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Presentatie boek ‘Hoop voor Israël’ door CIS

Op maandag �4 september �007 
organiseert het Centrum voor 
Israëlstudies (CIS) in samenwer-
king met Uitgeverij Boekencentrum 

een mini-symposium naar aanleiding van het 
verschijnen van ‘Hoop voor Israël, Perspectieven 
uit Handelingen’, de derde publicatie van het CIS. 
Drie sprekers zullen op de artikelen in deze bundel 
reageren: drs. Marieke den Hartog, beleidsme-
dewerker Kerk en Israël van de Protestantse Kerk 
in Nederland; prof. dr. P.H.R. van Houwelingen, 
hoogleraar Nieuwe Testament aan de 
Universiteit van de Gereformeerde 
Kerken (Vrijgemaakt) te Kampen; en 
ds. C.J. Meeuse, voorzitter van het 
Deputaatschap voor Israël uitgaande 
van de Gereformeerde Gemeenten. 

Het Centrum voor Israëlstudies is 
een samenwerkingsverband van de 
Gereformeerde Zendingsbond in de 
Protestantse Kerk Nederland, Deputa-
ten Kerk en Israël van de Christelijke 
Gereformeerde Kerken en de Christelijke Hoge-
school te Ede. 
Het boek dat nu verschijnt is vrucht van samen-
werking binnen dit Centrum en staat onder redac-
tie van drs. M.C. Mulder en dr. A. Noordegraaf. 
Verder werken mee: drs. C.J. van den Boogert, dr. 
M. van Campen, prof.dr. J. Hoek, dr. H.C. van der 

Meulen, prof.dr. M.J. Paul en drs. C.J. Rodenburg.

De doelstelling van de bundel is om vanuit 
concrete passages uit het boek Handelingen te 
laten zien, hoezeer het voor de kerk van belang is 
oog te hebben voor de verbondenheid met Israël. 
Door de exegetische aanpak komen verrassende 
inzichten vanuit het boek Handelingen naar voren, 
die verschillende aspecten van de weg van God 
met Israël en de verbondenheid van de kerk met 
Israël belichten. Om predikanten te helpen hierin 

leiding te geven aan de gemeente, is 
aan elke studie een homiletische schets 
toegevoegd. Als handreiking voor 
bijbelstudiegroepen of Kerk en Israël-
commissies die met dit thema aan de 
slag willen, verschijnen op de website 
van het Centrum voor Israëlstudies 
suggesties voor verdere verwerking. 

Het Centrum voor Israëlstudies wil met 
het verschijnen van deze bundel en dit 
symposium de bezinning binnen de 

kerken op onze verbondenheid met Israël stimu-
leren en het onderwijs aan de gemeente daarover 
bevorderen. 

Het symposium wordt gehouden in de Christelijke 
Hogeschool Ede, Oude Kerkweg 100 van 13.30 tot 
16.00 uur. Toegang is vrij. 


