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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


