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Zo’n 4000 jaar geleden begon de grootste reddingsoperatie uit de geschiedenis 
van de mensheid. Die reddingsoperatie begon bij één enkele man: Abram. In een 
tijd waarin de mensheid zich steeds verder in het verderf stortte en helemaal van 
God los raakte riep God die ene man. Uit hem zou een volk voortkomen dat het 
kanaal zou gaan worden waardoorheen God de wereld wil zegenen.

De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis 
van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u 
zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie 
u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van 
de aardbodem gezegend worden. (Genesis 12: 1-3)

Het woord dat hier steeds weer terugkomt is het woord ‘zegenen’. Hoewel de 
mensheid zich telkens weer en telkens verder van God afkeert en de aardbodem 
daardoor vervloekt is, belooft God dat Hij de mensheid toch wil zegenen. Allereerst 
geldt die zegen voor Abraham en zijn nakomelingen Izaak en Ismaël. Maar door 
de afstammelingen van Izaak heen, door het volk Israël heen, wil God ook de hele 
wereld zegenen. Zo is onze God, barmhartig en genadig, lankmoedig en rijk aan 
goedertierenheid (Psalm 103: 8). In zijn alomvattende goedheid weigert Hij om 
zijn schepping in chaos ten onder te laten gaan.

Geen exclusiviteit
God roept een man waaruit een bijzonder volk zal voortkomen. Aan dit volk, Israël, 
openbaart Hij zich op een bijzondere wijze en met hen gaat Hij een bijzondere 
weg. Israël is het door Hem geformeerde en uitgekozen volk. Niet omdat God 
vooral en exclusief van dit volk houdt, maar omdat Hij van de hele wereld houdt. 

Gods kanaal van zegen Gods keuze voor Israël gaat dus niet ten koste van de wereld, integendeel, Gods 
keuze voor Israël is juist bedoeld tot zegen voor de hele wereld. Door Israël heen 
wil God zich openbaren aan de wereld. Door Israël heen wil Hij zijn heil naar de 
wereld brengen. Ga maar na: Jezus was een Jood, de hele Bijbel, inclusief het 
Nieuwe Testament, is door Joden geschreven, alle apostelen, inclusief Paulus, 
waren Joden. Alles wat wij aan openbaring en verlossing van Godswege 
ontvangen hebben, hebben we ontvangen via het Joodse volk. Israël is het kanaal 
waardoorheen God de hele wereld wil zegenen.

De vloek van de verkiezing
Sommige christenen ervaren Gods keuze voor Israël als oneerlijk exclusief. 
Waarom zou aan één volk zoveel onverdiend voorrecht ten deel moeten vallen? 
Maar dat wat Israël ten deel is gevallen is in de praktijk helemaal geen voorrecht, 
integendeel, het is een vloek. De gaven van God die hen zijn toegevallen hebben 
hen vooral onmetelijk, onnoemelijk lijden gebracht. Als dragers van Gods beloften 
en bewaarders van zijn Woord hebben ze altijd de satanische machten vol over 
zich heen gekregen. 

In de wereld is geen plaats voor de God van Israël en dus ook niet voor het volk 
dat Hij heeft uitgekozen om zijn kanaal van zegen te zijn. Lees er Openbaringen 
12 maar eens op na, hoe de vrouw (Israël), die het kind baarde dat de heidenen 
zal hoeden met een ijzeren staf (Jezus), het uitschreeuwde in haar weeën en haar 
barensnood en hoe zij door de woedende draak vervolgd wordt. Discriminatie, 
vervolging, pogroms, brandstapels en uiteindelijk de Holocaust, dat is wat Israël 
in de loop van de geschiedenis over zich heen heeft gekregen vanwege de dingen 
die hen zijn toegevallen. En ook vandaag nog is Israël de paria onder de volken. 
Welk ander volk heeft in de geschiedenis zo moeten lijden vanwege de NAAM, 
de naam van God (Psalm 44: 23)? Er is een anekdote van een Joods mannetje 
dat voor God staat. God vraagt hem of hij wellicht een wens heeft. Ja, dat heeft 
hij: “mag een ander volk nu eens een paar duizend jaar het uitverkoren volk zijn?”



