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Immanuël: God met ons. Het is de nieuwtestamentische weergave 
van Gods grootste naam JHWH: ‘Ik ben die Ik ben is Uw enige naam, 
onnoembaar aanwezig deelt u mijn bestaan’. Dat is ook het geloof van 
onze Messiasbelijdende broeders en zusters in Israël, en die Naam 
– die pas werkelijk inhoud heeft wanneer we mogen zien dat God Zich 
geopenbaard heeft in Jezus Christus – mogen zij ook bekend maken bij 
hun volksgenoten.

Door het gemeentewerk bijvoorbeeld. In Haifa maken ze muziek en worden 
er maaltijden aangeboden. Intussen worden er allerlei onderwerpen 
aan de orde gesteld (alpha-cursussen). Mensen komen tot geloof en 
laten zich dopen. Neem en lees. En door het verspreiden van boeken, 
vanuit Jeruzalem: Hebreeuwse Bijbels met uitleg in de marge voor 
zowel orthodoxe als seculiere Joden. Zo wordt het net van het evangelie 
uitgegooid. En het aantal Messiasbelijdende Joden groeit. De gemeente 
van Karmiël (HaDerech, de Weg) bestaat al 30 jaar. Neem en lees, zie de 
trouw van God!

En ook wij, als stichting, vieren in oktober ons jubileum. Al 20 jaar heeft 
de HEERE ons werk willen zegenen. Tijdens een bijeenkomst in Putten, 
waarop ook een boek zal worden gepresenteerd (zie de aankondiging), 
hopen we hierbij stil te staan. Hierbij alvast van harte uitgenodigd!

Gods trouw. Ja, dat maakt ons stil. Ds. P.W.J. van der Toorn uit Bunschoten 
leidt ons Psalm 62 binnen. Bij Gods altaar, bij de verzoening – “Zie het Lam 
van God dat de zonden van de wereld wegneemt” (dat getuigenis geven 
de MBJ door) – word je stil, daar zing je. Een gewijde stilte, een stilte die 
vol is van ontzag voor de HEERE. Tolle lege …

Redactioneel

Hierbij het zomernummer  
van de Immanuël.
Wat hebben we toch  
een prachtige naam voor  
ons blad: God met ons.

Ds.  E. v.d. Noort

P. van den Ent, Veenendaal - penningmeester

Legateren
Er zijn veel goede doelen die u kunt opnemen in uw tes-
tament, maar wilt u daarbij het werk ten dienste van de 
Messiasbelijdende Joden in Israël niet vergeten? 

Om de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden in uw testament 
of wils beschikking op te nemen, dient u de volgende zin op te 
nemen: Ik legateer vrij van rechten aan de Stichting Steun 
Messiasbelijdende Joden te Nijkerk een bedrag van  € ___________ 
om te worden afgegeven drie maanden na mijn overlijden.



Michael Klimov & Leon Mazin

Vertaald en bewerkt door Herbert Bulten

Voor vele mensen wereldwijd is de “Aleph Course” (alfa 
cursus) een unieke gelegenheid gebleken om  het goede 
nieuws van Jezus Christus te communiceren zonder de 
geïnteresseerden gelijk onder te dompelen in de sfeer 
van een kerkdienst.

In de Joodse Messiaanse gemeente “Returned to Zion”, in 
de stad Haifa, is de “Alef Course” al drie keer gehouden. Na 
de tweede Aleph-course beseften we dat we de deelnemers 
meer moesten toerusten met kennis van de Bijbel. Het gaat 
dan met name om de geschiedenis van het Joodse volk en de 
historische en culturele achtergrond van de gebeurtenissen 
in het evangelie.

We hebben het serieus aangepakt met veel vrijwilligers en 
activiteiten zoals een aantal koks, kennismakingsspellen, 
muzikanten, power point-presentaties, een activiteiten team 
een mooi historische decor, enz.. Tijdens acht sessies 
spraken we over de schepping, zonde en het concept van 
offers in de tempeldienst.

