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In de afgelopen maanden heeft de wereld 

via de media kennis kunnen nemen van 

een aantal mysterieuze explosies in 

Iraanse industriële complexen in of bij 

Teheran, Parchin, Baghershahr, Natanz, 

Ahvaz en Bushehr. Hoe zijn al deze inci-

denten te verklaren?

De geruchtenmolen draait op volle toe-

ren. Iran zelf wijst – als altijd – naar Israël. 

Het lijkt het erop dat vooral fabrieken 

en installaties zijn getroffen die gebruikt 

worden om uranium te verrijken. Zoveel 

is zeker: omdat Iran al jaren dreigt met 

oorlog, zal Israël alles doen wat het kan 

om het nucleaire programma van Iran te 

saboteren. De Joodse staat moet constant 

waakzaam zijn!

Annexatie?
Ook in een ander opzicht is een span-

nende tijd aangebroken: 1 juli was de 

datum waarop de Israëlische regering 

had aangekondigd te beginnen met het 

‘annexeren’ van delen van de Westelijke 

Jordaanoever. Ik schrijf annexeren tussen 

aanhalingstekens omdat er verschil van 

mening is over de vraag wanneer iets 

precies annexatie is.

De Volkskrant (30 juni 2020) schreef over 

Netanyahu’s plannen: ‘Israël heeft al niet 

veel vrienden in de regio en annexatie zal 

Lieuwejan van Dalen

Bron van hoop
Wat bracht 2020 tot nu toe? Zowel Nederland als Israël kwam in de ban van COVID-19. Het is voor Nederland en Israël  
de vraag hoe het najaar zal verlopen. In beide landen heeft de economie een flinke klap opgelopen. Er is echter een  
belangrijk verschil met Nederland: Israël heeft een strijd te voeren op meerdere fronten.

Joodse symbolen

Als op Simchat Tora de rol uit de Ark gehaald is, leest de Chatan Tora (Bruidegom van de Tora) het 

laatste gedeelte van Deuteronomium. Aansluitend wordt de Chatan Bereesjiet (Bruidegom van 

Genesis) opgeroepen om het eerste gedeelte van Genesis te lezen. Zo wordt benadrukt dat Gods 

Woord geen einde heeft! De hoop wordt levend gehouden, prachtig verwoord in Sjemot Rabba 36,3: 

Het doen van de geboden schenkt vreugde, omdat het een weg ten leven is. In het doen van de 

geboden ervaart een mens Gods nabijheid: ‘Ieder die een mitswa (gebod) verricht, is als iemand die 

een licht aansteekt voor de Heilige, Hij zij gezegend, en als iemand die zijn ziel leven schenkt’. «

de verhouding met de directe buurlanden 

Egypte en Jordanië niet ten goede komen. 

Ook de Golflanden, waarmee Israël de 

afgelopen jaren, na decennia van vijand-

schap, toch een voorzichtige relatie heeft 

ontwikkeld (vooral vanwege de gezamen-

lijke vijand Iran), hebben gewaarschuwd 

dat zij dit niet zomaar zullen accepteren.’ 

Kortom: oost en west kijken mee welke 

stappen Israël gaat zetten in de Pales-

tijnse gebieden en wat de impact is van 

het verdrag met de Verenigde Arabische 

Emiraten.

Israëlzondag
Op D.V. zondag 4 oktober wordt de 

jaarlijkse Israëlzondag gehouden. In onze 

kerken wordt expliciet aandacht gege-

ven aan het unieke volk van God. Ooit 

schreef de apostel Paulus: ‘Zij zijn immers 

Israëlieten; voor hen geldt de aanneming 

tot kinderen en de heerlijkheid en de ver-

bonden en de wetgeving en de eredienst 

en de beloften. Tot hen behoren de vade-

ren, en uit hen is, wat het vlees betreft, de 

Christus voortgekomen’ (Rom. 9:4-5). 

Dit jaar is het thema van de Israëlzondag: 

‘De Schrift, bron van hoop!’ Inderdaad, 

Gods Woord is dé bron van hoop. Hoop 

voor Israël. Hoop voor de volken. Hoop 

op Gods toekomst. De Schrift is een anker 

voor Joden en niet-Joden. In alle span-

nende tijden is de Schrift een houvast 

gebleven. Welk gevaar of onheil er ook 

dreigt, als God spreekt, is er hoop – en 

hoop doet leven! «

Ark met Thorarollen

De Schrift, bron van Hoop!

Bron van hoop  3

Schuld erkennen voor de jodenvervolging? 4
   
Een heiden in Israël 6

 
Na Auschwitz 7

   
Een heilig volk in een beloofd land 8
   
De Schrift, bron van hoop! 10

Noodhulp voor Israël 11

Reisgids voor wie meer wil 12

colofon 
Commissie van redactie: ds. A. Brons, drs. L. van Dalen, dr. C.M. van Driel, drs. A. Hoekman
Eindredacteur: C.M. van Driel, e-mail: cmvdriel@solcon.nl, tel.: (0318) 701560
Website: www.kerkenisrael.nl 
Contact deputaten Kerk en Israël: e-mail: info@kerkenisrael.nl 
Administratieadres: Landelijk kerkelijk bureau van de Chr. Geref. Kerken, Ghandistraat 2, 
3902 KD Veenendaal, Postbus 334, 3900 AH Veenendaal,  tel.: (0318) 582350  
fax (0318) 582351, e-mail: adressenbeheer@cgk.nl 
Penningmeester: P.A.J. Pruijssers, e-mail: penningmeester@kerkenisrael.nl,  
tel.: (0416) 85 12 96, Bankrekeningnummer: NL19 INGB 0000 3652 71, t.n.v. Dep. Kerk & Israël 
Chr. Geref. Kerken te Veenendaal

Voor legaten en schenkingen kunt u contact opnemen met de penningmeester, hij geeft  
ook gaarne informatie over diverse aan te bevelen projecten.

Verbonden is een uitgave van het 
deputaatschap Kerk en Israël van de 
Christelijke Gereformeerde Kerken in 
Nederland. Aan Verbonden ligt de visie 
ten grondslag dat kerk en Israël diep en 
voorgoed verbonden zijn. Het blad biedt 
bezinning op kerk, Israël en jodendom en de 
ontmoeting hiertussen. Het deputaatschap 
is een van de partners in het Centrum 
voor Israëlstudies (CIS). Een door het CIS 
uitgezonden Israëlconsulent geeft in 
Jeruzalem gestalte aan deze ontmoeting en 
doet hiervan in Verbonden geregeld verslag.

inhoud

Bij de foto op de voorpagina:
Simchat Tora – Vreugde der Wet. Gelijk na 
Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest 
wordt Simchat Tora gevierd. Nu men 
zich heeft laten verzoenen met God kan, 
geleid door Gods Geest die de Tora in 
harten schrijft, het leven goede vrucht 
voortbrengen. Daarom is Vreugde der 
Wet een uitbundig feest waarbij mannen, 
vrouwen en kinderen dansend de wetsrollen 
ronddragen die uit de ark, de opbergkast in 
de synagoge, zijn gehaald.
Op deze manier wordt de rijkdom van Gods 
gave van de Tora, Gods Woord, beklemtoond.
Op de foto een jongen van dertien jaar die 
Bar Mitswa (Zoon der Wet) is geworden en 
die de vreugde der wet mag gaan ontdekken 
en vieren.

actueel

De Heilige, Hij zij gezegend, sprak:  

‘Wanneer jullie mijn geboden met  

vreugde bewaren, zal Ik vreugde  

aan die van jullie toevoegen’.  

Midrasj Tanchoema Tazria


