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 NIEUWS VANUIT DOORN

‘Alleen uit genade’

Velen die dit hier lezen kennen ons zendingswerk al. Sommigen kennen het al tientalen jaren. Weet u ook wat het 
symbool betekent? Mocht u het nog niet weten leggen we het even uit.
Het kruis in het midden ziet er tegelijkertijd ook uit als een zendmast. Vandaaruit gaan drie radiogolven die voor 
de verspreiding van het evangelie symbool staan en ook een aanduiding naar de Drie-eenheid van God zijn. Het 
fundament waarop de zendmast staat is een opengeslagen Bijbel.
Ik, Raphael ken de verhalen nog van vroeger en wat er binnen dit zendingswerk allemaal beleefd werd. Gezegende 
diensten, mensen die zich tot Jezus bekeerden, maar ook aanvechtingen die doorstaan moesten worden. Nou dat 
was toen en ik was er dus niet bij.
Het ‘mooie’ is dat het ook vandaag de dag niet veel anders is. In een steeds donker wordende wereld mogen we 
ons als Zendingswerk Middernachtsroep voor Gods plan inzetten. We beleven gezegende diensten, ook al wordt het 
aantal bezoekers wat minder. Mensen komen tot geloof, trouwe vrienden die ons steunen, maar ook aanvechtingen 
die doorstaan moeten worden. In dit alles mogen we de leiding van onze trouwe God en Vader in de hemel ervaren.
Dit doet me uiteraard ook aan het bekende maar zeker niet minder belangrijke vers uit Filippenzen 1:6 denken: 
‘Ik vertrouw erop dat Hij Die in u  een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus’.
Het is niets anders dan de genade van God dat we samen met u dit werk voor hem mogen doen.

In het september nummer van de ‘Middernachtsroep’ stond er een ingekort uittreksel uit het boek ‘101 Antworten 
auf Fragen über Satan, Dämonen und geistliche Kampfführung’ van Mark Hitchcock. Erbij werd vermeld dat dit boek 
ook binnenkort in onze uitgeverij, dus hier in Nederland verkrijgbaar zal zijn. Dit is niet juist.
U kunt wel vanaf nu het boek van Mark Hitchcock ‘55 Antwoorden op vragen over het leven na de dood’ bij ons 
bestellen. Mensen vragen zich van alles af. Daarbij lezen ze ook een hoop goede boeken die over geestelijk leven 
gaan, uitleg geven over verschillende Bijbelboeken enz. Wat vele mensen niet durven te vragen (of dit onderwerp 
liever voor zich uitschuiven) zijn vragen over het leven na de dood. Je kunt verschillende meningen over Bijbeluitleg 
hebben, je kunt je ook minder belangrijke dingen afvragen zoals bijv. zal ik deze of beter die andere schoenen 
kopen. Maar hoe zit het met de dood of beter gezegd met het leven erna? Want met de dood is niet alles gewoon 
maar over. Nee, het leven gaat verder. Misschien denkt u nu ja, maar ik ben een christen en weet dat wel ongeveer. 
Dan mag ik u zeggen dat ik, toen ik dit boek las op de zeer interessante vragen goede antwoorden kreeg. Uiteraard 
is het ook zeer geschikt om aan anderen, misschien vooral ook aan niet-christenen door te geven.

Een ander bekend artikel dat deze dagen in ons bestand nieuw opgenomen wordt, is onze jaarlijkse Israëlkalender. 
Zoals altijd zijn er weer prachtige foto’s te zien met een passend Bijbelvers. Christelijke en Joodse feestdagen wor-
den ook erin vermeld. En ‘must have’ voor iedere Israëlvriend!

In onze spoedig wederkomende Heiland verbonden,

uw Raphael en Lea Roos
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In een Israëlische krant is een artikel verschenen met de kop ‘En als nu niemand de Syrische 
oorlog wil winnen?’
Allen die zich tot nu toe in de Syrische oorlog hebben gemengd (zoals tenslotte nu ook Turkije), 
willen alleen hun eigen belangen verdedigen, maar niemand heeft het nog gewaagd om zich 
verder in het Syrische ‘moeras’ te begeven om een beslissing te forceren. Bovendien is men 
algemeen  van mening dat het niemand van de hoofdrolspelers toegestaan mag worden 
om de oorlog te winnen; Assad en zijn getrouwen natuurlijk al helemaal niet. Maar het mag 
zo ook Islamitische Staat niet worden toegestaan om een jihadistische staat op te zetten. 
Islamitische Staat mag sowieso geen bestaansrecht worden toegekend. 
De schrijver vergelijkt de oorlog in Syrië met de Dertigjarige oorlog in Duitsland, die als gevolg 
van de Reformatie is gevoerd, en vraagt zich dan af: “Waar is de Westfaalse vrede, die destijds 
een eind maakte aan de zinloze oorlog die toch niemand kon winnen?”
Omdat niemand de Syrische oorlog werkelijk kan winnen en ook niemand hem mag winnen, 
blijft als enige optie over de oorlog te beëindigen. Maar het lijkt erop dat het zinloze bloed-
vergieten voorlopig door zal gaan. En het blijft een open vraag hoe het allemaal zal aflopen. 
De oorlog in Syrië is net als de Dertigjarige oorlog enerzijds religieus gemotiveerd, maar 
wordt anderzijds op een eendere wijze als destijds door de grootmachten misbruikt door 
hun streven naar politieke en militaire macht. 
Zoals alle historische vergelijkingen mank gaan, gaat ook de vergelijking met de Dertigjarige 
oorlog mank, met name omdat de geschiedenis zich niet echt herhaalt. Maar je kunt en moet 
wel van de geschiedenis leren. 
Het terugkijken en terugverlangen naar roemrijke historische gebeurtenissen en het niet bij 
de realiteit blijven kan noodlottig zijn. Dit lijkt in veel opzichten op te gaan voor de leiders 
en aanhangers van de zogenaamde Islamitische Staat.
Toen in 747 de Abbasiden in opstand kwamen tegen de dynastie van de Omayyaden kaliefs 
en zichzelf tot kaliefs maakten, waren de zwarte vlaggen en de zwarte kleding net als bij de 
strijders van Islamitische Staat een teken van de opstand. In zeker opzicht was de opstand van 
de Abbasiden revolutionair. Ze beloofden hun volgelingen gelijkheid voor alle moslims, uit welk 
volk ze ook stamden. Voor die tijd was het namelijk zo dat de Arabieren een vooraanstaande 
positie innamen die hen van grote voorrechten verzekerde. Deze nieuwe gelijkheid van alle 
moslims bracht de Abbasiden als een stormloop de overwinning. 
De Abbasiden zagen de hand van God in hun klinkende overwinning. Ze beschouwden zich 
voortaan als de plaatsvervangers van God op aarde en kenden aan de gebeurtenissen een 
eindtijdbetekenis toe. Naar aanleiding van de triomfantelijke overwinningstoespraak verklaar-
de de oom van de nieuwe kalief destijds interessant genoeg: “Weet dat de heerschappij bij ons 
ligt en ons niet meer zal ontglippen, totdat we haar overdragen aan Jezus, de zoon van Maria!”
Deze uitspraak toont aan dat de leer van de islam in die tijd nog niet echt was vastgelegd, 
maar meer op vertelde verhalen was gebaseerd. Maar aan de hand van de revolutie van de 
Abbasiden kunnen we wel begrijpen waar de aanvoerders van Islamitische Staat hun ideeën 
vandaan hebben. Ze willen zogezegd afmaken wat de Abbasiden niet voor elkaar gekregen 
hebben. 
Maar ze hebben kennelijk iets van doorslaggevend belang niet van de Abassiden en hun 
idealen die hen destijds aan de overwinning hielpen, geleerd. Een historicus schreef in die 
tijd vol bewondering over het leger van de Abbasiden: “Zoiets is er binnen de islam nog niet 
eerder geweest. Mensen van gehoorzaamheid, die bij de mensen als voortreffelijk te boek 
staan. Die zich niet aan mensenlevens vergrijpen en zich van ontucht en wandaden onthou-
den”. Dat kun je van de mensen van Islamitische Staat nu niet bepaald zeggen. Maar zoals 
hun daden zijn, zal tenslotte ook hun einde zijn. 
Eén ding is zeker: door de komst van Jezus, de Zoon van God, zal er aan alle oorlogen een 
eind gemaakt worden en zal er vrede heersen.
In deze heerlijke hoop groet ik u hartelijk met shalom, 
uw
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In een Israëlische krant is een artikel verschenen met de kop ‘En als nu niemand de Syrische 
oorlog wil winnen?’
Allen die zich tot nu toe in de Syrische oorlog hebben gemengd (zoals tenslotte nu ook Turkije), 
willen alleen hun eigen belangen verdedigen, maar niemand heeft het nog gewaagd om zich 
verder in het Syrische ‘moeras’ te begeven om een beslissing te forceren. Bovendien is men 
algemeen  van mening dat het niemand van de hoofdrolspelers toegestaan mag worden 
om de oorlog te winnen; Assad en zijn getrouwen natuurlijk al helemaal niet. Maar het mag 
zo ook Islamitische Staat niet worden toegestaan om een jihadistische staat op te zetten. 
Islamitische Staat mag sowieso geen bestaansrecht worden toegekend. 
De schrijver vergelijkt de oorlog in Syrië met de Dertigjarige oorlog in Duitsland, die als gevolg 
van de Reformatie is gevoerd, en vraagt zich dan af: “Waar is de Westfaalse vrede, die destijds 
een eind maakte aan de zinloze oorlog die toch niemand kon winnen?”
Omdat niemand de Syrische oorlog werkelijk kan winnen en ook niemand hem mag winnen, 
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oorlog mank, met name omdat de geschiedenis zich niet echt herhaalt. Maar je kunt en moet 
wel van de geschiedenis leren. 
Het terugkijken en terugverlangen naar roemrijke historische gebeurtenissen en het niet bij 
de realiteit blijven kan noodlottig zijn. Dit lijkt in veel opzichten op te gaan voor de leiders 
en aanhangers van de zogenaamde Islamitische Staat.
Toen in 747 de Abbasiden in opstand kwamen tegen de dynastie van de Omayyaden kaliefs 
en zichzelf tot kaliefs maakten, waren de zwarte vlaggen en de zwarte kleding net als bij de 
strijders van Islamitische Staat een teken van de opstand. In zeker opzicht was de opstand van 
de Abbasiden revolutionair. Ze beloofden hun volgelingen gelijkheid voor alle moslims, uit welk 
volk ze ook stamden. Voor die tijd was het namelijk zo dat de Arabieren een vooraanstaande 
positie innamen die hen van grote voorrechten verzekerde. Deze nieuwe gelijkheid van alle 
moslims bracht de Abbasiden als een stormloop de overwinning. 
De Abbasiden zagen de hand van God in hun klinkende overwinning. Ze beschouwden zich 
voortaan als de plaatsvervangers van God op aarde en kenden aan de gebeurtenissen een 
eindtijdbetekenis toe. Naar aanleiding van de triomfantelijke overwinningstoespraak verklaar-
de de oom van de nieuwe kalief destijds interessant genoeg: “Weet dat de heerschappij bij ons 
ligt en ons niet meer zal ontglippen, totdat we haar overdragen aan Jezus, de zoon van Maria!”
Deze uitspraak toont aan dat de leer van de islam in die tijd nog niet echt was vastgelegd, 
maar meer op vertelde verhalen was gebaseerd. Maar aan de hand van de revolutie van de 
Abbasiden kunnen we wel begrijpen waar de aanvoerders van Islamitische Staat hun ideeën 
vandaan hebben. Ze willen zogezegd afmaken wat de Abbasiden niet voor elkaar gekregen 
hebben. 
Maar ze hebben kennelijk iets van doorslaggevend belang niet van de Abassiden en hun 
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VVeel niet-godsdienstige Israëli’s brachten 
de sabbatnacht voor de tv door. Normale pro-
gramma’s vielen uit en in plaats daarvan ging 
de berichtgeving over de couppoging in Tur-
kije. Omdat het sabbat was kon de Israëlische 
regering de tijd nemen voor een reactie. Toen 
deze lang na de uitspraken van regeringslei-
ders uit de hele wereld kwam, waren de woor-
den lapidair: “Israël respecteert de democra-
tische processen in Turkije en verwelkomt 
de voortzetting van het verzoeningsproces 
tussen Turkije en Israël”, zo maakte het Isra-
elische ministerie van Buitenlandse Zaken be-
kend. Het was wel duidelijk dat het Jeruzalem 
goed uitkwam dat men kon wachten totdat de 
situatie doorzichtiger was. Vanwege de nog 
maar kort tevoren bekendgemaakte verzoe-
ning met Turkije was de situatie voor Israël 
bijzonder delicaat.

De dagen daarop raakten niet alleen de 
berichten uit Turkije Israël; met name twee 
achtergronddetails die met de ooit goede be-
trekkingen te maken hebben, wekten de be-
langstelling: veel M60 tanks die in de straten 
waren geposteerd, waren door de VS gele-
verd, maar in 2002 op het hoogtepunt van de 
Israëlisch-Turkse betrekkingen met Israëlische 
technologie uitgerust. Op het nieuwsportaal 
Ynet stond erover te lezen: “Op basis van 
door unieke Israëlische kennis ontwikkelde 
innovaties zijn deze ouderwetse tanks in ap-
paraten veranderd die in moderne tijden mee 
kunnen doen”. Verder wees de Israëlische 
pers erop dat deze tanks “hun effectiviteit 
ook in de strijd van de Turken tegen Koerden 
in Irak bewijzen”. Men stelde weliswaar vast 
dat daardoor het leven van talloze Turkse sol-
daten wordt gered, maar de houding van Tur-
kije tegenover het Koerdische volk in eigen 
land en buiten de landsgrenzen was en is voor 
Israël wel een tweesnijdend zwaard.

Daarnaast was het in Israël groot nieuws 
dat de hooggeplaatste militair die Turkije als 
leider van de coup op de korrel nam, vroe-
ger als Turks militair attaché in Israël heeft 
gediend. De in 2015 gepensioneerde com-

mandant van de Turkse luchtmacht generaal 
Akin Öztürk was van 1996 tot 1998 in Israël 
gestationeerd. In verband hiermee en ook ge-
zien het feit dat er in Israël vragen opkwamen 
of de normalisering van de betrekkingen met 
Turkije door deze gang van zaken vertraging 
op kon lopen, deed men er officieel liever nog 
even het stilzwijgen toe, maar men nam wel 
met opgetrokken wenkbrauwen waar dat 
Erdogan in woord en gebaar (met vier uitge-
strekte vingers en gebogen duim) expliciet 
zijn moslimbroeders groette. Toch gelooft 
men in Jeruzalem dat Turkije geïnteresseerd 
blijft in de verwezenlijking van het verzoe-
ningsverdrag met Israël.

Al snel werd duidelijk welke kant Erdogan 
Turkije op gaat sturen. Terwijl de westerse 
wereld duidelijk op een aantal bedenkelijke 
ontwikkelingen wees die ook vanuit de Isra-
elische optiek problematisch zijn, bleef Israël 
zich in stilzwijgen hullen en gaf het ‘business 
as usual’ als signaal af. Officieel trekt men 
zich terug op het standpunt dat het om inter-
ne Turkse zaken gaat, alhoewel duidelijk is 
dat dit niet klopt. Ook in Israël neemt men 
met argusogen waar dat er wel eens regionale 
geopolitieke veranderingen op til konden zijn.

“Alles blijft bij het oude” was het signaal 
dat Israël ook op twee andere gebieden afgaf: 
na Griekenland is Turkije het meest populai-
re zomervakantiedoel voor Israëlische gezin-
nen. Sommigen aarzelden om de dag na de 
coup naar Turkije af te reizen. Maar drie of 
vier dagen na de poging noteerde men nau-
welijks nog annuleringen. Op dat moment 
verbleven er overigens slechts 6000 Israëli-
sche vakantiegangers in Turkije, wat in geen 
verhouding staat tot de veel hogere aantallen 
van voor 2010. Dat geldt ook voor Israëlische 
ondernemers die met Turkije zaken doen. Zij 
benadrukten allemaal dat de zaken onder de 
politieke ijstijd sinds 2010 weliswaar geleden 
hadden, maar dat ze, zoals Vered Mozafi van 
een groot Israëlisch levensmiddelenconcern 
het formuleerde, “nooit het gevoel hebben ge-
had dat ze in Turkije niet welkom waren”.   ∎
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 ` De Koran zegt dat niet Jezus aan 
het kruis is gestorven, maar ie-
mand die op Hem leek. Dat is een 
ongehoorde uitspraak tegen de 
elementaire leer van het Nieuwe 
Testament en tegen het goddelijke 
heilsplan. 

 ` Voor wat betreft het Oude Testa-
ment leert de islam dat Abraham 
niet Izak moest offeren, maar Is-
maël. Ook dit is een ongehoorde 
bewering die het verbond van God 
met Abraham tegenspreekt, dat 
door Izak en zijn zaad zijn vervul-
ling moest vinden. Deze uitspraken 
van de islam zijn dus heel duidelijk 
ongehoorde woorden tegen God.