Terwijl onze muzikanten klassieke muziek speelden en 
de gasten genoten van een heerlijk diner, kwamen we bij 
de belangrijkste les waarin we deelden; “wat we hier ook 
mogen bespreken, er is maar één manier om de relatie met 
de Schepper te herstellen - de weg door het offer van Jezus 
Christus.” We beseften tegelijkertijd dat we de deelnemers 
uitgebreid de kans boden om hun, vaak atheïstische, mening 
te ventileren terwijl wij als gelovigen erg voorzichtig waren 

om ons geloof in Jezus te delen en op Hem te vertrouwen. We 
waren te bezorgt en beschaamd. We besloten om niet ons 
gebruikelijke programma te doen maar hebben met muziek 
op de achtergrond “open kaart gespeeld” voor iedereen. 
Dat was best spannend want gedurende de hele cursus had 
niemand van de vijfendertig deelnemers ons verlaten. Maar 
nu? Onze vreugde was overweldigend toen bijna iedereen 
aan het eind met ons bad. Bovendien kwamen ze allemaal 
weer opdagen bij de laatste les waar het thema “de doop” 
aan de orde was.

Twaalf mensen besloten vervolgens dat ze graag gedoopt 
wilden worden. We hadden opnieuw gesprekken, reser-
veerden een dag en gingen samen met een gehuurde bus 
naar de Jordaan. Het was een bijzonder moment. Het was 
hun beslissing, en onze taak is hen te ondersteunen in 
gebed, zodat de Heere meer van Zichzelf zal openbaren.

We hebben plannen om trainingen op te zetten voor met 
mensen die “Aleph” hebben afgerond en  zullen doorgaan 
met het ontwikkelen van dit mooie werk.

Deze (aangepaste) Aleph course heeft nu voor de derde 
keer plaatsgevonden en is elke keer een bijzonder gebeuren 
voor onze gemeente. Het vraagt echter ook veel van onze 
gemeenteleden. Maar men dient en doet dat met overgave. 
In deze zelfzuchtige tijd is dit niet vaak meer het geval en we 
zijn heel dankbaar dat de Heere mensen in deze bediening 
heeft geplaatst.
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De Hebreeuwse Bijbel 
met verklaring. 

Een Bijbel die Hebreeuws lezende Israëli 
eindelijk kunnen begrijpen!

Honderden woorden in het Bijbels Hebreeuws worden niet 
gebruikt in de modern Hebreeuwse taal. Bovendien is de 
grammatica van het oude Bijbels Hebreeuws heel anders dan 
de grammatica van het modern Hebreeuws. Dit maakt het 
voor de gewone Hebreeuws sprekende Israëli (en dus ook 
voor gelovigen) heel moeilijk of zelfs onmogelijk om de tekst 
van de Hebreeuwse Bijbel te begrijpen! Eigenlijk heeft het volk 
Israël niet echt toegang tot het volledige Woord van God in hun 
eigen taal. Om dit probleem op te lossen gaf het Israëlische 
Bijbelgenootschap de volledige Hebreeuwse geannoteerde 
Bijbel uit (Bijbel met verklaringen).

De meeste kanttekeningen zijn van toepassing op de Hebreeuwse 
tekst van het Oude Testament. Het Nieuwe Testament is al 
in het Modern Hebreeuws vertaald en is een zeer getrouwe, 
duidelijke en goed begrepen vertaling. In deze nieuwe volledige 
Bijbel worden de Masoretische teksten uit het Oude Testament  
verklaard – dat wil zeggen met een volledige verklaring voor 
moeilijke, onbekende woorden, idiomen en uitdruk-kingen in het 
Modern Hebreeuws. Hierdoor kunnen gelovigen en ongelovigen 

toegang krijgen tot de oorspronkelijke, oude Hebreeuwse taal, 
terwijl ze tegelijkertijd de betekenis van de tekst beter begrijpen. 

Het is belangrijk om te beseffen dat het in de Joodse context, 
vanwege historische en culturele redenen en gevoeligheden, 
erg belangrijk is om de oorspronkelijke tekst van de Bijbel te 
handhaven. We laten daarom de originele tekst van het OT staan 
en voegen de betekenis van de moeilijke woorden en zinnen 
(annotaties) onderaan elke pagina toe (zie bijgevoegd voorbeeld).

