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In Israel worstelt men nog met de naweeën van de tweede lockdown. 
NoodhulpIsrael hopen we begin 2021 af te sluiten en daarom roepen 
we u nog één keer op om te helpen. Een aantal verhalen laten zien wat 
uw hulp betekent. Ook Arabische christenen mogen een thuis vinden bij 
Messiasbelijdende Joden. Onder één dak, getuigend en lerend van Jezus.  
Zo wordt kinderen al heel jong geleerd om niet politiek, maar Iemand 
anders leidend te laten zijn in hun leven. Extra steun voor deze en andere 
projecten die we al jaren structureel ondersteunen is hard nodig. 

We zijn blij dat Rebecca onze stichting komt versterken op gebied van 
communicatie en fondswerving. Ze stelt zich voor en we heten haar 
hartelijk welkom. Als het goed is gaat u meer van ons zien en horen en 
proberen we ook andere doelgroepen meer te betrekken bij onze missie.

De vorige keer (#2) schreef ik over verootmoediging in relatie tot corona. 
Verootmoediging en recht doen is een cruciaal element in het leven van 
een christen. Toch is dat niet het laatste.  Ds. Verhoeven schrijft in zijn 
meditatie dat de Heere alles zal volmaken van gerechtigheid. Ook bij geen 
gebed, geen schudbelijdenis of geen verandering is het God die beloofd 
heeft dat Hij niet zal vergeten.  

In het jaar van 75 jaar bevrijding en schuldbelijdenis van diverse kerken 
aan de Joodse gemeenschap is het goed om ook aandacht te geven hoe 
Messiasbelijdende Joden denken over de Holocaust. Dr. Siebesma laat 
zijn licht daarover schijnen.  Als ik nadenk over verootmoediging blijft het 
pijnlijk te ervaren dat ook bij diverse christenen die juist betrokken zijn op 
Israel, het lijkt of Messiasbelijdende Joden een vergissing zijn. Gelukkig 
is er dialoog tussen christenen en joden. Belangrijk. Maar ondertussen 
mogen bij uitstek Messiasbelijdende Joden vaak niet meedoen. Hun 
verbondenheid aan de Joodse Messias, hun Zaligmaker en enige weg tot 
God ligt te gevoelig. Durven wij met hen onze stem te verheffen?  

Joel Goldberg is vol van zijn Joodse Messias en draagt dat graag over 
aan de volgende generatie. Duidelijk geroepen om jongeren en de kring 
daaromheen toe te rusten voor de enorme uitdagingen waar ze voor staan. 
Juist Gods hand in zijn eigen jeugd maken dat Netivah onverminderd 
doorgaat. Corona of geen corona. Prachtig om met Gods hulp en uw 
gebed en gave deze mensen en projecten te mogen ondersteunen. 

Verootmoediging

‘Corona of geen corona. 
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en uw gebed en gave deze 
mensen en projecten te 
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Ds. J.A.W. Verhoeven
Krimpen aan de IJssel

Gepassioneerd voert de HEERE een geding met Zijn volk. Hij heeft 
hen liefdevol grootgebracht als Zijn eigen kinderen, maar het volk … 
‘Een ezel kent de krib van zijn eigenaar, maar Israël vergeet Mij.’ Geen 
opstand. Gewoon vergeten. Dat raakt de HEERE in Zijn hart. 

Is dat erg? Ja, want vergeten verraadt achteloosheid. Het interesseert 
mij niet wat Hij met mij wil. Desinteresse in de HEERE leidt vroeg of 
laat ook tot onverschilligheid tegenover mensen. Wie de HEERE 
kwijt raakt, raakt Zijn wet kwijt. Dan breekt de hel los. Dan gaat de 
humaniteit er aan. Dan wordt Israël als Sodom en Gomorra.

