STICHTING PLATFORM APPÈL KERK EN ISRAËL
Omdat wij schatplichtig zijn aan Israël: volk, land en staat

Nieuwsbrief 32, mei 2019
Geachte lezer(es),
Nieuwsbrief 32 ligt voor u met opnieuw veel informatie en komende activiteiten.
We hopen dat deze informatie interessant is en wellicht ook tot nut.
Veel leesplezier!
Maar we beginnen met een droeve mededeling.
Namens het Platform, Hans Vermeulen

Inhoud:
- IM Hans Jansen
- Waar zijn we mee bezig
- Rossing Centre of
Education and Dialogue
- Gespreksmiddag over
manifest ds Jan Offringa

Colofon

In Memoriam Professor Hans Jansen.
Op 8 mei j.l. is heel plotseling de bekende theoloog en historicus professor Hans
Jansen overleden.
Hij was een trouwe bezoeker aan onze studiedagen en steunde ons Platform van
harte. Daarom ging hij ook graag in op onze uitnodigingen om te komen spreken over
de belangrijke thema’s waar hij over publiceerde. Hans Jansen was degene die met
zijn delen “Christelijke Theologie na Auschwitz” de kerk met een schok de ogen
opende voor haar eeuwenlange anti-Joodse houding. Geen predikant kon het zich
permitteren die boeken niet in de kast te hebben. Het was het begin van een reeks
lijvige publicaties waarin hij haarscherp en met een uitgebreid notenapparaat liet zien
dat het antisemitisme niet beperkt bleef tot de het christendom maar doorwerkte in
de islam. Tot op vandaag de bodem van het conflict aldaar. Hij was een
wetenschapper met een missie: recht doen aan het Jodendom, aan Israël, vanuit zijn
vaste geloof dat de kerk alles aan Israël te danken heeft. Hij heeft daarin een
gidsfunctie vervuld. Om er zeker van te zijn dat zijn boeken een groot publiek konden
bereiken, zorgde hij dat de prijs laag bleef. De Engelse vertaling van een beknopte
uitgave van zijn laatste boek “Waarom Israël niet mag bestaan” heeft hij door zijn
uitgever aan alle leden van het Europese parlement toe laten sturen. Op onze
studiedag n.a.v. zijn schokkende boekje over het antisemitisme bij Erasmus had hij
voor elke bezoeker een exemplaar beschikbaar. Hij bracht zaken aan het licht die
menigeen niet horen wilde. Niet in de kerk en niet in het Humanistisch Verbond. Zo
was geen enkele spreker vanuit het HV op genoemde studiedag bereid om als
spreker op te treden. Hans Jansen betreurde dat, maar ging onverdroten door. Voor
alles was hij een wetenschapper. Aan de Vrije Universiteit in Brussel bekleedde hij
de leerstoel in de Geschiedenis van de Christelijke literatuur over Jodendom en
Joden en tot aan zijn dood deed hij met een groep studenten onderzoek voor het
Simon Wiesenthal Instituut in Brussel. In 2004 ontving hij van de World Zionist
Organization de Israël Prijs voor zijn hele oeuvre.
Ook als Platform zullen we deze beminnelijke man missen. We zijn hem heel
dankbaar voor de belangrijke erfenis die hij heeft nagelaten. Aan ons als kerk nu de
opdracht om hiermee verder te werken “in vertrouwen en met het oog op
gerechtigheid en vrede. Shalom al Jisrael, vrede voor en over Israël”.
Dat waren de sleutelwoorden bij zijn afscheid.
Marja van den Beld
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De stichting Platform Appèl
Kerk en Israël wordt door de
Belastingdienst erkend als
een Algemeen Nut
Beogende Instelling.

