542926 
Dovenetellaan 15 
Maandag 6 t/m zaterdag 11 juli

Bergambacht Carina Idris - Born 
 � Bel voor een afspraak: 06 - 48399876 
Hoektoren 19 
Woensdag 8, donderdag 9 en vrijdag 10 juli  
10.00 - 16.00 uur

Boskoop Esther van Staveren 
 � Bel voor een afspraak: 0172 - 742855 
Ridderbuurt 208    06 - 50536013 
Maandag 6 t/m zaterdag 11 juli

Bovenkarspel Henk en Lucy van Essen 
 � Bel voor een afspraak: 0228 - 785959 
Boerhaavestraat 66    06 - 17312159 
Maandag 6 t/m zaterdag 11 juli

Capelle aan den IJssel Stieneke Koolmees 
 � Bel voor een afspraak: 010 - 4508036 
Crocusstraat 7    06 - 23197532 
Maandag 6 t/m zaterdag 11 juli

Den Haag Wilma en Dirk Blom - Rook 
 � Bel voor een afspraak: 070 - 3609021 
Heiloostraat 83 
Maandag 6 t/m vrijdag 10 juli

Drachten Raya Oppedijk 
 � Bel voor een afspraak: 06 - 81516708 
Hooizolder 314 
Maandag 6 juli 14.00 - 18.00 uur 

Ede / Lunteren Janny van Essen 
 � Bel voor een afspraak: 0318 - 483845 
Krommesteeg 21    06 - 36590270 
Woensdag 8 juli 10.00 - 21.00 uur

Ederveen Henk en Petra van Erk 
 � Bel voor een afspraak: 06 - 36553076 
Seringstraat 25 
Dinsdag 7 juli

Eerbeek Thea en Hans Jansen 
 � Bel voor een afspraak: 0313 - 655617 
Kloosterstraat 23 
Maandag 6 t/m zaterdag 11 juli

Eindhoven Alfred en Irene Fietje 
 � Bel voor een afspraak: 040 - 2416589 
Orléanshof 26  06 - 27892782 
Maandag 6 t/m zaterdag 11 juli 11.00 - 17.00 uur

Enschede Ada Otter in Boekhandel David 
 � Bel voor een afspraak: 053 - 4323363 
Beltstraat 45 
Dinsdag 7 t/m zaterdag 11 juli tijdens 
openingstijden Boekhandel David

Etten Leur Fam. Willems 
 � Bel voor een afspraak: 06 - 34895044 
Dreef 52 (NIEUW ADRES) 
Maandag 6 t/m zaterdag 11 juli

Fijnaart / Zwingelspaan Riet Verhoeven - 
Vermeulen 
 � Bel voor een afspraak: 06 - 22209608 
Drogedijk 69 
Zaterdag 11 juli 11.00 t/m 16.00 uur

Geldermalsen Annie en Henk van der Kruijt 
 � Bel voor een afspraak: 0345 - 507343 
Willemstraat 19    06 - 46116110 
Donderdag 9 juli en vrijdag 10 juli

Goes Willy Jansens - Dekker 
 � Bel voor een afspraak: 06 - 51057947 
Berkenstraat 8 
Woensdag 8 juli 09.30 - 16.30 uur 

Gorredijk Joke van Riel 
 � Bel voor een afspraak: 0513 - 463938 
Mouterij 64 
Maandag 6 t/m zaterdag 11 juli

Gouda Rineke van Herk 
 � Bel voor een afspraak: 06 - 22648882 
Esdoornstraat 16    0182 - 530298 
Maandag 6 t/m zaterdag 11 juli

`s Gravenpolder Lucia Beij 
 � Bel voor een afspraak: 0113 - 311641 
Berkehof 2 
Maandag 6 t/m zaterdag 11 juli

Groningen Mevr. Hazenberg 
 � Bel voor een afspraak: 050 - 5771243 
J. van Hattumstraat 23 
Donderdag 9 juli 10.30 - 18.00 uur

Hagestein Aartje van der Lee 
 � Bel voor een afspraak: 06 - 31237204 
Lekdijk 12 
Dinsdag 7 en vrijdag 10 juli

Hardenberg Irene van Eldik 
 � Bel voor een afspraak: 0523 - 232002 
Van Oijstraat 24 
Vrijdag 10 juli

Heino/Liederholthuis Marian van der Bent - Rink 
 � Bel voor een afspraak: 0572 - 393252 
Bredenhorstweg 21 
Maandag 6 t/m zaterdag 11 juli

Hoek Charlotte The 
 � Bel voor een afspraak: 
0115 - 442348 
Irisstraat 101  06 - 18940680 
Vrijdag 10 juli 10.00 - 18.00 uur

Huizen Mevr. Ankie de Pater 
 � Bel voor een afspraak: 035 - 5255284 
S. de Beauvoirlaan 85 
Maandag 6 t/m zaterdag 11 juli

IJmuiden Mevr. J.J. Zwitser - Slager 
 � Bel voor een afspraak: 0255 - 511652 
Keetberglaan 50, Toren 2 
Dinsdag 14 juli 10.00 -18.00 uur

IJsselmuiden Carola van der Spek 
 � Bel voor een afspraak: 06 - 43191164 
Kluisstraat 45 
Maandag 6 t/m woensdag 8 juli 

Kamerik Anneke Los - Meijers 
 � Bel voor een afspraak: 06 - 14526532 
Mijzijde 4 
Dinsdag 7 en vrijdag 10 juli

Katwijk Fam. Kuipers 
 � Bel voor een afspraak: 071 - 4028828 
Doggersbank 7    06 - 52242803 
Maandag 6 t/m zaterdag 11 juli 

Kockengen Hilda van Oosterom 
 � Bel voor een afspraak: 06 - 83231780 
Fuut 4 
Maandag 6 t/m zaterdag 11 juli

Krabbendijke Wil Butijn 
 � Bel voor een afspraak: 0113 - 502182 
Noordweg 238    06 - 52281223 
Woensdag 8 juli 

Krimpen aan de IJssel Gerdie van Baren 
 � Bel voor een afspraak: 06 - 10526621 
P/a Concours 15 
Donderdag 9 juli 10.00 - 17.00 uur

Leek Fam. Postma 
 � Bel voor een afspraak: 0594 - 707010 
Romboutstraat 16 
Maandag 6 t/m zaterdag 11 juli

Lelystad Marian Buijnink - Akker 
 � Bel voor een afspraak: 0320 - 842758 
Bongerd 206 
Maandag 6 t/m vrijdag 10 juli

Lisse Fam. J. Gelderman 
 � Bel voor een afspraak: 0252 - 415165 
J. van Ruysdaelplein 133 
Maandag 6 t/m zaterdag 11 juli

Maassluis Anita Mudde - Teeuwen 
 � Bel voor een afspraak: 010 - 4676148 
App.complex “De Maeze”    06 - 40651364 
Mgr. W. M. Bekkerslaan 46 
Dinsdag 7 juli 10.00 - 16.00 uur 
Woensdag 8 juli en vrijdag 10 juli  
14.00 - 18.00 uur

Meerkerk Lia Hijkoop 
 � Bel voor een afspraak: 06 - 13289987 
Slingerlandstraat 17 
Maandag 6 t/m zaterdag 11 juli

Middelharnis Sophie en Willem Stoter 
 � Bel voor een afspraak: 0187 - 846232 
Pr. Willem Alexanderstraat 13    06 - 52041956 
Dinsdag 7 juli 10.00 - 20.00 uur

Nieuwegein Dhr. H. van Heck 
 � Bel voor een afspraak: 030 - 6036921 
Martinusgaarde 16 
Maandag 6 t/m vrijdag 10 juli

Nieuwleusen Fam. Neelis 
 � Bel voor een afspraak: 0529 - 484525 
Kon. Wilhelminalaan 59 
Vrijdag 10 juli 11.00 - 20.00 uur 

Nijeveen Jenny Hak - Moesker 
 � Bel voor een afspraak: 0522 - 261536 
De Veurdele 95    06 - 34730620 
Maandag 6 t/m zaterdag 11 juli

Oldebroek Piet en Gea Wastenecker 
 � Bel voor een afspraak: 0525 - 631779 
Klocklaan 9    06 - 30584531 
Maandag 6 t/m vrijdag 10 juli 10.00 – 21.00 uur

Oud-Beijerland Ariena Troost 
 � Bel voor een afspraak: 06 - 81170331 
Wolweversweg 15 
Maandag 6 juli 10.00 - 21.00 uur 
Dinsdag 7 juli 14.00 - 20 .00 uur

Ouderkerk a/d IJssel Loura Otterspeer  � Bel voor 
een afspraak: 06 - 51021971 
IJsseldijk Noord 254 
Dinsdag 7 juli

Pernis Janny van der Kuil 
 � Bel voor een afspraak: 010 - 4164698 
Burgemeester van Esstraat 189 
Maandag 6 t/m zaterdag 11 juli

Rutten Erna Mellema 
 � Bel voor een afspraak: 06 - 22176087 
De Ruiten 14 
Woensdag 8 juli 10.00 - 16.00 uur

Scharendijke Jenny en Wim Groenveld 
 � Bel voor een afspraak: 06 - 12072775 
Kapelleweg 17    06 - 22241551 
Vrijdag 3 juli 10.00 - 18.00 uur

Stiens Johanna Zilver 
 � Bel voor een afspraak: 
058 - 2575846 
Dr. G.A. Wumkesstraat 9 
Maandag 6 t/m zaterdag 11 juli

Streefkerk Nel Noorland - Werkhoven 
 � Bel voor een afspraak: 0184 - 683270 
Molenakker 18    06 - 82147437 
Maandag 6 t/m vrijdag 10 juli

Surhuisterveen Mevr. J. van der Hoek 
 � Bel voor een afspraak: 0512 - 362896 
Munnikestraat 7 
Maandag 6 t/m zaterdag 11 juli

Uddel Mevr H. van Milligen 
 � Bel voor een afspraak: 0577 - 401620 
Het Drie 30 
Maandag 6 t/m zaterdag 11 juli

Vaassen Jan en Aartje Brummel 
 � Bel voor een afspraak: 0578 - 573145 
“Mayiem Chayiem” Apeldoornseweg 27 
Maandag 6 juli 18.00 - 20.00 uur 
Dinsdag 7 juli en woensdag 8 juli  
09.00 - 15.00 uur

Venlo Mevr. W. Botman - Karthau 
 � Bel voor een afspraak: 077 - 3544883 
Helbeek 62 
Vrijdag 10 juli

Waddinxveen Ida Slappendel 
 � Bel voor een afspraak: 06 - 33316021 
Dorpstraat 68 
Dinsdag 7 juli

Wijk en Aalburg Toos  Vos - Tissing 
 � Bel voor een afspraak: 0416 - 697272 
Kortestraat 24    06 - 14892391 
Zaterdag 11 juli

Wijk bij Duurstede Flora van Meggelen 
 � Bel voor een afspraak: 0343 - 750249 
Birkastraat 47 
Maandag 6 t/m zaterdag 11 juli

Wouw Mevr. V. van Oosten - Thal 
 � Bel voor een afspraak: 0165 - 709108 
Gierelaar 41 
Maandag 6 t/m zaterdag 11 juli

Zaandam Mevr. E.D. Middelhoven - Rem 
 � Bel voor een afspraak: 075 - 6706035 
Stadskwekerij 12 
Maandag 6 juli t/m zaterdag 11 juli  
12.00 - 18.00 uur

Zoetermeer Mevr. van West de Veer 
 � Bel voor een afspraak: 079 - 3166074 
Annaplaats 3 
Maandag 6 t/m zaterdag 11 juli

Zwaagwesteinde / De Westereen Saakje en Feye 
van der Meulen 
 � Bel voor een afspraak: 0511 - 442099 
Foarstrjitte 48    06 - 51507238 
Woensdag 8 juli 10.00 - 17.00 uur

Zwartsluis Klaasje van der Heide 
 � Bel voor een afspraak: 038 - 3866996 
Het gebouw van de Gereformeerde kerk De Poort, 
Singel 
Vrijdag 10 juli 13.00 - 18.00 uur

Zwolle Marja Hendriks 
 � Bel voor een afspraak: 038 - 4659577 
Van Echtenmarke 4    06 - 36015019 
Woensdag 8 juli 10.00 - 17.30 uur

Kijk op www.israelwinkel.nl voor alle consulentes.
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Ik probeer al jarenlang bruggen te bouwen met andere 
geloofsgemeenschappen in Nederland. Niet om er een 
gezamenlijk geloof van te maken, een soort godsdien-
stige eenheidsworst, maar om vanuit hetgeen ons bindt, 
samen op te trekken, elkaar tot steun te zijn en samen 
te vechten voor waarden en normen die we delen. Maar 
mijn rust werd afgelopen maand verstoord. Nee, dit 
keer geen antisemitisch naschelden. Hoe langer corona 
duurt en hoe vaker ik mijn wandelingetje maak, hoe 
meer vriendelijke groeten en hoe minder onvriendelijk 
naroepen. Nog vanochtend stopte mij een man, afkom-
stig uit Turkije. Of ik uit Israël kwam, want ik heb een 
baard en draag een keppeltje. Het was een fijn gesprek. 
Wederzijds begrip, helemaal top! Of hij nu uiteindelijk 
begreep dat ik Nederlander ben, weet ik niet want zijn 
Nederlands was niet optimaal.

Brief
Nee, een brief van de Raad van Kerken aan onze minis-
ter van Buitenlandse zaken maakte mij verdrietig. De 
Raad van Kerken roept onze minister namelijk op om 
Israël te boycotten!? Weet de Raad van Kerken dan niet 
dat de enige groeiende christelijke gemeenschap in het 
Midden-Oosten zich in Israël bevindt? Sluit de Raad van 
Kerken dan zijn ogen voor de krimpende christelijke 
gemeenschap in Bethlehem, sinds Bethlehem niet meer 
onder het gezag van Israël valt, maar onder de Palestijn-
se Autoriteit? Is de Raad van Kerken zich bewust van de 
haat die in de Israël omringende landen via schoolboe-
ken wordt aangewakkerd tegen Joden? Ik herinner me 
die vluchteling uit Syrië die mij bij mij thuis vertelde dat 

hij was opgevoed met de wetenschap dat je Joden moet 
verdelgen. Maar hij wist niet of Joden mensen, dieren of 
dingen waren! Is de Raad van Kerken vergeten dat vijf-
tienhonderd jaar theologische christelijke haat jegens 
Israël de basis heeft gelegd waarop de nazi’s verder kon-
den bouwen? Is het dan niet bekend dat er nergens in 
het Midden-Oosten zoveel vrijheid van godsdienst is als 
in Israël en dat je in Jeruzalem zo’n beetje alle godsdien-
sten ter wereld ziet rondlopen? Beseft de Raad van Ker-
ken niet dat Israël door alle omringende landen wordt 
veracht, en dat recentelijk nog de hoogste geestelijke 
leider in Iran, Ayatollah Khamenei, Israël vergeleken 
heeft met een kwaadaardig kankergezwel dat uitgeroeid 
moet worden? Heeft de Raad van Kerken hierover onze 
minister van Buitenlandse Zaken ook benaderd?

Flinterdun
Broeders en zusters, in Europa neemt het antisemitisme 
weer zorgwekkend toe. U weet dat en keurt dat zeker 
af, daarvan ben ik overtuigd. Maar net zoals die meneer 
uit Turkije, die ik ontmoette tijdens mijn wandeling, 
maar niet begreep dat ik Nederlander ben (al zeker tien 
generaties!), zo is ook bij het grote publiek het verschil 
tussen kritiek op Israël en antisemitisme flinterdun. 
Kritiek op Israël kan zomaar een negatieve vertaalslag 
krijgen naar mij als Nederlandse Jood. Gelet op de 
geschiedenis, waarin de kerken steeds Joden hebben 
voorgehouden wat ze wel en niet moeten doen, zou het 
diezelfde kerken nu sieren terughoudendheid te be-
trachten en bescheidenheid tegenover Israël in acht te 
nemen. Israël is een democratie, en kan, mag en moet 

zijn eigen beslissingen nemen en zijn eigen problemen 
oplossen. Laat de democratie haar werk doen!
Ik weet natuurlijk dat niet alle christelijke stromingen 
onderdeel zijn van de Raad van Kerken. En ik ben er ook 
van overtuigd dat velen die er wel deel van uitmaken 
zich in het bewuste schrijven niet herkennen ...

Scheppingsverhaal
Ik waan me geen deskundige op het gebied van modern 
internationaal recht, maar de Bijbel is mij wel bekend. 
De Bijbel, Genesis, begint met de woorden: In den 
beginne schiep G’d de hemel en de aarde. De beroemde 
verklaarder Rasjie, rabbi Shlomo Jitschaki (1040-1105), 
vraagt ter plekke waarom de Thora met het scheppings-
verhaal begint. En hij geeft zelf het antwoord: Indien de 
Verenigde Naties komen en zeggen dat de Joden geen recht 
hebben op het land Israël, dan moet ons antwoord zijn, 
dat G’d de wereld geschapen heeft en Hij ons dat stuk land 
toebedeeld heeft.

Ik ben verdrietig, niet alleen door corona, maar ook 
door de oproep van de Raad van Kerken aan onze mi-
nister van Buitenlandse Zaken. Maar het is niet goed 
om verdrietig te zijn, dat weet ik drommels goed. Im-
mers: Dien G’d met vreugde! En dus probeer ik die brief 
te vergeten en bid ik dat de kleine groep die zich wel in 
de brief herkent, spoedig tot een ander inzicht moge 
komen. Een inzicht dat gebaseerd is op G’ds Woord, de 
Bijbel, en niet op onbetrouwbare politiek. Mocht ze dat 
onverhoopt niet lukken, dan ga ik graag in gesprek! Ik 
wil verbroedering, ondanks het pijnlijke verleden.

Opperrabbijn Binyomin Jacobs

Verbroedering,  
ondanks het pijnlijke verleden

Ik hoor nog steeds dankbare berichten van medewerkers, bewoners en familie van  
bewoners van zorgcentrum Beth Shalom in Amsterdam over de pakjes die mijn christelijke  

vrienden hebben uitgedeeld (en ik mocht mee) om wat licht in de duistere coronaperiode te brengen.  
Een hoogbejaarde dame schreef me: “Lieve opperrabbijn, wat fijn dat u die christenen had  

meegenomen en dat ze me niet eens probeerden te bekeren.”