Sion zal door recht verlost worden. Zwarte zonden zullen worden 
als witte sneeuw (vs.18). Hoe dan? Door bekering: Was u! Reinig u! 
De verdrukten helpen! Recht doen aan weeskinderen! Corruptie en 
vriendjespolitiek beëindigen (vs.16-17,21-23)! Niet zonder recht: niet 
zonder gehoorzaamheid aan de Thora. En de heidenvolken moeten 
het recht leren van Israëls God. Je naaste liefhebben. Je stem 
verheffen tegen onrecht. In de bres springen voor het kwetsbare, 
soms nog ongeboren, leven. Verlossing zonder bekering is 
goedkoop gepraat. Daar doet Jakobus een boekje over open: ‘Geloof 
zonder werken is dood.’

Heeft de boodschap Jesaja iets uitgehaald? Is er bekering gekomen? 
Brengen wij het op om de HEERE te vrezen? Nergens in Jesaja 1 
lezen we over verootmoediging van de kant van het volk. Geen 
schuldbelijdenis, geen gebed, geen verandering.  

En toch! De HEERE spreekt en het is er. ‘Ik zal uw rechters teruggeven 
als vroeger.’ Ik zal! Ik zal! Hij alleen doet het. Wat Hij begint, voltooit 
Hij. Hij laat Zich niet tegenhouden. Want in Zijn hart brandt liefde voor 
Zijn uitverkoren volk. Zij vergaten Hem, maar ‘Ik zal u niet vergeten’ 
(49:15). Eeuwige ontferming. Daarom is Christus gezonden, om alle 
schuld te dragen, om alles nieuw te maken. Hij brengt het recht 
voort. Sion zal verlost worden door het geloof in Hem. Én daarbij ook 
allen, die in Sion ingelijfd zijn. Dan zal de HEERE alles vol maken van 
Zijn gerechtigheid. Gelooft u dat? ‘Ik zal! Ik zal!’ 

“Ik zal uw 
rechters 
teruggeven als 
vroeger...
Sion zal door 
recht verlost 
worden”  
Jesaja 1:16-27

IK ZAL u niet 
vergeten!
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Opgroeien in Israel
Nadat we geëmigreerd waren, woonden we een korte tijd in 
Bat Yam, vervolgens verhuisden we naar Rishon LeZion waar 
ik de meeste jaren van mijn jeugd heb gewoond. Er was geen 
gemeente in de stad waar wij woonden, maar op Shabbat 
kwamen we samen met een paar andere messiaanse families 
uit de omgeving. Op een bepaalde Shabbat hoorde ik een grote 
groep schreeuwen. Toen we door onze half geopende luxaflex 
naar buiten keken, zagen we dat onze straat vol stond met 
schreeuwende Orthodox Joodse mannen. Al snel stonden ze in 
onze tuin en in ons huis. Mijn ouders grepen ons en we vluchten 
door het achterraam, totdat de politie kwam en de menigte 
uiteen dreef. 
Ondanks het feit dat deze gebeurtenis op 11-jarige leeftijd 
vooral spannend en enerverend was, realiseerde ik me niet 
dat deze ervaring enorm effect zou hebben op mijn kijk op 
de samenleving en mijn identiteit.  De volgende dag werd ik 
belachelijk gemaakt met de denigrerende naam “de Christen” 
(notsri). Dit is uiteraard de grootste nachtmerrie van iedere tiener 
die bezig is zijn identiteit te ontwikkelen en een diep verlangen 
heeft om bij de groep te horen. Vanaf dat moment was ik nooit  

 
meer dezelfde. Ik kreeg altijd een stempel van mijn omgeving en 
kon nooit eens gewoon opgaan in het grote geheel. Dit had voor 
mij als tiener tragisch kunnen aflopen, maar het was duidelijk 
Gods weg om mij te leren niet mijn identiteit te vinden in wat 
mensen vinden, maar in Hem. Begrijp me goed, ik heb een fijne 
jeugd gehad met vrienden die ik oprecht kon vertrouwen. Maar 
terugkijkend op mijn leven, was het Gods soevereine hand die 
de moeilijke ervaring in mijn tienerjaren deed meewerken ten 
goede. Ik vind het belangrijk om dit met u te delen, omdat heel 
veel Messiaanse jongeren waar we in Netivah mee werken, ook 
met dezelfde ervaringen worstelen. Ze hebben een verlangen 
om erbij te horen, wetende dat als we oprechte discipelen van 
Jezus zijn we misschien nooit aanvaard zullen worden door 
onze Joodse broers. 

