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Tien dagen studeren in Jeruzalem

Kogelfabriek onder de grond

In maart ben ik voor tien dagen naar Jeruzalem gegaan om daar te studeren en mensen te ontmoeten. Deze reis heb ik
voorbereid met Michael Mulder en Albert Groothedde. Ik heb me bezig gehouden met Pesach, Poeriem en de Joodse
wortels van het Nieuwe Testament. Ook heb ik mijn Ivriet weer wat kunnen oefenen

Met gevaar voor eigen leven slopen ze de trap af - dag in, dag uit. In het diepste geheim produceerden 45
jongeren 2,5 miljoen kogels in een ondergrondse fabriek. Zodat de Joden niet met lege handen stonden als ze
werden aangevallen op het moment dat de staat Israël het licht zou zien.
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Generaties in gesprek

Ingang onder de wasmachine
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gemakkelijker te maken om dat gesprek

lem bent. Daar valt altijd wat te beleven.

lijke fabriekswerk te zien in het Ayalon
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ik stellen. Het is een zeer goede ontmoe-

verschillende onderwerpen. Voor mij is

den zonder gehoord te mogen worden.

echter niet op het land, maar bij de wasse-

ze een speciaal dieet om hun gezondheid

ontmoeten van één van de boeken die ik

ting geworden.

Jeruzalem altijd een beetje thuiskomen.
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Onwetende giraffen
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beeld van de schoenmaker in de stad,

Israël niet.” «

Hoe leggen rabbijnen deze tekst uit? Wat is de achtergrond van deze gelijkenis? Als theoloog/predikant kun
je moeilijk om Israël heen. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat velen van hen een of meerdere keren in
hun leven een reis maken naar Israël.
Opvallend is dat steeds meer predikanten ervoor kiezen om een individuele studiereis te maken. Bij de planning van deze reis komt steeds vaker het Centrum voor Israëlstudies in zicht. Er worden ons vragen gesteld als:
Wat kunnen jullie voor ons betekenen? Hebben jullie lokale contacten waarmee ik eens kan doorspreken over
dit onderwerp? Zijn er studiefaciliteiten beschikbaar? Et cetera.
Na een geslaagde pilot hebben we besloten om als CIS deze doelgroep van dienst te zijn. Desgewenst voorzien
we belangstellenden van zinvolle reistips (goedkope vliegtickets, betaalbare overnachtingsadressen, studiefaciliteiten). Ook denken we graag mee over een geschikt studieonderwerp en lokale gesprekspartners,
afhankelijk van de wensen en het studieonderwerp. Heeft u interesse? Neem dan geheel vrijblijvend contact
op met het secretariaat via info@hetcis.nl
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die wel erg vaak versleten werkschoenen

Kogelmachines

moest repareren. Oplossing? De kibboets
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naar Israël
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