Cadeautjes en muziek voor Beth Shalom
Op 26 mei jl. verraste Christenen voor Israël de medewerkers en bewoners van Beth 
Shalom in Amsterdam met cadeautjes uit Israël en muziek. Het zorgcentrum met 
Joodse identiteit had een buitengewoon moeilijke tijd achter de rug door het over-
lijden van een aantal bewoners als gevolg van het coronavirus. Opperrabbijn Jacobs 
sprak de bewoners en medewerkers bemoedigend toe en Roger van Oordt bena-
drukte (opnieuw) dat Christenen voor Israël zich verbonden voelt met het Joodse 
volk en zich op alle manieren zal verzetten tegen antisemitisme in welke vorm dan 
ook. Niet alleen de bewoners en medewerkers werden verrast met een cadeautje 
uit Israël, ook de bewoners van de aanleunwoningen werden niet vergeten. Velen 
waren ontroerd door het gebaar van vriendschap: “Wat fantastisch dat jullie dit 
doen.” Klezmertrio C tot de Derde completeerde het geheel door op drie verschil-
lende plekken rondom het gebouw vrolijke en ontroerende Joodse muziek te spelen. 
Op die manier konden alle bewoners en medewerkers meegenieten.

Foto’s: CVI



Het gedoodverfde antwoord op die 
eerste vraag is, dat dat de Tempelberg, 
die moslims Haram al-Sharif (het ‘no-
bele heiligdom’) noemen, heilig is voor 
zowel Joden, moslims als christenen. 
Dat wordt dan met name gezegd door 
seculiere mensen, want voor het chris-
tendom is de Tempelberg niet zo heilig. 
In de Vroege Kerk werd dat nog wel zo 
ervaren, maar toen het christendom en 
Jodendom uit elkaar groeiden, waren 
de puinhopen op de Tempelberg voor 
christenen vooral het bewijs dat God 
het Joodse volk verstoten zou hebben.

Moslimbestuur
In het jaar 610 veroverden de Sassanie-
den, uit het tegenwoordige Iran, Jeruza-
lem op de Byzantijnen en gaven de 
Joden het bestuur over de stad, waarna 
deze begonnen met de herbouw van 
de tempel. Maar hun onafhankelijk-
heid was een kort leven beschoren. De 
Byzantijnen heroverden Jeruzalem in 
615 en verwoestten het deels gebouwde 
heiligdom van de Joden en veranderden 
de Tempelberg in een vuilnisbelt. Toen 
de moslims in 638 Jeruzalem verover-
den, werd de Tempelberg grondig opge-
ruimd en schoongemaakt. De toen-
malige kalief Omar gaf opdracht een 
moskee te bouwen op de Tempelberg, 
maar dit was aanvankelijk een eenvou-
dig houten bouwwerk. In 685 gaf kalief 
Malik de opdracht voor de bouw van de 
Rotskoepel en de Al-Aqsamoskee. De 
Rotskoepel werd voltooid rond het jaar 

691, maar de Al-Aqsamoskee werd pas 
onder de volgende kalief voltooid.

De verste
De naam Al-Aqsa betekent ‘de verste’ 
en is een verwijzing naar een vers uit de 
Koran waar gesproken wordt over Mo-
hammed, die in een nachtelijke reis van 
Mekka naar ‘de verste moskee’ reisde 
om openbaringen te ontvangen (Soera 
17:1). In latere hadith (mondelinge over-
leveringen) werd deze ‘verste’ plaats 
geassocieerd met Jeruzalem. Mogelijk 
omdat deze soera uit de Koran vervol-
gens spreekt over Mozes en de kinde-
ren van Israël. (Opmerkelijk overigens, 
dat de Koran er zelf van getuigt dat de 
Goddelijke openbaring niet in Mekka, 
maar in Jeruzalem plaatsvindt…) Het is 
bekend dat Mohammed in de begintijd 
van de islam Jeruzalem aanwees als 
gebedsrichting voor de moslims, om 
deze pas later te veranderen in Mekka. 
Moslims bidden nog altijd met het ge-
zicht naar Mekka. De religieuze waarde 
van Jeruzalem voor de islam was hier-
mee wel gevestigd, en de Koran maakt 
duidelijk dat de bron van die religieuze 
waarde ligt in wat moslims zien als de 
‘eerdere openbaring’ aan Israël.

Omstreden
Overigens is de associatie van ‘de verste’ 
met Jeruzalem in de moslimtraditie 
omstreden. Diverse moslimgeleerden 
hebben door de eeuwen heen andere 

interpretaties voorgestaan. In elk geval 
is de religieuze waarde van Jeruzalem 
voor moslims nooit zo uit de verf 
gekomen. Behalve het eerdergenoemde 
Koranvers zijn er geen moslimpelgri-
mages of andere belangrijke historische 
gebeurtenissen die uiting geven aan de 
heiligheid van Jeruzalem voor mos-
lims. In feite lag het ‘nobele heiligdom’ 
er maar verpauperd bij. Ook vandaag 
de dag wekt de Tempelberg meer de 
indruk van een stadsplein dan van een 
heiligdom.

Terugkeer en herstel
Het benadrukken van het belang van 
de Tempelberg voor de islam, heeft ei-
genlijk pas een vlucht genomen nadat 
Joden terugkeerden naar Jeruzalem. 
Voor Joden vertegenwoordigt de Tem-
pelberg natuurlijk véél meer. Dagelijks 
bidden Joden om het herstel van Jeru-
zalem en de herbouw van de tempel. 
Jaarlijks rouwen Joden op Tisja Be’av 
over de verwoesting van de tempel, bij-
na tweeduizend jaar geleden. En Bijbel-
se profetieën over Jeruzalems herstel 
hebben, zeker na de oprichting van de 
staat Israël, de verwachtingen over de 
herbouw van de tempel aangewakkerd. 
Natuurlijk zijn moslims hiervan op de 
hoogte. Het idee dat de moslimheilig-
dommen op de Tempelberg vervan-
gen zouden worden door een Joodse 
tempel, stuit talloze moslims tegen de 
borst.

Terughoudendheid
Overigens is Israëls beleid ten aanzien 
van de Tempelberg buitengewoon te-
rughoudend. Toen Jeruzalem in 1967 op 
de Jordaniërs werd heroverd, gaf Israël 
het beheer van de Tempelberg onmid-
dellijk terug aan de Waqf, een islamiti-
sche organisatie, die onder toezicht van 
de Jordaanse koning de heiligdommen 
op de Tempelberg beheert. Sinds jaren 
verbiedt Israël in principe dat niet-mos-
lims bidden op de Tempelberg, om op 
die manier moslims geen aanstoot te 
geven. Dit beleid is omstreden, omdat 
het wordt gezien als toegeven aan drei-
gementen van moslims.

Politiek
De religieuze waarde van de mos-
limheiligdommen op de Tempelberg 
wordt dus met name benadrukt in 
de politieke discussie rondom het 
conflict. Het is veelzeggend dat de 
Rotskoepel pas onder de Jordaanse 
bezetting van Jeruzalem van 1948-1967 
werd gerenoveerd en met goud werd 
overdekt. Sinds die tijd, waarin de Ara-
bische landen zich steeds feller tegen 
Israël keerden, fungeert de Rotskoepel 
ook overal als verenigend symbool 
voor de moslimwereld. De Rotskoepel 
siert talloze posters, logo’s en bankbil-
jetten in de Arabische wereld. De vraag 
is echter of dit ook zo zou zijn als 
Israël er niet was geweest. Het lijkt er 
op dat de heiligheid die christendom 
en islam hebben toegekend aan de 
Tempelberg vooral te maken heeft met 
hun afkeer van Israël.
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Er zijn veel hete hangijzers in het Israëlisch-Palestijns conflict, maar het epicentrum  
lijkt te liggen op dat ene stukje in Jeruzalem: de Tempelberg. Wat maakt die plek  

zo omstreden? En is deze echt wel zo heilig voor christenen en moslims?
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De Tempelberg omstreden?

Uitzicht over de Tempelberg in Jeruzalem met links de Al-Aqsamoskee, met grijze koepel, en de gouden Rotskoepel. | Foto: Shutterstock

Foto van het Tempelplein in 1862. Het lag er 
verlaten en verwaarloosd bij. | Foto: Wikimedia 
Commons

De Palestijnse leider Mahmoud Abbas gebruikt 
tijdens persfonferenties en toespraken veelvuldig 
afbeeldingen van de Rotskoepel. | Foto: Flash90

Ook Hamas gebruikt in zijn officiële logo een 
afbeelding van de Rotskoepel als symbool.

Een Iraans bankbiljet met een afbeelding van de 
Rotskoepel.



Geja Lahpor 

Israëlisch restaurant HaCarmel: 
al veertig jaar geliefd én belaagd

Hij werd in een klein vluchtelingenkamp geboren en kwam na enige tijd in Israël terecht.  
Na 23 jaar in Israël besloot hij in Amsterdam een koosjer restaurant te beginnen.  

Helaas werd hij het doelwit van vele antisemitische acties.  
Sami Bar-on is de Joodse eigenaar van restaurant HaCarmel.

Griepvaccintekort
Israëlische gezondheidsfunctionarissen 
verwachten dat komende winter veel 
meer mensen dan normaal een griepprik 
zullen komen halen. Daarom heeft Israël 
drie keer zoveel griepvaccins besteld als 
in andere jaren. Maar Israël is niet het 
enige land dat zo denkt en nu vrezen ze 
dat er niet genoeg vaccins geleverd zullen 
worden. Daar komt bij dat de prijs van de 
vaccins enorm gestegen is.

‘We moeten hier weg’
Rabbijn Zecharia Wallerstein, een beken-
de rabbijn uit New York, riep begin juni 
zijn gehoor op om naar Israël te gaan. 
“Wij allemaal, we moeten hier weg. Het 
is niet meer voor ons, mensen. We horen 
hier niet thuis.” Rabbijn Wallerstein wees 

bij zijn oproep op andere rabbijnen die de 
Joden in Amerika hebben aangemaand 
om naar Israël te vertrekken.

Coronatracking voorbij

Israëlische veiligheidsdiensten kregen de 
bevoegdheid om van mensen die positief 
getest werden op het coronavirus, met 
behulp van hun mobiele telefoongege-

vens na te gaan waar ze allemaal waren 
geweest. Op die manier zouden ze de 
uitbraak van het virus kunnen volgen. 
Die inbreuk op de privacy viel echter 
niet bij iedereen in goede aarde en men-
sen spanden rechtszaken aan tegen de 
staat. Daarop werd de bevoegdheid be-
gin juni weer ingetrokken. | Foto: Flash90

Holocausteducatie
Negen Zuid-Amerikaanse instituten 
hebben de handen ineengeslagen om 
samen beter onderwijs over de Holo-
caust te kunnen geven op het conti-
nent. Onder meer de Holocaust- en 
Joodse musea in Buenos Aires, Chili en 
Costa Rica nemen deel. Het netwerk 
begint met wekelijkse lezingen die 
online zijn te volgen.

Legalisatie marihuana

De nieuwe regering van Israël wil de 
toegang tot medische marihuana wet-
telijk vastleggen en vereenvoudigen. De 
medische toepassingen van marihuana 
raken steeds meer geaccepteerd en Israël 
hoopt hierin een voorloper te worden.  
Foto: Flash90
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Sami: “Mijn ouders woonden in Casablanca maar besloten 
in 1954 naar Israël te emigreren. Omdat Marokko dit niet 
toestond, ontvluchtten ze het land en gingen – met anderen 
– in een klein bootje naar Marseille, waar ze in een vluch-
tenlingenhangar terechtkwamen. Daar werd ik geboren. 
Gelukkig konden wij na enige tijd met hulp van de Mossad, 
de Israëlische geheime dienst, op een boot meevaren naar 
Haifa (Israël). Ik heb vervolgens 23 jaar in Israël gewoond, 
maar zag het als een uitdaging in Amsterdam een koosjer 
restaurant te beginnen. Inmiddels heb ik hier drie kinderen 
en vijf kleinkinderen. Ik ga nog regelmatig naar Israël; met 
name tijdens de Israëlische feesten ben ik er graag.”

Wereldse gerechten
Restaurant HaCarmel bestaat inmiddels veertig jaar en 
heeft veertig hoofdgerechten op de menukaart staan. Het 
restaurant is glatt (strikt) koosjer en staat onder toezicht 
van het opperrabbinaat. “De meeste gasten zijn Joodse 
toeristen uit de hele wereld. Daarnaast komen er ook 
niet-Joden, onder wie veel christenen. Op de menukaart 
vind je een variatie aan wereldgerechten en alles wordt 
vers bereid.” 

Confrontatie in rechtszaal 
“Ik had veertig jaar geleden niet verwacht dat ik met zoveel 
bedreigingen, aanslagen en antisemitisme te maken zou 
krijgen. Dat begon twintig jaar geleden al, maar is de laatste 
jaren veel erger geworden.” Op een ochtend vond Sami voor 
de deur van zijn restaurant blikjes met een ontstekingsme-
chanisme. Hij haalde de politie erbij, maar tot zijn grote 
opluchting bleek het een nepbom te zijn. Andere keren 
sloegen jonge mannen met een ijzeren staaf de ruiten in, 

terwijl ze ook probeerden de Israëlische vlag in brand te 
steken. Daarnaast zijn er vaak antisemitische scheldpartijen 
van voorbijgangers en veel andere bedreigingen. Onlangs 
bekladde iemand het raam met de woorden ‘Find Jew’. “Op 
dit moment zitten er twee jonge mannen vast in voorarrest, 
onder wie een Syriër. In de rechtszaal werd ik met een van 
hen geconfronteerd. Dat was zeer emotioneel.” Het raakt 
hem nog steeds. Iemand uit Joodse kring reageerde op het 
antisemitisme waarmee Sami telkens weer geconfronteerd 
wordt: “Koning Willem-Alexander zei in zijn toespraak op 4 
mei dat Sobibor in het Vondelpark begon. Waar zouden die 
aanvallen op HaCarmel het begin van zijn?”

Camera’s
De beveiliging van het restaurant, binnen én buiten, is 
inmiddels behoorlijk opgevoerd. “De politie heeft zeven 
camera’s geplaatst, zodat ze op afstand kunnen zien wat 
er gebeurt. Zelf heb ik ook aantal camera’s laten plaatsen. 
Dat geeft mij een rustiger gevoel, want ik ga hier niet weg. 
Gelukkig heb ik een goed contact met de burgemeester. De 
aanvallen zorgden helaas wel voor minder gasten. En met 
de coronacrisis er nog eens bovenop, ging het financieel 
steeds slechter. Gelukkig heb ik, net als andere onderne-
mers, steun van de overheid gekregen.”

Bemoediging
Sami wil graag nog iets kwijt. “Na de laatste aanvallen en 
incidenten heb ik meer dan honderdvijftig kaarten en vele 
bossen bloemen gekregen. Bovendien heb ik voor een paar 
duizend euro aan donaties ontvangen. Dat meeleven en 
die betrokkenheid bemoedigen en ontroeren mij, het doet 
mij zeer goed. Ik sta er niet alleen voor. Wil je de mensen 
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Het HOLLAND-KOOR 
slaat nieuwe wegen in

De coronacrisis treft ook het HOLLAND- 
KOOR. Repetities moesten worden ge-
staakt en optredens werden geannuleerd. 
Op zoek naar nieuwe mogelijkheden kwam 
dirigent Jan Quintus Zwart op het idee van 
HOLLAND-KOOR TV, een wekelijks online 
programma voor koorleden. 

De première was op zaterdag 6 juni jl. Tijdens de 
uitzending legt de dirigent in filmpjes van vijftien 
minuten nieuwe muziek uit, die vervolgens wordt 
voorgezongen en begeleid. Zo blijven de koorleden, 
hoewel op afstand, aan het zingen, maar ook – en 
dat is misschien nog wel belangrijker – met elkaar 
verbonden. Tijdens de uitzending is er ook gelegen-
heid berichten met elkaar uit te wisselen. 

Verbondenheid
De koorleden zijn enthousiast: “Je voelt tijdens de 
uitzending de onderlinge verbondenheid en de liefde 
van God, die ook dit alles in deze tijd weer mogelijk 
maakt.” HOLLAND-KOOR TV is er elke zaterdag 
vanaf 10.00 uur. Mocht u dit als gast willen meebe-
leven, meldt u dan even aan via info@hollandkoor.nl.
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die dit gedaan hebben, bedanken? Ik zie ze graag weer 
in mijn restaurant terug”.

Ga eten bij HaCarmel
Naast bloemen en kaartjes is een bezoek aan het  
restaurant van Sami ook een mooie steun in de rug.  
U wordt er allerhartelijkst ontvangen en de gevarieerde 
menukaart staat garant voor een heerlijke maaltijd. 
HaCarmel, Amstelveenseweg 224, Amsterdam,  
020-6757636.

Foto’s: Geja Lahpor
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Kooplieden vanuit ieder continent kwamen naar 
Amsterdam en handelscompagnieën bevoeren de 
zeeën, zowel naar ‘de Oost’ als naar ‘de West’. De 
combinatie van een tolerant godsdienstbeleid en 
veel handel was uniek en daarom zeiden steeds 
meer Joden: ‘We moeten naar Mokum!’ Het woord 

‘mokum’ betekent plek en Amsterdam werd als gezien 
als de beste plek. Ook uit Polen en andere landen in 
Oost-Europa kwamen veel Joden naar Amsterdam. 
Ongeveer gelijktijdig werden daarom in het centrum 
van Amsterdam (rond 1675) twee grote synagogen 
gebouwd: de Portugese Synagoge voor de Sefardische 
Joden (uit de landen rondom de Middellandse Zee) 
en de Grote Synagoge voor de Asjkenazische Joden 
(uit Oost-Europa). 