Jeugd en militaire dienst
Door Gods genade kwam ik op 16 jarige leeftijd tot geloof en op 
18 jarige leeftijd ging ik in het leger. Ik diende drie jaar lang, onder 
andere als sergeant, binnen een gespecialiseerde eenheid op 
de Golanhoogte. Tijdens mijn diensttijd groeide mijn geloof en 

Ik ben in 1969 geboren in Amerika in een Messiaans 
Joodse familie als een na jongste van 5 kinderen. Mijn familie was 

Messiaans Joods. In 1970 verhuisden we als gezin naar Israel. 

Joel Goldberg
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ervaarde ik Gods bescherming en voorzienigheid bij moeilijke 
momenten. Mijn familie bad veel voor me en dat gaf mij kracht. 
Maar dit was voor veel van mijn Messiaanse vrienden niet het 
geval. De meesten van hen lieten het geloof achter zich tijdens 
deze cruciale jaren. Vooral vanwege problemen met hun 
identiteit, het niet genoeg geworteld te zijn in het Woord en 
het ontbreken van een kring van standvastige en betrouwbare 
gelovigen die steun, veiligheid en richting  bieden.  
Toen het einde van mijn militaire diensttijd naderde had ik een 
diep verlangen om te groeien in het geloof en om Gods Woord 
te bestuderen. In Israel was toen geen Bijbelschool, dus ging ik 
voor 6 maanden naar de Capernwray Bijbelschool in Engeland. 
Daar werd ik enorm opgebouwd in mijn geloof en ook ontmoette 
ik daar mijn vrouw Leila. 

Onze roeping
We trouwden in 1992 waarna we 4 jaar in Amerika hebben 
gewoond om onze studie af te maken. 
Mijn vrouw kreeg haar diploma gezondheidsonderwijs en 
ik haalde mijn diploma grafisch ontwerper. Kort daarna 
verhuisden we terug naar Israel met onze eerste dochter 

Abigaïl en begon ik te werken voor verschillende uitgeverijen 
rond Tel-Aviv. In deze periode werd ik ook gevraagd om een 
Messiaanse jongerengroep te leiden in de omgeving van Tel 
Aviv. We bouwden een klein team en ervaarden Gods leiding 
om steeds meer jeugd te bereiken. We hielden wekelijkse 
bijeenkomsten en organiseerden jeugdconferenties met 
lokale jeugd leiders. In 7 jaar tijd groeiden we van een handvol 
jongeren naar 30-40 jongeren die wekelijks vanuit Haifa, 
Jerusalem en Beersheba naar ons toekwamen. Inmiddels 
hadden we 3 kinderen en Leila en ik besloten dat het tijd was 
om ons fulltime in te zetten voor jeugdwerk. Om de jeugd goed 
te kunnen dienen wilde we ook de juiste training en scholing 
ontvangen. Twee jaar lang studeerden we vervolgens aan de 
Western Seminary in Amerika waar Leila en ik onze diploma’s 
haalden op het gebied van jeugd en familiezorg.

Netivah
Toen we na twee jaar terug kwamen, bemoedigde de lokale 
gemeente in Netanya ons om een jeugdcentrum te starten. 
Dit was het begin van Netivah Ministries. In het begin richten 
we ons vooral op training van lokale jeugdwerkers, wekelijkse 
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Tijdens de Corona crisis.  
Gezien het feit dat fysieke bijeenkomsten ernstig beperkt zijn, 
worden we als team uitgedaagd om opnieuw na te denken 
over onze manier van werken. Onze roeping blijft hetzelfde. 
Juist op momenten van crisis willen we jongeren en soldaten 
bereiken en bemoedigen, ook al betekent dat  harder werken en 
creatiever zijn als nooit te voren. Vlak voor de eerste lockdown 
riepen we het Netivah-team bij elkaar en maakten we een 
plan om het werk effectief te kunnen voortzetten. We richten 
onze aandacht op activiteiten waar weinig of geen persoonlijk 
contact voor nodig is zoals: 

+  Media: We produceren 3 YouTube Bijbelstudies per 
week en een Bijbelstudie voor soldaten. 