Het bezit van een begrijpelijke vertaling van de Schrift in onze eigen taal is iets wat de meeste 
christenen als vanzelfsprekend beschouwen. Maar voor zowel de Messiaanse gelovigen in Israël 

(Joodse volgelingen van Jezus), als voor de gewone Hebreeuwse sprekende mensen, zijn grote delen 
van de Hebreeuwse Geschriften buitengewoon moeilijk te begrijpen. De reden is dat de tekst van 

de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament) die we vandaag nog steeds gebruiken, ongeveer 2600 
jaar oud is! En hoewel het modern Hebreeuws is afgeleid van het Bijbels Hebreeuws, zijn er ook veel 

verschillen tussen het modern Hebreeuws en het Bijbels Hebreeuws.

Door Victor Kalisher, directeur Israëlisch Bijbelgenootschap

“Zij lazen uit het boek voor, uit 
de wet van God, gaven uitleg 
en verklaarden de betekenis, 
zodat men de voorlezing 
begreep”. (Nehemia 8: 9)
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Op deze manier wil het Israëlisch Bijbel-genootschap 
alle obstakels verwijderen die verhinderen dat ons 
volk de Bijbel begrijpt, zodat het licht van het Woord 
van God in Israël kan schijnen.

We vertrouwen erop dat de geannoteerde 
Hebreeuwse Bijbel een krachtig hulpmiddel zal 
zijn, zowel om de Messiasbelijdende gelovigen in 
hun gemeenten te onderwijzen en op te bouwen, 
alsook om een middel te bieden om de Hebreeuwse 
Geschriften in handen te geven - en hopelijk in de 
harten - van hen die misschien nooit in staat zijn 
geweest om ze echt te begrijpen, het hele volk van 
Israël.
Onze vaste overtuiging is dat Gods Woord, Zijn 
zelfopenbaring, het primaire middel is dat Hij 
gebruikt om Zijn kracht en transformatie in ons leven 
te ontketenen. Wanneer we Zijn Woord de juiste 
plaats en gelegenheid geven, zal het Woord van God, 
verlicht door Zijn Heilige Geest, het werk volbrengen 
waartoe Hij het heeft gestuurd.

De huidige status van het project en wensen:

Na 5 jaar hard werken om alle moeilijk te 
begrijpen woorden en zinnen te verklaren, 
is deze Bijbel nu bij de drukker en zou 
binnenkort beschikbaar moeten zijn.

Het is onze wens dat iedereen die het 
Woord van God wil lezen, gemakkelijk een 
exemplaar kan verkrijgen.

U kunt met ons samenwerken om 
Hebreeuwse sprekers te zegenen met het 
Woord van God.

Voor elke donatie van 25 Euro, kunnen 
wij GRATIS een kopie van deze speciale 
Bijbel verstrekken aan een zoeker of een 
behoeftig persoon.

Bezoek aan Jaffastraat 17
Voor een afspraak kunt u ds. Ben Zvi bellen:  
Thuis 00 - 972 - 2 - 53 55 506 
Jaffastraat 17 00 - 972 - 2 - 62 23 030   
Mobiel 00 - 972 - 544 - 37 57 67

In het pand van de Bat Tsiongemeente 
wordt u hartelijk ontvangen. Ds. J. Ben Zvi 
kan voor uw groep spreken en u kunt hier 
ook terecht voor uw souveniraankopen. 
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Ds. P.W.J. van der Toorn
Bunschoten

Wij zijn geschapen voor rust en stilte. De dag nadat de mens 
geschapen werd, was immers de zevende dag? Het doel van de 
mens is om zich in rust en stilte te verlustigen in de grote werken 
Gods. Daar loopt de schepping op uit. De herschepping ook. In Gods 
weg met Israël en de volken is Hij eropuit om van Hem vandaan 
gevallen zondaars te redden en zalig te maken door ze te brengen 
in de rust, die overblijft voor het volk van God (Hebr. 4:9). Wat ze daar 
doen? In die rust gaan ze zingen, gaan ze God loven en prijzen om 
Zijn grote daden in schepping en verlossing. Een lofzang in stilte. 
Dat leren ze nu al.

