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Kinder- en Jeugdboeken

Zondagsschoolboekjes

Recensie

Auteur: P.S. Kuijper
Titel: Het wonder van Entebbe
Druk: 1
159 blz.

geïllustreerd door Jaap Kramer. Prijs f 17,50. Inhoud: Jafet Arons - uit Israël - ontmoet op het
vliegveld van Anatolikon, Mirjam. Zij is een Jodin/christin. Ze vertellen elkaar over hun leven. Mirjam
vertelt ook over haar Heere. Jafet vertrekt met een El Al-vliegtuig naar Tel Aviv. Mirjam zal met een
Air France-toestel via Parijs naar Amsterdam reizen. Dan klinkt het in het toestel "Handen omhoog!"
De kapers geven de piloot opdracht op het vliegveld van Oeganda "Entebbe" te landen. Het ging de
terroristen om de strijd tegen de Joodse staat. De Grote Vader van Oeganda spreekt de gegijzelden
toe. Hij noemt zich "hun gastheer." Of het werkelijk zo is? In de aankomsthallen van het vliegveld
worden de mensen met de Israëlische nationaliteit apart gezet. De spanning stijgt als het ultimatum
van de kapers aan de regering van Israël afloopt. De uren en dagen in de aankomsthallen
verstrijken. Vreselijk...! In Israël wordt een plan gemaakt... Een anti-terreur- eenheid van het
Israëlische leger zal proberen de gegijzelden te bevrijden. Jafet Arons doet ook mee. Wat een
blijdschap als alle bandieten zijn uitgeschakeld. "Het is voorbij!" Alleen Yonni, de aanvoerder sterft
door een kogel van de vijand. Wat een verslagenheid onder de commando's...
Beoordeling/opmerkingen: Dit boek is voor de leeftijd van 12 jaar en ouder. In dit spannende
jeugdboek wordt verteld van de bevrijdingsactie door commando's van het Israëlische leger. Een
waargebeurd verhaal. Het boek begint (blz. 7) op een zondagmorgen, 27 juni 1976. Vanwege het
Joodse geloof heeft de reiziger de sabbath gevierd. Het geloof was niet meer dan het navolgen van
een aantal plichten. Fijn dat Mirjam meer (blz. 28) weet te vertellen...! Fijn dat het versje van de
kleuterschool "hoger dan de blauwe luchten" (blz. 51) troost kan geven. Heerlijk om de kinderen te
vertellen wat het geloof vermag. Blz. 71 "De mooiste dag van ons leven, want dan zullen we onze
Heiland zien." Er wordt gesproken over Gods trouw (blz. 87). Het woord "donnerwetter" op blz. 11 en
124 had ik achterwege gelaten. G. H.J.
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