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IJN RELATIE MET ISRAËL EN STG. CORNERSTONE 

 

In de zomer 2018 vroegen Mochtar en Sifra Essid mij om deel uit te maken van het bestuur 

van Stichting Cornerstone. Wij kenden elkaar al een beetje omdat Jan mijn man en ik hadden 

meegeholpen met de conferentie die in mei 2018 werd gehouden, Dat ik mee mocht helpen 

met de conferentie was door de Eeuwige al heel bijzonder bevestigd tijdens een vakantie 

met vrienden in Israël in maart 2018.Ik twijfelde namelijk erg of ik goed bezig was door te 

helpen met deze conferentie en daarom vroeg ik Vader tijdens deze vakantie of Hij mij heel 

duidelijk wilde maken wat Hij wilde dat ik deed. 

En dát deed de Eeuwige... en hoe! 

Tijdens de Jerusalem Marathon 2018, die wij wandelend deden (want wanneer je hard loopt 

zie je niet veel 😉), zag ik even voorbij de Jaffa Poort bij Christ Church in de Oude Stad een 

bekend gezicht aan de kant van de route staan. ‘Dat lijkt Mochtar wel’ ging door mij heen. 

Ik heb toen heel goed gekeken of hij het ook werkelijk was en ja hoor; het was Mochtar. 

Samen zijn we op de foto gegaan en ik had mijn – niet mis te verstane – antwoord van de 

Eeuwige gekregen, want Mochtar en ik wisten van elkaar niet dat we in Israël waren. 

Hoe bijzonder is dat! 

 

Toen mij werd gevraagd om deel van het bestuur uit te gaan maken vond ik dat best een hele verantwoording, en 

daarom besloot ik om de Eeuwige te gaan zoeken om te weten te komen wat Zijn wil hierin voor mij was. Ik zat 

namelijk niet echt op deze vraag te wachten. 

Het is een bijzondere ontdekkingstocht geweest en keer op keer liet de Eeuwige mij zien dat het in Zijn plan voor 

mij lag om in het bestuur van Stichting Cornerstone deel te nemen. 

Geregeld denk ik terug aan de antwoorden die ik van de Eeuwige heb gekregen; helemaal op momenten waarop ik 

denk wat is mijn aandeel in het bestuur van de Stichting Cornerstone eigenlijk? Dan herinner ik mij weer dat de 

Eeuwige mij op deze plek wil hebben. Ik heb intussen al mooie dingen mogen leren en ik zie uit naar wat de Eeuwige 

nog meer voor mij in petto heeft door de stichting, door de activiteiten en de mede bestuursleden van Cornerstone 

heen. En toen kwam daar de vraag van Mochtar: “Wil je iets schrijven over jullie laatste reis naar Israël voor de 

nieuwsbrief”. Natuurlijk wil ik iets schrijven over onze reis, want ook die is niet uit de lucht komen vallen… 

 

Wat heb ik met Joden en Arabieren? 

Ik kan me nog precies het moment herinneren waarop er voor mijn man en mij werd besloten dat we onze eerste 

reis naar Israël zouden gaan maken. Onze oudste zoon liep stage bij een zendingsorganisatie en hij werd benaderd 

of hij mee wilde met een reis naar Israël. Voor zichzelf antwoordde hij ontkennend maar zei er meteen achteraan: 

“Mijn vader en moeder willen wel mee”. En hij had gelijk. 

Om ons op de reis voor te bereiden en ons te verdiepen in de plekken die wij zouden gaan bezoeken lazen we onder 

andere het boek “De God van Abraham, Izaäk en Ishmaël” geschreven door Jaap Bönker. 

We zouden immers onder meer een bezoek brengen aan Hebron, waar de Aartsvaders begraven liggen, Gaza, Beer 

Sheba, Sichem en natuurlijk ook Jeruzalem. Nadat we terugkwamen van deze reis kregen we een reactie waarom 

we naar plaatsen zoals Gaza en Nablus waren geweest. Daar wonen immers de Palestijnen geen Joden. Ik kan mij 

nog herinneren dat ik heb geantwoord, dat ik geen Palestijn heb gezien, maar wel mensen. 

M 
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Kennelijk heeft in die tijd onze belangstelling voor de Moslimwereld / Arabische wereld zich verder verdiept. Jan 

had kort daarvoor de Zomerschool van Evangelie en Moslim gevolgd, omdat hij veel collega’s heeft met een Moslim 

achtergrond. Voor Israël hadden we beiden al jaren daarvóór liefde gekregen. 

Als 12-jarige maakte ik een werkstuk voor school. Mijn onderwerp was Israël, het land vierde dat jaar zijn 25-jarig 

bestaan. Hoe ik op dat idee ben gekomen ik weet het niet, het heeft vast zo moeten zijn. Het werkstuk bewaar ik 

nog steeds. 