+  Individuele distributie: We hebben 600 T-shirts geprint 
die we door lokale jeugdwerkers lieten uitdelen aan 
hun jongeren, om persoonlijke communicatie te 
bevorderen. 

+  Zorgpakketten: We maakten zorgpakketten voor 
soldaten die via de eigen gemeente uitgedeeld konden 
worden zodat ook de lokale gemeente betrokken is. 

Daarnaast hebben de bijeenkomsten doorgang gevonden, zij het 
in kleiner verband. Dit betekende nog harder werken.  Maar één 
van onze slogans is “Corona zal ons nooit stoppen.” En wanneer 
deze crisis over is, willen we niet de brokstukken oprapen, maar 
terugzien op een tijd die we goed hebben gebruikt.  We doen 
ons uiterste best om de bediening voort te zetten. We hopen 
dat we door de crisis sterker in geloof zijn geworden. We zijn vol 
goede moed om verder te gaan. We zetten ons in voor het kleine 
wat ons is toevertrouwd en vertrouwen op God.  Hem komt alle 
eer toe.

Joel Goldberg (Vervolg)

jeugdbijeenkomsten en nationale jeugdconferenties. Al snel 
zagen we dat jonge mannen en vrouwen die dienden in de 
militaire dienst (IDF), onze ondersteuning en bemoediging 
nodig hadden. Daarom organiseerden we vier keer per jaar 
conferenties voor deze doelgroep.  Ook zagen we dat veel 
messiaanse jongeren niet voorbereid waren op datgene wat 
hun te wachten stond tijdens de jarenlange diensttijd. Hen 
wacht namelijk flink wat uitdagingen op emotioneel, geestelijk, 
seksueel en relationeel gebied. Veel van deze jongeren lieten 
het geloof achter zich vanwege slechte voorbereiding en het 
ontbreken van steun. Daarom startten we in samenwerking 
met Lech-Lecha een kort durend programma voor jongeren die 
net afgestudeerd waren en zich voorbereiden op het militaire 
leven. Dit programma heet “Netsor” (bewaker). “Netsor” is 
een intensief, tiendaags, zomerprogramma met gemiddeld 
70-80 deelnemers waar we studenten bemoedigen om diep 
geworteld te zijn in het Woord, in hun geloof en om ook met 
kracht hun geloof te delen. In dit programma hebben we 
preken, workshops en gebed. Maar het programma heeft ook 
een lichte militaire insteek met allerlei (nachtelijke) oefeningen. 
Een van onze andere programma’s is “Arrows.” Dit is een 
uitgebreid discipelschapstraining van tien weken met 18-25 
jongeren. Hier focussen we op het verdiepen van de kennis 
van Gods Woord, theologie, geloofsverdediging, geschiedenis, 
ethiek, sociale problematiek, en het verdiepen van hun 
identiteit in Christus. We behandelen vragen zoals: “Wat 
betekent het om een discipel van Jezus te zijn als Jood, soldaat, 
Israëliër en vooral als mens naar Gods beeld geschapen maar 
levend in een zondige, gebroken wereld? Dit zijn problemen 
die al generaties lang bekent zijn, maar nu hebben we een 
mogelijkheid om hierop in te spelen.  Als Netivah hebben we 
10 mensen in dienst. Mijn gebed en verlangen is om deze 
generatie jongeren en soldaten toe te rusten in hun geloof.  
We willen lokale gemeenten dienen door hun jeugdleiders 
te trainen, conferenties, kampen  en andere activiteiten te 
organiseren waar jongeren en soldaten saamhorigheid, 
bemoediging en geestelijke voeding vinden. 
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Hallo, ik ben Rebecca. Ik ben het nieuwste teamlid van 
Stichting Steun Messiasbelijdende Joden. Mijn man en ik 
zijn vereerd dat ik een steentje bij mag dragen aan de visie 
en missie van deze mooie groep mensen. We hebben twee 
jongens, Noach (3) en Yosiah (1). De afgelopen 7 jaar hebben 
we in Amerika gewoond, maar sinds de zomer zijn wij weer in 
ons thuisland om dichter bij familie in de buurt te zijn. Mijn 
man is opgegroeid in een Joods gezin en heeft op jonge 
leeftijd Jezus leren kennen als de Messias. Ons hart klopt 
om te mogen zien dat ook het Joodse volk Jezus mag leren 
kennen als de lang verwachte Messias die was, die is en die 
spoedig komen zal. 

