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Bij de foto op de voorpagina:
Het wapen van Israël, de menora, geflankeerd door 
olijftakken. Israël had, zoals veel andere landen 
deden, voor een adelaar of een leeuw kunnen 
kiezen. De adelaar, met z’n reusachtige vlerken, 
die z’n jongen ermee draagt of beschermt (Deut. 
32:11; Ps. 91:40), of de leeuw, als de leeuw van Juda 
(Gen. 49:8-12). Ze zouden de kracht van Israëls God 
goed getypeerd hebben. Toch koos Israël voor de 
zevenarmige kandelaar, omdat het levensbeginsel 
van Israël ermee wordt aangeduid. De menora is 
altijd het teken geweest van Gods lichtende en 
beschermende aanwezigheid en tevens een krachtig 
baken voor het geloof van Israël.
De olijftakken verwijzen naar het visioen in Zacharia 
4 over de standaard met zeven lampen, geflankeerd 
door twee olijfbomen die de lampen van olie 
voorzien. Teken van Gods Geest.
Terugkeer naar het land zal geschieden ‘niet door 
kracht noch door geweld, maar door mijn Geest!’ 
(Zach. 4:6). Zo ervaart Israël het herleven van het volk 
Israël in het land na 1948.
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Het jaar gaat snel voorbij, maar 2018 is 
een jaar om te onthouden. Niet zozeer 
vanwege de bijzondere dingen die er 
dit jaar gebeurd zijn of nog zullen 
gebeuren, maar vooral vanwege het 
bijzondere jubileum dat de staat Israël 
viert. De Joodse staat werd ‘geboren’ in 
1948 en bloeit – ondanks oorlogen en 
dreigingen – al 70 jaar volop!

Wat maakt dit smalle stukje land aan de 
Middellandse Zee zo uniek? Ingeklemd 
tussen Libanon, Syrië, Jordanië en Egyp-
te wonen hier ruim 8 miljoen mensen, 
waarvan ruim drie kwart Joden zijn. Na de 
Tweede Wereldoorlog zijn velen uit andere 
delen van de wereld naar Israël gekomen 
om daar een nieuw bestaan op te bouwen. 
Hun (klein)kinderen werden er geboren en 
bouwden het land op. Zo zijn de 650.000 
Joden die Israël in 1948 bevolkten, uitge-
groeid tot ruim 6 miljoen! Sta daar eens bij 
stil: in de holocaust werden er miljoenen 
Joden vermoord, maar vandaag wonen er 
miljoenen Joden in hun eigen land!

Religies
In sommige landen, zoals bijvoorbeeld de 
Islamitische Republiek Iran, heb je al gauw 
een probleem als je geen moslim bent. 
Hoewel Israël een Joodse staat is, leven er 
ook Druzen, moslims en christenen. Over 
het algemeen leven deze groepen in vrede 
naast elkaar. Wie Jeruzalem bezoekt, kan 
met eigen ogen zien dat Joden, moslims 
en christenen elkaar respecteren. Arabi-
sche Israëliërs – veelal moslims – werken 
er in Joodse hotels, restaurants, winkels en 
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Wonder Israël

Verbonden is een uitgave van het deputaatschap Kerk 
en Israël van de Christelijke Gereformeerde Kerken in 
Nederland. 

De staat Israël  is de vervulling  
van de profetische  hoop, 

het begin van het ontspruiten  
van onze verlossing.

Abraham Isaak Kook,  

de eerste  Asjkenazische opperrabbijn van Israël

Joodse symbolen

Diaconaal project  

Yad Elie: hoop voor 
Jeruzalemse kinderen
Yad Elie is een Joodse organisatie in Jeruzalem die zich het lot aantrekt van 
een grote groep kwetsbare – zowel Joodse als Arabische – kinderen. Al jaren 
verstrekt zij maaltijden op Joodse en Arabische scholen in de armere wijken 
van de stad. Ze geeft daarbij ook voorlichting over gezond voedsel, er worden 
schoolkeukens gebouwd en schooltuinen aangelegd om te werken aan een meer 

structurele oplossing voor de armoede en honger. 

Behalve het bestrijden van armoede en honger levert Yad Elie een 
belangrijke bijdrage aan het stimuleren van wederzijds respect en 
verzoening. Dat wordt op diverse manieren geprobeerd. Heel 
bijzonder is het project dat al een aantal jaren draait in het 
Jerusalem Forest. Hier worden Joodse en Arabische tieners uit-
gedaagd om samen te werken in het onderhouden van dit bos 
en ontvangen ze onderwijs over verzoening. 

De leerlingen komen van twee verschillende scholen in de 
buurt en vertegenwoordigen een belangrijk deel van de 

Jeruzalemse bevolkingsgroepen. Zo nemen er zowel ul-
tra-orthodoxe als seculiere Joodse tieners deel aan het 

programma, evenals streng gelovige en minder religieu-
ze moslims en Arabische christenen. Dat geeft heel wat 
uitdagingen, zeker met de spanning die er regelmatig 
is in Jeruzalem. Het is echter erg mooi om te zien 
dat respect en wederzijds begrip groeit tussen de 
leerlingen. Ze ontmoeten elkaar, leren over elkaar 
geschiedenis en werken samen aan een gemeen-
schapelijk belang: het onderhouden van een bos 
waar zowel de Joodse als de Arabische groepen 
geschiedenis hebben liggen. 

ZEVENTIG  
JAAR ISRAËL …  
TEKEN VAN HOOP!
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Centrum 
voor 
Israëlstudies
Luisteren, dienen en 
getuigen 

Een kerk zonder Israël bestaat 
niet, want wie Israël vergeet, 
zaagt de tak door waarop hij 
zelf zit (zie o.a. Romeinen 11). 
Vanuit dit besef wil het Cen-
trum voor Israëlstudies (CIS) 
de Joods-christelijke ontmoe-
ting op verschillende plekken 
en manieren stimuleren en 
bevorderen. Luisteren, dienen 
en getuigen vormen daarbij 
de drie kernwoorden.

Luisterpost in Jeruzalem
We willen in de eerste plaats luiste-
ren naar wat Israël (in de breedste 
zin van het woord) ons te zeggen 
heeft. In Jeruzalem werkt namens 
het CIS een Israëlconsulent, Albert 
Groothedde Het is zijn taak om voor 
de kerken een luisterpost te zijn en 
deel te nemen aan de dialoog die in 
Israël plaatsvindt.

Diaconale betrokkenheid
Onze relatie met Israël vraagt ook 
om een daadwerkelijke betrokken-
heid op de nood van het land en 
de mensen. Samen met Deputaten 

Diaconaat van de Christelijke Gerefor-
meerde Kerken en de GZB zoekt het 
CIS naar manieren om diaconaal pre-
sent te zijn. 

Bewustwording in  
Nederland
Het CIS ziet het als haar opdracht in 
kerken blijvend aandacht te vragen 
voor de betekenis en de positie van Is-
raël. Dat doet ze onder andere door het 
geven van lezingen en onderwijs, het 
organiseren van studiereizen en studie-
bijeenkomsten, het uitgeven van publi-
caties en door advies aan en overleg 
met kerkelijke organen. 

Samenwerking
Het Centrum voor Israëlstudies is in 
2002 opgericht en is een samenwer-
kingsverband van verschillende part-
ners die het werk mogelijk maken.

CHE
Op de Christelijke Hogeschool Ede functioneert 
het Centrum voor Israëlstudies als een kenniscen-
trum op het gebied van de relatie kerk en Israël. 
Het CIS is betrokken bij het onderwijs aan en de 
persoonlijke visievorming van studenten. 

