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Dankbaar terugkijken
en hoopvol uitzien
Inspirerend is het om te lezen hoe de 
gemeente die Avraham Ben Hod mag dienen 
een weg is gewezen door de tijd. Geen 
vanzelfsprekendheid van een kerkgebouw, maar zoekend en biddend van 
het ene onderkomen naar de bossen naar weer een andere andere tijdelijke 
ruimte. Als Joodse pelgrims op weg, elke keer een stap in geloof. Trouw aan 
hun roeping om getuige en een stem in de wildernis te zijn. Ds. Maas schrijft in 
zijn meditatie: “Wij maken vandaag mee dat de groep groeit die Jezus belijdt 
als de Messias. Godlof!” Dat kan ook niet anders omdat de God van Israel daar 
garant voor staat. Hij zorgt voor die wederkerige liefde, zo leren we. Maar zien 
we nog hoe bijzonder het is om daar getuige van te zijn?

Zoals dr. Siebesma schrijft geloven vele Messiasbelijdende Joden dat Israel 
niet heeft afgedaan maar nog een belangrijke rol zal hebben in Gods heilsplan. 
Woorden van die strekking lezen we ook bij Avraham Ben Hod als hij schrijft over 
een strategische plek in Gods plan voor het herstel van Israel. Ze mogen zich 
actief betrokken weten op Gods werk in Israel. Ondanks coronabeperkingen 
gebeurde er genoeg in 2020. U weet van het tijdelijke Noodfonds. Dat bracht 
veel werk met zich mee en we mochten het prachtig afronden. Hoewel we 
u als achterban om meer steun vroegen voor het Noodfonds, konden we 
tegelijkertijd ruimschoots aan onze doelen geven. Dankzijn u was 2020 
financieel zelfs het beste jaar sinds onze oprichting in 1999.  

Ook vorig jaar en dit jaar zijn er wijzigingen in het ‘personeelbestand.’ Rebecca 
vertrok met haar gezin naar Israël. We wensen haar zegen nu ze zelf onderdeel 
uitmaakt van de Messiasbelijdende joden in Israel en we op een andere 
manier de samenwerking voortzetten. Bestuursleden wisselden elkaar af. We 
danken ds. E. van den Noort voor zijn voorzitterschap en ds. W. van Dijk voor 
zijn jarenlange inzet en heten ds. G. van Dijk en ds. G.H. Molenaar als nieuwe 
voorzitter welkom. Ook ons heeft God geroepen. Vanuit Nederland mogen we 
als stichting onder andere onze broeders en zuster steunen in hun roeping. 
Mag u/jij zich ook betrokken weten op Gods werk in Israel en daarbuiten? Van 
harte zegen en volharding gewenst op die weg.   

De Stichting Steun Messiasbelijdende Joden  
werd in 1999 opgericht. Inmiddels wordt 
er steun gegeven aan 38 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. G.H. Molenaar, Genemuiden - voorzitter
Ds.  H. van der Ziel, Veenendaal - secretaris
Dhr. P. van den Ent, Ede - penningmeester
Dhr. J.H. van Asperen, Nijkerk
Ds. G. van Dijk, Sliedrecht 
Dhr. G.J. Gersie, Harderwijk
Ds. A.D. Goijert, Nijkerk
Dhr. G. Kok, Apeldoorn
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Ds. C.J. Overeem, Woerden
Ds. P.W.J. van der Toorn, Bunschoten
Dhr. A. Zwerus, Emst

Directie
Herbert Bulten
T 0621 29 54 58
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Teveel tekst

Toen onze taxi de hoek om ging zagen we onze familie staan. 
Benjamins ouders knuffelden we als eerste ondanks dat 
we die recent nog gezien hadden. Mijn schoonzus had als 
verrassing ons nieuwe appartement helemaal ingericht en 
zelfs foto’s geprint. We waren thuis!