 ` Hij zal voorspoedig zijn.
 ` Inderdaad had Mohammed succes 

met zijn leer en dit duurt tot op de 
dag van vandaag. 

 ` Tot de gramschap voltrokken is, 
want wat vastbesloten is, zal ge-
beuren.

 ` Uit deze woorden begrijpen we dat 
het allemaal onder goddelijke toe-
lating is gebeurd. 

 ` Hji zal niet letten op de goden van 
zijn vaderen.

 ` Zoals al genoemd, heeft Moham-
med in Mekka alle godheden opzij 
geschoven die door de verschil-
lende Arabische stammen werden 
vereerd, dus ook die van zijn voor-
ouders.

 ` Ook niet op het verlangen van de 
vrouwen; hij zal op geen enkele god 
letten.

 ` Vrouwen hadden voor Mohammed 
geen enkele waarde; hij degradeer-
de vrouwen tot het niveau van een 
gebruiksvoorwerp.

 ` Hij zal namelijk de god die zijn 
vaderen niet gekend hebben, eren 
met goud, met zilver, met edelge-
steente en met kostbaarheden. Hij 
zal versterkte vestingen maken sa-
men met een vreemde god.

 ` Wie of wat is deze nieuwe, vreem-

de god? Is het niet de god van de 
oorlog? Is de islam niet de enige 
religie waar de ‘heilige oorlog’, de 
‘jihad’, een religieuze plicht is en 
een pijler van het geloof is? Zijn 
de volgelingen van Mohammed die 
zijn nieuwe weg goedkeurden, door 
de veroveringen niet onmetelijk 
rijk geworden?

 ` Voor hen die hij zal kennen, zal hij 
de eer laten toenemen en hen laten 
heersen over velen en hij zal het 
land uitdelen als beloning.

 ` Zijn de volgelingen van Mohammed 
door de veroveringen niet heersers 
over reusachtige gebieden en vele 
landen geworden? 

We kunnen dus zonder twijfel zeg-
gen dat deze profetische uitspraken in 
Mohammed en zijn volgelingen vervuld 
zijn.

Tussen de verzen 39 en 40 hebben 
we dan weer een sprong in de tijd. In 
vers 40 is, net als in het eerste deel van 
Daniël 11, sprake van een koning van 
het noorden en een koning van het zui-
den. Wie wordt daarmee bedoeld? 

Het is interessant dat de islamiti-
sche wereld altijd al uit een noordelijk 
en een zuidelijk deel heeft bestaan en 
dat ze allebei altijd om de heerschappij 
in de islamitische wereld hebben gestre-
den. Er zijn tijden geweest dat de heer-
schappij in het noorden lag, zoals in de 
tijd van de Omayyaden, de Abbasiden of 
de Ottomanen dan wel de Turken. Maar 
er zijn ook tijden geweest dat de heer-
schappij in het zuiden ofwel in Egypte 
lag, zoals in de tijd van de Fatimiden of 
de Mamelukken.

Egypte, het grootste Arabische isla-
mitische volk, beschouwt zichzelf tra-
ditioneel als de leidende macht binnen 
de islamitische wereld. Zo bevindt de 
belangrijkste en vooraanstaande isla-
mitische universiteit zich in Cairo. Maar 
deze leidende rol is niet onomstreden. 
Onder leiding van Erdogan heeft Turkije 
duidelijk de ambitie om de heersersrol 

Jaren geleden heeft iemand me deze 
vraag een keer gesteld en ik had er toen 
geen antwoord op. De vraag was voor 
mij een uitdaging en spoorde me aan 
om de Schrift eens op dit punt te onder-
zoeken. De volgende uiteenzetting moet 
laten zien waar we de islam en in het 
bijzonder ook Turkije kunnen vinden. 

Het eerste deel van hoofdstuk 11 
van het boek Daniël spreekt over Alex-
ander de Grote en zijn rijk, dat na zijn 
dood in vier deelrijken onder zijn gene-
raals werd verdeeld. Van de vier hadden 
er slechts twee enige betekenis voor 
de Bijbel. Ptolemaeus kreeg Egypte en 
uit hem ontstond de dynastie van de 
Ptolemaeën. In het noorden van Israël 
heerste Seleukos, uit wie de dynastie 
van de Seleuciden is voortgekomen. In 
het eerste deel van hoofdstuk 11 is dan 
herhaaldelijk sprake van de koning van 
het noorden en de koning van het zui-
den. Daarmee worden de heersers van 
deze twee rijken bedoeld, die destijds 
veel ellende over het volk Israël hebben 
gebracht. In vers 35 staat dat deze tijd 
van nood niet het einde zal zijn, juist 
omdat de tijd van het einde toen in een 
ver verschiet lag. 

In de verzen 35 en 36 gaat het dan 
over een andere tijd en een andere ko-
ning, die naar eigen goeddunken zou 
handelen. Over wie gaat het in deze 
verzen? Een theorie zegt dat hier de 
antichrist mee bedoeld wordt. Maar het 
gezegde past veel beter – of zelfs per-
fect – op Mohammed en de islam. Dat 
maken de uitspraken in de verzen 36-38 
duidelijk.

 ` Hij maakt zich groot boven elke 
god.

 ` In Mekka vereerde men honderd 
godheden, die Mohammed op één 
na allemaal opzij heeft geschoven, 
en deze ene heeft hij naar zijn eigen 
voorstellingen geïnterpreteerd. 

 ` Hji zal tegen de God der goden 
wonderlijke (ongehoorde) dingen 
spreken.

Als we geloven en ervan overtuigd zijn dat de Bijbel het boek is dat ons de geschiedenis van de 
mensheid laat zien, vanaf het begin, vanaf Adam en Eva, de zondeval en de beloofde verlossing, 
dan moet ook de islam, die vooral in het Midden-Oosten een beslissend element vormt, in de 
Bijbel te vinden zijn. Maar waar vinden we de islam in de Bijbel? 
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die het eeuwenlang gehad heeft, weer 
over te nemen. 

Toen drie jaar geleden de moslim-
broederschap onder leiding van Morsi 
in Egypte aan de macht kwam, jubelde 
Turkije en werden de betrekkingen heel 
nauw. Toen Morsi en de moslimbroeder-
schap daarna echter door het leger ten 
val werden gebracht, veroordeelde Erdo-
gan de omwenteling in zeer scherpe be-
woordingen en bekoelde de relatie sterk. 
De omwenteling in Egypte was kennelijk 
een streep door de rekening van Erdo-
gan. Sindsdien kun je vaststellen dat er 
in de islamitische wereld twee blokken 
aan het ontstaan zijn: een zuidelijk blok 
van Egypte, Saoedi-Arabië en de Golfsta-
ten tegenover een noordelijk blok, dat 
bestaat uit Iran en zijn aanhangers. 

Welke positie Turkije binnen deze 
blokvorming gaat innemen is nog niet 
duidelijk zichtbaar. Maar wellicht kan 
het profetische woord ons een aan-
wijzing geven. In Ezechiël 38:5 zien 
we dat niet Perzië de heerschappij zal 
hebben, maar Gog, de grootvorst van 
Magog. Wie wordt daarmee bedoeld? 
Vroeger was men van mening dat daar 
Rusland mee werd bedoeld vanwege de 
opmerking dat hij uit het uiterste noor-
den zal komen. Maar de Bijbel zegt al 
dat Nebukadnezar en de Babyloniërs 
uit het uiterste noorden komen (bijv. 
Jer. 6:22 e.a.). De landen die in Ezechi-
el 38 met name genoemd worden, la-
gen destijds in wat nu Oost-Turkije is, 
de Kaukasus en nog verder oostelijk. 

Volgens de profetieën over de eindtijd 
zullen Edom, Moab en Ammon nog van 
betekenis zijn (bijv. Dan. 11:41), maar 
als etnische eenheden bestaan ze te-
genwoordig niet meer. Niettemin weten 
we wel waar hun oorspronkelijke stam-
gebieden hebben gelegen. Dit principe 
geldt ook voor de stamgebieden van de 
volken die in Ezechiël 38:1-6 in verband 
met Gog uit het land Magog genoemd 
worden. Zij lagen in Turkije en de aan-
grenzende gebieden. En dus kunnen we 
zeggen dat Turkije in de eindtijd nog 
een belangrijke rol zal spelen. 

Is het ook mogelijk dat er in de toe-
komst op basis van gemeenschappelijke 
belangen nog een verbond tussen Tur-
kije en Iran zal komen? Weer geeft het 
profetisch woord een aanwijzing in die 
richting. In Daniël 11:43 worden Libi-
ers en Cushieten als bondgenoten van 
de koning van het noorden genoemd, en 
in Ezechiël 38:5 ook als bondgenoten 
van Gog uit het land Magog. In Ezechiël 
38:5 wordt – en dat is veelbetekenend 
– Perzië als eerste van de bondgenoten 
van Gog genoemd, wat ons doet begrij-
pen dat Turkije en Perzië, het huidige 
Iran, inderdaad toenadering tot elkaar 
zullen zoeken.

Ezechiël 38 en Daniël 11:40-45 spre-
ken dus inderdaad over een en dezelfde 
gebeurtenis en we kunnen terecht zeggen 
dat Perzië, het huidige Iran, daadwerke-
lijk een verbond met Turkije zal sluiten.

Volgens Daniël 11:40 zal dit ko-
mende eindtijdconflict door de koning 

Ophitserij en haat in de sociale netwerken werken bevorderlijk voor 
terreur en daarom heeft bijvoorbeeld de Franse regering Facebook ge-
vraagd de pagina’s van terroristen te wissen. Voor wat betreft de ophit-
serij tegen Israël heeft Israël van Facebook eenzelfde reactie geëist. 
Hier en daar, zo maakte Israëls minister voor Openbare Veiligheid Gilad 
Erdan bekend, heeft Facebook daar wel op gereageerd, maar lang niet 
in de gehoopte mate. Van de 74 aanvragen om pagina’s te wissen zijn er 
slechts 23 gehonoreerd. Daarom zijn enkele ministers van de Israëlische 
regering bezig met een wetsontwerp dat Facebook op dit punt omvang-
rijkere verplichtingen oplegt. De meeste leden van de Knesset geloven 
wel dat Facebook meer moet doen, maar tegelijkertijd is niet iedereen 
het eens met de richting die het wetsontwerp op wll, omdat men er een 
schending van de vrijheid van meningsuiting in ziet.            AN∎

IsraëL TEGEn 
faCEBOOK

van het noorden, door Turkije worden 
veroorzaakt. Ze zullen het Sieraadland, 
dat wil zeggen Israël, binnenvallen, 
maar ook Edom, Moab en Ammon (het 
huidige Jordanië) en eveneens Egypte 
(vs. 41-42). 

Volgens vers 44 zullen zich dan nog 
meer machten in het conflict mengen. 
Er wordt niet gezegd welke machten 
daarmee bedoeld worden. Maar als er 
staat dat ze uit het noorden en het oos-
ten komen, kan het Rusland zijn (dat 
immers nog noordelijker ligt) en vanuit 
het oosten misschien China. Maar zeker 
ook de VS samen met de NAVO, omdat 
Israël een verdrag van wederzijdse bij-
stand met de VS heeft. 

De aanvaller uit het noorden zal dan 
volgens vers 45 zijn hoofdkwartier in 
Israël opslaan, vooral omdat het land in 
het middelpunt van het door Daniël ge-
noemde conflictgebied ligt. Het is veel-
betekenend dat niemand de koning uit 
het noorden dan zal helpen, en hij zal 
aan zijn einde komen. Het conflict zal 
echter doorgaan en volgens Daniël 12:1 
komt dan de moeilijkste tijd voor Israël 
en ook over de hele wereld. In Mattheüs 
24:21 verwees Jezus in Zijn rede over de 
laatste dingen op de Olijfberg naar dit 
vers uit Daniël.

Deze uiteenzettingen willen laten 
zien waar de ontwikkelingen in Turkije 
nog heen kunnen leiden, zodat we de te-
kenen van de tijd verstaan en ons hoofd 
omhoog heffen, omdat onze verlossing 
nadert.          ∎
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die het eeuwenlang gehad heeft, weer 
over te nemen. 
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blokvorming gaat innemen is nog niet 
duidelijk zichtbaar. Maar wellicht kan 
het profetische woord ons een aan-
wijzing geven. In Ezechiël 38:5 zien 
we dat niet Perzië de heerschappij zal 
hebben, maar Gog, de grootvorst van 
Magog. Wie wordt daarmee bedoeld? 
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betekenis zijn (bijv. Dan. 11:41), maar 
als etnische eenheden bestaan ze te-
genwoordig niet meer. Niettemin weten 
we wel waar hun oorspronkelijke stam-
gebieden hebben gelegen. Dit principe 
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zeggen dat Turkije in de eindtijd nog 
een belangrijke rol zal spelen. 

Is het ook mogelijk dat er in de toe-
komst op basis van gemeenschappelijke 
belangen nog een verbond tussen Tur-
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mende eindtijdconflict door de koning 

Ophitserij en haat in de sociale netwerken werken bevorderlijk voor 
terreur en daarom heeft bijvoorbeeld de Franse regering Facebook ge-
vraagd de pagina’s van terroristen te wissen. Voor wat betreft de ophit-
serij tegen Israël heeft Israël van Facebook eenzelfde reactie geëist. 
Hier en daar, zo maakte Israëls minister voor Openbare Veiligheid Gilad 
Erdan bekend, heeft Facebook daar wel op gereageerd, maar lang niet 
in de gehoopte mate. Van de 74 aanvragen om pagina’s te wissen zijn er 
slechts 23 gehonoreerd. Daarom zijn enkele ministers van de Israëlische 
regering bezig met een wetsontwerp dat Facebook op dit punt omvang-
rijkere verplichtingen oplegt. De meeste leden van de Knesset geloven 
wel dat Facebook meer moet doen, maar tegelijkertijd is niet iedereen 
het eens met de richting die het wetsontwerp op wll, omdat men er een 
schending van de vrijheid van meningsuiting in ziet.            AN∎
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faCEBOOK

van het noorden, door Turkije worden 
veroorzaakt. Ze zullen het Sieraadland, 
dat wil zeggen Israël, binnenvallen, 
maar ook Edom, Moab en Ammon (het 
huidige Jordanië) en eveneens Egypte 
(vs. 41-42). 

Volgens vers 44 zullen zich dan nog 
meer machten in het conflict mengen. 
Er wordt niet gezegd welke machten 
daarmee bedoeld worden. Maar als er 
staat dat ze uit het noorden en het oos-
ten komen, kan het Rusland zijn (dat 
immers nog noordelijker ligt) en vanuit 
het oosten misschien China. Maar zeker 
ook de VS samen met de NAVO, omdat 
Israël een verdrag van wederzijdse bij-
stand met de VS heeft. 

De aanvaller uit het noorden zal dan 
volgens vers 45 zijn hoofdkwartier in 
Israël opslaan, vooral omdat het land in 
het middelpunt van het door Daniël ge-
noemde conflictgebied ligt. Het is veel-
betekenend dat niemand de koning uit 
het noorden dan zal helpen, en hij zal 
aan zijn einde komen. Het conflict zal 
echter doorgaan en volgens Daniël 12:1 
komt dan de moeilijkste tijd voor Israël 
en ook over de hele wereld. In Mattheüs 
24:21 verwees Jezus in Zijn rede over de 
laatste dingen op de Olijfberg naar dit 
vers uit Daniël.

Deze uiteenzettingen willen laten 
zien waar de ontwikkelingen in Turkije 
nog heen kunnen leiden, zodat we de te-
kenen van de tijd verstaan en ons hoofd 
omhoog heffen, omdat onze verlossing 
nadert.          ∎

8 Nieuws uit Israël | 10/2016 9 

POLITIEK

NNa de mislukte operatie wemelde 
het in Turkije van de Israëlische ver-
slaggevers die landgenoten met va-
kantie wilden interviewen. De meeste 
Israëli’s lieten zich niet zo snel door de 
gebeurtenissen uit hun vakantiestem-
ming halen. Velen gaven toe wel liever 
op het hotelterrein te blijven, maar ze 
vonden ook: het is nergens rustig. De 
Israëlische verslaggevers probeerden 
ook Turkse burgers voor de camera te 
krijgen. De eerste dagen na de misluk-
te putsch kon je allerlei bekentenissen 
horen, van steun aan Erdogan tot totale 
afwijzing. Nog maar enkele dagen later, 
toen de zelfbenoemde sultan aan de Bo-
sporus steeds meer arrestaties liet ver-

richten, kreeg je geen mens meer voor 
de camera; geen voors en al helemaal 
geen tegens.