Daar mag Psalm 65 iets van vertellen. Het lijkt elkaar uit te sluiten: 
stilte en zingen. Maar dat is niet zo. Wie op vakantie weleens een 
grote, oude kerk is binnengelopen, weet dat het daar erg stil kan zijn. 
Zo stil dat je gaat fluisteren, of dat je nog liever zwijgt. Een spontaan 
besef komt bij je op dat je op zo’n plaats eigenlijk niet kunt praten. 
Maar als je dan achterin zo’n kerk hoort zingen, stoort dat niet. De 
stilheid van onze tekst gaat om gewijde stilte, gevulde stilte. Stilte 
die zich richt op God. Waardoor je stopt met spreken. Maar waardoor 
je wel het verlangen kent om je volledig aan Hem toe te wijden in 
gebed en gezang. 

Dat is precies wat David doet met deze Psalm. Het is een echte 
lofpsalm: kijk maar naar het woordje ‘Gij!’. Het is in deze Psalm 
werkelijk U voor en U na. Hoe komt hij daartoe? Vanuit de stilte, zegt 
hij. En die stilte heeft te maken met de Sion. Dat was de plaats waar 
het heiligdom stond, waar de Heere Zich liet ontmoeten. Daar wordt 
blijkbaar de ware rust gevonden, dáár leert een zondaar zingen: bij 
de altaren van God, bij de offerdienst. Wie zichzelf kent als zondaar 
voor God en daar mag leren zien op het offer in zijn plaats, wordt stil. 
Wie het wonder van genade mag zien dat God Zijn eniggeboren Zoon 
Jezus heeft gegeven als offerande voor de schuld, wordt stil. Ja, wie 
het wonder mag zien dat Hij zó de Messias Gods is geworden om Zijn 
volk uit Joden en heidenen te bevrijden en in de rust te brengen, die 
wordt stil. En die mag dan vanuit de geschonken rust zingen, ja zelfs 
eeuwig zingen, van Gods goedertierenheden. 

‘De lofzang is in 
stilheid tot U, o 
God! in Sion.’
Psalm 65: 2

Stilte of 
lofzang?
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Prof. Dr. A. Siebesma

Messiasbelijdende Joden 
na de Tweede Wereldoorlog   

Opnieuw maken we vandaag de dag een opleving mee, 
vergelijkbaar met die van de Hebreeuwse christenen in de 
negentiende eeuw. Vanaf 1967 ontstond in de Verenigde Staten 
de Jesus Movement, waarin veel hippies tot geloof kwamen. 
Onder hen waren relatief veel Joodse jongeren. 

Dit leidde vanaf 1970 tot het ontstaan 
van messiaanse gemeenten, die op 
sabbat bij elkaar kwamen. Ook in 
Israël en West-Europa ontstonden 
messiaanse gemeenten en na de 
val van de Berlijnse Muur in 1989 
gebeurde hetzelfde in Oost-Europa, 
bijvoorbeeld in de Oekraïne. Deze 
beweging groeit vandaag de dag 
nog steeds, met name in Israël. 
Het aantal messiaanse gemeenten 
wereldwijd is niet bekend, maar 
alleen al in de Verenigde Staten 
zijn er zo’n vijfhonderd. Het aantal 
Messiasbelijdende Joden binnen 
deze gemeenten wordt vandaag 
de dag geschat op meer dan 
350.000,  en daarbij zijn de talloze 
Joodse christenen die aangesloten 
zijn bij een protestantse of Rooms 
katholieke kerk, niet meegerekend.

Onverwacht
Deze ontwikkeling lag niet voor 
de hand. De Messiasbelijdende 
Joden in Europa waren immers 
gehavend uit de oorlog gekomen. 

Velen waren omgekomen, anderen 
waren al voor het uitbreken van de 
oorlog geëmigreerd of vertrokken 
na de oorlog naar Israël, de 
Verenigde Staten en andere 
landen om daar een nieuw leven 
op te bouwen. Sommigen waren 
zo getraumatiseerd dat ze iedere 
band met welke godsdienst ook 
maar verbraken. 
Binnen de Joodse gemeenschap 
speelde de zogenaamde tweede 
en derde generatie problema-
tiek, waarbij kinderen en klein-
kinderen van oorlogsslachtoffers 
psychische problemen hadden. 
Dit kwam bij Messiasbelijdende 
Joden ook voor. Van de bloeien-
de vooroorlogse verenigingen 
van Hebreeuwse christenen bleef 
nauwelijks iets over. Ook in landen 
waar Joden in de Tweede Wereld-
oorlog veilig waren, was dat het 
geval. In 1965 telde de Hebrew 
Christian Alliance in de Verenig-
de Staten nog maar zeshonderd 
leden.

