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We zijn in de greep van de coronapandemie. Ook Israël heeft met een 
tweede golf te maken. Allerlei maatregelen zijn weer aangescherpt. 
Intussen doen ook wij wat we kunnen. We zijn dankbaar dat we met 
verschillende organisaties de handen ineen konden slaan en gezamenlijk 
hulp kunnen verlenen vanuit het noodfonds. U kunt er meer over lezen 
in deze Immanuël. Laten we bidden of de HEERE onze steun aan onze 
Messiasbelijdende Joden wil zegenen, opdat Zijn Koninkrijk komt: het 
Koninkrijk waarin Jezus met eer en heerlijkheid gekroond (corona) is. 
En wij met Hem. Ds. Mudde sluit er zijn meditatie mee af: ‘Hij zal Israël 
verlossen van alle ongerechtigheid, zo doe Hij ook aan mij.’

Sandy Soshani, directrice van Be’ad Chaïm, ook wel de Israëliche VBOK 
(Siriz) genoemd (pro-life, voor moeder en kind), geeft ons een inkijkje 
in het mooie werk dat ze verrichten mag. Bijzonder dat jonge vrouwen 
(moeders) door dit werk weer nieuwe hoop krijgen. Prachtig om te lezen 
hoe ze, samen met aan aantal vrijwilligers, naast praktische hulp ook het 
evangelie deelt. 

U kunt ook kennis nemen van ons jaarverslag. We zijn dankbaar dat we, 
ondanks een vergrijzende achterban, groeiende inkomsten mogen zien. 
Steeds weer zijn we verwonderd over Gods zorg. In u geeft de HEERE ons 
een trouwe en meelevende achterban. Het stelt ons in de gelegenheid 
om de verschillende projecten (gemeenten, toerusting, diaconaat) te 
steunen. En we geloven dat daarmee de Messiasbelijdende Joden worden 
toegerust om hun getuigenis uit te dragen.

Hopelijk brengt deze Immanuël ons werk weer dichterbij. Niet ons werk 
trouwens, maar Gods werk. Hij laat namelijk niet los waar Zijn hand aan 
begonnen is. Laten we onze oudste broeder gedenken in onze gebeden. 
En weet dan dit: bidden voor Israël is ook bidden om Gods zegen over deze 
wereld. Neem en lees! Bid en dank! Geloof en vertrouw! Hoop en verwacht!

Redactioneel

‘Laten we bidden of de 
HEERE onze steun aan onze 
Messiasbelijdende Joden 
wil zegenen, opdat Zijn 
Koninkrijk komt.’

Ds. E. v.d. Noort
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Teveel tekst

De zorgen zijn groot!
Net als in de vorige Immanuel willen we opnieuw uw aandacht 
vragen voor de actie Noodhulp Israel. De Israëlische regering 
nam in maart proactief stevige maatregelen. Daardoor bleef 
het aantal besmettingen en dodelijke slachtoffers beperkt. 
Uiterst zorgelijk is dat de Joodse staat op dit moment 
getroffen wordt door een tweede golf. Was in mei het aantal 
besmettingen afgenomen tot een handvol per dag, nu telt 
men rond de 2000 besmettingen per dag!  

De nieuwe besmettingsgolf maakt mensen moedeloos. 
De overheid neemt weer maatregelen om het aantal 
besmettingen te laten dalen. Die hebben tot dusver echter 
niet geleid tot het gewenste effect. Het is daarom wachten op 
het moment dat er opnieuw een complete ‘lockdown’ wordt 
ingevoerd en dat zou dramatisch zijn voor de Israëlische 
economie. Door de stevige overheidsmaatregelen tijdens 
de eerste besmettingsgolf zijn ondernemers en burgers 
relatief hard getroffen vergeleken met andere landen. De 
buffers van ondernemers zijn vergeven; veel werknemers 
zitten werkeloos thuis. Een nieuwe lockdown zou de situatie 
opnieuw verslechteren. Het is de vraag of de Israëlische 
economie robuust genoeg is om dat te dragen. Op dit 
moment zit al meer dan 20% (!) van de Israëli werkeloos thuis. 
Gevreesd wordt dat dat aantal snel gaat oplopen. 

Een grote klap is ook het wegvallen van het toerisme. Veel 
toeristen hebben hun reis naar het Heilige Land geannuleerd. 
Gidsen, hoteliers en touringcarchauffeurs zitten met hun 
handen in het haar. Zeker nu het erop lijkt dat het nog even 
gaat duren voordat de grenzen weer opengaan. Het is 
ondertussen uitgerekend deze sector waar veel messiaanse 
Joden werkzaam zijn…

 
Actie Noodhulp Israël
Het aangevraagde bedrag voor noodhulp bij Noodhulp Israel 
is groot, totaal zo’n € 200.000 euro voor 23 aanvragen. Het 
tekent de zorgelijke situatie in Israël. De verwachting is dat 
het aantal hulpaanvragen nog verder toeneemt. Tegelijkertijd 
kunnen we maar deels in de nood voorzien. Op het moment 
van schrijven is er ca. € 118.000 ontvangen, deels uit eigen 
middelen. 