Nu begrijpt u misschien waar mijn betrokkenheid bij de 
stichting vandaan komt. 

Als de nieuwe coördinator van communicatie en fondswerving 
ga ik mij bezig houden met het verdiepen van de relatie met u, 
als onze achterban, en met het bereiken van nieuwe mensen 
die mee willen doen in het steunen van de initiatieven van de 
Messiasbelijdende Joden in Israël. Sociaal Media is daar een 
onderdeel van. Doormiddel van deze communicatie kunnen 
wij de jongere generatie bereiken en meenemen in liefde 
voor onze Joodse oudere broer in Christus. Dit zal op termijn  
zijn vruchten afwerpen. Mijn hoop en verlangen is om een 
dominosteentje te zijn wat de liefde voor onze Joodse broer 
aanwakkert in anderen.  Dat de Messiasbelijdende gemeenten 
en organisaties in Israël de financiële en gebedssteun zullen 
ontvangen en om daadwerkelijk de liefde van Jezus te zien 
doorbreken in Israël. 

Terug naar het

15 jaar geleden stapte ik een vreemd land binnen waar ik verrast 
werd door een diep gevoel van thuiskomen. Ik begreep er niks van, 

maar Israël kreeg een speciale plek in mijn hart. De tekst uit het boek 
van Ruth werd voor mij een voortdurend gebed: “Want waar u heen 
gaat, zal ik ook gaan, en waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw 
volk is mijn volk en uw God mijn God.” (Ruth 1:16 HSV) Maar ik loop 

op de zaken vooruit. Laat ik me eerst even voorstellen. 

Rebecca Kroese

thuisland
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Prof. Dr. A. Siebesma

Hoe denken Messiasbelijdende 
Joden over de Holocaust?

Inleiding  
Er wordt heel verschillend gedacht over het waarom 
van de Holocaust, de moord op de zes miljoen Joden. 
Sommige rabbijnen vroegen zich af waar God was, 
toen Zijn volk in de gaskamers werd uitgemoord 
en willen daarom Zijn bestaan in twijfel trekken. 
Bijvoorbeeld de Amerikaanse rabbijn Richard L. 
Rubenstein stelt in zijn boek “After Auschwitz” 
(1966) dat God tijdens de Holocaust is gestorven en 
we daarom niet meer in Hem kunnen geloven. Aan 
de andere kant van het spectrum zien sommige 
ultraorthodoxe rabbijnen de Holocaust als een straf 
van God op de zonden van het Joodse volk. Het 
meest uitgesproken hierin was rabbi Joel Teitelbaum 
(1887-1979), hoofd van de Satmar Chassiediem. Hij 
poneerde dat niet alleen het antisemitisme, maar 
ook de moord op de zes miljoen Joden in de Tweede 
Wereldoorlog een straf van God was. Hij wees daarbij 
met name op de zionisten, omdat zij zonder bekering 
tot God de staat Israël hebben gesticht.  Maar andere 
chassidische rebbes waren het niet met hem eens. 
Shalom Noah Berezovsky, de rebbe van Slonim, zag 
de Holocaust als één van de barensweeën van de 
Messias, dwz. de wereldwijde rampen die moeten 
plaatsvinden, voordat de Messias kan komen. 
Weliswaar had God Zijn hand hierin, maar het was niet 
te wijten aan enige menselijke zonde of handelen. 
Hitler was te vergelijken met Amalek of Haman, die net 
als hij het Joodse volk wilden uitroeien. 