Dat geldt ook voor de in Turkije 
woonachtige Joden. De joodse ge-
meenschap in Turkije telt ongeveer 
18.000 personen, die voor het grootste 
deel in Istanboel leven. In 1948 be-
hoorden er nog 80.000 mensen tot deze 
Joodse gemeenschap. Toen er sinds eind 
2015 steeds meer terreuraanslagen 
kwamen, stuitte men in de Israëlische 
pers opnieuw op berichten dat Joden 
in Turkije zich vanwege de terreur, de 
bloedige strijd tussen Turken en Koer-
den, de aanwezigheid van Islamitische 
Staat en de religieuze houding van de 

jODEn In TurKIjE EMIGranTEn naar IsraëL

1948 2013 2014 20152016

80.000 74 61 10518.000

vrome Erdogan wel terugtrokken, maar 
niet naar Israël emigreerden. De Jodin 
Selin Nasi, die voor een Turks-Joodse 
krant alsook voor de Engelse uitgave 
van Hürriyet schrijft, zegt erover: “Wij 
zijn hier geboren, hier opgegroeid, aan 
emigratie denken we pas als laatste 
mogelijkheid”. Zij voegde eraan toe dat 
de veiligheidsmaatregelen van de staat 
voor Joodse instellingen drastisch zijn 
versterkt en dat de “beveiliging voor 
de synagogen is alsof je het Pentagon 
wilt betreden”. Alhoewel zij emigratie 
uitsluit, gaf ze wel toe grote evenemen-
ten en winkelcentra evenzeer te mijden 
als het openbaar vervoer. Immigratiecij-
fers staven het: in 2015 kwamen er 105 
Turkse Joden naar Israël, in 2014 wa-
ren het er 61 en een jaar eerder 74. Ve-
len gaven als reden niet de veiligheids-
situatie maar de antisemitische sfeer. 
Toch krimpt de Joodse gemeenschap in 
Turkije, omdat veel jonge Turks-Joodse 
academici naar andere landen trekken.

Het mag dan ook geen verrassing 
zijn dat de Joods-Turkse gemeenschap 
met veel hoop naar de vlak voor de 
mislukte coup bekendgemaakte verzoe-
ning tussen hun land en Israël keek. 
Ofschoon niemand binnen de Joodse 
gemeenschap in Turkije na de actie zou 
loochenen zich geen zorgen te maken 
over de religieus-islamitische tenden-
sen en de nazificerende maatregelen 
van Erdogan, zou toch niemand het wa-
gen zich daarover in het openbaar uit te 
laten. En als er al kritiek geuit wordt, 
dan gebeurt het alleen anoniem, zoals 
bij een Jood die verslaggevers in Istan-
boel meedeelde: “De mensen vieren het 
mislukken van de coup met het roepen 
van Allahu akbar en roepen dan ook an-
tisemitische dingen. Het neerslaan van 
de coup wordt tot een religieuze aange-
legenheid gemaakt en alle minderheden 
zullen er als zondebok op aan worden 
gezien. Het leger stond garant voor het 
seculiere karakter van Turkije, nu de-
moniseert het volk de militairen.”

Rabbijn Avraham Haim van de Tho-
rat Haim gemeente in Istanboel meen-
de: “Joden in Turkije zijn neutraal. De 
Joodse geschiedenis heeft ons geleerd 
dat welke kant je ook kiest, deze al-
tijd tegen je werkt.” Maar niet veel la-
ter viel te vernemen dat rabbijn Ishak 
Haleva, de huidige opperrabbijn van 
Turkije, zich bij andere christelijke en 
islamitische leiders had aangesloten 
en in een officiële verklaring de coup-
poging had veroordeeld.

MEnsELIjKhEID TE MIDDEn van TErrEur

Jochai Damari, de voorzitter van het regiobestuur van Har Hevron in 
Judea, kijkt terug op moeilijke weken als gevolg van vele aanslagen. Toch 
tonen hij en andere geen bitterheid en haat. Jiska Mark, de zus van rabbijn 
Miki Mark, die door schoten op zijn auto om het leven kwam, schreef op de 
sociale netwerken: “Laat me jullie zeggen dat de eersten die kwamen helpen 
Arabieren waren. Ze hebben mijn familieleden gered, eerste hulp geboden 
en 112 gebeld.” Omdat het hulpverlenende Palestijnse echtpaar wegens hun 
humanitaire daad door hun Palestijnse werkgevers ontslagen werd, heeft 
Damari zich ingezet om werkvergunningen in Israël voor hen te krijgen. Hij 
zei: “In zulke gevallen is het onze plicht als Joodse natie om mensen die zich 
als oprechte mensen hebben gedragen, onze dank te betonen”.          AN∎

hOE zIEn 
TurKsE 
jODEn hun 
TOEKOMsT?
door Antje Naujoks
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vruChTEn van EEn rEIs naar afrIKa

De goede berichten uit Afrika die Israël kan noteren zijn te dan-
ken aan intensief diplomatiek werk met als hoogtepunt de reis naar 
Afrika van premier Netanyahu in de zomer van 2016. Rwanda ging 
als eerste land opnieuw diplomatieke betrekkingen met Israël aan. 
Na 49 jaar op distantie te zijn gebleven gaf Guinea signalen af dat 
het iets dergelijks van plan was. Tsjaad wil al spoedig volgen en 
verder zouden er eerste contacten met Somalië zijn gelegd. Ook 
de betrekkingen met Kenia werden geïntensiveerd (het heeft Israël 
gevraagd te helpen bij de bouw van een 700 km lange muur te-
gen terroristen), evenals die met Ethiopië en Tanzania. En tevens 
met Oeganda, waarvan de regering het Israëlische bedrijf Tzamir 
Architects and City Planning een opdracht tot verbouwing van de 
infrastructuur verleende. Kameroen verzocht Israël om hulp bij de 
bestrijding van de opnieuw uitgebroken vogelgriep. Voor Israël is de 
blik naar Afrika van grote geopolitieke betekenis, en daarom zegde 
Netanyahu onlangs toe aan de top van de Economische Gemeen-

schap van West-Afrikaanse Landen (ECOWAS) te 
zullen deelnemen.          AN∎

Is hET LEGEr MEEr TE vErTrOu-
WEn Dan DE rEGErInG?

Stafchef Gadi Eisenkot hoorde tijdens zijn reis 
naar de VS van generaal Dunford dat de nauwe mili-

taire betrekkingen tussen de beide landen op ver-
trouwen berusten. Dit speelde ook een rol bij een 
grootscheepse militaire oefening van de Ameri-
kanen, waaraan piloten uit Pakistan en de Ver-

enigde Arabische Emiraten samen met Israëlische 
piloten deelnamen.

Tegenwoordig wordt het Israëlische leger door 
enkele schandalen opgeschrikt, zodat Eisenkots uit-
spraak dat de “grootste vijand van ons leger het ver-

lies van het vertrouwen van het volk is”, een extra be-
tekenis krijgt. Echter, uit een kortelings gehouden opiniepeiling 

blijkt dat Eisenkot zich daar eigenlijk geen zorgen over hoeft te 
maken. Volgens Israëls Centraal Bureau voor de Statistiek 
is het leger het instituut dat het meeste vertrouwen van 
de inwoners geniet (82%). Op de tweede plaats komen de 

stedelijke en regionale overheid (61%). Daarentegen hebben 
Israëli’s (zowel Joden als Arabieren) weinig vertrouwen in de 
politie en in de regering (40%). De politieke partijen komen 

met 22% helemaal achteraan als het om het vertrouwen van 
de burgers gaat.                 AN∎

aCTuaLITEIT

DE PaLEsTIjnsE 
auTOrITEIT TEGEn DE 
GEsChIEDEnIs
Er worden pogingen in het werk gesteld 
om de Britten 100 jaar na 
de Balfour declaratie aan 
te klagen. Het verwijt: in 
de declaratie hebben de 
Britten de stichting van 
een nationaal Joods 
thuisland in het land 
Israël goedgekeurd.

Jarenlang hebben de Palestijnen de Duit-
sers – aanvankelijk heel stilletjes, maar later 
ook onverholen – de schuld gegeven van hun 
ongeluk. Hun stelling (die ook in Duitsland 
hier en daar een open oor vond) luidde dat 
de holocaust de eigenlijke reden is geweest 
voor de stichting van de staat Israël en het 
uitbreken van de oorlog van 1948, als gevolg 
waarvan veel Palestijnse families vluchtelin-
gen zijn geworden. Sinds juli 2016 zit Duits-
land echter niet meer in het beklaagden-
bankje, want intussen geven ze een ander 
land de voornaamste schuld van hun misère. 
Nu krijgt Groot-Brittannië de schuld in de 
schoenen geschoven dat het “de misdaden 
van Israël” heeft veroorzaakt.

Tijdens de top van de Arabische Liga in 
het Mauritaanse Nouakchott maakte de Pa-
lestijnse Autoriteit hun plannen bekend om 
de Britse regering aan te klagen wegens de 
Balfour declaratie van 1917, omdat het deze 
verklaring van de Britse minister van Buiten-
landse Zaken is geweest die de weg heeft 
geëffend voor de stichting van de staat Isra-
el. De mededeling werd naar voren gebracht 
namens de president van de PA, die vanwege 
de dood van zijn broer niet naar de top was 
gekomen. In een toespraak die PA minister 
van Buitenlandse Zaken (sinds 2014) Riad 
al-Malki in zijn plaats hield, zei hij: “We berei-
den een aanklacht voor wegens internationa-
le misdrijven die sinds de tijd van het Britse 
mandaat tot aan de massamoorden van 1948 
en ook daarna tegen ons volk zijn gepleegd. 
Omdat deze misdrijven doorgaan, verzoeken 

zullen deelnemen.
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ChrIsTEn-araBIErEn In IsraëLs LEGEr

Met uitzondering van de Druzen zijn Arabische inwoners van Israël, 
zowel moslims als christenen, niet verplicht om in het leger te dienen. 
Steeds meer jonge Arabische Israëli’s kiezen echter om redenen van in-
tegratie voor een sociale dienst als vrijwilliger. Daarnaast is het aantal 
christen-Arabieren gestegen die zich vrijwillig bij het leger melden. In 
hun gemeenschap doet men al langer pogingen om een dergelijke dienst 
ten gunste van de integratie in de overwegend Joodse maatschappij van 
Israël te bevorderen. Maar heel wat mensen in hun leefomgeving zien 
dit niet graag, waardoor vrijwillige dienende christenen en hun families 
nog al eens met represailles te maken krijgen. De Knesset probeert 
hier tegenin te gaan met een in derde versie aangenomen wet, die de 
strafmaat voor personen die iemand overreden te deserteren of die de-
serteurs onderdak bieden gelijk te trekken en te bepalen op een gevan-
genisstraf van 5 tot 15 jaar. De wet is ingebracht door leden van Likoed, 
die zo de druk op de groep vrijwillig dienende christen-Arabieren willen 
verminderen.       AN∎

EMIGraTIE 
naTuur-

WETEnsChaPPErs
Terwijl de Hebreeuwse universiteit 

te Jeruzalem op een Saoedische lijst 
van hogescholen als de beste univer-
siteit van het Midden-Oosten en op de 
wereldlijst als 26ste uit de bus komt, 
blijkt dat er nog steeds academici uit 
Israël emigreren. In 2015 steeg het 
aantal Israëlische academici die om 
professionele redenen naar het buiten-
land trokken nog verder. Vooral veel 
academici met een bul op natuurweten-
schappelijk gebied keren het land de 
rug toe. Toch zijn het juist de natuur-
wetenschappelijke en technische in-
novaties waarmee Israël schittert. Dat 
probeert ook het nieuwe Israëlische 
innovatiecentrum te laten zien, dat in 
2018 in het Peres Vredeshuis in Jaffa 
geopend wordt. De 93-jarige vroegere 
president van het land zegt erover: “We 
zullen aantonen dat innovaties geen li-
mieten en grenzen kennen. Innovaties 
bevorderen de dialoog tussen landen 
en volken. Innovaties slaan bruggen 
tussen jonge mensen – Joden, moslims 
en christenen –, zodat ze ook als bevor-
derlijk voor de vrede beschouwd kun-
nen worden.”                 AN∎

we het secretariaat van de Arabische Liga 
ons te helpen om een aanklacht voor te 
bereiden tegen Groot-Brittannië wegens 
de publicatie van de Balfour declaratie, die 
het Palestijnse volk de nakba (catastrofe) 
heeft gebracht.”

De declaratie waar de Palestijnen nu te-
gen willen optreden, omvat een kort schrij-
ven van 2 januari 1917 van de toenmalige 
Britse minister van Buitenlandse Zaken 
Arthur James Balfour aan lord Lionel Wal-

ter Rothschild, die dit schrijven aan de 
Zionistische Wereldorganisatie moest 
doorsturen. De inhoud had de zegen 
van het Britse kabinet en luidde onder 
andere: “Zijne Majesteits Regering staat 
welwillend tegenover de vestiging in Pa-
lestina van een nationaal tehuis voor het 
Joodse volk, en zal haar beste krachten 
aanwenden de verwezenlijking van dit 
doel te bevorderen, waarbij het duidelijk 
moet zijn dat niets zal worden ondernomen 
dat de burgerlijke en godsdienstige rechten 
van niet-Joodse gemeenschappen in Pales-
tina zou kunnen aantasten, of de rechten 
en de politieke status die Joden genieten in 
enig ander land”.

Men beschouwt het als een groot suc-
ces dat de Zionistische Wereldorganisatie 
een wereldmacht als Groot-Brittannië een 
dergelijk schrijven wist te ontfutselen. Om 
nog maar niet te spreken van het toege-
zegde beschermheerschap dat de Britten 
op zich namen, zodat de Zionistische We-
reldorganisatie haar hoogste doel kon ver-
wezenlijken. En dit succes was nog groter 
op grond van het feit dat Groot-Brittannië 
destijds, midden in de Eerste Wereldoor-
log, vlak voor de verovering van het land 
stond en er zich dus een einde van de Otto-
maanse heerschappij aftekende.

Volgens minister van Buitenlandse 
Zaken al-Malki verleende deze declaratie 
“mensen die niet in Palestina thuishoren 
het recht op iets wat hun niet toekomt”, en 
derhalve is het tijd de Britten daarvoor ter 
verantwoording te roepen. Bij het schrij-
ven van deze regels vlak voor het sluiten 
van de redactie was nog niet te voorzien 
hoe deze zaak zich verder zou ontwikke-
len, of de Palestijnen hun aankondiging in 
praktijk zouden brengen of niet. Mochten 
ze streven naar een aanklacht, dan is dat 
een zaak voor het Internationaal Gerechts-
hof in Den Haag. In dat geval zullen ze zich 
met nog een ander schrijven moeten bezig-
houden dat internationale geldigheid heeft 
en uit het jaar 1922 dateert. Het is het do-
cument dat de Britten namens de Volken-
bond het mandaat over Palestina toekent.  
         ZL∎
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het iets dergelijks van plan was. Tsjaad wil al spoedig volgen en 
verder zouden er eerste contacten met Somalië zijn gelegd. Ook 
de betrekkingen met Kenia werden geïntensiveerd (het heeft Israël 
gevraagd te helpen bij de bouw van een 700 km lange muur te-
gen terroristen), evenals die met Ethiopië en Tanzania. En tevens 
met Oeganda, waarvan de regering het Israëlische bedrijf Tzamir 
Architects and City Planning een opdracht tot verbouwing van de 
infrastructuur verleende. Kameroen verzocht Israël om hulp bij de 
bestrijding van de opnieuw uitgebroken vogelgriep. Voor Israël is de 
blik naar Afrika van grote geopolitieke betekenis, en daarom zegde 
Netanyahu onlangs toe aan de top van de Economische Gemeen-

schap van West-Afrikaanse Landen (ECOWAS) te 
zullen deelnemen.          AN∎

Is hET LEGEr MEEr TE vErTrOu-
WEn Dan DE rEGErInG?

Stafchef Gadi Eisenkot hoorde tijdens zijn reis 
naar de VS van generaal Dunford dat de nauwe mili-

taire betrekkingen tussen de beide landen op ver-
trouwen berusten. Dit speelde ook een rol bij een 
grootscheepse militaire oefening van de Ameri-
kanen, waaraan piloten uit Pakistan en de Ver-

enigde Arabische Emiraten samen met Israëlische 
piloten deelnamen.

Tegenwoordig wordt het Israëlische leger door 
enkele schandalen opgeschrikt, zodat Eisenkots uit-
spraak dat de “grootste vijand van ons leger het ver-

lies van het vertrouwen van het volk is”, een extra be-
tekenis krijgt. Echter, uit een kortelings gehouden opiniepeiling 

blijkt dat Eisenkot zich daar eigenlijk geen zorgen over hoeft te 
maken. Volgens Israëls Centraal Bureau voor de Statistiek 
is het leger het instituut dat het meeste vertrouwen van 
de inwoners geniet (82%). Op de tweede plaats komen de 

stedelijke en regionale overheid (61%). Daarentegen hebben 
Israëli’s (zowel Joden als Arabieren) weinig vertrouwen in de 
politie en in de regering (40%). De politieke partijen komen 

met 22% helemaal achteraan als het om het vertrouwen van 
de burgers gaat.                 AN∎

aCTuaLITEIT

DE PaLEsTIjnsE 
auTOrITEIT TEGEn DE 
GEsChIEDEnIs
Er worden pogingen in het werk gesteld 
om de Britten 100 jaar na 
de Balfour declaratie aan 
te klagen. Het verwijt: in 
de declaratie hebben de 
Britten de stichting van 
een nationaal Joods 
thuisland in het land 
Israël goedgekeurd.

