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Het is weer zover. We zijn opnieuw van het oude naar het nieuwe jaar overgegaan. Bij velen van ons betekent dit 
uiteraard ook opnieuw weer: ‘Dit ga ik anders doen of  dat ga ik beter doen.’ Ja, zo nemen we weer nieuwe beslissin-
gen, opdat dingen die in het verleden fout zijn gegaan, nu wel beter zullen zijn of worden. Soms lukt het, maar soms 
ook niet. Dan zijn we teleurgesteld en willen het liefst de tijd weer terugdraaien en het jaar nog een keer beginnen.

Is dat bij u soms niet ook zo? Wanneer echter iedereen in staat zou zijn om dit te doen, dan zouden we steeds in 
hetzelfde jaar blijven steken. Hoe fijn is het dan toch om te weten dat er Iemand is, Die ons leidt. Als we erover 
nadenken en dat telkens weer opnieuw, wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft, dan mogen we getroost het 
nieuwe jaar beginnen met Hem. Maar als er dan toch weer dingen fout gaan, als we Hem toch weer teleurstellen? 
Hebreeën 4:15 geeft daar een prachtig en bemoedigend antwoord op: ‘Want wij hebben geen Hogepriester Die 
geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar 
zonder zonde.’ Dit is één van vele wonderbare verzen, waaruit we hoop mogen putten, omdat Hij verzocht werd zoals 
wij, maar daarin niet gezondigd heeft. Daardoor begrijpt Hij ons, toont Hij Zijn medeleven met ons en kan Hij ons 
helpen in elke situatie van ons leven. Wij mogen volledig vertrouwen in Hem hebben. Laten we derhalve vooral met 
Jezus Christus dit nieuwe jaar beginnen.

Misschien zullen we elkaar spoedig ontmoeten tijdens onze Maranathaweek met Norbert Lieth. Zoals u achter in 
dit nummer kunt lezen, bezoeken we van D.V. 5 t/m 12 februari 2017 verschillende plaatsen. Van 5 t/m 9 febru-
ari zullen we in Utrecht, Scheveningen, Gorinchem, Marum en Baarn zijn. Norbert Lieth zal dan spreken over het 
onderwerp ‘Wat heeft het Mattheüsevangelie ons vandaag te zeggen?’ Afsluitend houden we vervolgens van 10 
t/m 12 februari een Bijbelstudieweekend in ‘Het Vierhouterbos’ te Vierhouten. Hiervoor zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar. Vanwege de beschikbare ruimte is het niet mogelijk om hiervan één of meerdere dagdelen te bezoe-
ken. Het onderwerp daar zal zijn: ‘Pastorale lessen uit de brief aan Titus!’ Dit is een gedeelte uit een nieuw boek, 
nl.  ‘De Pastorale Brieven’ van Norbert Lieth, dat we één dezer weken hopen uit te geven. Uiteraard kunt u dit ook 
nu al vooraf bij ons bestellen. Het zou ons zeer verblijden als we u tijdens deze week zullen ontmoeten. Wilt u ook 
anderen zoveel mogelijk op onze samenkomsten attent maken?

Eind vorig jaar zijn we begonnen om video-opnames van verschillende spreekbeurten op onze website en ons 
YouTube-kanaal te plaatsen. Maak a.u.b. ook daar gebruik van. Uiteraard kunt u ook cd-opnames bestellen. Naast 
boodschappen van Norbert Lieth en René Malgo zijn we nu zelfs begonnen om ook  boodschappen van Wim Malgo 
op onze website te zetten. Na verloop van tijd zullen er daar ook steeds meer aan worden toegevoegd.

Met Hebreeën 12:1-2  wensen we u voor het nieuwe jaar 2017 Gods onmisbare zegen toe:  ‘Welnu dan, laten ook 
wij, nu wij door zo’n menigte  van getuigen omringd worden,  afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk 
verstrikt. En laten wij  met volharding  de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op 
Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.  Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, 
het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand  van de troon van God.’

In onze spoedig wederkomende Heiland verbonden,

uw Raphael en Lea Roos
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De bosbranden van eind november overal in Israël waren in eerste instantie een gevolg 
van de extreme weersomstandigheden. Voordat de branden uitbraken was er geen 
noemenswaardige hoeveelheid neerslag gevallen. Daardoor kon vanwege de dagenlang 
aanhoudende extreem harde en uiterst droge oostenwind een weggeworpen sigaret al 
een verwoestende brand aansteken. 
Het gelijktijdig uitbreken van branden voedde al van meet af aan de voor de hand lig-
gende verdenking dat Palestijnen de branden opzettelijk hadden aangestoken – als een 
andere vorm van terreur. Deze beschuldigingen moesten natuurlijk wel bewezen worden. 
Aansluitende Palestijnse vreugde-uitingen over de branden op internet versterken dit 
vermoeden echter wel. 
De internationale bereidheid om Israël in deze noodsituatie te helpen bleek erg groot. Er 
kwamen blusvliegtuigen uit Cyprus, Griekenland, Italië, Rusland, Turkije, Kroatië, Frankrijk, 
Spanje, Azerbeidzjan, Oekraïne, de VS en Egypte. Daarnaast boden nog veel andere landen 
Israël hulp aan. Verder kwamen er ruim 160 vrijwillige brandweermannen uit Cyprus en 
de VS om hun collega’s in Israël in hun strijd tegen het vuur te steunen. 
Een aparte vermelding bij dit alles is natuurlijk de hulp van acht Palestijnse brandweer-
wagens met bemanning waard, die Israël steunden bij het bestrijden van de branden. 
Daarmee gaf de Palestijnse leiding een duidelijk sein af dat zij brandstichting veroordeelde. 
Anders dan de grote bosbrand die zes jaar geleden op de Karmel woedde, waarbij 44 
mensen om het leven kwamen, vielen er dit keer geen mensenlevens te beklagen, alhoewel 
het vuur zelfs in de stad Haifa heeft gewoed en men duizenden mensen moest evacueren. 
Veel woningen raakten beschadigd of brandden deels uit. 
Vanwege de telkens terugkerende grote bosbranden moet Israël, dat trots is op zijn aange-
plante bossen, zich afvragen of pijnbomen en dennen wel de juiste bomen voor dit land zijn. 
De bomen die hier van nature thuishoren zijn namelijk eiken, die niet kwetsbaar zijn voor 
bosbranden. Steeds weer blijkt dat menselijk ingrijpen in de natuur tenslotte fataal is als 
men de door de natuur gegeven eigenschappen negeert. Ook blijkt dat de dennenbossen 
na ongeveer tachtig jaar beginnen af te sterven. Deze ervaringen hebben ertoe geleid dat 
men nu meer en meer bomen aanplant die voor het natuurlijk milieu geschikt zijn en ook 
in de Bijbel worden genoemd. Anders dan dennen groeien deze bomen jammer genoeg 
wel langzamer, maar daar staat tegenover dat ze honderden jaren oud en reusachtig groot 
kunnen worden.
Wie een boom plant, mag niet vergeten dat hij hem niet alleen voor zichzelf plant, maar 
ook voor de komende generaties. Maar met het oog op het duizendjarig rijk zegt God via 
Jesaja dat de levensduur van een mens op die van een boom zal lijken: “Want de dagen 
van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom” (Jes. 65:22). 
Gods bedoeling met de mens was om hem in gemeenschap met zijn Schepper eeuwig 
te laten leven. De zondeval heeft deze gemeenschap echter kapot gemaakt. Maar God 
heeft Zijn oorspronkelijke plan niet opgegeven. In Christus Jezus is het mogelijk om tot 
God terug te keren en eeuwig leven te ontvangen. Dat is bij alle tijdelijkheid en vergan-
kelijkheid onze levende hoop.
In deze levende hoop wil ik alle lezers hartelijk groeten met de beste zegenwensen voor 
het nieuwe jaar en hen danken voor al hun meedragen en de verbondenheid in het werk 
voor de Heer.
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Spanje, Azerbeidzjan, Oekraïne, de VS en Egypte. Daarnaast boden nog veel andere landen 
Israël hulp aan. Verder kwamen er ruim 160 vrijwillige brandweermannen uit Cyprus en 
de VS om hun collega’s in Israël in hun strijd tegen het vuur te steunen. 
Een aparte vermelding bij dit alles is natuurlijk de hulp van acht Palestijnse brandweer-
wagens met bemanning waard, die Israël steunden bij het bestrijden van de branden. 
Daarmee gaf de Palestijnse leiding een duidelijk sein af dat zij brandstichting veroordeelde. 
Anders dan de grote bosbrand die zes jaar geleden op de Karmel woedde, waarbij 44 
mensen om het leven kwamen, vielen er dit keer geen mensenlevens te beklagen, alhoewel 
het vuur zelfs in de stad Haifa heeft gewoed en men duizenden mensen moest evacueren. 
Veel woningen raakten beschadigd of brandden deels uit. 
Vanwege de telkens terugkerende grote bosbranden moet Israël, dat trots is op zijn aange-
plante bossen, zich afvragen of pijnbomen en dennen wel de juiste bomen voor dit land zijn. 
De bomen die hier van nature thuishoren zijn namelijk eiken, die niet kwetsbaar zijn voor 
bosbranden. Steeds weer blijkt dat menselijk ingrijpen in de natuur tenslotte fataal is als 
men de door de natuur gegeven eigenschappen negeert. Ook blijkt dat de dennenbossen 
na ongeveer tachtig jaar beginnen af te sterven. Deze ervaringen hebben ertoe geleid dat 
men nu meer en meer bomen aanplant die voor het natuurlijk milieu geschikt zijn en ook 
in de Bijbel worden genoemd. Anders dan dennen groeien deze bomen jammer genoeg 
wel langzamer, maar daar staat tegenover dat ze honderden jaren oud en reusachtig groot 
kunnen worden.
Wie een boom plant, mag niet vergeten dat hij hem niet alleen voor zichzelf plant, maar 
ook voor de komende generaties. Maar met het oog op het duizendjarig rijk zegt God via 
Jesaja dat de levensduur van een mens op die van een boom zal lijken: “Want de dagen 
van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom” (Jes. 65:22). 
Gods bedoeling met de mens was om hem in gemeenschap met zijn Schepper eeuwig 
te laten leven. De zondeval heeft deze gemeenschap echter kapot gemaakt. Maar God 
heeft Zijn oorspronkelijke plan niet opgegeven. In Christus Jezus is het mogelijk om tot 
God terug te keren en eeuwig leven te ontvangen. Dat is bij alle tijdelijkheid en vergan-
kelijkheid onze levende hoop.
In deze levende hoop wil ik alle lezers hartelijk groeten met de beste zegenwensen voor 
het nieuwe jaar en hen danken voor al hun meedragen en de verbondenheid in het werk 
voor de Heer.
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De Palestijnse Autoriteit is, onder andere via de  

UNESCO, bezig de geschiedenis te herschrijven. Hun 
doel is het ondermijnen van de legitimiteit van de 

Joodse soevereiniteit in het land Israël.

Het originele document, dat we kennen onder 
de naam Balfour-verkaring, wordt in de British 
Library in Londen bewaard. Dit geschrift is een 
schriftelijke toezegging van de Britse regering 
om het ontstaan van “een nationaal thuisland van 
het Joodse volk in Palestina” te zullen steunen. 
Deze verklaring, een van de wegbereiders voor de 
stichting van de staat Israël, werd in november 
1917 door de Britse minister van Buitenlandse 
Zaken Arthur James Balfour aan Lionel Walter 
Rothschild gezonden, een vermaard Brits bankier 
uit de internationale financiële Rothschild-dynas-
tie. Een volle eeuw later wordt dit document het 
middelpunt van een internationale campagne die 
de PA heeft uitgeroepen. Het doel van de cam-
pagne is de Britse regering ertoe te bewegen hun 
toezegging nietig te verklaren of tenminste het 
Palestijnse volk hun excuses aan te bieden voor 
dit “koloniale project”. Vanuit het oogpunt van 
de Palestijnen is het een document dat “mensen 
een plek beloofde waar zij niet thuishoorden en 
die ook niet van hen was”. Aan Palestijnse kant 
noemt men dit document herhaaldelijk een “mis-
daad tegen het Palestijnse volk”.

De inleiding van deze campagne vond plaats 
op een symbolische plaats: in het Britse Hoger-
huis, in het kader van een eind 2016 georgani-
seerde ontmoeting met barones Jenny Tonge, die 
genoegzaam bekend staat om haar anti-Israë-
lische instelling. Tot groot ongenoegen van de 
Palestijnen baarde niet de eigenlijke inhoud van 
deze ontmoeting opzien, maar wel de uitspraken 
die deze Britse afgevaardigde deed. Vanwege 
hun klaarblijkelijk antisemitische gerichtheid 
weerklonken ze namelijk in de hele wereld. Dit 
lid van de Britse Liberaal-Democratische par-
tij had de Joden de verantwoordelijkheid voor 
de Shoah in de schoenen geschoven. Daarvoor 
oogstte zij tijdens het treffen dan wel de bijval 
van de uitgenodigde gasten, maar op internati-
onaal niveau verontwaardiging en felle protes-
ten. Maar deze niet echt gelukkige start van de 
campagne bracht de initiatiefnemers niet van 
de wijs. Ze willen hun pogingen in deze zaak in 
2017 voortzetten.

Deze poging om de geschiedenis te her-
schrijven of meteen helemaal opnieuw te schrij-

ven gaat gepaard met de Palestijnse pogingen 
via de UNESCO om een Joodse verbondenheid 
met de heilige plaatsen in Jeruzalem te looche-
nen. In beide gevallen gaat het om een politiek 
gemotiveerde campagne die niets minder is dan 
een farce. Nadat de Palestijnen op de laatste 
top van de Arabische Liga in Mauritanië hadden 
aangekondigd Groot-Brittannië aan te zullen 
klagen wegens de Balfour-verklaring, zei Isra-
els premier Netanyahu dat “de Palestijnen dan 
net zo goed aartsvader Abraham kunnen aan-
klagen, die grondbezit in Hebron kocht, of Iran 
voor de rechtbank kunnen slepen vanwege de 
Cyrus-verklaring [de Perzische koning die de 
Joden in 539 v.Chr. toestond om vanuit de Ba-
bylonische ballingschap naar Sion terug te ke-
ren]. Maar achter deze kennelijke farce ligt de 
eigenlijke wortel van het conflict verborgen: de 
PA wenst de Balfour-verklaring uit de geschied-
schrijving geschrapt te hebben omdat men te-
gen een Joodse soevereiniteit in het land Irsaël 
is en echt niet alleen maar tegen de Israëlische 
bezetting van de Westbank en Oost-Jeruzalem 
en tegen de Israëlische nederzettingen. Vanuit 
deze houding proberen de Palestijnen een ca-
sus op te bouwen die de Joodse geschiedenis 
(UNESCO) en het verhaal van het zionistische 
Jodendom (Balfour-verklaring) in diskrediet 
brengt…”

De Balfour-verklaring ging eveneens over 
de “religieuze en burgerrechten van niet-Joden 
in Palestina”. Op basis van deze verklaring be-
sloten de Verenigde Naties in 1947 dat het land 
met het aflopen van het Britse mandaat in twee 
staten opgedeeld moest worden: een Joodse en 
een Palestijnse staat. De ware tragedie van het 
Midden-Oosten is dat de Palestijnen het delings-
voorstel verwierpen. Hun vijandigheid ten op-
zichte van de stichting van een Joodse staat in 
het land Israël won het toen al van hun streven 
naar een eigen nationale staat. “Als de Palestij-
nen in 1947 Ja hadden gezegd tegen een Joodse 
staat, dan was er geen oorlog om geweest”, zo 
zette Netanyahu voor de VN uiteen. “En als ze nu 
eindelijk eens Ja zouden zeggen tegen een Jood-
se staat, dan konden we het conflict eens en voor 
altijd achter ons laten.”           Zwi Lidar

nETanYahu:  “dE 
PaLESTIjnEn KunnEn 
dan nET zO gOEd 
aaRTSVadER 
aBRahaM 
aanKLagEn, dIE 
gROndBEzIT In 
hEBROn KOChT, Of 
IRan VOOR dE 
REChTBanK SLEPEn 
VanWEgE dE CYRuS-
VERKLaRIng”.
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DDe grenzeloze huichelarijparty van 
de UNESCO gaat maar door. Slechts en-
kele dagen nadat de meerderheid van de 
leden een resolutie hadden aangenomen 
die elke verbondenheid van het Joodse 
volk met de tempelberg loochent, ging 
dit orgaan, dat namens de Verenigde 
Naties voor onderwijs, wetenschappen 
en cultuur verantwoordelijk is, op deze 
voor Israël smadelijke lijn door, dit keer 
onder de dekmantel van een verzoek uit 
Damascus.

Ondanks de burgeroorlog, die van 
het land en zijn inwoners een bloedige 
prijs eist, vindt de Syrische regering 
schijnbaar nog tijd om protesten uit 
te werken die dan aan de UNESCO 
worden voorgelegd, om tekeer te 
gaan tegen vermeende archeologi-
sche opgravingen door Israël aan 
de grens met Syrië en ook daarover-
heen. Syrië diende in oktober 2016 een 
klacht in die aan een voor culturele aan-
gelegenheden verantwoordelijke diplo-
maat van de UNESCO werd voorgelegd. 
Daarin beweerde Syrië dat Israël sinds 
de zomermaanden illegale opgravingen 
verricht in de buurt van het dorp Bir 
Ajam ten zuiden van Quneitra. Israël 
heeft dit dorp tijdens de Zesdaagse oor-
log van 1967 veroverd, maar besloot in 
1974 dat het aan de Syrische kant van 
het veiligheidshek moest komen te lig-
gen. Bij de wapenstilstand die Israël en 
Syrië na de Jom Kippoer oorlog onder-
tekenden, werd echter eveneens vastge-

legd dat zowel het dorp als de omgeving 
een gedemilitariseerde zone zijn.

In een brief die door de UNESCO was 
opgesteld en aan de Israëllische ambas-
sadeur Carmel Shama-Hacohen werd 
overhandigd, wordt de Israëlische diplo-
maat opgeroepen zijn broodheren mede 
te delen dat dergelijke opgravingen de 
Haagse conventie ter bescherming van 
cultuurgoederen schenden. Uit deze 
korte brief blijkt duidelijk dat er niet de 
minste twijfel over de juistheid van de 
Syrische bewering was opgekomen. Aan 
de kant van de UNESCO stond meteen en 

zonder nader onderzoek vast: Israël is 
schuldig en probeert opzettelijk Syrisch 
cultuurgoed te beschadigen. Opgemerkt 
zij nog dat de Israëlische Oudheidkun-
dige Dienst kort na het bekend worden 
van dit schrijven de UNESCO een offi-
ciële verklaring heeft doen toekomen 
en duidelijk heeft gemaakt dat er in het 
genoemde gebied vanzelfsprekend geen 
opgravingen worden verricht.