4 5

Blijvende zegen
Geen ander volk op aarde heeft zo moeten lijden als het Joodse volk. En 
toch… Door al dat lijden heen is God zijn volk altijd blijven gebruiken als kanaal 
waardoorheen Hij de wereld wil zegenen, tot op de dag van vandaag. Ondanks 
alle vervolgingen, pogroms en brandstapels is er geen ander volk op aarde dat 
zo tot zegen is geweest voor de mensheid. Ruim 20% van de Nobelprijswinnaars 
heeft een Joodse achtergrond. Twintig procent van de belangrijkste bijdragen 
aan de vooruitgang van de mensheid op het gebied van natuurwetenschappen, 
geneeskunde en economie komen van het Joodse volk. En dat terwijl het Joodse 
volk maar 0,2% van de wereldbevolking uitmaakt. In het bijzonder zouden de 
Arabische landen kunnen profiteren van de aanwezigheid van het Joodse volk in 
hun midden. Geen land ter wereld kan meer betekenen voor het Midden-Oosten 
dan Israël; denk bijvoorbeeld aan de ervaring die Israël heeft in de ontginning 
van de woestijn en de voorsprong die het heeft op het gebied van techniek en 
gezondheidszorg.

Ook op geestelijk gebied ontvangt de wereld nog steeds zegen door het Joodse 
volk heen. De Bijbel is geschreven door Joodse mensen met een Joodse cultuur, 
Joodse gebruiken en aan de hand van uitspraken die Joods zijn. Als we geen 
rekening houden met de Joodse context van de Bijbel en de teksten uitsluitend 
lezen vanuit een westers denkraam dan lopen we het gevaar dat we bepaalde 
essentiële onderdelen van de Bijbelse boodschap missen. Onderricht en 
overdenkingen door Joodse denkers en geleerden kunnen ons daarom helpen 
om de Bijbel en de woorden Jezus beter te verstaan en om ze dagelijks toe te 
passen in een leven dat volledig in het teken van de navolging van de Messias 
mag staan.

Gods trouw
God heeft Israël geformeerd en gekozen om het kanaal te zijn waardoorheen Hij 
zijn heil naar de wereld wil brengen en waardoorheen Hij de wereld wil zegenen. 
Dat geldt tot op de dag van vandaag. Want God is trouw. Hij heeft zijn volk niet 
verstoten (Romeinen 11: 2) en Israël zal altijd zijn volk blijven, onafhankelijk van 
wat dat volk doet of laat (Jeremia 31: 35-37). Laten we Gods keuze respecteren 
en Israël zegenen en het goede voor haar en voor de omringende Arabische 
wereld zoeken. Zo zullen we de zegen ontvangen die God aan de hele wereld 
beloofd heeft.

“Wij zorgden ervoor dat Palestijnse 
kinderen en kinderen uit Arabische 
landen in Israël werden geholpen. 
Zo is Israël tot zegen voor de volken, 
zoals de Bijbel zegt,” vertellen Ben 
en Coby. Op een bijzondere wijze 
probeerden zij in Israël bij te dragen 
aan verzoening tussen Joden en 
Arabieren. 

Zij werden via de Near East Ministry 
uitgezonden naar Shevet Achim, 
een organisatie die kinderen met 
aangeboren hartafwijkingen uit 
Arabische landen naar Israël haalt 
om daar in Israëlische ziekenhuizen 
geopereerd te worden. Ben en Coby 
zijn ondertussen terug in Nederland en 
ze blikken terug op hun tijd bij Shevet 
Achim.

Vertel ons eens wat meer over het 
werk van Shevet Achim
Ben: “Shevet Achim haalt baby’s 
en kinderen met aangeboren 
hartafwijkingen uit de Arabische 
wereld, waaronder Gaza, naar Israël 
zodat ze daar geholpen kunnen worden. 
In hun eigen land zijn gecompliceerde 
hartoperaties meestal niet mogelijk.”

Coby: “Door de vele oorlogen in het 
Midden-Oosten zijn de medische 
voorzieningen in veel landen onder 
grote druk komen te staan. Als 
we kinderen met gecompliceerde 
aangeboren hartafwijkingen niet naar 
Israël halen is de overlevingskans 
vaak heel klein. Voor de Gazastrook 
geldt hetzelfde. Omdat terreurgroep 
Hamas in Gaza niet investeert in 
gezondheidszorg moeten Palestijnse 

Israel als zegen voor Arabische kinderen
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kinderen naar Israël komen voor een 
operatie. Sommige kinderen uit Gaza 
komen uitgehongerd en uitgedroogd 
bij ons binnen.
Bijzonder vind ik dat in de Bijbel staat 
dat Israël tot zegen zal zijn voor 
de volken. Door de enorme inzet 
van medisch personeel en de vele 
vrijwilligers zien we dat voor onze ogen 
gebeuren. Deze Israëli’s helpen burgers 
uit gebieden die zich vijandig opstellen 
tegenover Israël. Dat is een geweldig 
getuigenis!”