Trauma 
Ook Messiasbelijdende Joden hebben nagedacht 
over het waarom van de Holocaust en hebben net 
als de andere Joden er verschillende meningen 
over. Het valt me op dat zij er relatief weinig over 
hebben gepubliceerd.  Een reden kan zijn dat zij 
en hun families zelf ook slachtoffers waren. Hitler 
vermoordde de Joden ongeacht hun opvattingen. 
Of ze orthodox-joods waren, liberaal, atheïst of lid 
van een christelijke kerk, was irrelevant. Het christen 
zijn bood voor Joden geen of slechts beperkte 
bescherming.  Een van de eerste transporten naar 
Auschwitz in Nederland betrof de kleine groep 
Rooms-katholieke Joden. Onder hen waren een 
aantal nonnen en priesters en heel veel kinderen. De 
laatste jaren wordt er steeds meer gepubliceerd over 
(tot dusver onbekende) Joodse christenen uit Polen, 
Hongarije en Roemenië die tijdens de oorlog door de 
Nazi’s zijn vermoord. 
Na de oorlog hadden Joodse christenen net als de 
andere Joden te kampen met verwerkingsproblemen. 
Marjorie Eberlé-Gotlib, de vroegere voorzitter van 
Hadderech, kwam in de Tweede Wereldoorlog tot 
geloof in de Messias en zij heeft altijd heel veel 
steun gehad aan haar geloof. Maar de dood van 
haar ouders in Auschwitz (ze was enig kind) was 
een ongeneeslijk trauma die ze tot het eind van haar 
leven heeft moet dragen en waar ze nooit over heen 
is gekomen. Andere Nederlandse Messiasbelijdende 
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joden zijn in de Sinaï kliniek opgenomen geweest 
vanwege oorlogstrauma’s en hun kinderen en 
kleinkinderen hebben evenzeer last van tweede en 
derde generatie problemen als de overige Joden 
in Nederland. Er waren Joodse christenen, die zo 
getraumatiseerd waren, dat ze hun geloof in God 
vaarwel zeiden, omdat ze niet meer in Hem wilden 
geloven.

Oordeel van God?
Het zijn dan vooral Messiasbelijdende Joden in 
de Verenigde Staten die over het waarom van de 
Holocaust en de plaats die God hierin had, hebben 
geschreven. Maar ook zij vinden het niet eenvoudig 
een eenduidig antwoord hierop te geven. Als de 
Holocaust een oordeel van God is op de zonden 
van het Joodse volk, waarom zijn dan ook Joden 
vermoord die in Christus geloofden? En hoe zit het 
dan met de één miljoen onschuldige kinderen die 
zijn omgekomen? Wat zegt dat over God?
De Messiasbelijdende theoloog Louis Goldberg 
noemt verschillende opvattingen om het 
onschuldig lijden in de Holocaust te verklaren, 
maar vindt uiteindelijk geen daarvan bevredigend. 
Zijn conclusie is dat we net als de profeet 
Habakkuk deze vragen aan God moeten overgeven 
en door geloof mogen leven (Hab.2:4). Barry 
Leventhal en Tsvi Sadan verbinden het lijden van 
het Joodse volk in de Tweede wereldoorlog met het 
lijden van Christus.   

Het meest uitgesproken is Arthur Katz (1929-2007), 
die voorganger was van een Messiasbelijdende 
gemeente in Minnesota. Hij schreef een 
controversieel boek over de vraag waar God 
was tijdens de Holocaust. Katz merkt op dat 
maar weinig Joden de vraag of de Holocaust en 
andere rampen die hen in de afgelopen 2000 
jaar zijn overkomen een oordeel van God was,  
serieus willen nemen. Jaren geleden ontmoette 
hij Elie Wiesel, een bekend Joods schrijven en 

zelf overlevende en stelde hem die vraag. Wiesel 
antwoordde zeer geschokt “Ik weiger om daarover 
na te denken”.