“Deze klacht, die aan oplichting 
grenst, bewijst dat de Arabische landen 
dit orgaan van de VN gebruiken als in-
strument om tegen Israël op te treden”, 
zo zei Israëls ambassadeur bij de UNES-

unESCO: 
nIEuWE SLag OndER 
ISRaëLS gORdEL
Syrië heeft bij de UNESCO protest aangetekend. Israël zou op Syrisch grondgebied opgravingen 
verrichten. In plaats van zich te bekommeren om de verwoesting van antiek cultuurgoed in de regio 
door de terreurbeweging IS, pakte de UNESCO het Syrische protest op en viel het Israël aan.

CO Shama-Hacohen. “Toch hebben we 
elke zaak onderzocht, zoals het hoort, 
en elk verwijt zakelijk beantwoord, ook 
al ging het om zaken waarvan je haren 
te berge rezen. Dit keer, moet ik zeggen, 
ben ik hoogst verbaasd dat men in Syrië 
nog tijd weet te vinden om zich bezig te 
houden met iets wat in werklelijkheid 
niet eens bestaat”, zo voegde hij aan 
toe.

Sinds het uitbreken van de Syrische 
burgeroorlog en met name sinds de 
zelfbenoemde Islamitische Staat een 
deel van het Syrische grondgebied heeft 

bemachtigd, vindt er in dit gebied 
een veldtocht tegen unieke cultuur-
goederen van de mensheid plaats. 
Om maar twee voorbeelden van deze 
vernietigingswoede te noemen: Tad-
mor (Palmyra) en Dura Europos. Al-
hoewel men nog geen gedetailleerd 

overzicht heeft, lijkt hier cultuurgoed 
onherroepelijk verloren te zijn gegaan. 
In Dura Europos bevindt zich onder de 
verwoeste cultuurgoederen ook een sy-
nagoge die uit de derde eeuw dateerde. 
Wat er van de unieke en voor de hele 
mensheid belangrijke fresco’s is gewor-
den is nog steeds onzeker. Maar IS ver-
nietigt de antieke schatten die niet in 
hun concept van de fundamentalistische 
islam passen niet alleen, men verkoopt 
deze schatten ook aan zwarthandelaars 
of verzamelaars. En daarover heeft Sy-
rië nog geen enkele keer een klacht bij 
de UNESCO ingediend.           Zwi Lidar

IS verwoest niet alleen antieke schatten, 

maar verkoopt deze schatten ook aan 

zwarthandelaars of verzamelaars.
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ISRaëLS BETREKKIngEn In hET 
MIddEn-OOSTEn

In Israël duiken hier en daar documenten op die erop wij-
zen dat er contacten tussen de Joodse staat en Saoedi-Ara-
bië bestaan. De laatste jaren zijn er meerdere ontmoetingen 
op internationale forums geweest. In Saoedi-Arabië schijnen 
de media zich af te keren van de opvatting dat Israël verwer-
pelijk is. De thans in de VS woonachtige Salman an-Ansari, 
een van de bekendste Saoedische mediapersoonlijkheden, 
viel bijzonder op met zijn eis om tot normale betrekkingen 
tussen de beide landen te komen. Hij eist normalisering om-
dat hij gelooft dat dit in hoge mate aan de stabiliteit in de 
regio kan bijdragen. In het licht hiervan is er nog een bericht 
interessant: Israëls ambassadeur bij de VN Danny Danon zou 
een reis naar Dubai hebben ondernomen en aan een belang-
rijke ontwikkelingsconferentie in dit olie-exporterende land 
hebben deelgenomen. Volgens de Israëlische media is zijn 
driedaagse reis geheim gehouden en onder verscherpte 
veiligheidsmaatregelen gemaakt. Deskundigen zien 
in deze en andere soortgelijke ontwikkelingen een 
teken voor veranderende bondgenootschappen in 
het Midden-Oosten.             AN∎

nIEuWS Van hET fROnT 
TEgEn BdS

Groot-Brittannië mag de Europese Unie dan de rug 
toegekeerd hebben, het speelt echter nog steeds onder 
één hoedje met Europa als het gaat om de BDS-bewe-
ging (boycot, desinvestering en sancties tegen Israël) 
en antisemitisme. Het is niet alleen de Labour partij 
die op dit punt steeds weer door schandalen wordt op-
geschrikt, inmiddels heeft ook barones Jenny Tonge 
van de Liberaal-Democratische partij wegens antise-
mitische uitlatingen moeten aftreden. Verder neemt 
het aantal gevallen van fysiek geweld tegen Britse 
Joden en Israëlische gastsprekers op hogescholen in 
bedenkelijke mate toe. En het schijnt niet te helpen 
dat de nieuwe premier May “zero tolerantie tegen 
antisemitisme” eiste en dat vice-staatssecretaris van 
Volksgezondheid David Mowat waarschuwde dat een 
boycot van Israëlische producten tot een ernstig te-
kort aan medicijnen zal leiden. Veel tegenstanders van 
Israël voelden hun acties bevestigd door een uitlating 
van Federica Mogherini, gevolmachtigde voor Buiten-
landse Zaken van de EU, die benadrukte dat maatre-
gelen van BDS onder bescherming van de vrijheid van 
meningsuiting staan. Tegelijkertijd liet zij zich echter 

tegen boycotmaatregelen tegen Israël uit. 
In de VS daarentegen vaardigen steeds 

meer staten wetten uit die BDS activi-
teiten illegaal verklaren. Verder heeft 
de vroegere Pink Floyd rockster Ro-
ger Waters, die andere kunstenaars 
aanviel en onder druk zette vanwe-
ge optredens in Israël, een domper 

gekregen, want vanwege zijn an-
ti-Israël activiteiten hebben 
meerdere sponsors tegelijk 
hun contracten met hem 
opgezegd.           AN∎
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DE KESSET WACHT EEN HETE WINTER
Met de opening van de zitting van de Knesset gedurende het winterseizoen overtrof-

fen de Israëlische media elkaar met de profetie dat het een stormachtige winter met 
bijzonder heftige debatten zou worden. Sommingen voorspelden zelfs dat de vijf-partij-
en-coalitie van Netanjahu vanwege enkele komende thema's hevig beproefd zou wor-en-coalitie van Netanjahu vanwege enkele komende thema's hevig beproefd zou wor-en-coalitie van Netanjahu vanwege enkele komende thema's hevig beproefd zou wor
den. Als grootste uitdaging voor de coalitie zien de meesten de door het Hooggerechts-
hof bevolen ontruiming van de nederzettingsvoorpost Amona. De regering staat onder 
druk om het ontruimingsbevel op te moeten volgen, wat problematisch zal worden voor 
enkele coalitiepartners, die prominente voorstanders zijn van de nederzettingspolitiek. 
Nog een "hot issue" zal het plan van Netanjahu zijn, de Israël Broadcast Authority op te 
heffen en inplaats van de openbaar-rechterlijke televisie en radio een nieuwe corporatie 
in het leven te roepen. Velen verwijten hem, naar een nieuwe personele bezetting te 
streven, die meer met zijn politieke voorstellingen overeenkomt.              AN∎
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LaaT BEKEnd gEWORdEn: 
dE KgB In ISRaëL

Toen een Russische KGB-agent genaamd 
Vasili Mitrochin in 1992 naar Groot-Brittannië 
overliep, vielen de door hem gekopieerde documenten in 
handen van de Britten, die ze tot voor kort echter geheim hielden. 
Ronen Bergman, die als verslaggever voor Yediot Achronot werkt, heeft nu 
enkele gegevens eruit gepubliceerd die met Israël te maken hebben. In de KGB-do-
cumenten uit de 40-er tot 60-er jaren worden Israëlische politici genoemd, militai-
ren, leden van de geheime dienst, mensen die in de veiligheidsindustrie werkzaam 
waren alsmede journalisten, geestelijken en buitenlandse diplomaten. Helder is dat 
er over de meesten slechts verslag werd gedaan, maar er zijn ook aanwijzingen dat 
sommigen voor deze stroom van informatie verantwoordelijk waren. Het blijft ech-
ter onduidelijk of deze personen inderdaad formeel door de legendarische geheime 
dienst van de Sovjets waren geworven of slechts handig waren uitgehoord. Het is 
tenminste van een hooggeplaatste medewerkers van Israel Aerospace Industries 
duidelijk dat de KGB hem had gerekruteerd. Verder kwamen er nadere bijzonderhe-
den voor de dag over de spionage van Zeev Avni, die Israël in 1956 als KGB-agent 
wist te ontmaskeren. Hij moest een meerjarige gevangenisstraf uitzitten, maar de 
bekend geworden documenten onthullen nu pas de omvang van zijn spionagewerk, 
wat voor veel mensen in Israël achteraf nog schokkend was.    AN∎
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ISLaMITISChE 
STaaT dROOMT 

Van aanSLagEn 
In ISRaëL

Terwijl de territoriale dromen 
van de zelfbenoemde Islamitische 
Staat als sneeuw voor de zon ver-
dwijnen, lijkt men meer en meer 
tot terreurdaden te willen over-
gaan. Israël krijgt steeds vaker 
te merken dat de aanhangers van 
deze fundamentalisten aan alle 
grenzen van het land aanwezig 
zijn. In dit verband is bekend ge-
worden dat de aan de grens met 
de Sinaï gestationeerde eenheden 
van het Israëlische leger hun trai-
ning steeds meer op het afslaan 
van mogelijke terreurdaden fo-
cussen. Maar ook in het land zelf 
worstelt men met het fenomeen 
IS. Ofschoon de grote meerder-
heid van de Palestijnse en Ara-
bische inwoners van Israël IS 
afwijst omdat deze beweging niet 
de ‘ware islam’ vertegenwoor-
digt, worden er op het vliegveld 
telkens weer Arabische inwoners 
gearresteerd die uit de gelederen 
van IS naar Israël terugkeren. 
Daarnaast wist men de laatste 
tijd meerdere aanslagen te verij-
delen. In het midden in Israël ge-
legen Tayibe arresteerde men drie 
jonge mannen die een aanslag op 
een stadion tijdens een muziek-
concert aan het plannen waren. 
In het zuiden van het land arres-
teerde men vier mannen uit Gaza 
en de Negev, die een feestzaal wil-
den opblazen en een soldaat wil-
den ontvoeren. Dat hun plannen 
vroeg genoeg ontdekt werden is 
aan het uitstekende werk van de 
Israëlische inlichtingendiensten 
te danken.                                 AN∎

ISRaëL VESTIgT hOOP OP nIEuWE 
SECRETaRIS-gEnERaaL Vn

Toen duidelijk was dat de 15 leden van de Veiligheidsraad van de VN bij 
een geheime stemming de vroegere Portugese premier António Guterres 
unaniem tot nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties hadden 
gekozen, kwam er in Israëls regeringsinstellingen hoop op. De laatste tijd 
hebben niet alleen allerlei organen van de VN voor blamerende anti-Is-
raëlische resoluties gezorgd, ook de scheidende secretaris-generaal Ban 

Ki-Moon was herhaaldelijk met eenzijdige uitspraken in het nieuws. 
Guterres, die begin 2017 in functie zal treden, was van 1995 tot 

2002 Portugals premier. Al eerder heeft hij bij de VN de post 
van Hoge Commissaris voor de vluchtelingen bekleed. Hij is 
meerdere keren in Israël op bezoek geweest en onderhield 
goede persoonlijke contacten met wijlen president Peres. Ook 
ex-premier Ehud Barak deelt de Israëlische hoop; op de soci-

ale media liet hij weten: “Ik weet zeker dat hij fair zal zijn”. 
Barak gelooft niet dat Guterres een troublemaker 

is, maar eerder een man die de kunst van brug-
gen bouwen verstaat.    AN∎

RIjKSBEgROTIng 2017-2018 aangEnOMEn
De Israëlische regering neemt maar heel zelden een unaniem besluit. Dat was echter wel het geval bij de stemming over 

de rijksbegroting voor de komende twee jaar, ook al waren er controversiële discussiepunten. Voor 2017 is een begroting van 
360 miljard sjekel en voor 2018 van 376 miljard sjekel aangenomen (rond 85 miljard euro). Belangrijk is dat verscheidene 
ministeries toeslagen zullen ontvangen die onder andere ten goede zuilen komen aan de volksgezondheid, sociale zaken en 
het onderwijs. Terwijl velen hun tevredenheid uitten, waarschuwde Karnit Flug, de gouverneur van de Bank of Israel, dat de 
begroting de fiscale kaders te buiten zou gaan.                       AN∎

Ki-Moon was herhaaldelijk met eenzijdige uitspraken in he
Guterres, die begin 2017 in functie zal treden, was van 1995 tot 

2002 Portugals premier. Al eerder heeft hij bij de VN de post 
van Hoge Commissaris voor de vluchtelingen bekleed. Hij is 
meerdere keren in Israël op bezoek geweest en onderhield 
goede persoonlijke contacten met wijlen president Peres. Ook 
ex-premier Ehud Barak deelt de Israëlische hoop; op de soci

ale media liet hij weten: “Ik weet zeker dat hij fair zal zijn”. 
Barak gelooft niet dat Guterres een troublemaker 

is, maar eerder een man die de kunst van brug
gen bouwen verstaat. 

8 8 

Politiek



Nieuws uit Israël | 01/20178 

LaaT BEKEnd gEWORdEn: 
dE KgB In ISRaëL

Toen een Russische KGB-agent genaamd 
Vasili Mitrochin in 1992 naar Groot-Brittannië 
overliep, vielen de door hem gekopieerde documenten in 
handen van de Britten, die ze tot voor kort echter geheim hielden. 
Ronen Bergman, die als verslaggever voor Yediot Achronot werkt, heeft nu 
enkele gegevens eruit gepubliceerd die met Israël te maken hebben. In de KGB-do-
cumenten uit de 40-er tot 60-er jaren worden Israëlische politici genoemd, militai-
ren, leden van de geheime dienst, mensen die in de veiligheidsindustrie werkzaam 
waren alsmede journalisten, geestelijken en buitenlandse diplomaten. Helder is dat 
er over de meesten slechts verslag werd gedaan, maar er zijn ook aanwijzingen dat 
sommigen voor deze stroom van informatie verantwoordelijk waren. Het blijft ech-
ter onduidelijk of deze personen inderdaad formeel door de legendarische geheime 
dienst van de Sovjets waren geworven of slechts handig waren uitgehoord. Het is 
tenminste van een hooggeplaatste medewerkers van Israel Aerospace Industries 
duidelijk dat de KGB hem had gerekruteerd. Verder kwamen er nadere bijzonderhe-
den voor de dag over de spionage van Zeev Avni, die Israël in 1956 als KGB-agent 
wist te ontmaskeren. Hij moest een meerjarige gevangenisstraf uitzitten, maar de 
bekend geworden documenten onthullen nu pas de omvang van zijn spionagewerk, 
wat voor veel mensen in Israël achteraf nog schokkend was.    AN∎

ISLaMITISChE 
STaaT dROOMT 

Van aanSLagEn 
In ISRaëL

Terwijl de territoriale dromen 
van de zelfbenoemde Islamitische 
Staat als sneeuw voor de zon ver-
dwijnen, lijkt men meer en meer 
tot terreurdaden te willen over-
gaan. Israël krijgt steeds vaker 
te merken dat de aanhangers van 
deze fundamentalisten aan alle 
grenzen van het land aanwezig 
zijn. In dit verband is bekend ge-
worden dat de aan de grens met 
de Sinaï gestationeerde eenheden 
van het Israëlische leger hun trai-
ning steeds meer op het afslaan 
van mogelijke terreurdaden fo-
cussen. Maar ook in het land zelf 
worstelt men met het fenomeen 
IS. Ofschoon de grote meerder-
heid van de Palestijnse en Ara-
bische inwoners van Israël IS 
afwijst omdat deze beweging niet 
de ‘ware islam’ vertegenwoor-
digt, worden er op het vliegveld 
telkens weer Arabische inwoners 
gearresteerd die uit de gelederen 
van IS naar Israël terugkeren. 
Daarnaast wist men de laatste 
tijd meerdere aanslagen te verij-
delen. In het midden in Israël ge-
legen Tayibe arresteerde men drie 
jonge mannen die een aanslag op 
een stadion tijdens een muziek-
concert aan het plannen waren. 
In het zuiden van het land arres-
teerde men vier mannen uit Gaza 
en de Negev, die een feestzaal wil-
den opblazen en een soldaat wil-
den ontvoeren. Dat hun plannen 
vroeg genoeg ontdekt werden is 
aan het uitstekende werk van de 
Israëlische inlichtingendiensten 
te danken.                                 AN∎

ISRaëL VESTIgT hOOP OP nIEuWE 
SECRETaRIS-gEnERaaL Vn

Toen duidelijk was dat de 15 leden van de Veiligheidsraad van de VN bij 
een geheime stemming de vroegere Portugese premier António Guterres 
unaniem tot nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties hadden 
gekozen, kwam er in Israëls regeringsinstellingen hoop op. De laatste tijd 
hebben niet alleen allerlei organen van de VN voor blamerende anti-Is-
raëlische resoluties gezorgd, ook de scheidende secretaris-generaal Ban 

Ki-Moon was herhaaldelijk met eenzijdige uitspraken in het nieuws. 
Guterres, die begin 2017 in functie zal treden, was van 1995 tot 

2002 Portugals premier. Al eerder heeft hij bij de VN de post 
van Hoge Commissaris voor de vluchtelingen bekleed. Hij is 
meerdere keren in Israël op bezoek geweest en onderhield 
goede persoonlijke contacten met wijlen president Peres. Ook 
ex-premier Ehud Barak deelt de Israëlische hoop; op de soci-

ale media liet hij weten: “Ik weet zeker dat hij fair zal zijn”. 
Barak gelooft niet dat Guterres een troublemaker 

is, maar eerder een man die de kunst van brug-
gen bouwen verstaat.    AN∎

RIjKSBEgROTIng 2017-2018 aangEnOMEn
De Israëlische regering neemt maar heel zelden een unaniem besluit. Dat was echter wel het geval bij de stemming over 

de rijksbegroting voor de komende twee jaar, ook al waren er controversiële discussiepunten. Voor 2017 is een begroting van 
360 miljard sjekel en voor 2018 van 376 miljard sjekel aangenomen (rond 85 miljard euro). Belangrijk is dat verscheidene 
ministeries toeslagen zullen ontvangen die onder andere ten goede zuilen komen aan de volksgezondheid, sociale zaken en 
het onderwijs. Terwijl velen hun tevredenheid uitten, waarschuwde Karnit Flug, de gouverneur van de Bank of Israel, dat de 
begroting de fiscale kaders te buiten zou gaan.                       AN∎

8 Nieuws uit Israël | 01/2015 9 

W

BuITEnLandSE POLITIEK

“Wat je hiervandaan ziet, kun je 
daarvandaan niet zien.” Met deze ge-
vleugelde woorden probeerde ex-pre-
mier Ariel Sharon ooit zijn dramatische 
verandering te verklaren van promotor 
van de nederzettingen in Judea en Sa-
maria tot de Israëlische leider die de 
volledige Israëlische terugtrekking 
uit de Gazastrook realiseerde. Avigdor 
Liberman van de partij Israel Beite-
nu heeft de naam een politieke havik 
te zijn. Sinds enkele maanden is deze 
hardliner op het gebied van vredes- en 
veiligheidspolitiek minister van Defen-
sie van Israël en bewijst hij in deze func-
tie dat er in de toenmalige uitspraak van 
Sharon veel waarheid schuilt.