Jarenlang hebben de Palestijnen de Duit-
sers – aanvankelijk heel stilletjes, maar later 
ook onverholen – de schuld gegeven van hun 
ongeluk. Hun stelling (die ook in Duitsland 
hier en daar een open oor vond) luidde dat 
de holocaust de eigenlijke reden is geweest 
voor de stichting van de staat Israël en het 
uitbreken van de oorlog van 1948, als gevolg 
waarvan veel Palestijnse families vluchtelin-
gen zijn geworden. Sinds juli 2016 zit Duits-
land echter niet meer in het beklaagden-
bankje, want intussen geven ze een ander 
land de voornaamste schuld van hun misère. 
Nu krijgt Groot-Brittannië de schuld in de 
schoenen geschoven dat het “de misdaden 
van Israël” heeft veroorzaakt.

Tijdens de top van de Arabische Liga in 
het Mauritaanse Nouakchott maakte de Pa-
lestijnse Autoriteit hun plannen bekend om 
de Britse regering aan te klagen wegens de 
Balfour declaratie van 1917, omdat het deze 
verklaring van de Britse minister van Buiten-
landse Zaken is geweest die de weg heeft 
geëffend voor de stichting van de staat Isra-
el. De mededeling werd naar voren gebracht 
namens de president van de PA, die vanwege 
de dood van zijn broer niet naar de top was 
gekomen. In een toespraak die PA minister 
van Buitenlandse Zaken (sinds 2014) Riad 
al-Malki in zijn plaats hield, zei hij: “We berei-
den een aanklacht voor wegens internationa-
le misdrijven die sinds de tijd van het Britse 
mandaat tot aan de massamoorden van 1948 
en ook daarna tegen ons volk zijn gepleegd. 
Omdat deze misdrijven doorgaan, verzoeken 
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ChrIsTEn-araBIErEn In IsraëLs LEGEr

Met uitzondering van de Druzen zijn Arabische inwoners van Israël, 
zowel moslims als christenen, niet verplicht om in het leger te dienen. 
Steeds meer jonge Arabische Israëli’s kiezen echter om redenen van in-
tegratie voor een sociale dienst als vrijwilliger. Daarnaast is het aantal 
christen-Arabieren gestegen die zich vrijwillig bij het leger melden. In 
hun gemeenschap doet men al langer pogingen om een dergelijke dienst 
ten gunste van de integratie in de overwegend Joodse maatschappij van 
Israël te bevorderen. Maar heel wat mensen in hun leefomgeving zien 
dit niet graag, waardoor vrijwillige dienende christenen en hun families 
nog al eens met represailles te maken krijgen. De Knesset probeert 
hier tegenin te gaan met een in derde versie aangenomen wet, die de 
strafmaat voor personen die iemand overreden te deserteren of die de-
serteurs onderdak bieden gelijk te trekken en te bepalen op een gevan-
genisstraf van 5 tot 15 jaar. De wet is ingebracht door leden van Likoed, 
die zo de druk op de groep vrijwillig dienende christen-Arabieren willen 
verminderen.       AN∎

EMIGraTIE 
naTuur-

WETEnsChaPPErs
Terwijl de Hebreeuwse universiteit 

te Jeruzalem op een Saoedische lijst 
van hogescholen als de beste univer-
siteit van het Midden-Oosten en op de 
wereldlijst als 26ste uit de bus komt, 
blijkt dat er nog steeds academici uit 
Israël emigreren. In 2015 steeg het 
aantal Israëlische academici die om 
professionele redenen naar het buiten-
land trokken nog verder. Vooral veel 
academici met een bul op natuurweten-
schappelijk gebied keren het land de 
rug toe. Toch zijn het juist de natuur-
wetenschappelijke en technische in-
novaties waarmee Israël schittert. Dat 
probeert ook het nieuwe Israëlische 
innovatiecentrum te laten zien, dat in 
2018 in het Peres Vredeshuis in Jaffa 
geopend wordt. De 93-jarige vroegere 
president van het land zegt erover: “We 
zullen aantonen dat innovaties geen li-
mieten en grenzen kennen. Innovaties 
bevorderen de dialoog tussen landen 
en volken. Innovaties slaan bruggen 
tussen jonge mensen – Joden, moslims 
en christenen –, zodat ze ook als bevor-
derlijk voor de vrede beschouwd kun-
nen worden.”                 AN∎

we het secretariaat van de Arabische Liga 
ons te helpen om een aanklacht voor te 
bereiden tegen Groot-Brittannië wegens 
de publicatie van de Balfour declaratie, die 
het Palestijnse volk de nakba (catastrofe) 
heeft gebracht.”

De declaratie waar de Palestijnen nu te-
gen willen optreden, omvat een kort schrij-
ven van 2 januari 1917 van de toenmalige 
Britse minister van Buitenlandse Zaken 
Arthur James Balfour aan lord Lionel Wal-

ter Rothschild, die dit schrijven aan de 
Zionistische Wereldorganisatie moest 
doorsturen. De inhoud had de zegen 
van het Britse kabinet en luidde onder 
andere: “Zijne Majesteits Regering staat 
welwillend tegenover de vestiging in Pa-
lestina van een nationaal tehuis voor het 
Joodse volk, en zal haar beste krachten 
aanwenden de verwezenlijking van dit 
doel te bevorderen, waarbij het duidelijk 
moet zijn dat niets zal worden ondernomen 
dat de burgerlijke en godsdienstige rechten 
van niet-Joodse gemeenschappen in Pales-
tina zou kunnen aantasten, of de rechten 
en de politieke status die Joden genieten in 
enig ander land”.

Men beschouwt het als een groot suc-
ces dat de Zionistische Wereldorganisatie 
een wereldmacht als Groot-Brittannië een 
dergelijk schrijven wist te ontfutselen. Om 
nog maar niet te spreken van het toege-
zegde beschermheerschap dat de Britten 
op zich namen, zodat de Zionistische We-
reldorganisatie haar hoogste doel kon ver-
wezenlijken. En dit succes was nog groter 
op grond van het feit dat Groot-Brittannië 
destijds, midden in de Eerste Wereldoor-
log, vlak voor de verovering van het land 
stond en er zich dus een einde van de Otto-
maanse heerschappij aftekende.

Volgens minister van Buitenlandse 
Zaken al-Malki verleende deze declaratie 
“mensen die niet in Palestina thuishoren 
het recht op iets wat hun niet toekomt”, en 
derhalve is het tijd de Britten daarvoor ter 
verantwoording te roepen. Bij het schrij-
ven van deze regels vlak voor het sluiten 
van de redactie was nog niet te voorzien 
hoe deze zaak zich verder zou ontwikke-
len, of de Palestijnen hun aankondiging in 
praktijk zouden brengen of niet. Mochten 
ze streven naar een aanklacht, dan is dat 
een zaak voor het Internationaal Gerechts-
hof in Den Haag. In dat geval zullen ze zich 
met nog een ander schrijven moeten bezig-
houden dat internationale geldigheid heeft 
en uit het jaar 1922 dateert. Het is het do-
cument dat de Britten namens de Volken-
bond het mandaat over Palestina toekent.  
         ZL∎
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sECOnD OPInIOn van 
arTs vIa COMPuTEr

Bij een beroerte is snel handelen 
aan de hand van een nauwkeurige 
diagnose geboden. Hoewel beroertes 
in de VS de op drie na en in Duits-
land de op twee na meest frequente 
doodsoorzaak zijn, hebben juist klei-
nere ziekenhuizen het er moeilijk 
mee. Maar dat gaat nu dankzij de 
ontwikkeling van het nieuwe Israëli-
sche bedrijf MedyMatch anders wor-
den. Het bedrijf heeft een datacloud 
van miljoenen ct-gegevens over be-
roertes samengesteld, zodat artsen 
binnen enkele minuten een second 
opinion voor interne bloedingen, 
blokkades en getroffen hersendelen 
kunnen binnenhalen. Op deze ma-
nier zijn een exacte diagnose en op 
basis daarvan snelle, doelgerichte 
maatregelen gegarandeerd. AN∎

BEsLIssInG vIa fIrEWaLL

Israël geldt als een hightech innovatiesmederij in het algemeen en loopt 
met name op het gebied van cyberveiligheid voorop. Daarom verbaasde het 
niemand toen het Israëlische bedrijf Check Point met een bericht over vei-
ligheidslacunes bij zo’n 900 miljoen Android smartphones en -tablets kwam. 
Daarnaast kwam het nieuw opgerichte bedrijf Preempt in het nieuws met 
zijn innovatieve Firewall, die men voor ongeveer acht miljoen dollar aan di-
verse veiligheidsbedrijven wist te verkopen. Het bijzondere aan deze Firewall 
is dat hij vijandelijke cyberaanvallen niet alleen live meldt, maar daarnaast 
zelfstandig beslist of de aanvaller geblokkeerd of om een verificatie gevraagd 
moet worden dan wel of de bedrijfsleiding onmiddellijk van het voorval in 
kennis gesteld dient te worden. Deze innovatie, die volgens het bericht van 
de Times of Israel afkomstig is van ex-leden van de legereenheid 820 van de 
militaire inlichtingendienst, zal in de toekomst vast nog meer van zich doen 
spreken.               AN∎

V lingscentrum in Haifa, houdt zich als 
leider van de afdeling voor emotionele 
herkenning bezig met de verdere ont-
wikkeling van robots respectievelijk 
softwareprogramma’s van kunstmatige 
intelligentie op het gebied van dienstver-
lening. Tegenover het Israëlische econo-
mische blad Globes legde hij uit dat zijn 
onderzoeksterrein al minstens 20 jaar 
aan betekenis wint. Dat de Belgische 
politie onlangs Facebook gebruikers ver-
zocht om op actuele gebeurtenissen niet 
met emoticons (symbolen die gevoelens 
uitdrukken) te reageren, dient volgens 
hem de wereld te doen beseffen hoe ver 
de algoritmen van veel providers al zijn 
voortgeschreden. Facebook en anderen 
hebben er belang bij om er achter te ko-
men hoe een gebruiker geluimd is om 
hem dan zonder dat hij er erg in heeft 
met winstgevende reclame op maat te 
bombarderen. Men gebruikt immers al-
lang niet meer alleen informatie van de 
mobiele apparaten, zoals de plaats waar 
iemand zich ophoudt, om belangstelling 
voor een winkel of een restaurant in de 
buurt te wekken. “Enkele jaren geleden 
viel ons op dat we wel veel informatie be-
zitten over mensen die mobiele appara-
ten gebruiken, maar nauwelijks iets over 
hun emoties wisten”, zo zette Konopnic-
ki uiteen. “Omdat er inmiddels interactie 

rOBOTs

rOBOTs 
hErKEnnEn 
GEvOELEns

Veel Israëlische onderzoekers hou-
den zich met robots bezig. Ze wijden 
zich aan allerlei deelgebieden, maar 
hebben wel allemaal gemeenschappe-
lijk dat ze robots willen verbeteren, zo-
dat deze niet meer alleen mechanisch 
werk overnemen. In een tijd dat er in 
veel huishoudens computers aanwezig 
zijn, gaat het om meer dan het gebruik 
van een robotstofzuiger die broodkrui-
mels onder de eettafel opruimt.

Toen het woord ‘robot’ opkwam, stel-
de men er zich een humanoïde machine 
bij voor. Daarna veranderde het begrip 
en begon men er een vast of mobiel ar-
beidsmiddel mee te bedoelen. Maar een 
bepaald basiselement bleef: dergelijke 
machines worden door geprogrammeer-
de software en hun algoritmen in staat 
gesteld het werk zelfstandig uit te voe-
ren. Omdat de mensen intussen steeds 
meer op bijna alle terreinen van het le-
ven mobiele apparaten ter hand nemen, 
houden Israëlische robotexperts zich ook 
bezig met de wisselwerking tussen mens 
en algoritme; ze onderzoeken hoe de 
technologie ons op het hart kan binden 
dat er ondanks de virtuele atmosfeer ook 
aan het eind daarvan een mens kan zijn, 
zoals op Facebook en Twitter.

David Konopnicki, die werkzaam is 
op het IBM onderzoeks- en ontwikke-

DE aLGOrITMEs van DE KunsTMaTIGE 
InTELLIGEnTIE OP hET TErrEIn van DE 

DIEnsTBaarhEID zIjn EnOrM 
vOOrTGEsChrEDEn

De hightech industrie houdt zich steeds meer bezig met 
robots. Vroeger vatte men robots op als machines die 
mechanisch werk van je overnamen, tegenwoordig doen ze 
ook heel ander werk – en scheppen ze nieuwe dimensies 
voor de Israëlische experts.
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nEurOLOGIE

Je kunt gerust stellen dat iemands 
tatoeages iets over zijn opvattingen 
en zijn emotionele wereld zeggen. En 
dit wordt nu omgedraaid: een soort 
elektroden pleister, die er zo op het 
oog als een tatoeage uitziet, gaat we-
tenschappers voortaan helpen om de 
gevoelswereld van de tatoeagedrager 
tot in de details te ontsluiten.

Deze pleistertatoeage, die in het 
Centrum voor Nanowetenschappen 
en –technologie van de universiteit 
van Tel Aviv is ontwikkeld, moet de 
elektronische pulsen van de spieren 
oppikken zonder dat de betrokken 
persoon in de buurt van een regis-
tratieapparaat hoeft te zijn of er zelfs 
aan aangesloten hoeft te zijn. Pro-
fessor Jael Hanein van het laborato-
rium voor micro- en nanosystemen 
van deze gerenommeerde Israëlische 
universiteit zette uiteen dat de pleis-
tertatoeage van het terrein van de 
elektromyografie uit drie elementen 

TaTOEaGE 
LEEsT 
GEvOELEns
Een aan de universiteit van Tel Aviv ontwikkelde elektro-
den pleister helpt bij het herkennen van gevoelens en 
het effectiever maken van zowel medische therapieën 
als rehabilitatiemethoden.

is opgebouwd: platte elektroden die 
uit carboninkt bestaan en er als een 
tekening of tatoeage uitzien, een zelf-
klevende pleister waarop deze elek-
troden zijn geïntegreerd en waarmee 
ze op de huid worden vastgezet, en 
een laagje nanotechnologie dat de 
functionaliteit van deze elektro-
den verbetert. “Het resultaat is een 
elektroden pleister die heel effectief 
werkt en die signalen uitstekend 
en met grote nauwkeurigheid leest 
en bovendien vele uren lang op zijn 
plaats blijft zitten zonder de patiënt 
te storen of jeuk te veroorzaken. Van-
uit de optiek van een patiënt is het 
een gewone pleister die op een pas-
sende plek wordt vastgezet volgens 
het motto: als hij eenmaal zit, merk 
je er niets meer van. Een patiënt kan 
dan gewoon zijn dagelijkse routine 
draaien, terwijl de pleister met zijn 
elektroden intussen toch de spierac-
tiviteiten betrouwbaar registreert.”

tussen mensen en computers bestaat, 
komen er emoties in het spel die met 
name op het gebied van klantenservice 
een rol spelen.”

Hij gaf een voorbeeld dat veel men-
sen kunnen herkennen: je belt een groot 
bedrijf en krijgt een automatische te-
lefoonstem die de beller stap voor stap 
begeleidt. Dat gebeurt intussen steeds 
vaker uitsluitend door spraaksturing. Bij 
een belletje naar een verzekering van-
wege een ongeluk, zo zette Konopnicki 
uiteen, wordt het in toenemende mate 
belangrijk dat de computerstem herkent 
hoe het met de beller gaat en niet alleen 
maar aan de hand van technische ge-
gevens beslist welke volgende stappen 
noodzakelijk zijn. Deze stem is een soort 
robot met kunstmatige intelligentie die 
door algoritmen wordt aangestuurd, wat 
de meeste bellers mogelijk niet beseffen. 
Konopnicki geeft toe dat dit een gecom-
pliceerd terrein is, want iemand kan een 
zinnetje als “Ik erger me” per slot van 
rekening ook op een geamuseerde of uit-
dagende toon zeggen. Het gaat dus om 
een veelzijdige ontsluiting van allerlei 
niveaus, niet alleen op schrift voor wat 
betreft syntaxis en punctuatie en even-
tuele emoticons, maar ook om de toon, 
de toonhoogte, de spreeksnelheid en nog 
veel meer. En dan moet je ook nog reke-
ning houden met culturele gewoonten.

Globes liet Konopnicki weten dat er 
al enige tijd geleden zes terreinen als be-
langrijkste parameters zijn uitgewerkt: 
woede, angst, verdriet, vrolijkheid, ver-
rassing en afschuw. “Op het gebied van 
dienstverlening heb je daarentegen ook 
te maken met een evenzeer fysiologisch 
meetbare emotie als teleurstelling, dit 
heel andere parameters voor de hand-
having van een situatie kan afgeven 
dan woede, want bedrijven willen daar 
niet alleen gedifferentieerd op reageren 
maar tegelijk daaraan gekoppeld reke-
ning houden met nog andere klantge-
gevens, bijvoorbeeld of het een eerste 
klant is of een klant met meerdere con-
tracten”, zo zette de Israëli uiteen.