Maar Katz begon er zelf wel over na te denken en 
kwam op basis van het verbond dat God in het 
Oude Testament met Zijn volk heeft gesloten, tot 
de conclusie dat er wel degelijk sprake is van een 
oordeel. Hij verwijst hierbij naar Lev. 26 en Deut. 28 
en 30, die over zegen en vloek gaan. De stichting 
van de staat Israel ziet hij dan ook als een teken 
van de opstanding van het Joodse volk (op basis 
van Ez. 37). God oordeelt Zijn volk met  het doel 
om hen weer bij Hem te brengen. Het staat niet 
los van Zijn genade (vergl. Hebr. 12:6-9). Dat veel 
Messiasbelijdende Joodse theologen deze visie 
niet delen, moge duidelijk zijn.  

Literatuur
•  Arthur Katz, The Holocaust Where was God?, 

An appeal for Jewish Consideration, 1998 
•  Richard Harvey, Mapping Messianic Jewish 

Theology, A Constructive Approach, 
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•  David Biale e.a., Hasidism, A New History, 
Princeton University Press 2018, pag. 658-
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Holocaust) 

STICHTING  STEUN  MESSIASBELIJDENDE  JODEN   9



De aanvragen (ruim 30) die we hebben ontvangen liggen rond 
de €300.000. Daar kunnen we niet aan voldoen, maar we hopen 
dat we de meeste nood kunnen lenigen. Rond Januari 2021 
hopen we de actie af te ronden. Nog steeds is er veel financiële 
zorg bij onze broeders en zuster, juist ook vanwege de tweede 
lockdown in Israel. Help u nog éénmaal mee? Hierna leest u 
concreet wat uw extra hulp betekent voor één van de projecten 
die onze hulp inriep. Naast structurele steun die we als stichting 
al jaren aan MakorHaTikvah bieden hebben we, mede dankzij u, 
uit het Noodfonds inmiddels €30.000 over mogen maken. 

Herbert Bulten

Noodhulp Israel fonds is voor ons een enorme zegen. Veel 
families hebben tijdens de coronacrisis hun baan verloren en als 
gevolg daarvan ontvangen we steeds meer hulpvragen vanuit 
deze families hoe ze de schoolkosten kunnen financieren. De 
financiële steun van de Nederlandse christenen was essentieel 
om deze families te ontlasten, waardoor hun kinderen op onze 
Messiaanse school konden blijven. Daarom wil ik graag een paar 
verhalen met u delen over de impact die Noodhulp Israel voor ons 
heeft. Uw hulp heeft het ook mogelijk gemaakt om de salarissen 
van onze onderwijzers te kunnen blijven betalen zodat zij, zelfs 
tijdens de beide lockdowns,  voortdurend  les hebben kunnen 
geven. We bidden voor onze vrienden in Nederland en zegenen 
u vanuit Jeruzalem.

Yoel Russu, Directeur Makor HaTikvah

Van de Kattan familie:
Wij zijn een Arabische familie en wonen in het 
oude gedeelte van Jeruzalem. We hebben twee 
kinderen; Liala en Ibrahim. We hebben lang gebeden 
om een school te vinden die het geloof in Jezus de 
Messias centraal heeft staan. Op een dag ontmoette ik 
iemand op mijn universiteit en ik vertelde haar over mijn 
zorgen omtrent het onderwijs van de kinderen. Ik vertelde 
dat ik geen school kon vinden waar Jezus centraal staat 
en er in het Hebreeuws onderwijs gegeven werd. Zij 
vertelde over de Makor HaTikvah.         
 Ik begon te huilen omdat ik haast niet kon geloven dat 
mijn gebeden eindelijk waren beantwoord. Ik was zo 
blij dat ik het hoofd van de school direct heb gebeld. Hij 
was ontzettend vriendelijk en behulpzaam. Ondanks 
dat mijn kinderen nog geen Hebreeuws spraken werden 
ze meteen toegelaten op de school. Ze gaan met liefde 
naar school. Elke dag word er geopend met gebed en 
dankzegging. Ik dank God voor Zijn genade, zegen en 
aanwezigheid in Makor HaTikvah.

