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Aan de slag voor de video over het Gilboagebergte en de Jizreëlvallei.

De Woestijn van Judea, een fascinerend gebied.
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Ben je benieuwd naar de beelden bij de Bijbel? Neem dan eens een kijkje op de website van De Verkenners. De Verkenners is een 

gezamenlijk videoproject van het Centrum voor Israëlstudies (CIS) en twee andere Israëlorganisaties.

Dit jaar valt het feest op de avond van 

17 oktober tot de middag van 18 okto-

ber. Het is een feestdag waarop letterlijk 

gevierd wordt dat God de Thora aan Israël 

heeft gegeven. De Thorarollen worden 

door de synagoge heengedragen en alle 

bezoekers raken de rol aan of geven de 

boekrol een (hand)kus. Symbolisch wordt 

de liefde voor het Woord van God zo in 

beeld gebracht… De wet is geen “moe-

ten”, maar “het ontvangen van zegen”.

Jezus, de wet en vreugde
In Mattheüs 11:29 adviseert Jezus ons om 

Zijn juk op ons te nemen, om rust te vin-

den voor onze ziel. Want Zijn juk is zacht 

en Zijn last is licht. Deze tekst wijst op 

twee zaken. Allereerst op hetgeen Jezus 

doet voor degenen die Hem liefhebben. 

Ten diepste draagt Hij voor ons het juk. 

Door Zijn volmaakte leven, maar vooral 

door Zijn lijden en sterven. 

Tegelijkertijd is er voor Jezus’ volgelingen 

nog steeds sprake van het dragen van een 

juk. Weliswaar een zacht juk en een lichte 

last, maar wel een juk. Leven uit genade 

en leven in de vrijheid van Christus leidt 

niet tot zonde, maar juist tot het onder-

houden van Zijn geboden.  

Het juk van Christus neemt onze vermoeid-

heid van ons weg. Het geeft rust. Juist het 

doen van de wil van de Vader geeft een 

christen vreugde. De wet (Thora) en vreug-

de zijn geen tegenstellingen, maar juist 

onlosmakelijk aan elkaar verbonden!

Israël als spiegel
Israël leert ons in de spiegel te kijken: 

ervaren wij vreugde bij het doen van de 

wil van de Vader? Hoe uiten wij deze 

vreugde? Nu gaat het er niet om dat we 

Joodse rituelen kopiëren. Het gaat er wel 

om dat de vreugde zichtbaar mag zijn in 

ons leven. Dat we op deze wijze een lich-

tend licht zijn. Tot eer van God, maar ook 

tot zegen van de mensen om ons heen.

Materialen
Dit jaar biedt het Centrum voor Israëlstu-

dies weer diverse materialen aan voor de 

Israëlzondag:

•   een preekschets van ds. Lieuwejan van 

Dalen over Mattheüs 11:28-30 (op de 

website www.hetcis.nl);

•   een filmpje uit de reeks “DomineeTon-

vertelt” (door ds. Ton van der Wekken) 

(op de website www.hetcis.nl). Voor 

alle leeftijden is dit een waardevol film-

pje, maar specifiek voor jongeren maakt 

dit de relatie tussen Israël en de kerk op 

een eenvoudige wijze helder;

•   materialen voor het jeugd- en jonge-

renwerk i.s.m. Goed in Vorm (via de 

website www.gezegendmetisrael.nl);

•   een flyer om uit te delen in de gemeen-

te (te bestellen via info@hetcis.nl).

Armoedebestrijding
Als collectedoel adviseren we de organi-

satie Yad Elie. Deze organisatie bestrijdt 

armoede in Jeruzalem en omgeving door 

goede maaltijden te verschaffen aan 

Joodse en Arabische kinderen, evenals 

aan vluchtelingenkinderen. Tegelijkertijd 

worden zo bruggen geslagen tussen de 

verschillende groepen.

Eind september is een professioneel 

filmpje van twee minuten beschikbaar, 

dat onder meer aan de gemeente kan 

worden getoond. Indien u interesse 

heeft, kunt u zich ook vast aanmelden via 

info@hetcis.nl. Zodra de film gereed is, 

sturen we u een link toe.

We wensen u een vreugdevolle Israël- 

zondag! «

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

Om de liefde voor Israël en het Joodse volk bij kinderen te 

stimuleren, startten de stichtingen Steunfonds Israël / Isaac 

Da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het 

Centrum voor Israëlstudies recent een mooi bijbels edu-

catieproject: De Verkenners. Op locatie in Israël maakt een 

professioneel team tientallen educatieve video’s over bij-

belse plaatsen. Ook gaan ze in gesprek met lokale inwoners 

en worden de bijbelse feesten in beeld gebracht.

De video’s duren ongeveer 5 tot 7 minuten en zijn pri-

mair bedoeld voor kinderen in de leeftijd van ca. 8 tot 12 

jaar. De video’s kunnen daarom goed worden gebruikt ter 

ondersteuning van bijvoorbeeld de Bijbelvertelling op de 

bassischool. Door de unieke beelden en de waardevolle in-

formatie zijn de video’s ondertussen ook aantrekkelijk voor 

andere generaties.

De video’s zijn gratis te bekijken via het YouTube-kanaal  

van De Verkenners en op de speciale projectwebsite  

(www.deverkenners.info). Wekelijks verschijnt er een nieu-

we video. In totaal worden er tenminste 75 video’s gemaakt. 

Op de projectwebsite zijn ook kijkwijzers (kijkvragen bij de 

video’s) en informatiebladen te vinden.

De video’s worden geproduceerd door Frontline Media, een 

mediabedrijf uit Israël. De presentatie is in handen van  

Albert en Martha Groothedde. Zij wonen en werken in Jeru-

zalem namens het CIS. «

Heeft u hart voor Israël? Zou u dan willen overwegen om dit 

unieke project financieel te sponsoren? U kunt rechtstreeks 

een gift overmaken naar het CIS of een donatie doen via de 

website: www.deverkenners.info

Geeft de wet ons vreugde? 
Israëlzondag 2 oktober 2022

Stichtingen starten 
          gezamenlijk videoproject

Joan Bonhof

samen werken kijk op Israël

‘Hallo, ik ben Martha, getrouwd 

met Albert. Wij wonen als gezin in 

Jeruzalem. Voordat we verhuisden, 

werkte ik met veel plezier in het 

onderwijs. Het overdragen van ken-

nis deed ik met plezier. Misschien 

dat ik daarom al snel denk bij alle 

bijzondere plaatsen die we hier in 

Israël bezoeken: ‘Wat zou het 

prachtig zijn als ik dit kan laten zien 

aan de kinderen in Nederland!’  We hebben biddend gezocht naar 

mogelijkheden. En nu is het zover: iedereen kan een kijkje nemen 

in dit prachtige land dankzij de video’s van De Verkenners. Hopelijk 

vergroot het de liefde voor Israël, het Joodse volk én vooral de God 

van Israël. Veel kijkplezier toegewenst!’

Het woord ‘wet’ bezorgt ons niet zo snel een gevoel van vreugde. Ook als we de regels van God belangrijk vinden 
voor ons leven, associëren we het woord vreugde sneller met het offer van de Heere Jezus en Zijn genade dan met de 
wet. Ondertussen viert het Jodendom elk jaar Simchat Thora (de vreugde van de wet).

Martha Groothedde-Vreugdenhil
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