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Als redactie hebben we besloten wat andere accenten te leggen. Zo 
wisselen we redactioneel af door de voorzitter en ondergetekende. Daarbij 
willen we onze achterban en de mensen in Israël een vaste plek geven. 
Wat drijft onze achterban in hun betrokkenheid bij Messiasbelijdende 
Joden? De primeur heeft de jongere generatie. Leerlingen en docenten 
van de Wartburg in Rotterdam zijn naar Israël geweest en hebben zich 
hard ingezet voor Makor Hatikvah. Ze zijn ons tot voorbeeld. En wie zijn de 
mensen achter onze projecten? Hoe is hun leven geleid? In dit nummer 
leest u het indrukwekkend verhaal van ds. David Zadok.

Onze 20e verjaardag hebben we als stichting dankbaar gevierd op 5 
Oktober in Putten. Terugzien, stilstaan en vooruitkijken. Lees het mooie 
verslag van ds. H. van der Ziel! Op deze avond werd ook het nieuwe boek 
van dr. Siebesma gepresenteerd. De veelzeggende ondertitel van het 
boek: een geschiedenis van een vergeten groep, spreekt voor zich. U kunt 
het kopen in de christelijke boekhandel, online of via onze stichting. 

Dr. Siebesma is weer bereid om een nieuwe serie te schrijven voor 
Immanuel, nu met meer aandacht voor theologische kwesties. Dat is 
relevant, want nog steeds worden Messiasbelijdende joden door veel 
christenen vergeten. Ds. Overeem laat in de meditatie het appel zien dat 
uitgaat van Romeinen 15. “Vergeet ons niet,” klinkt het vanuit Jeruzalem. 
Het heilswerk van Christus heeft alles te maken met diaconaat. We hopen 
dat u als achterban, naast uw gave, ons helpt om Messiasbelijdende 
Joden meer voor het voetlicht te brengen en voor hen te bidden. Om de 
eenheid te bewaren. Om Christus wil.

Redactioneel

Voor u ligt alweer de 
laatste Immanuel van 2019. 
Fijn dat u betrokken blijft!

Herbert Bulten

P. van den Ent, Veenendaal - penningmeester

Werkweek in Israël 

In samenwerking met Stichting Steun Messiasbelijden-
de Joden maakten 2 groepen (4 vwo) leerlingen van de 
Guido de Bres, Wartburg College te Rotterdam, van 11-18 
oktober een fantastische werkweek mee in Israël. Naast 
het bezoeken van de high-lights als Kapernaüm, de berg 
van de zaligsprekingen, de bronnen van de Jordaan, de 
doopplaats Bethabara, de Dode Zee met Qumran, Engedi 
en Massada en Jeruzalem, waren er ook contactmomen-
ten met Messiasbelijdende Joden. Eén van de leerlingen, 
Elseline van der Vliet vertelt hierover: 

“Op vrijdagavond mochten we het begin van 
de Sabbat meemaken in de gemeente voor 
Messiasbelijdende Joden in Nazareth, geleid 
door dominee Dekker. Mij viel op dat deze 
gemeente veel hechter was dan de gemiddelde 
gemeente in Nederland. Dit komt misschien 
door de kleinere omvang in vergelijking met 
onze kerk. 
Toch heeft het mij aan het denken gezet, want 
de leden hadden echt aandacht voor elkaar, ook al 
spraken ze verschillende talen en varieerde hun achtergrond 
zeer. Verder stonden ze open voor ons en dat terwijl we toch 
vreemdelingen waren. Dat gebeurt lang niet altijd bij ons in 
de kerk. Het voorbeeld van deze Messiasbelijdende Joden 
heeft mij doen inzien dat het belangrijk is om aandacht te 
hebben voor buitenstaanders, want op die manier krijgen zij 

ook aandacht voor jouw boodschap. Als wij willen dat meer 
mensen naar de kerk gaan, zullen we ook naar hun verhaal 
moeten luisteren.” 
“Onze tweede ontmoeting was die met de directeur van 
de Makor Hatikvaschool, Yoel Russo. Helaas konden we 
geen leerlingen ontmoeten omdat de school vanwege 
Loofhuttenfeest twee weken vakantie had. Hij was de laatste 
avond bij ons en maakte de dagsluiting mee. Omdat we die 
dag op het tempelplein waren geweest ging de dagsluiting 
over Abraham die zijn zoon moest offeren op de berg Moria. 