Joodse identiteit
Een gevolg van de Sjoa was dat na 
de Tweede Wereldoorlog de Joodse 
identiteit voor Messiasbelijdende 
Joden belangrijker werd dan ooit te 
voren. Dat had twee oorzaken: het 
feit dat Joodse christenen de ster 
moesten dragen en in concentra-
tiekampen hebben gezeten, en de 
stichting van de staat Israël. Het be-
staan van een Joodse staat, die zich 
staande wist te houden te midden 
van een vijandige omringende Ara-
bische wereld, gaf velen van hen de 
moed om openlijk voor hun Joodse 
identiteit uit te komen.   
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Messiasbelijdende Joden 

We zien dat bijvoorbeeld bij degenen 
die in de Tweede Wereldoorlog 
tot geloof in de Messias kwamen. 
Aaron Lustiger (1927-2007)  was één 
van de drie naoorlogse kardinalen 
die niet van oorsprong rooms-
katholiek waren. Zijn ouders waren 
Poolse Joden die zich in Parijs 
hadden gevestigd. Na het lezen 
van het Nieuwe Testament in 1940 
op dertienjarige leeftijd kwam hij in 
Frankrijk tot geloof en werd gedoopt 
in de Rooms-katholieke Kerk.  Zijn 
moeder kwam om in Auschwitz, zijn 
vader en zus overleefden de oorlog. 
Na zijn studie  theologie klom hij op 
in de Rooms-katholieke Kerk en hij 
werd uiteindelijk kardinaal in Parijs. 

Hij heeft zich altijd als Jood 
beschouwd, nam krachtig stelling 
tegen antisemitisme en steunde 
de staat Israël, wat hem soms in 
conflict bracht met het Vaticaan. 
Een vroegere opperrabbijn van 
Frankrijk vertelde dat hij had 
gezien dat Lustiger de synagoge 
bezocht om kaddisj (het gebed 
voor de doden) te zeggen voor zijn 
moeder. Jaren geleden bracht een 
delegatie van Messiasbelijdende 
Joden uit Israël een bezoek aan 
kardinaal Lustiger. Tijdens dit 
bezoek spraken ze Jiddisch met 
elkaar, een taal die hij sinds zijn 

jeugd niet meer had gesproken. 
Hij droeg ook de mis op, maar 
verklaarde dat het hem zeer speet, 
dat hij dat niet in zijn moedertaal 
het Jiddisch kon doen. De Latijnse 
mis is namelijk nooit in het Jiddisch 
vertaald, maar bijvoorbeeld wel 
weer in het Hebreeuws.  Voor de 
Tweede Wereldoorlog zou zoiets 
ondenkbaar zijn geweest.

De meeste gemengd gehuwden 
hebben de Tweede Wereldoorlog 
overleefd, evenals hun kinderen 
en kleinkinderen, mensen met 
één of twee Joodse grootouders. 
Ook zij die maar één of twee 
Joodse grootouders hebben, zijn 
zich vandaag de dag veel meer 
bewust van hun Joodse afkomst. 
De messiaanse gemeenten, in 
Nederland maar ook wereldwijd, 
tellen veel leden die halachisch 
(dat wil zeggen volgens de Joodse 
wet, die zegt dat alleen de moeder 
bepalend is voor het Jood-zijn) 
niet Joods zijn, maar die zich door 
hun gedeeltelijk Joodse afkomst 
wel Joods voelen en zich met 
het Joodse volk identificeren. 
Dat hebben ze gemeen met veel 
andere Joden voor wie hun Joodse 
identiteit vandaag de dag niet is 
gebaseerd op de orthodox Joodse 
religie, maar op andere factoren, 

zoals het verbonden zijn met de 
joodse cultuur of met de staat Israël 
of vanwege het lijden in de Sjoa. 
Bovendien is het in principe mogelijk 
om met één joodse grootouder 
Israëlisch staatsburger te worden. 
Dat heeft de Joodse identiteit 
van mensen met een gedeeltelijk 
Joodse afkomst versterkt. Voor de 
Tweede Wereldoorlog kwam dit ook 
voor, maar niet in die mate als nu.

