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Grace & Truth
Van de frontlinie

Ds. E. v.d. Noort

‘Laten we hen in hun
getuigenis steunen! Op die
zuil en dat fundament van
de waarheid wil God Zijn
gemeente bouwen!’

Redactioneel
Zuil en fundament van de waarheid zijn. Dat verlangen spreekt Michael
Nissim, voorganger van de Nahariya Messianic Congrugation, in deze
Immanuël uit t.a.v. de gemeente die hij dienen mag in het noorden van
Israël. Hij ziet ernaar uit dat zijn kleine gemeente uit mag groeien tot een
stabiele en trouwe gemeenschap. Wat een prachtig verlangen. Dan wel
klein in aantal, maar groot in kracht.
De gemeente in Nahariya is één van de vele gemeenten die we mogen
steunen. En ze hebben onze steun hard nodig. De publieke opinie is vaak
tegen hen, zowel door Joden als door heidenen worden ze met argusogen
bekeken. Daarbij heeft ook de coronacrisis nogal invloed gehad. Met de
noodhulp (uw gaven!) mochten we een aantal gemeenten (en projecten)
helpen. Zo kon Kehilat Maale Adumim (een gemeente onder de rook van
Jeruzalem) met de steun een gezin van 7 kinderen bijstaan; konden ze bij
Be’ad Chaim moeders en pasgeboren baby’s voorzien van benodigdheden;
konden ze er bij MakorHaTikvah leerkrachten van betalen; en kon de Bible
Society het Woord van God blijven drukken om het door te geven aan
afnemers.
Zo zoeken we steeds naar mogelijkheden om onze Messiasbelijdende
broeders en zusters te steunen. Want dat is onze visie: hen steunen
opdat zij het evangelie van Jezus Christus kunnen uitdragen en zo hun
volksgenoten kunnen herinneren aan de hoge roeping om een koninkrijk
van priesters te zijn. Daarover mediteert ds. A. Th. Van Olst (CGK Antwerpen).
Ook de christenen uit de heidenvolken zijn daartoe geroepen. We weten
waarom. Om het volk van God tot jaloersheid te verwekken zodat zij, door
de grote Priester, werkelijk Gods volk zullen zijn. De Messiasbelijdende
Joden zijn het. Laten we hen in hun getuigenis steunen! Op die zuil en dat
fundament van de waarheid wil God Zijn gemeente bouwen! Shalom, de
vrede van God zij me u!

Ds. E. van den Noort
voorzitter
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Werkelijk
Gods volk
Ds. A. Th. van Olst
Antwerpen