Enkele dagen voor de verrassende 
benoeming van Liberman tot minister 
van Defensie, toen zijn partij nog in 
de oppositiebankjes zat, beweerde hij 
dat hij in een meer invloedrijke positie 
binnen 48 uur voor de liquidatie van de 
leider van Hamas, Ismail Haniyya, zou 
zorgen. Sinds zijn benoeming tot minis-
ter van Defensie, een meer dan slechts 
invloedrijke functie dus, zijn er al heel 
wat meer dan 48 uren verstreken. En 
ze verstreken zonder dat er iets in deze 
richting gebeurde. Sterker nog, Haniyya 
werd niet alleen niet geliquideerd, hij 

van industrieterrei-
nen zullen helpen”, 

zo zei Liberman. Ver-
der zette hij uiteen 
dat Hamas de laatste 
jaren ongeveer een half 
miljard dollar in de mi-
litaire infrastructuur 
van de Gazastrook heeft 
geïnvesteerd, maar zich 
nauwelijks bekommert 
om de herbouw van de 
in de oorlog van 2014 
verwoeste woningen. Hij 
waarschuwde overigens 
ook dat de volgende oor-

log, als die uitbreekt, de 
laatste oorlog van Hamas 

zal zijn, omdat de organisa-
tie dan “volkomen vernietigd” 

zal worden.
De aanleg van havens voor de 

scheep- en luchtvaart en de opbouw van 
industrieterreinen en een infrastructuur 
op het gebied van water, riolering en 
stroom zouden van de Gazastrook het 
nieuwe Hongkong of Singapore van het 
Midden-Oosten kunnen maken, maar 
Hamas heeft, hoe zou het ook anders, 
het aanbod afgeslagen. “Ons staat het 
recht toe om redenen van zelfverdedi-

Minister van Defensie Liberman, vroeger een voorstander van 
de bezetting van de Gazastrook, wil daar best een haven en een 
vliegveld laten bouwen als Hamas belooft te stoppen met het 
verzamelen van wapentuig. Het zal niemand verbazen dat Hamas 
voor het aanbod bedankte.

dE 

dIE EEn pragmaticus 

havik 
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pragmaticus
WER

pragmaticus
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pragmaticus
d

kreeg via omwegen een 
best aanlokkelijk aanbod 
van Israëls minister van 
Defensie: rehabilitatie van de 
Gazastrook op voorwaarde dat 
Hamas stopt met zich te bewa-
penen en tunnels te bouwen.

In een heel buitengewoon 
interview voor de bekende Pa-
lestijnse krant Al-Quds bracht 
minister van Defensie Liber-
man dit aanbod onder woorden. 
Het is volkomen in tegenspraak 
met zijn vroegere uitlatingen; hij 
heeft namelijk altijd de mening 
verkondigd dat de enige ma-
nier om een eind te maken 
aan de raketbeschietin-
gen van Israël vanuit de 
Gazastrook een nieuwe, volledige be-
zetting van dit gebied is. In het inter-
view met Al-Quds zette hij echter uiteen 
dat Israël totaal niet geïnteresseerd 
is in een bezetting van de Gazastrook. 
“Als Hamas stopt met het graven van 
tunnels, het opslaan van wapens en het 
afvuren van raketten, dan heffen wij de 
blokkade van de Gazastrook op en dan 
zijn wij de eersten die bij de rehabilitatie 
van dit gebied alsmede bij de bouw van 
een zee- en een luchthaven en de aanleg 
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ging ons militaire vermogen te bewa-
ren”, zo zette een woordvoerder van 
Hamas in dezen uiteen. Een andere 
hooggeplaatste functionaris van Ha-
mas, de vroegere minister van Binnen-
landse Zaken van de Gazastrook Fathi 
Hammad, vond eveneens duidelijke be-
woordingen: “Tot nu toe hebben alle mi-
nisters van Defensie van Israël dreige-
menten tegen ons geuit. Ze zijn allemaal 
dood”, zo meende hij en voegde eraan 
toe: “Wij zijn niet bang”.

Liberman ging in  het interview ook 
in op de betrekkingen met de Palestijn-
se Autoriteit. Hij benadrukte zijn steun 

aan de tweestatenoplossing voor beide 
volken en verweet president Mahmoud 
Abbas van de PA  voor het falen van de 
onderhandelingen verantwoordelijk te 
zijn. “Abbas heeft geen enkel belang bij 
een akkoord … alleen zijn persoonlijke 
erfenis en die van zijn familieleden inte-
resseert hem”, zo meende hij. Liberman 
houdt een oplossing echter wel voor 
mogelijk. “De weg daarheen is lang en 
moeilijk” en vereist het scheppen van 
vertrouwen aan zowel Israëlische als 
Palestijnse zijde. Van haar kant viel de 
PA Liberman aan vanwege zijn “delegiti-
mering van president Abbas” genoemde 

PaLESTIjnSE auTORITEIT

HHet is best mogelijk dat het presi-
dentschap van de PA van Mahmoud Ab-
bas bij het verschijnen van deze regels 
al geschiedenis is. Er is een heel veel-
voud van scenario’s die daartoe kunnen 
leiden. Het is mogelijk dat hij aftreedt 
of dat hij via een democratisch proces 
uit zijn functie wordt gezet. Maar het 
is evengoed mogelijk dat er een ge-
welddadig einde aan zijn ambtsperi-
ode komt. Abbas leidt de PA al sinds 
15 januari 2005 en velen ergeren zich 
daaraan. Maar ook als geen van de ge-
noemde scenario’s zich zou voordoen, 
staat toch voor alle Palestijnen vast 
dat het eind van zijn ambtsperiode in 
zicht komt. Die mening is men ook in 
Israël toegedaan. En dat is een derma-
te serieuze aangelegenheid dat de Isra-
elische strijdkrachten (IDF) al enkele 
weken geleden een werkgroep in het 
leven hebben geroepen die zich met het 
einde van Abbas en een mogelijk aan-
staande chaos bezighoudt.

Abbas heeft al een tijdje met toene-
mende oppositie zelfs binnen de eigen  
gelederen van Fatah te worstelen. Zijn 
rivalen uit het eigen kamp hebben zich 
in drie vluchtelingenkampen georgani-
seerd en tot grote demonstraties opge-
roepen, die in gewelddadige rellen zijn 
uitgemond. Abbas heeft echter ook bui-
ten de eigen beweging tegenstanders, 

OOK dE Idf gaan ER Van 
uIT, daT hET EIndE Van zIjn 

aMBTSTIjd VOOR dE dEuR 
STaaT En zIjn BEgOnnEn, 

zICh OP ELK MOgELIjK 
SCEnaRIO Van dIT EIndE 

VOOR TE BEREIdEn. hET 
MEEST BEdEnKELIjKE 

SCEnaRIO OMVaT 
gEWELddadIgE gEVEChTEn 

OM dE OPVOLgIng Van 
aBBaS.

uitlatingen. Men verweet Liberman dat 
hij een wig in het Palestijnse volk wil-
de drijven. “Liberman probeert opnieuw 
zijn suikerbrood-en-zweep-politiek on-
der leugens te verbergen, maar daar 
trapt het Palestijnse volk niet in», zo 
klonk het vanuit Ramallah. Daarnaast 
viel de leiding van de PA de redactie van 
de krant Al-Quds aan, omdat ze zo’n in-
terview hadden gedaan en gepubliceerd 
en de mensen daarmee een soort ‘nor-
malisering’ hadden voorgehouden. Het 
staat dus in elk geval vast dat de verba-
le slagenuitwisseling aan beide kanten 
onverminderd doorgaat.     ZL∎

ISRaëL BEREIdT 
zICh VOOR OP 
STRIjd OM 
OPVOLgIng aBBaS
In Israël weet men het zeker: de da-
gen van Mahmoud Abbas als presi-
dent van de Palestijnse Autoriteit zijn 
geteld, dus de PA kon wel eens voor 
de ineenstorting staan.

zoals de leiders van Hamas, die een on-
afhankelijke regering in de Gazastrook 
hebben en op heel wat voorstanders op 
de Westbank kunnen bouwen. Uit angst 
dat Hamas een verkiezingsoverwin-
ning zou kunnen boeken heeft Abbas 
de aankomende gemeenteverkiezingen 
uitgesteld. Dat is echter nog niet alles. 
Abbas heeft ook in sommige delen van 
de Arabische wereld (bij de regeringen 
van Saoedi-Arabië, Jordanië, Egypte en 
de Verenigde Arabische Emiraten) be-
slist niet met welwillendheid te maken. 
Een van de Israëlische tv-kanalen wist 
enige tijd geleden te melden dat de lei-
ders van dit Arabische kwartet hebben 
besloten een neef van Arafat genaamd 
Nasser al-Kidwa als kandidaat voor de 
opvolging van Abbas te steunen. Deze 
man heeft vroeger als Palestijns am-
bassadeur bij de Verenigde Naties ge-
diend.

De Israëlische minister van Defen-
sie Liberman heeft er eveneens toe 
bijgedragen dat de status van Abbas 
wankelt door hem in een interview met 
de toonaangevende Palestijnse krant 
Al-Quds zwak en ook nog eens corrupt 
te noemen. Bovendien hebben we reke-
ning te houden met de verkiezingsover-
winning van Donald Trump in de VS; 
deze zal een eind gemaakt hebben aan 
de laatste hoop van Abbas dat de Ame-
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IS

dE BETEKEnIS Van dE SLag OM 
MOSuL VOOR ISRaëL

Deskundigen volgen de gebeurtenissen in en rond Mosul 
aandachtig, want de volgende oorlog in de regio kan er ook zo 
uitzien. En daarom kijken niet alleen Hezbollah en Hamas die 

kant op, maar ook Israëlische militairen.

DDe wereld spitste de oren toen grondtroepen in de richting van 
Mosul opbraken om de stad op Islamitische Staat te heroveren. 
Mosul is niet maar een willekeurig doel van de Iraakse en Koer-
dische troepen die een internationale coalitie aan hun zijde heb-
ben. Als de op een na grootste stad van Irak is Mosul vanwege zijn 
multi-etnische en multireligieuze karakter en zijn 1600 jaar oude 
christelijke traditie van groot belang. Maar het ligt niet aan deze 
feiten en al evenmin aan de bijna weergaloze stroom vluchtelingen 
dat Russen en Amerikanen, Iraniërs en Syriërs evenals Hezbollah en 
Hamas en de strategen van het Israëlische leger er zoveel aandacht 
voor hebben.

De ongeveer 8000 strijders van de terreurbeweging IS zetten 
tegen de getalsmatig superieure coalitie, die zo’n 35.000 soldaten 
in actie heeft, waaronder enkele elitetroepen, hun kaarten op urba-
ne guerrillatactieken. Vanwege de ongelijke verhoudingen proberen 
niet alleen Hezbollah en Hamas, maar ook Israëlische militairen van 
het verloop van de gevechtshandelingen te leren. De door Iran ge-
sponsorde en diep in het moeras van de Syrische burgeroorlog ver-
strikte Libanese Hezbollah is net zo vertrouwd met de tactieken van 
IS als de in de Gazastrook heersende Hamas. Toch zullen ze zowel 
het optreden van IS als dat van de oprukkende grondtroepen vast en 
zeker intensief bestuderen.

Ze zullen belangstelling hebben voor de guerrilla verrassings-
aanvallen die onder andere tot de vertragingstactiek van IS behoren. 
Hierbij spelen enerzijds slapende terreurcellen een rol, die door ter-
reurdaden in de wijde omgeving de oprukkende troepen moeten af-
leiden en uiteendrijven. Maar ook in de buurt van de troepen wil men 
met autobommen, bermbommen langs de wegen en scherpschutters 
schade veroorzaken; tevens achter her front, waar de tegenstander al 
niet meer op verzet rekent. Ook van belang kunnen de tactieken zijn 
waarmee drones gehinderd worden; de strijders van IS zetten onder 
andere oliebronnen in brand om het zicht te verslechteren. Weliswaar 
hebben Israëls onmiddellijke buren geen oliebronnen om in brand te 
steken, maar rook laat zich ook op andere manieren produceren. An-
dere tactieken zijn allang ook in de gelederen van Hezbollah en Ha-
mas beproefd, wat nog niet wil zeggen dat je ze niet nog verder zou 
kunnen perfectioneren: misbruik van burgers als menselijk schild (als 
gijzelaars, bij het terugtrekken, als voorwendsel voor eigen vuur), exe-
cuties om te zorgen dat burgers meewerken, en wijdvertakte tunnel-
netwerken. Deze hebben twee doelstellingen: aan de ene kant verras-
singsaanvallen op de vijand uitvoeren, aan de andere kant dienen ze 
als toevluchtsoord en vluchtnetwerk en voor het opslaan en snel pa-

rikanen zich bij de Verenigde Naties 
zouden inzetten voor erkenning van 
de Palestijnse staat. Zo’n doorbraak 
had zijn status weer verhoogd, want 
dan had Abbas aan de top van een 
proces gestaan dat het uitroepen van 
een soevereine Palestijnse staat ge-
weldloos bevordert.

Abbas is oud geworden, bedaagd 
kun je wel zeggen, en niet echt goed 
gezond, maar toch probeert hij te 
overleven. Hij stuurde de veiligheids-
krachten van de PA eropuit om de 
in rellen uitgelopen demonstraties 
in de Palestijnse vluchtelingenkam-
pen met tegengeweld neer te slaan. 
Hij had een ontmoeting met Kha-
led Ma‘ashal, een van zijn politieke 
aartsvijanden en leider van Hamas 
in het buitenland, om met hem over 
verzoening tussen de PA en Hamas 
te praten. Hij zorgde voor de opbouw 
van een constitutioneel hof, waar-
van de rechters met terugwerkende 
kracht enkele maatregelen van hem 
hun zegen gaven, zoals het opheffen 
van de parlementaire immuniteit van 
een aantal politieke tegenstanders 
van hem. Daarnaast koestert hij echt 
veel hoop dat de Palestijnse staat 
internationaal erkend zal worden. 
Niettemin maken al deze stappen van 
Abbas eerder de indruk van laatste 
hulpeloze pogingen van een man die 
als leidinggevend persoon zijn legiti-
miteit verbruikt heeft.

Ook de IDF gaan ervan uit dat het 
einde van zijn ambtsperiode voor de 
deur staat en zijn begonnen zich op 
elk mogelik scenario voor te berei-
den. Het meest bedenkelijke scena-
rio omvat gewelddadige gevechten 
om de opvolging van Abbas. Zulke 
gewelddadigheden kunnen heel ge-
makkelijk naar het Israëlische kern-
land overslaan. Als het inderdaad tot 
een machtsvacuüm en een instabiele 
veiligheidssituatie komt, groeit het 
gevaar dat bestaande of slapende Pa-
lestijnse terreurcellen – net als plot-
seling nieuw ontstane – een dergelij-
ke situatie kunnen uitbuiten. Dan zou 
Israël bloedige terreur in eigen huis 
kunnen verwachten. Juist dit scena-
rio berooft momenteel menig verant-
woordelijke voor veiligheid van de 
slaap, en daarom doet men nu al zijn 
best om zich door een zo goed moge-
lijke, veelomvattende voorbereiding 
tegen dat gevaar te beschermen.  
                ZL∎
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ging ons militaire vermogen te bewa-
ren”, zo zette een woordvoerder van 
Hamas in dezen uiteen. Een andere 
hooggeplaatste functionaris van Ha-
mas, de vroegere minister van Binnen-
landse Zaken van de Gazastrook Fathi 
Hammad, vond eveneens duidelijke be-
woordingen: “Tot nu toe hebben alle mi-
nisters van Defensie van Israël dreige-
menten tegen ons geuit. Ze zijn allemaal 
dood”, zo meende hij en voegde eraan 
toe: “Wij zijn niet bang”.

Liberman ging in  het interview ook 
in op de betrekkingen met de Palestijn-
se Autoriteit. Hij benadrukte zijn steun 

aan de tweestatenoplossing voor beide 
volken en verweet president Mahmoud 
Abbas van de PA  voor het falen van de 
onderhandelingen verantwoordelijk te 
zijn. “Abbas heeft geen enkel belang bij 
een akkoord … alleen zijn persoonlijke 
erfenis en die van zijn familieleden inte-
resseert hem”, zo meende hij. Liberman 
houdt een oplossing echter wel voor 
mogelijk. “De weg daarheen is lang en 
moeilijk” en vereist het scheppen van 
vertrouwen aan zowel Israëlische als 
Palestijnse zijde. Van haar kant viel de 
PA Liberman aan vanwege zijn “delegiti-
mering van president Abbas” genoemde 

PaLESTIjnSE auTORITEIT

Het is best mogelijk dat het presi-
dentschap van de PA van Mahmoud Ab-
bas bij het verschijnen van deze regels 
al geschiedenis is. Er is een heel veel-
voud van scenario’s die daartoe kunnen 
leiden. Het is mogelijk dat hij aftreedt 
of dat hij via een democratisch proces 
uit zijn functie wordt gezet. Maar het 
is evengoed mogelijk dat er een ge-
welddadig einde aan zijn ambtsperi-
ode komt. Abbas leidt de PA al sinds 
15 januari 2005 en velen ergeren zich 
daaraan. Maar ook als geen van de ge-
noemde scenario’s zich zou voordoen, 
staat toch voor alle Palestijnen vast 
dat het eind van zijn ambtsperiode in 
zicht komt. Die mening is men ook in 
Israël toegedaan. En dat is een derma-
te serieuze aangelegenheid dat de Isra-
elische strijdkrachten (IDF) al enkele 
weken geleden een werkgroep in het 
leven hebben geroepen die zich met het 
einde van Abbas en een mogelijk aan-
staande chaos bezighoudt.