Het ging erover hoe wij konden weten wat Gods wil is. 
In Abrahams geval was dat heel duidelijk, want God 

zelf sprak tot hem. Maar spreekt God nu nog wel 
tot ons, en zo ja hoe dan? Meneer Russo legde 
heel eenvoudig uit dat het eigenlijk niet zo 
moeilijk is, want God openbaart Zichzelf door 
Zijn Woord. Zijn ervaring was, dat vragen 

waar hij mee zit, vaak beantwoord worden 
door een tekst uit de Bijbel. Daarom is het zo 

belangrijk om vaak uit de Bijbel te lezen, vertelde 
hij ons. Ook wil God wel door dromen iets duidelijk 

maken. Zijn antwoord op een heel ingewikkelde vraag was 
heel simpel en juist dat maakte het opmerkelijk. “

Deze twee ontmoetingen hebben onze werkweek verrijkt en 
we zijn blij dat we deze geweldige kans hebben gekregen.

Directie
Herbert Bulten
T 0621 29 54 58
E hbulten@messiasbelijdendejoden.nl STICHTING  STEUN  MESSIASBELIJDENDE  JODEN   3



Verslag 
jubileumavond

Op zaterdagavond 5 oktober was de jubileumbijeenkomst van de stichting in de Oude kerk in 
Putten. Bij de opening door voorzitter, ds. E. van den Noort, werden we meegenomen naar de 

twaalf gedenkstenen bij de Jordaan. De HEERE maakte een pad naar het beloofde land. Stenen 
die herinnerden aan Gods trouw en genade. Zo mogen we als stichting terugzien op 20 jaar werk 
van de HEERE in Israël. Inmiddels worden 25 projecten met geld uit de achterband gesteund. En 
door de jaren heen zien we een groeiend aantal Messiasbelijdende Joden. Het zijn de eerstelingen  

van de grote oogst.  

tekst: Ds. H van der Ziel
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Ds D. Zadok spreekt op de jubileumavond.

Door bestuurslid dhr. D.C. van Voorthuijsen werd een 
terugblik gegeven op het ontstaan van de stichting. 
Zo waren er de eerste contacten met Ds. Ben Zvi. Het 
eerste project wat gesteund werd, was door het pand 
aan de Jaffastraat in Jeruzalem te kopen. De gebeden 
om hulp en geloof heeft de HEERE door de jaren heen 
willen verhoren. “Menigmaal gaf God ons, op Zijn tijd,  
wonderen te ervaren. Er is dankbaarheid voor de vele 
zegeningen die ons in de achterliggende jaren zijn 
gegeven.” Ook deze avond is een Eben Haëzer, een 
‘steen des hulps’ maar ook de herinnering, dat de 
HEERE tot hiertoe heeft willen helpen. 

Tijdens de bijeenkomst waren er twee momenten 
waarop vanuit Israël, door videoboodschappen, 
verschillende personen de stichting feliciteerden en 
Shalom uit Israël werd toegewenst met dit jubileum. 
Ook ds. D. Zadok was overgekomen uit Israël om te 
spreken deze avond. De titel van zijn boodschap was: 
‘God nations and His blessings.’ De Messiasbelijdende 
Joden worden op een half procent van de bevolking 
geschat. Volgens ds. Zadok komen veel van zijn 
volksgenoten tot geloof. Veel jonge mensen 
bekijken You Tube-filmpjes. Er is ook een keerzijde. 
Messiaanse gemeenten zijn niet alleen klein in aantal, 
ze worden ook gediscrimineerd door hun eigen volk 
en door christenen. Ds. Zadok vond het belangrijk 
dat het Evangelie aan Joden gebracht wordt. “Er is 
geen andere weg om zalig te worden dan door Jezus 
Christus. Dat geldt ook voor Joden. Ons Joodse bloed 
redt ons niet van veroordeling. Alleen het bloed van 
Jezus Christus redt ons.” Hij gaf de aanwezigen de 