Hoe kunt u helpen?
We hopen dat u met ons de betrokkenheid op het Joodse 
volk deelt. We vragen u daarom of u Israël wilt gedenken in 
uw gebeden; zeker ook in deze moeilijke tijd. 
Op onze website, www.noodhulpisrael.nl, vindt u tal van 
projecten die juist in deze tijd extra steun goed kunnen 
gebruiken. Deze projecten zijn aangedragen door de 
verschillende deelnemende Israëlstichtingen. 
Via een link op de website kunt u een donatie overmaken naar 
een specifiek project. Het is ook mogelijk om direct een gift 
over te maken op het gezamenlijke rekeningnummer 
NL56 RABO 0353 8986 00 t.n.v. Noodhulp Israël.

Doel: € 200.000 

Stand: € 118.000 
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eerste jaar hielpen we 14 vrouwen, het jaar daarop 40 vrouwen. 
Ons geld raakte echter op. Het bestuur zei dat we het programma 
maar moesten stopzetten. Door veel gebed en wonderen voorzag 
God zodat we het programma voort konden zetten. Sindsdien 
hebben we met Operatie Mozes meer dan 3000 baby’s gered van 
de dood en de moeders op weg geholpen. Afgelopen jaar hielpen 
we 356 baby’s.  Sandy is dankbaar dat ze het voorecht heeft om 
het wonder van Gods voorzienigheid voor elk van deze dierbare 
kinderen te zien.

Corona
De afgelopen periode hebben veel van “onze” moeders door 
het coronavirus hun inkomen verloren en werden ze nog armer. 
Dankzij de vrijgevigheid van onze donateurs konden we de 
maandelijkse steun verhogen. Daarnaast hebben we ook contact 
gezocht met maatschappelijk werkers in de gemeenschap, zodat 
we financiële en praktische hulp kunnen bieden aan behoeftige 
nieuwe moeders.
De afgelopen maanden hebben we sommige moeders geholpen 
met het betalen van huur, boodschappen voor ze gekocht, 
matrassen betaald of in andere specifieke behoeften voorzien. 

Elke moeder en baby is kostbaar voor ons en we willen er zoveel 
mogelijk helpen. Half juli hebben we een bijzonder evenement 
gehouden in Beer Sheba, waar we ongeveer 100 vrouwen 
hielpen die veel financiële moeilijkheden kennen. We gaven hen 
zakken met voedsel en keukengerei. Daarnaast ontvingen ze 
babykleding, klein speelgoed, kinderbijbels en lekkernijen. Een 
professionele fotograaf maakte foto’s van de baby’s voor onze 
aanstaande kalender 2020-221. Ons doel was om hen de liefde 
van God te tonen door onze liefde. 
Hoewel dit pandemische seizoen voor velen nogal onzeker en 
moeilijk is, zijn we verzekerd  van Gods trouw en dat het Zijn wil 
voor ons is om Zijn liefde te schenken aan degenen die lijden.  
Ik ben zeer dankbaar voor de mogelijkheid om de behoeftigen te 
helpen door de vrijgevigheid van onze trouwe donateurs.
Moge de Heer u rijkelijk zegenen voor uw liefde voor Israël en uw 
zorg voor onze kinderen.

“Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: 
het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de 
vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht” 
Deuteronomium 30:19

Sandy Shoshani groeide op als traditionele jodin in de 
Verenigde Staten, maar had altijd al het verlangen naar een 
persoonlijke relatie met God. Ze was niet tevreden met tradities 
en gebruiken en geloofde dat God een persoonlijke God is die 
een persoonlijke relatie met Zijn volk wil. Toen ze in haar eerste 
jaar van de universiteit spraakpathologie studeerde, kwam ze 
tot geloof in Yeshua. Na het behalen van haar masterdiploma, in 
1979, maakte ze Aliyah naar Israël. Ze ontmoette haar Israëlische 
echtgenoot, Oded, en ze trouwden in 1982. De Shoshani’s 
hebben zeven kinderen en negen kleinkinderen. 
Toen Sandy werd benaderd om de directeur te worden van Be’ad 
Chaim wees ze het in eerste instantie af. Ze wist dat abortus 
verkeerd was, maar voelde zich niet geroepen tot dit werk. 
Dat moest iemand anders maar gaan doen. Toch ging ze voor 
een gesprek. De voorzitter vertelde Sandy dat God bedroefd is 
vanwege het vergieten van het onschuldige bloed van de baby’s 
in Israël en zei dat als ze echt van Israël hield, ze iets zou doen 
om abortus te stoppen. Sandy ging naar huis met een stapel 
boeken en dvd’s en stemde ermee in om de volgende maand te 
lezen, te studeren en te bidden. In die maand sprak God, door de 
Geest tot haar hart, vooral door een vers in Spreuken 24: 11-12: 

“Red hen die opgepakt zijn om te sterven, wee  als u zich 
afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat. 
Wanneer u zegt: Zie, wij hebben dat niet geweten, zal Hij Die 
de harten toetst, dat niet merken? Hij Die uw ziel gadeslaat, 
zal Híj het niet weten? Immers, Hij zal een mens vergelden 
naar zijn werk”.