Abbas heeft al een tijdje met toene-
mende oppositie zelfs binnen de eigen  
gelederen van Fatah te worstelen. Zijn 
rivalen uit het eigen kamp hebben zich 
in drie vluchtelingenkampen georgani-
seerd en tot grote demonstraties opge-
roepen, die in gewelddadige rellen zijn 
uitgemond. Abbas heeft echter ook bui-
ten de eigen beweging tegenstanders, 

OOK dE Idf gaan ER Van 
uIT, daT hET EIndE Van zIjn 

aMBTSTIjd VOOR dE dEuR 
STaaT En zIjn BEgOnnEn, 

zICh OP ELK MOgELIjK 
SCEnaRIO Van dIT EIndE 

VOOR TE BEREIdEn. hET 
MEEST BEdEnKELIjKE 

SCEnaRIO OMVaT 
gEWELddadIgE gEVEChTEn 

OM dE OPVOLgIng Van 
aBBaS.

uitlatingen. Men verweet Liberman dat 
hij een wig in het Palestijnse volk wil-
de drijven. “Liberman probeert opnieuw 
zijn suikerbrood-en-zweep-politiek on-
der leugens te verbergen, maar daar 
trapt het Palestijnse volk niet in», zo 
klonk het vanuit Ramallah. Daarnaast 
viel de leiding van de PA de redactie van 
de krant Al-Quds aan, omdat ze zo’n in-
terview hadden gedaan en gepubliceerd 
en de mensen daarmee een soort ‘nor-
malisering’ hadden voorgehouden. Het 
staat dus in elk geval vast dat de verba-
le slagenuitwisseling aan beide kanten 
onverminderd doorgaat.     ZL∎

ISRaëL BEREIdT 
zICh VOOR OP 
STRIjd OM 
OPVOLgIng aBBaS
In Israël weet men het zeker: de da-
gen van Mahmoud Abbas als presi-
dent van de Palestijnse Autoriteit zijn 
geteld, dus de PA kon wel eens voor 
de ineenstorting staan.

zoals de leiders van Hamas, die een on-
afhankelijke regering in de Gazastrook 
hebben en op heel wat voorstanders op 
de Westbank kunnen bouwen. Uit angst 
dat Hamas een verkiezingsoverwin-
ning zou kunnen boeken heeft Abbas 
de aankomende gemeenteverkiezingen 
uitgesteld. Dat is echter nog niet alles. 
Abbas heeft ook in sommige delen van 
de Arabische wereld (bij de regeringen 
van Saoedi-Arabië, Jordanië, Egypte en 
de Verenigde Arabische Emiraten) be-
slist niet met welwillendheid te maken. 
Een van de Israëlische tv-kanalen wist 
enige tijd geleden te melden dat de lei-
ders van dit Arabische kwartet hebben 
besloten een neef van Arafat genaamd 
Nasser al-Kidwa als kandidaat voor de 
opvolging van Abbas te steunen. Deze 
man heeft vroeger als Palestijns am-
bassadeur bij de Verenigde Naties ge-
diend.

De Israëlische minister van Defen-
sie Liberman heeft er eveneens toe 
bijgedragen dat de status van Abbas 
wankelt door hem in een interview met 
de toonaangevende Palestijnse krant 
Al-Quds zwak en ook nog eens corrupt 
te noemen. Bovendien hebben we reke-
ning te houden met de verkiezingsover-
winning van Donald Trump in de VS; 
deze zal een eind gemaakt hebben aan 
de laatste hoop van Abbas dat de Ame-
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dE BETEKEnIS Van dE SLag OM 
MOSuL VOOR ISRaëL

Deskundigen volgen de gebeurtenissen in en rond Mosul 
aandachtig, want de volgende oorlog in de regio kan er ook zo 
uitzien. En daarom kijken niet alleen Hezbollah en Hamas die 

kant op, maar ook Israëlische militairen.

DDe wereld spitste de oren toen grondtroepen in de richting van 
Mosul opbraken om de stad op Islamitische Staat te heroveren. 
Mosul is niet maar een willekeurig doel van de Iraakse en Koer-
dische troepen die een internationale coalitie aan hun zijde heb-
ben. Als de op een na grootste stad van Irak is Mosul vanwege zijn 
multi-etnische en multireligieuze karakter en zijn 1600 jaar oude 
christelijke traditie van groot belang. Maar het ligt niet aan deze 
feiten en al evenmin aan de bijna weergaloze stroom vluchtelingen 
dat Russen en Amerikanen, Iraniërs en Syriërs evenals Hezbollah en 
Hamas en de strategen van het Israëlische leger er zoveel aandacht 
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het optreden van IS als dat van de oprukkende grondtroepen vast en 
zeker intensief bestuderen.

Ze zullen belangstelling hebben voor de guerrilla verrassings-
aanvallen die onder andere tot de vertragingstactiek van IS behoren. 
Hierbij spelen enerzijds slapende terreurcellen een rol, die door ter-
reurdaden in de wijde omgeving de oprukkende troepen moeten af-
leiden en uiteendrijven. Maar ook in de buurt van de troepen wil men 
met autobommen, bermbommen langs de wegen en scherpschutters 
schade veroorzaken; tevens achter her front, waar de tegenstander al 
niet meer op verzet rekent. Ook van belang kunnen de tactieken zijn 
waarmee drones gehinderd worden; de strijders van IS zetten onder 
andere oliebronnen in brand om het zicht te verslechteren. Weliswaar 
hebben Israëls onmiddellijke buren geen oliebronnen om in brand te 
steken, maar rook laat zich ook op andere manieren produceren. An-
dere tactieken zijn allang ook in de gelederen van Hezbollah en Ha-
mas beproefd, wat nog niet wil zeggen dat je ze niet nog verder zou 
kunnen perfectioneren: misbruik van burgers als menselijk schild (als 
gijzelaars, bij het terugtrekken, als voorwendsel voor eigen vuur), exe-
cuties om te zorgen dat burgers meewerken, en wijdvertakte tunnel-
netwerken. Deze hebben twee doelstellingen: aan de ene kant verras-
singsaanvallen op de vijand uitvoeren, aan de andere kant dienen ze 
als toevluchtsoord en vluchtnetwerk en voor het opslaan en snel pa-
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overleven. Hij stuurde de veiligheids-
krachten van de PA eropuit om de 
in rellen uitgelopen demonstraties 
in de Palestijnse vluchtelingenkam-
pen met tegengeweld neer te slaan. 
Hij had een ontmoeting met Kha-
led Ma‘ashal, een van zijn politieke 
aartsvijanden en leider van Hamas 
in het buitenland, om met hem over 
verzoening tussen de PA en Hamas 
te praten. Hij zorgde voor de opbouw 
van een constitutioneel hof, waar-
van de rechters met terugwerkende 
kracht enkele maatregelen van hem 
hun zegen gaven, zoals het opheffen 
van de parlementaire immuniteit van 
een aantal politieke tegenstanders 
van hem. Daarnaast koestert hij echt 
veel hoop dat de Palestijnse staat 
internationaal erkend zal worden. 
Niettemin maken al deze stappen van 
Abbas eerder de indruk van laatste 
hulpeloze pogingen van een man die 
als leidinggevend persoon zijn legiti-
miteit verbruikt heeft.

Ook de IDF gaan ervan uit dat het 
einde van zijn ambtsperiode voor de 
deur staat en zijn begonnen zich op 
elk mogelik scenario voor te berei-
den. Het meest bedenkelijke scena-
rio omvat gewelddadige gevechten 
om de opvolging van Abbas. Zulke 
gewelddadigheden kunnen heel ge-
makkelijk naar het Israëlische kern-
land overslaan. Als het inderdaad tot 
een machtsvacuüm en een instabiele 
veiligheidssituatie komt, groeit het 
gevaar dat bestaande of slapende Pa-
lestijnse terreurcellen – net als plot-
seling nieuw ontstane – een dergelij-
ke situatie kunnen uitbuiten. Dan zou 
Israël bloedige terreur in eigen huis 
kunnen verwachten. Juist dit scena-
rio berooft momenteel menig verant-
woordelijke voor veiligheid van de 
slaap, en daarom doet men nu al zijn 
best om zich door een zo goed moge-
lijke, veelomvattende voorbereiding 
tegen dat gevaar te beschermen.  
                ZL∎

11 7 11 11 

POLITIEK



Nieuws uit Israël | 01/2017

ACHTERGRONDINFORMATIE  UIT ISRAËL

12 

A

Raad VOOR MEnSEnREChTEn Vn

“EEn PYROMaan TOT 
BRandWEERMan BEnOEMEn…”
Het verslag van een waarnemersorganisatie stelt vast dat de meeste 
leden van de Raad voor de Mensenrechten van de VN zich niet aan de 
rechten van hun eigen burgers houden, integendeel.

Als deze zaak niet uiterst treurig 
was, zou je er nog cynisch om kunnen 
lachen. Maar van de tegenwoordig in 
totaal 47 lidstaten van de Raad voor 
de Mensenrechten van de Verenigde 
Naties, die in januari 2017 aan een 
volgende tweejaarlijkse zittingspe-
riode begint, houdt zo’n 53% zich 
niet aan de mensenrechten. Sommi-
ge lidstaten schenden ze zelfs mas-
saal. Het lidmaatschap van de Raad 
voor de Mensenrechten van een land 
wordt door de Algemene Vergadering 
van dit orgaan volgens regionale ver-
tegenwoordiging vastgesteld. Bij de 
laatste stemming zijn 14 vrijgekomen 
zetels opnieuw vergeven.

Bovenstaande statistieken zijn 
gepubliceerd door de internationaal 
actieve Amerikaanse organisatie 
Human Rights Watch (HRW), die als 
onafhankelijke ngo de eerbiediging 
van de mensenrechten in het oog 
houdt. In een principle paper, dat nog 
vóór de stemming van de Algemene 
Vergadering in de VN de ronde deed, 
stelde HRW samen met het Raoul 
Wallenberg Centrum voor mensen-
rechten het volgende vast: China, 

Cuba, Saoedi-Arabië, Rusland, Rwan-
da, Egypte en Irak, die zich kandidaat 
hadden gesteld voor het lidmaatschap 
van de Raad voor de Mensenrechten, 
“zijn het niet waard hierin gekozen te 
worden”, omdat ze niet voldoen aan 
de door de VN opgestelde criteria. Het 
rondsturen van deze vaststelling vóór 
de stemming hielp echter niets. Het 
enige land uit de regio Oost-Europa 
van deze lijst dat niet herkozen werd, 
was Rusland. En dan dienen we te be-
nadrukken dat Rusland niet herkozen 
is vanwege een politiek-diplomatieke 
strijd die totaal niets te maken heeft 
met zakelijke overwegingen over het 
eerbiedigen van mensenrechten. Chi-
na en Saoedi-Arabië, die allebei he-
lemaal bovenaan de lijst van landen 
staan die de mensenrechten schen-
den, werden met grote meerderheid 
van stemmen in de Raad voor de Men-
senrechten herkozen. Zo ook Cuba. 
De manager van HRW, Hillel C. Neuer, 
had slechts scherpe kritiek voor de 
verkiezing van de lidstaten over, die 
“een schaduw over de VN” werpen. 
Neuer liet zich bijzonder kritisch uit 
over Saoedi-Arabië en vergeleek deze 

hOEWEL In SYRIë SIndS 2011 
MInSTEnS 250.000 BuRgERS OP 

gEWELddadIgE WIjzE OM hET LEVEn 
zIjn gEKOMEn En ER zO’n 10 MILjOEn 

VLuChTELIng zIjn gEWORdEn, 
BEdRaagT hET aanTaL RESOLuTIES 

TEgEn SYRIë SLEChTS 19.

raat hebben van oorlogsmateriaal, 
drinkwater en levensmiddelen.

Ook Israël volgt de opmars en 
de tegenmaatregelen, kijkt naar 
de manieren waarop IS vecht als-
mede naar de methoden van de 
Irakezen en de Peshmerga. Men 
is er zeker van dat men bij de vol-
gende oorlog tegen Hezbollah en 
Hamas en andere fundamentalis-
tische groeperingen met dergelijke 
urbane guerrillatactieken gecon-
fronteerd zal worden. Een bemoei-
lijkende omstandigheid zal zijn dat 
Hezbollah en Hamas anders dan 
IS niet alleen over antitankwa-
pens beschikken, maar ook over 
raketten. Tegelijkertijd beseft men 
dat er een beslissende verschil be-
staat: IS vecht met alle middelen 
een zelfmoordoorlog uit, want voor 
het behoud van de ideologie is een 
publieke zege belangrijker dan 
overleven.

Dat Israël niet alleen rekening 
houdt met alle eventualiteiten, 
maar ook voorbereidingen treft, 
bevestigde onlangs kolonel Yaron, 
wiens achternaam geheim wordt 
gehouden. Deze kolonel, die een 
speciale commandogroep van het 
corps ingenieurs leidt, liet de we-
reld weten dat Israël na de laat-
ste oorlog in 2014 “dramatische 
en revolutionaire keuzes” heeft 
gemaakt door de sterkte van het 
corps ingenieurs meer dan te ver-
dubbelen en doordat men intus-
sen uitstekend opgeleide speciale 
eenheden heeft. Deze kunnen nog 
veel gerichter optreden tegen ter-
roristen in stedelijke gebieden 
en tegen bermbommen, alsof “ze 
met een pincet aan het werk zijn”; 
met andere woorden, terroristen, 
wapens of springstof worden met 
minimale schade voor de omgeving 
onschadelijk gemaakt. Een andere 
eenheid is gespecialiseerd in het 
opsporen en neutraliseren van on-
conventionele oorlogsstoffen en 
nog een andere eenheid is, zoals 
kolonel Yaron zei, de “speerpunt 
van de IDF in alles wat met tunnel-
netwerken te maken heeft”.    AN∎
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MaaTSChaPPIj

TWEEdE BIjBELMaRaThOn 
EEn gROOT SuCCES

In de herfst van 2016 vond de tweede Bijbelmarathon plaats. Deze 
brengt de deelnemers via een route uit de oudheid door de bijbelse ge-
bieden Efraïm, Benjamin en Samaria en is gebaseerd op een in het boek 
Samuël beschreven route die een boodschapper aflegde om in Silo be-
kend te maken dat er 30.000 Israëlitische soldaten waren gesneuveld 
en dat “de ark Gods buitgemaakt” was (1 Sam. 4:11). Dit jaar namen er 
3000 lopers en loopsters aan het gebeuren deel, onder wie ook deelne-
mers uit Europa alsmede Noord- en Zuid-Amerika. De marathon werd 
gewonnen door Ariel Rosenfeld, Israëls beste ultramarathonloper. AN∎

gELOVEn ISRaëLS 
PaRLEMEnTaRIëRS In gOd?

Voor de Joodse feestdagen laat in de herfst werd aan de 120 leden 
van de Knesset de vraag gesteld: “Gelooft u in God?” Niet alle par-
lementariërs gingen op deze voor de tweede keer door de gerenom-
meerde krant Haaretz gestelde vraag in. In totaal beantwoordden 38 
afgevaardigden de vraag niet door bepaalde informatie te weigeren, 
helemaal niet te reageren of een antwoord te sturen zoals premier 
Netanyahu: “De premier voert momenteel politieke gesprekken met de 
VS. Hij heeft op dit moment geen tijd voor luchtige aangelegenheden.” 
Hieraan dienen we wel toe te voegen dat Netanyahu bij de laatste 
peiling in 1996 beleed in God te geloven. Twee parlementsleden gaven 
een antwoord waar geen duidelijke conclusie aan te verbinden viel, 
terwijl er één onomwonden met Nee antwoordde en acht anderen pas 
na ellenlange rechtvaardigingen toegaven dat ze niet uitdrukkelijk in 
God geloofden. In totaal gaven 71 afgevaardigden echter aan in God te 
geloven. In 1996 hadden er 91 de vraag met Ja en negen met Nee be-
antwoord, terwijl er van 20 mensen geen antwoord was gekomen. AN∎

59% 76%
2016 1996

stemming van de Algemene Vergadering 
met het “benoemen van een pyromaan tot 
brandweerman…” Maar ook het opnemen 
van Rwanda, Egypte en Irak beschouwde 
hij als kritiek. Irak had zichzelf tijdens de 
lobbycampagne voor de verkiezing zelfs 
gepresenteerd als een land “waar al dui-
zenden jaren Joden leven” sinds de Jood-
se ballingschap in Babylonië, maar met 
geen woord genoemd dat Joden in 1948 na 
de stichting van de staat Israël uit angst 
om hun leven uit dit land hadden moeten 
vluchten.

De Raad voor de Mensenrechten lijdt 
in werkelijkheid aan een meer dan twijfel-
achtige geloofwaardigheid als het over zijn 
competentie gaat. De samenstelling ervan 
is ronduit problematisch en juist een ga-
rantie voor een onevenwichtige houding 
en het aannemen van resoluties die in het 
geheel niets met het eigenlijke onderwerp 
– bescherming van de mensenrechten – te 
maken hebben. Als je naar de resoluties 
van dit orgaan van de VN met betrekking 
tot Israël kijkt, wordt de absurditeit dui-
delijk genoeg. Sinds de oprichting van de 
Raad in het kader van hervormingen van 
de VN organen onder de toenmalige secre-
taris-generaal Kofi Annan in 2006 houdt 
de Raad voor de Mensenrechten zittingen 
over het thema ‘De Israëlische bezetting 
van Palestijns gebied en de uitwerkingen 
op de mensenrechten’. In de loop van zijn 
tienjarig bestaan heeft de Raad voor de 
Mensenrechten in totaal 233 resoluties 
uitgevaardigd, waarvan er 65 uitsluitend 
aan Israël waren gewijd. Ongeveer de 
helft van deze resoluties over Israël be-
vat scherpe veroordelingen van de Joodse 
staat. Het aantal uitgevaardigde reso-
luties over Syrië bedraagt daarentegen 
slechts 19, hoewel in dit land sinds 2011 
minstens 250 000 burgers op geweldda-
dige wijze om het leven zijn gekomen en 
er zo’n 10 miljoen vluchteling zijn gewor-
den.

Deze asymmetrie was het onderwerp 
van een rede die de aftredende Amerikaan-
se minister van Buitenlandse Zaken John 
Kerry voor de Algemene Vergadering van 
de VN hield, nadat zijn land opnieuw tot lid 
van de Raad voor de Mensenrechten was 
gekozen. “Het wordt tijd om een eind te 
maken aan de overdreven en misplaatste 
kritiek op Israël”, zei Kerry en vervolgde: 
“Dit is een van de grootste uitdagingen van 
deze Raad, want alleen zo kan gewaar-
borgd worden dat de Raad voor de Men-
senrechten zich om de thema’s bekommert 
die het doel van de oprichting ervan zijn.”  
          ZL∎
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Raad VOOR MEnSEnREChTEn Vn

“EEn PYROMaan TOT 
BRandWEERMan BEnOEMEn…”
Het verslag van een waarnemersorganisatie stelt vast dat de meeste 
leden van de Raad voor de Mensenrechten van de VN zich niet aan de 
rechten van hun eigen burgers houden, integendeel.