GZB
Zowel in Nederland als in Israël wil de GZB 

– een zendingsorganisatie binnen de Protes-
tantse Kerk in Nederland – gestalte geven aan 
de verbondenheid met Israël. Het CIS is voor 
de GZB een belangrijk middel om dienstbaar 
te zijn aan deze bezinning, bewustwording en 
betrokkenheid.

Deputaten Kerk en Israël 
van de Christelijke  
Gereformeerde Kerken
Deputaten Kerk en Israël hebben jarenlang erva-
ring met het uitzenden van een predikant naar 
Israël en hechten belang aan een luisterpost in 
Jeruzalem. Hierdoor kan over en weer uitwisse-
ling van kennis en betrokkenheid plaatsvinden.

vGKN
Co-partner CIS

Kijk voor meer informatie op: 
www.hetcis.nl 

Voor contact:
Stichting Centrum voor Israëlstudies
Postbus 80, 6710 BB Ede
Tel. 0318-696577
E-mail: info@hetcis.nl

Voor giften: 
NL02 INGB 0678 0850 80 t.n.v. 
Stichting Centrum voor Israëlstudies

Handreiking 
voor reflectie
• Wat heeft de hoop van Israël met 

onze hoop te maken? 
• Stelling: ‘Als je de profetie van 

het leven door de Geest alleen 
op de persoonlijke wederge-
boorte betrekt, doe je de profetie 
van Ezechiël 37 te kort’. Eens of 
oneens, en waarom? 

• Op internet is het Israëlische 
volkslied in veel uitvoeringen vin-
den. Dat lied heet Hatikva, wat 
betekent: de hoop. Kan je dat als 
christen meezingen? 

• Na de Tweede Wereldoorlog 
zagen velen in onze kerken de 
oprichting van de staat Israël als 
een wonder van God. Hoe komt 
het volgens u dat die verwonde-
ring en sympathie soms aan het 
verdwijnen is? Zegt dat iets over 
Israël of over onszelf? •

Op www.hetcis.nl kunt u een mooi film-
pje bekijken over deze Joodse en Arabi-
sche scholieren en hoe ze aan het werk 
zijn in het Jerusalem Forest project. 
U kunt dit belangrijke project van Yad 
Elie ondersteunen door een gift over te 
maken naar NL 02 INGB 0678 0850 
80 t.n.v. Stichting Centrum voor Israël-
studies te Ede o.v.v. Yad Elie. Uw gift is 
fiscaal aftrekbaar. •
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De huidige vlag van Israël werd op 28 november 1948, vijf maanden na de onafhankelijkheid van het 

land, in gebruik genomen. De vlag heeft een witte achtergrond met de blauwe Davidster tussen twee 

blauwe strepen. De ontwerper was David Wolffson, een zakenman in de vroege zionistische beweging. 

Hij koos bewust voor religieuze symbolen. De vlag is een talliet, een gebedskleed, dat bij het Joodse 

ochtendgebed gedragen wordt, in zijn oorspronkelijk voorgeschreven kleuren blauw en wit, met de Da-

vidster eraan toegevoegd. De kleur blauw verwijst naar de hemel of naar God. In de gebedskleden  van 

het eerste uur  kwam de indigokleur terug in een van de draden van de gebedskwasten aan de talliet.

vele andere bedrijven. Talloze christelijke 
organisaties kunnen in de Joodse staat 
dienstbaar zijn.
De Klaagmuur en de Al-Aqsamoskee lig-
gen op een steenworp afstand van elkaar 
– maar dagelijks bidden zowel Joden als 
moslims in vrijheid hun gebeden. De vele 
kerken in en om Jeruzalem bieden chris-
tenen de gelegenheid om Jezus Christus 
in vrijheid te aanbidden. Al 70 jaar lang 
is godsdienstvrijheid een groot goed in 
Israël!

Oorlogen
In die 70 jaar is de Joodse staat flink onder 
vuur genomen. Na de Arabisch-Israëli-
sche Oorlog van 1948, toen de onafhan-
kelijkheid werd uitgeroepen door David 
Ben-Gurion, volgden de oorlogen van 1967 
(Zesdaagse Oorlog) en 1973 (Jom Kip-
poeroorlog). In die oorlogen stond Israël 
tegenover de legers van Syrië, Jordanië en 
Egypte. Toch wisten de IDF (Israel Defence 
Forces) hun vijanden terug te dringen tot 
in hun eigen gebied. Op Syrië werden de 
Golanhoogten veroverd, de Westelijke Jor-
daanoever op Jordanië en het schiereiland 
Sinaï op Egypte. De staat Israël is sterker uit 
deze oorlogen gekomen.
Na die oorlogen hebben juist de ‘bin-
nenlandse’ Intifada’s voor de meeste 
spanningen gezorgd. Van tijd tot tijd laait 
het geweld op in de Gazastrook en op de 
Westelijke Jordaanoever. Elke dag vliegen 
er brandende vliegers vanuit Gaza naar 
Israël om landbouw- en natuurgebieden 
met vuur te treffen – en aartsvijand Iran is 
militair aanwezig in buurland Syrië.

Uniek
Israël is de enige democratie in het Mid-
den-Oosten. Omringd door islamitische 
landen, waar extremistische krachten zich 
soms roeren, moet de Joodse staat zich 
staande houden. Veel media staan kritisch 
tegenover Israël en in de wereld neemt het 
antisemitisme toe.
In deze moeilijke situatie is het volstrekt 
uniek dat deze staat de wereld op econo-
misch en ecologisch, cultureel en culinair, 

archeologisch en technologisch terrein 
zoveel te bieden heeft. De Joodse staat is, 
zowel wat betreft zijn geschiedenis als zijn 
huidige bestaansvorm, een wonder. Vriend 
en vijand staan versteld dat Israël (na) 70 
jaar (nog) bestaat. De vraag is wie dat won-
der heeft gedaan… <

De Knesset, het parlementsgebouw van Israël

De vlag van Israël
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Alfred Muller

Tegen zware oppositie van de buurlan-
den en andere naties in, hebben Isra-
eliërs in de afgelopen 70 jaar een sterk 
en welvarend land opgebouwd. Enke-
le gebeurtenissen in die jaren werken 
sterk door tot op de huidige dag. En 
wat kunnen we in de komende jaren 
verwachten als we kijken naar de hui-
dige ontwikkelingen?

Het begon allemaal met de opkomst van 
het zionisme in Europa. Theodor Herzl 
(1860-1904) voorzag dat het antisemi-
tisme de veiligheid van Joden in Europa 
bedreigde. Hij begreep dat zij een eigen 
staat nodig hadden.

Onafhankelijkheid
Het was de staatsman David Ben Gurion 
(1886-1973) die de staat Israël uitriep. In 
het Tel Aviv Museum las hij op 14 mei 
1948 de Onafhankelijkheidsverklaring 
voor. Het document garandeerde „volle-
dige sociale en politieke gelijkheid voor 
alle burgers, zonder onderscheid tussen 
religie, ras of geslacht”.
De bestaanskansen van die staat waren 
aanvankelijk onzeker. Tijdens de zware 
oorlog die uitbrak tussen Israël en Arabi-
sche landen verloor de nieuwe natie één 
procent van de bevolking. Maar Israël won 
de strijd. De grondslag werd gelegd voor 
de opbouw van een nieuwe staat.

Vluchtelingen
Zeker 700.000 Arabieren sloegen op de 
vlucht. De Verenigde Naties gaf hun en 
hun nakomelingen de status van vluchte-
ling. Het vluchtelingenprobleem blijft tot 
op de dag van vandaag onopgelost. Dat 
bleek ook dit jaar toen Palestijnen in de 

start-up natie: een land met tal van begin-
nende technologische bedrijven. Sommi-
ge uitvindingen werden voor miljarden 
dollars verkocht.
Een groot succes voor de diplomatie 
waren de vredesakkoorden tussen Israël 
en Egypte in 1979 en tussen Israël en 
Jordanië in 1994. Dankzij deze akkoorden 
nam de kans op een oorlog waarbij landle-
gers tegenover elkaar staan, beduidend af. 
Dat betekent niet dat er geen veiligheids-
problemen meer zijn. De belangrijkste 
kwestie, het Israëlisch-Palestijnse conflict, 
bleef namelijk onopgelost.