Zoals u weet zijn we rond maart dit jaar begonnen met NoodhulpIsrael 
(noodhulpisrael.nl). Tot nu toe hebben we €175.000 ontvangen en 
we danken u daar hartelijk voor. Wat een mooi bedrag. Nog eenmaal 
willen we uw aandacht vragen. 
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Van de Avinoam familie: 
We hoorden voor het eerst over de school 
Makor HaTikvah, nog voordat onze kinderen 
geboren waren. Het was ons diepste 
verlangen dat onze kinderen daar ooit naar 
school zouden kunnen gaan. We waren dit 
verlangen eigenlijk vergeten, tot de dag 
dat onze oudste zoon Nethanel groep 4 
afrondde en grote tegenstand begon te 
ervaren, waardoor hij niet langer naar het 
openbaar onderwijs kon. Hij begon tekenen 
van depressie te tonen. We richtten onze 
aandacht op onze Schepper en baden: 
“Wat moeten we doen?” Tijdens dit gebed 
werd het oude verlangen weer wakker. 
Vanaf toen ging het erg snel. Yoel en 
het onderwijsteam ontvingen ons met 
open armen en Nethanel kon al snel bij 
Makor HaTikvah terecht. Hij moest wel veel 
langer met het openbaar vervoer reizen 
dan hij gewend was, maar dit vond hij niet 
erg, omdat hij zich eindelijk thuis voelde 
op school. Al onze drie kinderen zitten nu 
op deze geweldige school. We danken 
de Heere Jezus en de donoren voor de steun 
in deze moeilijke tijd waar privé onderwijs 
haast niet te bekostigen is voor ons. Dankzij 
uw giften kunnen we ons hoofd boven water 
houden en onze kinderen het beste geven. 
We voelen ons enorm gesteund met het feit 
dat onze kinderen zijn omringd door leraren 
die Jezus, onze Messias, centraal stellen. 
Wij wensen u Gods zegen toe in voorspoed, 
maar ook in moeilijke tijden.

ViraMask presenteert BioBlocX™
 Hightech antivirusmasker

 Herbruikbaar en wasbaar

 Vijflaags bescherming

 Optimaal draagcomfort

 Product of Israel

ViraMask presenteert 
het BioBlocx antivirus-

masker. Een hightech en 
herbruikbaar mond- en 

neusmasker met een unieke 
vijflaags bescherming.

1. De beide buitenlagen zijn van 
CottonX: zachte, frisse, ademende 

en antiallergene katoen.

2. Binnenin zitten twee lagen met koper 
 verrijkte katoen. Op de natuurlijke

katoenvezels zijn op hoge snelheid 
 koperdeeltjes  ‘geschoten’. Koper heeft een 

bewezen antibacteriële en antivirale werking.

3. De middelste laag: Respilon nanofiber. Deze 
stof is zo fijnmazig is dat micro-organismen niet 

door de membranen komen.

Het BioBlocX antivirusmasker is ideaal 
voor iedereen die bezoeken aflegt bij mensen met 

een verhoogd risico op virusinfecties. Natuurlijk ook 
bij uitstek geschikt in het openbaar vervoer. 

Uitsluitend verkrijgbaar via

Met uw aankoop steunt u 
www.noodhulpisrael.nl

viramask.nl
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Voedsel
Door de hoge kosten voor Israëls defensie en beveiliging is er weinig geld beschikbaar 

voor sociale hulpverlening. De sociale diensten van Haifa en Nazareth vragen 
Messiasbelijdende Joden om hulp. Door de gemeenten Netzer haGalil en Shavei Tsion 
worden gratis warme maaltijden en voedselpakketten verstrekt. Voedsel om te leven!

Hierdoor kunnen onze Joodse broeders en zusters getuigen van Jezus de Messias.
Er komen mensen tot geloof! Door het Brood des Levens ontvangen zij eeuwig leven!

Voor € 20,- kunnen 5 maaltijden worden verstrekt.

Hoeveel maaltijden neemt u door uw Kerstgift voor uw rekening?

om (eeuwig) te leven

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


