
Dominee in Bethlehem, in april in Nederland:

'God is nog niet klaar
met Israël!'

laap de Wit
'lk ben dominee in Bethlehem, waar
Jezus 20OO geleden werd geboren,'
zegt ds. Naim Khoury die half april
weer een week in Nederland is en
op allerlei plaatsen een toespraak
houdt. En hij gaat verder:

'Het is bljzonder om de Heer te mogen
drener 1 ee.] .tèd waar Jezuq \^ prd ge-
boren en ik zie het a s een voorrecht om
het Goede Nieuws daar aan de rnensen
te Í.r.rogen doorgeven. Het is belang-
rijk dat als we Jezus aanvaard hebben
als onze Heer en He land, we in de he e

Bijbe geloven, het oude en het Nieuwe
Tesrame'r. We kJnren nier geloven in

een have waarheid. De have waarhed
is het Nieuwe ïestament, de he e waar-
hed rq hel O.rde en LeL Neuwe le,td-
ment, Jezus ze l'k ben niet gekomen orn
de wet te ontb nden, maar te vervuLlen.'

We moeten Gods Woord accepteren, dus
ook rer Oude -e5ramenr-, a's l^et gerrqp -

ree dê, o1'e lbdrê woord v"rn God. V.id
a s Palestijnen zijn we noo t onderwezen
orn het Oude Testarnent te accepteren.
Er werd altijd gezegdi 'Dat .loodse boek,

Joden schreven her voor zichzelf'Maar
dat s niet zo Toen ik de Heer Jezus Chris-

tus als mjn Verlosser aannam, legde HU
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een specia e liefde in rnjn hart voor het
loodse vo k. k las het Oude Testament
en ieerde over het verbond van God met
Abraham over her land en het volk. Daar

door opende de Heer mljn ogen zodat ik
en de mensen uit mljn kerk nu deze bl
zondere liefde voor het Joodse volk n ons
ha rt hebben'

Schrikken
Ds Khoury weet heel goed dat veel rnen
sen hier in het westen schrkken as ze

het woord 'Pa estijnen' horen, Ze schrik-
ken dan en denken direct aan dood en

verderí Hij benadrukt a gauw dat er ook
wedergeboren chrjstelijke Palestjnen zijn

dle Jezus leÍhebben en van lsraêl houden.

'Eerllk gezegd voeen wij ons vergeten,'
zegt hij 'Maar we weten dat we door de

Here niet vergeten zijn Als mensen al-
leen maar zeggeni we bidden voor.lull e,

dan s dat menseLjk gesproken net 9e-
noeg Gebed brenqt mensen geen eten
op tafel. cebed en actie, daar gaat het
ir l^et qebed echr o'n. E- dLtie i5 nod g.

want we zitten hier in Bethlehem in een

heel moeilijke s tuatie, Het is ontzettend
lastig om Jeruzalem binnen te kornen, En

we begrijpen waaroTn. Maar er worden
nauwelijks vergunningen afgegeven, Zelfs

a s gemeente kunnen we niet vee ver-

gunningen krijqen Wat kunnen we doen
voor deze ge ovigen die lezus liefhebben,
die onder vervolqing en depressvteit lj-
den? Wat kunnen we doen voor hun kin-
deren als zij hun gezinnen geen me k en
geen warme maaltijd kunnen geven? Als

de -edrsche voorz enrrgen slecf'l z,Jn en

er geen geld is om med cijnen te kopen?

Wat kunnen we doen? l\,4ensen laten
sterven omdat er n et genoeg medische
zorg en med cijnen zijn?'

Palesttnse christenen
n Nederland horen we verschillende gelui-
de- \ an Pale<, r,1.e ( hn< e4er. Sommigen
stellen lsraël en de 'sraëlische bezetting'
verantwoordelijk voor alle ellende, maar u

spreekt over wederqeboren gelov gen die

in lezus geLoven en van lsraêl houden.,,
'E li_1 twee L' eologis(he ricËLi.1ge'l ir



ons land, Er is de richting die in het ver-
bond van God met Abraham Ínet betrek-
k ng tot het land en het volk qelooft De

andere <( hool i> d e vê. de vervargings-
theologie, Als le in de hele Bijbe gelooft,
dan moet je geloven in het verbond van
cod met Abraham, Anders zal er iets aan
cods woord ontbreken Daarom qe oof ik

nlet in de vervanginqstheologie, lk geloof
in de belofte d e cod aan Abraham heeft
gegeven. Het is een eeuwigdurende be-
ofte Niemand kan vervangen wat cod
in Zrjn boek heeft gezet, De school van
de vervangingstheologle gelooft dat cod
klaar is met lsraél en dat de kerk lsraèl
vervangt. Maar God is nog niet klaar ÍÍet
lsraë lEn nee, de kerk vervangt lsraël niet,
kijk eens hoe de Bjbel daarover spreekt in