woorden uit Esther 4 vers 14 mee, waar staat, dat 
Esther niet mag zwijgen. “Zo mag u ook niet zwijgen 
over het Evangelie. Het moet verkondigd worden 
aan alle mensen, ook in Israël.” Ook ging zijn dank uit 
naar de stichting voor de jarenlange vriendschappen, 
financiële steun en gebeden. 
Naast samenzang verzorgden het vrouwenkoor Shira 
en het mannenkoor Tehillim hun muzikale bijdrage. 
Onder andere een aantal sprekende Hebreeuwse 
liederen. Ook heeft de stichting ter gelegenheid 
van het 20 jarig bestaan een boek uit laten geven. 
”Messiasbelijdende Joden door de eeuwen heen, 
een geschiedenis van een vergeten groep.” Dit 
boek is te koop en werd gratis mee gegeven aan de 
belangstellenden die de bijeenkomst bezochten. Het 
boek is een bundeling van de jarenlange bijdragen 
van dr. P.A. Siebesma in het blad Immanuel. Naast dhr. 
A. Bouman van uitgeverij Den Hertog en ds. Zadok 
ontving hij een exemplaar uit handen van de directeur 
van de stichting, Herbert Bulten. Hij benadrukte in 
een korte toelichting Gods bemoeienis  met Israël wat 
we ook terugzien in de Messiasbelijdende Joden. Wij 
kijken terug op een mooie avond met getuigenissen 
uit Israël. De bijeenkomst werd afgesloten door 
bestuurslid ds. W. van Dijk, die de HEERE dankte voor 
Zijn werk en Zijn bemoeienis met Israël. 

Voorafgaand aan de bijeenkomst werd oud 
bestuurslid en directeur, ds. A. Jonker, geridderd en 
kreeg een lintje van burgemeester H. A. Lambooij 
opgespeld. Een mooie waardering voor de jarenlange 
inzet voor de stichting. 
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Prof. Dr. A. Siebesma

Hoe denken Messiasbelijdende 
Joden over de Godheid van Jezus?

enigde Staten bestudeert, valt 
op dat zij (zonder uitzondering) 
uitgaan van de klassieke chris-
telijke dogma’s. Bijvoorbeeld de 
geloofsbelijdenis van de Messia-
nic Jewish Alliance van Amerika 
(MJAA) bevestigt de Drie-eenheid 
van God, de maagdelijke geboorte 
van Jezus en Zijn Godheid. Dat dit 
een geloofsbelijdenis van Joods 
christenen is, blijkt uit andere 
uitspraken. Namelijk dat Jezus 
de in het Oude Testament  be-
loofde Messias is, de wortel en 
de afstammeling van David, de 
lichtende Morgenster, en het Lam 
van God, het Paaslam voor ons 
geslacht.

Individuen
Hoewel men in de geloofsbe-
lijdenissen van de  Messiaanse 
groeperingen vasthoudt aan de 
klassieke christelijke dogma’s, 
betekent dat niet dat alle Mes-
siasbelijdende Joden daarvan 
overtuigd zijn.  
Een klassiek voorbeeld is Hugh 
Schonfield, de schrijver van “The 
History of Jewish Christianity”. 
(Van dit boek heb ik gebruik ge-
maakt bij het schrijven van mijn 
boek over Messiasbelijdende 
joden door de eeuwen heen). 
Schonfield was lid van de Inter-
national Hebrew Christian Ali-
ance (IHCA), de voornaamste 
organisatie van de Hebreeuwse 
Christenen voor de Tweede We-
reldoorlog. In 1937 werden hij en 
zijn vrouw geschorst als lid, om-
dat ze de Godheid van Jezus niet 
meer konden onderschrijven. Vanaf 
dat moment zagen zij zichzelf als 

Joden die in Jezus als Messias ge-
loofden, maar zij wilden zich geen 
christen meer noemen.

Vandaag de dag zijn er Messias-
belijdende Joden, ook onder de-
genen die lid zijn van een ortho-
doxe christelijke gemeente, die 
moeite hebben met de Godheid 
van Jezus. Dat zie je bijvoorbeeld 
in Israël, maar ook in Nederland. 
Een onderzoek naar de Joodse 
identiteit van Messiasbelijden-
de joden in Nederland (Romeijn 
2010) laat zien dat een behoorlijk 
aantal van de ondervraagden  wel 
gelooft dat Jezus de Messias is en 
ook de Zoon van God, maar niet 
aan God gelijk. Een illustratief ci-
taat: “Ik geloof niet dat Jezus God 
is maar de zoon van God. Ik geloof 
wel dat Jezus goddelijke eigen-
schappen had. Hij kon bijvoor-
beeld doden levend maken. Dat 
heeft buiten hem nooit iemand 
gedaan.” Blijkbaar speelt de Jood-
se achtergrond hier nog een rol. 