‘Maar u bent
een uitverkoren
geslacht, een
koninklijk
priesterschap,
een heilig volk,
een volk dat
God Zich tot
Zijn eigendom
maakte; opdat
u de deugden
zou verkondigen
van Hem Die u
uit de duisternis
geroepen
heeft tot Zijn
wonderbaar licht.’
1 Petrus 2:9
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De ‘vreemdelingen in de verstrooiing’ (1:1), hebben het moeilijk om
hun hoofd boven water te houden. Ze leven als jonge gelovigen,
als ‘pasgeboren kinderen’ (2:2) in een wereld die hen niet begrijpt
(3:15) en die hen bespot (4:14). Ze zijn ‘bijwoners en vreemdelingen’
(2:11), zoals ook Abraham dat was (Gen. 23:4). Petrus spoort hen in
zijn brief aan tot een heilige en uitnodigende levenswandel. Maar
voordat hij er concreet op ingaat, bindt hij zijn lezers op het hart
wie zij, door het geloof in Jezus Christus, zijn. Om daar moed uit te
putten, verwondering en dankbaarheid.
In 1 Petrus 2:4-10 beschrijft Petrus dat die ‘vreemdelingen in de
verstrooiing’ bij het volk van God horen. Op hen is van toepassing wat
in Exodus 19 staat over het volk Israël dat arriveert bij de Sinaï. Israël,
Gods eigen volk, is geroepen om Gods woorden te gehoorzamen.
Alleen zo zijn zij werkelijk Gods ‘persoonlijk eigendom, een koninkrijk
van priesters en een heilig volk’ (Ex.19:5-6). Dat is een groot voorrecht.
God koos Israël omdat Hij dat wilde. Verkiezende en genadige liefde,
al bracht het ook wel een erg hoge roeping met zich mee: heilig
leven te midden van de volken.
Nu rust die hoge roeping ook op de schouders van de lezers van de
Petrusbrief: Gods grote daden (deugden zijn daden) verkondigen,
in hun lofprijzing en in hun leven. De roeping van Israël is ook hun
roeping geworden. Maar niet alleen de roeping. Ook de rijkdom
het eigendom van God te zijn: door Hem gewild en gekozen om
een koninkrijk van priesters te zijn. De dienst aan God is niet langer
voorbehouden aan een deel van het volk. Nu de grote Priester, Jezus
Christus, die dienst heeft vervuld, zijn zij allen priesters om voor God
geestelijke offers te brengen (2:5), offers van lof en toewijding!
Een leven van heiliging begint bij de verwondering over de positie
die de christelijke gemeente (denk ook aan de MBJ) gekregen heeft:
werkelijk deel van Gods volk te mogen zijn. Ze worden, omdat ze van
Christus zijn, dan wel vaak buitengesloten, maar ze horen helemaal
bij het volk van God dat leeft in het licht en de vervulling van al Gods
beloften verwacht.

“Mijn verlangen is
dat de gemeente
een zuil en fundament
van de waarheid is”
1 Timotheüs 3:15
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Ik ben geboren in 1977 in Nahariya, Israël, een kustplaats vlakbij
de grens met Libanon. Ik ging naar de normale Israëlische
school en vervulde mijn dienstplicht zoals iedereen. Mijn
ouders waren joodse gelovigen in Jezus die in 1971 naar Israël
emigreerden. Daarvoor dienden ze als zendelingen in Italië.
Mijn vader is van Irakese joodse afkomst en mijn moeder
groeide op in het arme East End, een wijk van Londen. Mijn
beide ouders gaven me liefde mee voor mijn volk en mijn
land, Israël. Maar wat nog belangrijker is, ze hebben me
opgevoed in het geloof van Yeshua-Jezus. Mijn vader leerde
me over de Drie-eenheid, en mijn moeder was de eerste die
mij de profetieën en hun vervulling in Jezus uitlegde. Dit was
belangrijk voor mijn geloof.
Mijn vrouw heet Annie, en zij is de kroon op mijn hoofd
(Spreuken 12: 4). Net als mijn moeder komt ze uit Engeland.
Toen ze klein was leerde haar moeder haar wat zonde inhoudt,
maar ook wat het juist dan betekent dat er een Redder is.
Ze leerde haar ook Israël en de Joden lief te hebben, Gods
uitverkoren volk, en dat deed mijn vrouw altijd. Uiteindelijk
trouwde ze met een Jood! We hebben 5 kinderen: Rahelli,
Yohanna, Yemima, Natan en de kleine Ada. Mijn vrouw schreef
prachtige liederen in het Hebreeuws, waarvan we er enkele
zingen in de gemeente.
Toen ik in Haifa woonde, ontmoette ik twee sleutelfiguren in
mijn leven. Mijn vrouw, en David, een Duitse gelovige die later
Israëlisch staatsburger werd. Voordat Annie en ik trouwden,
vertelde ik haar dat ik voelde dat de Heere mij riep om naar
mijn geboortestad terug te keren om te helpen in de kleine
gemeente die mijn ouders in de jaren zeventig hadden
opgericht. Dus uiteindelijk zijn we naar Nahariya verhuisd.
Hoewel dit niet onze oorspronkelijke bedoeling was,