Konopnicki, die ook op ethische be-
zwaren inging en daarnaast uitlegde hoe 
belangrijk zulke robotalgoritmen in on-
der andere de veiligheidsindustrie en de 
geneeskunde zijn, meende eveneens te-
rughoudend: “We kunnen veel program-
meren, maar ik geloof niet dat zulke al-
goritmen voor elk scenario geschikt zijn. 
Als je een echt moeilijk probleem hebt, 
zal het altijd beter zijn om de klant met 
een medewerker te verbinden.”  AN∎
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meer op bijna alle terreinen van het le-
ven mobiele apparaten ter hand nemen, 
houden Israëlische robotexperts zich ook 
bezig met de wisselwerking tussen mens 
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technologie ons op het hart kan binden 
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zoals op Facebook en Twitter.

David Konopnicki, die werkzaam is 
op het IBM onderzoeks- en ontwikke-

DE aLGOrITMEs van DE KunsTMaTIGE 
InTELLIGEnTIE OP hET TErrEIn van DE 

DIEnsTBaarhEID zIjn EnOrM 
vOOrTGEsChrEDEn

De hightech industrie houdt zich steeds meer bezig met 
robots. Vroeger vatte men robots op als machines die 
mechanisch werk van je overnamen, tegenwoordig doen ze 
ook heel ander werk – en scheppen ze nieuwe dimensies 
voor de Israëlische experts.

WETEnsChaP

Nieuws uit Israël | 10/2016 13 

WETEnsChaP

J

nEurOLOGIE

Je kunt gerust stellen dat iemands 
tatoeages iets over zijn opvattingen 
en zijn emotionele wereld zeggen. En 
dit wordt nu omgedraaid: een soort 
elektroden pleister, die er zo op het 
oog als een tatoeage uitziet, gaat we-
tenschappers voortaan helpen om de 
gevoelswereld van de tatoeagedrager 
tot in de details te ontsluiten.

Deze pleistertatoeage, die in het 
Centrum voor Nanowetenschappen 
en –technologie van de universiteit 
van Tel Aviv is ontwikkeld, moet de 
elektronische pulsen van de spieren 
oppikken zonder dat de betrokken 
persoon in de buurt van een regis-
tratieapparaat hoeft te zijn of er zelfs 
aan aangesloten hoeft te zijn. Pro-
fessor Jael Hanein van het laborato-
rium voor micro- en nanosystemen 
van deze gerenommeerde Israëlische 
universiteit zette uiteen dat de pleis-
tertatoeage van het terrein van de 
elektromyografie uit drie elementen 

TaTOEaGE 
LEEsT 
GEvOELEnsGEvOELEns
Een aan de universiteit van Tel Aviv ontwikkelde elektro-
den pleister helpt bij het herkennen van gevoelens en 
het effectiever maken van zowel medische therapieën 
als rehabilitatiemethoden.

is opgebouwd: platte elektroden die 
uit carboninkt bestaan en er als een 
tekening of tatoeage uitzien, een zelf-
klevende pleister waarop deze elek-
troden zijn geïntegreerd en waarmee 
ze op de huid worden vastgezet, en 
een laagje nanotechnologie dat de 
functionaliteit van deze elektro-
den verbetert. “Het resultaat is een 
elektroden pleister die heel effectief 
werkt en die signalen uitstekend 
en met grote nauwkeurigheid leest 
en bovendien vele uren lang op zijn 
plaats blijft zitten zonder de patiënt 
te storen of jeuk te veroorzaken. Van-
uit de optiek van een patiënt is het 
een gewone pleister die op een pas-
sende plek wordt vastgezet volgens 
het motto: als hij eenmaal zit, merk 
je er niets meer van. Een patiënt kan 
dan gewoon zijn dagelijkse routine 
draaien, terwijl de pleister met zijn 
elektroden intussen toch de spierac-
tiviteiten betrouwbaar registreert.”

tussen mensen en computers bestaat, 
komen er emoties in het spel die met 
name op het gebied van klantenservice 
een rol spelen.”

Hij gaf een voorbeeld dat veel men-
sen kunnen herkennen: je belt een groot 
bedrijf en krijgt een automatische te-
lefoonstem die de beller stap voor stap 
begeleidt. Dat gebeurt intussen steeds 
vaker uitsluitend door spraaksturing. Bij 
een belletje naar een verzekering van-
wege een ongeluk, zo zette Konopnicki 
uiteen, wordt het in toenemende mate 
belangrijk dat de computerstem herkent 
hoe het met de beller gaat en niet alleen 
maar aan de hand van technische ge-
gevens beslist welke volgende stappen 
noodzakelijk zijn. Deze stem is een soort 
robot met kunstmatige intelligentie die 
door algoritmen wordt aangestuurd, wat 
de meeste bellers mogelijk niet beseffen. 
Konopnicki geeft toe dat dit een gecom-
pliceerd terrein is, want iemand kan een 
zinnetje als “Ik erger me” per slot van 
rekening ook op een geamuseerde of uit-
dagende toon zeggen. Het gaat dus om 
een veelzijdige ontsluiting van allerlei 
niveaus, niet alleen op schrift voor wat 
betreft syntaxis en punctuatie en even-
tuele emoticons, maar ook om de toon, 
de toonhoogte, de spreeksnelheid en nog 
veel meer. En dan moet je ook nog reke-
ning houden met culturele gewoonten.

Globes liet Konopnicki weten dat er 
al enige tijd geleden zes terreinen als be-
langrijkste parameters zijn uitgewerkt: 
woede, angst, verdriet, vrolijkheid, ver-
rassing en afschuw. “Op het gebied van 
dienstverlening heb je daarentegen ook 
te maken met een evenzeer fysiologisch 
meetbare emotie als teleurstelling, dit 
heel andere parameters voor de hand-
having van een situatie kan afgeven 
dan woede, want bedrijven willen daar 
niet alleen gedifferentieerd op reageren 
maar tegelijk daaraan gekoppeld reke-
ning houden met nog andere klantge-
gevens, bijvoorbeeld of het een eerste 
klant is of een klant met meerdere con-
tracten”, zo zette de Israëli uiteen.

Konopnicki, die ook op ethische be-
zwaren inging en daarnaast uitlegde hoe 
belangrijk zulke robotalgoritmen in on-
der andere de veiligheidsindustrie en de 
geneeskunde zijn, meende eveneens te-
rughoudend: “We kunnen veel program-
meren, maar ik geloof niet dat zulke al-
goritmen voor elk scenario geschikt zijn. 
Als je een echt moeilijk probleem hebt, 
zal het altijd beter zijn om de klant met 
een medewerker te verbinden.”  AN∎
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Hanein is van mening dat deze ont-
wikkeling er op doorslaggevende wijze 
toe zal bijdragen om bepaalde ziekten 
al vroegtijdig op het spoor te komen. 
Tegelijk vindt zij ook dat deze pleister-
tatoeage nog veel meer inzichten kan 
leveren dan in de fysiologische functi-
onaliteit. In de toekomst zal deze inno-
vatie, zo gelooft Hanein, in staat zijn om 
een landkaart van de gevoelens van een 
patiënt aan te leggen.

“Nauwkeurig geformuleerd gaat het 
om het grip krijgen op de uitdrukking 
van emoties. Mensen drukken tijdens 
hun communicatie ook gevoelens uit. 
Dat is een heel normaal en natuurlijk 
bestanddeel van ons communicatieve 
gedrag naar andere mensen toe”, zo zet-
te zij uiteen. “Mensen uit de reclame-
wereld, opiniepeilers en communicatie-
wetenschappers zijn geïnteresseerd in 
de reacties van mensen op producten of 
dingen. Momenteel hebben we nog geen 
instrument dat het ons mogelijk maakt 
zulke reacties wetenschappelijk verant-
woord te meten. Daarom verlaat men 
zich tot nu toe op subjectieve vragenfor-
mulieren. Intussen zijn overal in de we-
reld onderzoekers bezig met de vraag 
hoe je gevoelens op een wetenschap-
pelijke manier kunt meten. Nog steeds 
zet men daarvoor hoofdzakelijk gezicht-
strekken en –uitdrukkingen in compu-
terprogramma’s. De door ons ontwikkel-
de pleister opent nu echter niet alleen 
een eenvoudiger, maar ook gemakke-
lijker zo niet veelomvattender en be-
trouwbaarder weg: het vaststellen van 
gevoelens op basis van spierimpulsen.”

BLOED GEvEn 
vOOr TrEKvOGELs

Twee keer per jaar vlie-
gen miljoenen trekvogels 
over Israël. Sommige schat-
tingen gaan ervan uit dat 
het leger van zangvogels, 
ooievaars, pelikanen, kraan-
vogels & co. niet minder dan 
een half miljard exemplaren 
groot is. Sommige blijven 
maar kort, andere rusten wat 
langer uit, bijvoorbeeld in het 
Hula dal in het noorden. Is-
raël heeft zich uitgebreid op 
de doortrekkers en –vliegers 
ingesteld. De luchtmacht 
werkt samen met natuurbe-
schermingsorganisaties en 
men onderhoudt gezamenlijk 
vogelobservatiepunten. Men 
wijzigt zelfs de vliegroutes 
van gevechtsvliegtuigen als 
er grote zwermen aankomen. 
Er hoort ook bij dat veel Is-
raëli’s zich samen met Pales-
tijnen vrijwillig om gewonde 
of uitgeputte vogels bekom-
meren. Israël beschikt nu 
dankzij een initiatief van de 
kliniek voor wilde dieren in 
Ramat Gan sinds enige tijd 
ook over een vogelbloedbank. 
De leider van het project Elad 
Smit is er trots op dat men 
al over 16 bloedgroepen be-
schikt, waardoor hij de eer-
ste vogels al het leven heeft 
kunnen redden. AN∎

Dit schijnt echter nog maar het start-
schot voor de capaciteiten van deze inno-
vatie te zijn. Hanein wijst in dit verband 
op nog veel meer potentiële eigenschap-
pen die deze pleistertatoeage heeft te 
bieden. In het Ichilov ziekenhuis loopt 
op een van deze terreinen al een onder-
zoek met patiënten die aan degeneratieve 
neurologische ziekten lijden. Men obser-
veert de patiënten zowel als ze wakker 
zijn als tijdens hun slaap om op die ma-
nier nieuwe inzichten op te doen. Op het 
gebied van het openbaar verkeer kun 
je met behulp van zo’n pleister (aange-
bracht op de relevante spieren) bijvoor-
beeld live observeren of een chauffeur 
wakker en geconcentreerd bezig is. In 
de rehabilitatiesector voor mensen met 
hersenbeschadigingen kan deze ontwik-
keling helpen de spieren nog beter onder 
controle te krijgen en het mensen met 
geamputeerde ledematen zelfs mogelijk 
te maken om een prothese te manoeu-
vreren. Maar ook bij hersenoperaties kan 
deze innovatie een belangrijk hulpmiddel 
worden dat de chirurgen tijdens de ope-
ratie live relevante gegevens levert.

In juni van dit jaar is de pleisterta-
toeage op een internationale onderzoek-
workshop die in Tel Aviv plaatsvond 
voor het eerst aan de internationale 
vakwereld die zich met nanogeneeskun-
de bezighoudt voorgesteld. Het vakkun-
dige publiek was door de bank genomen 
onder de indruk en enthousiast. En: bij 
de deskundigen hoefde men geen pleis-
tertatoeage aan te brengen om aan de 
weet te komen dat hun geestdrift echt 
was.    ML∎
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Voor Israëli’s is de internationale luchthaven Ben Gurion de springplank 
naar de wijde wereld. Door het Open Sky akkoord profiteren de reislustige 
Israëli’s van goedkope vliegtickets, zodat er ware records worden behaald. 
In het zomerhoogseizoen van juli en augustus zag het vliegveld Ben Gurion 
een opkomst van bijna vier miljoen passagiers; in vergelijking met verleden 
jaar is dat een stijging van zo’n vier procent. In deze periode handelde men 
23.500 vluchten af. Dit leidde niet alleen tot lange rijen bij de incheckba-
lies en de veiligheidscontroles, maar ook in de Duty Free winkels. Normaal 
gesproken moet je hier 2 minuten wachten als je wilt betalen; in de zomer-
maanden was dat tijdens de drukste uren (die liggen tussen 3.00 en 7.00 uur 
in de ochtend) ongeveer tien minuten. Gemiddelde liet elke reiziger 160 euro 
in deze winkels achter.             AN∎

vErKEErsWEGEn MET 
LEvEnsKWaLITEIT
Deze Israëlische stad werkt 

aan de aanpassing van haar infra-
structuur aan de moderne tijd en 
dat betekent echt niet alleen maar 
dat je overal gratis wifi aanbiedt. 
Momenteel zijn ze in Tel Aviv aan 
het graven omdat de stad een me-
tro moet krijgen die het centrum 
met de voorsteden verbindt. En 
dat grote bouwproject kost ieder-
een voorlopig veel zenuwen. Maar 
het gaat wel snel, daar zorgen drie 
uit Duitsland afkomstige tunnel-
boormachines voor die zich elke 
dag 25 meter verder door het ge-
steente vreten. Terwijl dit project 
is begonnen, is een ander maar 
net goedgekeurd: een parkinfra-
structuur boven de dwars door Tel 
Aviv lopende Ayalon snelweg. Op 
die manier moet de stad niet al-
leen groener worden, maar de be-
woners door minder uitlaatgassen 
en lawaai ook meer levenskwa-
liteit bieden; met fiets- en voet-
paden, parken en cafetaria’s wil 
men meer recreatiemogelijkheden 
bieden. Het nieuwe park moet aan 
andere parken grenzen en de tot 
nu toe door de snelweg van elkaar 
gescheiden stadsdelen met elkaar 
verbinden.           AN∎

sChaDEvErGOEDInG vOOr 
jOODs EIGEnDOM In 
araBIsChE LanDEn

Het onderwerp is niet nieuw, maar 
schijnt wel weer actueel te worden. Avi 
Cohen, de directeur-generaal van het 
Ministerie van Sociale Gelijkheid, heeft 
laten doorschemeren dat de regering 
miljoenen sjekel heeft gereserveerd als 
schadevergoeding voor vermogen dat 
Joden op de vlucht vanuit islamitische 
landen hebben moeten achterlaten. Hij 
maakte voor een commissie van de Knes-
set bekend dat er in samenwerking met 
het ministerie van Buitenlandse Zaken 
heel veel inspanningen worden gedaan; 
deze vallen tot nu toe, aldus Cohen, on-
der geheimhouding. Voor de stichting van 
de staat Israël leefden er in Arabische 
landen en in Iran ongeveer een miljoen 
Joden. Tot aan de islamitische revolutie 
van 1979 in Iran hebben bijna 600.000 
sefardische Joden in Israël een nieuw 
thuis gevonden. Pas in 2014 kapittelde 
de Israëlische Rekenkamer de regering 
wegens verwaarlozing van deze zaak. 
Er zijn zelden bedragen genoemd, maar 
omdat velen hals over kop zijn gevlucht, 
mag je ervan uitgaan dat het om duize-
lingwekkend hoge bedragen gaat, waar 
de betrokken landen niets van willen ho-
ren, niet alleen vanwege de hoogte van 
de bedragen, maar omdat Israël met de 
eis is gekomen.         AN∎

IsraëL 
En vOETBaL

Iraël staat niet bekend als 
een voetballand, hoewel de kers-
verse landskampioen Hapoel 
Beerseba het in de Champions 
League al een tijdje goed doet. 
Toch zijn Israëlische voetbal-
sterren internationaal succes-
vol, zoals de 24-jarige Taleb 
Tawatha, die de Duitse club Ein-
tracht Frankfurt van Maccabi 
Haifa kocht. Voor de linksbuiten 
spelende voetballer, die al over 
internationale ervaring beschikt, 
zou een transfersom van ander-
half miljoen euro zijn betaald. 
Het salaris van de uit Noord-Is-
raël stammende Bedoeïen be-
draagt 600.000 euro. Eran Za-
havi strijkt in China aanzienlijk 
meer op, want hij gaat in 2,5 jaar 
tijd minstens 12,5 miljoen ver-
dienen. Dit bedrag zal vermoede-
lijk nog stijgen, want de Chinese 
club betaalt hem een bonus voor 
elk doelpunt dat hij maakt. En 
de Israëlische voetballer heeft 
tot groot enthousiasme van de 
Chinese fans van Guangzhou 
R&F al enkele doelpunten ge-
scoord.       AN∎
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IsraëL 
En vOETBaL
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geeft aan de Leon Levy opgravingsexpe-
ditie, die onder andere in samenwerking 
met de Amerikaanse Harvard univer-
siteit wordt uitgevoerd. De Israëlische 
pers heeft uitvoerig over de vondst van 
het Filistijnse kerkhof bericht. Master 
gaf tegenover het nieuwsportaal i24 
News het volgende commentaar: “Ein-
delijk hebben we de mogelijkheid om 
Filistijnen in hun gezicht te kijken. De 
vondst van deze 210 skeletten op een 
kerkhof buiten de stadsmuren van Ash-
kelon dat tussen de elfde en de achtste 
eeuw v. Chr. is gebruikt, biedt ons niet 
alleen meer kennis over de begrafenis-
rituelen van dit volk, maar aan de hand 
van verdere analyses van de beenderen 
zullen we meer gedetailleerde kennis 
over hun levenswijze opdoen. De vondst 
biedt het vooruitzicht om de Filistijnen 
weer ‘tot leven te wekken’.”

