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Onbeperkt en beperkt 
Iedereen heeft te maken met de gevolgen van Corona.  Voor de 
een gaat alles bijna geruisloos door, terwijl een ander behoorlijk 
wordt beperkt of zelfs een geliefde moet missen. Juist wanneer we 
geconfronteerd worden met (opgelegde) beperkingen hebben we als 
gelovigen eerder oog voor de onbeperktheid van God. Of brengt het 
geen verootmoediging, leren we geen lessen en verwonderen we ons 
niet meer? Juist nu denkt een christen toch na over Gods weg met ons 
en deze wereld? Dr. Siebesma schrijft een serie voor Immanuel hoe 
Messiasbelijdende Joden over bepaalde thema’s denken. Dit keer is 
toepasselijk gekozen voor de eschatologie. 
   
Volgend jaar in Jeruzalem? Ds. Van Blijderveen neemt ons nog eens mee 
naar het wonder van Pasen. Door de dood het leven. De God van Israel 
laat Zich niet tegenhouden maar schenkt onbeperkte genade. Jeruzalem 
is voor ons nog een vraagteken. We moesten de spreektour van ds. Yossi 
Ovadia annuleren maar ook een in maart gepland werkbezoek aan Israel. 
Een hoogtepunt is toch de persoonlijke ontmoeting. Het kon helaas niet 
doorgaan. Wordt het nog 2020 of toch volgend jaar in Jeruzalem? We 
weten het niet. Bijzonder is wel dat we juist nu intensief contact hebben 
vanwege het gelanceerde Corona Noodfonds. Zo mogen we ondanks 
beperkingen juist naast hen staan.  

Naast een ander staan en zelfs de wang toekeren? U kent vast nog de familie 
Figuras. Yoyakim Figuras, destijds voorganger van een Messiasbelijdende 
Gemeente in Arad, werd jarenlang met zijn gezin en gemeenteleden hevig 
geïntimideerd door ultra orthodoxe Joden. Ik herinner me nog goed dat ik 
hen opzocht tijdens deze moeilijke periode toen mijn vrouw en ik in Israel 
woonden. Inmiddels zet Yoyakim zich in voor kwetsbare jongeren en is hij 
gids in Israel. Lezenswaardig is zijn weg als gids achter De Gids van Israel 
en de volken.   

Tot slot een woord van dankbaarheid. Aan twee bestuursleden die zich 
met veel toewijding hebben ingezet. Dhr. D.C. Van Voorthuijsen was zelfs 
al voor de oprichting betrokken en ds. H. de Graaf vanaf medio 2012. Op 
een later moment nemen we afscheid van hen. 

Redactioneel

“Juist wanneer we 
geconfronteerd worden  
met (opgelegde) beperkingen 
hebben we als gelovigen 
eerder oog voor de 
onbeperktheid van God.”

Volgend jaar  
in Jeruzalem
De viering van het Pascha eindigt met de woorden: Volgend 
jaar in Jeruzalem. Het Pascha heeft een open einde. Er klinkt 
verwachting in door. Een verwachting die gegrond is in Gods 
beloven. De HEERE zal Zijn Koninkrijk laten komen. Zijn Messias 
zal de troon van David beklimmen. Van Hem zal gelden dat 
de koningen van de volken voor Hem zullen buigen en Hem 
zullen vereren met geschenken. Zijn heerschappij van vrede 
en gerechtigheid zal de wereld omspannen. Hij zal Israël uit de 
verstrooiing bijeen brengen en de volkeren worden ingelijfd 
in Gods verbond met Abraham. Dat verzamelde Godsvolk zal, 
met God in hun midden, wonen in Jeruzalem, de stad van God. 
Op die werkelijkheid loopt de geschiedenis uit. 

Maar hoe kan het er ooit van komen als de verstrooiing van 
Israel in verband staat met het oordeel van God over de zonde? 
Hoe kan het er ooit van komen als Israël en de volken samen 
onder de zonde besloten zijn? Volgend jaar in Jeruzalem. Dat 
kunnen we wel vergeten. Want over Jood en heiden klinkt het 
woord van God: Vervloekt is een ieder die niet blijft in alles wat 
er geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. De 
ziel die zondigt, die zal sterven. Volgend jaar in Jeruzalem. Dat 
is onmogelijk. 