Sandy had geleerd dat elke vierde of vijfde zwangerschap werd 
beëindigd door abortus. Ze zag een beeld van zichzelf als een 
struisvogel die het hoofd in het zand steekt. Ze realiseerde zich 
dat God haar riep om “haar hoofd uit het zand te halen” en iets te 
doen tegen abortus en voor het leven. 
Toen ze in 2005 de functie van directeur op zich nam, was het 
niet duidelijk wat de volgende stappen zouden zijn. God was 
trouw in het wijzen van de weg. In 2006 begon Be’ad Chaim 
met “Operatie Mozes”, een sponsorprogramma dat vrouwen op 
een praktische manier helpt met babyartikelen voor het hele 
jaar. Moeders ontvangen vóór de geboorte een babybedje, een 
kinderwagen, een badkuip en lakens. Daarnaast ontvangen 
ze tot de 1e verjaardag van de baby elke maand vouchers voor 
babybenodigdheden zoals luiers, flesvoeding, zeep, enz. In het 

Het aantal abortussen in Israël is al jaren heel hoog. Dit ging een groep 
christenen en messiaanse joden aan het hart en na een periode van 

gebed werd in 1988 de pro-life organisatie Be’ad Chaim (voor het leven) 
opgericht. Gebed werd de basis van hun werk. Be’ad Chaim heeft o.a. 

centra in Tel Aviv en Jeruzalem en gaat de straat op om mensen te wijzen 
op de gevaren van abortus. 

Sandy Shoshani
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ds. M.G.M. Mudde
Hollandscheveld

Allard Pierson was een predikant in de 19e  eeuw. Hij heeft zijn 
predikantschap opgegeven omdat hij het zelf niet kon geloven. Maar 
hij blikt weleens terug op de tijd waarin hij samen met zijn moeder 
omging met mensen van het Réveil. En hij schrijft dan:
‘Uw godsdienst is mij vreemd. Jullie doen niet mee met de mode van 
de laatste tijd. Maar jullie zijn als kinderen in de hoek van de kamer 
spelend met hun speelgoed. Wachtend totdat Vader binnenkomt en 
hen aan Zijn hart zal sluiten.’

Daarmee wilde Pierson aangeven dat het leven van een christen 
anders moet zijn dan dat van niet-christenen. Dat kan ook niet 
anders. Want bij hen is de verwachting van de wederkomst zo levend. 
Het leven van een christen staat of valt daarmee. Dat geldt niet 
alleen voor ons. Maar dat gold ook het volk Israël. Als Kerk kunnen 
wij Israël wellicht niet meer overtuigen, maar we mogen het volk wel 
tot jaloersheid verwekken. En dan worden Kerk en Israël weer één. 
Hoe dat precies zal gaan: ik weet het niet ... Maar één ding verwacht 
ik: “We zullen samen de naam van Sionskinderen dragen.” Pelgrims 
komen thuis, uit Israël en de heidenen. Want vanuit Romeinen 11 
weten we dat de verlossing niet compleet kan zijn zonder onze 
oudste Broeder, Israël.

Psalm 130 is een lied van verlorenheid en vergeving naar vernieuwing 
en verwachting. Kortom, een reislied dat je meer dan eens gaat 
zingen én leert beleven. Ook als je de zegen van Gods antwoord hebt 
ontvangen. Het is een lied vanuit de ervaring.

Na een struikeling mag je opnieuw beginnen met vers 1 te citeren: “Uit 
de diepten roep ik tot U, o Heere.” Dan mogen we het opnieuw leren. 
Laat ik het anders zeggen: als de HEERE je erbovenuit tilt, ook al is 
het voor de 100ste keer, dan ben je toch verder gekomen. Geestelijk 
beproefd, maar met verwachting. Dan mag je weten: “Bij Hem is veel 
verlossing.” Want Zijn goedheid is zeer groot. Op het gebed maakt 
Hij gans Israël eens vrij. Van alle ongerechtigheden. Maar niet alleen 
Israël. Ook aan mij.

“Ik verwacht de 
HEERE, mijn ziel 
verwacht Hem.” 
Psalm 130: 5a

Van verwachting 
naar verlossing

6   

Prof. Dr. A. Siebesma

Hoe denken Messiasbelijdende 
Joden over de doop?

Inleiding  
Christenen in Nederland denken verschillend over 
de waterdoop. De traditionele kerken hangen de 
kinderdoop aan, maar baptisten en evangelische 
kerken en groeperingen zijn voorstander van de doop 
op belijdenis. Dat kan problemen veroorzaken binnen 
families, wanneer kinderen die als baby zijn gedoopt 
zich in een evangelische of baptistengemeente  
opnieuw laten dopen. Hoe denken Messiasbelijdende 
Joden over de doop? Welke doopvisie hangen zij aan? 
Wanneer je boeken raadpleegt over Messiaanse 
theologie valt allereerst op dat zij nauwelijks aandacht 
besteden aan de waterdoop. In het standaardwerk 
over Messiaanse theologie, geschreven door de 
Messiasbelijdende theoloog Richard Harvey wordt 
het woord doop niet eens genoemd! Hij schrijft 
hoofdstukken lang over de Thora, de sabbat en over 
de toekomst van Israël, maar de doop is blijkbaar niet 
relevant voor zijn studie.  Andere schrijvers noemen 
wel de doop, vaak in relatie met het mikve (het rituele 
bad), maar ook bij hen vormt het geen belangrijk 
onderdeel. Waarom?