Politieke stagnatie
Door de politieke stagnatie tussen Israël 
en de Palestijnen, waar beide partijen aan 
meegewerkt hebben, zijn er perioden van 
spanningen en geweldsuitbarstingen. De 
eerste intifada brak in december 1987 uit 
in het overbevolkte Palestijnse vluchte-
lingenkamp Jebalya in de Gazastrook. Bij 
deze opstand in Gaza, de Westoever en 
Oost-Jeruzalem verloren circa 300 Israëli-
ers en 2000 Palestijnen het leven. Met het 
eerste Oslo-akkoord van september 1993 
tussen Israël en de Palestijnen kwam er 
officieel een einde aan de opstand. 
Het Oslo vredesproces leidde slechts tot 
Palestijnse autonomie, maar niet tot een 
uiteindelijke oplossing. Na het bezoek van 
Likoed-politicus Ariel Sharon aan de Tem-
pelberg in september 2000 brak de meer 
dan vier jaar durende tweede intifada uit. 
Ruim 1000 Israëliërs werden gedood. Dat 
gebeurde vaak bij barbaarse zelfmoord-
aanslagen op bussen, winkelcentra en 
restaurants. Aan Palestijnse zijde vielen 
meer dan 3000 doden.

Vertrouwen opgeblazen
Een essentiële bijkomstigheid was dat de 
Palestijnse kamikazeterroristen ook het 
vertrouwen van Israëliërs opbliezen. Toen 
ik eens op straat een bekende Israëlische 
journalist tegenkwam vlak nadat er een 
zware aanslag had plaatsgevonden, zei hij: 

Gazastrook de Grote Mars van de Terug-
keer aankondigden. Deze mondde uit in 
confrontaties met het Israëlische leger.  
Na 1948 volgden slechts wapenstilstand-
sakkoorden. Vrede bleef uit en spanning 
bleef bestaan. De Zesdaagse Oorlog was 
waarschijnlijk de belangrijkste gebeurtenis 
in Israëls geschiedenis. Israël veroverde 
in 1967 binnen zes dagen  de Westelijke 
Jordaanoever, Oost-Jeruzalem, de Golan 
en de Sinaï.

Teken van hoop 
Het ging om meer dan een militaire 
overwinning. Vele religieuze nationalisten 
zagen in Israëls bezit van de Westoever 
(het Bijbelse Judea en Samaria) en de mo-
gelijkheid van Joden naar dat gebied terug 
te keren, een teken van hoop. Het zou een 
signaal zijn dat de messiaanse tijd nabij 
is. Groot werd dan ook het verzet in deze 
kringen tegen de gedachte dat Israël deze 
gebieden zou ontruimen in het kader van 
een vredesakkoord met de Palestijnen.

Inmiddels lijkt de kans dat Israël zich nog 
terugtrekt uit dit gebied nihil. Momenteel 
is er de facto een annexatie gaande van het 
onder volledig Israëlisch bestuur staande 
C-gebied van de Westoever, dat hier 60 
procent van vormt. De Palestijnen houden 
autonomierechten in hun eigen enclaves 
(A- en B-gebieden). Maar ze blijven voor 
bijvoorbeeld het reizen naar het buiten-
land of naar Jeruzalem helemaal afhanke-
lijk van Israël.

Overlevingskansen 
Aan de overlevingskansen van het land 
hebben de  immigratiegolven na 1948 
sterk bijgedragen. Eerst kwamen de 
holocaust-overlevenden uit Europa en de 
immigranten uit de Arabische landen, de 
zogeheten mizrachim (oriëntaalse Joden). 
Van groot belang ook was de massale golf 
van immigranten uit de voormalige Sov-
jetunie die in 1989 op gang kwam. Onder 
de Sovjet-immigranten waren tal van goed 
opgeleiden. Israël ontwikkelde zich tot een 

Een successtory met onopgeloste problemen
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„Dit was het dan. De Palestijnse staat is 
voorbij.” 
Ook het aantal Palestijnen dat niets meer 
ziet in een tweestatenoplossing is groeien-
de. Volgens het Palestijnse Centrum voor 
Beleid en Onderzoek in Ramallah is dit 
al een derde deel. Steeds meer Palestijnen 
hopen op de komst van één staat, waarin 
iedereen gelijke rechten heeft. Een nieuwe 
staat die Israël en Palestina zoals we die nu 
kennen, gaat vervangen.

Waardevol
Op diverse gebieden heeft de staat Israël 
een bijdrage geleverd, die waardevol is 
tot ver over de landsgrenzen. Het land 
biedt een thuishaven voor Joden overal 
op de wereld. Dat is belangrijk, met name 
vanwege de opkomst van de radicale islam 
en extreem rechts.
Israël heeft bijgedragen aan de technologi-
sche vooruitgang op de wereld. We hoeven 
maar te denken aan geavanceerde irriga-
tietechnieken en computerapplicaties.
En dan is er de toename van kennis over 
de Bijbel dankzij archeologisch onder-
zoek. Voor miljoenen christenen heeft een 
reis naar Israël bijgedragen aan verdieping 
van geloof en uitbreiding van de kennis 
van de Bijbel.

Toekomst
En de toekomst? Hoe die eruit ziet, is 
afhankelijk van variabelen die nu nog niet 
te overzien zijn. Maar als we letten op de 
koers die het schip nu vaart, kunnen we 
wel – voorzichtig – bepaalde verwachtin-
gen hebben.
Het land zal zich blijven ontwikkelen als 
een sterke militaire en technologische 
macht. De bevolking blijft hard doorgroei-

en dankzij de grote gezinnen. Israël blijft 
een belangrijke attractie voor pelgrims en 
toeristen uit de hele wereld.

Onopgelost 
Ondertussen blijven essentiële kwesties 
onopgelost. De belangrijkste is het ontbre-
ken van een vredesakkoord tussen Israël 
en de Palestijnen. Dat betekent dat het 
Israëlisch-Palestijnse geweld steeds weer 
zal oplaaien. Dit drukt de economische 
ontwikkeling naar beneden.

Israël zal niet de balans bewaren tussen 
het Joodse en democratische karakter 
van de staat. Israël kan zich namelijk niet 
permitteren de twee miljoen Palestijnen in 
de A- en B-gebieden (met respectievelijk 
volledig zelfbestuur en administratief zelf-
bestuur) op de Westelijke Jordaanoever, 
de dichtbevolkte Palestijnse bevolkings-
centra, het stemrecht te geven, als het een 
Joodse staat wil blijven.

Het belang van religie gaat toenemen. 
Religieuze Joden hebben namelijk grote 
gezinnen. De ultra-orthodoxen hebben nu 
al een onevenredig grote politieke invloed, 
omdat ze nodig zijn voor de coalities. Zij 
zullen zorgen dat de rechten van Joden die 
behoren tot de conservatieve en reform 
stromingen in het Jodendom beperkt blij-
ven. Dat betekent dat de spanningen met 
deze Joden in de diaspora gaan toenemen.

Een belangrijke te verwachten geestelijke 
ontwikkeling is dat de religieuze nationa-
listen grote druk zullen uitoefenen om de 
Joodse rechten op de Tempelberg uit te 
breiden. Dat zal uiteindelijk leiden tot de 
bouw van de Derde Tempel en grote span-
ningen met de islamitische wereld.