In Ashkelon had men voor het eerst 
in 2013 graven ontdekt, maar nu het 
intussen om het blootleggen van een 
groot kerkhof en de vondst van com-
plete skeletten gaat, zal verdergaand 
onderzoek nieuwe en bovendien syste-
matische inzichten met een heel andere 
zeggingskracht opleveren. Men heeft 
al monsters van beenderen opgestuurd 
voor DNA-onderzoek en radiokoolstof-
tests en andere analyses. Maar antro-
pologe en pathologe Sherry Fox kon 
al ter plekke vaststellen: “De gebitten 
vertellen ons dat de mensen geen een-
voudig leven hebben gehad. Je kunt zien 

arChEOLOGIE

nIEuW LIChT OP hET LEvEn van DE 
fILIsTIjnEn
Archeologen hebben in Israël voor het eerst een Filistijns kerkhof ontdekt. 
Het biedt een unieke blik op dit ‘zeevolk’, dat we uit de Bijbel als vijand 
van het volk Israël kennen.

dat de groei van de tanden en kiezen 
onderbroken is geweest. Dat wijst op 
moeilijkheden in de kindergroeifase op 
grond van met koorts gepaard gaande 
ziekten of ondervoeding. Bovendien zijn 
tanden als werkinstrument gebruikt, 
misschien bij weefwerkzaamheden. De 
botten laten zien dat men fysiek zwaar 
werk verrichtte en dat de Filistijnen 
onder elkaar pleegden te trouwen.” Te-
vens zei deze expert dat alle tot nu toe 
gevonden skeletten op een gemiddelde 
lichaamslengte wijzen.

De ontdekking van het kerkhof van 
de Filistijnse stad Ashkelon, die in haar 
hoogtijdagen tot 12.000 inwoners tel-
de en in 604 v. Chr. door het leger van 
Nebukadnezar werd verwoest, gaat dus 
veel verder dan de kennis die vondsten 
van resten van gebouwen, voorwerpen 
uit het dagelijks leven (zoals kookge-
rei), handelsgoederen, munten en sie-
raden alsook organische resten hebben 
gebracht. Hieruit blijkt dat de Filistij-
nen hier niet vandaan kwamen, want ze 
aten bijvoorbeeld varkensvlees. Op de 
persconferentie in het Rockefeller Mu-
seum, die samenviel met een tentoon-
stelling over de Filistijnen in het Israel 
Museum, meende Master: “We hebben 
al veel archeologische getuigen van de 
Filistijnen ontdekt, maar nooit eerder 
zoiets gevonden dat ons systematische 
kennis over hun rituelen oplevert”. De 
Filistijnen praktiseerden geen secundai-
re begrafenissen, zoals de Israëlieten 
en de Kanaänieten, maar volgden Ege-
ische tradities door hun doden samen 
met persoonlijke en rituele voorwerpen 
in de aarde bij te zetten. We mogen vol 
spanning op nadere inzichten wachten 
die de laboratoriumanalyses in het voor-
uitzicht stellen.    AN∎

GGoliath is ongetwijfeld de bekendste 
Filistijn. De in het boek Samuël gepre-
senteerde geschiedenis van zijn gevecht 
met David, die als gekozen koning van 
Israël in het vertrouwen op God het ge-
vecht tegen de reus aanging, is wijd en 
zijd bekend. Goliath wordt niet alleen in 
de Bijbel genoemd, maar ook in de Dode 
Zeerollen, waar zijn lengte is aangege-
ven als vier ellen en een span (ongeveer 
twee meter). Een jaar of tien geleden 
ontdekten Israëlische archeologen in 
de Filistijnse stad Gath ook nog een 
moderne verwijzing naar Goliath, want 
een van de twee namen op een potscherf 
laat zich zo lezen.

De Filistijnen worden in de Bijbel 
voor het eerst in Genesis 21 en 26 ge-
noemd. Het is bekend dat ze in het hei-
lige land een stedenbond van vijf steden 
stichtten en dat Ashdod, Ashkelon, 
Ekron, Gath en Gaza een confederatie 
vormden. Met het verdwijnen van de 
Egyptische heerschappij in het gebied 
wonnen de Filistijnen aan betekenis. De 
Bijbel bericht over verbitterde gevech-
ten van de Filistijnen met Israëlieten 
en Kanaänieten van de richterentijd tot 
de begintijd van het onder koning David 
gestichte koninkrijk. Er is veel over de 
politieke en militaire infrastructuur van 
de Filistijnen bekend. De laatste tijd is 
er door archeologische vondsten in an-
dere gebieden nieuwe kennis over de af-
komst van dit zeevolk bijgekomen, want 
het stond allang vast dat zij in de Semi-
tische regio vreemden waren. Niettemin 
liggen nog altijd veel aspecten van het 
leven van dit volk, waaraan de naam Pa-
lestina is ontleend, in het duister.

Archeologen zijn al 30 jaar in Ash-
kelon aan het graven. “De ontdekking 
van een kerkhof is de bekroning van 
ons werk”, zei Daniel Master, die leiding 
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raël veranderd. Ditmaal ging het om de 
publicatie van een rapport van een com-
missie onder zijn leiding die zich bezig-
houdt met de status van het Oriëntaalse 
Jodendom binnen het Israëlische onder-
wijssysteem. In het rapport wordt een 
reeks aanbevelingen ter verbetering van 
het aanzien van het sefardische Joden-
dom uitgesproken die voor een deel niet 
alleen vergaand, maar zelfs radicaal zijn 
te noemen en over de inhoud van het 
curriculum van Israëlische scholen en 
universiteiten gaan. Onder de aanbeve-
lingen zijn te noemen: toekomstige rei-
zen van schooldelegaties naar Marokko 
om meer uit de eerste hand over de er-
fenis van het sefardische Jodendom te 

anderehET
MaaTsChaPPIj

IsraëL

Behalve door de economische 
successen en de militaire 
macht wordt Israël ook geken-
merkt door een diepgaande en 
tot in het extreme doorslaande 
discussie, die soms zelfs ge-
welddadige vormen aanneemt. 
We hebben het hier over de 
religieuze en culturele definitie 
van het nieuwe Israël.

Erez Biton is de zoon van ouders die 
in 1949 van Marokko naar Israël emi-
greerden. Hij was toen zeven jaar. Biton, 
een vermaard Oriëntaals-Israëlisch 
dichter, werd voor zijn literaire werk dit 
jaar met de Israël prijs bedacht. Biton is 
blind. Toen hij tien jaar oud was maakte 
hij een blikje open dat hij in een veld in 
de buurt van zijn woonplaats Lod had 
gevonden. En daarmee veranderde zijn 
leven voor altijd, want een handgranaat 
explodeerde en ontnam hem het licht in 
zijn ogen.

Op 74-jarige leeftijd maakte hij weer 
een blik open. Sommigen zeggen dat het 
dit keer een doos van Pandora was, want 
daardoor is het culturele gezicht van Is-
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leren. De verplichte 
reizen zijn zoals de 
onderwijsreizen die 
Israëlische scho-
lieren naar Polen 
ondernemen. Ver-
der dienen studen-
ten die literatuur, 
geschiedenis en 
filosofie studeren 
“tenminste een der-
de van de gehele 
cursus over onder-
werpen van de se-
fardische diaspora” 
te bestuderen. De reacties op deze en 
andere aanbevelingen waren gemengd: 
er was zowel lof als kritiek. Een van de 
tegenstanders van deze aanzet, profes-
sor Aviad Klingenberg, noemde de bena-
dering een “poging om het Israëlische 
onderwijs een merkwaardig etnisch dic-
taat op te leggen”. Momenteel is deze 
discussie nog in volle gang en laat hij 
oude geesten van een etnisch dispuut 
tussen “de duidelijk asjkenazisch ge-
vormde mentaliteit” en de “onmisken-
baar sefardisch beïnvloede mentaliteit” 
weer eens uit de fles.

Dit openbare debat, dat je soms ge-
rust een ruzie kunt noemen, is maar 
een weergave van een tegenwoordig 
in Israël woedende strijd om een nieu-
we collectieve Israëlische identiteit. 
En deze strijd spitst zich steeds meer 
toe. Een van de meest hardnekkige 
en tegelijk misschien wel pijnlijkst 
uitgevochten strijdpunten (sommigen 
noemen het zelfs een strijd tussen be-
schavingen) gaat tussen het liberale 
secularisme en de nationaal-religieu-
ze wereldbeschouwing. Ook hier was 
de laatste weken veel te horen rond 
een andere sleutelfiguur in deze strijd: 
rabbijn Jigal Levinstein, een van de 
leidinggevende figuren van de jesji-
va in de nederzetting Eli, waarvan de 
studenten als nationaal-religieuze zio-
nisten hun dienstplicht vervullen. De 
strenggelovige Levinstein viel onlangs 
in een toespraak de liberaal-seculiere 
maatschappij van Israël aan, die vol-
gens hem de onderwijsinfrastructuur 

van het leger heeft 
veroverd. In zijn 
laatste toespraken 
en uitlatingen, die 
voor een storm van 
verontwaardiging 
hebben gezorgd, 
viel hij het religi-
euze pluralisme 
van het Israëlische 
leger aan, dat het 
toestaat dat de bij 
de IDF dienende 
soldaten met het 
hervormingsjoden-

dom in aanraking komen. Hij had er 
kritiek op dat mensen op de officiersop-
leiding colleges over de homo- en lesbi-
sche beweging, die rabbijn Levinstein 
“pervers” noemt. Hij had er kritiek op 
dat aankomend officieren naar Ausch-
witz reizen om er “toespraken te moe-
ten beluisteren die moeten garanderen 
dat ze zich in de gebieden niet als na-
zi’s gedragen”. Verder bekritiseerde hij 
de aanwijzingen van het leger in welke 
gevallen men met scherp mag schieten; 
hij noemde deze order “gevaarlijk voor 
het leven van onze soldaten”. Deze en 
andere onderwerpen staan tegenwoor-
dig op de agenda van het openbare 
debat in Israël dat geleid wordt door 
het nationaal-religieuze kamp van de 
kolonisten. Je kunt er de titel ‘Terug 
naar het Jodendom’ boven zetten. Dat 
rabbijn Levinstein deze onderwerpen 
met de IDF in verband bracht vatten 
de meeste kringen in Israël op als een 
aanval op een maatschappelijk basis-
principe alsook op het leger van dit 
democratische land; het was zoiets 
als het slachten van een heilige koe. 
Hoewel rabbijn Levinstein zijn excuses 
moest aanbieden voor zijn uitspraken, 
was de schade die zijn woorden hadden 
aangericht niet meer goed te maken. 
Het leger was in het middelpunt van 
een politiek debat terecht gekomen en 
zo een bestanddeel van de discussie 
geworden.

Boven deze discussie in al zijn on-
derdelen zweeft – misschien wel als 
katalysator – de toenemende politieke 
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gespletenheid en de groeiende afstand 
tussen links en rechts en er ermee ge-
paard gaande harde retoriek waarmee 
een tegenstander een vijand of zelfs 
een verrader wordt. Deze retoriek geldt 
niet alleen tegenstanders van het linkse 
spectrum. Binnen rechts woedt er in Is-
raël momenteel een ‘met boksbeugels’ 
gevoerde politieke strijd om de hegemo-
nie en de gunst van de bevolking. Een 
kenmerk van de openbare dialoog is dan 
ook een gebrekkige differentiatie en een 
extremistisch toonbeeld. De golven gin-
gen zelfs zo hoog dat Benny Begin – die 
om zijn rechts-nationale houding voor 
wat betreft de gebieden en zijn liberale 
opvattingen over maatschappij en staat  
bekend is en daarnaast tot de rouwende 
gezinnen van de IDF behoort (zijn zoon 
kwam bij een vliegtuigongeluk om het 
leven) – door een zanger en rapper met 
extremistische opvattingen die onlangs 
lid werd van Likud, een verrader werd 
genoemd. Deze strijd woedt ook op de 
sociale netwerken. Iedereen (en dan 
ook echt iedereen, premier Netanyahu 
incluis) geeft daar zijn mening ten 
beste, reageert en becommentarieert 
op Facebook, Twitter en YouTube. Het 
karakter van de hier verkondigde bood-
schappen berust op het wezen van dit 
medium: oppervlakkig, versimpelend en 
hartstochtelijk, zodat de toon begrijpe-
lijk is. Het eindresultaat herinnert heel 
wat mensen aan de sfeer die de openba-
re ruimte vlak voor de moord op Rabin 
kenmerkte.

Tenslotte kun je  er niet omheen in 
verband met deze maatschappelijk-re-
ligieus-politieke aardbeving het opmer-
kelijke feit te noemen dat in een paral-
lel bestaand universum lijkt te horen: 
naast al het schokkende bestaat er een 
land Israël dat in militair opzicht sterk, 
in economisch opzicht stabiel, met het 
oog op zijn innovaties toonaangevend in 
de wereld is en qua levensverwachting 
voorop loopt in de wereld en dat tege-
lijk door wat de inwoners van het land 
zeggen een land wordt waar de lat van 
het nationale geluksgevoel vergeleken 
met de rest van de wereld heel erg hoog 
ligt.      ZL∎
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De dagen voor Jom Kippur zijn een 
tijd van inkeer: men doet zijn best om 
aan de aanspraken van God te voldoen 
en medemensen om vergeving te vragen 
voor aangedaan onrecht, want zolang de 
mensen zich niet onder elkaar verzoend 
hebben, kunnen ze geen vergeving van 
God ontvangen. Ooit bracht men op 
deze dag bijzondere offers in de tempel 
in Jeruzalem. Alleen op deze dag mocht 
de hogepriester het heilige der heiligen 
betreden om er plaatsvervangend om 
vergeving te bidden voor de zonden van 
het volk.

Op Jom Kippur, dat men ook na de 
verwoesting van de tweede tempel is 
blijven voeren, wordt gevast. Aan de 
strikte vasten gaat de ‘maaltijd die on-
derbreekt’ (arucha mafseket) vooraf. 
Vanaf 14 uur, dus enkele uren voordat 
Jom Kippur aanbreekt, komt het land 
tot stilstand: tv- en radio-uitzendingen 
worden gestaakt, het verkeer wordt 
rustig (wat ook betekent dat er geen 
openbaar vervoer meer is) en zelfs het 
luchtverkeer en de scheepvaart liggen 
stil. Jom Kippur vereist overigens nog 

Het eerste deel was aan het 
Joodse Nieuwjaar en de tien 
Ontzagwekkende Dagen gewijd. 
Zij monden uit in de hoogste 
feestdag van het Joodse volk: de 
Grote Verzoendag, Jom Kippur, 
die naadloos overgaat in het 
gebod om met het bouwen van 
de loofhut te beginnen.

meer voorbereidingen. Ook al houdt de 
meerderheid van de Joodse bevolking er 
een seculiere levensstijl op na, op deze 
hoge feestdag vast bijna 80% van de 
Joodse gemeenschap van Israël. Het is 
een heel bijzondere dag met een unieke 
betekenis, traditie en sfeer. Op Jom Kip-
pur kun je zien dat twee gemeenschap-
pen een dag naast elkaar vieren, bepaal-
de gebruiken uitvoeren of tenminste vol 
piëteit respecteren, maar andere buiten 
beschouwing laten. De seculiere maat-
schappij komt niet op het idee om in het 
openbaar te eten, te drinken, een siga-
ret op te steken of zelfs de auto te ge-
bruiken. Tegelijk zijn seculiere ouders, 
meestal anders dan religieuze Joodse 
ouders, niet bezig met de voorbereiding 
van witte kleding en slippers (leren 
schoenen zijn verboden). Zij maken eer-
der de fietsen en skateboards van hun 
kinderen in orde, want voor dit deel van 
de bevolking is het een nacht en een dag 
dat de straten slechts het domein van 
het niet-gemotoriseerde verkeer zijn. 
Dit deel van de bevolking is van laat tot 
vroeg op de been en viert zo hun Jom 
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leren. De verplichte 
reizen zijn zoals de 
onderwijsreizen die 
Israëlische scho-
lieren naar Polen 
ondernemen. Ver-
der dienen studen-
ten die literatuur, 
geschiedenis en 
filosofie studeren 
“tenminste een der-
de van de gehele 
cursus over onder-
werpen van de se-
fardische diaspora” 
te bestuderen. De reacties op deze en 
andere aanbevelingen waren gemengd: 
er was zowel lof als kritiek. Een van de 
tegenstanders van deze aanzet, profes-
sor Aviad Klingenberg, noemde de bena-
dering een “poging om het Israëlische 
onderwijs een merkwaardig etnisch dic-
taat op te leggen”. Momenteel is deze 
discussie nog in volle gang en laat hij 
oude geesten van een etnisch dispuut 
tussen “de duidelijk asjkenazisch ge-
vormde mentaliteit” en de “onmisken-
baar sefardisch beïnvloede mentaliteit” 
weer eens uit de fles.