De synagogen waren in de tijd van hun bouw de 
grootste van de hele wereld! Zij waren wereldberoemd 
en trokken veel toeristen. De Joodse buurt was erg in 
trek, omdat je daar het exotische leven ervaren kon. 
Het was een bijzondere minderhedenbuurt, waar 
naast Joden ook veel Hugenoten, Lutheranen en 
Doopsgezinden woonden.
Tegen de christenen van nu zou ik willen zeggen: ‘We 
moeten naar Mokum!’ Er ligt zo’n rijke geschiede-
nis van Joden in Nederland, dat een bezoek zeer de 
moeite waard is. Zelf nam ik vast een voorschot en 
reisde af naar Amsterdam, waar ik werd rondgeleid 
door Erik Koopman van het Joods Cultureel Kwartier.

De Portugese Synagoge
De Portugese Synagoge ligt tegenover het Water-
looplein. Als je de enorme synagoge binnenloopt, is 
het alsof je een andere tijd binnenstapt. Alles is zo 

authentiek oud. Net als het gebouw zijn de banken, 
de vloer en de lampen uit 1675. Het lampje dat zich 
het dichtst bij de heilige ark (met daarin de Thorarol-
len) bevindt, brandt al eeuwen. De prachtige houten 
choepa staat symbool voor het nieuwe Joodse huis dat 
gesticht wordt als er getrouwd wordt. Hoeveel Joodse 
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is We moeten naar Mokum! 
Vanaf begin zeventiende eeuw trokken steeds meer Joden uit Portugal  
en Spanje, als gevolg van de Spaanse inquisitie, naar de Republiek der  
Verenigde Nederlanden. In ons land was veel meer godsdienstvrijheid  

dan in veel andere landen. Later in de zeventiende eeuw groeide Amsterdam –  
mede als gevolg van de komst van deze Joden – uit tot het centrum van de wereldhandel.

juli - augustus 2020 | israël aktueel

Het exterieur van de Portugese Synagoge | Foto: JCK

Het interieur van de Portugese Synagoge | Foto: JCK Joods Historisch Museum | Foto: Marijke Volkers
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huwelijken zullen hier in de loop der eeuwen gesloten 
zijn? De synagoge is gebouwd naar het model van de vroe-
gere tempel in Jeruzalem. Omdat Joden geen lid moch-
ten worden van de gildes is de synagoge niet door Joden 
gebouwd, maar door protestanten. Daarmee is het ook 
een symbool voor de goede samenwerking tussen chris-
tenen en Joden. Nog steeds houdt de Portugese gemeente 
hier elke zaterdag diensten. In de winter gebeurt dat in 
de veel kleinere wintersynagoge, die ook te bezichtigen 
is. Het gebouw zelf heeft namelijk geen elektriciteit en 
geen verwarming. In de schatkamers bevinden zich onder 
andere prachtige priesterschalen en Thorarollen. Ook is 
een deel van de bibliotheek te bekijken.

Het Joods Historisch Museum
Aan de overkant staat de Grote Synagoge. Samen met 
drie andere synagogen die in de loop der tijd gebouwd 
zijn, vormt deze nu het Joods Historisch Museum. Het 
is niet alleen indrukwekkend in deze schitterend onder-
houden gebouwen te zijn, wat er tentoongesteld wordt is 
ook prachtig en zeer leerzaam. Aan de hand van talloze 
objecten (waarvan sommige zeer zeldzaam), gebruiks-
voorwerpen, schilderijen, foto’s en video’s wordt de 
geschiedenis van de Joden in Amsterdam en Nederland 

uit de doeken gedaan. Niet alleen rijke Joodse kooplieden 
als Antonio Lopes Suasso, die zich in 1654 in Amsterdam 
vestigde, komen voorbij. Ook de Jood met het zurewaar, 
die om zijn hals een bak met uitjes en augurkjes had en 
daarmee ‘de boer op ging’.

Er is veel aandacht voor de Joodse gebruiken, rituelen 
en feesten. Ook voor een christen is het belangrijk hier-
van kennis te nemen. In wat men ‘de Nieuwe Synagoge’ 
noemt, is de geschiedenis van de Nederlandse Joden in 
de twintigste eeuw tentoongesteld. Daarin natuurlijk 
ook uitgebreid aandacht voor de vreselijke geschiedenis 
van wat er in Tweede Wereldoorlog met de Joden in ons 
land gebeurd is.

De Hollandsche Schouwburg
Van de ongeveer 140.000 Joden die in 1940 in ons land 
woonden, zijn er 107.000 afgevoerd naar de vernie-
tigings- en concentratiekampen van nazi-Duitsland. 
Slechts 5.200 van hen hebben dit overleefd. Daarmee is 

Nederland het land met het hoogste percentage Joden 
dat de Holocaust niet heeft overleefd, bijna 75 procent. 
Vanaf 5 juli 1942 werden Joden in Amsterdam opgeroe-
pen zich bij de nazi’s te melden en naar verschillende 
verzamelplekken in Amsterdam te komen. Van daaruit 
werden zij naar het Centraal Station gebracht en op de 
trein naar Westerbork gezet.

Omdat er veel minder Joden kwamen opdagen dan 
verwacht, besloten de Duitsers dat er een centrale 
plek moest komen waarvandaan ze alle Joden konden 
deporteren. Er werd gekozen voor de Hollandsche 
Schouwburg. Tussen augustus 1942 en november 1943 
hebben hier in totaal meer dan 46.000 Joden gevangen-
gezeten in afwachting van hun deportatie. Daarmee is 
dit het meest beladen gebouw in de geschiedenis van 
de stad geworden. Vaak moesten Joodse mannen, vrou-
wen, kinderen en bejaarden hier wachten. Soms uren, 
soms dagen, soms vele weken. Er werden regelmatig 
meer dan vijftienhonderd mensen tegelijk opgesloten, 
terwijl het gebouw daar helemaal niet op berekend was 
met slechts drie toiletten en weinig wasgelegenheid. 
Mensen raakten oververmoeid en kinderen raakten in 
paniek. Slapen kon bijna niet.

De voorgevel en het voorste stuk van de Hollandsche 
Schouwburg staan er nog, maar het grootste gedeelte 
daarachter is afgebroken. Op die plek staat een monu-
ment om alle slachtoffers te gedenken. Ook alle familie-
namen van de Joden uit Nederland die zijn omgebracht, 
staan op een muur geschreven.

Greetje Velleman
Achter de Schouwburg ligt een binnentuin, die destijds 
gebruikt werd als plaats om te luchten. In deze tuin 
hangt een grote, indrukwekkende foto. Op die foto zie je 
het Joodse meisje Greetje Velleman, die uitbundig zwaait 
naar haar vriendin. Zij ziet haar schoolvriendin staan in 
de kamer van een pand dat uitkijkt op deze binnentuin. 
De foto is door deze vriendin gemaakt. Naast haar staat 
een man die rustig een kopje koffie drinkt. Een echt-
paar zit te genieten van de warmte in de zon. Ze hebben 
geen idee wat hen te wachten staat. Een paar weken 
later wordt Greetje op 17-jarige leeftijd in Auschwitz 
vermoord.

Stichting Joods Cultureel Kwartier
Ook de Hollandsche Schouwburg is eigendom van 
de stichting Joods Cultureel Kwartier. Tegenover de 
Schouwburg staat de vroegere Kweekschool, waarin 
zich het Nationaal Holocaust Museum bevindt. Dat is 
sinds februari van dit jaar gesloten in verband met een 
grote renovatie en uitbreiding. Ook de Hollandsche 
Schouwburg zal later dit jaar voor publiek gesloten 
worden voor een grondige verbouwing. 

Vriend worden

Ik wil u hierbij van harte oproepen het Joods Cultu-
reel Kwartier te steunen door vriend van het JCK te 
worden en een bezoek aan deze bijzondere locaties 
in Amsterdam te brengen. Vanwege de coronacrisis 
moesten de deuren noodgedwongen een tijdlang 
dicht, en nog steeds komen er nauwelijks buiten-
landse toeristen. We kunnen hiermee concreet iets 
betekenen voor de overgebleven Joodse gemeen-
schap in ons land, aan wie we veel te danken 
hebben. Meer informatie is te vinden op  
www.jck.nl/vriend.

Hollandsche Schouwburg | Foto: Marijke Volkers

Binnenplaats van de Hollandsche Schouwburg, juli 1942, fotograaf Lydia van Nobelen-Riezouw, collectie NIOD © Marjolein van Nobelen

Namenwand | Foto: Ruud van Zwet

Er werden regelmatig meer dan vijftienhonderd 
mensen tegelijk opgesloten, terwijl het gebouw 
daar helemaal niet op berekend was.
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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 heeft een enorme klus, want… 

    

 

bankrekening nummer:  
NL12 RABO 0335 5422 39 

de ZOMERKAMPEN zijn anders, maar… moeten wel doorgaan. 
Jaffa kan en wil de kwetsbare kinderen met wie zij het hele jaar door 
hand in hand gaat, niet aan hun lot overlaten gedurende de lange 
zomervakantie. 

Vanwege de corona maatregelen betekent het minder kinderen bij 
elkaar in één ruimte, dus: 
* méér locaties 
* méér begeleiders                              méér kosten voor 1000 kinderen      
* méér bussen voor vervoer 

Bovendien moeten de zorgen voor, met name de ouderen, doorgaan 
en ook de voedselpakketten, want verdriet en honger gaan niet op 
vakantie. 

Helpt u een handje ? Elke euro telt ! Dank u wel. 

 

. 

 

 

Onze nieuwsbrief geeft meer informatie.   
Ontvangt u deze niet? Een telefoontje of mail 
aan onze secretaris is voldoende. 
tel. 0548-61 17 48/e-mail: info@jaffaproject.nl 
website: www.jaffaproject.nl 
facebook: Jaffa-Project Nederland 

 

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

Hebreeuws leren
Wil jij modern Hebreeuws leren lezen, schrijven en praten 
in een ontspannen sfeer?

We maken kennis met deze mooie taal herleid uit het Bijbelse
Hebreeuws en de cultuur. De lessen worden gegeven in  
groepsverband of een op een op locatie of online.

Bel of mail me op 06-40803618 of enguslansky@hotmail.com 

 

Scholten
Uitgeverij

WORDT HET
‘de Grootste Verdrukking Ooit’ 
straks bij Jezus’ terugkomst, 
of hebben we iets om naar 

UIT TE KIJKEN?

Bestel dit boek van Peter 
Scheele nu voor €19,95 
bij de lokale christelijke 
boekhandel of via
www.scholtenuitgeverij.nl 

Altijd gratis verzending!

3e druk
binnen drie
maanden!

Dit boekje is bedoeld 
voor iedereen die 
zich – alleen of 
met anderen – wil 
verdiepen in de rijke 
wereld van Psalmen; 
om zo samen met 
Israël door Psalmen 
de Heere te loven, te 
danken of tot Hem te 
bidden.

Ds. Silfhout beschrijft 
hoe de verschillende 
feesten zijn ontstaan, 
hoe ze oudtijds wer-
den gevierd, hoe dat 
nu onder het Joden-
dom is en wat ze voor 
christenen hebben te 
betekenen.

Speciaal voor u aanbevolen

Bestel nu op www.debanier.nl, ga naar de boekhandel of bel 055-5390650

Psalmen
De Bijbel uitgelegd 
Ds. C.P. de Boer

Drie grote Joodse feesten
Pesach, Shavoeot, Soekot in relatie 
tot Pasen, Pinksteren, Loofhuttenfeest
Ds. W. Silfhout

wereld van Psalmen; 
om zo samen met 

de Heere te loven, te 
danken of tot Hem te 

128 pagina’s

10,95

E-book 
€ 7,99

nu onder het Joden-
dom is en wat ze voor 
christenen hebben te 
betekenen.

104 pagina’s

14,95

E-book 
€ 11,99

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

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

God heeft gesproken - De HEERE heeft tot de mens gesproken! 
Dit is het allerbelangrijkste dat ooit in de geschiedenis van de 
mensheid is gebeurd. Volgens Hebreeën 1:1 deed Hij dat op vele 
manieren en op vele momenten door middel van de profeten. 
Het laatst heeft Hij gesproken in de Zoon, toen Hij Zich in Hem 
openbaarde en het koninkrijk aankondigde. Lees en leer hoe God 
Zijn Woord openbaarde in overeenstemming met Zijn plan.

Het boek Handelingen - Wie dit Bijbelboek doorleest, ontdekt 
dat het een sleutelboek is, dat de historie beschrijft van de overgang 
van de boodschap van Petrus naar die van Paulus. Daarbij gaat het 
van Jeruzalem naar Rome. 
En misschien wel het belangrijkst: het beschrijft - in plaats van de 
start van de kerk - in eerste instantie vooral de voortgang van Israëls 
geschiedenis. Lees dit boek en leer de huidige tijd begrijpen.

H.B. Slagter - 288 blz - 21x14,8 cm - 9789066943612 - € 17,75

Dr. E.W. Bullinger - 256 blz - 21x14,8 cm - 9789066943308 - € 17,45

De Koorleider - 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, daar eigenlijk helemaal niet horen!

Kijk op www.everread.nl voor een schat aan Bijbelstudieboeken

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.



Feesten & Falafels  
is terug!
Hou je van lekker eten, maar ben je geen keukenge-
nie? Dan is Feesten & Falafels hét programma waar 
je zeker naar moet kijken. Karolina uit Israël leert 
je hoe je met gewone huis-tuin-en-keuken-ingredi-
enten de heerlijkste Joodse en Israëlische gerechten 
kunt klaarmaken. Tot en met 2 augustus wordt deze 
serie opnieuw uitgezonden op Family7!

Presentatrice Sara van Oordt is weliswaar geen held 
in de keuken, maar houdt wél van lekker eten. Samen 
met Karolina en de interessante gasten ontdekt Sara 
de veelzijdigheid van Israël. Ze ontvangt onder meer 
ds. Henk Poot, zanger Christian Verwoerd en ds. Kees 
van Velzen in de studio, met wie ze elke week een 
Joods feest bespreekt. 

»  Kijk voor meer info en het uitzendprogramma op 
feestenenfalafels.nl. 

Online Bijbelstudieserie met ds. Poot, ds. Lohuis en ds. Van Velzen 

Verbonden met Israël
Verbonden met Israël: dat kun je op twee manieren 
uitleggen. We geloven dat God eeuwige verbonden heeft 
gesloten met Israël. Vanuit dat geloof voelen wij ons als 
christenen ook verbonden met Israël. Onze online Bij-
belstudieserie Verbonden met Israël behandelt Gods plan 
met Israël dan ook vanuit deze twee invalshoeken.

Sara van Oordt gaat afwisselend in gesprek met ds. Henk 
Poot, ds. Oscar Lohuis en ds. Kees van Velzen.  

Via onze website en ons YouTube-kanaal delen ze graag 
hun Bijbelkennis met u en gaan in op vragen als: Wat 
kun je in je geloofsleven leren van Israël? Wat is een 
Bijbelse visie op het Israël van vandaag? En hoe kun je 
reageren als je wordt geconfronteerd met lastige vragen 
over Israël?
Tot en met 25 juli kunt u nog elke zaterdag om 19.30 uur 
inschakelen voor een nieuwe aflevering:

•   Zaterdag 27 juni met ds. Kees van Velzen over  
Lucas 21

•  Zaterdag 4 juli met ds. Henk Poot over Abraham
•   Zaterdag 11 juli met ds. Oscar Lohuis over  

Gods agenda
•   Zaterdag 18 juli met ds. Kees van Velzen over  

Psalm 142: een gebed om hulp
•   Zaterdag 25 juli met ds. Oscar Lohuis over Kritiek  

op Israël

»  De tien eerdere afleveringen kunt u terugkijken via 
ons YouTube-kanaal, of via cvi.nl/verbonden.

Decennialang stond Nederland bekend als land dat het 
tijdens de Tweede Wereldoorlog massaal opnam voor 
zijn Joodse bevolking. Met nieuwe feiten die in de afge-
lopen jaren aan het licht zijn gekomen, heeft dat imago 
echter steeds meer deuken opgelopen. Kunnen we nog 
wel langer vasthouden aan het positieve beeld dat zo 
lang heeft overheerst? Of is het, nu de laatste overleven-
den nog onder ons zijn, tijd om dit wat bij te schaven?

Het gesprek over deze vraag lijkt sinds afgelopen janu-
ari in een stroomversnelling terechtgekomen te zijn. 
Premier Rutte bood toen tijdens de Nationale Holo-
caustherdenking in Amsterdam excuses aan voor het 
handelen van de Nederlandse overheid tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Hij erkende namens de Neder-
landse regering dat er te weinig was gedaan om de Joodse 
bevolking te beschermen. “Te veel functionarissen 
voerden in de oorlog simpelweg uit wat van hen werd 
gevraagd”, erkende Rutte. Uiteindelijk werd vijfenzeven-
tig procent van de Nederlandse Joden vermoord – het 
hoogste percentage van bezet West-Europa.

Als Christenen voor Israël vinden we het belangrijk om 
aandacht te besteden aan dit onderwerp. Daarom orga-
niseren we enkele lezingen met betrekking tot antisemi-
tisme en de Holocaust, alle aan de hand van een boek. 
We lichten de sprekers en onderwerpen kort toe. 

Rob Bakker – Boekhouders van de Holocaust
Bijna alle tweehonderdduizend 
Nederlandse ambtenaren vulden 
tijdens de bezetting een ariërver-
klaring in. Tegelijkertijd bracht 
hetzelfde ambtenarenapparaat 
‘keurig’ in kaart welke Nederlanders 
van Joodse komaf waren. Hun aantal 
bleek 140.000 te zijn. “Bevolkings-
boekhouding is dienen”, schreef een 

topambtenaar aan de Duitse bezetter. Door de gegevens 
van Joden op een presenteerblaadje bij de nazi’s aan te 
bieden, kon een groot deel van de Joden zonder moeite 
worden opgepakt, weggevoerd en uiteindelijk vergast. In 
zijn boek Boekhouders van de Holocaust deelt Rob Bakker 
onthutsende feiten over hoe diverse Nederlandse over-
heidsinstanties volledige medewerking verleenden aan 
de Jodenvervolging.