hadden we na een tijdje het gevoel dat er behoefte was
aan een nieuwe gemeente, en dit is het moment waarop
David in beeld komt. David hielp me eind 2012 de Nahariya
Messianic Congregation op te richten en samen deelden we
de verantwoordelijkheid voor de eerste 6 jaar. Tot op de dag
van vandaag helpt hij bij het onderwijs en de (juridische)
administratie. De gemeente begon als een kleine groep in
een kibboets in de buurt van Nahariya, maar uiteindelijk
huurden we een plek in Nahariya en groeiden met de tijd.
Normaal gesproken bezoeken ongeveer 35 mensen onze
bijeenkomsten, maar met alle restricties van nu is dat anders.
De gemeente is een mix van joden en heidenen uit Nahariya
en omgeving. Onderling klinken 9 verschillende talen, maar
gelukkig is Hebreeuws onze belangrijkste verbindende taal,
ook in onze preken.
De hele Coronavirus-gebeuren heeft me diep geraakt.
Ik geloof persoonlijk dat het deel uitmaakt van een bepaalde
controleagenda en ik ben het vertrouwen in de media en de
overheid kwijtgeraakt. Ik bid dagelijks om Gods verlossing
en Zijn leiding voor elke dag, en dat gelovigen elkaar weer
vrij en zonder angst kunnen ontmoeten. Ook in het verleden
moest de gemeente van Christus manieren vinden om
het geloofsleven te behouden wanneer ze onderdrukt en
vervolgd werden.
Mijn visie is dat de Nahariya Messianic Congregation een
omvangrijke, stabiele en trouwe gemeenschap zal zijn
en kan helpen om nieuwe gemeenten in de regio op te
richten en bestaande te versterken. Mijn verlangen is dat
de gemeente een zuil en fundament van de waarheid is
(1 Timotheüs 3:15). Ik wil de plaatselijke gelovigen helpen altijd
bereid te zijn rekenschap te geven van de hoop die in ons is
(1 Petrus 3:15).
Ten slotte wil ik iedereen bedanken die voor de
gemeente bidt en ons financieel ondersteunt. Zonder
uw hulp zou het bijna onmogelijk zijn om diensten te
houden. Ik bid dat de Heere u zal belonen voor het
zegenen van de kerken in Judea, of in dit geval Galilea.
Michael Nissim
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Een mooie samenwerking
Corona heeft wereldwijd diepe sporen nagelaten. Ook in Israël overviel
de corona crisis de bevolking en veroorzaakte een werkeloosheid van 25%.
Vooral veel liefdadigheidsorganisaties kregen het zwaar te verduren,
mede omdat steun uit het buitenland veelal werd opgeschort. Daarom werd
Noodhulp Israël in het leven geroepen, een mooie samenwerking tussen diverse
kerken en organisaties. Noodhulp Israël bood financiële hulp aan 24 projecten
en gemeenten. Over een periode van 8 maanden ontvingen we maar liefst een
bedrag van € 195.000 (stand begin Februari 2021) en we verwachten op
€ 200.000 uit te komen als we per 1 Maart ook financieel afronden.
Een prachtig bedrag. We willen u nogmaals heel hartelijke danken
en willen graag een aantal reacties met u delen.
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Be’ad Chaim is een pro-life organisatie die betere alternatieven
bied voor abortus en moeders in nood hulpmiddelen, advies en
begeleiding geeft. Zij schreven: “Het is een enorm moeilijk jaar
geweest voor de vrouwen en families die we als Be’ad Chaim
dienen. Vanwege de corona crisis zijn veel bedrijven gesloten,
hebben veel ouders hun baan verloren en zijn kinderen elke
dag thuis in plaats van op school. Uw steun door de Noodhulp
Israël Campagne hebben we speciaal ingezet door extra hulp
te bieden aan onze moeders en pasgeboren baby’s. Door jullie
hulp konden we ze extra geld geven om luiers en eten te kopen
voor hun families. Heel veel vrouwen vertelden ons hoe diep ze
geraakt zijn door de giften uit Nederland. We zijn u zo dankbaar
dat u de moeders en jonge baby’s niet vergeten bent in deze
tijd.“ Sandy Shoshani | Directeur Be’ad Chaim Pro Life.
Ook Makor HaTikvah, een Messiaans Joodse school in
Jeruzalem, ontving uw hulp. Veel van de ouders van de
schoolgaande kinderen verloren hun baan en moesten
hun kinderen daardoor inschrijven voor studiefinanciering.
Yoel Russu schrijft: “De noodhulp Israël Campagne is zo’n
zegen voor ons geweest. De steun van alle Nederlandse
Christenen was essentieel om deze families te blijven helpen
en hun kinderen op onze Messiaanse school te houden. Uw
giften hebben ons ook geholpen om de salarissen van onze
leerkrachten te kunnen blijven betalen. We bidden voor al onze
Nederlandse vrienden en zegenen u vanuit Jerusalem”.
Ook de Bible Society in Israël kreeg het zwaar te voortduren. Ze
schreven: “De Covid-19 pandemie had een drastische invloed
op de Bijbelwinkel en de tentoonstelling, aangezien alle
winkels gedwongen waren te sluiten en toerisme bijna volledig
uitstierf. Als gevolg hiervan werden de inkomsten van de