Eerste generatie
Vanzelfsprekend hechten Messiasbelijdende Joden 
aan de doop en hebben zij hier ook een mening over. 
Er zijn verschillende redenen te noemen, waarom de 
doop geen onderwerp van discussie is.
Veel Messiasbelijdende Joden zijn eerste generatie 
christenen. Zij zijn als Jood geboren, in een Joods 
gezin groot geworden en hebben op een bepaald 
moment in hun leven de Messias leren kennen. Na hun 

bekering zijn ze gedoopt. Voor velen betekende dit 
een breuk met hun familie en hun Joodse omgeving. 
Nog steeds is het ergste scheldwoord onder Joden 
‘mesjommed’ (gedoopte). Je mag sympathie hebben 
voor het christelijk geloof, maar op het moment dat je 
je laat dopen, betekent dat in de ogen van Joden een 
definitieve breuk.

De huidige Messiaanse beweging is ontstaan vanuit 
een opwekkingsbeweging in de zeventiger jaren 
van de vorige eeuw. Binnen de Jesus Movement in 
de Verenigde Staten kwamen veel Joodse jongeren 
tot geloof. Van daaruit ontstonden evangelische 
organisaties als ‘Jews for Jesus’ en Messiaanse 
gemeenten. Vanuit deze evangelische achtergrond 
valt te begrijpen dat ze de evangelische doopvisie, 
doop op belijdenis, hebben. Daarom hangen vandaag 
de dag de meeste Messiasbelijdende gemeenten 
zowel in Israël als daarbuiten de doop op belijdenis 
aan, ook al zijn er uitzonderingen.

Messiasbelijdende Joden binnen  
    de kerken 
Maar dit is niet het gehele plaatje. Niet alle 
Messiasbelijdende Joden zijn immers lid van 
een Messiaanse gemeente. Er zijn ook binnen de 
traditionele kerken christenen met een Joodse 
achtergrond die zich zelf als Messiasbelijdend Jood 
beschouwen. Zij hangen veelal de doopvisie van 
hun kerk aan. Het zou wel eens kunnen zijn dat het 
aantal   Messiasbelijdende Joden binnen de kerken 
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talrijker is dan binnen de Messiaanse beweging. 
Een opmerkelijke en weinig bekende groep zijn de 
Hebreeuwse katholieken. Ze hebben hun eigen 
organisaties. Je vindt ze vooral in Noord en Zuid 
Amerika, maar ook in Israël. Op youtube kun je veel 
filmpjes bekijken, waarin Joodse priesters, nonnen, 
kloosterlingen en anderen hun getuigenis geven hoe 
zij Jezus als Messias hebben leren kennen en daarna 
Rooms-katholiek zijn geworden. Een voorbeeld (ik ken 
hem persoonlijk) is de Jezuïet David Neuhaus, geboren 
in Johannesburg uit Duits-Joodse ouders die op 26 
jarige leeftijd tot geloof kwam. Hij is nu Israëlische 
staatsburger en was belast met de pastorale zorg van 
de Ivriet sprekende katholieken in Israël. Hij vertelde 
me dat hij ook les gaf aan Arabische studenten op 
de Westbank. Hij was voor deze studenten de eerste 
Israëlische Jood die ze persoonlijk leerden kennen en 
kon zo begrip kweken voor het Joodse volk.
In het begin vond ik dat wel vreemd. Waarom zou je als 
je tot geloof komt rooms-katholiek worden? Maar later 
realiseerde ik mij dat het rooms-katholicisme met haar 
rituelen en feestdagen veel meer op het orthodoxe 
Jodendom lijkt dan het protestantisme.  Mogelijk is dit 
een reden, dat voor bekeerlingen de rooms katholieke 
kerk aantrekkelijk is.
Evenmin bekend is dat ook binnen de Russisch-
orthodoxe kerk er Messiasbelijdende Joden zijn. 
Een nieuwe studie laat zien dat in Rusland in de 
negentiende eeuw ongeveer 84.500 Joden tot het 
christendom zijn overgegaan. en ook vandaag de dag 
zijn er Russisch orthodoxe priesters die in een Joods 
gezin zijn geboren en opgegroeid.

Doop en mikve 
Dat Messiasbelijdende gemeenten de doop 
op belijdenis aanhangen valt ook te verklaren 
vanuit het feit dat ze hun zonen laten besnijden. 
Wat is dan de relatie tussen doop en besnijdenis? 
Niet dat de doop in plaats is gekomen van de 
besnijdenis, want de besnijdenis vindt nog steeds 
plaats. 
Nu kent het orthodoxe Jodendom zelf ook 
onderdompelingen in water. Een vrouw na de geboorte 
van een kind of na de maandelijkse menstruatie 
dompelt zich zelf onder in het mikve (het rituele bad) 
om zo weer rein te worden. Het gaat hier om een 
rituele reiniging want van haar wordt verwacht 
dat ze voordat ze het mikve bezoekt, zichzelf 

eerst goed schoon maakt. Ook mannen maken gebruik 
van een mikve, bijvoorbeeld als toewijding aan God. 
Een mikve mag alleen stromend water bevatten uit 
een bron of rivier en geen stilstaand water. 
Bekeerlingen tot het Jodendom uit de volkeren, dienen 
voordat ze officieel Joods worden en zo tot het volk 
van Israël gaan behoren, zich eerst in het mikve onder 
te dompelen. Er zijn Messiaanse theologen die daarom 
stellen dat de opvatting dat gelovigen uit de volkeren 
door de doop deel gaan uit maken van het lichaam van 
Christus, de gemeente, niet voor Messiasbelijdende 
Joden opgaat.  Zij maken immers al deel uit van 
Israël. Voor hen is de doop door onderdompeling 
een symbool van de toewijding van de gelovige aan 
Christus. Door zich te laten dopen laten zij zien dat 
zij Jezus als Messias hebben geaccepteerd en Zijn 
koninkrijk verwachten.