Dit openbare debat, dat je soms ge-
rust een ruzie kunt noemen, is maar 
een weergave van een tegenwoordig 
in Israël woedende strijd om een nieu-
we collectieve Israëlische identiteit. 
En deze strijd spitst zich steeds meer 
toe. Een van de meest hardnekkige 
en tegelijk misschien wel pijnlijkst 
uitgevochten strijdpunten (sommigen 
noemen het zelfs een strijd tussen be-
schavingen) gaat tussen het liberale 
secularisme en de nationaal-religieu-
ze wereldbeschouwing. Ook hier was 
de laatste weken veel te horen rond 
een andere sleutelfiguur in deze strijd: 
rabbijn Jigal Levinstein, een van de 
leidinggevende figuren van de jesji-
va in de nederzetting Eli, waarvan de 
studenten als nationaal-religieuze zio-
nisten hun dienstplicht vervullen. De 
strenggelovige Levinstein viel onlangs 
in een toespraak de liberaal-seculiere 
maatschappij van Israël aan, die vol-
gens hem de onderwijsinfrastructuur 

van het leger heeft 
veroverd. In zijn 
laatste toespraken 
en uitlatingen, die 
voor een storm van 
verontwaardiging 
hebben gezorgd, 
viel hij het religi-
euze pluralisme 
van het Israëlische 
leger aan, dat het 
toestaat dat de bij 
de IDF dienende 
soldaten met het 
hervormingsjoden-

dom in aanraking komen. Hij had er 
kritiek op dat mensen op de officiersop-
leiding colleges over de homo- en lesbi-
sche beweging, die rabbijn Levinstein 
“pervers” noemt. Hij had er kritiek op 
dat aankomend officieren naar Ausch-
witz reizen om er “toespraken te moe-
ten beluisteren die moeten garanderen 
dat ze zich in de gebieden niet als na-
zi’s gedragen”. Verder bekritiseerde hij 
de aanwijzingen van het leger in welke 
gevallen men met scherp mag schieten; 
hij noemde deze order “gevaarlijk voor 
het leven van onze soldaten”. Deze en 
andere onderwerpen staan tegenwoor-
dig op de agenda van het openbare 
debat in Israël dat geleid wordt door 
het nationaal-religieuze kamp van de 
kolonisten. Je kunt er de titel ‘Terug 
naar het Jodendom’ boven zetten. Dat 
rabbijn Levinstein deze onderwerpen 
met de IDF in verband bracht vatten 
de meeste kringen in Israël op als een 
aanval op een maatschappelijk basis-
principe alsook op het leger van dit 
democratische land; het was zoiets 
als het slachten van een heilige koe. 
Hoewel rabbijn Levinstein zijn excuses 
moest aanbieden voor zijn uitspraken, 
was de schade die zijn woorden hadden 
aangericht niet meer goed te maken. 
Het leger was in het middelpunt van 
een politiek debat terecht gekomen en 
zo een bestanddeel van de discussie 
geworden.

Boven deze discussie in al zijn on-
derdelen zweeft – misschien wel als 
katalysator – de toenemende politieke 

Het etnische dispuut tussen 

“de duidelijk asjkenazisch 

gevormde mentaliteit” en 

de “onmiskenbaar 

sefardisch beïnvloede 

mentaliteit” laat oude 

geesten weer eens uit de 

fles.

gespletenheid en de groeiende afstand 
tussen links en rechts en er ermee ge-
paard gaande harde retoriek waarmee 
een tegenstander een vijand of zelfs 
een verrader wordt. Deze retoriek geldt 
niet alleen tegenstanders van het linkse 
spectrum. Binnen rechts woedt er in Is-
raël momenteel een ‘met boksbeugels’ 
gevoerde politieke strijd om de hegemo-
nie en de gunst van de bevolking. Een 
kenmerk van de openbare dialoog is dan 
ook een gebrekkige differentiatie en een 
extremistisch toonbeeld. De golven gin-
gen zelfs zo hoog dat Benny Begin – die 
om zijn rechts-nationale houding voor 
wat betreft de gebieden en zijn liberale 
opvattingen over maatschappij en staat  
bekend is en daarnaast tot de rouwende 
gezinnen van de IDF behoort (zijn zoon 
kwam bij een vliegtuigongeluk om het 
leven) – door een zanger en rapper met 
extremistische opvattingen die onlangs 
lid werd van Likud, een verrader werd 
genoemd. Deze strijd woedt ook op de 
sociale netwerken. Iedereen (en dan 
ook echt iedereen, premier Netanyahu 
incluis) geeft daar zijn mening ten 
beste, reageert en becommentarieert 
op Facebook, Twitter en YouTube. Het 
karakter van de hier verkondigde bood-
schappen berust op het wezen van dit 
medium: oppervlakkig, versimpelend en 
hartstochtelijk, zodat de toon begrijpe-
lijk is. Het eindresultaat herinnert heel 
wat mensen aan de sfeer die de openba-
re ruimte vlak voor de moord op Rabin 
kenmerkte.

Tenslotte kun je  er niet omheen in 
verband met deze maatschappelijk-re-
ligieus-politieke aardbeving het opmer-
kelijke feit te noemen dat in een paral-
lel bestaand universum lijkt te horen: 
naast al het schokkende bestaat er een 
land Israël dat in militair opzicht sterk, 
in economisch opzicht stabiel, met het 
oog op zijn innovaties toonaangevend in 
de wereld is en qua levensverwachting 
voorop loopt in de wereld en dat tege-
lijk door wat de inwoners van het land 
zeggen een land wordt waar de lat van 
het nationale geluksgevoel vergeleken 
met de rest van de wereld heel erg hoog 
ligt.      ZL∎
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De dagen voor Jom Kippur zijn een 
tijd van inkeer: men doet zijn best om 
aan de aanspraken van God te voldoen 
en medemensen om vergeving te vragen 
voor aangedaan onrecht, want zolang de 
mensen zich niet onder elkaar verzoend 
hebben, kunnen ze geen vergeving van 
God ontvangen. Ooit bracht men op 
deze dag bijzondere offers in de tempel 
in Jeruzalem. Alleen op deze dag mocht 
de hogepriester het heilige der heiligen 
betreden om er plaatsvervangend om 
vergeving te bidden voor de zonden van 
het volk.

Op Jom Kippur, dat men ook na de 
verwoesting van de tweede tempel is 
blijven voeren, wordt gevast. Aan de 
strikte vasten gaat de ‘maaltijd die on-
derbreekt’ (arucha mafseket) vooraf. 
Vanaf 14 uur, dus enkele uren voordat 
Jom Kippur aanbreekt, komt het land 
tot stilstand: tv- en radio-uitzendingen 
worden gestaakt, het verkeer wordt 
rustig (wat ook betekent dat er geen 
openbaar vervoer meer is) en zelfs het 
luchtverkeer en de scheepvaart liggen 
stil. Jom Kippur vereist overigens nog 
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Joodse Nieuwjaar en de tien 
Ontzagwekkende Dagen gewijd. 
Zij monden uit in de hoogste 
feestdag van het Joodse volk: de 
Grote Verzoendag, Jom Kippur, 
die naadloos overgaat in het 
gebod om met het bouwen van 
de loofhut te beginnen.

meer voorbereidingen. Ook al houdt de 
meerderheid van de Joodse bevolking er 
een seculiere levensstijl op na, op deze 
hoge feestdag vast bijna 80% van de 
Joodse gemeenschap van Israël. Het is 
een heel bijzondere dag met een unieke 
betekenis, traditie en sfeer. Op Jom Kip-
pur kun je zien dat twee gemeenschap-
pen een dag naast elkaar vieren, bepaal-
de gebruiken uitvoeren of tenminste vol 
piëteit respecteren, maar andere buiten 
beschouwing laten. De seculiere maat-
schappij komt niet op het idee om in het 
openbaar te eten, te drinken, een siga-
ret op te steken of zelfs de auto te ge-
bruiken. Tegelijk zijn seculiere ouders, 
meestal anders dan religieuze Joodse 
ouders, niet bezig met de voorbereiding 
van witte kleding en slippers (leren 
schoenen zijn verboden). Zij maken eer-
der de fietsen en skateboards van hun 
kinderen in orde, want voor dit deel van 
de bevolking is het een nacht en een dag 
dat de straten slechts het domein van 
het niet-gemotoriseerde verkeer zijn. 
Dit deel van de bevolking is van laat tot 
vroeg op de been en viert zo hun Jom 
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Kippur, maar tegelijk zou er niemand op 
het idee komen om een film op vol volu-
me te kijken of om zelfs met vaatwerk 
te rammelen.

In Leviticus 16:29-31 staat: “Dit is 
voor u tot een eeuwige verordening: u 
moet in de zevende maand, op de tien-
de van de maand, uzelf verootmoedigen 
en geen enkel werk doen, de ingezetene 
niet, en de vreemdeling die in uw mid-
den verblijft, evenmin. Want op deze dag 
wordt voor u verzoening gedaan om u te 
reinigen. Van al uw zonden wordt u voor 
het aangezicht van de HERE gereinigd. 
Het is voor u sabbat, een dag van volle-
dige rust, opdat u uzelf verootmoedigd. 
Dit is een eeuwige verordening. Religi-
euze Joden verblijven de meeste uren 
van Jom Kippur in de synagoge, want de 
dag wordt door vijf diensten geregeld. 
Men neemt niets tot zich, maar ook 
wassen, kammen, schminken en zo zijn 
evenals geslachtsverkeer op deze dag 
verboden. Men houdt niet met materiële 
zaken bezig, maar met een brouwvolle 

terugkeer naar de wortels van de ziel. 
De dag beleeft zijn hoogtepunt met het 
gebed Kol Nidre. Dat is het moment 
waarop de hemelpoorten, die de hele 
dag open hebben gestaan, sluiten. Het 
is een aangrijpend gebed, dat ook veel 
seculiere mensen naar de synagoge 
trekt en met het weergalmende geroep 
van het Shema Israel (Hoor Israël … de 
Eeuwige is één) en met een enkele toon 
op de sjofar en de aankondiging “Vol-
gend jaar in Jeruzalem” eindigt.

Gelovige Joden eten pas weer na de 
hawdala (letterlijk: scheiding, een ritu-
eel dat de overgang van het heilige naar 
het profane bezegelt), anderen, die al 
gegeten hebben (maar meestal koude, 
van tevoren klaargemaakte gerechten) 
steken nu de kachel en het fornuis weer 
aan. Bijna 26 uur was het overal zo 
rustig dat je ook in de grote steden een 
speld had kunnen horen vallen. Aan het 
eind van Jom Kippur is dan het normale 
dagelijkse lawaai weer te horen, overi-
gens vermengd met een ander geluid. 
Overal hoor je druk geklop en gehamer, 
want het volgende feest staat alweer 
voor de deur: Soekot, het Loofhutten-
feest.

Het is een religieus gebod (mitzwa) 
om direct na Jom Kippur met de bouw 
van de loofhut te beginnen. Overigens 
heeft men de tijd om deze klaar te ma-
ken, want dit zevendaagse feest met 
het aansluitende Vreugde der wet feest 
(simchat Thora) wordt pas op de vijfde 
dag na Jom Kippur gevierd. Je hebt wel 
ook tijd nodig om de loofhut te bouwen, 
niet alleen omdat veel mensen telkens 
weer wanhopig aan de juiste configura-
tie van de ijzeren stangen zitten te knut-
selen en omdat de palmtakken die er 
bovenop gelegd moeten worden gehaald 
moeten worden, maar een soeka moet 
ook feestelijk met slingers, lampjes en 
religieuze symbolen in opvallende kleu-
ren worden versierd. Een soeka moet 
in de open lucht staan en daarom bou-
wen religieuze gezinnen ze uitsluitend 
op balkons zonder overkapping, want 
volgens de religieuze codex (halacha) 
moet je door de palmbladeren de ster-
ren kunnen zien. Loofhutten vind je ook 
in tuinen, voor ingangen van flats en op 
parkeerplaatsen. Veel gemeenten heb-
ben een grote gemeenschaps-soeka en 
ook hotels zetten die op, want je moet 
in de loofhut in elk geval je maaltijden 
tot je nemen.

Soekot is een van de drie Jood-
se pelgrimsfeesten dat in de loop der 

eeuwen sterk veranderd is, wat zich 
weerspiegelt in de bijbelse en ook de 
rabbijnse lectuur. In Deuteronomium 
16:13-14 staat: “Het Loofhuttenfeest 
moet u zeven dagen houden, als u de 
oogst van uw dorsvloer en van uw pers-
kuip hebt ingezameld. Verblijd u op uw 
feest, uw zoon en uw dochter, uw slaaf 
en uw slavin, en de Leviet, de vreem-
deling, de wees en de weduwe die bin-
nen uw poorten zijn.” Pas na de Baby-
lonische ballingschap is men Soekot 
met de woestijntocht van het volk na 
de exodus uit Egypte in verband gaan 
brengen, zodat van toen af aan ook het 
wonen in de soeka ingeburgerd raak-
te. Maar tegenwoordig doen eigenlijk 
alleen ultraorthodoxe mannen dit nog, 
ofschoon veel kinderen het enig vinden 
om in de loofhut te kamperen. Overi-
gens dienen we er wel bij te bedenken 
dat het in Israël, dat rijk met zonne-
schijn verwend is, in de nachtelijke 
uren van dit jaargetijde gevoelig kan 
afkoelen.

In navolging van het antieke dank-
feest voor de oogst en de met regen en 
vruchtbaarheid geassocieerde ceremo-
niën draagt men tijdens Soekot de ar-
ba’a minim naar de synagogediensten. 
Deze bestaan uit een aan een feestbos 
gebonden palmtak (loelav), die zijn 
naam aan het geheel geeft, drie mir-
tentakken (hadassim) en twee takken 
van de beekwilg (arawot) en dan nog de 
etrog, een soort citroen. De arba´a mi-
nim spelen een rol bij nog andere rituele 
handelingen en zijn ook in de loofhut 
aanwezig, waar tot in de nacht wordt 
gezongen en verteld.

Omdat er in Numeri 29:35 staat: «op 
de achtste dag moet u een bijzondere 
samenkomst houden; geen enkel dienst-
werk mag u dan doen», viert men aan-
sluitend shmeni azeret (achtste (dag) 
van samenkomst); aan het eind van de 
dienst op die dag vindt er nog een vie-
ring plaats ter herdenking van de do-
den. Hierop sluit simchat Thora aan, het 
Vreugde der wet feest dat zich in de Mid-
deleeuwen als zelfstandig feest heeft 
ontwikkeld toen de jaarlijkse lezing van 
de Thora (de vijf boeken van Mozes dus) 
gewoonte werd. Ook op deze dag zijn er 
verschillende gebruiken op basis van de 
afkomst van de gemeente of gemeen-
schap, maar het gemeenschappelijke is 
dat iedereen het laatste vers van Deute-
ronomium leest en aansluitend met het 
eerste vers van Genesis opnieuw met de 
jaarlijkse cyclus begint.   AN∎
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Kippur, maar tegelijk zou er niemand op 
het idee komen om een film op vol volu-
me te kijken of om zelfs met vaatwerk 
te rammelen.
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de van de maand, uzelf verootmoedigen 
en geen enkel werk doen, de ingezetene 
niet, en de vreemdeling die in uw mid-
den verblijft, evenmin. Want op deze dag 
wordt voor u verzoening gedaan om u te 
reinigen. Van al uw zonden wordt u voor 
het aangezicht van de HERE gereinigd. 
Het is voor u sabbat, een dag van volle-
dige rust, opdat u uzelf verootmoedigd. 
Dit is een eeuwige verordening. Religi-
euze Joden verblijven de meeste uren 
van Jom Kippur in de synagoge, want de 
dag wordt door vijf diensten geregeld. 
Men neemt niets tot zich, maar ook 
wassen, kammen, schminken en zo zijn 
evenals geslachtsverkeer op deze dag 
verboden. Men houdt niet met materiële 
zaken bezig, maar met een brouwvolle 

terugkeer naar de wortels van de ziel. 
De dag beleeft zijn hoogtepunt met het 
gebed Kol Nidre. Dat is het moment 
waarop de hemelpoorten, die de hele 
dag open hebben gestaan, sluiten. Het 
is een aangrijpend gebed, dat ook veel 
seculiere mensen naar de synagoge 
trekt en met het weergalmende geroep 
van het Shema Israel (Hoor Israël … de 
Eeuwige is één) en met een enkele toon 
op de sjofar en de aankondiging “Vol-
gend jaar in Jeruzalem” eindigt.

Gelovige Joden eten pas weer na de 
hawdala (letterlijk: scheiding, een ritu-
eel dat de overgang van het heilige naar 
het profane bezegelt), anderen, die al 
gegeten hebben (maar meestal koude, 
van tevoren klaargemaakte gerechten) 
steken nu de kachel en het fornuis weer 
aan. Bijna 26 uur was het overal zo 
rustig dat je ook in de grote steden een 
speld had kunnen horen vallen. Aan het 
eind van Jom Kippur is dan het normale 
dagelijkse lawaai weer te horen, overi-
gens vermengd met een ander geluid. 
Overal hoor je druk geklop en gehamer, 
want het volgende feest staat alweer 
voor de deur: Soekot, het Loofhutten-
feest.