Maar wat onmogelijk is voor de mensen, dat is mogelijk bij 
God. Als de Gods Gezalfde Koning op aarde verschijnt,  klinkt 
van meet af aan het program: De Zoon des mensen moet 
overgeleverd worden in de handen van de zondige mensen, en 
gekruisigd worden, en ten derde dage weer opstaan. Hij moet. 
Van Godswege. Omdat aan Gods gerechtigheid genoeg moet 
worden gedaan. God is rechtvaardig. Hij kan van Zijn woord, 
ook van Zijn oordeelswoord niet af. Het Koninkrijk kan er alleen 
komen als de schuld betaald en de zonde verzoend wordt. Als 
de dood als loon op de zonde geen recht van spreken meer 
heeft, omdat er geen zonde meer is. De Zoon des mensen 
moet gekruisigd worden. Tot een vloek worden om zo de vloek 
van de aarde weg te nemen. En Hij heeft het gedaan. De schuld 
is verzoend, het oordeel is weggenomen. De dood heeft alle 
recht van spreken verloren. Het wordt Pasen. Het graf is leeg. 
Jezus leeft. De dood is verslagen. Nu kan het Koninkrijk komen. 
Nu kan de aarde nieuw worden. Gods beloven is ja en amen 
in Christus Jezus, tot heerlijkheid van God. En de gelovige zal 
erin delen. 

Herbert Bulten

De Stichting Steun Messiasbelijdende Joden  
werd in 1999 opgericht. Inmiddels wordt 
er steun gegeven aan 25 projecten! Wilt 
u onze digitale nieuwsbrief ontvangen?  
Mail naar info@messiasbelijdendejoden.nl
Volg ons op facebook of bekijk onze website 
www.messiasbelijdendejoden.nl

P.S.  Wij wijzen u op ons privacy-statement 
op de website

Postbus 22
3860 AA Nijkerk
KvK Amersfoort 
320 76147

Voor het opgeven als donateur en voor 
adreswijzigingen, neem contact op met:

Dhr. G.J. Gersie
T 0341 - 421 181
E  info@messiasbelijdendejoden.nl

Voor het aanvragen van een 
spreekbeurt of presentatie:

Marco Daudeij
T 06 33846305 
E spreker@messiasbelijdende joden.nl

De bestuursleden van de Stichting 
Steun Messiasbelijdende Joden:

Ds. E. van den Noort, Nijkerk - voorzitter
Dhr. G.J. Gersie, Harderwijk - secretaris

Dhr. J.H. van Asperen, Nijkerk
Ds. W. van Dijk, Kampen
Ds. A.D. Goijert, Nijkerk
Dhr. G. Kok, Apeldoorn
Ds. C.J. Overeem, Woerden
Ds.  H. van der Ziel, Veenendaal

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

P. van den Ent, Veenendaal - penningmeester

Directie
Herbert Bulten
T 0621 29 54 58
E hbulten@messiasbelijdendejoden.nl

Lukas 24: 7

ds. Van Blijderveen
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Ik ben Yoyakim Figueras, getrouwd met Debbie. We hebben zes kinderen 
en wonen in het kleine woestijnstadje Arad. De drie jongste kinderen 

zijn nog thuis. Debbie is Joods, maar ik niet. Ik heb een Spaanse vader en 
een Nederlandse moeder die elkaar in Israël hebben ontmoet. Al op jonge 

leeftijd heb ik geleerd om de Heere en Zijn Woord lief te hebben.

Debbie en ik hebben elkaar ontmoet toen we een Messiaanse 
jongerenconferenties bijwoonden. Ik werd maatschappelijk 
werker en werkte op een internaat met ernstig getraumatiseerde 
kinderen. Thuis zorgde Debbie voor onze kinderen.

Ik was gefrustreerd omdat ik mijn geloof niet kon delen met 
degenen die het zo hard nodig hadden – namelijk de kinderen 
die onder mijn toezicht stonden. Op een dag werd ik zelfs vals 
beschuldigd door de opperrabbijn van de stad. Hij beweerde dat 
ik mijn positie als maatschappelijk werker misbruikte door mijn 
geloof te delen met de kinderen, terwijl ik juist heel voorzichtig 
was. Ik besefte juist heel goed dat ik werkte voor een school die 
werd bekostigd door een seculiere staat. 