Verschillende  
benaderingen

De laatste jaren zijn er een aantal 
theologische studies verschenen, 
geschreven door Messiasbelij-
dende theologen, die proberen 
om de geloofsbelijdenis van Nicea 
met de orthodoxe joodse visie op 
de eenheid van God te verbinden 
en te beschrijven (Mark Kinzer, 
Tsvi Sadan, David Rudolph e.a.) 
Deze schrijvers geloven dat Jezus 
God is, maar hebben (enige) 
moeite met de formulering van 
Nicea. De Israëlische Messiasbe-
lijdende Jood Tsvi Sadan probeert 

te formuleren wat het betekent 
dat Jezus zowel God als mens is 
met behulp van begrippen uit de 
rabbijnse en zelfs kabbalistische 
literatuur. David Rudolph ziet de 
Lubavitcher Chassiediem als een 
aanknopingspunt om de Godheid 
van de Messias beter te begrij-
pen. Immers deze chassiediem 
worstelen met hetzelfde pro-
bleem. Zij geloven dat hun overle-
den rebbe de beloofde Messias is, 
zelfs al is hij nu dood, maar dat hij 
nu verborgen is. 

Te verwachten valt dat in de 
komende tijd vanuit Messias-
belijdende hoek meer hierover 
gepubliceerd gaat worden. Ze 
worstelen in wezen met dezelfde 
vragen als de eerste christenen 
in de tijd voor de grote concilies. 
Hoe kan Jezus en God en mens 
zijn? Immers vanuit het heiden-
se Griekse denken zijn er maar 
drie mogelijkheden: of iemand 
is god, of hij is een mens of hij is 
een halfgod. De visie dat Jezus 
een halfgod zou zijn is (terecht) 
in verleden en heden altijd sterk 
afgewezen. 

 GERAADPLEEGDE 
 LITERATUUR

Richard Harvey,
Mapping Messianic Jewish 
Theology, A Constructive 
Approach, Paternoster, Milton 
Keynes UK, 2009, p. 96-139

L. Romeijn
Ontmoeting, CHE afstudeerscriptie 
2010 (citaat op pag. 35)

Scheiding
Eén van de grootste verschillen 
tussen het orthodoxe Jodendom 
en het orthodoxe christendom 
betreft de plaats van de Messias. 
Daarbij gaat het niet alleen om de 
vraag of Jezus de Messias is. De 
vraag wat zijn positie is, maakt 
haast nog meer scheiding tussen 
orthodoxe Joden en orthodoxe 
christenen. Volgens de Joden 
zal de Messias als mens komen, 
weliswaar als een persoon met 
bijzondere kwaliteiten, maar niet 
meer dan dat. Echter volgens de 
geloofsbelijdenis van Nicea uit 
325 na Chr. is Jezus “de enigge-
boren Zoon van God, geboren uit 
de Vader voor alle eeuwen, God 
uit God, Licht uit Licht, waarachtig 
God uit waarachtig God…”. Voor 
orthodoxe Joden (en evengoed 
voor moslims), is dit welhaast 
blasfemisch, want de Heere God 
is één en heeft geen Zoon.
Messiasbelijdende Joden worden 

geconfronteerd met beide stand-
punten. Vanuit hun Joodse ach-
tergrond zijn ze vertrouwd met het 
geloof dat God enig en uniek is. 
Maar als zij het Nieuwe Testament 
gaan lezen en de Messias leren 
kennen, worden zij geconfron-
teerd met de Godheid van Jezus. 
Hoe gaan zij daar mee om?

