
 

 
 

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. •