Literatuur
Dan Cohn Sherbok, Messianic Judaism, London 2000, 
p. 159-161
Richard Harvey, Mapping Messianic Jewish Theology, 
A Constructive Approach, Paternoster Milton Keynes 
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Ik ben woonachtig in Emst en 
lid van de Hervormde Gemeente 
aldaar. Oorspronkelijk kom ik 
uit Epe en heb daar als puber 
veel preken gehoord van dr. 
H. Vreekamp en voor een deel 
de catechisatielessen bij hem 
gevolgd. Ik vermoed dat de 
liefde voor het volk Israël daar 
is ontstaan, in bijna elke preek 
kwam ook onze oudste broeder 
aan de orde. In de afgelopen 
jaren ben ik meerdere malen 
in Israël geweest. Eén van de 
hoogtepunten was een reis die 
ik samen met ds. Van den Noort 
heb georganiseerd. Tot 2015 
was ik werkzaam als directeur 
van een bedrijf in Fotofinishing. 
Na de verkoop van dit bedrijf 
was het mijn wens om iets voor 
de samenleving te betekenen. 
Inmiddels ben ik vier jaar 
netwerkcoördinator bij stichting 
Ontmoeting, maak ik deel uit 
van het bestuur van de Ger. 
Bond en ben ambtsdrager in de 
Hervormde Gemeente van Emst. 

Ik ben ds. P.W.J. van der Toorn 
(1983), christelijk gereformeerd 
predikant in Bunschoten. Ik ben 
getrouwd en wij hebben vijf 
dochters. Ik ben afgestudeerd 
op Judaica (de leer van het 
rabbijnse Jodendom) in 
combinatie met het Oude 
Testament. Ik ben er diep van 
overtuigd dat Gods verbond 
met Israël niet is opgehouden, 
zoals Paulus beschrijft in 
Romeinen 9-11. Dat blijkt onder 
andere uit de Joden die Jezus 
als Messias belijden. Zij vormen 
al vanaf de eerste christelijke 
gemeente een symbool van 
Gods onbezweken trouw. Ik ben 
dankbaar dat ik mag dienen in 
de Stichting met de bedoeling 
de Messiaanse gemeenten in 
Israël te ondersteunen, van hen 
te leren en hun positie en werk 
onder Nederlandse christenen 
bekend te maken om zo de 
betrokkenheid op dat deel van 
Gods Koninkrijk te vergroten. 

Graag stel ik me aan u/jou 
voor. Ik ben ds. G.H. (Henk) 
Molenaar, hervormd predikant 
te Doornspijk, getrouwd met 
Mieneke en vader van vier 
kinderen. Onlangs trad ik toe 
tot het bestuur van SSMBJ. In 
een kast op mijn werkplek in 
Doornspijk staat een Bijbeltekst: 
“Want ik heb mij voorgenomen 
niets anders onder u te weten 
dan Jezus Christus en Die 
gekruisigd”. Daarnaast staat 
een Menorah en het boekje van 
Brakel: “De Toekomst van Israël”. 
Dit plaatje van mijn binnenkamer 
tekent wat ik al jong kende in 
mijn leven: Jezus als Messias 
en liefde tot het volk Israël. Ik 
vind het een groot voorrecht 
dat ik beide mag combineren 
in het werk voor de stichting. 
Vanuit mijn theologische- en 
managementachtergrond 
hoop ik mijn steentje te 
kunnen bijdragen aan al het 
werk dat gedaan wordt voor 
Messiasbelijdende Joden. Dit in 
het biddende vertrouwen dat de 
Heere Zijn volk Israël niet loslaat.

Aart Zwerus P.W.J. van der Toorn G.H. (Henk) Molenaar

Even voorstellen...
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Wanneer we verslag doen van onze activiteiten in 2019 staat 
voorop of en hoe wij onze doelstellingen hebben mogen 
vervullen. Dankbaar mogen we rapporteren dat de projecten, 
gemeenten en diaconale doelen mochten worden ondersteund 
zoals in de begroting 2019 is voorzien. Daarvoor zijn we totaal 
afhankelijk van de giften van donateurs, waaronder bedrijven 
en collecten van diverse kerkelijke gemeenten. Vanuit beide 
bronnen zijn we rijkelijk gezegend in 2019. De broeders en 
zusters in Israël die Jezus Christus hebben lief gekregen 
konden zich verheugen op de Steun vanuit onze Stichting die 
opnieuw in totaal 4,5% hoger was ten opzichte van 2018.

Algemeen
Op 1 januari 2019 trad de nieuwe directeur van onze Stichting 
dhr. H. (Herbert) Bulten in dienst. Hij volgde daarmee ds. A. 
Jonker op, bestuurder van het eerste uur van de Stichting. Ds. 
Jonker beëindigde zijn werkzaamheden op 1 maart 2019, nadat 
hij ten afscheid deel had genomen aan de bestuursreis van 29 
januari tot en met 6 februari 2019. Op deze reis kon de nieuwe 
directeur op alle projecten worden geïntroduceerd. Tijdens 
dit werkbezoek werden alle 21 projecten bezocht en werd er 
gesproken met direct betrokken predikanten en bestuurders. 
Ook werden er nog nieuwe contacten gelegd, die wellicht de 
komende jaren meer aandacht zullen krijgen. 