Als deze zaak niet uiterst treurig 
was, zou je er nog cynisch om kunnen 
lachen. Maar van de tegenwoordig in 
totaal 47 lidstaten van de Raad voor 
de Mensenrechten van de Verenigde 
Naties, die in januari 2017 aan een 
volgende tweejaarlijkse zittingspe-
riode begint, houdt zo’n 53% zich 
niet aan de mensenrechten. Sommi-
ge lidstaten schenden ze zelfs mas-
saal. Het lidmaatschap van de Raad 
voor de Mensenrechten van een land 
wordt door de Algemene Vergadering 
van dit orgaan volgens regionale ver-
tegenwoordiging vastgesteld. Bij de 
laatste stemming zijn 14 vrijgekomen 
zetels opnieuw vergeven.

Bovenstaande statistieken zijn 
gepubliceerd door de internationaal 
actieve Amerikaanse organisatie 
Human Rights Watch (HRW), die als 
onafhankelijke ngo de eerbiediging 
van de mensenrechten in het oog 
houdt. In een principle paper, dat nog 
vóór de stemming van de Algemene 
Vergadering in de VN de ronde deed, 
stelde HRW samen met het Raoul 
Wallenberg Centrum voor mensen-
rechten het volgende vast: China, 

Cuba, Saoedi-Arabië, Rusland, Rwan-
da, Egypte en Irak, die zich kandidaat 
hadden gesteld voor het lidmaatschap 
van de Raad voor de Mensenrechten, 
“zijn het niet waard hierin gekozen te 
worden”, omdat ze niet voldoen aan 
de door de VN opgestelde criteria. Het 
rondsturen van deze vaststelling vóór 
de stemming hielp echter niets. Het 
enige land uit de regio Oost-Europa 
van deze lijst dat niet herkozen werd, 
was Rusland. En dan dienen we te be-
nadrukken dat Rusland niet herkozen 
is vanwege een politiek-diplomatieke 
strijd die totaal niets te maken heeft 
met zakelijke overwegingen over het 
eerbiedigen van mensenrechten. Chi-
na en Saoedi-Arabië, die allebei he-
lemaal bovenaan de lijst van landen 
staan die de mensenrechten schen-
den, werden met grote meerderheid 
van stemmen in de Raad voor de Men-
senrechten herkozen. Zo ook Cuba. 
De manager van HRW, Hillel C. Neuer, 
had slechts scherpe kritiek voor de 
verkiezing van de lidstaten over, die 
“een schaduw over de VN” werpen. 
Neuer liet zich bijzonder kritisch uit 
over Saoedi-Arabië en vergeleek deze 

hOEWEL In SYRIë SIndS 2011 
MInSTEnS 250.000 BuRgERS OP 

gEWELddadIgE WIjzE OM hET LEVEn 
zIjn gEKOMEn En ER zO’n 10 MILjOEn 

VLuChTELIng zIjn gEWORdEn, 
BEdRaagT hET aanTaL RESOLuTIES 

TEgEn SYRIë SLEChTS 19.

raat hebben van oorlogsmateriaal, 
drinkwater en levensmiddelen.

Ook Israël volgt de opmars en 
de tegenmaatregelen, kijkt naar 
de manieren waarop IS vecht als-
mede naar de methoden van de 
Irakezen en de Peshmerga. Men 
is er zeker van dat men bij de vol-
gende oorlog tegen Hezbollah en 
Hamas en andere fundamentalis-
tische groeperingen met dergelijke 
urbane guerrillatactieken gecon-
fronteerd zal worden. Een bemoei-
lijkende omstandigheid zal zijn dat 
Hezbollah en Hamas anders dan 
IS niet alleen over antitankwa-
pens beschikken, maar ook over 
raketten. Tegelijkertijd beseft men 
dat er een beslissende verschil be-
staat: IS vecht met alle middelen 
een zelfmoordoorlog uit, want voor 
het behoud van de ideologie is een 
publieke zege belangrijker dan 
overleven.

Dat Israël niet alleen rekening 
houdt met alle eventualiteiten, 
maar ook voorbereidingen treft, 
bevestigde onlangs kolonel Yaron, 
wiens achternaam geheim wordt 
gehouden. Deze kolonel, die een 
speciale commandogroep van het 
corps ingenieurs leidt, liet de we-
reld weten dat Israël na de laat-
ste oorlog in 2014 “dramatische 
en revolutionaire keuzes” heeft 
gemaakt door de sterkte van het 
corps ingenieurs meer dan te ver-
dubbelen en doordat men intus-
sen uitstekend opgeleide speciale 
eenheden heeft. Deze kunnen nog 
veel gerichter optreden tegen ter-
roristen in stedelijke gebieden 
en tegen bermbommen, alsof “ze 
met een pincet aan het werk zijn”; 
met andere woorden, terroristen, 
wapens of springstof worden met 
minimale schade voor de omgeving 
onschadelijk gemaakt. Een andere 
eenheid is gespecialiseerd in het 
opsporen en neutraliseren van on-
conventionele oorlogsstoffen en 
nog een andere eenheid is, zoals 
kolonel Yaron zei, de “speerpunt 
van de IDF in alles wat met tunnel-
netwerken te maken heeft”.    AN∎
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TWEEdE BIjBELMaRaThOn 
EEn gROOT SuCCES

In de herfst van 2016 vond de tweede Bijbelmarathon plaats. Deze 
brengt de deelnemers via een route uit de oudheid door de bijbelse ge-
bieden Efraïm, Benjamin en Samaria en is gebaseerd op een in het boek 
Samuël beschreven route die een boodschapper aflegde om in Silo be-
kend te maken dat er 30.000 Israëlitische soldaten waren gesneuveld 
en dat “de ark Gods buitgemaakt” was (1 Sam. 4:11). Dit jaar namen er 
3000 lopers en loopsters aan het gebeuren deel, onder wie ook deelne-
mers uit Europa alsmede Noord- en Zuid-Amerika. De marathon werd 
gewonnen door Ariel Rosenfeld, Israëls beste ultramarathonloper. AN∎

gELOVEn ISRaëLS 
PaRLEMEnTaRIëRS In gOd?

Voor de Joodse feestdagen laat in de herfst werd aan de 120 leden 
van de Knesset de vraag gesteld: “Gelooft u in God?” Niet alle par-
lementariërs gingen op deze voor de tweede keer door de gerenom-
meerde krant Haaretz gestelde vraag in. In totaal beantwoordden 38 
afgevaardigden de vraag niet door bepaalde informatie te weigeren, 
helemaal niet te reageren of een antwoord te sturen zoals premier 
Netanyahu: “De premier voert momenteel politieke gesprekken met de 
VS. Hij heeft op dit moment geen tijd voor luchtige aangelegenheden.” 
Hieraan dienen we wel toe te voegen dat Netanyahu bij de laatste 
peiling in 1996 beleed in God te geloven. Twee parlementsleden gaven 
een antwoord waar geen duidelijke conclusie aan te verbinden viel, 
terwijl er één onomwonden met Nee antwoordde en acht anderen pas 
na ellenlange rechtvaardigingen toegaven dat ze niet uitdrukkelijk in 
God geloofden. In totaal gaven 71 afgevaardigden echter aan in God te 
geloven. In 1996 hadden er 91 de vraag met Ja en negen met Nee be-
antwoord, terwijl er van 20 mensen geen antwoord was gekomen. AN∎

59% 76%
2016 1996

stemming van de Algemene Vergadering 
met het “benoemen van een pyromaan tot 
brandweerman…” Maar ook het opnemen 
van Rwanda, Egypte en Irak beschouwde 
hij als kritiek. Irak had zichzelf tijdens de 
lobbycampagne voor de verkiezing zelfs 
gepresenteerd als een land “waar al dui-
zenden jaren Joden leven” sinds de Jood-
se ballingschap in Babylonië, maar met 
geen woord genoemd dat Joden in 1948 na 
de stichting van de staat Israël uit angst 
om hun leven uit dit land hadden moeten 
vluchten.

De Raad voor de Mensenrechten lijdt 
in werkelijkheid aan een meer dan twijfel-
achtige geloofwaardigheid als het over zijn 
competentie gaat. De samenstelling ervan 
is ronduit problematisch en juist een ga-
rantie voor een onevenwichtige houding 
en het aannemen van resoluties die in het 
geheel niets met het eigenlijke onderwerp 
– bescherming van de mensenrechten – te 
maken hebben. Als je naar de resoluties 
van dit orgaan van de VN met betrekking 
tot Israël kijkt, wordt de absurditeit dui-
delijk genoeg. Sinds de oprichting van de 
Raad in het kader van hervormingen van 
de VN organen onder de toenmalige secre-
taris-generaal Kofi Annan in 2006 houdt 
de Raad voor de Mensenrechten zittingen 
over het thema ‘De Israëlische bezetting 
van Palestijns gebied en de uitwerkingen 
op de mensenrechten’. In de loop van zijn 
tienjarig bestaan heeft de Raad voor de 
Mensenrechten in totaal 233 resoluties 
uitgevaardigd, waarvan er 65 uitsluitend 
aan Israël waren gewijd. Ongeveer de 
helft van deze resoluties over Israël be-
vat scherpe veroordelingen van de Joodse 
staat. Het aantal uitgevaardigde reso-
luties over Syrië bedraagt daarentegen 
slechts 19, hoewel in dit land sinds 2011 
minstens 250 000 burgers op geweldda-
dige wijze om het leven zijn gekomen en 
er zo’n 10 miljoen vluchteling zijn gewor-
den.

Deze asymmetrie was het onderwerp 
van een rede die de aftredende Amerikaan-
se minister van Buitenlandse Zaken John 
Kerry voor de Algemene Vergadering van 
de VN hield, nadat zijn land opnieuw tot lid 
van de Raad voor de Mensenrechten was 
gekozen. “Het wordt tijd om een eind te 
maken aan de overdreven en misplaatste 
kritiek op Israël”, zei Kerry en vervolgde: 
“Dit is een van de grootste uitdagingen van 
deze Raad, want alleen zo kan gewaar-
borgd worden dat de Raad voor de Men-
senrechten zich om de thema’s bekommert 
die het doel van de oprichting ervan zijn.”  
          ZL∎
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Is Israël voorbereId op 
een grote aardbevIng?

Aardbevingen zijn verwoestend. Dat bleek 
onlangs weer eens in Italië. Ook in de regio van 
Israël kwamen telkens weer zeer zware aard-
bevingen voor, want in de Jordaan slenk botsen 
twee tektonische platen op elkaar. De laatste 
grote aardbeving in de regio dateert van 1927, 
zodat deskundigen waarschuwen dat de volgen-
de slechts een kwestie van tijd is. Een commis-
sie van de Knesset waarschuwt voor een derge-
lijke ramp, die behalve tienduizenden gewonden 
naar schatting 7000 dodelijke slachtoffers zou 
kunnen eisen en zo’n 170.000 mensen dakloos 
zou kunnen maken. Verder zou er voor tientallen 
miljarden euro schade kunnen ontstaan. Men 
heeft kritiek op de regering dat deze zich niet 
om dit onderwerp bekommert, noch om de voor-om dit onderwerp bekommert, noch om de voor-om dit onderwerp bekommert, noch om de voor
bereiding van reddingmaatregelen en medische 
verzorging, noch om oudere gebouwen in de ge-
varenzones. Er bestaan weliswaar al een tijdje 
maatregelen om oudere gebouwen van meer dan 
drie verdiepingen bouwtechnisch te verstevigen, 
maar dit verloopt met een slakkengang. De op-
roepen om meer geld te reserveren bleven bij 
de uitvaardiging van de rijksbegroting opnieuw 
onbeantwoord, zodat de deskundigen zich veel 
zorgen maken.        AN∎

MOzaïEKEn In hET hEILIgE 
Land – EEn OPzIEnBaREndE 
VOndST

In heel Eretz Israel vind je prachtige mozaïeken 
uit antieke dagen, onder andere ook in de bijbelse ge-
bieden Judea en Samaria alsmede in de Gazastrook. 
Omdat het reizen daar moeilijk is, heeft Israël in 
2009 aan de weg van Jeruzalem naar de Dode Zee het 
Barmhartige Samaritaan museum gesticht, dat mo-
zaïeken tentoonstelt die in Joodse, Samaritaanse en 
christelijke godshuizen in de regio zijn gevonden. On-
langs baarde het tot nu toe grootste mozaïek ter we-
reld opzien. Het gaat om een 827 m2 groot mozaïek in 
het hoofdbadhuis van het Hisham paleis ten noorden 
van Jericho. Het tijdens de Omayyaden periode in de 
vroege achtste eeuw aangelegde mozaïek toont 38 
geometrische patronen en afbeeldingen van flora en 
fauna in 21 kleuren. Het boeit niet alleen enorm van-
wege de grootte, maar ook omdat het goed bewaard 
is gebleven en ook nog eens op de vindplaats zelf 
wordt gepresenteerd. Omdat Jericho onder Palestijns 
bestuur staat, zal PA-minister voor Toerisme Rula 
Maa’yah verantwoordelijk zijn voor de voor volgend 
jaar geplande presentatie voor  de bezoekers.      AN∎

LEgER

In nOOdSITuaTIES aLS 
EERSTE TER PLaaTSE
De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de 
medische eerste hulpteams van de Israëli-
sche strijdkrachten tot de beste van de wereld 
verklaard.
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rijks veldlazaretsysteem met drie sterren onderschei-
den. Daarom heerste onder professionals de mening dat 
het niveau binnen deze categorie gewoon veel te hoog 
was genomen. Deze mening is nu dus achterhaald, want 
het veldlazaretsysteem van de IDF heeft aangetoond 
dat dit niveau beslist niet onhaalbaar is. Integendeel, 
Israël heeft de lat niet alleen bereikt, maar zelfs nog 
hoger gelegd.

In de loop van 2016 heeft de WHO de veldlazaretten 
van de IDF geobserveerd en geëvalueerd. Men evalueer-
de de reactietijd op noodgevallen, de manier van wer-
ken en de coördinatie ervan evenals de uitrusting en de 
standaard van de medische behandeling. In de laatste 
fase van deze evaluatie kreeg men met een uitdagen-
de opgave te maken: stel binnen twaalf uur een team 
samen voor een veldlazaret met in totaal 26 tenten, 

waarin EHBO, intensive care en 
chirurgische ingrepen inclusief 
alle vereiste diagnosemethoden 
aangeboden kunnen worden. 
Verder moest het team bewijzen 
dat het zo autonoom mogelijk 
kon handelen.

De internationale gasten van 
het evaluatiecomité waren diep 

onder de indruk. “Zoiets heb ik nog nooit gezien”, zei Ian 
Norton, de leider van het comité. Uit de evaluatie bleek 
dat de IDF met hun veldlazaretten niet alleen aan de 
criteria van de driesterrencategorie voldoen, maar deze 
deels zelfs nog overtreffen. Op de tweede dag na aan-
komst moet het team dat in deze categorie ingedeeld wil 
worden minstens 30 chirurgische ingrepen in de eigen 
tenten uitvoeren, 40 bedden voor stationaire behandeling 
gereed hebben staan en nog ettelijke andere diensten 
aanbieden. Een IDF veldlazaret van de standaardklasse 
biedt 86 bedden aan, vier operatieruimten inclusief CT- 
en röntgenapparatuur en kan bovendien gemiddeld 250 
patiënten per dag ambulant verplegen. Daardoor werd 
het veldlazaretsysteem van de IDF als enige ter wereld 
met drie sterren onderscheiden. Daarnaast kreeg het een 
extra predicaat voor de ‘bijzondere vormen van service in 
de vorm van een plusteken achter de drie sterren.

Voor de toekomst betekent dit dat in noodgevallen de 
Israëlische teams altijd voorrang zullen krijgen als het 
gaat om een reis naar een rampgebied ergens in de we-
reld. Maar afgezien van de concrete hulp aan mensen in 
nood brengt dit voor de IDF en de staat Israël ook veel 
prestige met zich mee, want de WHO behoort wel tot de 
organen van de Verenigde Naties die lang niet altijd een 
goed woord voor Israël overhebben. “Dit is voor elk lid 
van ons team”, aldus reserveluitenant-kolonel Ofer Me-
rin, “een groots moment. Het is voor alle inwoners van Is-
raël en ook voor alle Joden in de wereld een trots moment, 
en natuurlijk eveneens voor de Israëlische strijdkrachten 
en al hun leden.”                  ML∎

Voor de toekomst zullen de Israëlische 

teams in noodgevallen altijd voorrang 

krijgen als het gaat om een reis naar 

een rampgebied ergens in de wereld.

Het is mogelijk dat het voordeel dat zich hier aftekent, 
zijn oorsprong in de geschiedenis vindt. In de loop van 
een ballingschap van vele eeuwen heeft het Joodse volk 
geleerd hoe je het best met tijdelijke uitdagingen omgaat, 
deze snel en effectief oplost, de schade zoveel mogelijk 
beperkt houdt en tegelijk je dekking niet vergeet. Dat is 
ten diepste eveneens de essentie van het systeem van de 
veldlazaretten van de Israëlische strijdkrachten, dat de 
WHO, een speciale organisatie van de Verenigde Naties, 
nu “het beste systeem in zijn soort van de wereld” heeft 
genoemd.

Inderdaad hoef je maar overal in de wereld je oor 
te luisteren te leggen om dit op veel plaatsen beves-
tigd te krijgen. Alleen al in de afgelopen twee decennia 
heeft Israël reddings- en bergingsteams alsmede veldla-
zaretten (alles bij elkaar veel in verschillende sectoren 
gespecialiseerde krachten zoals 
verpleegkundigen en artsen, 
medisch-technische assisten-
ten, chirurgen, vroedvrouwen 
en ook psychologen en sociaal 
werkers) naar onder meer Tur-
kije, Japan, Haïti, de Filippij-
nen en Nepal gestuurd. In deze 
landen lukte het de Israëlische 
teams om talloze mensen in de snel opgezette afdelin-
gen van zijn veldlazaretten te verzorgen, te opereren en 
nazorg te geven. Dat brengt ook met zich mee dat de 
hele uitrusting inclusief de medicijnen uit Israël wordt 
meegebracht.

Net als Israël sturen veel andere landen ook zulke 
mobiele ziekenhuizen om in landen die met de gevolgen 
van rampen te kampen hebben humanitaire hulp te bie-
den. Maar het ontbreekt vaak aan coördinatie van de af-
zonderlijke infrastructuren. Teams komen aan en dan is 
ter plaatse nog niet alles klaar, of omgekeerd. Het komt 
voor dat belangrijke onderdelen van de uitrusting niet 
zijn meegebracht omdat men niet op bepaalde eventua-
liteiten is voorbereid. Soms zijn echter de aparte afdelin-
gen van de eerste hulpteams ook niet optimaal op elkaar 
afgestemd. In dergelijke gevallen moet een land dat juist 
met de gevolgen van een ramp heeft te worstelen, zich 
ook nog om de hulpverleners bekommeren. Soms lijkt het 
wel dat er dan nog meer chaos ontstaat dan dat er hulp 
verleend wordt.