De Heere liet me een ander weg inslaan. Rond die tijd 
verhuisden we naar de stad Arad. Er was geen Hebreeuws 
sprekende Messiaanse gemeenschap en het was voor ons 
vanzelfsprekend om met een paar andere gelovigen een kleine 
wekelijkse bijeenkomst te beginnen. Deze gemeenschap 
groeide en werd een officiële gemeente. We wisten niet wat 
ons te wachten stond, maar daar kwamen we snel achter. We 

hebben jaren van voortdurende intimidatie moeten ondergaan 
van een groep ultraorthodoxe joden. Het was voor ons een 
intensieve, door God “verordineerde” training. We waren 
niet altijd goede leerlingen, maar we hebben zoveel geleerd! 
Bijvoorbeeld ondanks alles altijd op God te vertrouwen, meer 
dan op iets of iemand anders. We leerden letterlijk de andere 
wang te geven en voor onze vijanden te bidden, maar ook om 
voorbij het waarneembare te kijken en meer te begrijpen over 
het geestelijke aspect van de situatie. We baden veel voor deze 
mensen en begrepen dat het marionetten waren in de hand 
van de duivel. We beseften hoe zwak we waren en ... hoe groot 
onze God is. Het was dan ook een wonder dat er in 2012, na 8 
jaar, er plotseling een eind kwam aan de ernstige intimidaties. 
God kent de exacte redenen. We mogen geloven dat God hen 
wil vrijmaken door het werk van Christus. En Hij zal het op Zijn 
tijd doen.

Hoe dan ook, Jezus bracht me langzaam terug tot de 
roeping die ik had voor de jonge generatie. Ik raakte meer 
betrokken bij jongeren activiteiten en wist dat ik mijn positie 
als gemeentepredikant moest opgeven en mijn tijd aan deze 

kinderen en jongeren. Naarmate de tijd verstreek, werd het 
me duidelijk dat ik me moest concentreren op twee heel 
verschillende groepen jongeren die God op ons pad bracht: 
kinderen van Afrikaanse vluchtelingenfamilies die het door 
oorlog geteisterde gebied in Zuid-Sudan ontvluchtten en 
kinderen van moslims bedoeïenenstammen die onze stad 
omringen.

We doen dit werk onder de vlag van een ngo, Barnabas-Israël. 
Samen met mijn vrouw en anderen leiden we nu 3 reguliere 
kinderclubs voor de Soedanese kinderen waarin we ons met 
veel leuke activiteiten op de Bijbel concentreren. Ze houden 
ervan! We helpen ook met andere zaken, zoals tandheelkundige 
behandelingen.

Het werken met bedoeïenen jongeren vraagt een hele andere 
aanpak omdat het moslims zijn. Dit maakt het behoorlijk 
gevoelig. We zien het werk met de bedoeïenen als het zaaien 
van zaden, het investeren in relaties; samen leuke activiteiten 
hebben, Bijbelse principes leren en hen altijd duidelijk maken 
dat God van hen houdt!

Op dit moment, met de COVID 19-crisis, verloren enkele van de 
vluchtelingenfamilies alle inkomsten. We proberen daar zoveel 
mogelijk te zijn met hulp, voornamelijk voedselboxen, maar ook 
met andere, financiële hulp. Veel van de bedoeïenenfamilies 
ontvangen ook voedselboxen. De behoefte is groot. En door de 
nood mogen we bruggen bouwen. We willen ze laten weten en 
voelen dat we echt om ze geven, dat ze op ons hart gebonden 
zijn. 

Ook al zijn de bedoeïenen hier niet perse vreemden, ze 
worden enigszins vergeten. We worden eraan herinnerd en 
aangemoedigd dat God ons opdraagt de vreemden onder ons 
lief te hebben.

“... Daarom moet u de vreemdeling liefhebben, want u 
bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte.”
(Deut 10: 17-19), HSV

Mijn gebed voor ons is om Zijn stem te horen en trouw te blijven!

Vertaald door Herbert Bulten

Yoyakim Figueras
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Prof. Dr. A. Siebesma

Hoe denken Messiasbelijdende 
Joden over de toekomst van Israël?

Identiteit 
Eén van de doelstellingen van Hadderech, de 
Nederlandse Vereniging van Jesjoea hammasjieach 
Belijdende Joden is  “om het besef te werken of te 
versterken van de bijzondere plaats, welke Israël blijft 
innemen in Gods heilsplan”. Deze doelstelling komt 
op de derde plaats, na het versterken van de band 
met Jesjoea en met elkaar en na het getuigen van 
het geloof in Hem, als Verlosser en als Koning van de 
Joden.