Overleg met de Protestantse Raad
Op 25 februari van dit jaar overlegden we met de Protestantse Raad voor Kerk en Israël. Op de website van de PKN
kunnen we over deze Raad lezen dat ze een adviesorgaan is van de dienstenorganisatie. Naar ons werd verteld
heeft deze Raad directe toegang tot het moderamen van de synode. Dit betekent volgens de nieuwe voorzitter, ds.
Dick Pruiksma dat de Raad veel invloed heeft op het beleid ten aanzien van de relatie van de Kerk met het volk
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Israël.
We spraken over de BDS (Boycot, Desinvesteringen en Sancties) beweging, die met uitspraken en acties probeert
Israël en individuele Joden te isoleren en demoniseren. Acties die volgens de Europese definitie aangemerkt kunnen
worden als ‘antisemitisme’. Ook het Duitse parlement heeft deze beweging als antisemitisch gekenmerkt. De PKN
zegt te strijden tegen antisemitisme, maar steunt nog steeds formeel Sabeel als partner. En Sabeel steunt de BDS
beweging. Hoe is dit te rijmen?
In elk geval hebben wij aangegeven hier veel moeite mee te hebben.
De Raad van 9 bestaande leden is uitgebreid met de 11 (proviciale) ambassadeurs.
De Raad houdt kerkbrede gesprekken over de onopgeefbare verbondenheid. Met ons is de Raad van mening dat
een gebrek aan kennis over de relatie jodendom-christendom mede deze gesprekken uiterst noodzakelijk maken.
Uit de breedte van de kerk zijn 8 mensen gevraagd dit gesprek vorm te geven. Deze ontmoetingen vinden niet in
Utrecht, maar in het land plaats.
Deze gesprekken hebben de volledige toestemming van het moderamen van de PKN.

BDS – vervolg
In de vorige NB schreven we o.a. het volgende:
“De BDS-beweging is een wereldwijde organisatie die poogt mensen en overheden te mobiliseren tegen Israël
door o.a. op te roepen geen zaken te doen met de Israëlische overheid. Dit gebeurt met als humanitair argument
dat de Palestijnse economie tegengewerkt wordt. Daarnaast wordt er druk uitgeoefend om Israël te weren uit
allerlei internationale evenementen op het gebied van sport, kunst en wetenschap……….
Wat doet het Appèl in deze zaak?
We schreven over ons pogen twee prominente Israëlische gasten te kunnen uitnodigen, Jood en Palestijn, die
beide vurige pleitbezorgers zijn van samenwerking en normalisatie tussen Joden en Palestijnen. We hoopten hen
begin dit jaar te kunnen ontmoeten in samenwerking met Christenen voor Israël en het CIDI. Dat is helaas niet
gelukt. Het streven is nu om in het najaar een reeks bijeenkomsten te organiseren De organisatie gebeurt in
samenwerking met Arjan Wendt (CvI). Hij onderhoudt rechtstreeks contact met Hanna Luden van het CIDI en de
sprekers. Als de datum vastligt, plannen de drie partijen (CvI, CIDI en wij als Platform) ieder de activiteiten voor
hun eigen achterban en andere doelgroepen, zoals vertegenwoordigers van kerk en politiek.

Gespreksmiddag over Manifest Liberale Theologen.
Op maandag 14 januari 2019 organiseerde het Platform Appèl Kerk en Israël een gespreksmiddag over de
standpunten van ds. Jan Offringa naar aanleiding van het Manifest van een aantal liberale theologen over de plek
van Israël binnen de christelijke theologie, met name binnen de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
Op deze middag nodigden we drie sprekers uit: allereerst natuurlijk ds. Jan Offringa, van Joodse zijde dr. Marcus
van Loopik, theoloog en docent van de Talmoed en namens het Appèl ds. Marja van den Beld.
Gezien het grote aantal aanwezigen was deze middag niet alleen zeer geslaagd, maar ook noodzakelijk. De
zorgen over de opvattingen van de zogeheten liberale theologen ten aanzien van de plaats van het Joodse volk in
onze belijdende kerkorde verontrustte vele leden van onze kerk. En na de lezing van ds. Jan Offringa is die onrust
en zorg niet minder geworden.
De gehouden lezingen zijn te vinden op onze website (zie voor adres de colofon) en via de links hieronder.
Lezing dr. Marcus van Loopik
Lezing ds. Jan Offringa
Lezing ds. Marja van den Beld