Tegen deze achtergrond heeft de WHO in 2013 een 
evaluatiesysteem voor dergelijke hulpverlening ont-
wikkeld, zodat een land in nood de mogelijkheid heeft 
om vooraf in te schatten welke soort hulpverlening en 
welke hinderpalen er te verwachten zijn. Een team dat 
in beperkte omvang aankomt en het best in staat is om 
eerste hulp te verlenen, krijgt één ster. Drie sterren zijn 
voor een team dat uitstekend georganiseerd aankomt, 
zelfstandig is en in bijna elk opzicht als een normaal 
ziekenhuis functioneert. Tot voor kort is er geen enkel 

7 15 



Nieuws uit Israël | 01/201714 

MaaTSChaPPIj

MOzaïEKEn In hET hEILIgE 
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In heel Eretz Israel vind je prachtige mozaïeken 
uit antieke dagen, onder andere ook in de bijbelse ge-
bieden Judea en Samaria alsmede in de Gazastrook. 
Omdat het reizen daar moeilijk is, heeft Israël in 
2009 aan de weg van Jeruzalem naar de Dode Zee het 
Barmhartige Samaritaan museum gesticht, dat mo-
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het hoofdbadhuis van het Hisham paleis ten noorden 
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vroege achtste eeuw aangelegde mozaïek toont 38 
geometrische patronen en afbeeldingen van flora en 
fauna in 21 kleuren. Het boeit niet alleen enorm van-
wege de grootte, maar ook omdat het goed bewaard 
is gebleven en ook nog eens op de vindplaats zelf 
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LEgER

In nOOdSITuaTIES aLS 
EERSTE TER PLaaTSE
De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de 
medische eerste hulpteams van de Israëli-
sche strijdkrachten tot de beste van de wereld 
verklaard.

Nieuws uit Israël | 01/2015

ACHTERGRONDINFORMATIE UIT ISRAËL

15 Nieuws uit Israël | 01/2015

ACHTERGRONDINFORMATIE UIT ISRAËL

15 

ACHTERGRONDINFORMATIE 

H rijks veldlazaretsysteem met drie sterren onderschei-
den. Daarom heerste onder professionals de mening dat 
het niveau binnen deze categorie gewoon veel te hoog 
was genomen. Deze mening is nu dus achterhaald, want 
het veldlazaretsysteem van de IDF heeft aangetoond 
dat dit niveau beslist niet onhaalbaar is. Integendeel, 
Israël heeft de lat niet alleen bereikt, maar zelfs nog 
hoger gelegd.

In de loop van 2016 heeft de WHO de veldlazaretten 
van de IDF geobserveerd en geëvalueerd. Men evalueer-
de de reactietijd op noodgevallen, de manier van wer-
ken en de coördinatie ervan evenals de uitrusting en de 
standaard van de medische behandeling. In de laatste 
fase van deze evaluatie kreeg men met een uitdagen-
de opgave te maken: stel binnen twaalf uur een team 
samen voor een veldlazaret met in totaal 26 tenten, 

waarin EHBO, intensive care en 
chirurgische ingrepen inclusief 
alle vereiste diagnosemethoden 
aangeboden kunnen worden. 
Verder moest het team bewijzen 
dat het zo autonoom mogelijk 
kon handelen.

De internationale gasten van 
het evaluatiecomité waren diep 

onder de indruk. “Zoiets heb ik nog nooit gezien”, zei Ian 
Norton, de leider van het comité. Uit de evaluatie bleek 
dat de IDF met hun veldlazaretten niet alleen aan de 
criteria van de driesterrencategorie voldoen, maar deze 
deels zelfs nog overtreffen. Op de tweede dag na aan-
komst moet het team dat in deze categorie ingedeeld wil 
worden minstens 30 chirurgische ingrepen in de eigen 
tenten uitvoeren, 40 bedden voor stationaire behandeling 
gereed hebben staan en nog ettelijke andere diensten 
aanbieden. Een IDF veldlazaret van de standaardklasse 
biedt 86 bedden aan, vier operatieruimten inclusief CT- 
en röntgenapparatuur en kan bovendien gemiddeld 250 
patiënten per dag ambulant verplegen. Daardoor werd 
het veldlazaretsysteem van de IDF als enige ter wereld 
met drie sterren onderscheiden. Daarnaast kreeg het een 
extra predicaat voor de ‘bijzondere vormen van service in 
de vorm van een plusteken achter de drie sterren.

Voor de toekomst betekent dit dat in noodgevallen de 
Israëlische teams altijd voorrang zullen krijgen als het 
gaat om een reis naar een rampgebied ergens in de we-
reld. Maar afgezien van de concrete hulp aan mensen in 
nood brengt dit voor de IDF en de staat Israël ook veel 
prestige met zich mee, want de WHO behoort wel tot de 
organen van de Verenigde Naties die lang niet altijd een 
goed woord voor Israël overhebben. “Dit is voor elk lid 
van ons team”, aldus reserveluitenant-kolonel Ofer Me-
rin, “een groots moment. Het is voor alle inwoners van Is-
raël en ook voor alle Joden in de wereld een trots moment, 
en natuurlijk eveneens voor de Israëlische strijdkrachten 
en al hun leden.”                  ML∎
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Het is mogelijk dat het voordeel dat zich hier aftekent, 
zijn oorsprong in de geschiedenis vindt. In de loop van 
een ballingschap van vele eeuwen heeft het Joodse volk 
geleerd hoe je het best met tijdelijke uitdagingen omgaat, 
deze snel en effectief oplost, de schade zoveel mogelijk 
beperkt houdt en tegelijk je dekking niet vergeet. Dat is 
ten diepste eveneens de essentie van het systeem van de 
veldlazaretten van de Israëlische strijdkrachten, dat de 
WHO, een speciale organisatie van de Verenigde Naties, 
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verleend wordt.

Tegen deze achtergrond heeft de WHO in 2013 een 
evaluatiesysteem voor dergelijke hulpverlening ont-
wikkeld, zodat een land in nood de mogelijkheid heeft 
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voor een team dat uitstekend georganiseerd aankomt, 
zelfstandig is en in bijna elk opzicht als een normaal 
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Wetenschappers van het gerenom-
meerde Weizmann Instituut in Rehovot 
hebben met de publicatie van hun onder-
zoeksresultaten in het vakblad Cell Me-
tabolism bekendgemaakt dat een betere 
zuurstofcirculatie de biologische uur kan 
corrigeren, in ieder geval bij muizen. Mui-
zen hebben tijdens actieve fasen, zoals bij 
het opnemen van voedsel, een hoog zuur-
stofgehalte in hun lichaam. In rustfasen 
neemt dit gehalte af. Verhoging van het 
zuurstofgehalte van hun omgeving ver-
anderde niets aan hun biologische klok, 
alleen als ze aan meerdere uren vroeger 
daglicht werden blootgesteld. De onder-
zoekers trekken hieruit ook conclusies 
voor het menselijk bioritme, zodat een 
hoger zuurstofgehalte in de cabines van 
vliegtuigen jetlag verschijnselen zou kun-
nen zou kunnen reduceren. Ze geloven 
eveneens dat zuurstof positief kan werken 
bij slaapstoornissen, iets wat ze nu met 
nader onderzoek gaan proberen helder te 
krijgen.              AN∎

ISRaëLS LEgER WIL 
dIgITaLE InnOVaTIES BETER BESChERMEn

De hightech ideeënsmederij van Israël is maand na maand in het 
nieuws. Bij digitale innovaties komt het op Israëls belangrijkste ‘grond-
stof’ aan: menselijk kapitaal. Talloze jonge Israëli’s die in de hightech bran-
che carrière maken, hebben eerder bij de technologische elitetroepen van 
het Israëlische leger gediend. De vroegere generaal-majoor Giora Eiland 
zegt erover: “Als je van je werk houdt, speelt het salaris geen doorslag-
gevende rol – maar dat geldt niet als je op de vrije markt 300 keer zoveel 
kunt verdienen”. Daar komt nog bij dat er steeds meer buitenlandse bedrij-
ven in Israël ronddartelen die elkaar beconcurreren in het wegkopen van 
veelbelovende hightech koppen. De IDF hebben nu de strijd met deze trend 
aangebonden, niet met hogere salarissen, maar met aantrekkelijkere ar-
beidsvoorwaarden, het geven van meer verantwoordelijkheid en  beurzen, 
kortingen en bonussen. Men wil ermee laten zien dat men waarde hecht 
aan de inzet voor de veiligheid van het land. Of het plan van het leger juist 
bij de jonge mensen onder de 30 zal opgaan, zal de tijd leren.  AN∎

ISRaëLISChE InzIChTEn OVER TERugKEREndE KanKER

Het kankeronderzoek heeft veel vooruitgang geboekt, maar er blijft een kernvraag open: waarom komt kanker dik-
wijls jaren later weer terug? Tot nu toe ging men ervan uit dat de kankercellen resistentie tegen de toegepaste behandel-
methode ontwikkelen en zich dan opnieuw kunnen uitbreiden. Wetenschappers van het Technion Haifa hebben nu kunnen 
aantonen dat er een andere reden van doorslaggevende betekenis is: tumoren treden opnieuw op als ons immuunsysteem 
“de kant van de tumor kiest”. Dan keren de tumoren met meer agressiviteit terug en strooien ze metastasen uit. Professor 
Yuval Shaked verklaarde: “Het lichaam reageert op chemotherapie zoals op een trauma, zodat er een tweesnijdend effect 
wordt veroorzaakt: de kankercellen worden wel gedood, maar tegelijkertijd begint ons lichaam substanties uit te gieten 
die de tumor mededelen dat het lichaam zich niet verdedigt”. Ofschoon hij benadrukte dat het inzetten van zulke medicij-
nen van levensbelang is, dankzij dit inzicht heeft men nu de mogelijkheid om dit proces beter tegen te gaan. Men is aan 
nader onderzoek begonnen.                   AN∎
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ShELL COnCERn OndERSChEIdT ISRaëLISChE 
BandEnTEChnOLOgIE

Israël is de laatste tijd meer en meer in het nieuws in verband met de autoindustrie, 
want het land heeft op allerlei terreinen innovaties aan te bieden en loopt voorop als het 
gaat om de verbetering van de verkeersveiligheid. De Brits-Nederlandse energiereus 
Shell heeft nu het Israëlische bedrijf Neomatix met de prestigieuze Shell prijs Bright 
Energy Ideas Challenge onderscheiden. Neomatix won van 218 starters uit de hele we-
reld met hun idee om de bandenluchtdruk door middel van elektro-optische sensoren en 

algoritmen te controleren. Dat garandeert meer verkeersveiligheid en reduceert tegelijk 
de uitstoot van uitlaatgassen. Het prijzengeld bedraagt 25.000 euro en een lening van 

100.000 euro voor de verdere ontwikkeling van het gepresenteerde idee.               AN∎
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CT-REVOLuTIE danKzIj ISRaëLISChE IdEEën
Men heeft de nieuwe CT-scanner Revolution CT genoemd; deze is in steeds meer ziekenhuizen te vinden. Het Ame-
rikaanse concern General Electric met zijn bedrijf GE Healthcare heeft de naam terecht gekozen, maar bijna niemand 
weet dat er Israëli’s achter deze innovatie zitten.

massaal Israëlische ingenieurs aantrok. 
Daarnaast is GE in de 90-er begonnen in 
Israëlische hightechbedrijven te inves-
teren en in aansluiting daarop een eigen 
ingenieursteam op te bouwen.

Een speciale afdeling  van dit team 
heeft zich aan de afzonderlijke elemen-
ten van de CT-scanner gewijd. Het re-
sultaat van hun hooggespecialiseerde 
ontwikkelingswerk betekende een re-
volutie voor deze diagnosemethode. Om 
het voor leken begrijpelijk te houden: 
de Revolution CT maakt een sneller 
onderzoek mogelijk, want een volledig 
hartonderzoek duurt nog maar 0,14 se-
conde. Omdat hart, aorta en longen in 
tijd van een seconde gescand worden, 
kun je dit onderzoek bij elke hartslag 
en vrijwel zonder adempauze op be-
trouwbare wijze doen. De verbeterde 
beeldresolutie (o.a. dankzij de verbe-
terde software) komt volgens medici de 
diagnose van beroerten en de diagnose 
van organen voor de oncologie zeer ten 
goede. Voor artsen betekent het dat ze 
nu een uiterst krachtig diagnose-instru-
ment hebben. Voor de gezondheidszorg 
betekent het weliswaar nieuwe, dure 
apparatuur aanschaffen, maar omdat 
onderzoeken sneller gaan en nauwelijks 
nog herhaald hoeven te worden, zijn de 

apparaten ook aanzienlijker efficiënter.
De Revolution CT brengt voortreffe-

lijke voordelen voor de patiënt met zich 
mee. Wie wel eens ‘in de buis’ heeft gele-
gen, weet hoe lawaaiig en smal het er is. 
De nieuwe CT-scanner maakt echter tot 
50% minder lawaai en biedt meer ruim-
te. Nog meer doorslaggevend zijn echter 
twee andere aspecten: het nieuwe appa-
raat brengt enerzijds de stralenbelasting 
met 82% terug en staat anderzijds een 
verlaging van de dosis contrastvloeistof 
toe. GE Healthcare wijst op nog een an-
der voordeel: “De Revolution CT maakt 
een snel onderzoek van lastige patiën-
ten makkelijker, dankzij een scan die 
nauwelijks van de ademhaling afhanke-
lijk is. Daarmee kun je nu ook probleem-
loos scans maken van patiënten die niet 
meewerken of die hun ademhaling, be-
wegingen en houding niet voldoende on-
der controle hebben.”

Dankzij knappe koppen uit Israël is 
de geneeskunde ten gunste van de we-
reld weer een beslissende stap verder 
gekomen. De wereld profiteert er al en-
kele jaren  van. Maar hoewel de Revo-
lution CT in Israël is ontwikkeld, werd 
het eerste apparaat pas in de herfst van 
2016 in het Sheba Medisch centrum in 
bedrijf genomen.     AN∎

Computertomografie is een beeld 
genererende methode in de radiologie. 
Door de computergestuurde evaluatie 
van een veelvoud van röntgenfoto’s die 
van verschillende kanten worden geno-
men, worden beelden geproduceerd die 
tegenwoordig niet meer uit de medische 
diagnostiek zijn weg te denken. En het 
betreft beslist niet alleen de diagnose 
van botbreuken, maar ook de terreinen 
cardiologie, neurologie en oncologie. CT 
is een belangrijke non-invasieve diagno-
semethode, die echter ook nadelen had, 
totdat het bedrijf GE Healthcare van het 
Amerikaanse concern General Electrics 
een nieuwe ontwikkeling op de markt 
bracht die het onderzoek sneller, be-
trouwbaarder en vooral voor de patiënt 
veiliger maakt, omdat er minder con-
trastmiddel ingegeven hoeft te worden 
en bovendien de stralingsbelasting met 
82% kan worden verlaagd. De Revoluti-
on CT kan echter nog veel meer, vandaar 
dat hij al in 2014 door de Amerikaanse 
autoriteiten werd toegelaten. Sinds 2015 
is de Revolution CT ook in de eerste kli-
nieken in Europa te vinden, onder andere 
in Duitsland en Zwitserland.

In dit verband is het best interessant 
dat de pers dit apparaat uitsluitend als 
een Amerikaanse ontwikkeling presen-
teert. En tot op zekere hoogte klopt dit 
ook wel, omdat dit nieuwe, krachtige 
apparaat in opdracht van een bekend 
Amerikaans concern is ontwikkeld. 
Maar GE heeft het aan hun in Haifa 
gevestigde Israëlische ingenieursteam 
te danken dat deze innovatie tot stand 
is gekomen. Dit hooggekwalificeerde 
team verbeterde de afzonderlijke ele-
menten van een traditionele CT-scanner 
alsmede de voor de verwerking van de 
data benodigde software. Tegen deze 
achtergrond is het ook interessant dat 
GE als sinds de 50-er jaren op de Isra-
elische ideeënsmederij teruggrijpt en 
daarmee een van de eerste Amerikaan-
se concerns was dat voor innovaties ook 
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eveneens dat zuurstof positief kan werken 
bij slaapstoornissen, iets wat ze nu met 
nader onderzoek gaan proberen helder te 
krijgen.              AN∎

ISRaëLS LEgER WIL 
dIgITaLE InnOVaTIES BETER BESChERMEn

De hightech ideeënsmederij van Israël is maand na maand in het 
nieuws. Bij digitale innovaties komt het op Israëls belangrijkste ‘grond-
stof’ aan: menselijk kapitaal. Talloze jonge Israëli’s die in de hightech bran-
che carrière maken, hebben eerder bij de technologische elitetroepen van 
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HInnOVaTIE

nIEuWE MOTOR 
uIT ISRaëL WEKT 
BELangSTELLIng 
auTOfaBRIKan-
TEn
In het voorjaar van 2016 was een 
Israëlisch bedrijf groot nieuws toen 
het de wereld zijn revolutionaire 
motor presenteerde, die met een 
volle tank twee keer zo ver moest 
komen als anders. Autofabrikanten 
kloppen al een hele tijd aan de deur 
van Aquarius.

Het in de kleine stad Rosh HaAjin 
in centraal Israël gevestigde bedrijf 
Aquarius Engines is pas in 2014 op-
gericht en bestaat uit enkele Israëli-
sche visionairs en hun gekwalificeerde 
vakkundige team, alles bij elkaar nog 
geen tien personen. Al enkele maanden 
nadat het bedrijf krap twee jaar na de 
oprichting zijn nieuwe motor aan het 
publiek presenteerde, was uit Israëli-
sche en buitenlandse nieuwsberichten 
te vernemen dat het Duitse ingenieurs-
bedrijf FEV de motor aan het testen 
was. Kort daarop werd gemeld dat nu 
ook Peugeot en Citroen tests uitvoeren 
en veel belangstelling voor deze Isra-
elische ontwikkeling tonen. De motor, 
die zowel hybride als elektrische auto’s 
een beslissend voordeel moet bieden, 
baarde niet alleen opzien in de media, 
want het bedrijf wist bij zijn zoektocht 
naar investeerders binnen slechts vijf 
dagen een bedrag van acht miljoen dol-
lar voor de verdere ontwikkeling van 
zijn innovatie te vergaren. En dat is 
aanzienlijk.