Wat was jullie rol in dit hele proces?
“Artsen uit lokale ziekenhuizen stellen 
een diagnose,” antwoordt Ben. “Er 
wordt bijvoorbeeld vastgesteld dat 
een kind een aangeboren hartafwijking 
heeft en normaal gesproken niet 
ouder wordt dan 3 jaar. In zo’n situatie 
is een operatie nodig en nemen 
ziekenhuizen uit Gaza of een Arabisch 
land contact op met Shevet Achim. 
Wij zorgen ervoor dat het medisch 
dossier wordt opgestuurd, families 
worden gescreend en visa worden 
aangevraagd.”

“Als kinderen vanuit een Arabisch land 
op het vliegtuig worden gezet, vangen 
wij ze op met hun begeleiders,” voegt 
Coby toe. Per kind mag één begeleider 
mee. Meestal gaat het om één van 
de ouders, grootouders of een oom 
of tante. Wij halen de families op van 
het vliegveld en nemen ze mee naar 
ons huis. In ernstige situaties worden 
kinderen direct naar het ziekenhuis 

gebracht. Sommige baby’s komen 
blauw binnen en zijn zonder hulp ten 
dode opgeschreven.”

De vrijwilligers van Shevet Achim 
verblijven gedurende de operatie van 
het kind bij de begeleider, om hen te 
ondersteunen en te bemoedigen. Coby: 
“Moet je je eens voorstellen: je kind 
ondergaat een hopelijk levensreddende 
operatie, je familie is ver weg en 
eigenlijk verblijf je ook nog eens in 
een land waarvan je altijd verteld 
werd dat het de vijand is en waarvan 
je de taal en gewoontes niet kent. 
Tijdens deze fase willen we voor deze 
mensen een luisterend oor zijn. Een 
maand lang wordt er na de operaties 
nazorg verleend. Als alles in orde is 
organiseren we een afscheidsfeestje 
en brengen we de familie naar het 
vliegveld.”

De NEM zet zich in voor ontmoeting 
met en verzoening tussen Joden en 
Arabieren. Hebben jullie positieve 
resultaten gezien in de afgelopen 
jaren?
Ben: “De NEM beroept zich op Jesaja 
19:23-25 waar staat: ‘Op die dag zal 
er een weg lopen van Egypte naar 
Assyrië. Dan zullen de Assyriërs naar 
Egypte komen en de Egyptenaren naar 
Assyrië, en samen zullen zij de HEER 
dienen. Op die dag zal Israël zich als 
derde bij Egypte en Assyrië voegen, tot 
zegen voor de hele wereld.’

Laten we eerlijk zijn, er moet nog 
heel veel gebeuren voordat Israël 
met de omringende landen de Heer 
dienen. Het mooie is dat de NEM 
zich aan beide kanten - Arabieren en 
Joden - wil inzetten voor verzoening 
in Christus. Daarom vind ik het zo 
prachtig om bij te dragen aan het feit 
dat Arabische baby’s worden geholpen 
door Israëlische artsen, terwijl een 
christelijke organisatie bemiddelt. In dit 
licht zijn mensen die tot geloof komen 
mooie tekenen. In de afgelopen zeven 
maanden zijn drie mensen gedoopt.”

Wat valt je op aan reacties van 
Palestijnen en andere Arabieren 
die door jullie organisatie zijn 
geholpen?
“In eerste instantie beschouwen de 
mensen die wij helpen Israël als een 
vijand, omdat ze dat is voorgehouden,” 
vervolgt Ben. “Wanneer ze bij ons zijn 

zien deze mensen dat Israël een open 
samenleving is waar ook zij worden 
geholpen. Daardoor gaan veel ogen 
open.”

Ben verwijst naar één van de vaders 
van de zieke kinderen die bij Shevet 
Achim tot geloof is gekomen. “Hij was 
een sjiitische moslim uit Irak en is bij 
ons tot geloof gekomen. Ook heeft hij 
zich laten dopen. Toen ik hem vroeg 
naar het proces dat eraan voorafging 
zei hij: ‘Alles wat mij is verteld over de 
Bijbel, christenen en Israël is niet waar. 
Dat heb ik hier gezien. Bij mij zijn de 
ogen daarvoor opengegaan’.”