Vorige maand hebben we als gezin Aliyah gemaakt. Aliyah 
betekent “omhoog gaan.” Specifiek gaat het over het 
“opgaan naar Jeruzalem” en het thuis komen van de Joodse 
mensen in het land wat God hen beloofd had. Vorige maand 
was het onze beurt. Een droom die al vele jaren in het hart 
van Benjamin brandde, kwam in vervulling. God heeft ons hier 
geroepen om thuis te komen en om van het licht van Yeshua 
Ha Meshiach (Jezus Christus) te getuigen onder het volk van 
Israël. We zijn thuis. Dit is een heel apart gevoel. Aan de ene 
kant voelen we diep van binnen een stuk rust en vrede die 
we eerder niet zo gekend hebben, maar aan de andere kant 
voelen we ons ook nog als een vis op het land.

Na onze quarantaine mochten we eindelijk boodschappen 
doen, maar ik kan hier natuurlijk geen letter van lezen. Dus 
ik dacht dat ik thuis kwam met yoghurt, maar dat bleek kaas 
te zijn. Ook over het wasmiddel wat ik gekocht had was ik 
niet zeker. Alles is een uitdaging omdat de meeste mensen 
Engels niet zo goed beheersen en omdat wij nog geen 
Hebreeuws spreken. Hier gaan we de komende maanden 
hard aan werken.

Vorige week hadden we wel de gelegenheid om even in 
Jeruzalem te wandelen. En daar had ik een bijzondere 
ontmoeting. Ik ben 4 maanden zwanger dus ik heb 

voortdurend honger. Ik ging even zitten op een muurtje terwijl 
Benjamin even een broodje voor ons zocht. Een man hoorde 
ons Nederlands praten en vroeg waar we vandaan kwamen. 
Het duurde niet lang voordat hij me vroeg of ik Christen was. 
Ik legde hem uit dat ik geloofde dat Yeshua de Messias is die 
is gekomen en binnenkort weer zal komen. Zijn ogen gingen 
wijd open en hij zei dat hem was geleerd dat Yeshua een 
slechte man was en dat wat ik hem vertelde helemaal nieuw 
voor hem was. Ik vertelde dat wanneer ik Jesaja 53 lees dat ik 
geen andere man kan zien dan Yeshua Ha Meshiach. Daniël 
(mijn zwager) sloot zich bij ons aan en ze bleven nog een 
paar minuten in het Hebreeuws doorpraten over de profeten 
en de Torah en hoe Yeshua belofte na belofte vervulde. Bid 
alstublieft voor deze mooie Joodse man. Ik geloof dat er een 
zaadje geplant is. We geloven en bidden dat God vele deuren 
zal openen waar we in liefde Jezus Christus mogen delen met 
het volk van Israël. 

Opgaan naar Jerusalem

Herbert Bulten

‘Wij maken vandaag mee dat de 
groep groeit die Jezus belijdt als 
de Messias. Godlof!’

Legateren
Er zijn veel goede doelen die u kunt opnemen in uw tes-
tament, maar wilt u daarbij het werk ten dienste van de 
Messiasbelijdende Joden in Israël niet vergeten? 

Om de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden in uw testament 
of wils beschikking op te nemen, dient u de volgende zin op te 
nemen: Ik legateer vrij van rechten aan de Stichting Steun 
Messiasbelijdende Joden te Nijkerk een bedrag van  € ___________ 
om te worden afgegeven drie maanden na mijn overlijden.

Onze collega Rebecca maakte begin April Aliyah of in April maakte Rebecca en haar gezin Aliyah 
naar Israel. Vanuit Israël blijft ze met ons samenwerken. Hieronder haar verhaal. 
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Komend september hopen we ons 16-jarig jubileum als 
onafhankelijke gemeente in Maale Adumim  te vieren. 
De gemeente is in 2005 opgericht door zes gezinnen die 
daarvoor de zegen ontvingen van hun oorspronkelijke 
gemeente in Jeruzalem. Vóór het coronatijdperk woonden 
ongeveer 100 mensen de Shabbat-diensten bij. Onze visie is 
dat Yeshua altijd als Heere wordt verheven, dat Hij het hele 
leven doortrekt en te bidden en te werken voor de redding van 
Maale Adumim en Israël - iets wat God heeft beloofd in Zijn 
Woord! Aangezien Maale Adumim ten oosten van Jeruzalem 
ligt, geloven we dat het een strategische plek heeft in Gods 