Missionair
In de negentiende eeuw, tij-
dens de bloeiperiode van de He-
breeuwse christenen,   speelden 
deze vragen nauwelijks. Dat had 
ook te maken met het missionaire 
karakter van deze beweging. Men 
was er op gericht om familieleden 
en geloofsgenoten te bereiken 
met het evangelie van de Messias. 
Men voelde niet de behoefte 
het dogma van de Godheid van 
Jezus ter discussie te stellen. In-
tegendeel, veeleer schreven ze 
brochures of boeken waarin ze 
wilden aantonen dat de Godheid 

van Jezus en de Drie-eenheid 
ook in het Oude Testament en in 
de Joodse bronnen waren terug 
te vinden (bijvoorbeeld J. Rotten-
berg).  Hun Joodse identiteit was 
niet gestempeld door de Jood-
se godsdienst, maar door het 
feit dat ze deel uitmaakten van 
het Joodse volk en haar cultuur. 
Vandaag de dag zie je het zelfde 
bij die Messiasbelijdende Joden 
die sterk missionair zijn gericht. 
Bijvoorbeeld bij Jews for Jesus, 
een organisatie uit de Verenigde 
Staten, die al bijna vijftig jaar lang 
actief is om andere Joden met 
het evangelie te bereiken, speelt 
de vraag of Jezus wel of niet God 
is evenmin. 

Geloofsbelijdenissen 
van Messiaanse  
gemeenten

Als je de geloofsbelijdenissen 
van de Messiaanse organisaties 
en gemeenschappen in de Ver-
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Nu de serie artikelen over de geschiedenis van de Messias-
belijdende Joden door de eeuwen heen, is afgerond, starten 
we met een nieuwe serie. "Hoe denken Messiasbelijdende 
Joden over een aantal theologische hangijzers?" In dit eerste 
artikel gaat het over de Godheid van Jezus. Voor orthodoxe 
Joden is dit onbestaanbaar. Maar hoe denken Messiasbelij-
dende Joden hierover?  
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Een 
verwonderde 

Jood
Ik ben geboren in Israël, maar 
op driejarige leeftijd nam mijn 
moeder, mijn broer, mijn zus en mij 
mee naar Iran om onze familieleden te 
bezoeken. Aan het einde van dat bezoek 
besloot ze mij in Iran achter te laten bij mijn 
oom en tante, die geen kinderen kon krijgen. Ik werd dus 
onofficieel geadopteerd in een andere cultuur, taal en 
land. Ik ging naar de joodse school die verbonden was aan 
onze synagoge. Het joodse leven onder het regime van de 
Shah was veilig en we genoten van de goede relaties met 
de meeste van onze buren.

In 1973 brak echter de Jom Kipoer-oorlog uit in Israël. In 
die oorlog verloor mijn oom zijn neef onder zeer tragische 
omstandigheden. Het had zoveel invloed op mijn oom dat 
hij zei dat hij alles zou doen om te voorkomen dat ik in het 
Israëlische leger zou moeten dienen. Enkele jaren later 
begon de islamitische revolutie en toen het uit de hand 
liep, werd ik ingelicht door het Israëlische consulaat in 
Teheran. Men sommeerde mij dat ik klaar moest zijn voor 
evacuatie. Dat telefoontje zorgde ervoor dat mijn oom op 
zoek ging naar wegen om mij zo snel mogelijk uit Iran te 
krijgen.                            
 Gods voorzienigheid maakte dat ik al na enkele weken werd 
toegelaten tot een kostschool in San Diego, Californië. Ik 
kreeg op wonderbaarlijke wijze een studentenvisum van 
de Amerikaanse ambassade in Teheran. Al snel bevond 
ik me halverwege de wereld op een ietwat vijandige 
plek. Toen ik 17 was, had ik in drie verschillende landen 
gewoond – een echte ronddolende Jood.

Al snel werd ik uitgenodigd voor Bijbelstudie. Ik hoorde in 
anderhalf uur de naam Jezus vaker dan tot nu toe in mijn 
hele leven. Voor mij was Jezus tot nu toe de profeet van 
de christenen, zoals Mohammad voor moslims en Mozes 
voor ons als Joden. Maar dat was het begin van een reis, 
waar de Heere me uiteindelijk een nieuw hart en leven 

gaf. Enkele weken later werd ik 
gedoopt. Ik schreef  twee brieven 

(in het Hebreeuws en Farsi) aan 
mijn ouders en oom & tante over mijn 

nieuwe ontdekking. Maar ze vertelden me 
dat het minder beschamend voor hen zou zijn 