Voor meer informatie zie:
www.neareastministry.nl/shevet
www.shevet.org
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Lucas en Rachel zijn via de NEM 
uitgezonden naar Nazareth waar 
zij werken in een lokaal ziekenhuis. 
Nazareth is een stad in het noorden 
van Israël met een overwegend 
Arabische bevolking. Een zeer 
kleine minderheid van de Arabische 
Israëliërs is praktiserend christen en 
alhoewel zij voor de Israëlische wet 
precies dezelfde rechten hebben als 
iedere andere Israëliër is hun leven 
vaak niet makkelijk. Na een kerkdienst 
ontstond het volgende gesprek met 
een Arabisch Israëlische familie.

“Giethoorn, Zaanstad, Kinderdijk, Den 
Haag…”, de familie met wie we staan 
te praten na de kerkdienst noemt de 
plaatsen op die ze hebben bezocht. 

“Je komt uit Alkmaar, Rachel, de 
kaasstad!” roept de man blij uit. Twee 
keer zijn ze naar Nederland op vakantie 
geweest. Ons land blijkt sowieso 
een populaire vakantiebestemming 
te zijn onder Arabische Israëli’s, 
prachtig vinden ze het! En niet alleen 
om vakantie te houden; ze zouden er 
ook graag wonen. Zelfs onze meest 
Arabische (met andere woorden ‘minst 
verwesterde’) collega gaf toe dat als 
hij de mogelijkheid zou hebben, hij 
morgen nog zou vertrekken naar 
Nederland of een ander westers 
land. Daar staan we dan, wat zeg 
je dan? Wij hebben namelijk de 
omgekeerde beweging gemaakt. We 
zijn uit Nederland vertrokken om in het 
Midden-Oosten onder Jood en Arabier 
te wonen en te werken, met als één van 
de doelstellingen om de kerk die hier 
geboren is en nu zo onder druk staat 

Ik vertrek morgen nog

te ondersteunen. We proberen hen die 
Jezus navolgen te bemoedigen en te 
versterken in hun geloofsleven, en hen 
aan te moedigen om hier te blijven 
wonen. De redenen waarom Arabische 
christenen graag willen vertrekken 
hebben vaak te maken met de moeite 
die zij ervaren omdat ze een kleine 
minderheid zijn (geen Jood maar 
Arabier, geen moslim maar christen, 
geen cultuurchristen maar praktiserend 
christen). Het welvarende, veilige en 
vrije westen lonkt. In die zin hebben wij 
zelf makkelijk praten: Nederland is ons 
thuisland en we kunnen er altijd naar 
terugkeren als we dat zouden willen of 
als de nood aan de man zou komen. 

Bid voor Israël, het land 

waar je als minderheid 

woont en soms misschien 

helemaal niet wilt zijn. Zet 

je voor haar in, het is ook 

jullie toekomst.

Tijdens ons verlof werden we bepaald 
bij de woorden “omwille van Zijn 
naam”. Het kan toch niet zo zijn dat in 
de stad waar Jezus zelf opgroeide er 
geen navolgers van Hem meer zouden 
zijn? Er zijn nog tientallen (matig 
bezochte) kerkdiensten en duizenden 
(veelal niet-praktiserende) christenen 

in Nazareth, maar als je goed naar de 
mensen luistert en de situatie goed in 
je opneemt dan zie je dat het getuigenis 
van Jezus snel aan het afnemen is. 
Jezus zelf werd in deze stad 2000 jaar 
geleden afgewezen, maar toch bleef 
God de Nazareners trouw. Daarom, 
omwille van Zijn naam, willen wij ons 
inzetten voor het voortbestaan van 
Zijn gemeente hier in Nazareth en het 
Heilige land. Via een Bijbelapp werden 
we deze week herinnerd aan Jeremia 
29, waarin God tegen de Joodse 
ballingen in Babel zegt:

“Bouw huizen en ga daarin wonen, leg 
tuinen aan en eet van de opbrengst, 
ga huwelijken aan en verwek zonen en 
dochters, zoek vrouwen voor je zonen 
en huw je dochters uit, zodat zij zonen 
en dochters baren. Jullie moeten in 
aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot 
de Heer voor de stad waarheen ik jullie 
weggevoerd heb en zet je in voor haar 
bloei, want de bloei van de stad is ook 
jullie bloei.” (Jeremia 29: 5-7)

Misschien is dat wel ons antwoord 
aan de familie waarmee we dit stukje 
begonnen. Bid voor Israël, het land 
waar je als minderheid woont en soms 
misschien helemaal niet wilt zijn. Zet je 
voor haar in, het is ook jullie toekomst. 
En het is ook een opdracht voor 
onszelf, om ons hier te settelen ook 
al zijn we vreemdelingen in Nazareth. 
Het kan wel zeven jaar duren voordat 
een nieuwe citrusboom vrucht draagt, 
maar laat ons er vandaag nog één 
planten.
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We stellen het op prijs als u iets wilt bijdragen aan het werk van de NEM.