plannen voor het herstel van Israël en we proberen klaar 
te zijn voor wat Hij van ons verlangt. Maale Adumim wordt 
genoemd als een van de grenspalen tussen de stammen 
Juda en Benjamin (Jozua 15: 7). De naam van deze grote 
nederzetting op de Westerlijke Jordaanoever verwijst naar 
de rode kleur van het heuvellandschap. We geloven dat we 
daar gepositioneerd zijn om een   stem te zijn die roept in de 
woestijn;  “Bereid de weg van de Heere voor.”
We ontmoetten elkaar de eerste 6,5 jaar in ons huis in 
Maale Adumim, achteraf een zegen voor ons gezin en de 
gemeente. Door de jaren heen baden we veel voor een 

eigen onderkomen voor de gemeente en als een stap in 
geloof besloten we op zoek te gaan. Bovendien konden we 
door ruimtegebrek niet meer groeien. We begonnen met 
samenkomsten in een nabijgelegen bos, totdat het buiten te 
warm werd. We leven namelijk aan de rand van de wildernis 
van Judea waar de bomen verder uit elkaar staan en er 
minder schaduw is. We zijn toen tijdelijk verhuisd naar het 
mozaïekmuseum “Herberg van de barmhartige Samaritaan”, 
niet ver van Maale Adumim, waar we samenkwamen in een 
grot. Dit werd ook te klein en bovendien zou de winterperiode 
weer aanbreken. Al die tijd ervaarden we Gods leiding. De 
weg ging open naar een gebouw op het industriegebied 
van Maale Adumim waar op één van de verdiepingen in 
het verleden een evenementenbedrijf was gevestigd. De 
ruimte was geschikt voor onze bijeenkomsten met drie 
Shabbat-schoolklassen, een kamer voor de kleine kinderen 
en hun moeders, een keuken en toiletten! We hebben het 
huurcontract ondertekend, opnieuw in geloof omdat vanaf 
het begin duidelijk was dat onze inkomsten uit tienden en 
overige donaties niet voldoende zou zijn. 

We komen nu al bijna 9 jaar bijeen op deze locatie, een 
voortdurend getuigenis van Gods goedheid en zorg. Wij 
opereren onder de wettelijke status van een non-profit bedrijf 
met de naam “Tikvat HaShani” (De hoop van het Scharlaken 
Koord). We kozen deze naam uit het verhaal van Rachab in 
het boek Jozua. Vanwege de maatregelen hebben we bijna 
geen gebruik kunnen maken van het gebouw en zijn we op dit 
moment weer uitgeweken naar het bos. Het voordeel van nu 
is wel dat we de diensten online uitzenden zodat degene die 
verhinderd zijn toch mee kunnen doen. In een periode dat we 
huur betalen maar geen gebruik kunnen maken van de ruimte 
is ons duidelijk geworden dat we toch weer een stap in geloof 
mogen doen en ons voorbereiden om het pand te kopen. 
Met instemming van de eigenaar zijn we momenteel bezig 
met alle voorbereidingen om het koopcontract te tekenen. 
We willen dan ook een oproep doen om geld in te zamelen. 
We zien ernaar uit om getuige te zijn van Gods voortdurende 
trouw jegens ons en deel te zijn van datgene wat Hij ons 
tevoren heeft toebereid. We leven echt in bijzondere tijden!

Kehilat Maale Adumim
Maale Adumim gemeente

Ik ben geboren in Londen, Engeland, uit gelovige 
ouders die beiden in hun tienerjaren tot geloof 
in Yeshua waren gekomen en opgegroeid in een 
bijbelgetrouw, zionistisch en liefdevol gezin. Al 
op jonge leeftijd wilde ik mijn Heere en Verlosser 
Yeshua dienen. Ook wist ik dat Israel mijn thuis zou 
worden om zo samen te zijn met het volk waar ik toe 
behoorde. Op 22-jarige leeftijd kwam ik naar Israël 
en begon als student aan de Hebreeuwse Universiteit 
van Jeruzalem. Tijdens mijn studie ontmoette ik 
Shoshi, mijn lieve vrouw. God heeft ons gezegend met 
6 kinderen en een groeiend aantal kleinkinderen! De 
afgelopen 16 jaar heb ik mogen dienen als pastoor in 
Kehilat Maale Adumim.