Zij en nagenoeg alle andere Messiasbelijdende Joden 
met hen geloven dat Israël een bijzondere plaats 
inneemt en dat God met dit volk nog altijd een plan 
heeft. Dat ze dit zo centraal stellen, komt mede omdat 
zij zelf deel uitmaken van Israël, van het Joodse volk. 
De kerk heeft niet de plaats van Israël ingenomen. 
Daarom wijzen (nagenoeg alle) Messiasbelijdende 
Joden de vervangingstheologie af. Daarnaast zien zij 
in de stichting van de Staat Israël (het begin van) de 
vervulling van de oudtestamentische profetie. 
 
Zij die in deze staat wonen, ervaren dat zij door zich 
hier te vestigen en hier te wonen zo persoonlijk deel 
uitmaken van deze vervulling van de Bijbelse beloften. 
Maar ook Messiasbelijdende Joden die buiten het 
land van Israël wonen, zijn sterk verbonden met deze 
staat en zijn vaak pro-Israël. Het valt me altijd weer op 
hoeveel moeite Messiasbelijdende vrienden hebben 
met kritiek op de staat Israël. Ze ervaren kritiek als een 
aanval op hun eigen identiteit als Joodse gelovige in 
de Messias. 

De wederkomst 
Als we nagaan hoe Messiasbelijdende Joden 
over de toekomst van Israël denken, moeten we 
bovenstaande in gedachten houden. Van oudsher 
leren de gereformeerde en reformatorische kerken in 
Nederland dat als Jezus terugkomt, wij hem tegemoet 
zullen gaan in de lucht en dat dat  het begin is van de 
nieuwe hemel en de aarde. Ik had ooit een gesprek 
met een predikant over de vraag op welke plek Jezus 
zal terugkeren. Toen ik  stelde dat Hij op de Olijfberg 
zal terugkeren, de plek waar Hij ook ten hemel is 
gevaren, was deze predikant dat niet met me eens. 
“Op dezelfde wijze” (Hand. 1:11), had volgens hem te 
maken met het feit dat Hij ten hemel was gevaren 
en ook weer zo uit de lucht zou terugkeren. Mevr. 
Eberlë-Gotlib, voormalig voorzitter van Hadderech,  
vertelde mij, dat ze ooit tegen een predikant had 
gezegd,  dat Jezus als Jood zou terugkeren. Maar hij 
ontkende dat:  Jezus komt als mens terug en niet als 
Jood. Voor Messiasbelijdende Joden zijn deze zaken 
zo vanzelfsprekend dat zij niet kunnen begrijpen 
dat anderen er anders over kunnen denken. Jezus 
wederkomst is, volgens hen,  nauw verbonden aan 
het lot van het land Israël en van de stad Jeruzalem. 
Immers daar gaat hij als Koning van de Joden regeren.

Het vrederijk van de Messias
Veel Messiasbelijdende Joden geloven dat voordat 
Jezus terugkeert, het Joodse volk een periode van grote 
moeilijkheden zal meemaken. Deze worden de weeën 
van de Messias genoemd. Dan zal  Jezus terugkeren 
op de Olijfberg en zullen de Joden Hem zien, die zij 

doorstoken hebben (Zach. 12:10) en zullen zich tot 
Hem bekeren, zodat gans Israël zalig zal worden. 
Jezus de Messias zal duizend jaar in Jeruzalem 
regeren over de wereld.  In de negentiende eeuw 
werd deze visie verdedigd door David Baron en 
ook vandaag de dag door veel Messiasbelijdende 
theologen. Hoe dit precies in zijn werk zal gaan, 
daarover verschillen de meningen, ook omdat de 
Bijbel daar niet altijd duidelijk over spreekt.

Andere Messiasbelijdende Joden (bijvoorbeeld 
Arnold Fruchtenbaum) hangen die opvattingen 
aan die door Johannes de Heer en het Zoeklicht 
worden geleerd. Dit wordt het dispensationalisme 
genoemd en zij geeft veel nauwkeuriger aan wat er 
precies in de toekomst gaat gebeuren. Eerst zal er 
een opname van de Gemeente plaatsvinden, dan zal 
het Joodse volk door een tijd van grote verdrukking 
heengaan door de hand van de Antichrist en  dan zal 
Jezus pas terugkeren om in Jeruzalem tijdens het 
Duizendjarig Rijk te regeren.