Blijvende strijd
Samengevat: Israël gaat een goede toe-
komst tegemoet, maar strijd om het land 
blijft bestaan. Al te groot optimisme over 
de toekomst is niet op zijn plaats. Tenmin-
ste niet voordat de Messias terugkomt.  <

Dhr. A. Muller woont in Jeruzalem en is correspondent 

voor diverse media

Voorlezing van de onafhankelijkheidsverklaring op 14 mei 1948. Foto: GPO/Kluger Zoltan

Ondertekening van het eerste Oslo-akkoord in 

Washington
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Kees van Vianen is directeur 

van het Landelijk Jeugdwerk 

Christelijke Gereformeerde 

Kerken

Albert Grootheddecontact met Jeruzalem

Israël bestaat 70 jaar. Hoe beoordeelt 
een willekeurige Jood de oprichting 
van de staat Israël? En hoe beziet 
hij de toekomst van zijn land? Een 
reportage uit Jeruzalem.

Het is druk in Mahana Yehuda, dé markt van 
Jeruzalem. Prijsbewuste Joden en nieuws- 
gierige toeristen verlekkeren zich bij de 
kraampjes met verse producten. Een ortho-
doxe man -zwarte jas en dito hoed- staat bij 
de notenkraam terwijl zijn vrouw inkopen 
doet. ‘Wat ik van de staat Israël vind? Het 
is een godsgeschenk. Hier kunnen we als 
Joden tenminste onszelf zijn.’ Zijn vrouw 
mengt zich even later ook in het gesprek. 
‘Elders op de wereld moet je op zoek naar 
kosjer-voedsel. Hier is het in overvloed ver-
krijgbaar.’ Ze gebaart met haar hand naar al 
het lekkers om haar heen.
Beiden zijn geboren en getogen in Israël. 
Ze voelen zich er thuis. ‘Dit is Gods eigen 
land. Als iedereen van ons volk leeft zoals 
God dat wil, zal God er Zelf voor zorgen 
dat we hier als Joden blijven wonen.’ 

Leger
Of God daar ook het Israëlische leger 
voor gebruikt, blijft wat in het midden. 
Feit is hoe dan ook dat het bestaan van 
Israël geen vanzelfsprekendheid is. Dat 

beseft ook de jongere generatie. Bij een 
bushalte staan twee soldates. Sinds enige 
tijd dienen ze in het Israëlische leger. Dat 
doet wat met ze, zo zeggen ze. ‘Wij maken 
veel dingen mee. Ik denk daarom dat we 
volwassener zijn dan jongelui uit andere 
landen.’ ‘Wat we zoal meemaken? Sorry, 
dat mogen we niet vertellen.’
De twee jonge militairen zien de toekomst 
van hun land rooskleurig in. ‘Zolang de 
Arabieren ons niet accepteren, blijven er 
problemen. We hebben echter een sterk 
leger, met de economie gaat het goed en 
we houden veel van dit land. Alle reden 
om optimistisch te blijven.’
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Atheïst
Liefde voor Israël kan ook Abraham niet 
ontzegd worden. De Jood, geboren in 
Bulgarije, zit een ‘cold coffee’ te drinken 
op een terrasje aan de drukke Jaffastraat. 
In enkele zinnen vertelt hij zijn levens-
verhaal. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
is hij als tiener via Istanbul naar Israël 
gevlucht. Eenmaal aangekomen ging hij 
aan de slag in een kibboets. Tijdens de 
Onafhankelijksoorlog diende hij in het 
leger. Tweemaal raakte hij gewond.
Terugkijkend vindt hij het logisch dat de 
staat Israël is ontstaan. ‘Veel Joden waren 
na de Holocaust dakloos. Er moest voor 

Kees van Vianen

‘Gods eigen land’
Drs. Groothedde is  

Israëlconsulent

‘Ja’ zeggen kun je op duizend verschillende manieren. Vol 
overtuiging: ‘Ja!’ Of twijfelend en vragend. Dan zegt je 
mond ‘ja’, maar je ogen zeggen ‘misschien’. Met heel je hart 
‘ja’ zeggen én ‘ja’ blijven doen, is lastig. Wij zijn vaak luid in 
onze woorden en stom in ons gedrag (Augustinus).
Maar de HEERE is totaal anders. Als Hij ‘ja’ zegt, dan 
doet Hij ook ‘ja’. Want Hij is geen mens, met loze praatjes, 
gedraai en ‘ja’s’ waar altijd een ‘maar’ op volgt. Duizenden 
jaren geleden zei Hij ‘ja’ tegen Israël. Hij sloot Zijn verbond 
met Abram; een verbond dat Hij bevestigde aan Izaäk, 
Jakob en de latere kinderen van Israël. 
In het boek Jesaja wordt Zijn trouw geschilderd met prach-
tige en ontroerende woorden: “Want al zouden bergen 
wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal 
van u niet wijken en het verbond van Mijn vrede zal niet 
wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer” (Jesaja 54:10). 
En schittert Zijn trouw ook niet in de zeventigste ‘verjaar-
dag’ van de staat Israël, die we pas mochten vieren? Zijn ‘ja’ 
blijft ‘ja’!
Diezelfde trouw zie je ook in jongeren die hier in Neder-
land, voor in de kerk, ‘ja’ zeggen tegen Hem. Stamelend 
soms, maar toch… Zoals de Heere het hart van Lydia 
opende (Handelingen 16:14), zo opent Hij ook harten van 
jongeren vandaag. Dan beseffen ze: alleen red ik het niet, 
want dan zink ik steeds dieper weg in mijn diepe zonde, 
vuiligheid, egoïsme, leugenpraat, mijn ‘ja’s’ die vaak ‘nee’s’ 
zijn. Door genade leren ze ‘ja’ zeggen: Jezus alleen.
Mijn gebed en verlangen is dat steeds meer mensen, hier 
en in Israël, ‘ja’ zullen zeggen. ‘Ja’ tegen God die hoop en 
redding aanbiedt in die ene Zaligmaker. In Hem zijn alle 
beloften ‘ja’ en ‘amen’.  <

‘Ja’ zeggen

De houding van Palestijnse christenen ten opzichte van de staat Israël ligt gecompliceerd. Veruit de meesten 

van hen betreuren het onrecht dat hen door de Joden wordt aangedaan. Dr. Munther Isaac, predikant van de 

Lutherse Kerk in Bethlehem en docent aan het lokale protestantse Bethlehem Bible College, vraagt onvermoeid 

aandacht voor de positie van Palestijnse christenen. De oprichting van Israël is, zo stelt hij, de Palestijnse ‘nakba’ 

(het Arabische woord voor ‘catastrofe’). ‘Toen de staat Israël werd gesticht, verloren wij Palestijnen alles. Meer 

dan de helft van ons werd vluchteling en ongeveer 530 steden en dorpen werden volledig verwoest. De trieste 

realiteit is dat 70 jaar later onze ‘nakba’ nog steeds doorgaat. Het is alsof we onzichtbaar zijn; alsof Israël op een 

leeg land is geschapen. Na 70 jaar zijn woorden van sympathie niet genoeg. Kunnen christenen de stichting van 

de staat Israël vieren in een tijd dat de Palestijnen nog steeds onder bezetting leven?’

De meeste religieuze Joden zien de stichting van de staat Isra-

el als een wonder van God. De meerderheid van de bevolking 

van Israël is echter seculier. Zij ontkennen veelal goddelijke 

betrokkenheid bij de oprichting van het moderne Israël. 

Opmerkelijk is dat er ook enkele kleine religieuze stromingen 

zijn die deze visie delen. De staat Israël is volgens hen een 

verwerpelijk zionistisch, nationalistisch project. Alleen een 

Israël dat door de Messias zelf wordt gesticht, heeft volgens 

hen bestaansrecht.