Ewoud Sanders – Jeugdverhalen over jodenbekering
In de twintigste eeuw werden boeken 
met jeugdverhalen over het beke-
ren van Joden in enorme oplages 
verspreid. In veel van deze verhalen, 
die bedoeld waren als (voor)leesvoer 
voor christelijke kinderen, werd 
duidelijk gemaakt dat we Joden welis-
waar moeten respecteren, maar dat 
zij wel degenen zijn die Jezus hebben 
vermoord. Bovendien worden in 
deze verhalen ook vooroordelen over 
Joden gepropageerd. Taalhistoricus en journalist Ewoud 
Sanders analyseert in zijn boek Levi’s eerste kerstfeest tach-
tig van zulke jeugdverhalen. Een aantal daarvan wordt 
in bepaalde kringen nog steeds aanbevolen en gelezen, 
terwijl de inhoud als ronduit schokkend ervaren kan 
worden.

Bettine Siertsema – Diamantkinderen
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
ontwikkelden de nazi’s plannen om 
een eigen diamantindustrie op te 
zetten. Met het oog op de benodigde 
expertise bleef een groep Joden die 
werkzaam was in die bedrijfstak met 
hun gezinnen lange tijd vrijgesteld 
van deportatie. Toen het Duitse 
plan op niets uitliep, werden ook zij 

naar concentratiekamp Bergen-Belsen gestuurd. Dankzij 
een Pools-Joodse vrouw, ‘Schwester Luba’, overleefden 
de meesten van de bijna vijftig kinderen, die inmiddels 
wees waren. Tijdens haar lezing voor onze livestream 
op donderdag 2 juli a.s. beschrijft Bettine Siertsema, 
universitair docent geschiedenis aan de Vrije Universiteit 
te Amsterdam, hun opmerkelijke verhaal aan de hand 
van haar boek Diamantkinderen.

Raymund Schütz – Het notariaat en de erfenis van de 
oorlogstijd
Meer dan de helft van de Nederlandse 
notarissen werkte tijdens en na de 
Tweede Wereldoorlog welbewust mee 
aan het onteigenen van Joods onroerend 
goed. Ze kregen per transactie betaald 
en door de verplichte notariële geheim-
houding was de rol van notarissen 
onzichtbaar. De laatste jaren komt hier 
echter steeds meer openheid over, mede 
door het boek Kille mist – Het notariaat 
en de erfenis van de oorlogstijd van historicus Raymund 
Schütz. Tijdens zijn lezing voor onze livestream op 
donderdag 9 juli a.s. deelt hij enkele schokkende conclu-
sies, gebaseerd op jarenlang onderzoek naar deze gitzwarte 
bladzijden uit de geschiedenis van het Nederlandse nota-
riaat.

»  U kunt al deze lezingen bekijken of terugkijken op  
cvi.nl/lezingen. De boeken zijn te bestellen via  
israelwinkel.nl.

Lezingen over antisemitisme en de Holocaust

Een (nog) onbekende geschiedenis

actief Voor al le act iviteiten geldt:  Deo volente

israël



Eerste lezingen staan al gepland

Dit najaar hopen we  
weer naar u toe te komen
In de afgelopen maanden konden onze sprekers helaas niet doen wat ze zo graag doen: het land in trekken en ver-
tellen over Gods trouw aan Israël. Gelukkig bereikten we via onze livestreams heel veel christenen, voor het eerst 
of opnieuw met onze boodschap. 

Dit najaar hopen we echter ‘gewoon’ weer op locatie te spreken. Veel van de lezingen die we dit voorjaar moesten 
afzeggen, hebben we kunnen doorschuiven naar het najaar. In de eerste weken van het seizoen staan bijvoorbeeld deze 
lezingen op het programma:

•   Maandag 31 augustus en 7 september spreekt ds. Henk Poot in Aalten
•   Woensdag 2 september spreekt ds. Henk Poot in Katwijk
•  Donderdag 3 september spreekt ds. Willem J.J. Glashouwer in Groningen, ds. Oscar Lohuis spreekt in Renswoude en 

Peter Pellemans in Roosendaal
•  Dinsdag 8 september spreekt ds. Henk Poot in Spijkenisse
•  Woensdag 9 september spreekt ds. Henk Poot in Soest
•  Donderdag 10 september spreekt ds. Henk Poot in Venlo, Heleen Bénard in Purmerend en ds. Oscar Lohuis in 

Alblasserdam

Op cvi.nl/agenda staat alle informatie en daar vindt u bovendien nog veel meer lezingen. Vanwege het beperkte aantal 
zitplekken is het voor de lezingen die in het najaar gepland staan wel noodzakelijk dat u zich aanmeldt. Wilt u een 
lezing bezoeken, reserveer dan een plekje via onze website. 

In actie voor kinderen in armoede

Gevulde schooltas 
zorgt voor 
hoopvolle toekomst
De eerste dag van het nieuwe schooljaar is niet 
voor ieder kind in Israël een leuke ervaring. Waar 
de één een rugzak vol nieuwe spulletjes heeft, 
moet de ander het doen zonder boeken, schriften 
of pennen. Sommige kinderen blijven zelfs weg 
omdat ze zich schamen voor de armoede waarin 
ze opgroeien en het gebrek aan schoolspullen.

De organisatie Yad Beyad (hand in hand) wil iets 
doen aan deze schrijnende situaties die duizenden 
kinderen in heel Israël betreft. Ze zet zich in om 
kinderen uit arme gezinnen van een goed gevulde 
schooltas te voorzien en daarmee het zo noodzake-
lijke onderwijs mogelijk te maken.  

Yad Beyad werkt daarin samen met het ministerie 
van Sociale Zaken, waarbij jaarlijks bekeken wordt 
welk kind voor zo’n schooltas in aanmerking komt. 
Centrale vraag daarbij is welk kind zonder zo’n tas 
met enorme schaamte naar school zou moeten 
en niet over de juiste leermiddelen zou beschik-
ken óf zou gaan spijbelen en dus zonder diploma 
de toekomst in zou gaan. Onderwijs is immers 
dé sleutel om de armoede waarmee ze dagelijks 
geconfronteerd worden, te ontgroeien. De praktijk 
heeft inmiddels uitgewezen dat het initiatief van 
Yad Beyad succesvol is. Kinderen die een gevulde 
schooltas krijgen, zijn gemotiveerd om naar school 
te komen en halen vaak goede cijfers. Op die manier 
lacht de toekomst hen (meer) toe.

Helpt u mee?
Helpt u mee kinderen in Israël van een goed gevulde 
schooltas (en dus betere kansen) te voorzien? Een 
‘gevulde schooltas’ kost slechts € 17,25 en met elke 
tas helpt u een kind. Uw bijdrage – elk bedrag is 
welkom – kunt u overmaken op NL38 ABNA 0529 
310 252 van Christenen voor Israël o.v.v. ‘Schooltas 
Yad beYad’. Namens de kinderen: bedankt!

drs. Kees de Vreugd

ds. Frank Heikoop

Peter Pellemans

Heleen BénardTjerko van der Wouden

ds. Henk Poot

ds. Willem J.J. Glashouwer ds. Jaap de Vreugd

ds. Kees Kant

ds. Kees van Velzen

ds. Oscar Lohuis

Evelien van Dis

Frank van Oordt Ruben Ridderhof

Marianne Glashouwer ds. Gerard Krol

Henriët Poot

Foto: Yad Beyad

Livestreams
Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn wereldwijd talloze evene-
menten afgelast. Het onderwijs over Israël laat zich echter niet stop-
pen! Al vanaf half maart organiseren we onafgebroken zes avonden in 
de week een (live) uitzending met lezingen en Bijbelstudies over Israël. 
Bekijk deze terug via ons YouTube-kanaal, via cvi.nl/videos of bekijk 
de nieuwe uitzendingen via cvi.nl/livestream.
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Doe mee! 
Eén tas  

kost slechts  
€ 17,25



boekentips

De boeken op deze pagina zijn allemaal  
te bestellen via israelwinkel.nl of te koop  
in het Israëlcentrum in Nijkerk.

Wandeltip  voor de zomer-vakantie!

Gevaarlijke vondst
De opa van Roos is edelsteenkundige. Als een vriendin van hem, de 
archeologe Jennifer, in Israël een raadselachtige steen vindt, roept 
ze zijn hulp in. Opa gaat naar de plek van de opgraving om onder-
zoek te doen en Roos mag mee. Wanneer ze in Jeruzalem aankomen, 
is iedereen in rep en roer. De steen is gestolen en de politie doet 
geheimzinnig. Samen met haar vrienden Lisa en Kenzo ontdekt Roos 
meer over de bijzondere vondst, maar raakt ze ook verwikkeld in 
een gevaarlijke situatie. Gevaarlijke vondst is een spannend kinder-
boek, gebaseerd op De Diamant, een tv-serie voor kinderen die werd 
uitgezonden bij Family7. Een van de afleveringen was vorig jaar ook 
te zien tijdens de zomertentoonstelling van Christenen voor Israël. 
De serie leert kinderen veel over de Bijbel en het land Israël. Kijk ook 
op dediamantslijper.nl. Het boek is een aanrader voor kinderen in de 
laatste jaren van de basisschool en de eerste jaren van het voortgezet 
onderwijs.

» Gevaarlijke vondst, Lisette van de Heg, € 15,00

Westerborkpad
In het spoor van de Jodenvervolging
Een pad van bezinning, zo wordt het Westerborkpad ook wel genoemd. 
De Joodse Jan Dokter liep ter nagedachtenis aan zijn gedeporteerde fami-
lie de route van de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam naar kamp 
Westerbork in het Drentse Hooghalen. Het werd de inspiratiebron om er 
een officiële wandelroute van te maken. 

Het geheim van Israël
Dit boekje is een vervolg op de Bijbelstudies van Focus op Israël. In 
zeven Bijbelstudies gaat dit boekje in op het eigene van Israël, en de 
eenheid van Jezus en Israël volgens de Bijbel. Onderwerpen die aan 
de orde komen, zijn: De zegen van Abram, Israël is Gods Zoon, De 
vervulling van de wet, Jezus is een Jood, Israël onder een bedekking, 
Israël en de prediking van het Evangelie aan alle volken, Ballingschap 
en terugkeer. Het gaat om zeven beknopte studies met gespreks-
vragen. De studies zijn echt bedoeld om zelf de Bijbel te lezen en 
te bestuderen en daarna met elkaar in gesprek te gaan over wat de 
Bijbel zegt. De tekst is kort gehouden, maar de vele Bijbelverwijzin-
gen zorgen voor het nodige huiswerk. De gespreksvragen zijn geba-
seerd op enkele centrale Bijbelgedeelten over het thema en vormen 
een prima uitgangspunt voor het kringgesprek. 

» Het geheim van Israël, drs. Kees de Vreugd, € 4,95

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog ontdekt 
Jan Zwartendijk, de Nederlandse consul in Litou-
wen, een manier om duizenden uit Polen gevluchte 
Joden het leven te redden. Hij schrijft voor hen een 
visum uit voor Curaçao. Daarmee reizen de Joden 
met de Trans-Siberië Express naar Japan, van waar-
uit ze zich over de hele wereld verspreiden.  
Vrijwel allemaal overleven ze de oorlog. Zwarten-
dijk wordt bij zijn actie geholpen door zijn Japanse 
collega in Litouwen en de Nederlandse ambassa-
deur in Riga. In 1997 ontvangt hij postuum de  
Yad Vashem-eretitel ‘Rechtvaardige onder de Volke-
ren’. Het boek De rechtvaardigen is een meeslepend 
epos over het leven van Zwartendijk en de lotgeval-
len van veel van de ontkomen Joden.  
Het is een les in moed, in het maken van de juiste 
keuzes op het juiste moment. Jan Zwartendijk is ook 
een van de geportretteerden van de tentoonstelling 
Redders in Nood.

Smakelijk Israël
Dit mooie kookboek telt vierenvijftig 
klassieke en overheerlijke recepten uit de 
Joodse keuken. Elk recept heeft betrek-
king op een bepaalde Joodse feestdag. De 
recepten zijn ook nauw verbonden met de 
Bijbel en worden daarom op een unieke 
manier vergezeld van een korte verklaring 
van het wekelijkse Thoragedeelte zoals 
dat bij de Shabbat gelezen wordt. Alle 
recepten zijn uitvoerig uitgeprobeerd 
én geproefd en de bereiding wordt aan 
de hand van stap-voor-stap illustraties 
duidelijk uitgelegd. Op die manier is de 
bereiding voor iedereen goed te doen. 
Aarzel dan ook niet langer en begin aan 
dit culinaire avontuur. Smakelijk eten!

Jean-Luc Leclerc, hulppredikant in Le Cham-
bon, Zuid-Frankrijk, ervaart aan den lijve hoe 
het net van de nazi’s zich begint te sluiten. 
Op een nacht staan er onbekenden bij hem 
op de stoep. Het zijn gevluchte Joden die om 
hulp vragen. De weken erna blijven er mensen 
komen. Jean-Luc wordt de leider van de vluch-
telingenopvang, en zijn dorpje een veilige 

haven voor duizenden ontheemden. Maar dan gaat het dramatisch 
mis en wordt Jean-Luc gedeporteerd naar Auschwitz. Samen met 
Jacob Weisz, een Joodse verzetsman die hij in Auschwitz ontmoet, 
besluit hij alles op alles te zetten om te ontsnappen en het westen 
te bereiken. Koste wat kost moeten de ogen van de geallieerden 
geopend worden voor de gruwelijke waarheid van wat zich in Polen 
afspeelt.
De ontsnapping is een boek van de bekende auteur Joel Rosenberg, 
zelf nazaat van gevluchte Joden. Dit boek stond wekenlang in de New 
York Times bestsellers list.

» De ontsnapping, Joel C. Rosenberg, € 15,00

De rechtvaardigen

Het pad volgt zoveel mogelijk de route  
van de spoorlijn waarover mensen naar  
Kamp Westerbork gedeporteerd werden.  
Via 32 etappes leg je in totaal 342 kilometer af. 
De etappes variëren in lengte van 5,2 tot 18,5 kilometer. Onderweg vind 
je o.a. Joodse begraafplaatsen, voormalige synagogen, onderduikadres-
sen, struikelstenen en gedenkmonumenten. De route is heel gevari-
eerd: je wandelt door dorpen, steden, natuurgebieden en bossen. Ook 
ontdek je hoe mooi Nederland op veel plekken is. Tijdens het wande-
len word je telkens geconfronteerd met het verleden: je zit op een 
bankje een broodje te eten en de voorbijkomende treinen herinneren 
je aan wat er gebeurd is. Ook zie je in elke plaats wel monumenten met 
namen erop, en achter iedere naam gaat een mensenleven schuil. 

Het boekje voorziet alle etappes van een kaartje én uitleg over wat je 
onderweg tegenkomt. Het begin- en eindpunt van bijna elke etappe 
sluit goed aan op een treinstation of bushalte. Het pad is rolstoel-
toegankelijk en volledig wit-rood gemarkeerd. Een aanrader wat mij 
betreft. | Tekst en foto: Joke Kant

» Westerborkpad, € 19,45

» Smakelijk Israël, € 22,50

»  De rechtvaardigen, Jan Brokken,  
€ 22,99

De ontsnapping
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‘Een bijzondere reis 
voor ondernemers’
In de rubriek ‘Ondernemer in beeld’ gaan we in ge-
sprek met een lid van Bouwen met Israël, de busi-
nessclub van Christenen voor Israël. Steeds meer 
ondernemers sluiten zich aan, onder wie Christian 
Hagoort van aannemersbedrijf Hagoort Bouw.

Christian, wat heb jij met Israël?
“Je kunt je afvragen hoe je als christen níet iets met 
Israël kunt hebben. Israël staat op bijna elke blad-
zijde van de Bijbel. Betrokken zijn bij Israël zou dus 
een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Overigens 
is het dat voor mij lange tijd niet geweest, maar 
dankzij mijn vrouw zijn mijn ogen opengegaan voor 
Gods plan met Israël. Ik zeg het vaak zo: als je in de 
lente alles tot bloei ziet komen, dan kun je er niet 
omheen dat God bestaat. Datzelfde ervaar ik met 
het opbloeien van het land en volk Israël.” 

Waarom ben je lid geworden van Bouwen met Israël?
“Ik was een tijdje lid van een regionale onderne-
mersclub. Daar haalde ik weinig voldoening uit, 
want ik miste het geestelijke aspect. Na bidden 
en zoeken kwam Bouwen met Israël op mijn pad. 
De naam sprak me vanuit mijn werkveld meteen 
aan, maar het is ook gewoon een hele mooie club 
mensen. De liefde voor God, Israël én ondernemen 
bindt ons. Uiteindelijk blijf ik natuurlijk ook onder-
nemer, dus ik hoop via deze weg ook ooit zaken te 
kunnen doen met Israël.”

Inmiddels ben je ook bestuurslid van de businessclub 
en organiseer je een unieke ondernemersreis naar 
Israël. Kun je daar iets over vertellen?
“Dat wordt een hele bijzondere reis. Een reis waar je 
als ondernemer tijd voor vrij moet maken, maar áls 
je meegaat, dan zal het onvergetelijk zijn. We gaan 
zes dagen de woestijn in, helemaal afgezonderd van 
de buitenwereld. Uit je comfortzone. Dat dwingt 
je om na te denken over het leven, over je geloof… 
Die verdieping willen we zoeken. Deze reis zal je als 
mens veranderen, maar ook als ondernemer. Maar 
het draait er ook om dat we als ondernemers een 
goede tijd met elkaar hebben. Wie dat allemaal 
aandurft, kan contact met mij opnemen door een 
mailtje te sturen naar bouwenmetisrael@cvi.nl.” 
» cvi.nl/ondernemers

Nieuwe website(s)

Christenen voor Israël en Israël Producten 
Centrum in nieuw online jasje 
 
In de afgelopen maanden werd de website van Christenen voor Israël bijna een half miljoen keer bezocht, en werden 
duizenden bestellingen geplaatst via de webshop van Israël Producten Centrum. Ondertussen werd er achter de 
schermen gewerkt aan twee nieuwe websites. 

•  een uitgebreide kennisbank met heel veel informatie 
over Israël

•  geavanceerde zoekfunctie zodat je altijd vindt wat je zoekt
•  een uitgebreide videopagina, met heel veel lezingen en 

Bijbelstudies over Israël
•  gemakkelijk Israël-activiteiten in de buurt vinden met 

onze handige online agenda
•  nieuw uiterlijk met frisse kleuren
•  geoptimaliseerd voor gebruik op de smartphone

Neem gerust een kijkje en laat ons weten wat u er van 
vindt! De nieuwe website van israelwinkel.nl is naar 
verwachting in juli klaar voor gebruik.