Joodse en christelijke 
identiteit

Maar er is ook een keerzijde. Na 
de Tweede Wereldoorlog zijn een 
aantal Joodse christenen naar de 
synagoge teruggekeerd of hebben, 
wanneer zij alleen een Joodse vader 
hadden een officiële bekeringspro-
cedure ondergaan om Jood te wor-
den. Enkele Nederlands Hervormde 
predikanten van joodse komaf heb-
ben zich na hun emeritaat aange-
sloten bij een synagoge.

Hoe kunnen we dit verklaren? In 
de Tweede Wereldoorlog hebben 
Joodse kinderen ondergedoken 
gezeten bij christelijke gezinnen 
en kwamen zo in aanraking met het 
geloof. Een bekend voorbeeld daar-
van is Johanna-Ruth Dobschiner 
(bekend van: ‘Te mogen léven’, Fra-
neker 1974). Maar er waren ook kin-

Aaron Lustiger



deren die wellicht vanuit gevoelens 
van dankbaarheid aan hun onder-
duikouders het christelijk geloof 
hebben aangenomen en later wer-
den geconfronteerd met hun Jood-
se identiteit. In mijn omgeving ken 
ik diverse mensen met een Joodse 
achtergrond die het christelijk ge-
loof vaarwel hebben gezegd en in 
Israël of Nederland Jood zijn gewor-
den.  

Ook Messiasbelijdende Joden met 
een sterk christelijke identiteit kun-
nen spanning ervaren tussen hun 
christelijke en hun Joodse identi-
teit. Ik herinner mij een gesprek met 
twee van hen, die mij toevertrouw-
den dat de zondagse eredienst 
soms spanning bij hen opriep. Bij-
voorbeeld wanneer het gebed voor 
het Joodse volk ontbrak of wanneer 
er een Bijbeluitleg werd gegeven 
waarin het Joodse volk als eeuwig 
volk van God werd ontkend. Dat ver-
oorzaakte bij hen een gevoel van 
buitengesloten te zijn.

Verlegenheid in de 
kerken 

Na de Tweede Wereldoorlog distan-
tieerden een aantal kerken zoals de 
Nederlandse Hervormde Kerk, de 
Gereformeerde Kerken in Nederland 
en de Lutherse kerken in Duitsland, 
en ook de Rooms Katholieke Kerk 
zich van de Jodenzending. Na de 
gruwelen van de Sjoa kwam men tot 
de conclusie dat zending onder Jo-
den vandaag de dag niet meer kon. 
Onder invloed van de tweewegen-
leer gingen steeds meer theologen 
zich afvragen of Joden niet beter 
lid konden blijven van de synagoge. 
Het Jodendom was immers gelijk-
waardig aan het christendom. Daar-
door ontstond binnen deze kerken 
een verlegenheid met hun Joodse 
leden die als gevolg van diezelfde 
zending tot geloof waren gekomen. 

In 1981 werd het Overlegorgaan van 
Joden en Christenen in Nederland 
(OJEC) opgericht, een platform waar 
Joden en christenen met elkaar een 
dialoog voerden. De Joodse part-
ners stelden als eis dat Messiasbe-
lijdende Joden niet welkom waren 
om te participeren op dit platform. 
De Nederlandse Hervormde Kerk 
en de Gereformeerde Kerken in 
Nederland werden zo opnieuw ge-
confronteerd met hun eigen Joodse 
leden die graag hadden willen parti-
ciperen. Voor de Messiasbelijdende 
Joden (bijvoorbeeld die van Had-
derech) was dit pijnlijk. Zij konden 
zeker begrip opbrengen voor de ge-
voelens van de andere Joden, maar 
dat hun eigen broeders en zusters 
in de Messias hen in de steek lieten, 
was moeilijker te accepteren. Zij wa-
ren zich juist meer bewust gewor-

den van hun Joodse identiteit en 
voelden zich daarin door hun kerk 
afgewezen. 