Het is een religieus gebod (mitzwa) 
om direct na Jom Kippur met de bouw 
van de loofhut te beginnen. Overigens 
heeft men de tijd om deze klaar te ma-
ken, want dit zevendaagse feest met 
het aansluitende Vreugde der wet feest 
(simchat Thora) wordt pas op de vijfde 
dag na Jom Kippur gevierd. Je hebt wel 
ook tijd nodig om de loofhut te bouwen, 
niet alleen omdat veel mensen telkens 
weer wanhopig aan de juiste configura-
tie van de ijzeren stangen zitten te knut-
selen en omdat de palmtakken die er 
bovenop gelegd moeten worden gehaald 
moeten worden, maar een soeka moet 
ook feestelijk met slingers, lampjes en 
religieuze symbolen in opvallende kleu-
ren worden versierd. Een soeka moet 
in de open lucht staan en daarom bou-
wen religieuze gezinnen ze uitsluitend 
op balkons zonder overkapping, want 
volgens de religieuze codex (halacha) 
moet je door de palmbladeren de ster-
ren kunnen zien. Loofhutten vind je ook 
in tuinen, voor ingangen van flats en op 
parkeerplaatsen. Veel gemeenten heb-
ben een grote gemeenschaps-soeka en 
ook hotels zetten die op, want je moet 
in de loofhut in elk geval je maaltijden 
tot je nemen.

Soekot is een van de drie Jood-
se pelgrimsfeesten dat in de loop der 

eeuwen sterk veranderd is, wat zich 
weerspiegelt in de bijbelse en ook de 
rabbijnse lectuur. In Deuteronomium 
16:13-14 staat: “Het Loofhuttenfeest 
moet u zeven dagen houden, als u de 
oogst van uw dorsvloer en van uw pers-
kuip hebt ingezameld. Verblijd u op uw 
feest, uw zoon en uw dochter, uw slaaf 
en uw slavin, en de Leviet, de vreem-
deling, de wees en de weduwe die bin-
nen uw poorten zijn.” Pas na de Baby-
lonische ballingschap is men Soekot 
met de woestijntocht van het volk na 
de exodus uit Egypte in verband gaan 
brengen, zodat van toen af aan ook het 
wonen in de soeka ingeburgerd raak-
te. Maar tegenwoordig doen eigenlijk 
alleen ultraorthodoxe mannen dit nog, 
ofschoon veel kinderen het enig vinden 
om in de loofhut te kamperen. Overi-
gens dienen we er wel bij te bedenken 
dat het in Israël, dat rijk met zonne-
schijn verwend is, in de nachtelijke 
uren van dit jaargetijde gevoelig kan 
afkoelen.

In navolging van het antieke dank-
feest voor de oogst en de met regen en 
vruchtbaarheid geassocieerde ceremo-
niën draagt men tijdens Soekot de ar-
ba’a minim naar de synagogediensten. 
Deze bestaan uit een aan een feestbos 
gebonden palmtak (loelav), die zijn 
naam aan het geheel geeft, drie mir-
tentakken (hadassim) en twee takken 
van de beekwilg (arawot) en dan nog de 
etrog, een soort citroen. De arba´a mi-
nim spelen een rol bij nog andere rituele 
handelingen en zijn ook in de loofhut 
aanwezig, waar tot in de nacht wordt 
gezongen en verteld.

Omdat er in Numeri 29:35 staat: «op 
de achtste dag moet u een bijzondere 
samenkomst houden; geen enkel dienst-
werk mag u dan doen», viert men aan-
sluitend shmeni azeret (achtste (dag) 
van samenkomst); aan het eind van de 
dienst op die dag vindt er nog een vie-
ring plaats ter herdenking van de do-
den. Hierop sluit simchat Thora aan, het 
Vreugde der wet feest dat zich in de Mid-
deleeuwen als zelfstandig feest heeft 
ontwikkeld toen de jaarlijkse lezing van 
de Thora (de vijf boeken van Mozes dus) 
gewoonte werd. Ook op deze dag zijn er 
verschillende gebruiken op basis van de 
afkomst van de gemeente of gemeen-
schap, maar het gemeenschappelijke is 
dat iedereen het laatste vers van Deute-
ronomium leest en aansluitend met het 
eerste vers van Genesis opnieuw met de 
jaarlijkse cyclus begint.   AN∎

DE MEErDErhEID van 
DE jOODsE BEvOLKInG 

LEIDT EEn sECuLIEr 
LEvEn En BEnuT OP 

jOM KIPPur DE vrIjE 
snELWEGEn OM TE 

fIETsEn En TE sKaTEn.
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Door Thomas Lieth

Toen de nakomelingen van Israël 
een jaar of 350 in Egypte waren, werd 
Mozes geboren, een afstammeling van 
Levi. Israël was intussen tot een groot 
volk uitgegroeid, maar leefde onder 
vreemden, zoals God het aan Abram 
(later Abraham) had aangekondigd: 
“Weet wel dat uw nakomelingen vreem-
delingen zullen zijn in een land dat niet 
van hen is; zij zullen hen dienen en men 
zal hen 400 jaar onderdrukken” (Gen. 
15:13).

Tegen Jakob ofwel Israël had God 
gezegd: “Ik ben God, de God van uw va-
der; wees niet bevreesd om naar Egypte 
te trekken, want Ik zal u daar tot een 
groot volk maken!” (Gen. 46:3; vgl. 
vs. 27; Deut. 26:5; Ps. 107:38; Hand. 
7:17). Daar in Egypte noemde men de 
nakomelingen van Abraham, Izak en Ja-
kob ook wel Hebreeën, maar ze waren 
nog geen echt volk, ze bezaten nog geen 
eigen land en geen eigen hoofdstad. Er 
zouden in totaal 430 jaren verstrijken 

tussen het moment dat Jakob met zijn 
hele familie naar Egypte trok en het be-
gin van de uittocht onder Mozes. 

Exodus 1 bericht ons hoe het volk in 
Egypte groeide en hoe een nieuwe farao 
tegen zijn mensen zei: “Zie, het volk van 
de Israëlieten is talrijker en machtiger 
dan wij. Kom, laten wij er verstandig te-
gen optreden, anders zal het te talrijk 
worden en, mocht het zijn dat er een 
oorlog uitbreekt, dan zal het zich ook 
bij onze vijanden aansluiten, tegen ons 
strijden en uit het land wegtrekken. En 
zij stelden daarom opzichters van he-
rendiensten over het volk aan om het 
door zijn dwangarbeid te onderdrukken. 
Het bouwde voor de farao voorraadste-
den: Pitom en Raämses. Hoe meer zij 
het echter onderdrukten, hoe talrijker 
het werd en hoe meer het zich uitbreid-
de, zodat zij in angst verkeerden van-
wege de Israëlieten. De Egyptenaren 
lieten de Israëlieten met harde hand 
voor zich werken. Zij maakten het leven 
bitter voor hen door hen zwaar werk te 
laten verrichten met leem en bakste-
nen, en door allerlei werk op het veld: 

al hun werk, waarmee zij hen moesten 
dienen, met harde hand. Bovendien zei 
de koning van Egypte tegen de vroed-
vrouwen van de Hebreeuwse vrouwen, 
van wie de naam van de een Sifra was 
en de naam van de ander Pua, hij zei: 
als u de Hebreeuwse vrouwen bij het be-
vallen helpt en u let op de stenen baar-
stoel, dan moet u, als het een zoon is, 
hem doden, maar als het een dochter is, 
mag zij blijven leven. De vroedvrouwen 
vreesden echter God en deden niet wat 
de koning van Egypte tot hen gespro-
ken had, maar lieten de jongetjes in le-
ven. Toen riep de koning van Egypte de 
vroedvrouwen en zei tegen hen: Waar-
om hebt u dit gedaan, dat u de jongetjes 
in leven laat? De vroedvrouwen zeiden 
tegen de farao: Omdat de Hebreeuwse 
vrouwen niet zijn zoals de Egyptische 
vrouwen, want zij zijn sterk. Zij hebben 
al gebaard, voordat er een vroedvrouw 
bij hen is aangekomen. Daarom deed 
God aan de vroedvrouwen goed, en het 
volk werd talrijk en zeer machtig. En 
het gebeurde, omdat de vroedvrouwen 
God vreesden, dat Hij aan hen nako-

BIjBEL

IsraËl
een heel bijzonder 
volk

Deel 8         MOzEs

Gen. 46:3 
“Ik ben God, de God van uw vader. Wees niet bevreesd om 
naar Egypte te trekken, want Ik zal u daar tot een groot volk 
maken!”
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Het Duizendjarige Rijk - eet utopie?

55 Antwoorden op vragen over  
het leven na de dood

Zijn er dieren in de hemel? 

Dat is een goeie vraag. En zo zijn er veel andere vragen 
die de mensen bezighouden, zoals: Weten de bewoners 
van de hemel wat er aan de hand is op de aarde? Of: 
Kunnen zelfmoordenaars in de hemel komen? Ga aan 
de slag met het stellen van moeilijke vragen. In dit boek 
krijgt u duidelijke, begrijpelijke en informatieve antwoor-
den op vragen die u misschien niet durfde te stellen…

Mark Hitchcock • 232 pag. • Paperback            € 11,95

Feiten over halloween
“Trick or Treat!” – “Een snoepje, of ik schiet!” – Elk kind probeert op Halloween zo veel 
mogelijk snoep te bemachtigen. Een spel waarbij allerlei dingen horen, waarvan de 
kinderen geen idee hebben waar het werkelijk om gaat. Maar of ze nu “Trick or Treat!” 
spelen of verkleed in griezelige kostuums naar school gaan, Halloween leert kinderen 
om te gaan met heksen, geesten en occulte zaken. Is dit feest op 31 oktober echt on-
schuldig of heeft het toch een duistere kant? 

John Ankerberg & John Weldon • 80 pag. • Paperback                           € 1,50

Israëlkalender 2017

Onze Israëlkalender, die we elk jaar uitgeven. Zoals altijd zijn 
er weer prachtige foto’s te zien met een passend Bijbelvers. 
Christelijke en Joodse feestdagen worden er ook in vermeld.  
 
En ‘must have’ voor ieder Israëlvriend!
 
 
Afmetingen: 41,0 bij 29,7cm                                            € 11,50

melingen schonk. Toen gebood de farao 
heel zijn volk: Al de zonen die geboren 
worden, moet u in de Nijl werpen, maar 
al de dochters mag u in leven laten.”

We zien hier weer een listige poging 
van satan om de geboorte van het volk 
Israël te verhinderen. Gods grote tegen-
speler gaf zich in deze strijd om de heer-
schappij over de mensen zeker niet ge-
wonnen. Maar Mozes werd gered toen 
zijn moeder hem in een biezen mandje 
tussen het riet aan de oever van de Nijl 
zette. De zus van Mozes (waarschijnlijk 
Mirjam) verstopte zich in de buurt om 
te kijken wat er zou gebeuren. Exodus 
2:5–10 schildert het: 

 «Toen daalde de dochter van de fa-
rao af om zich te wassen in de Nijl. Ter-
wijl haar dienaressen langs de kant van 
de Nijl liepen, zag zij het mandje midden 
in het riet. Zij stuurde haar slavin om 
het te halen. Toen zij het opendeed, zag 
zij hem, het kind. En zie, het jongetje 
huilde. Zij kreeg medelijden met hem 
en zei: Dit is een van de Hebreeuwse 
kinderen. Toen zei zijn zuster tegen 
de dochter van de farao: Zal ik voor u 
een voedster uit de Hebreeuwse vrou-
wen gaan roepen, die dat kindje voor 
u de borst kan geven? De dochter van 

de farao zei tegen haar: Ga maar. Toen 
ging het meisje de moeder van het kind 
roepen. En de dochter van de farao zei 
tegen haar: Neem dit kind mee en geef 
het voor mij de borst. Ikzelf zal u uw 
loon geven. De vrouw nam het jongetje 
mee en gaf het de borst. En toen het 
jongetje groot geworden was, bracht zij 
hem bij de dochter van de farao, en hij 
werd haar tot zoon. Zij gaf hem de naam 
Mozes. Want zei ze, ik heb hem uit het 
water getrokken.”

God koos weer een man uit om de ge-
schiedenis van de Israël voort te zetten 
en om van dit volk een natie te maken. 
Israël moest geboren worden, anders 
zou het hele heilsplan van God misluk-
ken. Mozes werd de geroepen leider om 
dit volk uit de slavernij van Egypte te 
leiden. God maakte bekend dat hij het 
geroep van Zijn geknechte volk had ge-
hoord. Nu kwam Hij de Hebreeën red-
den, zodat ze Hem zouden aanbidden. 
Zoals beloofd redde God zijn verbonds-
volk uit de slavernij, toonde Hij hun Zijn 
macht en betrouwbaarheid, openbaarde 
Zich in heerlijkheid, gaf Israël Zijn wet, 
opende de weg om gemeenschap met 
hen te hebben en woonde tenslotte te 
midden van Zijn volk.        ∎

faraO Gaf BEvEL 
ELK jOnGETjE DaT BIj 
DE hEBrEEën WErD 
GEBOrEn In DE nIjL TE 
GOOIEn. Maar MOzEs 
WErD GErED.
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N o r b e r t  L i e t h  i s  s c h r i j v e r  e n  p u b l i c i s t .  H i j  m a a k t  d e e l  u i t  v a n  h e t  b e s t u u r  v a n  h e t  i n t e r n a t i o n a l e  Z e n d i n g s w e r k 
‘ M i d d e r n a c h t s r o e p ’  t e  Z w i t s e r l a n d .  C e n t r a a l  p u n t  v a n  z i j n  w e r e l d w i j d e  v e r k o n d i g i n g  i s  d e  u i t l e g  v a n  h e t 
P r o f e t i s c h e  W o o r d  v a n  G o d . 

I n  d e z e  c o n f e r e n t i e  w i l l e n  w e  d e  3  h o o f d s t u k k e n  u i t  d e  T i t u s b r i e f  v e r s  v o o r  v e r s  b e s p r e k e n .  D i t  u n i e k e 
w e e k e n d  w o r d t  g e o r g a n i s e e r d  i n  C h r .  v a k a n t i e -  &  c o n f e r e n t i e h o t e l  ‘ t  V i e r h o u t e r b o s  t e  V i e r h o u t e n .  B e l e e f 
v a n a f  v r i j d a g m i d d a g  t / m  z o n d a g m i d d a g  e e n  v o l l e d i g  v e r z o r g d  w e e k e n d  m e t  o p b o u w e n d e  s t u d i e s  e n  g e n i e t 
v a n  d e  p r a c h t i g e  n a t u u r  m i d d e n  i n  d e  Ve l u w s e  b o s s e n .

Datum: 10 t/m 12 februari 2017

Thema: ‘Pastorale lessen uit de brief aan Titus!

B I J B E L S T U D I E W E E K E N DB I J B E L S T U D I E W E E K E N D

* 1 persoonskamer   € 140,- p.p. volpension!
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* Studio/appartement  € 155,- p.p. volpension!
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v a n a f  v r i j d a g m i d d a g  t / m  z o n d a g m i d d a g  e e n  v o l l e d i g  v e r z o r g d  w e e k e n d  m e t  o p b o u w e n d e  s t u d i e s  e n  g e n i e t 

N o r b e r t  L i e t h  i s  s c h r i j v e r  e n  p u b l i c i s t .  H i j  m a a k t  d e e l  u i t  v a n  h e t  b e s t u u r  v a n  h e t  i n t e r n a t i o n a l e  Z e n d i n g s w e r k 
‘ M i d d e r n a c h t s r o e p ’  t e  Z w i t s e r l a n d .  C e n t r a a l  p u n t  v a n  z i j n  w e r e l d w i j d e  v e r k o n d i g i n g  i s  d e  u i t l e g  v a n  h e t 
P r o f e t i s c h e  W o o r d  v a n  G o d . 

I n  d e z e  c o n f e r e n t i e  w i l l e n  w e  d e  3  h o o f d s t u k k e n  u i t  d e  T i t u s b r i e f  v e r s  v o o r  v e r s  b e s p r e k e n .  D i t  u n i e k e 
w e e k e n d  w o r d t  g e o r g a n i s e e r d  i n  C h r .  v a k a n t i e -  &  c o n f e r e n t i e h o t e l  ‘ t  V i e r h o u t e r b o s  t e  V i e r h o u t e n .  B e l e e f 
v a n a f  v r i j d a g m i d d a g  t / m  z o n d a g m i d d a g  e e n  v o l l e d i g  v e r z o r g d  w e e k e n d  m e t  o p b o u w e n d e  s t u d i e s  e n  g e n i e t 

Thema: ‘Pastorale lessen uit de brief aan Titus!
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P r o f e t i s c h e  m o m e n t e n

zaterdag 19-11-16 • begin 13.30 uur
boekentafel •  muziek en samenzang • koffie en thee

Het Brandpunt te Doorn
Brandpuntkapel

Postweg 18

Norbert Lieth Middernachtsroep


