


 

David Rubin 

Biografie 

David Rubin is de auteur van God, Israel, & Shiloh: Returning to the Land (www.GodIsraelShiloh.com). In  

zijn nieuwe boek vertelt Rubin een aangrijpend verhaal over het geloof en de strijd van het joodse volk en doet 

hij rechtstreeks verslag van het leven vanuit de frontlinies van de strijd voor het land Israël en de oorlog tegen 

terrorisme. Of hij nu schrijft over zijn joodse achtergrond en overtuigingen, spirituele groei, terrorisme of 

tolerantie, Rubin’s oprechte gevoelens en passie voor zijn onderwerp komen luid en duidelijk over.  

 

Rubin groeide in de Verenigde Staten op, waar hij werd opgeleid in het openbare schoolsysteem van New York 

City en in Amerikaanse universiteiten en gaf les op scholen in New York City, op colleges op secundair en 

elementair niveau. Tijdens zijn doctoraalstudie onderwijs op de Universiteit van Columbia bestudeerde Rubin 

tegelijkertijd uitgebreid de joodse geschiedenis. Hij begon de Bijbelse wortels diepgaand te onderzoeken, wat 

hem tot de conclusie bracht dat zijn toekomst niet in de Amerikaanse academische wereld lag, maar veeleer in 

de heuvels van het land Israël als één van de bouwers van het land dat God beloofde aan Abraham, Isaac en 

Jacob en aan hun afstammelingen. 

 

In 1992 verhuisde Rubin naar het dorp Shiloh, waar hij in de heropgerichte gemeente Shiloh de functie van 

burgemeester bekleedde. Gedurende zijn ambtsperiode begon hij productieve contacten te ontwikkelen met 

christelijke zionisten, gebaseerd op wederzijds respect en de gedeelde overtuiging, dat alle gelovigen in de God 

van Israël samen moeten werken om in deze wereld zijn doelen te bereiken. 

 

Toen hij in 2001 van een reis naar Jeruzalem terugkwam, raakten Rubin en zijn 3-jarige zoon Ruby gewond bij 

een gewelddadige terroristische aanval met geweervuur. Na hun miraculeuze overleving kwamen bij Rubin 

uitnodigingen binnen om buiten Israël te spreken en zijn verschrikkelijke maar miraculeuze verhaal te vertellen 

en ook het verhaal van het moeilijke maar wonderlijke proces van Israëls terugkeer naar het hart van het land. In 

reactie op de golf van steun en belangstelling startte Rubin het Shiloh Israel Chldren’s Fund 

(www.ShilohIsraelChildren.org) om educatieve, therapeutische en recreatieve programma’s te steunen voor alle 

kinderen van het dorpengebied van Shiloh die getraumatiseerd zijn door de golven van terrorisme die hun 

dorpen hebben getroffen. 

 

Rubin heeft talrijke groepen toegesproken, zowel in de Verenigde Staten als in Israël, en is verschenen in 

speciale forums. Op nationale en lokale televisie, op kabeltelevisie en in radioprogramma’s. Zijn uitgebreide 

kennis over Israël en zijn rol in de wereld is niet slechts een academische uitdrukking afkomstig uit alleen maar 

boeken, maar eerder een uitdrukking van het echte leven dat uit het hart komt. Hij spreekt de waarheid vanuit 

een positie van geloof op een manier waartoe de meeste politici niet bereid zijn of waar ze bang voor zijn. Hij 

stelt moedige, realistische oplossingen voor om de krachten van het kwaad in het Midden-Oosten en in de 

wereld te weerstaan. 

 

Rubin woont momenteel met zijn vrouw en kinderen op een heuveltop met zicht op het oude Shiloh, de eerste 

hoofdstad van Israël en de antieke stad waar het tabernakel van God 369 jaar verbleef. Hij reist veel om 

bekendheid te geven aan de plaats Shiloh en het Shiloh Israel Children’s Fund. 

 

Om David Rubin te interviewen of spreekbeurten te regelen, belt u 845-738-1522 of stuurt u een e-mail naar 

david@shilohisraelchildren.org. 
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Shiloh Israel Children’s Fund 

Overzicht 

Het Shiloh Israel Children’s Fund (www.ShilohIsraelChildren.org) werd opgericht door David Rubin en 

vrienden van Israël in de Verenigde Staten om therapeutische, educatieve en recreatieve projecten te 

ondersteunen voor kinderen in het hart van Israël, met name in het dorpengebied van Shiloh, waar de 

kinderen in toenemende mate hebben geleden onder het terrorisme van de laatste jaren. 

 

 De organisatie is gepresenteerd als antwoord op een terroristische aanslag op Rubin en zijn jonge zoon en 

de verschrikkelijke toename van het aantal terroristische aanslagen op Israëlische burgers, met name in 

het Bijbelse hart van Judea, Samaria en Jeruzalem. 

 

Barbaarse aanslagen door moslimterroristen geleid door de Palestijnse Autoriteit hebben duizenden 

gedood of verwond, waardoor tal van kinderen wees werden en gezinnen werden uiteengerukt. Het Shiloh 

Israel Children’s Fund heeft tot doel de wereld een authentiek joods geluid te laten horen ter verdediging 

van deze kinderen en gezinnen. Vanaf zijn oprichting heeft het Shiloh Israel Children’s Fund een aantal 

projecten in gang gezet om terreurslachtoffers te helpen in de plaatsen die het meest getroffen zijn. 

 

De projecten zijn:  

• Kinderspeelplaatsen 

• Bijbelse parken en tuinen 

• Posttraumatische behandelprogramma’s  

• Hulp bij projecten rond educatief erfgoed voor kinderen 

• Speelgoed voor crèches en kinderopvang 

• Zomerkampen voor kinderen van getroffen plaatsen 

• Hulp bij praktische en therapeutische leerprogramma’s 

• Studiebeurzen voor terreurslachtoffers 

• Directe hulp voor wezen en weduwen 

 

Het Shiloh Israel Children’s Fund werkt nauw samen met onderwijskaders en plaatselijke leiders om 

unieke en innovatieve programma’s te ontwikkelen en te ondersteunen. 

 

Ga voor meer informatie of voor een donatie naar: www.ShilohIsraelChildren.org. 
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