De PKN en de Rooms Katholieke 
Kerk hebben officieel afscheid ge-
nomen van zending onder Joden. 
Maar tegelijkertijd kwamen buiten 
deze kerken opnieuw veel Joden 
tot geloof, in Israël, de Verenigde 
Staten, maar ook in Nederland.  Zij 
hebben het verlangen het evan-
gelie van de gekruisigde en opge-
stane Messias uit te dragen onder 
hun volksgenoten. Dit in navolging 
van de Joodse Paulus die schreef, 
dat het evangelie van Christus een 
kracht van God is tot zaligheid voor 
een ieder die gelooft, eerst voor de 
Jood en (ook) voor de Griek. Laten 
wij hen hierin van harte steunen!

“Ook zij die 
maar één of 
twee Joodse 
grootouders 
hebben, 
zijn zich 
vandaag de 
dag veel meer 
bewust van 
hun Joodse 
afkomst.”



The Way in the Golan Heights
Het is altijd weer een genoegen om terug te kijken en te realiseren wat de Heere in 

ons midden heeft gedaan en nog steeds doet. De Haderech gemeente begon 30 jaar 
geleden en afgelopen juni hebben we dit gevierd tijdens een speciale dienst. We 
werden vereerd door de aanwezigheid van vele gasten uit binnen en buitenland. 
God was in ons midden en we geven Hem alle eer en glorie voor Zijn goedheid 

jegens ons. 

In oktober hebben we onze eerste driedaagse gemeentereis 
gepland - “The Way in the Golan Heights”. We bidden dat het 
een tijd van eenheid en zegen zal zijn voor onze groeiende en 
diverse gemeenschap, een tijd waar we de aanwezigheid van 
de Heere echt mogen ervaren. 

Wij geloven dat we al zingend en biddend ook een missionaire 
uitstraling mogen hebben naar de omgeving. We bidden dan 
ook dat andere reizigers in het gebied worden getrokken en 
dat vruchtbare gesprekken zullen volgen. In augustus hopen 
we twee maal de heilige doop te bedienen en zullen twee 
huwelijken worden gesloten. Daarnaast zijn er nog twee jonge 
stellen die zich voorbereiden  om binnenkort te trouwen en deel 
uitmaken van ons begeleidingsprogramma vóór het huwelijk. 
Het is echt een voorrecht om onze groep jongvolwassenen te 
zien groeien in geloof en toewijding aan de Heere. We zijn er 
verheugd over omdat we het zien als een antwoord op iets waar 
we al lang voor bidden.  

We besteden veel tijd en aandacht aan activiteiten voor onze 
jeugd en jongvolwassenen. Veel aandacht en moeite worden 
geïnvesteerd in onze jeugd- en jongvolwassenengroep. We zien 
hoe de vijand probeert de jongeren te beroven van hun geloof 
en vreugde in de Heere. Maar we geloven dat de overwinning 

aan Jezus is. Terwijl ik deze woorden schrijf, zit ik aan de oever 
van het meer van Galilea, waar we ons zomerkamp voor de jeugd 
houden. Ik wordt herinnert aan Yeshua’s werken evenals Zijn 
liefde en passie voor Zijn discipelen en volgelingen. Terwijl Hij 
over het stormachtige water liep en Zijn doodsbange discipelen 
troostte zei Hij tegen hen: Ik ben het, wees niet bevreesd. Ze 
wilden Hem dan in het schip nemen, en meteen bereikte het 
schip het land waar zij naartoe voeren (Johannes 6: 20-21)

Wij vragen uw gebed dat meer en meer mensen in onze stad, 
en vooral de jongeren, dat Yeshua op hun levensboot zal komen 
zodat Hij hun door de stormachtige wateren zal navigeren.

We danken de Heere ook voor nieuwe mogelijkheden om 
de ouderen en de overlevenden van de holocaust in onze 
stad te bereiken. Dit kunnen we doen door hen te helpen met 
verschillende zaken en hen gezelschap te houden. Ook hier 
hebben we al vele jaren voor gebeden. 