Berouwreis Knesset
Van mw. Geja Lahpor kregen we het verzoek onderstaande brief aan u door te geven:
OPEN BRIEF aan predikanten en voorgangers in Nederland
Hoe komt het dat Joden ervan overtuigd zijn dat Jezus de beloofde Joodse Messias niet kan zijn?
Een van de belangrijkste redenen is dat 2000 jaar lang de kerk weigerde om de Joodse messiasverwachting te
accepteren. Jezus' naam wordt door Joden geassocieerd met kruistochten, gedwongen bekeringen, onderdrukking
en moord.
Dit is de tragische geschiedenis van het Joodse volk en de christelijke kerk. Veel Joden wijzen Jezus af vanwege
de eeuwenlange 'christelijke' Jodenhaat.
De kerk heeft door de eeuwen heen onloochenbaar bloed aan haar handen: bloed van onschuldige Joden. Dat is
iets waar wij als christenen niet omheen kunnen en mogen gaan, willen we recht doen aan de tragische en pijnlijke
geschiedenis van de kerk ten opzichte van het Joodse volk.
Zo hebben Auschwitz en de 'endlösung der Judenfrage' christelijke wortels. De holocaust kan niet begrepen
worden zonder de theologisch geduide anti-Joodse leringen en gevoelens die eeuwenlang in het West-Europese
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christendom standhielden. De on-Bijbelse vervangingsleer is daar de basis van.
In deze traditie stond ook Hitler toen hij zei: “Die Juden haben Jesus gekreuzigt, darum sind sie nicht wert zu
leben”. Hij beriep zich op Luther. De kerk heeft de Joodse Messias losgescheurd van Zijn volk.
De kerk is vanaf de eerste Jodenvervolging door christenen in de 4e eeuw, tot aan de weerzinwekkende
verschrikkingen van de holocaust, blind geweest ten aanzien van Gods plan met het door Hem uitverkoren volk en
voor het heilsfeit dat het verbond tussen God en Zijn volk nog steeds bestaat: Israël is niet en nooit vervangen door
de kerk. God is trouw aan Zijn verbond en komt Zijn beloften na.
Hoeveel temeer onbegrijpelijk dat antisemitisme en christendom eeuwenlang hand in hand zijn gegaan, en dat
begon al anderhalve eeuw na Christus. Dit, terwijl christenen het evangelie aan de Joden te danken hebben.
Omdat er een grote schuld rust op de schouders van het christendom en de kerk, is het niet alleen noodzakelijk om
God hiervoor berouw te tonen en vergeving te vragen, maar dit ook te doen aan Zijn volk.
Gebed om vergeving wordt pas echt verhoord wanneer we ook daadwerkelijk berouw tonen aan het Joodse volk.
Daarmee wordt recht gedaan en tonen christenen de werkelijke erkenning van schuld.
Het zal de belangrijkste proclamatie zijn in de (kerk)geschiedenis van het christendom.
Er is maar één manier om vergeving te vragen aan het Joodse volk; door ernaar toe te gaan!
Wordt het daarom niet eens tijd dat – een aantal – predikanten en voorgangers van verschillende denominaties
een berouw-reis naar Israël maken; naar de Knesset in Jeruzalem, om in aanwezigheid van Netanyahu en andere
parlementsleden, als vertegenwoordiging van het Joodse volk, in alle nederigheid schuld te belijden en vergeving
te vragen?
Dit is wat het hart van het Joodse volk diep raakt! En het raakt Gods hart. Er gebeurt iets in de hemelse gewesten
als dit geschiedt. Hiermee zal een begin gemaakt worden om het vertrouwen van het Joodse volk terug te winnen.
Alleen op deze manier kan er een brug worden geslagen tussen christenen en Joden.
De kerk moet terug naar de Joodse wortels van het christelijk geloof: dan pas ontstaat er een werkelijke verbinding
tussen christenen en Joden.
Ook is het belangrijk om spijt te betuigen en vergeving te vragen voor het opnieuw toenemende antisemitisme wat
in Europa de laatste jaren de kop opsteekt, in dit geval belijden wij dit van Nederland. De eenzijdige en
veroordelende beeldvorming van Israël in de media, de (financiële) steun aan Palestijnen die voor verkeerde
doeleinden wordt gebruikt en de BDS boycot maken daar deel van uit.
Daarom roep ik u op om op de bressen te staan en positie in te nemen t.a.v. Gods volk en hiervoor naar de
Knesset te gaan, als vertegenwoordiging van het Joodse volk. En berouw te tonen voor de houding van christenen
ten opzichte van het Joodse volk zowel in het verleden als in het heden.
Laat deze unieke en belangrijke kans niet voorbijgaan en geef u op voor deze verootmoedigingsreis naar het
Beloofde Land in 2019!
Elie Wiesel: 'Onverschilligheid is voor mij de belichaming van het kwaad'
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mw. Geja Lahpor, e-mail: lahpor1@zonnet.nl.