20–jarig bestaan
Na een zorgvuldige voorbereiding werd op 5 oktober in Putten 
in de Oude Kerk een feestelijke bijeenkomst gehouden om 
het 20-jarig bestaan van de Stichting te gedenken. Diverse 
sprekers, waaronder bestuursleden D. van Voorthuijsen, ds. 
W. van Dijk en vanuit Israël ds. David Zadok gaven indrukken 
weer vanuit heden en verleden. Een bijzonder moment 
was de introductie van het boek van Dr. Pieter A. Siebesma 
‘Messiasbelijdende Joden door de eeuwen heen’. Ook 

werden er videoboodschappen vanuit Israël getoond. Wat 
overheerste was de dankbaarheid voor de rijke zegeningen 
van de Heere, die in de afgelopen 20 jaar werden ervaren. 
Een onverwacht bijzonder moment was de decoratie van Ds. 
Jonker, vanwege zijn verdiensten voor de Stichting.

Governance
Per 1 januari zijn er enkele bestuurswijzigingen van kracht 
geworden. Ds. E. van den Noort heeft het voorzitterschap 
overgenomen van ds. A.D. Goijert. Ds. H. van der Ziel heeft de 
taak van 2e voorzitter op zich genomen. Deze functie was tot 
op heden niet ingevuld. 
In 2019 zijn de statuten, daterend uit 1999, aangepast aan de 
actuele stand van de wetgeving. De vestigingsplaats van de 
Stichting is gewijzigd van Nijkerk naar Putten. 

Ondersteuning gemeenten
In 2019 zijn de gemeenten in Arad, Kanot, Jeruzalem, MaAleh 
Adumim, Nahariya, Nazareth, Petah Tikvah, Haïfa en Karmiël 
ondersteund. In 2019 is daar Dimona bij gekomen waar Albert en 
Esther Knoester werken. Zij evangeliseren in het centrum van 
Dimona onder zeer moeilijke omstandigheden, maar mogen 
ook zegeningen ervaren op hun werk. Bij de bestuursreis 
wordt niet alleen geïnventariseerd wat de noden zijn en welke 
ondersteuning eventueel door andere organisaties wereldwijd 
wordt gegeven, maar ook hoe de gemeenten worden geleid en 
welke toekomstbeelden er leven. Tijdens de bestuursreis 2019 
zijn ook diverse theologische thema’s aan de orde gekomen 
waarmee de gemeenten in Israël worden geconfronteerd. 
Tenslotte is er in 2019 een afzonderlijke actie geweest om geld 
te werven voor ondersteuning van de kleinere gemeenten 
waarmee ruim € 50.000 bijeen werd gebracht.

Toerusting en lectuurverspreiding
Al een aantal jaren ondersteunt de Stichting Makor Hatikva 
in Jeruzalem. Ook in 2019 is een afzonderlijke actie vanuit 
de Stichting gehouden om de school verder te kunnen 
uitbouwen. Het aantal leerlingen neemt gestaag toe en 
bedroeg eind december 112. Aan de school waren eind 2019 
22 medewerkers verbonden. Makor Hatikva krijgt nauwelijks 
overheidssubsidies, terwijl de Israëlische overheid wel 
strenge eisen stelt aan gebouwen en voorzieningen. 
Met de Bible Sociëty Israël bestaan al jaren goede 
contacten. Ook Victor Kalisher, directeur van de Bible 
Society is inmiddels in Nederland een graag gezien spreker. 
De Bible Society ontwikkelt materialen voor kinderen en 
evangelisatie. De Arabisch Hebreeuwse Bijbel (parallel-
editie) is inmiddels beschikbaar en de Stichting heeft in de 
samenstelling ervan bijgedragen. Netivah heeft ook in 2019 
weer onze steun ontvangen. Het werk onder jongeren door 
Joël Goldberg en zijn medewerkers is rijk gezegend en onze 
steun meer dan waard. 

Diaconale doelen
Israël kent nog steeds veel armoede. Veel Israëli’s zijn 
afhankelijk van hulp via gaarkeukens of voedselpakketten. 
Een belangrijk deel van onze steun gaat nog steeds naar 
de gaarkeukens. Ook in 2019 was onze steun voor Be’ad 
Chaim opnieuw noodzakelijk. Be’ad Chaim ondersteunt 
ongewenst zwangere moeders in de hoop dat de kinderen 
kunnen worden gered van een abortus. Door de jaren heen 
zijn er zo 2.500 kinderen gered! Met hulp van 22 vrijwilligers 
kan Bead Chaïm veel betekenen voor vaak jonge moeders 
die gelukkig hun kind wilden behouden. Ebenezer Home, 
een verzorgingshuis voor Messiasbelijdende Joden, is al 
jaren bezig met nieuwbouwplannen. Dat moet omdat de 
overheid de huidige huisvesting niet meer tolereert. De 
veiligheid van bewoners en medewerkers is in het geding. 
De nieuwbouwplannen worden steeds duidelijker, maar 
vragen ook hoge investeringen. Van over de hele wereld 
komen donaties binnen. Onze Stichting draagt bescheiden 
bij, naar onze mogelijkheden. Vergunningen zijn inmiddels 

verleend zodat de bouw zou kunnen beginnen. 