Sommige Messiasbelijdende Joden ( David 
Stern en Daniel Juster) hebben moeite met deze 
leer van de opname van de Gemeente voor de 
grote verdrukking. Immers  waar behoren zij als 
Messiasbelijdende joden bij? Worden zij als lid 
van de Gemeente opgenomen of gaan zij met het 
Joodse volk door de grote verdrukking heen?

Waarom? 
Hoe komt het dat Joodse christenen zo massaal 
deze opvattingen aanhangen en er maar weinigen 
zijn (zoals bijv. Baruch Maoz) die de traditionele 
kerkelijke opvattingen dat er geen toekomstig 
duizendjarig rijk zal zijn, volgen?

Dat heeft een aantal redenen. In de eerste 
plaats zijn de Hebreeuwse christenen uit de 
negentiende eeuw tot geloof gekomen door het 
zendingswerk van ‘evangelische’ organisaties. Ook 
de Messiaanse beweging die aan het eind van de 
zestiger jaren van de vorige eeuw (zoals Jews for 
Jesus) is ontstaan, had een sterk evangelische 
inslag. 

Ten tweede was men gewend om de 
oudtestamentische profetieën en 
nieuwtestamentische boeken zoals Openbaring 
sterk letterlijk te lezen en uit te leggen.   

Maar een derde reden was dat deze uitleg sterk 
aansluit bij de orthodox Joodse uitleg van het 
Oude Testament en hun visie op de komst van 
de Messias. Ook orthodoxe Joden lezen de 
bijbel letterlijk. Zij geloven dat als de Messias 
komt, hij het joodse volk zal verlossen. Hij zal de 
verstrooiden van Israël bijeenvergaderen in het 
land van Israël. Hij zal de Tempel herbouwen en zal 
samen met het Joodse volk gedurende een lange 
tijd als koning over de wereld regeren. Een enkele 
Joodse uitlegger gaat ook uit van 1000 jaar. Zo zal 
realiteit worden hetgeen in Jes. 2:3 wordt gezegd, 
dat uit Sion de wet zal uitgaan en het woord van de 
HEERE uit Jeruzalem.

Op een aantal punten verschillen de visies op de 
toekomst van Israël van de Messiasbelijdende 
joden van die van de rabbijnen, maar ze staan 
dichter bij elkaar dan bij de visie van de traditionele 
kerken.

Literatuur
Richard Harvey, Mapping Messianic Jewish 
Theology, A Constructive Approach, 
Paternoster Milton Keynes 2009
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Afscheid 

1. Hoe lang bent u al bij het werk betrokken 
en hoe begon het ooit?    
Dhr. Van Voorthuijsen
‘Ik ben al meer dan twintig jaar betrokken bij onze Stichting 
Steun Messiasbelijdende Joden. Ooit begon het allemaal bij 
de fam. F. Bakker in Nijkerk. De aanleiding was een zakenreis 
naar Israël, georganiseerd vanuit ons bedrijf K.R.B. Ref.Dagblad, 
samen met P. Koelewijn van Christenen voor Israël. Er is iets 
bijzonders uit voortgekomen.’

Ds. De Graaf
‘Er werd in mijn ouderlijk huis (in de pastorie), en ook in de kerk, 
gebeden voor de ‘beminden om der vaderen wil’, opdat nog 
velen tot geloof zullen komen in Jezus, de Christus. Ik heb die 
Bijbelse lijn van de voorbede voor Israël, met name voor de 
Messiasbelijdende Joden, overgenomen. Vele malen mocht ik 
voor diverse organisaties reisleider zijn naar Israël. Ik vond het 
dan ook bijzonder om vanaf medio 2012 bij het werk van SSMBJ 
betrokken te mogen worden. Binnen het bestuur was de sfeer 
altijd broederlijk, geestelijk, soms ook geestig.’

2. Kunt u een herinnering ophalen die u nooit 
meer zult vergeten?   
Dhr. Van Voorthuijsen
‘In de lounge van een hotel in Jeruzalem werden we verrast met 
een Bijbelstudie door een Messiasbelijdende Jood, ds. Jossi 
Ben Zwi. Dat was voor ons, zakenmensen, een ontdekking: het 
evangelie te horen vanuit de mond van een Jood zelf, een Jood 
die Jezus als Messias belijdt. Vanaf dat moment zorgde de 
HEERE voor alles en neigde Hij harten.’