Romeinen I L Het is bijzonder belangrijk,
l\y'ensen dle ln de vervangingstheolog e

geloven, baseren hun keus op de politiek,
en n et op Bijbelse gronden. De doorsnee
christenen, trad tione e christenen en
sommige evange ische chrstenen, geo

halve waarheid, En daarom geloof ik dat
we zoveel nadruk moeten leggen op de
beloften en het verbond van cod met
Ab'dhan, er dre belo'te is een eeLwig-
durend verbond ïegen pastors en leiders
zou rk willen zeggenr God zalje nooit ze-
genen als je niet qelooft in het verbond
van God met Abraham.'

In Bethlehem zelf
Hoe reageren ze n Bethlehem zelf op
wat u zegt en op de kerk die u leidt?
'Daar moeten ze helernaal niets van heb-
beni Geloven in het Oude Testament en
onderwijzen vanult het Oude Testament
over het verbond van God met Abraham.
Ze maken het me rnoei Uk Onze kerk ts

al veertien keer door versch llende groe-
pen opgeblazen, lk ben in mijn linker arm
geschoten met dde kogels en ik ervaar
daar noq steeds de qevoigen van. De le-
den van onze 250 Palestijnse leden tel-
lende kerk lijden, echt, onder de huidige
situat er geen werk, grote werk ooshe d,

SpreekbeuÉen
In april houden domineê Khoury en
zijn vrouw divêrse spreekbeurten in
ons land. zijn thema is:'De kracht van
gebêd en geloof in lsraèl', het thema
waar zijn vrouw over zal spreken:
'Wonên in PalestÍns Bethlêhem'.

Charisma heeft voor u de data en
plaatsen op een Íijtje gezet:

zondag 1 I april
Doorni 1 0,00 uun Baptistengemeente,

Revius Lyceum, Driebergseweg 6-C.

hfoi 033-2458824,

Medêmblik: I9.30 uuri

Baptistengemeente, ABC gebouw,

Almereweg 36. Info: 06 -23240653,

Dinsdag 13 april
Steenwijk: 20.00 uun BaptistengemeenLL

Het Schar 2, Infor 0521-512158,

Voor alle volgende data en plaatsen ziei

www,charisma.nl

ven in de verva ng ngstheo og e en rne-
nen dat de hele kwestie van lsraèl en het
conÍl ( L met de Dalêslij'len e1 Araoterên
een poltieke kwestie is, en geen Bijbelse,
I\,4aar als we terugqaan naar de Bjbel, vin-
den wlj de fundamenten van ons ge oof
en onze wortels helemaal terug in het
Oude ïestament. Hoe kun je ontkennen
wat er In het Oude ïestarnent staat en
ze99e1 de lerl verval^gl srdël? Als,e In

de vervang ngstheologie qelooft dan leer
je nie' de rele waarherorJe leet 'raar de

95 procent van o-le ge.t]eente is de
laatste vier, vljf laar zonder werk, Het is

betreurenswaard g, lMijn hart is gebro-
ken. De situatie is niet rooskl€urig, het
wordt steeds erqer vanwege de Hamas-
regerinq Door de huidge situatie lijden
de wedergeboren christenen en daarom
hebben we dringend hulp en steun no-
dig, zodat we het werk draaiende kunnen
houden, Zodat we kunnen doorgaan met
onze missie; de mensen vertellen over
lezus,'

Kinderwerk in de qemeente van Khoury

Ds Khauty en echtgenate
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Bent u nog geen abonnee?
Lees dan de brief die bij deze Charisma is gevoegd- speciaal voor u,
omdat wU u met deze Charisma (opnieuw) willen laten kennismakên met
charisma. In de brief leest u dat het bUzonder aantrekkelUk is om juist nu
abonnee te worden! Natuurlijk kunt u zich ook yia www.charisma.nl heel
gemakkelUk aanmelden als abonnee!

Knip de bon uit en stuur deze in een envelop naar Charisma,
Antwoordnummer 641 1420 VK AALST\,1EER

Machtigingskaart
! tt geef mil nu op als abonnee van Charisma
{m nmale brjdràge van € 23 50)

! tk st"un Charisma met een extra gift vant €

fl lk bestel de CD,/DVD tt s all about you

voor de speciale prijs van € 10,-

n tk ben al abonnee van Chansma en maak gebruik van deze
machtjgingskaart om mijn abonnementsgeld voor 20 i 0 (€ 23,50) te betalen,

lk rnàchting hierbij Chàrisma om bovenstaand bedrag van nrÍn rekêning afte schriven.
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