geweest als ik een drugsverslaafde of een crimineel in een 
gevangenis was geweest, dan een christen te worden!
Na het voltooien van mijn middelbare schoolstudies ging 
ik naar het hoger onderwijs en studeerde  af aan de San 
Diego State Universiteit met een diploma in computers 
en bedrijfskunde. Na mijn terugkeer in Israël begon mijn 
militaire plicht. Uiteindelijk, toen mijn familie besefte dat 
mijn geloof in Jezus niet zou verdwijnen, werd ik verstoten. 
Ze vertelden me dat ik niet langer hun zoon was en men 
verbrak elk contact. Toen Eti (mijn vrouw) en ik trouwden, 
woonde niemand van mijn familie onze bruiloft bij. Een 
jaar voor ons huwelijk, in 1990, werd ik gekozen als eerste 
ouderling in de gemeente Grace and Truth (Genade en 
Waarheid).

Alles bij elkaar diende ik in totaal 18 jaar als majoor bij de 
Israëlische defensietroepen. Daarna werkte ik een paar 
jaar bij een startend bedrijf. Ik liet dat achter en ging met 
mijn familie weer naar San Diego om theologie te studeren 
aan het Theologisch Seminarium in Westminster. Bij 
terugkeer in Israël werd ik in 2006 gekozen als directeur 
van uitgeverij HaGefen. In 2013 werd ik geroepen en 
aangesteld tot predikant, de gemeente waar ik 23 jaar als 
ouderling had gediend.

Terugkijkend ben ik God dankbaar voor wat hij in mijn leven 
heeft gedaan en de mogelijkheid om deel uit te maken van 
zijn koninkrijk en deel te hebben aan het brengen van het 
evangelie aan mijn volk, het joodse volk.

Ds. David Zadok
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Eind jaren dertig verslechterde de politieke 
situatie in Irak, het land waar mijn familie vele 

generaties woonde. De barre atmosfeer in 
Europa trof ook de Joden in Irak. De vervolging 
nam toe en er werden wetten aangenomen die 
de burgerrechten van joden minimaliseerde. 

Uiteindelijk moesten de meeste Joden vluchten 
en alles achterlaten. In de vroege jaren 40 
moesten mijn familieleden, inclusief mijn 
ouders, het land ontvluchten. Sommigen 
kwamen naar Israël en anderen staken 

de grens over naar Iran.
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Oud bestuurslid 
en directeur Ds. 
A. Jonker werd 
geridderd en 
kreeg een lintje van 
burgemeester H.A. 
Lambooij opgespeld.

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.

Victor is sinds 2008 directeur van het Israëlische 
bijbelinstituut en ouderling van een lokale 
Messiasbelijdende gemeente in Jeruzalem.  
Als directeur van The Bible Society, is het zijn verlangen 
om de volheid van de Bijbelse boodschap duidelijk te 
maken voor iedereen in Israël: Gods liefde en verlossing 
in Jezus de Messias. 

Hij komt van D.V. maandag 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 
T 06 - 33846305 

Bezoek aan 
Jaffastraat 17       

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. 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

Messiasbelijdende Joden

Contact met
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Messiasbelijdende 
Joden door de 
eeuwen heen
Geschiedenis van een 
vergeten groep
Dr. Pieter A. Siebesma

Dr Siebesma behandelt de geschiedenis 
van de Messiasbelijdende Joden vanaf 
de eerste pinksterdag tot vandaag.
Deze mooie uitgave is voor 13,50 euro 
verkrijgbaar in de boekhandel 
en via onze stichting.
Bestellen kan per mail: 
info@messiasbelijdendejoden.nl

Tournee Victor 
Kalisher

ds. C.J. Overeem
Woerden

De collecte voor Jeruzalem neemt in de brieven van Paulus een 
grote plaats in. Op maar liefst vier plaatsen (Romeinen 15, 1 Korinthe 
16, 2 Korinthe 8-9 en Galaten 2) besteedt hij er aandacht aan. Daaruit 
blijkt wel, dat die collecte maar niet een bijkomstigheid was, een 
randverschijnsel. Een aardig historisch detail waarmee we een blik 
kunnen werpen in het reilen en zeilen van de jonge kerk.