Sprekers en voorlichting
Ook in 2019 zijn er weer diverse sprekers vanuit Israël in 
Nederland geweest. In maart sprak ds. Leon Mazin uit 
Haifa, gemeente Shavei Tsion in Leek, Montfoort, Heerde 
en Stolwijk. Ds. David Zadok was in oktober in Nederland en 
sprak in Delft, Sommelsdijk, Putten en Harderwijk.
De voorlichting in Nederland steunt in belangrijke mate 
op het blad Immanuël, dat in 2019 opnieuw vier keer 
werd uitgegeven. Naast Immanuël worden projectbrieven 
uitgegeven met doel extra financiële middelen bijeen te 
brengen. In 2019 is extra aandacht geweest voor kleinere 
gemeenten.
De contacten met de scholen zijn door onze nieuwe directeur 
in 2019 sterk geïntensiveerd. Het Wartburg College uit 
Rotterdam maakte een reis naar Israël na een grondige 
voorbereiding. De contacten met het Van Lodenstein 
College zijn eveneens gericht op het organiseren van een 
reis naar Israël. 

Meer informatie over de projecten en het werk van de 
Stichting is te vinden op de website van de Stichting 
www.messiasbelijdendejoden.nl en op te vragen via 
info@messiasbelijdendejoden.nl.

Crisis in de wereld
Het nieuwe jaar 2020 was nog maar een enkele maand oud 
of de wereld raakte verstrikt in een crisis door het Covid-19 
virus. Nagenoeg alle landen in de wereld zijn erdoor 
getroffen, ook Israël. De gemeenten en projecten die wij 
ondersteunen zijn eveneens in de problemen gekomen. 
De schade is op dit moment nog niet te overzien. Zeker is 
wel dat er extra hulp nodig is, zowel diaconaal als naar de 
gemeenten zelf. Daarvoor heeft de Stichting samen met 
een groot aantal Israël fondsen in Nederland een hulpactie 
gestart: ‘Noodhulp Israël’. 

Jaarverslag 2019
Jaarlijks, en dit jaar iets later dan u van ons gewend 

bent, zijn wij gewoon verslag te doen van onze 
activiteiten en financiën. Ook dit jaar willen wij dit 

graag doen omdat we mogen 
terugzien op een bijzonder en rijk gezegend jaar. 

We zien dat God de Messiasbelijdende Joden 

zegent en voor anderen een zegen doet zijn.

STICHTING  STEUN  MESSIASBELIJDENDE  JODEN   1110   STICHTING  STEUN  MESSIASBELIJDENDE  JODEN



Korte toelichting bij 
de Jaarrekening 2019

Het boekjaar 2019 is gestart in lijn met het financieel
beleid, waarbij de bestemmingsreserve verantwoord
wordt teruggebracht tot op het niveau van de continuïteits-
reserve.

Dankbaar mochten we echter ondervinden dat in
2019 de inkomsten stegen t.o.v. 2018 met 8,1%
(2018: 3,9%). De ontvangen giften waren € 22.293
hoger, maar ook werden er legaten tot een bedrag
van € 44.984 ontvangen. Legaten worden zoals gebruikelijk
niet begroot.

De ondersteuning van gemeenten en projecten in
Israël is zoals begroot afgewikkeld. Daarmee is opnieuw
4,5% (2018 eveneens + 4,5%) meer uitgekeerd
aan de doelstellingen. In 2019 zijn aan het
einde van het kalenderjaar geen extra uitkeringen
aan gemeenten en projecten gedaan, zoals in de afgelopen
jaren steeds gebruikelijk.

De lasten waren lager dan begroot doordat de jaarlijkse post
voor onvoorziene ondersteuning aan gemeenten en
projecten niet noodzakelijk bleek te zijn.
De kosten van werving en beheer waren in 2019
€ 5.288 hoger (2018: € 9.041 lager) dan begroot.

Het positieve resultaat van 2019 is toegevoegd aan
de bestemmingsreserve.
Wanneer u graag een volledig Jaarverslag 2019 wilt
ontvangen, dan kunt u die opvragen via: 
penningmeester@messiasbelijdendejoden.nl

