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beroep doen op een uitkering, maar de 

Palestijnse collega’s niet? Dan wil je recht 

doen, maar dat kost geld dat er niet is.

Dienen
Met een groot aantal Nederlandse kerken 

en christelijke organisaties die actief zijn 

in Israël en de Palestijnse gebieden, heeft 

het Centrum voor Israëlstudies de handen 

ineengeslagen. In navolging van Paulus 

(Romeinen 15:26) is een noodhulpactie 

opgestart. Hiermee geeft het Centrum 

voor Israëlstudies handen en voeten aan 

haar tweede kernwoord: “dienen” (naast 

luisteren en getuigen). 

Samen werven we fondsen voor organi-

saties in nood in Israël en de Palestijnse 

gebieden. De website www.noodhulp

israel.nl is gelanceerd. Op deze website 

staan de projecten die de verschillende 

kerken en organisaties hebben aangedra-

gen. Voor een breed palet aan organisa-

ties worden zo fondsen geworven: van 

orthodox Joodse projecten, Messiaanse 

organisaties tot (protestants)christelijke 

Arabische initiatieven. De verantwoorde-

lijkheid voor deze keuze ligt bij de kerk of 

organisatie die hen heeft aangedragen. 

Donaties kunnen algemeen worden gege-

ven, maar ook specifiek voor een project.

Alleen samen met u kunnen we onze oud-

ste broeder in deze nood helpen. «
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Uw bijdrage is van harte welkom! Done-
ren kan op het gezamenlijke rekening-
nummer NL56 RABO 0353 8986 00  
o.v.v. Noodhulp Israël maar kan ook via  
de website www.noodhulpisrael.nl.  
Alvast hartelijk dank!

Wat doe je als je ziet dat je broeder in nood is? De apostel Paulus zag de nood in de gemeente van Jeruzalem en 
hij kwam in actie. Namens een aantal gemeenten wilde hij een financiële handreiking doen aan de gemeente in 
Jeruzalem. Ook vandaag is er grote nood…

We lezen elke zondag uit de Schrift, die 

we hebben ontvangen vanuit Israël. We 

lezen over de Messias van Israël. Je zou 

kunnen zeggen dat er elke zondag een 

link met Israël is. Waarom dan toch een 

specifieke Israëlzondag?

Ingeënt in Israël
Israël is door God gekozen om Zijn 

verbondsvolk te zijn. Uit dit volk is de 

Messias gekomen. In brede stromingen 

in de kerk en de theologie is lange tijd 

gedacht dat de rol van Israël daarmee 

uitgespeeld was. Dat de kerk in de plaats 

van Israël is gekomen… Deze gedachte 

heeft ertoe kunnen leiden dat Israël 

werd gezien als één van de vele volken. 

Nog extremer: dat Israël zelfs tegen-

stander van God zou zijn vanwege het 

afwijzen van Jezus als Messias. Dit is 

helaas de voedingsbodem geweest voor 

vele eeuwen antisemitisme in Europa.

God heeft Zijn volk niet verstoten, ook 

al spreekt Paulus over een mysterie. Er 

liggen beloften in de Bijbel. Vandaag de 

dag is er een levend Israël dat de Schrift 

leest. We delen met hen het Oude Testa-

ment en met Messiaanse gelovigen ook 

het Nieuwe Testament. We zijn verbon-

den met hen. We mogen en kunnen de 

tak niet afzagen waarmee we ingeënt 

zijn in de olijfboom (Romeinen 11:13 

e.v.). Daarom een zondag met specifiek 

aandacht voor Israël.

Samen luisteren
Als we met Israël de Schrift lezen, dan 

impliceert dat dat we ook naar hen willen 

luisteren. Wat leren zij uit de Schrift? Wat 

heeft dat ons te zeggen? De Schrift is ook 

vandaag de bron van hoop. Voor Israël. 

Op 4 oktober is het Israëlzondag. Een zondag waar de onopgeefbare verbondenheid met Israël centraal staat.  
Waarom hebben we eigenlijk deze zondag?

Het virus Covid-19 heeft gezorgd voor 

een enorme crisis. Wereldwijd zijn mil-

joenen mensen ziek geworden. Ook in 

ons land zijn vele mensen op de Inten-

sive Care terechtgekomen en duizenden 

zijn overleden. In Nederland heeft de 

overheid ruimhartig de portemonnee 

getrokken om de maatschappelijke 

(financieel-economische) gevolgen van 

de coronamaatregelen te beperken. Als 

je een vast inkomen hebt (behouden), 

kan het lijken als of de gevolgen op dit 

moment wel meevallen. 