En dat werd gevierd! We gingen op bezoek bij onze tien-
duizendste abonnee, de heer Talsma uit Den Helder. Daar 
verrasten we hem, zijn vrouw en zoon met een heerlijke 
slagroomtaart en een pakket uit de Israëlwinkel. 

De heer Talsma: “Het was allemaal wel heel toevallig 
hoor! Midden in de nacht lag ik wakker en zag een bericht 
voorbijkomen over de WhatsApp-dienst. Toen heb ik me 
ingeschreven, niet wetend dat ik de tienduizendste zou 
zijn. Ik ben al veel langer betrokken bij Christenen voor 
Israël. Ik lees de krant en stuur vaak stukjes door naar 

mijn broers. Berichten die ik via WhatsApp krijg, kan ik 
makkelijk doorsturen. Vandaar dat ik me aanmeldde!” 
Hij vervolgt: “Ik vind het mijn plicht om achter Israël te 
staan. Dat komt door mijn opvoeding. Mijn vader heeft 
in de oorlog in het verzet gezeten. Hij bracht Joden naar 
onderduikadressen en verborg wapens voor de Duitsers. 
Hij zag het als zijn plicht om te helpen en niet te profite-
ren van het leed van anderen. Dat plichtsgevoel heeft hij 
aan mij doorgegeven. Ik vind het belangrijk om Israël te 
steunen. Daarom hoop ik dat jullie als Christenen voor 
Israël dit mooie werk nog lang mogen blijven doen!”

Foto: Shutterstock

Christenen voor Israël Internationaal

Mogelijkheden ondanks corona
Niet alleen in Nederland, maar in veel landen wereld-
wijd zijn er door de desbetreffende overheden beper-
kingen opgelegd om de verspreiding van het coronavi-
rus te voorkomen. In sommige landen gelden zelfs hele 
strenge restricties. Dat heeft ook gevolgen voor de 
activiteiten van Christenen voor Israël in veel landen.

Conferenties, lezingen en andere activiteiten zijn in 
bijna alle landen geannuleerd. Het plannen van acti-
viteiten later dit jaar is ook nog nauwelijks mogelijk, 
omdat er nog te veel onzekerheden zijn. Gelukkig biedt 
het digitale tijdperk uitkomst. Met veel vindingrijkheid 
worden door onze teams in diverse landen online bijeen-
komsten en lezingen georganiseerd. Zo regelde ons team 
in Italië een digitale meeting over het werk van Koen 
Carlier en zijn team in Oekraïne. Koen en zijn vrouw Ira 
namen er zelf ook aan deel, en vertelden over de distri-
butie van voedselpakketten aan Holocaustoverlevenden 
en anderen die daar in armoede leven. De deelnemers 
aan de bijeenkomst hebben dat als mooi en inspirerend 
ervaren. Op een vrij eenvoudige manier kunnen veel 
mensen bereikt worden. 

Maleisië
Onze sprekers wereldwijd kunnen eveneens op een 
eenvoudige manier ‘live’ worden ingezet. Ons team in 
Maleisië organiseerde begin juni een online Bijbelstu-
diemeeting over Israël. Maar liefst 157 mensen waren 
ingelogd en hebben de bijeenkomst bijgewoond. Aan het 
einde van de Bijbelstudie was er ruimte voor vragen. In 
Vietnam zijn ze al langer vertrouwd met online Bijbel-

studies over Israël, zelfs al ver voordat de coronacrisis 
uitbrak. Zoals wij in Nederland de Alpha-cursus kennen, 
zo hebben ze daar Israëlcursussen, waarbij ze in tien 
avonden via skype en andere online communicatiemid-
delen met elkaar de Bijbel bestuderen.

Dankbaar
In Nederland hebben we dagelijks de livestreams via 
YouTube en de website van Christenen voor Israël. 
Sommige van deze livestreams worden nu ook in het 
Engels, Duits of Frans opgenomen en beschikbaar 
gesteld aan onze teams in het buitenland, die ze vervol-
gens via hun eigen (sociale media) netwerk verspreiden. 
In tijden van corona zijn we erg dankbaar dat we over 
deze moderne communicatiemiddelen beschikken, 
zodat het werk, zij het op een andere manier, toch door-
gang vindt. | Tekst: ds. Kees Kant 

Als alles volgens planning verloopt, is bij het uitkomen 
van deze krant de nieuwe website van Christenen voor 
Israël gelanceerd. Wat is er zoal nieuw?

Onze WhatsApp-dienst heeft tienduizend abonnees!
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‘Ik vind het belangrijk Israël te zegenen’
Het werk van Christenen voor Israël wordt voor 
een groot deel verricht door toegewijde vrijwilli-
gers. Dirk Bakker uit Barneveld is een van hen. Hij is 
inmiddels vijf jaar actief bij ons.

Wat doe je precies voor vrijwilligerswerk?
“Normaal gesproken ga ik als begeleider mee met de 
sprekers van Christenen voor Israël naar avonden in 
het land. Als bijvoorbeeld ds. Poot 
een lezing geeft, open ik de bijeen-
komst en verzorg de boekentafel. 
Nu er tijdelijk geen lezingen zijn, 
zet ik me op andere manieren in. 
Zo ben ik dit jaar voor het eerst 
gastheer bij de tentoonstelling. Ik 
heet mensen welkom en maak ze 
een beetje wegwijs in het Israël-
centrum.”

Waarom is Israël belangrijk  
voor jou?
“Wie de Heere liefheeft, heeft ook 
Zijn volk Israël lief. Via Israël zie 

je Gods handelen in deze wereld. Ik ben dankbaar 
dat we zo’n machtig God hebben. Het Joodse volk 
is als Gods verbondsvolk een zegen voor de wereld. 
Daarom wil ik ook iets terugdoen. Ik vind het 
belangrijk Israël te zegenen en ben blij dat ik dat via 
Christenen voor Israël mag doen. Daarnaast bid ik 
voor de vrede van Jeruzalem en de spoedige weder-
komst van de Heere Jezus. De terugkeer van het 

Joodse volk naar Israël is echt een 
teken van Zijn aanstaande komst.”

Is vrijwilligerswerk bij Christenen 
voor Israël een aanrader?
“Zeker! Het is bijzonder om je op 
deze manier te mogen inzetten 
voor Israël. Naast het feit dat het 
als christen belangrijk is om voor 
Israël op te komen, is het ook leuk. 
De sfeer in het Israëlcentrum en 
bij onze activiteiten is altijd heel 
gemoedelijk. Uiteindelijk hebben 
we allemaal hetzelfde doel en dat 
merk je.”  
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Tentoonstelling Redders in Nood 

Het verhaal achter  
de voorwerpen

Joodse kalender 

4 juli 2020
Thoralezing: Choekat, Numeri 19:1–22:1 
Haftarahlezing: Richteren 11:1-33
Thoralezing: Balák, Numeri 22:2-25:9 
Haftarahlezing: Micha 5:6-6:8

11 juli 2020
Thoralezing: Pinchas, Numeri 25:10-30:1
Haftarahlezing: 1 Koningen 18:46-19:21

18 juli 2020
Thoralezing: Matót, Numeri 30:2-32:42 
Haftarahlezing: Jeremia 1:1-2:3
Thoralezing: Mas’ée, Numeri 33:1-36:13 
Haftarahlezing: Jeremia 2:4-28, 3:4
 
25 juli 2020
Thoralezing: Devariem, Deuteronomium 1:1-3:22
Haftarahlezing: Jesaja 1:1-27

1 augustus 2020
Thoralezing: Wa’etchanán, Deuteronomium 3:23-7:11
Haftarahlezing: Jesaja 40:1-26

8 augustus 2020
Thoralezing: Ékev, Deuteronomium 7:12-11:25
Haftarahlezing: Jesaja 49:14-51:3

15 augustus 2020
Thoralezing: Re’ée, Deuteronomium 11:26-16:17
Haftarahlezing: Jesaja 54:11-55:5

22 augustus 2020
Thoralezing: Sjoftíem, Deuteronomium 16:18-21:9
Haftarahlezing: Jesaja 51:12-52:12

29 augustus 2020
Thoralezing: Ki teetsée, Deuteronomium 21:10-25:19
Haftarahlezing: Jesaja 54:1-10

Israëlconsulenten 

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

De krant

De volgende krant verschijnt  
28 augustus 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), F. de Lange (vicevoorzitter), J. van Dijk (secretaris), 
R. Fluit (penningmeester), A.E.J. Arendse (2e penningmeester), M. Bénard,  
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geen aansprakelijkheid voor goederen en diensten van adverteerders. 

colofon

In de tentoonstelling Redders in Nood zijn een aan-
tal unieke voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog 
te zien. Deze voorwerpen komen uit de collectie van 
Elias van der Pol.

Welke voorwerpen heb je in je verzameling? 
“De verzameling bestaat uit gebruiksvoorwerpen, 
documenten, uitrusting, kleding, correspondentie 
en nog veel meer. Hieronder ook veel materiaal uit 
gevangenissen en kampen.” 

Wanneer ben je begonnen met het verzamelen en hoe 
vind je al die voorwerpen? 
“Veertien jaar geleden ging ik 
met mijn broer kijken bij mili-
taire oefeningen op de hei. Als 
gevolg daarvan begon ik militaria 
te verzamelen en raakte al snel 
ook geïnteresseerd in de Tweede 
Wereldoorlog. Het eerste bijzon-
dere voorwerp dat ik in handen 
had, was het oorlogszakboekje van 
mijn overgrootvader, een soort 
militair paspoort uit 1940.”

Wat drijft je om deze voorwerpen te 
verzamelen? 
“Ik vind het vooral mooi het verhaal 
achter de voorwerpen te ontdekken: 
kijken van wie het voorwerp geweest 
is en wat diegene heeft meegemaakt. Zo komt een 
voorwerp echt tot leven en creëer je een bijzonder 
tijdsbeeld.”

Waarom wilde je graag een bijdrage leveren aan de 
tentoonstelling?
“Ik vind het sowieso heel goed en leuk om mee te 
werken aan exposities. Het is belangrijk dat het 
verhaal van de geschiedenis verteld blijft worden. 
Samenwerken met Christenen voor Israël is in het 
bijzonder leuk omdat het broeders en zusters in de 
Heer zijn!”

Wat is het meest bijzondere voorwerp dat 
in de tentoonstelling te zien is?
“Dat zijn eigenlijk twee voorwerpen. De 
eerste is de kampjas van Johan Mallee, 
een politieke gevangene die in zeven 
concentratiekampen gezeten heeft. De 
jas is in originele staat en ongewassen. 
De ellende van de kampen is aan de 
jas af te lezen. Het tweede voorwerp 
is een tekening, gemaakt door Phocas 
Fokkens, in de gevangenis in Amster-
dam. Hij verborg in zijn huis een 

Joodse vrouw en werd opgepakt. Al in 1945 schreef 
hij een boek, en daardoor is het verhaal achter de 
tekening bekend.”

Waarom zouden mensen naar de tentoonstelling 
moeten komen? 
“De verhalen van de redders maar ook van de slacht-
offers zijn heel indrukwekkend. De tentoonstelling 
geeft iets weer van een periode in de geschiedenis 
die eigenlijk te omvangrijk is om te bevatten. Het 
is belangrijk dat mensen dit niet vergeten, dat ze 
proberen iets te begrijpen van onze geschiedenis en 
die van de Joden in Nederland.”

Ben je nog steeds op zoek naar bepaalde voorwerpen? 
“Alles uit de Tweede Wereldoorlog is welkom. Ik vind het extra 
leuk als het verhaal achter een voorwerp ook bekend is: waar 
komt het vandaan en van wie is het geweest? Dus, mocht 
iemand nog iets hebben, neem dan vooral contact met mij  
op via achterprikkeldraad.blogspot.nl of op  
Facebook.com/achterprikkeldraad”

»  Meer informatie over Redders in Nood of (vooraf verplicht) 
aanmelden? cvi.nl/redders.
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Christian Verwoerd, zanger en liedjesschrijver, 
kreeg in zijn opvoeding al veel mee over Israël. 
Inmiddels steekt hij zijn eigen liefde voor Israël 
niet onder stoelen of banken. Hoe komt deze 
liefde tot uiting in zijn leven? Ik ging met hem 
in gesprek.

Christian, ben je altijd met Israël en het geloof bezig 
geweest?
“Vanuit mijn opvoeding heb ik meegekregen dat je 
in het geloof geen toeschouwer bent, maar dat je in-
gezet kan worden door God. Hij is een levende God 
en is ook vandaag nog aan het werk. Maar in mijn 
tienerjaren raakte het geloof naar de achtergrond. 
Sport werd grotendeels mijn leven en ik raakte ge-
richt op mijzelf. In die tijd maakte ik al wel muziek in 
een praisebandje met vrienden. 

Toch was er een stemmetje wat tegen me zei dat 
ik in twee werelden leefde. Ik was wel bezig met 
christelijke dingen, maar eigenlijk leefde ik voor 
mezelf. Toen werd ik voor een keuze gesteld. Na 
lang worstelen besloot ik op mijn achttiende, te gaan 
leven voor dingen die echt waarde hebben, namelijk 
een leven met en voor de Joodse Messias Jezus.”

Jij houdt van het Joodse volk. Waarom eigenlijk?
“Wij hebben onze redding te danken aan een Jood. 
Jezus was een Jood en het Joodse volk is Gods 
oogappel. Gods beloften gelden in de eerste plaats 
voor Israël. Als Hij Zelf zoveel liefde voor dit volk 
heeft, waarom hebben wij dat dan niet? Sterker nog: 

het is een opdracht om ons bezig te houden met 
Israël. Lees Romeinen 11 maar!”

De rest van het interview lezen? Word dan gratis lid 
van Isreality en ontvang het Isreality Magazine!
Kijk voor meer info/aanmelden op isreality.nl/lid

ISREALITYISREALITY.NL israël aktueel | juli - augustus 2020
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DIPLOMA IN THE POCKET!

INTERVIEW

VAKANTIE

VIJF  TIPS  
VOOR  JE  

ZOMERVAKANTIE!
Misschien zijn al je vakantieplannen wel in 
het water gevallen. Als je deze zomerperiode 
in eigen land blijft, dan hebben we hier een 
aantal tips voor een interessant, indrukwek-
kend, leuk of lekker uitstapje in Nederland!

1  Bezoek Joods Amsterdam. Wandel door de Joodse 
wijk of bezoek het Joods Historisch Museum. Ver-
diep je in de Joodse cultuur en geschiedenis!

2  Reserveer bij een Israëlisch restaurant. Proef 
heerlijke typisch Israëlische gerechten! Zoek even 
op Google naar een restaurant bij jou in de buurt.

3  Ga naar de zomertentoonstelling ‘Redders in 
Nood’. Onze tentoonstelling gaat over verzet in 
de Tweede Wereldoorlog. Kijk voor meer info of 
reserveer via zomertentoonstelling.nl 

4  Bezoek een herinneringscentrum van de Tweede 
Wereldoorlog. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Kamp 
Amersfoort of Kamp Westerbork. Het is dit jaar 75 
jaar na de oorlog, dus een goed moment om hierbij 
stil te staan.

5  Bestel het speciale Israël WEET magazine! 
Boordevol interessante dingen over het land en 
de bevolking. Bestel via israelwinkel.nl voor maar 
€5,95!

Foto: Jasmijn Brussé Fotografie

EXAMENS

‘IK LAAT EEN TEGENGELUID HOREN!’

EEN GRATIS ISREALITY-MAGAZINE 
VOOR ALLE LEDEN VAN  
JE (JEUGD)VERENIGING!

Jammer hè, dat je elkaar in deze tijd weinig ziet. Veel verenigingen en 
samenkomsten gaan niet door. Wat moet je dan? Om je vereniging 
te verrassen, kan je gratis het Isreality jongerenmagazine aanvragen. 
Boordevol leuke artikelen, interviews en Bijbelstudie! Om je zo toch nog 
te verdiepen in de (God van de) Bijbel!

Gratis aanvragen kan via isreality.nl/uitdelen

Meer mooie teksten,  
foto’s en quotes? 

Volg ons dan op Instagram:  

instagram.com/isrealityNL 

INSTAGRAM

De examenperiode was dit jaar totaal anders dan anders. Geen eindexamens! Geen gestress, niet nog 
last-minute een heel boek moeten leren. Je diploma krijgen zonder eindexamens. Dat voelt waarschijnlijk 
een beetje gek. Een leerling vertelde me dat het voelt alsof ze haar diploma cadeau kreeg. 

Een poosje geleden legde iemand mij uit hoe 
de genade van God werkt. God, die met Israël 
begonnen is, maar ook jouw God wil zijn. Die 
persoon zei tegen mij: “Eigenlijk is het alsof 
God je je diploma al geeft. Dat je van tevoren 
al geslaagd bent! Dat je niet eerst heel lang 
hoeft te leren en dan examen doet om te 
kijken of je goed genoeg bent voor God. Dat 
zou je namelijk nooit redden, omdat je niet 
perfect bent. Bij God werkt het andersom. Als 
je in Hem gaat geloven, geeft Hij je meteen je 
diploma. Je bent geslaagd, door Zijn genade. 
Daarna gaat Hij je leren hoe je mag leven 
achter Jezus aan.’

Ik vond dat zo’n mooi beeld! Vooral in deze 
wereld, waarin presteren ontzettend belang-
rijk lijkt. Bij God mag je rust vinden en vanuit 
die rust en zekerheid leven. Hij wijst jou de 
weg. Als je de Bijbel leest, zie je hoe God leidt. 
Hij leidde Zijn volk naar het Beloofde Land en 
leerde hen hoe ze moesten leven. Hij wil dat 
jou ook leren. Hoe? Lees de Bijbel en kijk naar 
Jezus, die de Weg, de Waarheid en het Leven 
is! (Johannes 14:6)

Heb jij je diploma al gekregen?
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Schepping en 
verkiezing van Israël

Wat Israël voor de 
kerk betekent

De toekomst  
van Israël

Het heil is uit de Joden
Waar komt die uitspraak eigenlijk vandaan: 
‘het heil is uit de Joden?’ En hoever strekt dat? 
In deze bijlage Profetisch Perspectief leest u 
veel over hoe Israël tot zegen, tot heil is van de 
volkeren. Maar in de Bijbel zelf kunt u ook zien 
dat het allemaal Israël is wat de klok slaat. 