Ds. De Graaf 
‘Onvergetelijk voor mij was een reis naar Israël, samen met ds. 
Andries Jonker en ds. Wout van Dijk. We ontmoetten broeders 
en zusters, die, terwijl er sprake was van tegenwerking, kleine 

Binnen een bestuur vinden soms veranderingen plaats. 
Mensen van het eerste uur, die zich met veel toewijding 
hebben ingezet, maken plaats voor nieuwe bestuursleden. 
Zo ook bij ons. Twee van hen geven we hier graag een 
gezicht: dhr. D.C. Van Voorthuijsen en ds. H. de Graaf. We 
weten ons dankbaar wat de Heere ons als stichting in hen 
gegeven heeft. Voor beiden vijf vragen.

gemeenten met liefde dienden, die lectuur verspreidden, 
die toerusting en diaconale steun verleenden aan bijv. 
overlevenden van de Holocaust, die kinderen wilden ‘redden 
van abortus’, of hun tijd gaven in het enige bejaardencentrum 
voor Messiasbelijdende Joden te Haifa. Te veel om op te 
noemen.’ 
 
3. Waarom heeft het werk onder de 
Messiasbelijdende Joden uw hart? 
Dhr. Van Voorthuijsen
‘Voor ons stond een Jood met de boodschap van onze Heere 
Jezus Christus, een getuige als in Hand.1:8. Wonderlijke ervaring! 
Dan besef je dat zij het zijn die dit getuigenis aan hun eigen volk, 
Gods volk (waar de Heere niet mee klaar is), door moeten geven.’

Ds. De Graaf
‘Omdat zij de eerste aangewezenen zijn om hun volksgenoten 
bekend te maken met de Christus der Schriften, de Zaligmaker. 
De zaligheid is uit de Joden (Matt. 4).’

4. Voor welke taken heeft u zich als 
bestuurslid altijd verantwoordelijk gevoeld? 
Dhr. Van Voorthuijsen
‘Mijn hart werd altijd warm tijdens de voorlichtingsavonden. 
Daar heb ik mijn taak altijd gezien: onze achterban vertellen 
over ons werk. Vaak opende ik zo’n avond met Gen. 12, waarin 
het gaat over de roeping van Abraham. De Heere spreekt daar 
een bijzondere belofte en zegen uit. Wat een voorrecht dat 
door te mogen geven. Vrijmoedig heb ik daarvan getuigd.’

Ds. De Graaf
‘Ik heb het als mijn verantwoordelijkheid gezien om in diverse 
groepen en kringen, over kerkmuren heen, presentaties te 
geven over ons werk, in het verlangen dat de betrokkenheid 
met de MBJ, en van hen uit met heel Israël, zal groeien.’

5. Wat wilt u als laatste nog zeggen? 
Dhr. Van Voorthuijsen
‘Dat ik verwonderd ben dat de Heere mij heeft willen 
gebruiken en dat Gods liefdedienst bij nog nooit verdroten 
heeft. Ik denk ook aan de lofzang van Rom. 11:33-36. Dit 
wensen mijn vrouw en ik ons bestuur, waar we met veel liefde 
en genegenheid mee hebben samengewerkt, van harte toe. 
Weet dat Hij, Die u roept, getrouw is en dat Hij het ook doen 
zal.’

Ds. De Graaf
‘Van harte wens ik het bestuur veel vreugde en zegen toe op 
weg naar de wederkomst van Christus, met het gebed dat er, 
mede door het werk van SSMJ, veel Joden tot het geloof in de 
Heere Jezus Christus mogen komen.’

ds. H.  
de Graaf 

dhr. D.C. Van 
Voorthuijsen

De Corona Crisis en onze verantwoordelijkheid
De Corona crisis gaat ook onze vrienden en projecten in Israel niet voorbij. Hoewel het aantal officiële besmettingen 
en doden verhoudingsgewijs minder zijn dan in Nederland zijn de restricties in Israel steviger dan in Nederland. Wat de 
corona crisis voor gevolgen heeft voor onze partners weten we bij het schrijven van dit artikel nog niet. Dat hangt af van 
het verloop van het virus en de daaruit voortkomende gevolgen en restricties in Israel.