Staat van baten en lasten over 2019 

BATEN 2019 2019 2018

Geworven baten Werkelijk Begroting Werkelijk

Baten van particulieren 495.432 501.180 495.509

Baten van bedrijven 50.434 33.417 33.039

Baten van verbonden organisaties 

zonder winststreven 133.903 130.403 128.928

Overige baten 45.191  12.750

Som van de baten 724.960 665.000 670.226

LASTEN 2019 2019 2018

Besteed aan doelstelling Werkelijk Begroting Werkelijk

Diaconale ondersteuningen 204.000 212.000 195.000

Ondersteuning gemeenten 166.000 163.000 160.209

Toerusting gemeenten in Israël 191.000 191.000 181.380

Voorlichting in Nederland 79.585 84.533 98.199

Onvoorzien 15.000

Totaal besteed aan doelstelling 640.585 665.533 634.788

Kosten werving en beheer

Wervingskosten 21.779 23.500 24.453

Kosten beheer en administratie 53.119 46.110 30.506

Totaal werving en beheer 74.898 69.610 54.959

Financiële baten en lasten 5.157 5.100 5.920

Totaal van de lasten 720.640 740.243 695.667

Resultaat 4.320 -75.243 -25.441

Kort Financieel Jaarverslag 2019
Balans per 31 december 2019

ACTIVA 2019 2018

Materiële vaste activa 1.617  

Voorraden 15.188

Vorderingen 6.499 10.290 

Liquide midelen 574.305 568.710

Totaal 597.609 579.000

PASSIVA 2019 2018

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 214.500 214.500

Bestemmingsreserve 339.511 335.191

Langlopende schulden 22.372 24.171

Kortlopende schulden 21.226 5.138

Totaal 597.609 579.000

Verdeling lasten 2019

Financiële baten en lasten
Kosten beheer en administratie

Wervingskosten
Voorlichting in Nederland

Toerusting gemeenten in Israël
Ondersteuning gemeenten

Diaconale ondersteuning
€-        €50     €100    €150    €200   €250

€ x 1000

Van elke ontvangen Euro is in 2019 € 0,88 besteed aan 
onze doelstellingen (2019, 0,95)
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DV 21 oktober tot 31 oktober 2020 

Messiasbelijdend voorgangersechtpaar  
Ds. David  en Eti Zadok in Nederland 

De Stichting Steun Messiasbelijdende Joden heeft de 
Messiasbelijdende predikant ds. David Zadok uit Israël 
uitgenodigd om ook in 2020 naar Nederland te komen, 
dit keer samen met zijn vrouw Eti Zadok. Zadok is direc-
teur van uitgeverij HaGefen (de Wijnstok) en predikant 
van de gemeente Chesed weEmet (Genade en Waar-
heid).  Eti verleent pastoraat aan vrouwen, is counseler 
voor o.a. soldaten en betrokken bij een bijbelclub voor 
kinderen. David zal spreken over het leven als messias-
belijdende Jood in Israël. Ook Eti is beschikbaar om te 
vertellen over haar inzet binnen en buiten de gemeente.
U kunt David en Eti samen uitnodigen, maar ook is ieder 
afzonderlijk beschikbaar voor een ontmoeting met u 
(als vrouwenvereniging, bijbelstudiegroep, gemeente-
avond, etc).

Op de volgende dagen zijn David en /of zijn vrouw Eti 
beschikbaar als  spreker: 
van DV woensdag 21 oktober tot en met zaterdag 31 
oktober.

Wilt u hen laten spreken? 
Neem dan contact op met:

Marco Daudeij

spreker@messiasbelijdendejoden.nl      
06 - 33846305

Messiasbelijdende Joden

Contact met

Bezoek David 
en Eti Zadok

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.

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

Oproep
In ons magazine Immanuel willen we naast onze partners, de mensen achter onze projecten 
in Israël,  ook onze achterban in Nederland  (indien daar ruimte voor is) aan het woord laten. 
Wat algemene invalshoeken  hiervoor kunnen zijn; 
Messiasbelijdende Joden zijn veelal een vergeten groep. 
Toch ondersteunt u hen.

• waarom toch ondersteunen?
• wat beweegt u en waarom is het belangrijk?
•  hoe merken mensen in uw omgeving dat u messiasbelijdende joden  een warm  

hart toedraagt?
• hebt u een band met speciale projecten?
• etc.

Heeft u een verhaal te vertellen stuur dan uw verhaal per mail naar 
hbulten@messiasbelijdendejoden.nl

VACATURE

Coördinator 
Fondsenwerving 
& Communicatie
(0,4 - 0,6 fte)

  messiasbelijdendejoden.nl/vacature

Gezocht: 
Vergaderruimte en opslag 
in omgeving Putten/Nijkerk
Helaas kunnen we vanaf 1 Januari 2022 niet meer terecht op onze vertrouwde plek in Nijkerk. 
We  kijken uit naar een nieuwe locatie en wellicht kunt u ons van dienst zijn. 

We zoeken een vergaderruimte voor ons bestuur. Het gaat om maximaal 12 mensen met toegang tot voorzieningen 
als koffie en thee. De vergaderruimte zal 4 tot 6 keer per jaar worden gebruikt, meestal op een donderdagmiddag. 
Daarnaast zoeken we een veilige, droge en goed toegankelijke opslagruimte voor onze materialen (zoals boeken, 
folders, presentatiemateriaal, administratie en apparatuur). Met 10 m2 zijn wij al meer dan tevreden. 
Onze voorkeur gaat uit naar een locatie waar beide ruimten aanwezig zijn binnen één gebouw.
Heeft u mogelijkheden of een tip dan horen we dat graag. 
U kunt contact opnemen met Pim van den Ent (penningmeester, penningmeester@messiasbelijdendejoden.nl) 
of Herbert Bulten (directeur, hbulten@messiasbelijdendejoden.nl).  
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Steun ons

De organisatie Be’ad  Chaim (voor het leven) helpt iedere vrouw, getrouwd of ongetrouwd, 
Joods of Arabisch, ongeacht godsdienstige achtergrond. Er wordt hulp geboden door 

gesprekken, maatschappelijke en financiële ondersteuning. Ook verstrekt men babykleertjes, 
wegwerpluiers en andere zaken die de moeder nodig heeft.

Steun de Messiasbelijdende 
Joden in hun strijd tegen abortus

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