STICHTING  STEUN  MESSIASBELIJDENDE  JODEN   54   STICHTING  STEUN  MESSIASBELIJDENDE  JODEN



Afscheid en aantreden
Binnen ons bestuur vinden wisselingen plaats. Mensen van 
het eerste uur maken plaats voor nieuwe bestuursleden. Het 
is altijd jammer om afscheid te moeten nemen van mensen 
die zich met hart en ziel voor de stichting gegeven hebben 
(veel dank!), tegelijk zijn we ook dankbaar dat het stokje wordt 
doorgegeven: van broeder Van Dijk op broeder Van Dijk. Voor 
beiden enkele vragen.

Ds. W. van Dijk

Hoe lang bent u al bij het 
werk betrokken en hoe 
begon het ooit?
Ik ben vanaf de oprichting betrokken bij 
de stichting. In 1998 vroeg P. Koelewijn 

aan mij of ds. Jossi Ben Zvi een lezing zou mogen houden in 
de kerk van Wezep, waar ik toen predikant was. Zo ben ik in 
contact gekomen met Jossi ben Zvi en via hem weer met de 
medeoprichters. Onze eerste bijeenkomst was in de pastorie 
van Ds. Andries Jonker in Nijkerk.

Kunt u een herinnering ophalen die u nooit 
meer zult vergeten?
Vele dingen schieten me te binnen. In het begin was het hard 
werken om giften binnen te krijgen. Ik weet nog goed van een 
actie met een halve shekel. Honderden halve-shekel-munten 
hebben we toen op een brief geplakt met de vraag of de 
donateurs er een hele van wilden maken. Ook het werkbezoek 
met ds. Andries Jonker en ds. Hugo de Graaf in 2013, staat in 
mijn geheugen gegrift. Mooi is het om te zien hoe het geld 
ook werkelijk wordt besteed en hoe dankbaar de mensen zijn.

Waarom heeft het werk onder de 
Messiasbelijdende Joden uw hart?
Israël is en blijft het uitverkoren volk van God. Ik vind het alleen 
zo jammer dat velen het nog niet doorhebben dat de Messias, 
waar ze naar verlangen, al gekomen is. Deze boodschap is 
het best over te brengen door hun Joodse Messiasbelijdende 
broeders en zusters.

Wat wilt u als laatste nog zeggen?
Alle mensen die betrokken zijn bij de stichting, van directeur 
tot donateur, wens ik veel liefde toe voor het Joodse volk. 
En mijn opvolger ds. Geert van Dijk, wens ik een mooie 
gezegende tijd toe in het bestuur van de stichting.

Ds. G. van Dijk

Wie bent u? Vertel eens wat 
over uzelf en uw werk.
Mijn naam is Geert van Dijk. Ik ben 52 
jaar, getrouwd met Germa en ruim 25 
jaar predikant binnen de Nederlands 

Gereformeerde Kerken. Deze kerken zijn momenteel bezig 
met eenwording met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. 
Ook in onze woon- en werkplaats Sliedrecht speelt dit 
hoopvolle proces van eenwording. Zodoende ben ik sinds 
november 2020 eveneens parttime verbonden aan de GKv. 
Daarnaast ben ik lid van diverse landelijke commissies in 
deze kerkgenootschappen. 

Welke plek heeft Israël in uw hart en denken 
en wat maakt u betrokken bij onze stichting?
Sinds 2010 heb ik als reisbegeleider bij Goed Idee Reizen vier 
keer een reis begeleid naar Israël. Eén van deze zogenoemde 
‘Bijbelse Reizen’ was een gemeentereis met eigen 
gemeenteleden. In februari 2020 hebben we als gezin een fly-
drive reis gemaakt ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijk. 
We deden dit met onze vier kinderen en de vriendinnen van 
onze oudste twee zoons. Dat was amper twee weken voor 
de coronacrisis uitbrak. De foto die u hier ziet is gemaakt 
op deze reis, toen ik vanuit Rosh HaNikra uitkeek over de 
Middellandse Zee. Door mijn werk als predikant heb ik me 
altijd zeer nauw verbonden gevoeld met het volk Israël, en 
speciaal met de Hebreeuwse taal. Nergens voel ik me zo 
dicht bij de Bron als wanneer ik in de Hebreeuwse Bijbel lees, 
wat ik vrijwel dagelijks doe.