Bij de meeste Messiaanse Joden is de betrokkenheid op de 

staat Israël groot. Zij zijn stellig van mening dat God bezig is 

met het vervullen van Bijbelse profetieën. Wekelijks wordt er 

in veel Messiaanse gemeenten gebeden om de bekering van 

het Joodse volk.

Dr. Munther Isaac. Foto 
Bethlehem Bible College

Het is altijd druk in Mahana Jehuda, dé markt van Jeruzalem

Een vraag uit Bethlehem

Verschillende meningen

hen gewoonweg een oplossing gevonden worden.’ Als hem 
gevraagd wordt naar de hand van God in de geschiedenis, 
betrekt zijn gezicht. ‘Ik ben atheïst. De stichting van de staat 
Israël was een historische gebeurtenis, geen theologische 
gebeurtenis. Historische factoren hebben geleid tot de sticht-
ing van de staat Israël.’
Wat betreft de toekomst is Abraham niet overdreven pes-
simistisch. ‘Zolang de religies zich een beetje inhouden, 
kunnen we hier in vrede leven. Er zal zich ongetwijfeld met 
enige regelmaat een conflict voordoen. Daar slaan we ons als 
Joden echter wel doorheen.’   < 

Het Centrum voor Israëlstudies weet zich vanwege de trouw 

van God aan het Joodse volk blijvend verbonden met Israël. 

Gods trouw aan Zijn volk is ook zichtbaar in onze tijd. Het feit 

dat het Joodse volk is teruggekeerd naar het land Israël en 

daar onder eigen bestuur woont, is daar een voorbeeld van. 

Tegelijkertijd zijn we terughoudend in het plaatsen van isge-

lijktekens tussen het handelen van de staat Israël en het werk 

van God. Dit maakt het mogelijk dat we ook oprecht kunnen 

én willen luisteren naar christelijke Palestijnen met wie we ons 

in Jezus Christus verbonden weten.

Blijvend verbonden

Met ingang van het vorige nummer al is drs. A. Hoekman 

de redactie van Verbonden komen versterken. Ds. D.J.K.G. 

Ruiter is onlangs teruggetreden als deputaat-redactielid. 

Wij danken hem voor zijn meedenken en meeschrijven in de 

afgelopen jaren. Zijn plaats is ingenomen door drs. A. Brons, 

de vorige Israëlconsulent, inmiddels chr. geref. predikant te 

Apeldoorn-Oost.
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samen luisteren

Na een lange zeereis van wel zes maan-
den zijn Paulus, Lucas en Aristarchus in 
Puteoli aan land gegaan. Hier ontmoe-
ten ze ‘broeders’. Na zeven dagen wordt 
de laatste etappe afgelegd en komt hen 
ook vanaf Rome een delegatie ‘broe-
ders’ tegemoet. Het einde komt in zicht, 
het doel: het Evangelie van Christus in 
Rome. Hoe gaat Paulus zijn boodschap 
brengen in de wereldstad Rome?

Bij het bereiken van Rome verdwijnt de 
‘wij-vorm’ in de beschrijving door Lucas. 
Nu staat de apostel met zijn boodschap in 
het middelpunt. De eerste actie van Paulus 
is dan ook veelzeggend. Hij roept de Jood-
se leiders van de verschillende synagogen 
in de stad bij elkaar. Omringd van ‘broe-
ders’ is hij de stad binnengekomen. Maar 
in de uitwerking van zijn programma blijft 
hij bij de les. Hij brengt het ‘eerst voor de 
Jood’ (Rom. 1:16) in praktijk. 

Hindernissen?
Om zijn volksgenoten te bereiken met 
het Evangelie legt Paulus allereerst aan 
deze Joodse leiders uit waarom hij als een 

gevangene in Rome is gebracht: het is om 
de hoop van Israël. Hiermee wil hij eventu-
ele verhinderingen voor zijn boodschap 
wegnemen. De beschuldiging dat hij afge-
weken is van de gebruiken van de wet, zou 
immers zomaar vanuit Jeruzalem binnen 
kunnen komen.

Paulus’ beroep op de keizer was nood-
gedwongen omdat er Joden waren die 
hem bleven beschuldigen als een opstan-
deling die afweek van de Joodse wet en 
gebruiken. In ieder geval heeft hij met 
zijn beroep op de keizer niet de bedoeling 
gehad om daardoor zijn volk aan te klagen 
bij de keizer. 

Brug
Door de reden voor zijn gevangenschap 
samen te vatten met hoop van Israël 
onderstreept Paulus richting de Joden in 
Rome dat hij niet een boodschap brengt 
die strijdig is met de roeping en beteke-
nis van Israël. Zo benadrukt Paulus zijn 
verbondenheid met zijn volksgenoten en 
slaat hij een brug om vervolgens het geloof 
in Jezus te verkondigen.

Koningsheerschappij
Waar moeten we aan denken bij de hoop 
van Israël? In een tweede gesprek (vs. 23-
28) noemt Paulus de koningsheerschappij 
van God, onlosmakelijk verbonden met 
het geloof in Jezus (vs. 23).

Vanuit andere bijbelgedeelten blijkt nog 
meer wat de inhoud en de betekenis van 
de hoop van Israël is. De eerste twee keer 
dat we Paulus deze uitdrukking horen 
gebruiken is in confrontatie met het 
Sanhedrin (Hand. 23:6 en 24:15). Het gaat 

in deze gesprekken over de hoop op de 
opstanding der doden. Dat is een hoop, 
een verwachting, die de Farizeeën hebben 
in tegenstelling tot de Sadduceeën. Deze 
verwachting komt voort uit het Oude 
Testament.

Opstanding der doden
Het Oude Testament kent de opstanding 
der doden allereerst als metafoor voor het 
komen van de heilstijd. Opstanding als een 
beeld voor het herstel van het volk (Hos. 
6:1-3; Ez. 37:1-14). 
In de tweede plaats zien we in Jesaja 53 een 
profetisch spreken over de dood van de 
Knecht des Heeren tot heil van het volk. 
Door de dood heen voert de weg naar Zijn 
verhoging (Jes. 53:9-12). De profetie die 
Jesaja brengt is die van de overwinning op 
de dood (Jes. 25:8; 26:19).
Ten derde vinden we een getuigenis 
aangaande een werkelijke opstanding der 
doden in Daniël 12:1-2. Deze zal plaatsheb-
ben in de eindtijd en heeft betrekking op 
rechtvaardigen en goddelozen.

De farizese hoop op de opstanding komt 
direct uit het Oude Testament voort. Dit 
was, is en blijft ook de verwachting van 
Paulus (Hand. 24:15). De Heere Jezus  
heeft ook niet iets anders onderwezen  
(Joh. 5:29).

De Messias
De derde keer dat we Paulus over de hoop 
horen spreken is tegenover Agrippa (Hand. 
26:6-8). Hoewel van Edomitische afkomst, 
beschouwt Agrippa zichzelf als een Jood. 
Ook in dit gesprek gaat het bij de hoop om 
de opstanding der doden. Hierbij wordt 
een verbinding gelegd met de belofte van 

God aan de vaderen. Het gaat daarin om 
de toezeggingen die God aan Abraham, 
Izak en Jakob gedaan heeft met het oog op 
de komst van de Messias. De Hoop is dan 
ook op de komende en voor Paulus reeds 
gekomen Messias geconcentreerd.
De verwachting van de opstanding der 
doden is op deze wijze verbonden met de 
belofte van de komende en gekomen Mes-
sias (vgl. Hand. 13:32). De opstanding der 
doden is geen nieuwe geloofsverwachting 
voor Paulus. Maar hij kan en wil het nu 
als christen op het nauwst verbinden met 
de verkondiging van de opstanding van 
Christus.