organisatie aanzienlijk beïnvloed. Om de operationele kosten
en uitgaven te verminderen, moesten we onze winkelmanager
op langdurig verlof sturen. De noodhulp Israël actie was een
steun die we niet hadden verwacht. Maar God toonde ons Zijn
bijzondere genade en liefde hier doorheen.” De Bible Society
steunde het afgelopen jaar verschillende kleine gemeenten
met Bijbels en bood ook discipelschap training aan kleine
groepen van ongelovigen. Veel van de deelnemers geloofden
het goede Nieuws en vroegen om een Bijbel met een nieuw
Testament.
Ook twee kleine gemeentes in Israël ontvingen hulp. De
gemeente Kehilat Maale Adumim ondersteunde een gezin met
7 kinderen waarvan de ouders plotseling hun volledige inkomen
verloren. De hulp uit Noodhulp Israël hielp hun het hooft boven
water te houden. Inmiddels is hun inkomen weer helemaal
gestabiliseerd. Ook de gemeente Kehilat Haderech ontving
steun. Ze werden benaderd door de bijstandsinstellingen van
de stad of ze konden helpen met een voedsel programma voor
veel getroffen lokale families. De gemeente kon door uw steun
250 manden met voedsel weggeven aan de inwoners van deze
stad en zelfs een aantal Arabische dorpen om hen heen.
Zoals u kunt zien hebben uw giften effect gehad in heel
veel delen van Israël. Uw hart voor Israël heeft gemaakt dat
de geografische afstand tussen onze landen, voor onze
Israëlische broeders en zusters even heel dichtbij was.
We danken u met heel ons hart voor uw steun.
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Grace
&Truth
van de frontlinie