Welke mogelijkheden ziet u om ons werk in 
uw achterban onder de aandacht te brengen?
In de NGK en de GKv staat de aandacht voor Israël op een 
laag pitje. Er zijn veel uiteenlopende visies en er zijn ook 
veel mensen die niet weten wat ze ervan moeten denken. 
Ik denk dat het goed zou zijn als er juist vanuit deze kerken 
meer aandacht komt voor de situatie van Messiasbelijdende 
Joden. Ik denk dat ik mijn netwerk daarvoor kan gebruiken. 
Hoe dat in de praktijk precies gaat, daar hoop ik spoedig 
achter te komen. In elk geval ben ik gemotiveerd om daar 
werk van te maken. 
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Ds. M. Maas
Dordrecht

Afscheid nemen doen we vaak! Voordat we de deur uitgaan, zeggen 
we onze dierbaren gedag. Maar als je voor een langere periode 
weggaat en elkaar niet ziet, klinken afscheidswoorden heel anders. 
‘Dag jóngen’, zegt een vader liefdevol tegen z’n zoon die als militair 
vertrekt voor een vredesmissie. De woorden van z’n vader klinken 
voor zoonlief als een korte en krachtige preek, die veel voor hem 
betekent. 

Bovenstaande tekstwoorden zegt Jezus tegen Zijn discipelen als 
Hij op het punt staat om terug te gaan van de aarde naar de hemel. 
Geloof gerust dat dit voor hen emotioneel is. Ga maar na, drie jaar 
lang zijn ze als groep intensief met elkaar opgetrokken en hebben 
heel wat gesprekken gevoerd. Maar dit gesprek staat in het kader 
van Zijn naderende afscheid. Hij heeft intussen al heel wat met hen 
verhandeld, maar ineens horen ze die stellige en stevige woorden: 
‘Want de Vader Zelf heeft u lief’. Duidelijker en directer kan het niet! 
Nee, de Vader is niet altijd lief, maar heeft hen lief. Dat wil zeggen: Hij 
blijft hen trouw door dik en dun. 

Waarom? ‘Omdat u Mij hebt liefgehad en hebt geloofd dat Ik van 
God ben uitgegaan’. Veel Joden hebben dat niet geloofd. Velen 
zagen in Hem niet meer dan een bijzondere wonderdoener. Velen 
erkennen Hem niet als de Zoon die door de Vader gezonden is. 
Maar de discipelen, ook Joodse mannen, krijgen te horen dat ze 
Hem liefhebben. Je zou verwachten dat Jezus zou zeggen: Jullie 
hebben Mij veel verdriet gedaan, jullie zullen Mij straks allemaal 
verlaten, Judas gaat Mij straks overleveren en Petrus zal Mij straks 
verloochenen, jullie hebben Mij helemaal niet lief, jullie zijn Mij 
helemaal niet trouw. Maar we horen van Hem geen woord van verwijt, 
we lezen geen enkele vraag, maar horen woorden die een vaststaand 
feit zijn en niet meer veranderd kunnen worden. De discipelen 
hebben Hem liefgehad, omdat Hij hen eerst had liefgehad. 

Dat moet voor de Messias bemoedigend zijn geweest. Hij zag toen 
onder Zijn volk al een kleine kring van mensen die Hem als Messias 
hadden erkend. Hij wist toen ook al dat het niet bij die kleine kring 
zou blijven. Wij maken vandaag mee dat de groep groeit die Jezus 
belijdt als de Messias. Godlof!

“Want de Vader 
Zelf heeft u lief, 
omdat u Mij hebt 
liefgehad en 
hebt geloofd dat 
Ik van God ben 
uitgegaan”
Johannes 16 : 27

Stevige en stellige 
afscheidswoorden!
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Prof. Dr. A. Siebesma

Hoe denken Messiasbelijdende 
over de Staat Israël?