Willem J.J. Glashouwer Het heil is uit de Joden. Zo zegt de Heere 

Jezus het in Johannes 4:22 in gesprek met de 

Samaritaanse vrouw. ‘U aanbidt wat u niet 

weet; wij aanbidden wat wij weten, want het 

heil [de zaligheid, HSV] is uit de Joden.’ Joden 

kennen God. Hij is hun Vader. Israël is Gods 

‘eerstgeboren zoon’ (Exodus 4:22), terwijl Jezus 

Gods ‘eniggeboren Zoon is’ (Johannes 1:18). 

Israël is door God geschapen en uitverkoren 

om de wereld te zegenen. 

Over het Joodse volk zegt het Nieuwe Testa-

ment ook: ‘Zij zijn immers Israëlieten [wanneer 

Paulus de voorrechten opsomt van Israël naar 

het vlees]; voor hen geldt de aanneming tot 

kinderen en de heerlijkheid en de verbonden 

[meervoud: álle verbonden] en de wetgeving 

[Thora] en de eredienst en de beloften. Tot 

hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het 

vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die 

God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwig-

heid. Amen!’ (Romeinen 9:4-5) 

FUNDAMENT
Als aan het einde van de Bijbel het heil com-

pleet wordt voorgesteld, is het opnieuw alles 

Israël wat de klok slaat. Lees Openbaring 21 

maar over het nieuwe Jeruzalem. De twaalf 

fundamenten van de muur dragen de twaalf 

namen van de apostelen van het Lam; allen 

Joden, allen uit Israël. Wij, niet-Joden mogen 

erbij gaan horen, zoals Paulus schrijft: ‘Zo bent 

u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, 

maar medeburgers van de heiligen en huisge-

noten van God, gebouwd op het fundament 

van de apostelen en profeten, waarvan Jezus 

Christus Zelf de hoeksteen is’ (Efeziërs 2:19-20). 

Apostelen én profeten vormen samen het fun-

dament. De muren rusten op de fundamenten 

met de namen van de twaalf apostelen, en op 

de poorten staan de namen van de stammen 

Israëls. Zo kom je binnen. Het heil is hier wel 

heel nadrukkelijk met Israël verbonden.

De Heere Jezus zond Zijn discipelen, Zijn 

twaalf Joodse vrienden erop uit. Door Joodse 

volgelingen van Jezus wordt het heil onder de 

volkeren in de wereld gebracht.  Op hun getui-

genis, uitgezonden door Christus zelf, rust de 

christelijke gemeente. Hun namen staan op de 

fundamenten van de muren van het nieuwe 

Jeruzalem. Want het heil is uit de Joden.

»  De artikelen in deze bijlage zijn in-

gekort. In het magazine Profetisch 

Perspectief leest u de volledige artikelen.

Waarom 
geven wij  
Profetisch 
Perspectief 
uit?
Je kunt je inderdaad afvragen waarom 

Christenen voor Israël belang hecht aan 

een apart magazine over de toekomst. 

We vinden het belangrijk onszelf en 

andere christenen telkens weer voor te 

houden dat God eeuwig trouw is aan 

Israël, Zijn uitverkoren volk. Die trouw is 

geen abstract gegeven. Gods intensieve 

verbondenheid met Zijn volk toont zich 

door de eeuwen heen en ook in onze tijd.

Als we de Bijbel openen, zien we dat 

God door de geschiedenis heen Zijn 

eigen geschiedenis schrijft. We lezen 

over de laatste dingen, over hoe de 

wereld onderweg is naar de komst van 

Gods Koninkrijk, hoe Israël door lijden 

en verdrukking heengaat, maar ook zal 

opstaan en terugkeren naar het land dat 

de Heere hen beloofd heeft. We merken 

hoe belangrijk Jeruzalem voor God is, 

maar we zien ook hoe de wereld van God 

vervreemd zal raken en zich tegen Gods 

plannen verzet. 

Dat staat niet allemaal in de Bijbel om 

onze nieuwsgierigheid te bevredigen, 

maar opdat wij ernaar handelen. De 

apostel Paulus schrijft dat God Zijn 

Woord aan ons gegeven heeft om ons 

toe te rusten tot alle goed werk (2 Tim. 

3:16). Dat geldt zeker ook voor het pro-

fetische Woord dat de tijden verheldert 

en ontmaskert, en ons inzicht geeft in de 

weg van God naar Zijn toekomst. Daarom 

helpen wij als Christenen voor Israël met 

de terugkeer van de Joden, steunen wij 

de Joodse inwoners van Judea en Sama-

ria, proberen wij het Joodse volk te be-

moedigen en waar nodig te troosten, en 

staan wij op de bres voor Israël. Daaraan 

wil Profetisch Perspectief een waardevolle 

bijdrage leveren.

Henk Poot

Thema:
Het heil 
is uit  
de Joden
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Schepping  
en verkiezing  
van Israël

‘U zult tot een zegen 
zijn’ (Genesis 12:2)
In de Bijbelse geschiedenis van de volke-

renwereld maakt God met de roeping van 

Abram een nieuw begin. Niet alleen schept 

de Eeuwige uit Abram een volk voor zichzelf. 

Hij plaatst Abram, en Israël dat uit Abram 

zal voortkomen, ook in het verband van de 

volkerenwereld. Daarmee neemt de Eeuwige 

zelf positie in midden in de wereld en de 

mensheid en geeft Hij de geschiedenis 

richting en doel. In dit artikel ga ik in op 

aspecten van de verkiezing van Abram en de 

wederkerigheid van de zegen waarmee hij 

gezegend wordt.

ABRAM GEROEPEN
Het is opmerkelijk dat Abram toen hij door 

God geroepen werd (Genesis 12:1), al met de 

clan van zijn vader op weg was naar Kanaän 

(Genesis 11:31). Maar Abram moet nu alleen 

verder. Hij wordt losgemaakt van datgene 

waar hij uitkomt. Zo zal hij zelf de vorst en 

stamvader van een nieuw volk worden, en 

op deze manier een zegen zijn. Die zegen is 

tweeledig: hij zal gezegend worden met een 

groot nageslacht – zegen heeft in de Bijbel 

onder meer te maken met vermenigvuldi-

gen: ‘En God zegende hen [man en vrouw] 

en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, 

word talrijk …’ (Genesis 1:28). Maar hij zal 

ook tot zegen zijn voor anderen, zelfs voor 

alle ‘families van de aarde’. De keerzijde van 

de zegen is de vloek: ‘Wie jou bespot, zal Ik 

vervloeken’ (Genesis 12:3 NBV). Door Abram/

Israël te bespotten, plaats je jezelf buiten de 

zegen, buiten de leven schenkende genade 

van God. 

FAMILIES VAN DE AARDE
Abrams roeping en de daarmee verbonden 

landbelofte gebeurden dus niet in een 

vacuüm. De volken van de aarde zijn er ook. 

En de zegen van Abram duidt op een weder-

kerigheid, een wisselwerking tussen Abram 

en de ‘families van de aarde’. Zeventig volken 

zijn er volgens Genesis 10. 

TOEGEMETEN GRONDGEBIED
Zeventig komt overeen met het aantal 

kinderen van Israël die naar Egypte trokken 

(vgl. Genesis 46:27). Al die volken krijgen 

bovendien hun eigen grondgebied: ‘Toen de 

Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit 

De tabernakel: God heeft Israël geschapen om in Israëls midden te wonen. | Foto: Shutterstock
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uitdeelde, toen Hij Adams kinderen van 

elkaar scheidde, heeft Hij het grondgebied 

van de volken vastgesteld overeenkomstig 

het aantal Israëlieten’ (Deuteronomium 

32:8). ‘Maar het deel van de HEERE is Zijn 

volk, Jakob is het gebied dat Zijn eigendom 

is’ (ibid. vers 9). Aan dit volk heeft de HEERE 

‘heel het land Kanaän als eeuwig bezit’ 

(Genesis 17:8) gegeven.

We zien dus dat niet alleen Israël, maar ook 

de volken hun eigen toegemeten gebied 

krijgen. Een profeet als Amos gebruikt dat 

motief zelfs om Israël terecht te wijzen 

(Amos 9:7). Maar ook in het Nieuwe 

Testament komt deze gedachte terug: God 

heeft het menselijk geslacht geschapen en 

de grenzen van hun woongebied bepaald, 

zegt Paulus (Handelingen 17:26). Door de 

verkiezing van Israël wordt de mensenmassa 

tot volkerenwereld. Ik zie dat als een aspect 

van de zegen van Abraham waarmee de 

volken gezegend worden. Net als Israël krijgt 

ieder volk zijn eigen woongebied, zijn eigen 

karakter en cultuur, zijn eigen geschiedenis. 

Maar nu gaat het er ook om dat de grote 

Gever de eer krijgt voor dat geschenk van 

die eigenheid. Dat het volkskarakter en de 

cultuur zich daardoor laat vormen. Dat de 

volksgeschiedenis zich daarop richt. Dat het 

woongebied zich oriënteert op het midden: 

de stad van de grote Koning (Psalm 48), de 

plaats waar de HEERE wil wonen. 

ISRAËL GESCHAPEN
God heeft Israël geschapen (vgl. Deutero-

nomium 32:6 NBV), allereerst om in Israëls 

midden te zijn en met hen om te gaan in 

een relatie van liefde. De uittocht uit Egypte 

en de tocht door de woestijn (ibid. vers 10 

e.v.) zijn uitingen van Gods liefde voor Israël. 

Maar de terugkeer van de ballingen uit alle 

windstreken (Jesaja 43) eeuwen later is dat 

ook. Die momenten zijn in Israëls geschiede-

nis zo fundamenteel, dat God zelf daarover 

spreekt in termen van scheppen, formeren, 

creëren. De verlossing en het herstel van 

Israël is een werk van de Heere, die Israëls 

Schepper is. Israël wordt als het ware weer 

geschapen – wordt een herschepping, 

waarbij God Zijn Geest over Israël uitgiet 

(Jesaja 44). En dat is dan ook weer zo’n 

groots gebeuren, dat dat ver uitstijgt boven 

de historische kaders waarin Jesaja spreekt. 

Het is werkelijk een gebeuren van het ‘laat-

ste der dagen’. En dan te bedenken dat wij 

in onze dagen getuige mogen zijn van het 

ontluikende begin van Israëls verlossing. 

NATIONALISME 
Overal in de wereld is een verlangen naar 

nationale soevereiniteit en nationale iden-

titeit voelbaar. In Europa is Brexit daarvan 

een uiting. Dat verlangen bevat m.i. een 

wezenlijk Bijbels element. Vaak wordt dat 

weggezet als eng nationalisme – en soms 

is dat ook terecht, vooral wanneer het ver-

wordt tot xenofobie. Maar daarmee mogen 

we niet de kernwaarheid miskennen dat 

de volken hun eigen karakter en identiteit 

hebben. Dat ontvangen zij vanuit de zegen 

van Israël. Voor een aantal grote nationale 

bewegingen in de moderne geschiedenis 

sinds de zestiende eeuw – de Nederlandse 

incluis – is de geschiedenis van het Bijbelse 

Israël inspiratiebron geweest voor hun eigen 

strijd om nationale soevereiniteit. Zo zijn 

moderne staten in Europa en Amerika ont-

staan. Als een van de laatste is daar in 1948 

de staat Israël bijgekomen, hoewel Israël de 

bron was. 

WEDERKERIGHEID 
Een andere kernwaarde in de zegen van 

Abram is de wederkerigheid. Zoals Abraham 

op de families van de aarde betrokken wordt, 

worden de volken op Abraham/Israël betrok-

ken, maar niet alleen dat. In het ontvangen 

van de zegen worden zij ook op elkaar 

betrokken. De volken worden gezegende 

volken en zo staan ze allemaal op gelijk 

niveau. Delend in diezelfde zegen zullen ze 

elkaar dus het licht in de ogen gunnen en 

zegen voor elkaar zijn. Om concreter te wor-

den: als we allemaal bijvoorbeeld het land 

waarin we wonen in het licht van die zegen 

als geschonken land leren zien, zullen we 

toch ruimte hebben voor de vreemdeling die 

hulp en ruimte zoekt? Dan zal er toch soli-

dariteit tussen volken en landen zijn? Dat zal 

een solidariteit zijn die de ander – of het nu 

op persoonlijk niveau is op nationaal niveau 

– erkent in haar/zijn door God geschonken 

eigenheid. Keerzijde daarvan is natuurlijk 

dat we ook onze eigen identiteit beleven 

en respecteren als door God geschonken. ‘U 

moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben 

de HEERE!’ (Leviticus 19:18) De God van Israël 

is de Bron. Alleen zo kan er werkelijk sprake 

zijn van solidariteit. 

OPEN GRENZEN?
De COVID-19-pandemie zorgde ervoor dat 

allerlei landen hun grenzen sloten. Zelfs 

binnen de Europese Unie, waar het idee 

van open grenzen toch bijna een heilige 

waarheid is, gingen de grenzen dicht en 

was het ieder voor zich. Elke lidstaat trok 

zijn eigen plan. Waar is de solidariteit met 

andere lidstaten? De wereldcrisis geeft alle 

aanleiding tot een nieuwe bezinning op de 

eigen identiteit van landen. Het is tijd om 

een nieuw perspectief te ontwikkelen op 

de wereld als ‘global village’. Want kennelijk 

is de globalisering niet alleen maar, of mis-

schien wel helemaal geen zegen! 

Als – en dit is een zaak van geloof –dit alles 

leidt tot verootmoediging bij Israël en de 

volken voor de God van Israël, als dit alles 

leidt tot een oriëntatie van de volkenwereld 

op Jeruzalem, het middelpunt van de zegen 

omdat God daar bij de mensen wil wonen, 

dan kan de Messias komen. De werkelijke 

globalisering is dat rijk van de Messias, dat 

zich vanuit Jeruzalem uitstrekt tot de einden 

van de aarde en waarin alle volken, Israël in 

het midden, hun eigen plaats en identiteit 

hebben in de erkenning van de Grote Ko-

ning, die zetelt in Jeruzalem. 

De morele erfenis van Israël
Jaap de Vreugd

Wie spreekt over de morele erfenis van Israël denkt natuurlijk aan Gods Openbaring bij de Horeb, 

waar Israël de Thora ontving. Exodus 24 vertelt hoe Mozes het boek van het verbond voorleest, 

waarop het volk reageert met na’aseh we nisjma, we zullen het doen en we zullen horen: zo 

bewilligt het volk in de eisen van het verbond. Rabbijn Evers: ‘Dankzij het feit dat wij Thora 

geaccepteerd hebben, hebben wij een speciale status in de ogen van G-d, maar wij verliezen 

die speciale status wanneer wij afwijken van Thora en die in de steek laten. Voorts komen de 

zegeningen die wij gekregen hebben van G-d bij het accepteren van Thora tegen een hoge prijs: 

Joden hebben een grotere verantwoordelijkheid dan niet-Joden. Waar niet-Joden slechts ver-

plicht zijn de zeven Noachitische geboden na te leven, moeten Joden de 613 mitsvot [geboden] 

van de Thora naleven.’

Naar rabbijnse overtuiging is de Thora aan Israël gegeven, terwijl voor de volkeren de Noachi-

tische geboden gelden. Deze zijn bedoeld voor de hele mensheid. Zes ervan zijn verboden en 

een is een positief voorschrift: niet moorden, geen seksuele gruweldaden begaan, geen afgoden 

aanbidden, God niet lasteren, niet stelen, geen lichaamsdeel van een levend dier eten, en een 

samenleving oprichten gebaseerd op een rechtsorde (Talmoed, Sanhedrin 56a). Naar Joodse 

overtuiging hebben niet-Joden die zich voegen naar deze zeven geboden van Noach deel aan 

de toekomende wereld.

DE NOACHITISCHE GEBODEN IN HET NIEUWE TESTAMENT
Het is interessant om te zien, dat we de kiem van de Noachitische geboden in het Nieuwe 

Testament tegenkomen in Handelingen 15. Op de vergadering van de apostelen in Jeruzalem 

vertelt Jacobus dat men hen die zich uit de heidenen tot God bekeren, zal aanschrijven dat zij 

zich hebben te onthouden van vier dingen: wat door afgoden bezoedeld is, van hoererij, van 

het verstikte en van bloed (vers 20). Vier minimumvoorwaarden die verwant zijn met de later 

geformuleerde Noachitische geboden.

Wanneer Jacobus deze minimum-ethiek voor niet-Joodse gelovigen heeft geformuleerd, 

vervolgt hij: ‘Immers Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want 

hij wordt elke sabbat in de synagogen voorgelezen’ (vers 21). Omdat Mozes wordt gelezen in de 

synagoge, en daarmee de kinderen van Israël hun plaats in de wereld kennen aan de hand van 

de 613 geboden en verboden, daarom kan van de kinderen van Noach worden gevraagd zich 

volgens diezelfde boeken van Mozes te houden aan een viertal geboden, of – in uitgebreide 

vorm – een zevental voorschriften. Handelingen 15 gaat uit van de situatie waarin heidenen 

worden toegevoegd aan de moedergemeente van Jeruzalem.

DE ERFENIS VAN ISRAËL
De grote geestelijke erfenis van Israël is het monotheïsme en de morele claim die het geloof in 

de ene God en Zijn geboden op de mensheid legt. Via de Jood Jezus Christus heeft de mensheid, 

althans de westerse mensheid, het monotheïsme aanvaard, maar intussen is de heiden in de 

mensen niet gedood. En deze heiden, voortlevend in de kerker van de menselijke ziel, haat het 

om zich te laten binden. Er is geen volk en geen periode in de geschiedenis waarin de heiden 

niet op loer ligt om zijn vroegere vrijheid te herwinnen. Omdat dat zo is, is het antisemitisme 

eeuwig en heeft het overal een kans – precies zo eeuwig als het Jodendom zelf. Alleen wie dit 

begrijpt, begrijpt waarom Joden altijd weer worden vervolgd. Ik denk, dat dat nog steeds de 

kern is van het monster van het antisemitisme: het is anti-Sjem-itisme, verzet tegen de Heilige.