De corona crisis woekert wereldwijd om zich heen en zo
ook in Israël. Een van onze partners in Israël, Grace and
Truth Church, moest ook de zeilen bijzetten. Maar ondanks
deze moeilijke tijd zagen ze ook mooie ontwikkelingen.
Vooral hun initiatief om holocaust overlevenden een hart
onder de riem te steken opende mooie gesprekken. Ze
schrijven: “Vanwege de sluiting moesten we onze geplande
evangelisatie evenement en uitstapjes naar Bijbelse plaatsen
met de Holocaust overlevenden annuleren. Toch gaf het ook
mogelijkheden om meer persoonlijk contact te hebben met
velen die het evangelie door onze bediening door de jaren
heen hebben gehoord. Onze medewerkers hebben dagelijks
telefonisch contact met 5 of 6 mensen van de Holocaustoverlevenden en anderen. Het doel is om interesse te tonen
in hun welzijn en hen aan te moedigen om zich tot God te
keren en Jezus te accepteren als hun Verlosser. Sommige
gesprekken zijn kort en andere zijn langer en dieper. Helaas
zijn fysieke ontmoetingen met ouderen niet toegestaan
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of niet aanbevolen, maar andere communicatiemiddelen
hebben hun voordelen bewezen, zoals telefoontjes,
berichten, Facebook en videogesprekken. Mensen hebben
relaties nodig die echt zijn; mensen die voor hen zorgen. Ze
zijn de hypocrisie beu! Ik prijs God dat veel mensen met wie ik
praat merken dat we echt om hen geven. Ondanks de situatie
heb ik de mogelijkheid om het evangelie te blijven brengen.“
Een van de medewerkers zegt: “Mensen bellen me om
hulp te vragen en zeggen dat ik de enige vriend ben die ze
hebben.” Een dame belde me vorige week en vroeg om haar
91-jarige man naar een dokter te brengen omdat ze verder
niemand anders heeft die ze kan vragen. Ik was erg blij om
hen te helpen, met name vanwege de mogelijkheid om met
hen over God te praten tijdens de rit. We bedenken nieuwe
manieren en mogelijkheden om onze liefde aan de mensen
te tonen en het evangelie met hen te delen ondanks de
huidige beperkingen.

Prof. Dr. A. Siebesma

Hoe denken Messiasbelijdende
Joden over de Thora?

Inleiding

Vraag aan een willekeurig persoon wat het grootste
verschil is tussen orthodoxe Joden en orthodoxe
christenen en hij zal wijzen op de persoon van Christus.
Maar er zijn ook andere, even fundamentele verschillen
tussen ons en orthodoxe Joden. In het jaar 70 werd de
tempel in Jeruzalem verwoest en kwam er een einde
aan de Joodse staat. Twee groepen wisten deze ramp
te boven te komen en bleven voortbestaan. Dat waren
de Joodse christenen, die Jezus als Messias volgden.
Zij konden leven met het feit dat er geen tempel meer
was, omdat Jezus Zichzelf als volmaakt offer had
gebracht en daarmee de offerdienst overbodig had
gemaakt. De andere groep was die van de Farizeeën.
Hieruit is het huidige Jodendom ontstaan. Zij hielden
vast aan de geboden van de Thora, niet alleen zoals die
zijn opgeschreven in de vijf boeken van Mozes, maar
ook aan die van de mondelinge Thora. Zij geloven dat
God op de Sinaï aan Mozes niet alleen de in de Bijbel
opgeschreven Wet heeft gegeven, maar daarnaast ook
mondelinge voorschriften. Deze zijn volgens hen van
generatie op generatie overgeleverd en uiteindelijk op
schrift gesteld in de Misjna. Daardoor konden ook zij
ook zonder Tempel blijven voortbestaan. We realiseren
ons dat niet altijd, maar veel wetten waaraan orthodoxe
Joden zich vandaag de dag houden, zijn niet gebaseerd
op het Oude Testament maar op deze mondelinge
overlevering. Hoe staan Messiasbelijdende Joden daar
tegenover?

Thora

De overgrote meerderheid van de Messiasbelijdende
Joden en van de Messiasbelijdende gemeenten wijzen