Daarna kregen mijn man en ik kregen het verlangen om voor langere tijd naar het land te gaan en daar 

vrijwilligerswerk te gaan doen. 

In 2015/2016 zijn we via de NEM uitgezonden om als Baanbrekers te gaan werken vanuit Jeruzalem. Jan diende 

onder Arabische meervoudig gehandicapten in Beit Sahour en ik bij een Orthodox Joodse instelling voor 

meervoudig gehandicapten. In ons werk werd een verbinding gemaakt tussen mensen met een Arabische en Joodse 

achtergrond. Een ervaring waarvan we allebei veel hebben geleerd en die onze blik heeft verbreed. 

 

Toen we begin 2019 door de NEM werden gevraagd om nog een keer uitgezonden te worden stonden we daar 

opnieuw positief tegenover. We werkten beiden in Beit Jala. 

Het was een tijd waarin we mooie ervaringen mochten opdoen én bijzondere ontmoetingen hadden, die plaats 

vonden in de Palestijnse gebieden met mensen met een Arabische achtergrond. Na onze dagelijkse werkzaamheden 

gingen we er graag nog even wandelend op uit om te kijken wie of wat we onderweg zouden tegenkomen. We 

ontmoetten mensen bij de kapper, tijdens een bezoek aan de markt of tijdens een wandeling door de omgeving van 

Beit Jala; en telkens viel het ons op hoe gastvrij en vriendelijk iedereen is. Zelfs de ruwe bouwvakkers die ‘s middags 

massaal na een lange werkdag moe en in een volgepropte bus naar huis gaan, bleven zich netjes gedragen tegenover 

mij en de blinde dame die ik 1x per week begeleidde van Jeruzalem naar Beit Jala. Een vermoeide bouwvakker 

bood hulp toen we uit de bus stapten en moesten oversteken. Ik heb hem hartelijk bedankt, ik was echt blij verrast! 

 

Wij zijn bij voor ons totaal onbekende mensen uitgenodigd om in de tuin koffie te komen drinken. Hoewel we niet 

echt goed met hen kunnen communiceren, merken we wel dat ze het fijn vinden dat we bij hen op bezoek zijn. Even 

later voegen zich er (klein)kinderen en buurvrouwen bij en wordt er een vuurtje aangestoken omdat het kouder 

begint te worden. Wanneer we na foto’s te hebben gemaakt én bekeken en na veel ‘dankjewels’ anderhalf uur later 

weer opstappen, wordt ons op het hart gedrukt vooral terug te komen wanneer we weer in de buurt zijn. 

Op een keer zagen we allemaal mensen naar een kerk lopen. Wij dachten dat er een dienst zou beginnen, en omdat 

we benieuwd waren, zijn we eens gaan kijken. Het was een condoleance-bijeenkomst van de oom van iemand die 

we een paar dagen eerder op straat hadden ontmoet. We betoonden ons meeleven en werden op straat aangesproken 

door een mevrouw die ons had gezien bij de kerk die ons meevroeg voor een kopje koffie. Opnieuw is er een contact 

gelegd. Zo gastvrij! 

 

Een tiener heeft ons gevraagd of wij zijn school wilden bekijken, en zo raakten we in gesprek met de directeur van 

de school. Er wordt thee voor ons gezet en we luisteren naar het verhaal van de directeur en ik moet een brok in mij 

keel wegslikken. Een man wiens vertrouwen op de HERE is gevestigd. Hij had letterlijk de deuren van de school 

dicht gedaan, maar de HERE opende ze opnieuw. Wat een respect voor deze man. 

 

Tot slot: We hadden een ontmoeting met een Joodse oma die met haar kleinkinderen net als wij aanwezig waren bij 

de onthulling van de Chanoekia in Sderot. 

Een ontmoeting van hooguit 10 minuten, waarin ze ons vertelde hoe dankbaar ze is dat er zoveel Nederlanders zijn 

gekomen om de inwoners van Sderot een hart onder de riem te steken. En dan zegt ze ineens. 

“Ik hoorde bij de verloren schapen van Israël, maar ik heb Jesjoea ontmoet en ik ben nu een gelovige in Jesjoea 

geworden. Blijven jullie voor ons bidden?” 

 

Én dat is wat wij zo fijn vinden om te doen, een ontmoeting… even een stukje aandacht geven… luisteren naar 

iemands verhaal en eveneens verschil maken in iemands leven, ongeacht de achtergrond. 

De Eeuwige heeft de persoon als individu op het oog en wij proberen Hem hierin te volgen. 

 

Geertje H. Oussoren 

 