Nee, deze collecte voert tot in het hart van Paulus’ opdracht. In 
Galaten 2 kunnen we lezen dat er een bepaalde werkverdeling was 
ontstaan tussen Paulus en Barnabas enerzijds en Petrus, Johannus 
en Jakobus anderzijds. Paulus zou tot de volkeren gaan, de andere 
drie beperkten zich tot de besnedenen, tot de Joden. Maar de drie 
apostelen in Jeruzalem verbonden er één voorwaarde aan en dat 
is dat Paulus altijd de armen in Jeruzalem zou blijven gedenken. En 
eigenlijk is dat zoveel als dat ze zeggen: “Paulus, laten we ervoor 
waken dat ook door deze werkverdeling door jouw bediening een 
kerk uit de volkeren zou ontstaan en door onze bediening een kerk 
uit de Messiasbelijdende Joden, twee kerken die gescheiden van 
elkaar optrekken. Paulus, draag ook de gelovigen hier op je hart. Ook 
al zul je ver weg trekken en zullen daar dan ook gemeenten uit de 
heidenen ontstaan, die heel anders leven dan wij hier in Jeruzalem 
gewend zijn, waar we nog echt als Joodse mensen leven. Paulus, 
vergeet ons hier niet.”

En Paulus heeft dat niet gedaan. Niet alleen maar vanwege die 
belofte aan de drie broeders daar in Jeruzalem. Niet alleen maar 
uit diaconale betrokkenheid bij de armoede, honger en het tekort 
aan allerlei levensbehoeften, die heersten in Jeruzalem. Maar ook – 
vers 27 - omdat Paulus de collecte voor Jeruzalem verankert in het 
heilswerk van Jezus Christus. Het heil is immers uit de Joden. Wij 
hebben alles te danken aan de God van Israel. We hebben alles te 
danken aan de Messias van Israel. En daar mag best wat tegenover 
staan. Nu wij deel hebben gekregen aan de geestelijke gaven van 
Israel, mogen zij deel hebben aan onze stoffelijke gaven. Laat de 
eenheid van de kerk ook in dat opzicht bewaard mogen blijven. Om 
Christus’ wil.

‘Maar nu reis ik naar 
Jeruzalem om de 
heiligen te dienen, 
want de gemeenten 
van Macedonië en 
Achaje hebben het 
goed gevonden 
enige handreiking te 
doen aan de armen 
onder de heiligen in 
Jeruzalem. Zij hebben 
het goedgevonden en 
zij zijn het ook aan hen 
verplicht. Immers, als 
de heidenen aan hun 
geestelijke weldaden 
deel gekregen hebben, 
zijn zij ook verplicht 
hen met stoffelijke te 
dienen.’
Romeinen 15:25-27

Volken brengen 
hun schatten naar 
Jeruzalem
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Voor een van bovenstaande 
sprekers op uw gemeenteavond 

kunt u contact opnemen met:

Marco Daudeij
spreker@messiasbelijdendejoden.nl

of tel. 06-33846305
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Geef uw liefde 
voor Israël door!
Geef uw liefde 

voor Israël door!
Geef uw liefde 

voor Israël door!
Geef uw liefde 

Uw steun wordt erg gewaardeerd!
Stichting Steun Messiasbelijdende Joden waardeert uw steun enorm. Door uw bijdrage zijn we al 20 jaar 
in staat om Messiasbelijdende Joden bij te staan en te helpen. We zijn erg dankbaar dat wij dit belangrijke 
werk mogen doen.

Breng een nieuwe begunstiger aan en ontvang beiden een kado!  
Onze Stichting bestaat 20 jaar en daarom verwelkomen we elke nieuwe begunstiger met het fraaie
nieuwe boek van Pieter A. Siebesma; Messiasbelijdende Joden door de eeuwen heen.

Kent u in uw omgeving iemand die ons werk ook wil steunen door begunstiger te worden? 
Meld hem of haar aan via de bij deze Immanuël bijgesloten antwoordkaart of ga naar 
www.messiasbelijdendejoden.nl/ledenwervenleden/

Als dank voor het aanbrengen ontvangt ook u dit boek!

Volg ons op facebook of bekijk onze websitewww.messiasbelijdendejoden.nl

Breng een nieuwe begunstiger aan
en ontvang beiden dit boek!
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