Voor wie niet thuis is in de motor-
mechanica kunnen we de ontwikkeling 
van Aquarius als volgt samenvatten: 
een technologisch vooruitstrevende mo-
tor voor het opwekken van elektriciteit, 
die volgens de gegevens van het bedrijf 
“veel kleiner, goedkoper en milieuvrien-
delijker en toch veel krachtiger en effi-
ciënter is”. De bij dit bedrijf werkzame 
ontwikkelaars hebben zich principieel 
aan de groeiende behoefte aan energie-
generatoren gewijd met het doel de tot 
nu toe bestaande nadelen teniet te doen, 

want ze wegen erg veel, nemen veel 
ruimte in en zijn ook nog eens weinig ef-
ficiënt. Die nadelen zijn zowel bij auto’s 
met hybride- als bij elektrisch aange-
dreven auto’s merkbaar, omdat ze niet 
alleen duur in de aanschaf zijn, maar 
ook veel tijd nodig hebben om weer op 
te laden en tegelijk een beperkte actie-
radius hebben.

De drie oprichters van het bedrijf 
(Gal Fridman, Shaul Yaakoby en Ariel 
Gorfung) zijn van mening dat de au-
to-industrie weliswaar naar allerlei 
innovaties uitkijkt, maar de verdere 
ontwikkeling van motoren onverant-
woord verwaarloosd heeft. Aan de in 
1860 gepatenteerde motoropbouw, 
die in het begin van de 20ste eeuw in 
commerciële productie ging, is niets 
fundamenteels veranderd; ook de tur-
bomotor wijkt niet echt van het func-
tioneringsprincipe af. Tegelijk komen 
de autofabrikanten steeds meer onder 
druk te staan om voor minder uitstoot 
van schadelijke stoffen en meer effi-
ciency te zorgen. Deze punten alsook 
de kostenfactor neemt Aquarius als 
uitgangspunt, want een horizontaal 
bewegende cilinder wekt energie op 
voor de aandrijving van twee elektri-
sche generatoren. Het resultaat is een 
veel kleinere motor zonder duizenden 
gecompliceerde en dikwijls moeilijk te 
vervangen standaard motorelementen, 
die de energie direct naar de elektro-
nische generatoren leidt. “Daarom kun 
je met een volle tank onder ideale om-
standigheden minstens twee keer zo 
ver komen. Dat vermindert bovendien 
de uitstoot van CO2, en ook de aan-
schaf is goedkoper”, zo legde Gal  Frid-
man uit.

Sommige deskundigen hebben welis-
waar geprobeerd het enthousiasme af te 
remmen, want ze zien een teruglopende 
vraag naar hybride en elektrische auto’s 
en zijn daarnaast sceptisch of de tradi-
tionele auto-industrie wel snel genoeg 
kan reageren om tegen de nieuwste in-
novaties voor elektrische voertuigen op 
te kunnen. Bij Aquarius wees men er in 
dit verband gelaten op dat de door het 
bedrijf ontwikkelde motor ten opzichte 
van alle volledig elektrische voertuigen 
twee beslissende en voor autofabrikan-
ten en consumenten aantrekkelijke 
voordelen biedt: meer actieradius en 
minder aanschafkosten.    AN∎

In ISRaëL OnTWIKKELd SYSTEEM OM MEdICIj-
nEn TOE TE dIEnEn KRIjgT PaTEnT In EuROPa

Het Israëlische bedrijf Intec Pharma heeft de Accordion Pill, die zijn naam te 
danken heeft aan het ontvouwingssysteem dat de er als een grote capsule uitziende 
pil in de maag ontwikkelt. De pil vouwt zich als een accordeon open en laat in de 
loop van 24 uur gelijkmatig medicijnen los. Dit systeem is bijzonder gewenst voor 
medicijnen die door de bloedsomloop in een beperkt gedeelte van de maag en de 
dunne darm worden geabsorbeerd; het betreft dan vooral medicijnen die men bij 
Parkinson, Alzheimer, hoge bloeddruk en als pijnstiller gebruikt. Dat de over de 
hele dag verdeelde toediening van medicijnen enorme voordelen met zich meebrengt 
hebben de Europese gezondheidsdiensten die de innovatie van het in Jeruzalem ge-
vestigde bedrijf patent hebben verleend, nu ook erkend.    AN∎
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Magdala aan het Meer van Galilea 
kan terugblikken op een lange Jood-
se alsook christelijke overlevering. 
De plaats wordt in Mattheüs 15:39 
genoemd (“En nadat Hij [Jezus] de 
menigte had weggestuurd, ging Hij in 
het schip en kwam in het gebied van 
Magdala”), en geldt ook als de plaats 
waar Maria Magdalena vandaan kwam.

De Joods-Romeinse geschied-
schrijver Flavius Josephus (37/38 
– ca. 100) heeft ons overgeleverd 
dat Magdala in de antieke oudheid 
met 37.600 inwoners tot de grotere 
plaatsen van Galilea behoorde. De 
plaats lag inderdaad gunstig aan de 
handelsweg die Damascus met Egyp-
te en Mesopotamië verbond. De stad 
profiteerde van het milde klimaat en 
het zoetwater. Flavius Josephus legde 
vast dat Magdala bekend stond om zijn 
handel in gepekelde vis en dat men dit 
product niet alleen in Jeruzalem ver-
kocht (waarvoor archeologische be-
wijzen zijn gevonden), maar er zelfs in 
Rome afnemers voor had. Tijdens de 
periode van de Romeinse heerschappij 
vonden Joden uit Jeruzalem hier, net 
als in heel Galilea, een nieuw thuis. 
In Magdala waren onder hen enke-
le beroemde rabbijnen en de priester 
van de familie Ezechiël. Soortgelijke 
informatie kunnen we in de Talmoed 
vinden (traktaat Pesach 46a).

Het antieke Magdala, waar tegen-
woordig een pelgrimscentrum van de 
Legionairs van Christus ligt, is in de 70-
er jaren voor het eerst archeologisch 
onderzocht. Men groef toen op een ter-
rein dat de Franciscanen toebehoorde. 
Bij de bouwwerkzaamheden voor het 
pelgrimscentrum ontdekte men in au-
gustus 2009 de resten van den synago-
ge (NUI heeft erover bericht). Hoewel 
het pelgrimscentrum klaar is, vinden er 

aRChEOLOgIE

SYnagOgERITEn In dE TIjd Van jEzuS
De restanten van de Magdala synagoge zijn indrukwekkend. Het is een van de oudste synagogen 

van Israël en levert ons unieke getuigenissen, die de wetenschappers nog altijd bezighouden.

nog steeds archeologische opgravingen 
plaats, wat in de zomer van 2016 tot de 
vondst van een bronzen schep leidde, zo-
als ze in de Hebreeuwse Bijbel worden 
beschreven voor de rituele omgang met 
kolen en reukwerk op het terrein van de 
tempel (NUI schreef er opnieuw over).

Volgens Dina Avshalom-Gorni van 
de Israëlische Oudheidkundige Dienst, 
die de opgravingen leidt, gaat het om de 
oudst bekende synagoge, die van 29 v.
Chr. tot circa 68 na Chr. in gebruik is 
geweest; enerzijds dus in de tijd dat de 
tweede tempel er nog was, anderzijds in 
de tijd dat Jezus hier leefde. Men ont-
dekte in dit 120 m2 metende Godshuis 
een steenblok dat aan vier kanten en 
aan de oppervlakte kunstig was uitge-
hakt en onder andere met een menora, 
een zevenarmige kandelaar geflankeerd 
door amfora’s en zuilen is versierd. De 
archeologen zijn van mening dat dit de 
oudst bewaarde voorstelling  van een 
menora is, nog ouder dan die op Titus’ 
triomfboog in Rome. 

Deze steen, die men bijna in het 
midden van de synagoge vond, diende 
waarschijnlijk als lessenaar waarop 
men de Thora uitrolde. Sommige we-
tenschappers menen echter dat deze 
steen veel meer was dan een ceremoni-
eel meubelstuk. Sommigen vermoeden 
dat de kunstenaar die de menora in de 
steen beitelde de zevenarmige kande-
laar in de tempel met eigen ogen ge-
zien heeft, want hij heeft de menora af-
gebeeld met een driepotige standaard 
en daaronder een versierd vierkant, 
wat de wetenschappers als een symbo-
lische voorstelling van het offeraltaar 
in de tempel van Jeruzalem interpre-
teren. Bovendien zitten ze uiteen dat 
men de steen zo vond dat een rabbijn 
die er vroeger voor stond niet naar de 
menora keek, maar de blik in de rich-
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InnOVaTIE

nIEuWE MOTOR 
uIT ISRaëL WEKT 
BELangSTELLIng 
auTOfaBRIKan-
TEn
In het voorjaar van 2016 was een 
Israëlisch bedrijf groot nieuws toen 
het de wereld zijn revolutionaire 
motor presenteerde, die met een 
volle tank twee keer zo ver moest 
komen als anders. Autofabrikanten 
kloppen al een hele tijd aan de deur 
van Aquarius.

Het in de kleine stad Rosh HaAjin 
in centraal Israël gevestigde bedrijf 
Aquarius Engines is pas in 2014 op-
gericht en bestaat uit enkele Israëli-
sche visionairs en hun gekwalificeerde 
vakkundige team, alles bij elkaar nog 
geen tien personen. Al enkele maanden 
nadat het bedrijf krap twee jaar na de 
oprichting zijn nieuwe motor aan het 
publiek presenteerde, was uit Israëli-
sche en buitenlandse nieuwsberichten 
te vernemen dat het Duitse ingenieurs-
bedrijf FEV de motor aan het testen 
was. Kort daarop werd gemeld dat nu 
ook Peugeot en Citroen tests uitvoeren 
en veel belangstelling voor deze Isra-
elische ontwikkeling tonen. De motor, 
die zowel hybride als elektrische auto’s 
een beslissend voordeel moet bieden, 
baarde niet alleen opzien in de media, 
want het bedrijf wist bij zijn zoektocht 
naar investeerders binnen slechts vijf 
dagen een bedrag van acht miljoen dol-
lar voor de verdere ontwikkeling van 
zijn innovatie te vergaren. En dat is 
aanzienlijk.

Voor wie niet thuis is in de motor-
mechanica kunnen we de ontwikkeling 
van Aquarius als volgt samenvatten: 
een technologisch vooruitstrevende mo-
tor voor het opwekken van elektriciteit, 
die volgens de gegevens van het bedrijf 
“veel kleiner, goedkoper en milieuvrien-
delijker en toch veel krachtiger en effi-
ciënter is”. De bij dit bedrijf werkzame 
ontwikkelaars hebben zich principieel 
aan de groeiende behoefte aan energie-
generatoren gewijd met het doel de tot 
nu toe bestaande nadelen teniet te doen, 

want ze wegen erg veel, nemen veel 
ruimte in en zijn ook nog eens weinig ef-
ficiënt. Die nadelen zijn zowel bij auto’s 
met hybride- als bij elektrisch aange-
dreven auto’s merkbaar, omdat ze niet 
alleen duur in de aanschaf zijn, maar 
ook veel tijd nodig hebben om weer op 
te laden en tegelijk een beperkte actie-
radius hebben.

De drie oprichters van het bedrijf 
(Gal Fridman, Shaul Yaakoby en Ariel 
Gorfung) zijn van mening dat de au-
to-industrie weliswaar naar allerlei 
innovaties uitkijkt, maar de verdere 
ontwikkeling van motoren onverant-
woord verwaarloosd heeft. Aan de in 
1860 gepatenteerde motoropbouw, 
die in het begin van de 20ste eeuw in 
commerciële productie ging, is niets 
fundamenteels veranderd; ook de tur-
bomotor wijkt niet echt van het func-
tioneringsprincipe af. Tegelijk komen 
de autofabrikanten steeds meer onder 
druk te staan om voor minder uitstoot 
van schadelijke stoffen en meer effi-
ciency te zorgen. Deze punten alsook 
de kostenfactor neemt Aquarius als 
uitgangspunt, want een horizontaal 
bewegende cilinder wekt energie op 
voor de aandrijving van twee elektri-
sche generatoren. Het resultaat is een 
veel kleinere motor zonder duizenden 
gecompliceerde en dikwijls moeilijk te 
vervangen standaard motorelementen, 
die de energie direct naar de elektro-
nische generatoren leidt. “Daarom kun 
je met een volle tank onder ideale om-
standigheden minstens twee keer zo 
ver komen. Dat vermindert bovendien 
de uitstoot van CO2, en ook de aan-
schaf is goedkoper”, zo legde Gal  Frid-
man uit.

Sommige deskundigen hebben welis-
waar geprobeerd het enthousiasme af te 
remmen, want ze zien een teruglopende 
vraag naar hybride en elektrische auto’s 
en zijn daarnaast sceptisch of de tradi-
tionele auto-industrie wel snel genoeg 
kan reageren om tegen de nieuwste in-
novaties voor elektrische voertuigen op 
te kunnen. Bij Aquarius wees men er in 
dit verband gelaten op dat de door het 
bedrijf ontwikkelde motor ten opzichte 
van alle volledig elektrische voertuigen 
twee beslissende en voor autofabrikan-
ten en consumenten aantrekkelijke 
voordelen biedt: meer actieradius en 
minder aanschafkosten.    AN∎

In ISRaëL OnTWIKKELd SYSTEEM OM MEdICIj-
nEn TOE TE dIEnEn KRIjgT PaTEnT In EuROPa

Het Israëlische bedrijf Intec Pharma heeft de Accordion Pill, die zijn naam te 
danken heeft aan het ontvouwingssysteem dat de er als een grote capsule uitziende 
pil in de maag ontwikkelt. De pil vouwt zich als een accordeon open en laat in de 
loop van 24 uur gelijkmatig medicijnen los. Dit systeem is bijzonder gewenst voor 
medicijnen die door de bloedsomloop in een beperkt gedeelte van de maag en de 
dunne darm worden geabsorbeerd; het betreft dan vooral medicijnen die men bij 
Parkinson, Alzheimer, hoge bloeddruk en als pijnstiller gebruikt. Dat de over de 
hele dag verdeelde toediening van medicijnen enorme voordelen met zich meebrengt 
hebben de Europese gezondheidsdiensten die de innovatie van het in Jeruzalem ge-
vestigde bedrijf patent hebben verleend, nu ook erkend.    AN∎
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MMagdala aan het Meer van Galilea 
kan terugblikken op een lange Jood-
se alsook christelijke overlevering. 
De plaats wordt in Mattheüs 15:39 
genoemd (“En nadat Hij [Jezus] de 
menigte had weggestuurd, ging Hij in 
het schip en kwam in het gebied van 
Magdala”), en geldt ook als de plaats 
waar Maria Magdalena vandaan kwam.

De Joods-Romeinse geschied-
schrijver Flavius Josephus (37/38 
– ca. 100) heeft ons overgeleverd 
dat Magdala in de antieke oudheid 
met 37.600 inwoners tot de grotere 
plaatsen van Galilea behoorde. De 
plaats lag inderdaad gunstig aan de 
handelsweg die Damascus met Egyp-
te en Mesopotamië verbond. De stad 
profiteerde van het milde klimaat en 
het zoetwater. Flavius Josephus legde 
vast dat Magdala bekend stond om zijn 
handel in gepekelde vis en dat men dit 
product niet alleen in Jeruzalem ver-
kocht (waarvoor archeologische be-
wijzen zijn gevonden), maar er zelfs in 
Rome afnemers voor had. Tijdens de 
periode van de Romeinse heerschappij 
vonden Joden uit Jeruzalem hier, net 
als in heel Galilea, een nieuw thuis. 
In Magdala waren onder hen enke-
le beroemde rabbijnen en de priester 
van de familie Ezechiël. Soortgelijke 
informatie kunnen we in de Talmoed 
vinden (traktaat Pesach 46a).

Het antieke Magdala, waar tegen-
woordig een pelgrimscentrum van de 
Legionairs van Christus ligt, is in de 70-
er jaren voor het eerst archeologisch 
onderzocht. Men groef toen op een ter-
rein dat de Franciscanen toebehoorde. 
Bij de bouwwerkzaamheden voor het 
pelgrimscentrum ontdekte men in au-
gustus 2009 de resten van den synago-
ge (NUI heeft erover bericht). Hoewel 
het pelgrimscentrum klaar is, vinden er 

aRChEOLOgIE

SYnagOgERITEn In dE TIjd Van jEzuS
De restanten van de Magdala synagoge zijn indrukwekkend. Het is een van de oudste synagogen 

van Israël en levert ons unieke getuigenissen, die de wetenschappers nog altijd bezighouden.

nog steeds archeologische opgravingen 
plaats, wat in de zomer van 2016 tot de 
vondst van een bronzen schep leidde, zo-
als ze in de Hebreeuwse Bijbel worden 
beschreven voor de rituele omgang met 
kolen en reukwerk op het terrein van de 
tempel (NUI schreef er opnieuw over).

Volgens Dina Avshalom-Gorni van 
de Israëlische Oudheidkundige Dienst, 
die de opgravingen leidt, gaat het om de 
oudst bekende synagoge, die van 29 v.
Chr. tot circa 68 na Chr. in gebruik is 
geweest; enerzijds dus in de tijd dat de 
tweede tempel er nog was, anderzijds in 
de tijd dat Jezus hier leefde. Men ont-
dekte in dit 120 m2 metende Godshuis 
een steenblok dat aan vier kanten en 
aan de oppervlakte kunstig was uitge-
hakt en onder andere met een menora, 
een zevenarmige kandelaar geflankeerd 
door amfora’s en zuilen is versierd. De 
archeologen zijn van mening dat dit de 
oudst bewaarde voorstelling  van een 
menora is, nog ouder dan die op Titus’ 
triomfboog in Rome. 