Onze website
Het makkelijkste is om te doneren via onze website neareastministry.nl/doneer. 
Scan de QR code om direct op de donatiepagina te komen.

Eigen overboeking
U kunt zelf een gift overmaken naar Near East Ministry, op rekening NL 93 ABNA 0462 453 855.

De GIVT app
Als u over de Givt app beschikt kunt u Near East Ministry opzoeken en doneren.

Automatische afschrijving via machtiging
Geeft u liever een schriftelijke machtiging? Stuur dan onderstaande kaart naar:
Near East Ministry, T.a.v. Administratie, Postbus 30, 3780 BA Voorthuizen

Help het werk van de NEMOver de Near East Ministry
De Near East Ministry (NEM) is een organisatie 
die, met het visioen van Jesaja 19:23-25 voor 
ogen, vanuit de verzoening door Jezus, de 
Messias, streeft naar ontmoeting en verzoening 
in de door haat en geweld geteisterde regio van 
het Midden-Oosten. 

Zij doet dat door vrijwilligers uit te zenden die 
onvoorwaardelijk en nederig willen dienen onder 
de armsten en zwaksten in Israël en de Arabische 
landen en die op die manier getuigen van Jezus 
willen zijn. De NEM heeft oog voor de bijzondere 
positie van Israël in Gods Heilsplan. De reddende 
verbondsliefde van God loopt via het Joodse 
volk. Maar dat betekent niet dat we geen oog 
zouden hebben voor de Arabische wereld. Zij zijn 
afstammelingen van Ismaël, de andere zoon van 
Abraham, en God heeft ook hun heil op het oog.

De profeet Jesaja kreeg ooit van God een visioen. 
De haat en het geweld in het Midden-Oosten 
zullen niet het laatste woord hebben. Er zal een 
dag komen dat de volken van het Midden-Oosten 
de Heer zullen gaan dienen. De Heer, de God van 
Israël dus die ook onze God is. 

Als je naar de huidige toestand in het Midden-
Oosten kijkt lijkt dat volstrekt onmogelijk, maar 
het staat in de Bijbel, dus als NEM houden we 
stug vast aan dat dwaze visioen. We geloven 
dat het Evangelie de enige oplossing is voor de 
problemen die het Midden-Oosten teisteren. 
Alleen als de partijen bereid zijn om elkaar 
onvoorwaardelijk te vergeven en om elkaar 
onvoorwaardelijk te omarmen, dan is er een 

mogelijkheid tot vrede. En alleen iemand die 
weet dat hij zelf volkomen onverdiend vergiffenis 
heeft ontvangen is in staat om de ander zonder 
enige voorwaarde vooraf te vergeven. Daarom 
kan alleen het Evangelie de haat doorbreken en 
ware vrede brengen.

In Nederland zet de NEM zich in voor een Reveil, 
een beweging die ernaar streeft dat Nederland 
zich bekeert en terugkeert naar de God van 
Israël. Reveil houdt in: een ontwaken uit de 
roes van het slaafs achter de goden van deze 
tijd aanrennen, tot een radicale in- en omkeer 
komen, en dan kruisdragend achter Jezus aan 
gaan met de Grote Opdracht als levensdoel. 
Hiertoe organiseert de NEM o.a. de jaarlijkse 
Reveilweken.

De bedieningen van de NEM in het Midden-
Oosten en in Nederland vullen elkaar aan en 
versterken elkaar. Nederland, indien opgewekt 
tot een waarachtig geloof in Jezus, zal tot zegen 
zijn voor de volken van het Midden-Oosten, Jood 
en Arabier tesamen. Via de bediening van de 
NEM in het Midden-Oosten zullen de grootse 
daden die God daar op dit moment aan het doen 
is meer bekend worden in Nederland, hetgeen 
een aanmoediging tot Reveil zal zijn. Op deze 
manier ontstaat er een zegenende wisselwerking 
en kruisbestuiving van de twee bedieningen die 
de NEM heeft.