Bewegen tot geloof
Als consequentie van Paulus’ opvatting 
over de inhoud en betekenis van de hoop 
van Israël probeert hij vanuit de wet van 
Mozes en de profeten zijn volksgenoten te 
bewegen tot het geloof in Jezus. Om zijn 
hoorders te overtuigen, vertelt hij hen over 
Christus’ komst in het vlees, Zijn lijden, 
dood, opstanding en verheerlijking. In 
Hem vindt de hoop haar vervulling (dr. A. 
Noordegraaf). Dit vraagt om geloof!

Op dit getuigenis komt de reactie van 
geloof en ongeloof. Er treedt scheiding op 
door de boodschap die Paulus brengt. In 
het slot van Handelingen 28 ligt de nadruk 
op de afwijzing van de boodschap door de 
Joden. Dat neemt echter niet weg dat er 

Albert Hoekman

Gespreksvragen: 
1.   Waarom kan een invulling van de hoop 

van Israël waarin het alleen maar gaat 

over de Heere Jezus en Zijn opstanding 

geen stand houden in het licht van de 

Bijbelse inhoud van deze uitdrukking?

2.   Waarom kan de opstanding van de 

Heere Jezus niet weggelaten worden 

in het gesprek met het Joodse volk 

over de hoop van Israël?

3.   Wat zien we terug van de hoop van 

Israël in 70 jaar Israël?
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Om deze oorzaak dan heb ik u bij mij  

geroepen, om u te zien en aan te spre-

ken; want vanwege de hope Israëls ben  

ik met deze keten omvangen.

Handelingen 28:20 (Statenvertaling)

Drs. A. Hoekman is chr. geref. predikant  

te Alphen a/d Rijn

ook zijn die deze verkondiging van het ko-
ninkrijk van God verbonden met het geloof 
in Jezus, aannemen (vs. 24).

Hoop
Wat de reacties ook zijn, we zien een man 
die weet waar hij het over heeft en waar 
het over moet blijven gaan. Twee jaar lang 
verkondigt Paulus vanuit een door hem 
gehuurde woning het koninkrijk van God.
Hierbij horen wezenlijk alle dingen 
aangaande de Heere Jezus Christus. Zijn 
opstanding en ons leven en opstaan uit de 
dood door Hem. Daarbij gaat het dus ook 
om wat nog ‘openstaat’ ten aanzien van de 
opstanding van Israël als geheel (Ez. 37:1-
14 en Hos. 6:1-3) en de oprichting van het 
Koninkrijk aan Israël (Hand. 1:6-8). Deze 
hoop heeft Paulus als een gevangene in 
Rome gebracht om deze hoop eerst aan de 
Jood, en ook aan de heidenen te verkondi-
gen (vs. 31). De hoop van Israël geeft dat er 
hoop is voor Israël en daardoor ook voor 
de volken.  <

De hoop van Israël

Paulus is vanwege de hoop 

van Israël een gevangene

Bidden bij de klaagmuur. Beelden bij dit artikel: Prodefu

Zicht op de Olijfberg, vanaf de restanten 
van het paleis van koning David



 

 
 

Vol en leeg tegelijk loop ik het Yad 
Vashem museum uit en kijk uit over 
Israël. Wat ik net allemaal gezien heb, 
kan ik niet klein krijgen. Huilend leg ik 
alle vragen bij God neer en vraag ik me 
af hoe de Joden zoveel ellende konden 
doorstaan.

Zomaar één van de indrukken die tijdens 
de Israëlreis, georganiseerd door het LCJ, 
op mij af kwamen. Deze zomer mocht ik 
met een groep jongeren 10 dagen kennis-
maken met Israël. We brachten een aantal 
dagen door bij het meer van Tiberias, in 
Jeruzalem en in de woestijn. Een land met 
veel verschillende religies, culturen en 
verschillen in de natuur. Te midden van 
deze prachtige diversiteit van het land is 
de schaduw van de Jodenvervolging  nog 
altijd zichtbaar. Deze schaduw zal niet ver-
dwijnen, tot de dag dat Jezus terugkomt.

Kindergedenkteken
We zijn onderweg naar Yad Vashem en ik 
weet niet goed wat ik kan verwachten. An-
deren hebben mij verteld dat dit museum 

veel indruk achterlaat, maar hóe? Dat zal 
ik zo gaan ervaren. Eenmaal aangekomen 
worden we door onze gids eerst naar het 
kindergedenkteken gebracht, waar ze ons 
vertelt over het ontstaan van Yad Vashem. 
Als we naar binnenlopen zien we eerst 
gezichten van Joodse kinderen die omge-
komen zijn.
We lopen verder en komen in een donkere 
ruimte, waar we om ons heen alleen maar 
lichtpuntjes zien. Elk lichtpuntje staat voor 
een kind wat omgekomen is in de oorlog. 
De aangestoken kaarsen weerkaatsen in 
spiegels tot 1,5 miljoen lichtpuntjes: 1,5 
miljoen kinderen. Een stem noemt de na-
men, leeftijden en het land van de kinde-
ren die omgekomen zijn. De leeftijden van 
mijn neefjes komen langs en ik voel een 
brok in mijn keel opkomen. De staat Israël 
bestaat dit jaar 70 jaar, maar wat is daar 
een pijn en verdriet aan vooraf gegaan. 
Dat mogen we niet vergeten.

Eeuwige vlam
We vervolgen onze weg door Yad Vashem 
en zien overal boompjes geplant staan met 

samen werken

Ezechiël 37. Deze profetie tekent een dal 
waar weinig hoop lijkt te zijn. Het ligt vol 
dorre beenderen. Kunnen die hoop geven? 
De profeet Ezechiël krijgt de vraag of deze 
botten weer tot leven kunnen komen. Hij 
vertrouwt op God: ‘U weet het!’ Ezechiël 
kijkt verder dan wat hij met zijn ogen kan 
zien. Het lijkt onmogelijk, maar tóch… 
Als Gods Geest komt, wordt het onmoge-
lijke mogelijk en werkelijk. Ezechiël ziet 
het voor zijn ogen gebeuren: de beenderen 
worden lichamen, en de lichamen worden 
levende mensen.
Dit gedeelte past goed bij Israëlzondag, 
omdat het typerend is voor wat Israël de 
geschiedenis door heeft meegemaakt. 
Hoe vaak leek alle hoop vervlogen te zijn, 
toch kwam er telkens nieuw leven. Niet 
voor niets staat dit visioen afgebeeld op 
de menora die voor de Knesset staat, het 
parlementsgebouw in Jeruzalem. Blijkbaar 
werd dit opnieuw betrokken op de herle-
ving van Israël na het graf van de Tweede 
Wereldoorlog. Joden kwamen terug uit 
alle landen van de wereld... En dit gedeelte 
geeft aanleiding om nog méér voor Israël 

In de folder die het Centrum voor Israël-
studies aanbiedt voor Israëlzondag krijgt 
het jubileum van de staat Israël dit jaar 
speciale aandacht. Niet omdat deze staat 
als zodanig heilig is. Maar omdat het 
bestaan van Israël in een eigen land een 
teken is van Gods trouw aan wat Hij aan 
dit volk beloofde.

Het is goed om op zondag 7 oktober stil te 
staan bij onze bijzondere verbondenheid 
met Israël. Het CIS biedt materiaal om 
hier gestalte aan te geven in de gemeente: 
in de verkondiging, in het onderlinge ge-
sprek, in het jeugdwerk en in de diaconale 
betrokkenheid. Er is een folder gemaakt, 
die kosteloos te bestellen is, om op Israël- 
zondag uit te delen. En op de website 
www.hetcis.nl zijn programma’s te vinden 
voor kinder- en jongerenwerk, met een 
vertelling, een wedstrijd, een Bijbelstudie 
met PREZI en een Kahoot-challenge.

