
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Israël 70 jaar…. teken van hoop! 
 

Uit Psalm 83:  

Vers 1: O God, zwijg niet, houd U niet doof, wees niet stil o God. 

Vers 5: Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan 

de naam van Israël niet meer gedacht wordt. 

 

Israël is al 70 jaar een teken van hoop ondanks haar bedreigde bestaan. Het Joodse volk 

weet bij ondervinding dat elke generatie een ‘Haman’ op kan leveren. In de eerste helft van 

de vorige eeuw, eind jaren dertig t/m 1945, was het Hitler die met zijn handlangers de 

Holocaust bedacht en liet uitvoeren. Nu is Iran de openlijke bedreiger. 

 

Wat heeft ons dit als christenen te zeggen? Waar staan wij als het gaat om het voortbestaan 

van het Joodse volk en Israël? En hoe heeft de kerk in Nederland zich na de oorlog 

bezonnen op de Holocaust? In Nederland is 75% van de Joodse bevolking omgebracht in de 

Tweede Wereldoorlog, dat zijn meer dan 101.000 Joodse Nederlanders. Volgens dr. 

Prosman “is de kerk er niet van geschrokken”, en heeft met name de Protestantse Kerk van 
Nederland nooit iets in de synode over de Holocaust gezegd, wel over Israël. Hoe komt dat? 

 

De commissie Kerk en Israël organiseert in het seizoen 2018-2019: 
 

Een lezing met dr. A.A.A. Prosman rond zijn boek ‘De onverwerkte 
Holocaust. Spiegel voor de kerk van nu’. 
U bent van harte welkom op D.V. woensdag 28 november, 20.00 uur 

in het Adventcentrum, Ringweg-Kruiskamp 74, 3814TE, Amersfoort. 

 

Een lezing in het voorjaar van 2019 door een politicus over de politieke aspecten van Israëls 
bedreigde bestaan. Datum wordt t.z.t. bekend gemaakt.  
 
Later in het seizoen hoort u meer over een jongerenactiviteit en een excursie. 

 
De commissie Kerk en Israël bestaat uit: 
Evelien van Dis, Nicolien van de Geest en Ad van der Linden namens de Adventkerk.  
Gert van de Kamp, Ria van der Veen en Margriet Wielink namens de St. Joriskerk.  
Contactadres: riavanderveen@hetnet.nl  Meer informatie: www.sintjoriskerk-amersfoort.nl  

 

Commissie Kerk en Israël

Adventkerk en St. Joriskerk
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De Sjofar schilderij van Jip Wijngaarden 

Een profeet, een ziener vliegt door het beeld en blaast op de sjofar. De sjofar, een 

ramshoorn wordt gebruikt bij speciale gelegenheden en roept op tot inkeer. 

Een klein dorpje zonder ramen, treinrails en Joodse mensen met koffertjes die toestromen. 

Ze wachten op deportatie. Iedereen is verzonken in zijn eigen drama. Eén man heft het 

hoofd op en kijkt naar de kerktoren met het kruis. Het kruis, het teken van de lijdende 

Messias. Ook de kerk heeft haar ramen gesloten. Een zwijgende kerk…… 

Dit schilderij is geïnspireerd op Spreuken 24:11-12 

11 Red hen die opgepakt zijn om te sterven, wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend 

ter slachting gaat.  12 Wanneer u zegt: Zie, wij hebben dat niet geweten, zal Hij Die de harten 

toetst, dat niet merken? Hij Die uw ziel gadeslaat, zal Híj het niet weten? Immers, Hij zal een 

mens vergelden naar zijn werk. 

 

                                                                  (overgenomen uit het boek Aloude paden van Jip Wijngaarden) 

 