Foto: J. Nathan Matias / CC2.0 Flickr.com
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De Heere beloofde niet alleen Abraham 

zelf te zegenen, maar ook dat alle volkeren 

van de aarde door hem gezegend zouden 

worden; dat wil zeggen, als ze dat wilden. 

Veiligheid in Abraham en in zijn zaad is een 

bijzondere mogelijkheid voor alle naties en 

elk persoon, om zo te zegenen en gezegend 

te worden, of om zo te vervloeken en ver-

vloekt te worden

ZIJ DIE DE ZEGENING ERVAREN 
HEBBEN
We hoeven niet ver in de geschiedenis te zoe-

ken om te zien dat sommige landen een grote 

mate van de Abrahamitische zegen hebben 

ervaren. De geschiedenis van de Verenigde 

Staten begon met het benadrukken van de He-

breeuwse erfenis van het christendom, en door 

ruimte en vrijheid te geven aan het Joodse 

volk. Deze nieuwe natie opende haar poorten 

voor een grote toestroom van Joden uit Europa 

die op de vlucht waren voor vervolging. De 

Amerikaanse Joodse gemeenschap groeide 

en bloeide. Als gevolg daarvan is Amerika 

gezegend met Joodse geleerdheid op bijna elk 

gebied van het leven.

NEDERLAND
Er zijn meer landen die merkbaar gezegend 

zijn door hun houding ten opzichte van Israël. 

Denk aan Nederland. Toen de Joden in de 

vijftiende eeuw uit hun thuisland Spanje en 

Portugal werden verdreven, werden ze met 

duizenden in Nederland verwelkomd. Het 

valt op dat dit kleine land vanaf dat moment 

ongewoon gezegend werd. Het Verenigd Ko-

ninkrijk is een ander voorbeeld van dit patroon 

in de geschiedenis. De Joden onder koning 

Edward I werden vervolgd en van de eilanden 

verbannen. Vanaf 1290 is Engeland van weinig 

betekenis meer, totdat Oliver Cromwell na een 

ontmoeting met Manasseh Ben Israel in de-

cember 1655 het Joodse volk dat op de vlucht 

was voor de vervolging in heel Europa, de kans 

gaf naar het Verenigd Koninkrijk te komen. 

Zou dit, in combinatie met de vertaling van de 

Bijbel in het Engels, de katalysator zijn geweest 

voor de uitbreiding van het Britse Rijk?

ZIJ DIE DE VLOEK ERVAREN HEBBEN
We leren uit de Schrift dat de Amalekieten mis-

schien wel de allereerste natie waren die Israël 

vervolgde, net nadat ze uit Egypte gekomen 

waren. Als gevolg daarvan koos God ervoor 

om het hele volk van Amalek te vernietigen 

en hun herinnering te verdelgen van onder 

de hemel. Een ander voorbeeld van een ander 

oud koninkrijk is Edom. Zij kwamen onder een 

eeuwige vloek vanwege hun haat tegen Israël. 

Edom is het volk dat door Esau werd gesticht 

en aanvankelijk door God werd gezegend. 

Uiteindelijk hielpen ze bij de vernietiging van 

Jeruzalem in 586 v.C. Door deze daad kwamen 

ze onder de eeuwige vloek van God. Het volk 

van Edom is allang van de aarde verdwenen, 

om nooit meer op te staan.

We kunnen denken aan vele andere grote 

koninkrijken in de geschiedenis. Babylonië, 

Medië-Perzië, Griekenland en Rome zijn ofwel 

volledig van de aarde verdwenen, of hebben 

vrijwel geen invloed meer op de wereld van 

vandaag. Griekenland en Italië zijn er nog 

steeds, maar hun dagen als supermacht zijn 

allang historie.

BERGAFWAARTS
In 1492 waren Spanje en Portugal twee van 

de machtigste zeemogendheden van die tijd. 

Hun zeelieden voeren over de hele wereld en 

ontdekten nieuwe wateren. Het is een relatief 

onbekend feit dat veel van hun deskundige 

cartografen Joods waren. Een aantal historici 

gelooft dat Christoffel Columbus zelf van 

Joodse afkomst was. In dit tijdperk van ex-

ploratie, ontdekking en kolonisatie vergaarde 

Spanje een enorme rijkdom en een uitgestrekt 

koloniaal rijk. Maar in 1492 verdreven de chris-

telijke heersers van Spanje alle Joden die er 

al honderden jaren hadden gewoond. Enkele 

jaren later, in 1496, werden ook de Joden 

uit Portugal verdreven. In een relatief korte 

periode bereikte de grote invloed van deze 

twee naties een hoogtepunt, waarna het snel 

en permanent bergafwaarts ging. Spanje werd 

een tweederangs macht en speelde nooit meer 

een grote rol in de Europese politiek. 

MEEDOGENLOOS
Er zijn veel andere moderne naties die zich 

tegen Israël hebben verzet en bittere vervloe-

kingen hebben geoogst. Kijk bijvoorbeeld naar 

Irak, Iran, Polen en Rusland. Deze naties zijn 

meedogenloos geweest in hun antisemitisme. 

Het lijkt wel of ze tot op de huidige dag 

vervloekt zijn. De bevolking staat in lange rijen 

voor hun basisbehoeften en hun politieke 

systemen lijken uiterst kwetsbaar. De lijst van 

moderne haatdragende en antisemitische 

naties omvat vandaag de dag zeker veel lan-

den in het Midden-Oosten. Denk bijvoorbeeld 

aan de verschrikkingen in Libanon. Deze eens 

zo mooie natie viel Israël in 1948 aan. Later 

opende ze haar deuren voor de PLO, toen die 

uit Jordanië werd verdreven. Denk ook aan de 

Palestijnen, die Israël met een in de moderne 

tijd ongeëvenaarde intensiteit hebben veracht. 

Zij hebben klaarblijkelijk een eindeloze vloek 

geërfd. Ze hebben niet opgemerkt dat hun 

Druzische broeders grote zegen hebben ont-

vangen door in vrede en in samenwerking met 

Israël te leven. 

VERENIGD KONINKRIJK
Misschien wel het meest voor de hand liggende 

voorbeeld van het erven van een vloek in de 

moderne tijd is het Verenigd Koninkrijk. God 

eerde Groot-Brittannië door haar toe te staan 

de beschermheer van het pasgeboren kind 

Israël te zijn. Het was het gevolg van het gebed 

van mensen als Wesley, Whitfield, Spurgeon, 

Ryle en Wilberforce, die oprichter was van de 

Londense Joodse Sociëteit. Ondanks haar edele 

begin heeft Groot-Brittannië jammerlijk gefaald. 

Hoewel ze in 1920 door de Volkerenbond werd 

belast met de oprichting van een staat voor het 

nieuwe Israël, was een van haar eerste daden 

het innemen van 75 procent van het aan de 

Joden toegewezen grondgebied en de oprich-

ting van het Palestijnse emiraat Transjordanië 

(het huidige Jordanië). Groot-Brittannië ging 

vervolgens over tot het belemmeren van alle 

Joodse nederzettingen in het land Israël, terwijl 

het tegelijkertijd de Arabische nederzettingen 

van alle omringende landen stimuleerde. Dat 

was precies op het moment dat de Joden moes-

ten vluchten voor de komende Holocaust. De 

Britten begonnen toen bijna in hun eentje en 

voor hun eigen egoïstische politieke doeleinden 

de mythe van het Palestijnse nationalisme 

te scheppen. Uiteindelijk werden ze in 1948 

gedwongen het inmiddels complex geworden 

probleem van het Joodse vaderland terug te 

geven naar de Verenigde Naties. 

In de oorlogsjaren vochten ze voor hun leven 

tegen Duitsland. De hoofdstad Londen werd 

‘s nachts door de Duitsers gebombardeerd. 

Groot-Brittannië overleefde het, sommigen 

zeggen op wonderbaarlijke wijze en door het 

voortdurende gebed, maar verloor al snel daar-

na haar vele koloniën. Groot-Brittannië ervoer 

net als andere landen in eerdere jaren de hoge 

prijs van het ruimte geven aan vervloeking van 

hen die God heeft gezegend.

WAT ZAL HET ZIJN – ZEGENEN OF 
VLOEKEN?
Tot op dit moment is de zegen van Abraham 

beschikbaar voor de volken. De vloek is echter 

ook beschikbaar. Veel landen gaan ook nu door 

in het ‘dal van de beslissing’ voor wat betreft 

Israël. Het Nieuwe Testament leert dat op een 

dag de volken zich voor God zullen stellen als 

schapen en geiten. De schaapsnaties zullen 

eeuwig gezegend worden, terwijl de geitenna-

ties eeuwig vervloekt zullen worden. We leren 

in Matteüs 25:31-46 dat de criteria voor dit 

grote oordeel niets anders zullen zijn dan hoe 

de volken de broeders van de Heer hebben 

behandeld - de Joden, de armen en allen die 

de wil van de Heer doen. 

Zegen en vloek door de 
eeuwen heen – en nu
Toen de Heere tot Abraham sprak, beloofde Hij hem te zegenen en ook te 
stellen tot een zegen. ‘Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, 
zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem 
gezegend worden’ (Genesis 12:3).

Stephen Briggs

Landen als Irak, Iran, Polen en Rusland zijn meedogenloos geweest in hun antisemitisme. | Foto: Shutterstock

Thema:
Het heil is uit de Joden
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God heeft Israël gesteld tot een zegen voor alle geslachten van de 

aardbodem. Misschien wel het belangrijkste voorbeeld hiervan is het 

feit dat de Bijbel aan ons is gegeven via het volk Israël (‘hun zijn de 

woorden Gods toevertrouwd’, zegt Paulus in Romeinen 3:2). Via het 

Woord zijn immers vele volken geïnspireerd om Gods wegen te volgen. 

Maar daarnaast is Israël op talloze manieren tot zegen geweest, hoewel 

velen zich daar niet van bewust zijn. God lijkt Zijn zegen als dauw te 

geven, geleidelijk, onopvallend, maar doordringend. Dit tekent ook 

de manier waarop Israël tot zegen is geweest in de afgelopen twintig 

eeuwen. In ballingschap, verstrooid over de vier uithoeken van de 

aarde, vervolgd en geplaagd. Maar desalniettemin waren Joden overal 

waar ze woonden tot zegen.

STROOMVERSNELLING
Als God Zijn zegen door Israël heen, de eeuwen door, onopvallend 

als dauw heeft gegeven, lijkt daar nu verandering in te zijn gekomen! 

Met de terugkeer van Joden naar het Beloofde Land hebben we in de 

wereld een groei in ontwikkelingen en innovaties kunnen waarnemen 

waar de hele schepping van meeprofiteert. Zien we hierin de profetie 

van Jesaja 27 bewaarheid worden?

LANDBOUW
Het is bijzonder hoe het landbouwkundige beeld in Israël verwezenlijkt 

wordt. Misschien zegent God Zijn volk met inventiviteit. Misschien 

wachtte het land zelf op de hand van het volk dat God aanwees als Zijn 

meester. Misschien was het zelfs de relatieve onbekendheid met de 

omstandigheden en landbouwtechnieken die de Joden het voordeel 

gaven om de problemen waarmee ze werden geconfronteerd met 

een frisse blik te benaderen. Wat zeker is, is dat de Joden er glansrijk 

in slaagden een tot dan toe door velen als droog en waardeloos 

beschouwd land tot bloei te brengen. En hoe! Wie kent niet de Jaffa 

sinaasappels, mandarijnen en mineola’s? Maar denk ook aan de galia-

meloen en de cherrytomaat, die in Israël werden ontwikkeld en nu in 

elke supermarkt het hele jaar door verkrijgbaar zijn. Citrusvruchten, 

avocado’s, granaatappels, dadels, druiven (wijn!) … Israëls vruchten 

vervullen inderdaad het aardoppervlak.

MEER VRUCHTEN
Sinds het volk Israël naar het Beloofde Land begon terug te keren, 

hebben echter niet alleen letterlijke vruchten de aarde vervuld. Op 

talloze gebieden heeft Israël bijgedragen aan zaken die we tegenwoor-

dig haast vanzelfsprekend vinden. Het is zeer waarschijnlijk dat u wel 

eens dergelijke opsommingen bent tegengekomen, want Israël zelf is 

er natuurlijk trots op en grijpt veel gelegenheden aan om zichzelf te 

presenteren als het innovatieve land dat het is, de startup nation. En 

hoewel we geneigd zijn liever bescheidenheid te zien, heeft Israël wel 

recht om trots te zijn. Landbouwtechnieken die in Israël zijn ontwik-

keld, worden wereldwijd ingezet om een groeiende wereldbevolking 

van eten te voorzien. Israëlische innovaties stonden aan de wieg van 

de computers die we thuis gebruiken, de mobiele telefoon, en talloze 

technologieën waarmee we tegenwoordig met elkaar communiceren. 

Maar ook op bijvoorbeeld medisch gebied vullen Israëlische vruchten 

de wereld. Medische wetenschappers in Israël ontwikkelden medicij-

nen tegen Parkinsons en Multiple Sclerose, bedachten methoden om 

ziekten eenvoudig te diagnosticeren, medicijnen via de huid toe te 

dienen en staan momenteel aan de frontlinie in het ontwikkelen van 

een vaccin tegen het coronavirus.

Wij worstelen wel eens met het grenzeloze vertrouwen in de we-

tenschap dat onze tijd kenmerkt, waarbij God vaak wordt vergeten. 

Israël lijkt dit spanningsveld te overbruggen. De wetenschappelijke 

ontdekkingen in Israël vinden immers vrijwel allemaal een zegenrijke 

toepassing, waarin we de vervulling van Gods beloften mogen terug-

zien. Zo vervullen Israëls vruchten de wereld.

‘In de dagen die komen, zal Jakob 
wortel schieten, Israël zal bloeien 
en groeien en zij zullen het wereld-
oppervlak met vruchten vervullen’ 
(Jesaja 27:6).

Israëls vruchten vervullen de wereld
‘Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; 
en u zult tot een zegen zijn’, belooft de Heere aan Abraham als Hij hem 
roept om naar het land Kanaän te trekken (Genesis 12:2). Dat ‘tot een 
zegen zijn’ is door de eeuwen heen op talloze manieren bewaarheid 
geworden. Maar met de terugkeer naar het land en de oprichting van de 
staat Israël zien we hoe die zegeningen zich uitbreiden.

Ruben Ridderhof

Het herstel 
van de wereld 
begint bij jezelf
Benjamin Philip

Als Jood ervaar ik deze coronaperiode als een 

van de vele tekenen die voorafgaan aan de 

komst van de Mashiach, zoals voorzegd door 

onze profeten. De Profeten staan vol met voor-

zeggingen over dit soort gebeurtenissen, om 

het Joodse volk en de volkeren te waarschu-

wen en voor te bereiden op te maken keuzes 

en de consequenties die eraan verbonden zijn. 

‘Ik zal ieder van jullie beoordelen op wat hij 

zelf gedaan heeft’, zegt de Heer. ‘Stop dus met 

het doen van slechte dingen! Want anders zal 

het slecht met jullie aflopen! Want Ik ben er 

niet blij over als iemand moet sterven’, zegt de 

Heer. ‘Heb dus spijt en verander, zodat jullie in 

leven zullen blijven.’

Onze houding naar en steun aan de zwaksten 

en minderbedeelden is daarbij van groot 

belang, want zij kunnen niet overleven zonder 

onze hulp. Bijbelgetrouwe mensen weten dat 

we voorafgaand aan de komst van de Mashi-

ach en de uiteindelijke verlossing een periode 

zullen krijgen met een toename aan natuur-

rampen, ziekten, epidemieën, conflicten, 

economische crises etc. Daarom is liefdadig-

heid heel belangrijk. De Thora onderwijst het 

Joodse volk hier specifiek over. Voor het krijgen 

van vergeving is het wezenlijk. Koning Salomo 

zegt: ‘Rijkdom zal niet helpen op de dag van 

oordeel, maar liefdadigheid zal u redden van 

de dood’ (Spreuken 11:4) en: ‘De Eeuwige 

verkiest liefdadigheid en gerechtigheid boven 

het brengen van offers’ (Spreuken 21:3).

Hierop is het liefdadigheidswerk bij Hineni 

in Jeruzalem gebaseerd. Ik geloof in dit 

kader heel sterk in de samenwerking tussen 

Bijbelgetrouwe Joden en christenen. Ik hoop 

dat deze samenwerking een bijdrage mag zijn 

aan het beperken van het leed in de wereld, en 

de komst van de Mashiach zal bespoedigen. 

Want tussen Jeruzalem en de Eeuwige bestaat 

een relatie, zoals dat met geen andere stad 

het geval is. De verlossing van Jeruzalem zal 

de voorbode zijn van de verlossing van de 

wereld. Psalm 132:13-14 verwoordt het mooi: 

‘Want de Eeuwige heeft Zion verkozen, Hij 

heeft het begeerd tot Zijn woongebied. Dit is, 

zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid, hier 

zal Ik wonen, want naar haar heb ik verlangd.’ 

En Jesaja zegt: ‘Zion zal door liefdadigheid 

verlost worden, en haar wederkerenden door 

gerechtigheid’ (1:27).

Ik hoop dat de bijzondere samenwerking bij 

Hineni Jeruzalem mag leiden tot vergeving, en 

de komst van de Mashiach mag bespoedigen. 

‘Want uit Zion zal de wet uitgaan en het woord 

van de Heere uit Jeruzalem!’ (Micha 4:2)

Een Israëlische avocadoboer inspecteert zijn vruchten. | Foto: Flash90
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Wat Israël voor de kerk betekent
Frank van Oordt

‘Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen 
en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst 
en de beloften. Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees 
betreft, de Christus voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen tot in 
eeuwigheid. Amen!’ (Romeinen 9:4-5)

Van de liefde die Paulus voor Israël voelt, kan de kerk nog veel leren. Elke 
vorm van hoogmoed, eigen eer en zelfbehoud valt weg als Paulus het heeft 
over het volk van God. De genadegaven van God aan Israël in negen punten:

1. DE NAAM ISRAËL
Israël betekent: Gods strijder. Je kunt het ook vertalen met ‘vorst van 

God’. De twee betekenissen passen bij elkaar. Israël strijdt mét God en 

voor God. Het is de weg die het volk door de geschiedenis maakt. Israël, 

door God gekozen, strijdend met God en mensen. Met de heerlijke 

belofte van overwinning, als vanuit dit land de hele wereld verlicht 

wordt. 