Project: Rossing Center for Education and Dialogue (RCED)
Het Rossing Center for Education and Dialogue is ooit opgericht door
Daniel Rossing. Deze pionier in Joodse-christelijke relaties was er
jarenlang directeur. Oorspronkelijk gevestigd in Tantur, verhuisde het
centrum nog onder zijn leiding naar de Lloyd George Street, een zijstraat
van de Derech Bethlehem in de “German Colony” in West Jeruzalem. Na
het nogal plotselinge overlijden van Daniël Rossing in 2010, nam Rabbi
Sarah Bernstein zijn rol over. (www.rossingcenter.org)
Wat doet dit centrum?
In Israël gaan Arabische (Palestijnse) leerlingen en Joodse leerlingen gescheiden naar school. De meeste
Arabische burgers van Israël zijn moslim, maar er zijn ook veel Arabische christenen onder hen. Arabische kerken
hebben van oudsher veel scholen. De meeste leerlingen van de christelijke scholen zijn moslim en een kleiner deel
is christen. In het ontmoetingsprogramma van het Rossing Center for Education and Dialogue leren Joodse en
Arabische leerlingen uit de hoogste klassen van joodse en christelijke scholen in Israël elkaar kennen en met
elkaar omgaan.
Omdat we dit project in samenwerking met KerkinAktie ondersteunen, zijn we blij met het volgende bericht van mw.
Wilma Wolswinkel, medewerker KiA. Zij bezocht het Rossingcentrum november 2018 en schreef ons de volgende
positieve ontwikkelingen:
Joodse en Palestijnse kinderen ontmoeten elkaar op school
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Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia van oorlog en conflict is er veel
onderlinge haat en wantrouwen. Men ziet de ander niet meer als mens, maar als
‘bezetter’ of ‘terrorist’. Het Rossing Centre wil aan deze negatieve stereotypen
een einde maken door kinderen met elkaar in contact te brengen. In het
programma wordt een Joodse school gekoppeld aan een Palestijnse school. De
kinderen uit de hoogste klassen van het lager onderwijs bezoeken elkaar in de
klas en spelenderwijs leren ze over elkaars
geschiedenis, tradities en identiteit. Het
Rossing Centre werkt hierin nauw samen
met de leerkrachten en schooldirecteuren.
De betrokken leerkrachten worden getraind door een team van specialisten
en ervaringsdeskundigen.
Wat de medewerkers het afgelopen jaar opviel in de evaluatie, was dat
meisjes een stuk beter presteerden in het programma dan jongens. Vandaar
dat het komende jaar wordt gekeken hoe het programma beter kan aansluiten
bij de interesses van jongens. Het aantal betrokken scholen is de afgelopen vijf jaar gestegen van 12 naar 24
scholen. In totaal werden in 2018 ongeveer 800 leerlingen bereikt. In totaal ontvangt het Rossing Centre een
bedrag van € 35.000 vanuit Kerk in Actie.
Palestijnse schooldirecteur: “Het eerste jaar was erg lastig voor de deelnemende klas. Maar nu het tweede jaar
is afgerond zie ik een verandering. De leerlingen zijn een stuk opener geworden naar de Joodse kinderen.”
Joodse schooldirecteur: “Sommige ouders hadden bedenkingen bij het
programma en zagen het niet zitten hun kinderen naar een Palestijnse school te
laten gaan. We nodigden deze ouders uit om te komen kijken. Ze vonden het
fantastisch! Het was een echte ‘ice-breaker’!”
Meer informatie staat op de site van Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl/projecten)
Op basis van de verwachte bijdrage uit de achterban van Appèl Kerk en Israël is
de bijdrage verhoogd met € 15.000 tot € 20.000 per jaar in vergelijking tot de
oorspronkelijke plannen, waarvoor € 35.000 begroot is. (zie de site van kerkinactie).
Maar u kunt natuurlijk uw financiële bijdrage blijven storten op onderstaand rekeningnummer:

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Z 009506'.
Uiteraard is dit rekeningnummer ook bestemd voor uw diaconie/kerkenraad.
Mocht het geschonken bedrag de €20.000 overtreffen, dan hebben wij de toezegging dat het overschot als
geoormerkt geld voor dit project gebruikt zal worden.
Zie ook de site van het Rossing Center: http://rossingcenter.org/en/

Wij hopen dat u uw diaconie/kerkenraad wilt oproepen dit Centrum actief te steunen en op te
nemen in hun collecterooster.
U kunt natuurlijk ook persoonlijk een gift overmaken!

Jaarverslag en financiële verantwoording.
Het jaarverslag en de -rekening 2018 kunt u vinden op onze website www.appelkerkenisrael.nl.

Boekbesprekingen.
Dr. Wilken Veen, Doe dit en je zal leven. 12 preken volgens het rooster van de synagoge.
Uitgeverij Narratio, Gorinchem, 2018. ISBN 978 90 5263 5026
Dit boekje is een bloemlezing van twaalf preken die gehouden zijn in de maandelijkse leerdienst van het Leerhuis
Amsterdam Tenach en Evangelie waaraan de auteur als predikant verbonden is.
Ze zijn geschreven vanuit het besef dat het evangelie gelezen moet worden tegen de achtergrond van de Thora,
en niet omgekeerd (Dirk Monshouwer), zoals veelal de praktijk is: het evangelie levert de tekst voor de preek,
Thora is er in het beste geval een toelichting op. De diensten van het Leerhuis zetten de traditie voort die bestond
in de Amsterdamse Gasthuisgemeente, die helaas in 2008 opgeheven is. Een waardevolle en leerrijke traditie!
De preken gaan derhalve over Thora, met zo hier en daar een stukje midrasj, en een zinspeling op de actualiteit.
Maar de sneer naar de staat Israël (blz. 14) vind ik misplaatst. Jammer ook dat ook bij Veen Jakob de slinkse
hielenlichter is die Esau besteelt (blz. 24). Je komt blijkbaar toch niet zo makkelijk van de zondagschoolexegese af.
In de inleiding en op blz. 71 voert de auteur een pleidooi voor Israëlzondag als christelijke viering van grote
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verzoendag, met een daarbij behorend ritueel dat onmacht en verlangen uitdrukt – zo begrijp ik het althans. Goede
vrijdag is de christelijke verzoendag, was de observatie van mijn docenten aan de Hebreeuwse Universiteit in
Jeruzalem. De Israëlzondag zou in de geest van de ‘bedenkers’ idealiter met de Joodse najaarsfeesten moeten
samenvallen. Maar in diezelfde geest staat hij voor verbondenheid niet alleen met de traditie van Israël, maar ook
met het volk Israël dat weer een thuis heeft gevonden in het aloude land. Dat was in 1949 voor de Hervormde
synode de aanleiding om tot een Israëlzondag te komen. Dat besef mis ik. Daarmee wordt wel de angel eruit
gehaald, maar vervalt m.i. ook de noodzaak van een aparte Israëlzondag.
Achterin staat een overzicht van de lezingen voor dit jaar, 2019, waardoor het boekje in ieder geval voor dit jaar
zijn waarde behoudt.
Kees de Vreugd
Ds. Bart Gijsbertsen, Luisteren bij maanlicht. een gang door het kerkelijk jaar met een oor naar de synagoge.
2019, uitgeverij Van Warven, Kampen. ISBN 978 94 92421 71 5
In 2006 publiceerde Bart Gijsbertsen, predikant in Kampen en een van de oprichters van het Appèl Kerk en Israël,
in Israël en de Kerk een Israël-leesrooster, als een voorstel om in de eredienst een jaar lang ‘de Schriften te lezen