Juist ook omdat Messiasbelijdende Joden een kwetsbare groep in de samenleving is en zij weleens hard geraakt 
kunnen worden door de crisis vonden we het als stichting belangrijk om vroegtijdig een signaal af te geven dat we juist 
ook in uitdagende tijden als deze naast hen willen staan. Daarom hebben we onze partners in Israel in maart een brief 
gestuurd met de boodschap dat ze een beroep op ons kunnen doen in gevallen van nood. Uit de vele reacties bleek vooral 
dankbaarheid.  

Solidariteit en samenwerking
Om bovenstaande reden hebben we een tijdelijk Corona noodfonds opgezet om mensen in nood bij te staan. Hoewel we 
als stichting onze reserves gericht afbouwen zijn we ook dankbaar dat we reserves hebben voor uitdagende tijden. En de 
huidige crisis is een uitdagend tijd voor onze partners in Israel. 

Tegelijkertijd hebben we gelijksoortige organisaties benaderd om samen te werken om zo de solidariteit te versterken 
en de noodhulp efficiënter in te zetten. Naast onze stichting zijn de initiatief nemende organisaties Stichting Steunfonds 
Israel/Isaäc da Costa en het CIS (Centrum voor Israel Studies). Een aantal ander organisaties en kerken participeren ook 
in het initiatief. Mogelijk doen na verloop van tijd meer organisaties mee. 

Op deze manier is het een gezamenlijk initiatief geworden. We hebben met elkaar wekelijks overleg 
en stemmen zaken met elkaar af. We zijn dankbaar dat we zo eensgezind mogen optrekken. 

Op moment van schrijven hebben al een aantal organisaties en gemeenten in Israel een 
concrete aanvraag ingediend. Als de complexiteit en het aantal aanvragen toeneemt 
zullen we een adviserend team opzetten met vertegenwoordigers van de participerende 
partijen en vertegenwoordigers van de projecten in Israel.   

Uw steun gevraagd
Hoeveel aanvragen we nog gaan ontvangen en het benodigde bedrag is nog niet 
te zeggen. Gezien de ontwikkelingen hebben we besloten om een persbericht uit 
te doen, een fondswervingsactie op te zetten en een website te lanceren. Voor 
verdere informatie en ontwikkelingen verwijzen we u naar het persbericht en 
de website www.noodhulpisrael.nl

Daarom willen we u vrijblijvend vragen om een gift voor 
dit Noodfonds. Het gezamenlijke rekeningnummer is  
NL56 RABO 0353 8986 00 t.n.v. Noodhulp Israël. Samen met 
u en andere organisaties mogen we zo ook op deze manier 
onze roeping gestalte geven.   

Corona crisis
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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 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.
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Op de Johannes Calvijnschool in Veenendaal is in 
februari geld ingezameld voor de Makor Hatikvah 
school in Jeruzalem. Het geld is binnengehaald door 
middel van twee themaweken. Het bedrag was 1.069,15 
euro. We bedanken de kinderen en de ouders voor hun 
bijdrage aan het schoolwerk in Jeruzalem.

Een aantal Nederlandse Israëlorganisaties gaan 
gezamenlijk noodhulp verlenen aan diverse projecten  
in Israël. 
Aanleiding voor de noodhulp zijn de zorgelijke signalen die de 
organisaties ontvangen van partners in Israël als gevolg van 
de coronacrisis. Recent bijvoorbeeld maakte de Messiaanse 
bassischool Makor HaTikvah in Jeruzalem bekend dat de 
inkomstenstroom zwaar onder druk staat. Als niet wordt 
ingegrepen, komt het voortbestaan van de school in gevaar. 
Hetzelfde geldt voor tal van andere grotere en kleinere 
(humanitaire) projecten van lokale Messiaanse en Arabisch-
christelijke gemeenten. Ook de diaconieën van veel gemeenten 
verkeren in zwaar weer.
Messiaanse Joden en Arabische christenen worden dubbel 
geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Zij hebben 
niet alleen te maken met verminderde (collecte)inkomsten 
vanwege de slechte lokale omstandigheden (inmiddels is 
25 procent van de Israëli werkeloos). Ook de donaties uit 
het buitenland nemen sterk af. Deze buitenlandse donaties 
vormen een belangrijke inkomstenbron van de kleine Arabisch-
christelijke en Messiaans-Joodse gemeenschap in Israël. 
 