Ezechiël 37
De preekschets die als suggestie wordt 
aangereikt richt de aandacht op een 
indrukwekkend gedeelte als het gaat 
om ‘Israël als teken van hoop’, namelijk 

daarbij bordjes met namen erop. Deze 
boompjes zijn geplant voor de verzets-
helden in de oorlog. Als we staan bij de 
gedenknaald voor niet-Joden die in de 
oorlog omgekomen zijn, valt mijn oog 
op de vele steentjes die op een gedenkte-
ken ervoor liggen. De gids legt uit dat de 
Joden op deze manier eer betonen aan de 
overledenen.
Daarna worden we naar de gedenkhal 
gebracht waar regeringsleiders uit de hele 
wereld kransen kunnen leggen als ze op 
bezoek zijn in Israël. In deze hal ligt een 
vloer die bestaat uit 6 miljoen zwarte 
mozaïekstukjes die staan voor het aantal 
Joodse slachtoffers van de holocaust en er 
brandt een eeuwige vlam. 

Vrijheid
De laatste anderhalf uur mogen we op ei-
gen gelegenheid het museum in. Lopend 
door het museum komen er verschillende 
dingen op mij af. Namen, verhalen, ba-
rakken, gezichten, gestreepte pyjama’s in 
de kleinste maten, vertellen hun verhaal.
Bijna aan het eind gekomen plof ik neer 
op een bankje bij een video. Eigenlijk 
komt niets meer echt binnen tot ik ge-
raakt word door het beeld wat ik zie.  
Een massa naakte, uitgemergelde lijken 
wordt met een shovel een massagraf  
ingeschoven.  
De tranen wellen op, ik kan het niet 
begrijpen.

Vol en leeg tegelijk loop ik het museum 
uit en kijk uit over Israël. Wat ik net alle-
maal gezien heb, kan ik niet klein krijgen. 
Huilend leg ik alle vragen bij God neer 
en vraag ik me af hoe de Joden zoveel 
ellende konden doorstaan.
Dankend te mogen leven in zoveel  
vrijheid.  <
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te hopen dan we nu al zien. Omdat God 
doet wat Hij gezegd heeft.

Delen in de hoop
Omdat Ezechiël 37 niet alleen over Israël 
gaat, maar vooral over de God van Israël, 
kunnen ook wij bemoedigd worden 
door dezelfde hoop. Door Jezus Christus 
mogen gelovigen uit de volkeren delen in 
de hoop waar Israël mee leefde, schrijft 
Paulus in Efeziërs 2. Zo mogen zij delen 
in de verwachting die God eerst aan Israël 
schonk en worden zij mede-erfgenamen.
Het is heel bijzonder om als mede-erf-
genaam kennis te nemen van de manier 
waarop de oorspronkelijke erfgenamen 
nog steeds leven met de hoop op de erfe-
nis, ook als alle hoop zo vaak vervlogen 
leek te zijn. Het feit dat zij telkens in de 
hoop bevestigd worden, onderstreept de 
trouw van God, die zijn volk niet loslaat. 
Daar hoort het teken van 70 jaar Israël 
zeker bij. Reden om God daarvoor te 
danken op Israëlzondag.

Gebed
Er is alle reden om niet alleen te danken 
maar ook te blijven bidden bij dit jubi-
leum. Het bestaan van Israël wordt nog 
steeds bedreigd, van buiten en van binnen. 
Ons gebed voor Israël, voor de Arabieren 
en om een samenleven in vrede blijft no-
dig. En voor het stukje werk dat wij daar 
mogen doen. Albert Groothedde is mede 
namens onze kerken in Jeruzalem om te 
luisteren en te spreken over de betekenis 
van de hoop voor hen en voor ons. Ook 
zijn werk bevelen we aan in uw gebed, in 
het bijzonder op Israëlzondag. <

Niet klein te krijgen

kijk op Israël
Marry van Ark

Michael Mulder

70 jaar Israël… teken van hoop!

Ingang van het kindergedenkteken. Beeld: Prodefu

Diaconaal project  

Yad Elie: hoop voor 
Jeruzalemse kinderen
Yad Elie is een Joodse organisatie in Jeruzalem die zich het lot aantrekt van 
een grote groep kwetsbare – zowel Joodse als Arabische – kinderen. Al jaren 
verstrekt zij maaltijden op Joodse en Arabische scholen in de armere wijken 
van de stad. Ze geeft daarbij ook voorlichting over gezond voedsel, er worden 
schoolkeukens gebouwd en schooltuinen aangelegd om te werken aan een meer 

structurele oplossing voor de armoede en honger. 

Behalve het bestrijden van armoede en honger levert Yad Elie een 
belangrijke bijdrage aan het stimuleren van wederzijds respect en 
verzoening. Dat wordt op diverse manieren geprobeerd. Heel 
bijzonder is het project dat al een aantal jaren draait in het 
Jerusalem Forest. Hier worden Joodse en Arabische tieners uit-
gedaagd om samen te werken in het onderhouden van dit bos 
en ontvangen ze onderwijs over verzoening. 

De leerlingen komen van twee verschillende scholen in de 
buurt en vertegenwoordigen een belangrijk deel van de 

Jeruzalemse bevolkingsgroepen. Zo nemen er zowel ul-
tra-orthodoxe als seculiere Joodse tieners deel aan het 

programma, evenals streng gelovige en minder religieu-
ze moslims en Arabische christenen. Dat geeft heel wat 
uitdagingen, zeker met de spanning die er regelmatig 
is in Jeruzalem. Het is echter erg mooi om te zien 
dat respect en wederzijds begrip groeit tussen de 
leerlingen. Ze ontmoeten elkaar, leren over elkaar 
geschiedenis en werken samen aan een gemeen-
schapelijk belang: het onderhouden van een bos 
waar zowel de Joodse als de Arabische groepen 
geschiedenis hebben liggen. 

ZEVENTIG  
JAAR ISRAËL …  
TEKEN VAN HOOP!
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Centrum 
voor 
Israëlstudies
Luisteren, dienen en 
getuigen 

Een kerk zonder Israël bestaat 
niet, want wie Israël vergeet, 
zaagt de tak door waarop hij 
zelf zit (zie o.a. Romeinen 11). 
Vanuit dit besef wil het Cen-
trum voor Israëlstudies (CIS) 
de Joods-christelijke ontmoe-
ting op verschillende plekken 
en manieren stimuleren en 
bevorderen. Luisteren, dienen 
en getuigen vormen daarbij 
de drie kernwoorden.

Luisterpost in Jeruzalem
We willen in de eerste plaats luiste-
ren naar wat Israël (in de breedste 
zin van het woord) ons te zeggen 
heeft. In Jeruzalem werkt namens 
het CIS een Israëlconsulent, Albert 
Groothedde Het is zijn taak om voor 
de kerken een luisterpost te zijn en 
deel te nemen aan de dialoog die in 
Israël plaatsvindt.

Diaconale betrokkenheid
Onze relatie met Israël vraagt ook 
om een daadwerkelijke betrokken-
heid op de nood van het land en 
de mensen. Samen met Deputaten 

Diaconaat van de Christelijke Gerefor-
meerde Kerken en de GZB zoekt het 
CIS naar manieren om diaconaal pre-
sent te zijn. 

Bewustwording in  
Nederland
Het CIS ziet het als haar opdracht in 
kerken blijvend aandacht te vragen 
voor de betekenis en de positie van Is-
raël. Dat doet ze onder andere door het 
geven van lezingen en onderwijs, het 
organiseren van studiereizen en studie-
bijeenkomsten, het uitgeven van publi-
caties en door advies aan en overleg 
met kerkelijke organen. 