met een oor naar Israël’. In dit boek leest hij opnieuw de Schriften ‘met een oor naar de synagoge’, nu in de vorm
van 52 meditaties. Je zou het daarom een ‘weekboek’ kunnen noemen. Anders dan de ondertitel misschien zou
doen vermoeden doet hij dat niet door de wekelijkse Thoralezingen te volgen, maar aan de hand van de
feestkalender. Daarbij wordt vanuit het Nieuwe Testament teruggelezen naar het Oude.
Dat is een riskante onderneming – zoals het ook riskant is om het boek zo te typeren – want het zou de indruk
kunnen wekken dat alleen dat wat er van de Hebreeuwse Bijbel in het Nieuwe Testament terugkomt aandacht
krijgt. Zo van: wat vinden we van kerst of Pasen terug in het OT? Daarmee zou je de breedte van de Hebreeuwse
Bijbel missen. Maar daarom gaat Gijsbertsen de gang door het kerkelijk jaar met een oor naar de synagoge. De
synagogale feestkalender vormt de inspiratiebron voor de keuze van teksten uit Nieuwe en Oude Testament, het
kerkelijk jaar wordt in dat licht gehouden, het maanlicht van de Joodse kalender die vooral een maankalender is.
Alles begint daarom bij Pesach, Pasen, als de bron van alle vieren.
Wat is de zin daarvan? vraagt Gijsbertsen zelf. En hij antwoordt: “mijzelf bracht het dichter bij de bron van alle
Bijbelse woorden en begrippen: het Hebreeuws. En dichter bij de bron van de kerkelijke feesten: Pasen en
Pinksteren. Ook dichter bij het jaarlijkse ritme dat het leven van Jezus had en dichter bij al zijn woorden… En dan
blijkt het zinvol en verrassend om de geestelijke maten en gewichten die in de kerk gangbaar te zijn te ijken en te
herijken” (blz. 21).
De titel deed mij denken aan Vreekamps boek Zwijgen bij volle maan, als typering van de gestalte van de heiden.
Om te luisteren moet je zwijgen. Eerder schreef Gijsbertsen daarover Een heidense uitdaging. Dat blijft het, een
zoektocht naar een Bijbelse theologie waarin het volk Israël de plaats krijgt die het toekomt.
De plaats die het volk Israël moet krijgen is nu allereerst dat we luisteren naar zijn eigen getuigenis en dat serieus
nemen. Over de moeite die dat vaak kost gaat het ook. Kan een heidenchristen werkelijk met Ruth leren zeggen:
uw volk is mijn volk en uw God is mijn God? Wanneer zal dat voor Israël geloofwaardig zijn?
Als weekboek voor persoonlijke meditatie, maar ook voor de preekvoorbereiding beveel ik het graag aan.
Kees de Vreugd

Giften
In de periode 01.01.2018 – 31.12.2018 mochten we wederom de nodige giften ontvangen:
HK/WvS: € 25,00; IS: € 10,00; SJW-R: € 45,00; AJW: € 24,00; JAV: € 50,00; CHJdG: € 25,00; EE: € 75,00; SJWR: € 45,00; fam. AvnN: € 50,00; SJW-R: € 45,00; SJW-R: € 45,00; fam DV: € 50,00; GvS-vS: € 50,00; WvD: €
25,00; KHNN: € 50,00;
In de periode 01.01.2019 – 30.04.2019: IS: € 10,00; MJR: € 150,00; JAV: € 25,00; SJW-R: € 55,00; SJW-R: €
55,00; EE: € 75,00.
Alle gevers heel hartelijk dank. Uw giften zijn voor ons werk onmisbaar. Het is allemaal vrijwilligerswerk, maar er
worden natuurlijk kosten gemaakt. Helpt u s.v.p. mee om het werk van het Platform te kunnen voortzetten.
Uw giften kunnen worden gestort op het rekeningnummer:

NL 98 INGB 0009553726 t.n.v. Appèl Kerk&Israël in Nieuw-Vennep met vermelding: Gift.
De giften zijn aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.
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