de opvatting dat de mondelinge leer door God aan
Mozes is gegeven af. Dat is niet verbazingwekkend.
Immers ook Jezus had regelmatig meningsverschillen
met de Farizeeën en de schriftgeleerden over de
mondelinge voorschriften. Als Zijn discipelen op
sabbat door de korenvelden wandelen en aren plukken
om hun honger te stillen, worden ze daarom door de
Farizeeën berispt (Matth.12:1-2). Volgens de Farizeeën
overtreden zij de sabbat. Maar dit was niet gebaseerd
op het Oude Testament. Het is geoorloofd, om als
je honger hebt, met de hand korenaren te plukken
(Deut.23:25). De mondelinge overlevering leert dat het
plukken van korenaren een onderdeel is van oogsten
en dat valt onder het werkverbod en is daarom op
sabbat verboden.
Welke plaats de Thora van Mozes heeft in het
geloofsleven, daarover wordt door Messiasbelijdende
Joden verschillend gedacht. Maar er speelt nog iets
anders en dat heeft te maken met de Joodse identiteit.
Wat maakt je tot een Jood? Veel Messiasbelijdende
Joden laten hun zonen besnijden, houden zich in
meerdere of mindere mate aan de sabbat, vieren
Joodse feesten en eten kosher. Zij doen dit niet in de
eerste plaats, omdat de Thora hen dit gebiedt, maar
omdat het deel uitmaakt van hun Joodse identiteit.
Als je tot het Joodse volk wil behoren, dan dien je je
te onderscheiden van de andere volkeren. En dat kun
je doen door je aan bovengenoemde voorschriften
te houden, ook al zijn sommige van die voorschriften
niet op de Bijbel gebaseerd, maar op de mondelinge
overlevering.
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Niet-joden in Messiasbelijdende
gemeenten

In de Verenigde Staten en in Israël zijn veel
Messiasbelijdende gemeenten. Niet alleen
gelovigen met een Joodse achtergrond maken
hier deel van uit, maar ook gelovigen met een nietjoodse achtergrond. In sommige gemeenten is bijna
de helft van de leden niet-Joods. Als zij lid worden
van deze gemeente, wordt dan van hen verwacht
dat zij zich houden aan de Joodse gebruiken die in
deze gemeenten gelden?

eten, dragen van keppeltje tijdens de dienst). Maar
als niet-Joden er voor kiezen om zich aan te sluiten
bij een Messiasbelijdende gemeente, mogen ze
dat vanzelfsprekend wel doen. Maar dan is er geen
sprake van een gebod, maar van een roeping. Eli
Lizorkhin verwijst hierbij naar het onderscheid
tussen Ruth en Naäman. Ruth kiest er voor om met
haar schoonmoeder Naomi mee te gaan en gaat zo
deel uit maken van het Joodse volk (“uw volk is mijn
volk”). De Syrische generaal Naäman dient God in
zijn eigen land. Het een is niet beter dan het ander.

Voor
alle
duidelijkheid:
Messiasbelijdende
gemeenten kunnen onderling heel verschillend
denken over het belang van deze Joodse gebruiken.
Voor sommige gemeenschappen zijn deze
gebruiken alleen cultureel bepaald, omdat ze deel
willen uitmaken van het joodse volk. In principe
staan Joodse gebruiken dan op de zelfde lijn als
‘kerkelijke’ gebruiken.
Anderen houden zich eraan, omdat Jezus zich
er aan hield en er zijn ook gemeenschappen die
willen leven zoals orthodoxe Joden leven om zo de
eenheid met hen te benadrukken.

Zij keren zich hierbij tegen een beweging die de
laatste jaren opgang maakt onder christenen, de
‘One Law Movement’ of “Hebrew Roots movement”.
Deze leert dat alle gelovigen uit de volkeren
zich dienen te houden aan de Joodse wetten en
voorschriften, zoals de sabbat, de joodse feesten,
koosjer eten, etc. Met een verwijzing naar Gal. 1:6,7
noemen zij dit een valse leer en een nieuwe vorm
van vervangingstheologie. Bovendien is dit ook
antichristelijk, omdat deze beweging claimt dat de
kerk heidens en afvallig is, omdat zij zich niet aan de
Joodse gebruiken houden.