Samenwerking
Het Centrum voor Israëlstudies is in 
2002 opgericht en is een samenwer-
kingsverband van verschillende part-
ners die het werk mogelijk maken.

CHE
Op de Christelijke Hogeschool Ede functioneert 
het Centrum voor Israëlstudies als een kenniscen-
trum op het gebied van de relatie kerk en Israël. 
Het CIS is betrokken bij het onderwijs aan en de 
persoonlijke visievorming van studenten. 

GZB
Zowel in Nederland als in Israël wil de GZB 

– een zendingsorganisatie binnen de Protes-
tantse Kerk in Nederland – gestalte geven aan 
de verbondenheid met Israël. Het CIS is voor 
de GZB een belangrijk middel om dienstbaar 
te zijn aan deze bezinning, bewustwording en 
betrokkenheid.

Deputaten Kerk en Israël 
van de Christelijke  
Gereformeerde Kerken
Deputaten Kerk en Israël hebben jarenlang erva-
ring met het uitzenden van een predikant naar 
Israël en hechten belang aan een luisterpost in 
Jeruzalem. Hierdoor kan over en weer uitwisse-
ling van kennis en betrokkenheid plaatsvinden.

vGKN
Co-partner CIS

Kijk voor meer informatie op: 
www.hetcis.nl 

Voor contact:
Stichting Centrum voor Israëlstudies
Postbus 80, 6710 BB Ede
Tel. 0318-696577
E-mail: info@hetcis.nl

Voor giften: 
NL02 INGB 0678 0850 80 t.n.v. 
Stichting Centrum voor Israëlstudies

Handreiking 
voor reflectie
• Wat heeft de hoop van Israël met 

onze hoop te maken? 
• Stelling: ‘Als je de profetie van 

het leven door de Geest alleen 
op de persoonlijke wederge-
boorte betrekt, doe je de profetie 
van Ezechiël 37 te kort’. Eens of 
oneens, en waarom? 

• Op internet is het Israëlische 
volkslied in veel uitvoeringen vin-
den. Dat lied heet Hatikva, wat 
betekent: de hoop. Kan je dat als 
christen meezingen? 

• Na de Tweede Wereldoorlog 
zagen velen in onze kerken de 
oprichting van de staat Israël als 
een wonder van God. Hoe komt 
het volgens u dat die verwonde-
ring en sympathie soms aan het 
verdwijnen is? Zegt dat iets over 
Israël of over onszelf? •

Op www.hetcis.nl kunt u een mooi film-
pje bekijken over deze Joodse en Arabi-
sche scholieren en hoe ze aan het werk 
zijn in het Jerusalem Forest project. 
U kunt dit belangrijke project van Yad 
Elie ondersteunen door een gift over te 
maken naar NL 02 INGB 0678 0850 
80 t.n.v. Stichting Centrum voor Israël-
studies te Ede o.v.v. Yad Elie. Uw gift is 
fiscaal aftrekbaar. •
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Lieuwejan van Dalen

gelezen

12 artikelen over Israël
Een korte, veelkleurige inleiding  
op Israël – volk, land en staat. Zo  
zou je dit boekje kunnen noemen.  
12 artikelen over Israël, geschreven 
door 12 theologen.

In deze recensie licht ik er enkele sprekende 
artikelen uit. Wim de Bruin bespreekt Isra-
el in het Oude Testament. Hij benadrukt ‘de 
intensiteit en hartsverbondenheid waar-
mee de relatie tussen God en Israël telkens 
wordt verwoord (als bruidspaar, ouder en 
kind). Het is een intensiteit die (…) eerder 
duidt op blijvende trouw en verbonden-
heid, dan op een afbreken van de unieke 
band tussen God en Israël’ (blz.13).
Michael Mulder benoemt enkele noties 
uit het Nieuwe Testament. Zo gebruikt de 
apostel Paulus in Efeziërs 2-3 zes keer het 
woordje ‘mee’ om het voorrecht van de 
heidenen te verduidelijken. Door Gods 
genade mogen ook zij de God van Israël 
leren kennen en met Hem verbonden zijn. 
‘Het woordje mee roept de niet-joden op 
zich bewust te zijn van dat wonder: het zal 
hen tot bescheidenheid brengen. Tegelijk 
onderstreept dit ‘mee’ de trouw van God. 
Wat Hij aan Israël beloofd heeft blijft staan, 
ook wanneer heidenen er dankzij Jezus 
Christus in mee mogen delen’ (blz.16).

Delen
In de afgelopen eeuwen is er veel veran-
derd als het gaat om Israël in het belijden 

van de kerk. Jan Dirk Wassenaar haalt een 
synode-uitspraak aan over de ‘onopgeef-
bare verbondenheid van de Kerk met het 
Joodse volk’ waarvan getuigd moet worden 
in de Woordverkondiging. ‘De kerk komt 
dus niet in de plaats van Israël, zoals lang 
gedacht is, maar ze ziet zichzelf als een 
gemeenschap die mag delen in de verwach-
ting die aan Israël geschonken is’ (blz.23).

Kritisch begrip
Interessant is het artikel over ‘Israël: volk 
met een land’. Henk van der Meulen legt 
uit dat het beloofde land bij de profeten 
‘een kritisch begrip’ is. Als Israël ongehoor-
zaam is aan God, krijgt het te maken met 
vijandelijke overheersing of ballingschap. 

Maar bij berouw en bekering geeft de Hei-
lige terugkeer en herstel. ‘De landbelofte is 
geworteld in Gods trouw aan zijn volk. Dat 
betekent niet, dat hiermee de staat Israël 
van een goddelijk aureool voorzien wordt’ 
(blz.42). Volkenrechtelijk bekeken hebben 
zowel Joden als Palestijnen recht op het 
land.
Volgens Bernhard Reitsma is het noodza-
kelijk om te onderscheiden tussen Israël 
als volk en Israël als staat. Ook is het nodig 
om ons te verdiepen in hoe verschillende 
moslims over Israël denken en ‘hoe de 
landbelofte uit het Oude Testament zich 
verhoudt tot wat God gedaan heeft in Jezus 
Christus’ (blz.72).
De overige auteurs zijn Wilbert Dekker, 
Dineke Houtman, Kees Jan Rodenburg, 
Gert Mink, Kees Kant, Benno van den 
Toren en Ronelle Sonnenberg.
Het boekje prikkelt en zet je aan het den-
ken. Het roept vooral om verdere door-
denking.

N.a.v. 12 artikelen over Israël (serie  
Geloven op goede gronden)
Uitgeverij Boekencentrum,  
Utrecht 2018, 80 blz., € 8,99

Tournee Israëlconsulent
Sinds maart 2018 woont en werkt onze Israëlconsulent Albert 

Groothedde met zijn gezin in Jeruzalem. Ze proberen zo goed mo-

gelijk te integreren. Leven als een Israëli is best wel even wennen, 

maar ook erg leerzaam. Elke dag doen ze weer nieuwe ervaringen 

op: op het terrein van de Joodse godsdienst, het religieuze leven 

en de samenleving. Dit alles vormt hen en verrijkt hun chris-

ten-zijn. Zo verandert bijvoorbeeld hun manier van Bijbellezen en 

doen ze nieuwe ontdekkingen in de Schrift.

Bent u benieuwd naar hun ervaringen? Groothedde vindt het fijn 

om u te ontmoeten en te delen wat hij in Jeruzalem leert. Dit na-

jaar is hij van 3-11 november beschikbaar 

voor een (interactieve) presentatie bij u 

in de kerk, op school of op de vereniging. 

De thema’s die zijn vastgesteld zijn:

•  Het leven vieren met Israël!

• Zeventig jaar Israël, een teken van 

hoop?

Voor een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat  

van het Centrum voor Israëlstudies: info@hetcis.nl of 0318-696577.