Deze steen, die men bijna in het 
midden van de synagoge vond, diende 
waarschijnlijk als lessenaar waarop 
men de Thora uitrolde. Sommige we-
tenschappers menen echter dat deze 
steen veel meer was dan een ceremoni-
eel meubelstuk. Sommigen vermoeden 
dat de kunstenaar die de menora in de 
steen beitelde de zevenarmige kande-
laar in de tempel met eigen ogen ge-
zien heeft, want hij heeft de menora af-
gebeeld met een driepotige standaard 
en daaronder een versierd vierkant, 
wat de wetenschappers als een symbo-
lische voorstelling van het offeraltaar 
in de tempel van Jeruzalem interpre-
teren. Bovendien zitten ze uiteen dat 
men de steen zo vond dat een rabbijn 
die er vroeger voor stond niet naar de 
menora keek, maar de blik in de rich-

VOLgEnS dE LEIdSTER Van dE 
OPgRaVIngEn 

gaaT hET OM dE OudST 
BEKEndE SYnagOgE, dIE Van 

29 V.ChR. TOT CIRCa 68 na ChR. 
In gEBRuIK IS gEWEEST, duS 
EnERzIjdS In dE TIjd daT dE 

TWEEdE TEMPEL ER nOg WaS, 
andERzIjdS In dE TIjd daT 
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Beste vrienden van Beth Shalom
Er staat een nieuw jaar voor de deur. Toen ik deze regels schreef, was na de vasten-
dag Jom Kippur en het Loofhuttenfeest net het nieuwe Joodse jaar 5777 begonnen. Bij 
het afscheid van het oude jaar en het begin van het nieuwe jaar wil ik jullie allemaal 
hartelijk bedanken voor jullie gebeden, jullie vriendschap, ruimhartigheid en steun, 
zowel voor Israël alsook voor ons ziekenhuis. 
Door de hulp van vele vrienden en vriendinnen van Beth Shalom kunnen de optimisti-
sche dromen en wensen van de artsen, verpleegkundigen en het overige personeel in 
het Assaf Harofeh ziekenhuis steeds weer werkelijkheid worden. Veel patiënten die 
bij ons verpleegd worden kennen Beth Shalom allang: de organisatie is een getuigenis 
van bijbelse naastenliefde en voorbeeld als vriend van Israël. 
Het ontroert ons altijd weer als we bedenken hoe alles is begonnen: twee mensen die 
elkaar ‘toevallig’ ontmoetten, maar vrienden voor het leven werden: Wim Malgo en 
Mordechai Waron. Wij zijn ervan overtuigd dat dit geen ‘normaal’ toeval was, maar 
dat het door de God van Israël zo is bestuurd. Intussen hebben we zoveel aan Beth 
Shalom te danken! Als voorzitter van de organisatie Beth Shalom kwam Wim Malgo 
altijd weer met ideeën om de hulp voor het ziekenhuis aan te zwengelen. Veel zaken 
in dit ziekenhuis zijn pas mogelijk geworden door de financiële hulp van Beth Shalom. 
Oude barakken zijn nieuwe gebouwen geworden, medische studenten zijn tot art-
sen opgeleid en het personeel wordt op hoog niveau geschoold om de patiënten op 
eervolle en menselijke wijze te behandelen. Ook pasgeborenen worden met de beste 
medische apparatuur en de erbij behorende monitoring verzorgd totdat ze naar huis 
mogen. 
Baby’s en kinderen, volwassenen en ouderen krijgen hier een utstekende medische 
verzorging – ook dankzij Beth Shalom. Jong en oud, Joodse, islamitische of christelij-
ke patiënten krijgen allemaal dezelfde behandeling en verpleging. De vele bedankjes 
en brieven van patiënten na hun ontslag uit het ziekenhuis zijn daar een getuigenis 
van.
We zijn dankbaar dat we ons met vele vrienden en vriendinnen van de Beth Shalom 
gemeente verbonden mogen weten. Deze sterke vriendschap is iets heel bijzonders 
en maakt het ons mogelijk om van een betere toekomst voor het Assaf Harofeh te 
blijven dromen.
Met hartelijke groeten en een van ganser harte dankbaar shalom,
Dr. E. Klinowski 
Geliefde vrienden van Israël,

Als u het Assaf Harofeh ziekenhuis wilt blijven steunen, vermeld dan bij uw overschrijving: Assaf 
Harofeh. Elke gift gaat zonder enige aftrek door naar Israël. God zegene u voor uw inzet en dienst  
voor Israël!                  CM∎

nOOdhuLP 
voor ISRAËL

nIEuWjaaRSgROET Van dR. ELIESER KLInOWSKI

ting van Jeruzalem en dus naar de 
tempel had gericht.

Verschillende onderzoekers hou-
den zich bezig met andere op de 
steen voorgestelde symbolen, zoals 
zuilenbogen, hartsymbolen en bloe-
menrozetten. In zijn ‘Beschrijving 
van de tempel‘ (in de Joodse oorlog) 
noemt Flavius Josephus soortgelijke 
zuilenbogen. Professor Motti Aviam 
van het Kinneret College interpre-
teert de hartsymbolen als broden (elk 
hart stelt twee broden voor). Flavius 
Josephus geeft aan dat men in de 
binnenste tempelruimte op een tafel 
naast de menora twaalf toonbroden 
kon vinden. Op de steen van Magdala 
vond men op drie zijden telkens twee 
harten. Als een hart, zoals Aviam 
denkt, twee broden voorstelt, komen 
we ook bij de steen op een aantal van 
twaalf uit. De zesbladige bloemenro-
zetten, die op de steen van Magdala 
door zuilen met palmkapitelen zijn 
geflankeerd die ook overeenkomen 
met de schildering van Josephus van 
de toegang naar het heilige der heili-
gen, kennen we uit latere jaren voor-
al als Joods motief op ossuaria (kne-
kelkastjes), maar ook als versiering 
van het voorhangsel naar het heilige 
der heiligen. Men interpreteert ze 
dan ook wel als ‘voorhangsel’ tussen 
dit leven en de tegenwoordigheid van 
God. Er zijn ook nog andere symbo-
len, zoals wielen en vuur, die aan 
de beschrijving van Ezechiël van de 
troonwagen van God herinneren.

De steen van Magdala is rijk aan 
symbolen. Rina Talgam van de He-
breeuwse universiteit te Jeruzalem 
vermoedt dat hij misschien naar een 
vroege beweging binnen het Joden-
dom verwijst die met zo’n steen de 
tempel van Jeruzalem de synagoge 
binnenbracht. Daardoor werden de 
synagogen voor de Joden die de tem-
pel in Jeruzalem niet konden berei-
ken, tot kleine tempels. Zij gelooft 
dat zich hier een religieuze vorm van 
de diaspora begon te ontwikkelen die 
de concrete offergaven in de tempel 
verving en God bij het uitrollen van 
de heilige Schrift toch bij de bidders 
tegenwoordig liet zijn.             AN∎
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Beste vrienden van Beth Shalom
Er staat een nieuw jaar voor de deur. Toen ik deze regels schreef, was na de vasten-
dag Jom Kippur en het Loofhuttenfeest net het nieuwe Joodse jaar 5777 begonnen. Bij 
het afscheid van het oude jaar en het begin van het nieuwe jaar wil ik jullie allemaal 
hartelijk bedanken voor jullie gebeden, jullie vriendschap, ruimhartigheid en steun, 
zowel voor Israël alsook voor ons ziekenhuis. 
Door de hulp van vele vrienden en vriendinnen van Beth Shalom kunnen de optimisti-
sche dromen en wensen van de artsen, verpleegkundigen en het overige personeel in 
het Assaf Harofeh ziekenhuis steeds weer werkelijkheid worden. Veel patiënten die 
bij ons verpleegd worden kennen Beth Shalom allang: de organisatie is een getuigenis 
van bijbelse naastenliefde en voorbeeld als vriend van Israël. 
Het ontroert ons altijd weer als we bedenken hoe alles is begonnen: twee mensen die 
elkaar ‘toevallig’ ontmoetten, maar vrienden voor het leven werden: Wim Malgo en 
Mordechai Waron. Wij zijn ervan overtuigd dat dit geen ‘normaal’ toeval was, maar 
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sen opgeleid en het personeel wordt op hoog niveau geschoold om de patiënten op 
eervolle en menselijke wijze te behandelen. Ook pasgeborenen worden met de beste 
medische apparatuur en de erbij behorende monitoring verzorgd totdat ze naar huis 
mogen. 
Baby’s en kinderen, volwassenen en ouderen krijgen hier een utstekende medische 
verzorging – ook dankzij Beth Shalom. Jong en oud, Joodse, islamitische of christelij-
ke patiënten krijgen allemaal dezelfde behandeling en verpleging. De vele bedankjes 
en brieven van patiënten na hun ontslag uit het ziekenhuis zijn daar een getuigenis 
van.
We zijn dankbaar dat we ons met vele vrienden en vriendinnen van de Beth Shalom 
gemeente verbonden mogen weten. Deze sterke vriendschap is iets heel bijzonders 
en maakt het ons mogelijk om van een betere toekomst voor het Assaf Harofeh te 
blijven dromen.
Met hartelijke groeten en een van ganser harte dankbaar shalom,
Dr. E. Klinowski 
Geliefde vrienden van Israël,

Als u het Assaf Harofeh ziekenhuis wilt blijven steunen, vermeld dan bij uw overschrijving: Assaf 
Harofeh. Elke gift gaat zonder enige aftrek door naar Israël. God zegene u voor uw inzet en dienst  
voor Israël!                  CM∎
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nIEuWjaaRSgROET Van dR. ELIESER KLInOWSKI
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Door Thomas Lieth

Na de uittocht uit Egypte begonnen 
de Israëlieten aan een enorme voet-
tocht. Veertig jaar zou de tocht door 
de woestijn duren, voordat ze eindelijk 
het door God beloofde land bereikten, 
het land vanwaar hun voorouders Ja-
kob en zijn twaalf zoons naar Egypte 
waren gekomen. Het land dat vloeide 
van melk en honig. En inderdaad was 
dit door God beloofde land een uiterst 
vruchtbaar land – omdat God het had 
gezegend en voor Zijn volk had toebe-
reid (Deut. 8:7–9). 

Nu stond de natie Israël vlak voor 
de geboorte, hoogzwanger, nu begonnen 
de weeën. Eén man, Abram, was tot een 
familie geworden: Izak, Jakob en zijn 
zoons. Deze familie was in Egypte tot 
een groot volk geworden; en nu ontwik-
kelde dit volk zich in de woestijn tot een 
natie op weg naar het eigen land. Maar 
jammer genoeg kwam het tijdens deze 
tocht door de woestijn steeds weer tot 
gemor en opstandigheid, hoewel God 

het volk telkens opnieuw Zijn persoon-
lijk handelen liet merken. Maar na een 
korte tijd van bezinning waren de Isra-
elieten dan alweer ontevreden, kregen 
ze een grote mond en morden ze tegen 
Mozes en tegen hun God die hen uit de 
gevangenschap had bevrijd. Dit was 
tenslotte ook een reden waarom het zo 
lang duurde (namelijk 40 jaar) totdat de 
tweede generatie eindelijk het beloof-
de land bereikte (Ps. 106:7; Ex. 17:3; 
Num. 14:11; vgl. Ex. 16:3; Num. 11:4–5; 
14:2).

En dat terwijl de uittocht uit Egypte 
een wonder van God was geweest. Maar 
ook de woestijntocht op zich is alleen 
te verklaren vanuit een persoonlijk in-
grijpen van God – als een wonder dus. 
Tegen de drie miljoen mensen moesten 
40 jaar lang in een dorre, onvruchtbare 
woestijn gevoed worden. Voor Mozes en 
het volk was het onmogelijk geweest 
om dit zelf voor elkaar te krijgen; alleen 
God was daartoe in staat. Alleen al om 
het volk van de hongerdood te bewaren 
had Mozes elke dag bijna 1500 ton le-

vensmiddelen nodig gehad. En om het 
te voeden zoals wij het gewend zijn – 
dus niet alleen om te overleven, maar 
om echt voldoende te eten – had men 
elke dag op zijn minst 4000 ton aan 
moeten laten rukken. Daar had je dan 
twee goederentreinen van elk anderhal-
ve kilometer lengte voor nodig gehad! 
Voor drinken en wassen was elke dag 
45 miljoen liter water nodig. Stel je de 
geweldige opgaaf eens voor om al dat 
water midden in de woestijn te laten 
komen. Daar was een rij tankauto’s van 
2700 km lengte nodig geweest! En dat 
elke dag, 40 jaar lang. God wist wat het 
volk nodig had om te kunnen overleven 
en God er elke dag voor dat het volk kon 
eten, drinken en leven. Wat een God. 

Bovendien getuigt Deuteronomium 
8:4 dat de kleding van de Israëlieten in 
die 40 jaar niet is versleten en de men-
sen geen gezwollen voeten hadden – en 
dat zonder dure wandelschoenen. Maar 
helaas zag het volk dit wonder niet al-
tijd of vergat het of wist het niet eens 
naar waarde te schatten. Maar vergaat 

BIjBEL

IsraËl
een heel 
bijzonder Volk
Deel 10           De woestIjntocht

Abrahams familie was in Egypte een groot volk geworden, en nu 
ontwikkelde dit volk zich in de woestijn tot een natie onderweg naar 
het eigen land.
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gedachtig aan het feit, dat alle menselijke kennis slechts 
onvolkomen is (1 Cor. 13:9), geven de auteurs voor eigen 
verantwoording hun persoonlijke visie weer

auTEuRS

Initialen van de auteurs en bronvermeldingen in dit nummer: 
CM = Conno Malgo; FW = Fredi Winkler; ZL = Zwi Lidar

Voor de inhoud van vreemde web-pagina’s waarnaar verwezen 
werd kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Wij 
verklaren hiermee uitdrukkelijk, dat op het tijdstip van het 
tot stand brengen van de link geen illegale inhoud op de 
verbonden websites herkenbaar waren. Op de actuele en 
toekomstige vormgeving, de inhoud of de auteursrechten van 
de verbonden sites hebben wij geen invloed. Voor illegale, 
foute of onvolledige inhoud en vooral voor schade, die uit het 
aanklikken of niet aanklikken van zulke aangeboden informatie 
ontstaat, is alleen de aanbieder van de site verantwoordelijk, 
naar wie verwezen werd, niet degene, die enkel via links naar 
de bewuste publicaties verwijst.

 Zendingswerk Middernachtsroep   0343 - 477 288
 Postbus 193      bestelling@middernachtsroep.nl
 3940 AD Doorn      www.middernachtsroep.nl

 Nu te bestellen!
Israëlkalender 2017

Onze Israëlkalender, die we elk jaar uit-
geven. Zoals altijd zijn er weer prachtige 
foto’s te zien met een passend Bijbelvers. 
Christelijke en Joodse feestdagen worden 
er ook in vermeld. Een ‘must have’ voor 
iedere Israëlvriend! 

Afmetingen: 41 bij 29,7cm • € 11,50 € 6,50

Dagboek

Voor elke dag een Bijbelvers, gevolgd door een 
korte, geloofsversterkende beschouwing. Uit 
een meer dan 40-jarige praktijk: een belang-
rijke wegwijzer in het volgen van Christus. Dat 
maakt dit boek voor het hele jaar waardevol. 

Wim Malgo • 384 pag. • gebonden  € 9,90

* aanbieding geldig t /m 18-02-2017

De Pastorale Brieven

Op begrijpelijke wijze en aansluitend bij de werkelijkheid legt Norbert Lieth de uitspraken van de beide Timo-
theüsbrieven en de Titusbrief vers voor vers uit. Hij verliest daarbij nooit de hele context uit het oog en laat 
steeds weer zien waar de Heilige Geest in de gemeente van de levende God het zwaartepunt legt. Wie wil 
groeien in het persoonlijk geloofsleven en de Bijbel beter wil leren verstaan, heeft met dit boek een doorslag-
gevende, christocentrische hulp in handen, die alleen gebaseerd is op de Heilige Schrift.

Norbert Lieth • ca. 320 pag. • paperback • leverbaar vanaf 1 februari 2017        € 17,95
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het ons vandaag de dag niet ook on-
geveer zo? Zijn wij nog dankbaar en 
weten wij de dagelijkse wonderen van 
God in ons leven wel naar waarde te 
schatten?

Bent u wel eens in de woestijn ge-
weest? Ik ben een keer met een Israël-
reis voor maar één dag in Sinaï geweest. 
In de groep waarmee in de de voorgaan-
de dagen in Israël alles prime verliep, 
ontstond plotseling ontevredenheid 
(ik moet mezelf daarbij meerekenen), 
en dat alleen maar omdat er een heel 
kleine organisatorische pech was. En 
meteen gingen de monden open. Het 
was heet, men was moe, enzovoort, 
enzovoort. Allemaal christenen die net 
heerlijke dagen met overvloed hadden 
genoten; en nu vervielen ze in hetzelf-
de humeur als Israël destijds tijdens de 
tocht door de woestijn. Met alleen een 
klein verschil: Israël zwierf 40 jaar lang 
door de Sinaï, wij waren er nog maar 
40 minuten. Je hoofd schudden over 
Israël? Aan de ene kant, ja, aan de an-
dere kant raad ik u aan zelf eens naar 
de woestijn te gaan; misschien krijgt u 
dan, menselijk gezien, een beetje begrip 
voor het volk. Niet omdat hun gedrag te 

verontschuldigen zou zijn, maar slechts 
om te laten zien dat wij geen cent beter 
zijn. En voordat we de splinter uit het 
oog van Israël willen trekken, zullen we 
toch eerst onze eigen balk moeten ver-
wijderen.

Het was echter niet alleen het gemor 
dat Israël in het verderf stortte, maar 
hun wantrouwen jegens God, de angst 
voor de ‘reuzen’ in het land en tenslotte 
de opstandigheid tegen God, de weige-
ring van het volk om Kanaän binnen te 
dringen toen God het bezat. Het volk had 
geen Godsvertrouwen (Num. 13–14).

Daarnaast bleek deze woestijntocht 
voor het uitverkoren volk van God een 
toets om te zien in hoeverre het bereid 
was zijn God te vertrouwen en Zijn ge-
boden te houden (zie Deut. 8:2). Dat 
is vergelijkbaar met een huwelijk. Als 
alles goed en gladjes verloopt, is het 
geen probleem om tegen je partner te 
zeggen dat je van hem of haar houdt. 
Maar als er zich ineens problemen voor-
doen? Echte liefde, trouw en toewijding 
blijken toch pas in tijden van crisis. Het 
volk zou nu kansen krijgen om ook in 
tijden van crisis te bewijzen dat het toe-
gewijd was aan God.         ∎

dE VOLgEndE hOEVEELhEdEn WaREn ELKE dag nOdIg OM 
hET hELE VOLK ISRaëL TE VOEdEn:

45 mILjoEn 
LITER WaTER

4000 ton 
LEVEnSMIddELEn
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Wat heeft het Mattheüs-evangelie 
ons vandaag te zeggen?

Middernachtsroep

Maranathaweek Middernachts roep

Norbert Lieth

Zondag 5 februari 2017 
11.00 u: ’t Eykpunt te Utrecht, Eykmanlaan 1

Maandag 6 februari 2017 
14.00 u: Maranathakring Morgenstond

te Scheveningen, Westduinweg 151

Dinsdag 7 februari 2017 
20.00 u: VEG de Ark te Gorinchem, Kennelweg 14 

Woensdag 8 februari 2017 
20.00 u: Hotel de Kruisweg te Marum, Kruisweg 1 

Donderdag 9 februari 2017 
20.00 u: De Reddingsark te Baarn, Adelheidlaan 8 

 

Vrijdag 10 februari t/m  
zondag 12 februari 2017 

Bijbelstudieweekend over het thema:  
Pastorale lessen uit de brief aan Titus 

’t Vierhouterbos te Vierhouten, Nunspeterweg 30 
Kamer reserveren: bel 0577-411 200 

Informatie: bel 0343-477 288