Efficiënt
Het initiatief om als Nederlandse organisaties gezamenlijk te 
opereren, is genomen door Stichting Steun Messiasbelijdende 
Joden, Steunfonds Israël/Isaäc Da Costa en het Centrum voor 
Israëlstudies. Andere participanten zijn: het deputaatschap 
voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten, de commissie 
Israël van de Hersteld Hervormde Kerk, het Comité 
Gemeentehulp Israël en Yachad. Mogelijk sluiten andere 
organisatie zich nog aan.
Woordvoerder Herbert Bulten: ’We willen als christelijke 
organisaties in Nederland juist nu klaarstaan voor onze Joodse 
en Arabische vrienden. Omdat we als Israëlorganisaties deels 
dezelfde projecten steunen, hebben we besloten om de 
handen ineen te slaan. Daardoor vergroten we de solidariteit, 
kunnen we de noodhulp efficiënter inzetten en houden we met 
elkaar het overzicht.’

Persbericht, 1 mei 2020

Actiewebsite
De organisaties hebben een speciale website gelanceerd: 
www.noodhulpisrael.nl. Op de site is zichtbaar gemaakt welke 
specifieke projecten extra steun nodig hebben en om welk 
bedrag het gaat. Belangstellenden kunnen via een link op de 
website een donatie overmaken. Het is ook mogelijk om direct 
een gift over te maken op het gezamenlijke rekeningnummer 
NL56 RABO 0353 8986 00 o.v.v. Noodhulp Israël.

De initiatiefnemers van de noodhulpactie beoordelen de 
ontvangen noodhulpaanvragen en zien toe op de juiste 
besteding van de gelden.  
noodhulpisrael.nl

Meer informatie over de participerende stichtingen, zie:
Steunfonds Israël/Isaäc Da Costa: www.steunfondsisrael.nl 
Centrum voor Israëlstudies: www.hetcis.nl 
Stichting Steun Messiasbelijdende Joden:  
www.messiasbelijdendejoden.nl 
Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten: 
www.dep-israel.nl 
Commissie Israël van de Hersteld Hervormde Kerk:  
www.commissie-israel.nl 
Comité Gemeentehulp Israël: www.cgi-holland.nl 
Yachad: www.yachad.nl

Johannes 
Calvijnschool
zamelt geld in

Corona

Stichtingen starten  
noodhulpactie Israël

“We moesten strikte afstand houden van onze drie jongste 
kinderen; geen knuffels en geen kusjes, geen maaltijden 
samen, niet meer dan 15 minuten per keer samen 
doorbrengen, zelfs niet meer als we meer dan 2 meter afstand 
hielden. Bovendien moesten we onze drie oudste kinderen 
vertellen dat ze in het weekend niet thuis konden komen uit het 
leger of van het(vrijwilligers)werk. Het was wel frustrerend om 
te weten dat we ze een tijd niet konden zien. We moesten ons 
allemaal aanpassen aan de nieuwe situatie. Gelukkig werden 
de oudere kinderen goed opgevangen.

Een onaangenaam ervaring was ook dat de politie twee keer 
per week langskwam om te kijken of we ons hielden aan de 
quarantaine en de bijbehorende voorschriften. En de politie is 
niet zachtzinnig als men de quarantaineregels breekt. Ook het 
bezoek van een medicus die een Corona test afnam (foto) was 
een aparte ervaring.

Naast zijn werk met Soedanezen en de Bedoeïenen is Yoyakim 
sinds eind 2018 ook gids. In Israel gaat daar een stevige 
opleiding aan vooraf. Vanaf 2019 begon Yoyakim met het 
gidsen van groepen door heel Israel. Mocht u als achterban 
van onze stichting interesse hebben in een goede gids, laat het 
dan aan ons weten.

In maart werden Yoyakim en Debbie blootgesteld aan 
Corona en moesten zij in quarantaine. De wereld om hen 
heen viel stil en in Israël werden de regels snel strenger en 
strenger. Al het werk en de contacten met de Soedanezen 
en de Bedoeïenen was plotseling tot stilstand gekomen, 
behalve een enkele Zoom-bijeenkomst.
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De sjofar

Het goede nieuws van Jezus de Messias (de Christus) wordt steeds meer verspreid. 
In Israel zijn ongeveer 15.000 Joden die Jezus als Messias belijden. Zij komen samen 

in kleine gemeenten. Als christenen in Nederland zijn wij in Christus met hen 
verbonden. Deze  Joodse christenen vragen om ons gebed en meeleven.

van het Evangelie wordt geblazen!

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