Opmerkelijk is dat ze wat de positie van de nietJoden in hun gemeenten betreft wel gelijk denken.
De meerderheid van de Messiasbelijdende
gemeenten in de Verenigde Staten en van de
Messiasbelijdende theologen, zoals Mark Kinzer
(USA), Richard Harvey (UK) en Eli Lizorkhin (Israël)
zijn van mening dat niet-Joodse gelovigen zich
niet hoeven te houden aan die geboden die
te maken hebben met de Joodse
identiteit (besnijdenis, sabbat,
joodse feesten, koosjer
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Literatuur

Zie de website www.MessianicGentiles.com waar
veel artikelen te vinden (pro en contra) hierover.

Waarom wij onze Messiaanse
broeders en zusters in Israël van
harte ondersteunen
Drs. Rein Ferwerda uit Morra
Mijn vrouw en ik hebben al tientallen jaren op het hart om
met name onze behoeftige medegelovigen in Messias Jezus
te steunen. De Bijbel zegt immers bij monde van de apostel
Paulus dat wij in Europa een handreiking hebben te doen aan
de (arme) heiligen in Jeruzalem (Rom. 15:26,27; I Kor. 16:1 en
II Kor. 8:4-7). Daarvoor zetten zich verschillende Nederlandse
organisaties in. Zo ook de Stichting Steun Messiasbelijdende
Joden, die wij hebben ervaren als een Bijbelgetrouwe en
integere instelling. Mooi is ook de lezenswaardige uitgave
van Dr. Pieter Siebesma over de Messiasbelijdende Joden
door de eeuwen heen. Geschiedenis van een vergeten groep.
Wij hebben ook de leider van onze plaatselijke groeigroep
hiervan in kennis gesteld en ook hij vond dit een leerzame
studie.

het eeuwenlange antisemitisme ook onder christenen en de
ontzettende shoa, waarbij zes miljoen Joden in het voorheen
christelijke Europa in vernietigingskampen zinloos zijn
vermoord.
Wij beschouwen het daarom als een dure plicht en Goddelijke
opdracht om dankbaar iets te mogen bijdragen aan de noden
van onze Joodse medegelovigen in het land, waar onze
Heiland is geboren, gestorven en opgestaan en waar Hij ook
spoedig zal terugkomen, waarbij Zijn voeten zullen staan op
de Olijfberg.

Persoonlijk heeft God mij al meer dan een halve eeuw liefde
voor Gods oude Verbondsvolk gegeven, door mij bij Zijn vele
beloften voor Israël te bepalen. Profetische beloften over
de terugkeer en het herstel van Israël waarvan wij vandaag
duidelijk mogen zien dat God bezig is om Zijn heilsplan met
Israël te vervullen. Daaraan mogen wij als tot Jezus bekeerde
heidenen deelgenoot zijn, door te bidden voor Gods vrede
voor Jeruzalem, totdat Hij Israël gesteld zal hebben tot lof
voor alle volken op aarde. Paulus zegt daarbij zelfs dat de
Gemeente van Jezus Christus uit de Heidenen nog altijd de
opdracht heeft om Israël tot jaloersheid te verwekken. Dat is
nog altijd niet het geval, getuige de kerkelijke verdeeldheid,

Legateren
Er zijn veel goede doelen die u kunt opnemen in uw testament, 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 wilsbeschikking 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.
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Kleine
Messiasbelijdende
Gemeenten
Zij kunnen niet bestaan zonder uw steun!

In 1999 begonnen we met 1 project, een kleine gemeente in Jeruzalem.
Nu ondersteunen we diverse gemeenten door heel Israël.
Een voorbeeld van een kleine gemeente is die in Nahariya, geleid door Michael Nessim.
Met 35 mensen komt men samen in een kleine loods. Deze kleine gemeente is nauwelijks
staande te houden. Toch komt men samen, trouw aan haar roeping.
Helpt u hen om trouw te blijven?

Uw financiële steun en gebed betekent veel voor hen!
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