Lockdown
De strikte lockdown in Israël heeft grote 

consequenties. Veel bedrijven en organi-

saties zijn acuut in grote nood gekomen. 

Op het dieptepunt was 25 procent van 

de Israëli’s werkloos. Gekoppeld aan een 

veel beperktere verzorgingsstaat kunt u 

zich de gevolgen wel indenken… Nauwe-

lijks geld voor de primaire levensbehoef-

ten, betekent besparingen elders. Ouders 

kunnen het schoolgeld soms niet meer 

betalen. De allerarmsten in Israël en de 

Palestijnse gebieden komen nog het 

meest in de verdrukking en lijden zelfs 

honger.

Lokale hulpverlening stagneert
Lokale kerken en hulpverleningsorga-

nisaties zijn in grote financiële nood 

gekomen. De lokale bijdragen drogen op. 

Maar ook veel giften uit het buitenland 

vallen weg.

Yad Elie – een organisatie die onder 

andere schoolmaaltijden verzorgt voor 

sociaal kwetsbare Joodse en Palestijnse 

kinderen – kwam opeens voor grote uit-

dagingen te staan. Een groot deel van de 

inkomsten viel opeens weg. En de kinde-

ren, die de ouders in economisch goede 

tijden al nauwelijks konden voorzien van 

goede maaltijden, waren opeens thuis. De 

enige parttime betaalde kracht van Yad 

Elie nam zelf ontslag om het mogelijk te 

maken om toch eten bij de gezinnen thuis 

te bezorgen…

Musalaha – een organisatie die activitei-

ten organiseert waar Joodse en Palestijn-

se jongeren elkaar kunnen ontmoeten en 

samen een verzoeningsproces door-

maken – zag al haar outdoor events dit 

seizoen gecanceld worden en daarmee de 

financiering wegvallen. Er is nauwelijks 

geld meer voor het personeel. Wat doe 

je als je gericht bent op verzoening en 

de Joodse werknemers kunnen wel enig 

Voor ons als gelovigen uit de volken.

In het door het Centrum voor Israëlstu-

dies gekozen jaarthema “De Schrift, bron 

van hoop!” komt dit gezamenlijke luiste-

ren naar de Schrift tot uitdrukking.

Om dit concreet te maken starten we als 

Centrum voor Israëlstudies een nieuw 

project tijdens de najaarsfeesten: het 

“parasja-project”. Al eeuwenlang wordt 

er elke sabbat een gedeelte uit de Thora 

en de profeten gelezen. Denk aan Lukas 

4, waar de Heere Jezus leest uit de 

profeet Jesaja. De Thora (Genesis t/m 

Deuteronomium) is onderverdeeld in 54 

gedeeltes, ook wel parasjot genoemd. 

Aan elke parasja zijn dan weer lezingen 

uit de profeten gekoppeld. Vanaf de 

feestdag Simchat Thora (Vreugde van de 

Wet) start de synagogale Torah lezing 

weer bij Genesis 1. 

We hebben diverse rabbijnen beschik-

baar gevonden die ons wekelijks een 

overdenking willen leveren bij de pa-

rasja van de week. Zo luisteren we heel 
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samen werken kijk op Israël

concreet naar het Israël van vandaag.

Dieptepunt
Een tweede reden voor het gekozen 

jaarthema is het feit dat 75 jaar geleden 

Auschwitz is bevrijd. Auschwitz is het 

dieptepunt van de holocaust en het lijden 

van het Joodse volk door de eeuwen 

heen. Ds. C.P. de Boer heeft een preek-

schets geschreven over Mattheüs 2:16-18 

met als thema “Hoop voor een trooste-

loze Rachel”. Ds. De Boer schrijft: “Het 

kwaad (van het antisemitisme) is niet te 

verklaren”. Het is onpeilbaar, woorden 

schieten tekort.

Mattheüs doet hier ook geen poging toe. 

Wel wijst hij erop dat de Schrift is ver-

vuld. Concreet betreft dit Jeremia 31:15, 

waar staat dat Rachel weent over haar 

kinderen. Toch verkondigt Jeremia dat 

de Heere hoop biedt voor haar nakome-

lingen. M.a.w.: waar wij zwijgen, biedt de 

Schrift hoop. Zelfs in de donkerste nacht. 

Deze preekschets, vindt u naast andere 

schetsen en materialen voor de invulling 

van de Israëlzondag, op de website van 

het Centrum voor Israëlstudies:  

www.hetcis.nl. «

Ds. J.H. Bonhof is directeur van het CIS.

U kunt zich aanmelden voor het parasja- 
project via info@hetcis.nl. U ontvangt 
dan een jaar lang wekelijks digitaal 
een overdenking en reflectie n.a.v. de 
parasja van de week.  