Wij danken u allen hartelijk voor 
uw gebed. Ontvang Gods zegen 
en een hartelijke groet uit Galilea, 
Israël.
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Ds. D. Zadok is directeur van de uitgeverij HaGefen 
en predikant van de gemeente Genade en Waarheid 
in Kanot. Zadok is inmiddels voor velen een bekende 
Joodse broeder. Hij komt  D.V. woensdag 2 oktober 2019 
weer naar Nederland. Het onderwerp waarover hij zal 
spreken is: Jood en heiden één in Christus n.a.v. Efeze 2

Hardinxveld-Giessendam
Woensdag 2 oktober, 20.00 uur,
Gebouw De Parel, Talmastraat 9,
contactpersoon W. Schild, 06-10669805

Delft
Donderdag 3 oktober, 20.00 uur,
Marcuskerk, Menno ter Braaklaan 2,
contactpersoon C. Visser, 015-2621746

Sommelsdijk 
Vrijdag 4 oktober, 20.00 uur,
Gebouw Vita Nova, Van Aerssenstraat 5,
contactpersoon M. Guijt, 06-81414726

Putten 
Zaterdag 5 oktober 19.30 uur,
Jubileumbijeenkomst, Oude kerk Putten, Kerkplein

Harderwijk
Zondag 6 oktober. Kerkdienst,  9.30 uur,
CG Kerk “De Zaaier”, Hoek Laan 1940/1945,
contactpersoon G. Gersie, 0341-421181

Messiasbelijdende Joden

Contact met
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In oktober 2019 verschijnt

Messiasbelijdende 
Joden door de 
eeuwen heen
Geschiedenis van
een vergeten groep

Dit boek is gebaseerd op een serie artikelen geschreven voor het blad 
Immanuël van de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden over de ge-
schiedenis van de Messiasbelijdende Joden gedurende de afgelopen 
tweeduizend jaar. Dr. Siebesma behandelt hun geschiedenis vanaf de 
eerste pinksterdag tot vandaag. Zolang de gemeente van Christus be-
staat, zijn er Joden geweest die Jezus als Messias hebben geaccepteerd 
en Hem zijn gaan volgen. We kunnen van hen leren omdat zij eerstelin-
gen waren. Hun getuigenissen en hun levens laten zien dat het volgen 
van de Messias een prijs heeft, maar dat lijden niet opweegt tegen de 
geestelijke rijkdom die wij in de Messias hebben ontvangen.

Over de auteur:  Pieter A. Siebesma heeft Hebreeuws en Joodse ge-
schiedenis gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden en was tot voor 
kort docent voor Hebreeuws, wereldreligies en Oude Testament aan de 
Christelijke hogeschool Ede en is nu nog verbonden aan de ETF in 
Leuven/Heverlee.

Tournee ds. 
D. Zadok

Victor Kalisher, directeur van Israëlisch 
Bijbelgenootschap, komt D.V. 

van 3 februari tot en met 
6 februari 2020 weer naar 

Nederland. Wilt u hem laten 
spreken op uw gemeenteavond? 

Neem dan contact op met:

Marco Daudeij

spreker@messiasbelijdendejoden.nl      
06 - 33846305

Presentatie 
op de Jubileum-
bijeenkomst 
van 5 oktober 
in Putten
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Uitnodiging
Jubileumbijeenkomst

Stort uw gift op NL90 RABO 0377 8534 96  t.n.v. 
Stichting Steun Messiasbelijdende Joden te Nijkerk

Steun de Messiasbelijdende Joden bovenal door uw gebeden

Volg ons op facebook of bekijk onze website www.messiasbelijdendejoden.nl

Stichting Steun Messias belijdende Joden bestaat 20 jaar!
Omdat u voor ons belangrijk bent willen wij dit bijzondere 

moment graag met u gedenken. Wij nodigen u graag uit voor onze 
Jubileumbijeenkomst op DV 5 oktober 2019.

 
Datum: Vrijdag 5 oktober 2019

Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Oude Kerk Putten

 •  Opening door de voorzitter Ds. E. van den Noort 
•  Eben Haezer!  Terugblik door bestuurslid D.C. van Voorthuysen 

•  Toespraak Ds. David Zadok
•  Videoboodschap vanuit Israel 

•  Muzikale bijdrage van de koren Shira & Tehillim 
•  Boekpresentatie 

•  Samenzang en collecte 
•  Sluiting door bestuurslid Ds. W. van Dijk