2. DE AANNEMING TOT KINDEREN
Als God Mozes naar de farao van Egypte stuurt om het volk te be-

vrijden, zegt Hij ‘Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël’. Hij verkiest 

Israël als eerste onder de volken. Geroepen om het voorbeeld te zijn, 

zoals ouders het oudste kind in een groter gezin tot voorbeeld stellen 

voor de anderen. Met hen worden de regels gesteld. Zo wordt Israël 

opgeroepen om de dienst aan God te laten zien. Ook wij, christenen, 

zijn geroepen om kinderen van God te zijn. In Jezus mogen wij delen in 

de belofte.

3. DE HEERLIJKHEID
De aanwezigheid van de wolkkolom overdag en de vuurkolom ’s nachts 

toonde dat God met hen was (Exodus 33:16). God bewoont een on-

toegankelijk licht. Die heerlijkheid openbaart Hij aan Israël. Ook op de 

tempel van Salomo daalt de heerlijkheid van de Heere neer. En Ezechiël 

ziet met de Babylonische ballingschap die heerlijkheid uit de tempel 

vertrekken, maar niet voorgoed. Aan het einde van het boek keert die 

heerlijkheid, de aanwezigheid van God terug in de nieuwe tempel. 

4. DE VERBONDEN
Het verbond met Abraham staat nog steeds, want het is absoluut en 

onvoorwaardelijk. God bevestigt het aan Isaak en Jakob. Wij leven in 

die bijzondere tijd waarin we Gods trouw mogen zien. Zijn eigen volk 

keert terug en mag zich in het land voorbereiden op de terugkeer van 

Gods heerlijkheid. Wat Hij zegt, is ‘ja en amen’. Christenen spreken soms 

over de Joden als het ‘volk van het Oude Verbond’ in tegenstelling tot 

henzelf als mensen van ‘het Nieuwe Verbond’. Maar ook het Nieuwe 

Verbond, dat Jezus tijdens Pesach instelt (‘Dit is het nieuwe verbond in 

Mijn bloed’), is gesloten met Israël. God is getrouw. 

5. DE WETGEVING
Christenen hebben vaak een verkeerd beeld van de genade die God 

heeft gegeven door de gave van de wet. Het Nieuwe Testament 

spreekt nooit minachtend over de wet. We horen dat de wet ‘goed’, 

‘heilig’ en ‘geestelijk’ is.  Door die wet beseft Israël dat er verzoening 

nodig is. De Thora leert het volk te verlangen naar de Verlosser en 

de verlossing die Hij brengt. Als straks de wet van God in het hart 

van Israël geschreven is, zal uit Jeruzalem de wet uitgaan en zal er 

verlossing zijn voor de hele wereld. Dat zal zijn als de grote Zoon van 

David zit op Zijn troon.

6. DE EREDIENST
In de rijke eredienst in de tabernakel en de tempel zijn sporen zichtbaar 

van het Evangelie. De eredienst van Israël wijst hoe een mens op grond 

van vergoten bloed dicht bij God kan komen. De Hebreeënbrief geeft 

ons daar uitleg over. De dienst in tabernakel en tempel leren ons over 

de bediening van Jezus, Die het hemelse heiligdom is binnengegaan. 

Alles verwijst daarheen. Hoe God gediend wil worden, zien wij in Hem. 

We volgen Hem en zingen met Hem de psalmen. In Hem leren we iets 

van de aanbidding in de hemel. 

7. DE BELOFTEN
Van wat God beloofd heeft, heeft Hij nooit spijt. Hij is trouw tot in 

eeuwigheid en laat nooit varen wat Zijn hand begon. Het gaat over 

de beloften aan Abraham over het land en dat alle geslachten van de 

aarde in Hem gezegend zijn, maar ook over alle andere beloften in het 

hele Oude Testament. De gemeente is in Christus. Haar wandel is in de 

hemel. De beloften voor Israël zijn op de aarde. En Jezus Christus heeft 

zich onder de Thora geplaatst om zo de beloften aan Israël te beves-

tigen. Die beloften zijn nog steeds voor Israël. Jezus’ werk op aarde 

bevestigt dat! En in onze dagen zien we die beloften werkelijkheid 

worden.

8. DE VADEREN
Het Nieuwe Testament begint met de afstamming van de Heiland; hoe 

Hij staat in de lijn van Abraham, de vriend van God en van David, de 

man naar Gods hart. Die vaders, van wie Hebreeën 11 getuigt en waar-

in Jezus is opgevoed. Jezus is de Jood, die ook Zijn apostelen roept uit 

dat volk en over wie dan ook de eerste hoofdstukken van Handelingen 

gaan. Lukas besteedt veel aandacht aan de weg waarop ook de niet-Jo-

den mogen toetreden. Dat moet God openbaren. Logisch is het niet. 

Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Zo wordt de gemeente gegrond 

in Israël. 

9. DE CHRISTUS  
Elke keer als we naderen tot de troon van genade, elke keer als we 

proberen dichter bij God te komen, doen we dat door onze Voorspraak 

en Middelaar Jezus Christus. Hij is deel van Israël. Hij nam het zaad 

van Abraham (Hebreeën 2:16), werd geboren uit de Joodse maagd 

Maria, uit het geslacht van David en van de stam van Juda. Het Kind in 

de kribbe is niemand anders dan Hij van wie de oorsprongen zijn van 

oudsher, van eeuwige dagen af (Micha 5:1). 

Zonder Israël is er geen lichaam van Christus. In Israël is er zegen voor 

de kerk. 

Als de Messias 
terugkomt en het 
Koninkrijk van God 
begint, zal dat zijn in 
Jeruzalem en Israël 
zal niet ontbreken. 
Geen toekomst 
zonder Israël! Maar 
wat kunnen we nog 
meer zeggen over de 
toekomst van Israël?

Dat er een toekomst is! Het mag ons verba-

zen dat Israël sowieso toekomst heeft. Al 

sinds het prille begin als volk van God zien 

we een enorme vijandschap jegens Israël. Als 

de stammen van Israël Egypte verlaten, staat 

Amalek met zijn horden hen op te wachten 

in de woestijn. En dan zijn zij nog maar net 

ontsnapt aan het leger van de farao. In Psalm 

2 vraagt de dichter zich af waarom de naties 

van de wereld zo razen tegen Jeruzalem.

LASTIGE STEEN
Wie om zich heen kijkt en luistert, ziet dat de 

haat jegens het Joodse volk niet verdwenen 

is. Het zijn de profeten van Israël zelf die ver-

tellen dat de volkeren uiteindelijk Jeruzalem 

zullen tillen als een lastige steen (Zacharia 

12), als iets wat geen plaats mag hebben in 

de wereld en zeker geen verheven plaats. 

Ook kerkmensen vertillen zich aan Sion. ‘We 

zijn niet tegen Joden’, meesmuilen ze, ‘maar 

we zijn tegen het zionisme’. Zionisme, het 

verlangen van het Joodse volk om terug te 

keren naar het land van de vaderen, is een 

besmet woord, ook in het ‘politiek-correcte’ 

christendom. Daar branden eerbiedwaardige 

voorgangers hun handen liever niet aan. Ze 

roepen dat het wonen van Joden in Israël 

nog geen staat betekent, dat de profetische 

beloften van God zover niet gaan. Je kunt je 

afvragen hoever die beloften dan wel gaan, 

niet verder dan de terugkeer naar het land 

zonder eigen regering, eigen onafhankelijk-

heid, zonder eigen zeggenschap over de eco-

nomie, het onderwijs, zonder verdediging? 

Wat is dat voor een vreemde terugkeer? 

Natuurlijk is het maar het begin van het 

ontluiken van de verlossing, maar het is toch 

volkomen in overeenstemming dat als Israël 

terugkeert, dat dan niet is als weerloze prooi 

van de volken eromheen!

TROOSTEN
Sommige christenen zeggen dat de vergui-

zing alleen maar stopt als Israël zich bekeert. 

Maar misschien staan we dichter bij de 

waarheid als wij zeggen dat het pas stopt als 

de wereld en de kerk zich bekeren en men-

sen uit allerlei taal en volken de slip van een 

Joodse man zullen vastgrijpen en zeggen: 

‘Mogen wij met u gaan, want wij hebben 

vernomen dat de Heere met u is’ (Zacharia 8). 

We hebben het in de kerk vaak over waken 

Thema:
Het heil is uit de Joden
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Ds. Henk Poot

De toekomst 
van Israël

met het oog op de toekomst. Maar waken met 

het oog op de toekomst is niet het bestuderen 

van in elkaar geknutselde eindtijdscenario’s, 

maar bidden en vasten en het goede doen. En is 

dit niet het vasten wat de Heere verkiest dat wij 

Zijn volk troosten bemoedigen en liefhebben? 

En dat wij ons daarin onderscheiden van de 

wereld?

HET FEESTMAAL
Jesaja 25 vertelt dat de Heere in de toekomst 

in Jeruzalem een feestmaal voor alle volken zal 

aanrichten. Tijdens dat grootste evenement wat 

de wereld ooit aanschouwd heeft, zal de dood 

vernietigd zal worden, de rouwsluier die alle 

volkeren bedekt. God zal dan ook de bedekking 

wegnemen waarmee alle volken bedekt zijn. 

In die onthulling valt het licht op drie zaken. 

De dood van de dood is het eerste. Het tweede 

is dat de Heere zelf een einde maakt aan alle 

verdriet en zelf de tranen van onze ogen dept, 

maar ook dit: de Heere zal de smaad van Zijn 

volk van heel de aarde wegnemen. Overal heeft 

Israël eronder geleden Knecht des Heeren te 

zijn. God neemt die verguizing weg. In één keer, 

in Jeruzalem, tijdens het feestmaal. Dan mag 

het Joodse volk als eerste spreken en getuigt 

het dat Hij – wijzend op de Heere – onze God 

is. Vervolgens roept Israël de volkeren op in te 

stemmen met de lofprijzing en de vreugde om 

de verlossing die gekomen is (Jesaja 25:9). Het 

is de apostel Paulus die ook zal zeggen dat de 

lofprijzing, de liturgie van de gelovigen uit de 

volkeren niet op zichzelf staat, misschien wel 

met een eigen klank, maar zich aansluit bij de 

lofprijzing van Israël.

DE EREDIENST
De lofprijzing tijdens het feestmaal zet zich 

door in de eredienst in de tempel. Als we de 

profetie aan het einde van het boek Ezechiël 

volgen, zien we dat de plaats die bestemd is 

voor het heiligdom vele malen groter zal zijn als 

de huidige Tempelberg. Chaim Clorfene spreekt 

in zijn boek over de Messiaanse tempel over 

1,8 km bij 1,8 km. Dat moet ook wel omdat de 

tempel een gebedshuis zal zijn voor alle volken 

(Jesaja 56:7). Wie de tempel bouwen zal, is bij 

de wijzen van Israël een vraag die verschillend 

beantwoord wordt. Volgens sommigen zal de 

Messias de tempel bouwen, met een verwijzing 

naar Zacharia 6:13. Volgens anderen komt 

het heiligdom mee met het Jeruzalem dat 

neerdaalt uit de hemel. Deze geleerden wijzen 

dan op Exodus 25:9, waar de Heere het model 

van de tabernakel toont in de hemel (zie ook 

Openbaring 11:19).

Weer anderen wijzen erop dat de nieuwe 

tempel door Israël zelf gebouwd zal worden, 

overeenkomstig wat geschreven staat in Eze-

chiël 43:11. Hoe dan ook, we zullen het straks 

zien. Er zal een eredienst gehouden worden 

en er zal een heiligdom zijn, en diegenen die 

daarin dienstdoen, zijn de priesters en de 

Levieten van Israël. Bijzonder is wel dat de 

Heere daarbij belooft dat de volken Zijn volk 

zullen thuisbrengen naar Jeruzalem, en dat Hij 

ook uit hen sommigen tot priesters en Levieten 

zal maken (Jesaja 66:21). Als we spreken over 

de toekomst van Israël, moeten we zeggen dat 

straks Jeruzalem het geestelijke middelpunt 

van de wereld zal zijn.

DE INZAMELING
Juda en Israël zijn verstrooid onder de volken. 

In feite is dat al begonnen met de Assyrische, 

en later de Babylonische ballingschap. Na 

de verwoesting van de tempel en de twee 

oorlogen met Rome zou de diaspora vergroot 

worden. Maar ook daarvóór al zouden veel 

Joden het land verlaten. Ook vandaag bestaat 

de Joodse diaspora nog. Het is waar dat de 

Heere na de Shoah een keer heeft gebracht in 

het lot van Zijn volk, maar nog niet iedereen is 

teruggekeerd. Toch zal dat gebeuren. Volkeren 

zullen hen op handen dragen en thuisbrengen. 

Jezus vertelt dat met Zijn komst ook de engelen 

de uitverkorenen zullen inzamelen (Mattheüs 

24:31) ‘van de vier windstreken, van het ene 

uiterste der hemelen tot het andere’. Het is 

belangrijk om te zeggen dat de terugkeer naar 

het land geen abnormaliteit is. Bijbels gezien 

hoort Israël in het land van hun vaderen. Daar 

mag geen misverstand over bestaan. De kin-

deren van Israël zijn niet door God geschapen 

om door de wereld te zwerven. Dat is wel zo 

geweest, maar hooguit als iets voorlopigs. 

Jesaja 11 zegt dat niet alleen de zonen van Juda 

en Israël vergaderd zullen worden, maar dat 

ook hun onderlinge rivaliteit zal verdwijnen. 

Omdat zoveel kinderen van Israël terugkeren, 

zal het land zich uitbreiden tot aan de grenzen 

die de Bijbel zelf aangeeft. In eerste instantie 

het grondgebied van de twaalf stammen, wat 

opnieuw zal worden verdeeld zoals Ezechiël 48 

laat zien. Zacharia spreekt over een deel van de 

Libanon (Zacharia 9:10). Jesaja 26:15 zegt dat 

de Heere de grenzen van het land verwijd heeft 

en dat Hij zich daarin verheerlijkt heeft. Het 

land zal zich in de toekomst zelfs uitstrekken tot 

aan de Eufraat.  

EEN NIEUWE WERELD
In het komende Koninkrijk van God zal de 

shalom neerdalen op de schepping. De wolf 

en het lam zullen samen weiden (Jesaja 65:22) 

en de woestijn zal bloeien als een roos. Het 

herstel van de schepping zal allereerst te 

merken zijn in Israël, daar zal de tempelbeek 

zelfs de Dode Zee weer tot leven wekken. En 

aan die beek zullen bomen staan, waarvan de 

bladeren elke ziekte zullen genezen (Ezechiël 

47:12). De Bijbel schetst ons een heel aards en 

natuurlijk beeld van het Koninkrijk van God. 

Dat geldt niet alleen voor het Oude Testament 

trouwens. Ook Paulus spreekt over de schep-

ping die reikhalzend uitziet naar de komst 

van de Messias, in de wetenschap dat zij dan 

bevrijd zal worden van haar vergankelijkheid 

(Romeinen 8).

Het is opnieuw Jesaja die openbaart dat de 

vrede zich zal uitstrekken over alle volken. Zij 

zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscha-

ren en de oorlog niet meer leren (Jesaja 2). En 

dat alles omdat er nog maar Eén Koning is, Eén 

gezag, Eén internationaal gerechtshof, niet in 

Den Haag maar in Jeruzalem, waar de Messias 

presideert. Maar ook omdat uit Jeruzalem de 

Thora de wereld in gebracht zal worden. Israël 

zal in alle heerlijkheid dát zijn, wat zij al vanaf 

het begin is, getuige van God. De Heere heeft 

Zijn volk immers verkoren om niet alleen Zijn 

Woord op te tekenen, maar er ook van te getui-

gen. Ik kan me er geen voorstelling van maken 

hoe dat zal zijn, ik spreek de Bijbel alleen maar 

na, maar het zal gebeuren. Ook de volken 

zullen optrekken naar Sion om onderwezen 

te worden in de wegen en inzettingen van de 

Heere (Jesaja 2:5).

De doden zullen opstaan. | Foto: Shutterstock

‘Ik kan me er geen voorstelling van maken hoe  
dat zal zijn, ik spreek de Bijbel alleen maar na,  
maar het zal gebeuren.’

Meer lezen?
»  Heeft u genoten van deze bijlage bij Israël Aktueel? 

Neem dan een abonnement op ons magazine 
Profetisch Perspectief. Voor slechts € 36,- per 
jaar valt dit prachtige, verdiepende magazine vier 
keer per jaar bij u op de mat. U kunt ook een los 
nummer bestellen voor € 9,50. Kijk hiervoor op  
cvi.nl/profetischperspectief of stuur een email 
naar prof.perspectief@christenenvoorisrael.nl
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Interesse? Bel of mail voor een 
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Pieter van Oordt: 033 245 88 14
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Schenken en nalaten aan Israël

Voor vandaag en morgen...

Denkt u erover om Israël te zegenen met een gift of uw

nalatenschap? Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Vraag gratis en vrijblijvend onze brochure aan of neem

contact op voor een persoonlijk gesprek. Bel 033-24 588 24

of mail naar schenken@cvi.nl.

W

O

E

S

T

I

J

N

R

E

I

S

cvi.nl/ondernemers

6

-

1

2

 

j

a

n

u

a

r

i

 

2

0

2

1

Beleef een unieke Israëlreis voor vindingrijke

ondernemers. Elke dag 15 tot 20 kilometer

hiken door de Israëlische woestijn, van Mitzpe

Ramon naar Eilat. Durf jij de uitdaging aan?
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Neem voor meer info of aanmelden contact op 

met Christian Hagoort via bouwenmetisrael@cvi.nl
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