Inleiding
Shmuel Oswald Rufeisen werd in 1922 geboren in een 
klein plaatsje vlak bij Oswiecim (dat wij nu kennen 
als Auschwitz). In zijn jeugd was hij lid van een 
religieus zionistische jeugdorganisatie. In de tweede 
Wereldoorlog vocht hij als partizaan tegen de Duitse 
bezetters en hielp mee om honderden Joden uit het 
getto van Mir (Wit Rusland) te laten ontsnappen. 
Uiteindelijk dook hij onder in een nonnenklooster. Daar 
kwam hij tot geloof en werd gedoopt. Na de oorlog trad 
hij in bij de orde van de Karmelieten, een kloosterorde die 
is ontstaan op de berg Karmel bij Haifa en emigreerde 
naar Israël. Hij beschouwde zich in de eerste plaats als 
Jood en zag zijn bekering als een verrijking van zijn 
Joodse identiteit. Maar toen hij aanspraak wilde maken 
op het Israëlische staatsburgerschap, werd hem dat 
geweigerd. Ook al sympathiseerde men met hem, zijn 
overgang tot het christelijk geloof vormde een barrière 
om Israëlisch staatsburger te worden. Uiteindelijk werd 
hij tot staatsburger genaturaliseerd en stierf in 1998 in 
een klooster in Haifa.

Dit voorbeeld illustreert de moeite die de Israëlische 
autoriteiten ook vandaag de dag nog hebben met 
Messiasbelijdende Joden die zich in Israël willen 
vestigen. Ook al zijn ze halachisch (volgens de joodse 
wet) Joods, door christen te worden hebben ze (zo 
meent men) afstand gedaan van hun Joodse identiteit.

Te beginnen vanuit Jeruzalem
Het is daarom opmerkelijk dat de meeste 
Messiasbelijdende Joden pro Israël zijn, zij tot de 
meest uitgesproken verdedigers van de Joodse 
staat behoren en met enthousiasme goede doelen 
in Israël financieel steunen. Er zullen ongetwijfeld 

Messiasbelijdende Joden zijn die kritisch staan ten 
opzichte van de staat Israël en haar regering, maar zij 
vormen een minderheid. Zo was dat in het verleden en 
zo is dat vandaag de dag nog steeds het geval.

Al in de negentiende eeuw, de bloeitijd van de 
Hebreeuwse christenen, toen veel Joden vanuit een 
orthodox Joodse achtergrond tot geloof kwamen 
in Christus, waren deze bekeerlingen gericht op 
Palestina. Een karakteristiek voorbeeld daarvan is 
Aaron Bernstein. Hij werd in 1841 in Skalat, een Joods 
stadje in het district van Tarnopol geboren (toen deel 
van Oostenrijk, nu Oekraïne). Zijn ouders behoorden 
tot de chassidiem en hij zelf was een tijd lang volgeling 
van de chassidische wonderrabbi van dat stadje. Op 
zeventienjarige leeftijd kreeg hij contact met de joods-
christelijke zendeling Ds. W. Mayer, die in de plaatselijke 
synagoge discussies aanging met de sjoelgangers over 
wie de Messias nu was. Door het lezen van het Nieuwe 
Testament in het Hebreeuws kwam hij tot geloof, 
werd gedoopt, studeerde theologie in de Verenigde 
Staten en werd in 1871 als zendeling naar Jeruzalem 
uitgezonden. Vanwege gezondheidsredenen moest hij 
na anderhalf jaar stoppen.

Je vindt dit patroon meermalen terug in biografieën 
van Hebreeuwse christenen. Na hun bekering en een 
theologische studie trok men als zendeling naar het 
toenmalige Palestina, hoewel daar in de negentiende 
eeuw nauwelijks Joden woonden. Het verkondigen 
van het evangelie diende in en vanuit Jeruzalem te 
beginnen (zie Hand. 1:8). Maar lang hield men het er niet 
uit. Palestina met haar vele moerassen was toen een 
ongezond gebied om te leven. Sommige zendelingen 
zijn daar aan malaria overleden.

Pro-zionistisch
Toen aan het einde van de negentiende eeuw het politiek zionisme ontstond, 
behoorden de Joodse christenen tot haar grootste pleitbezorgers. 
Weliswaar konden zij geen lid worden van de zionistische organisaties, 
maar zij mochten wel de jaarlijkse zionistische congressen in 
Bazel bezoeken. Bijvoorbeeld David Baron (bekend van zijn 
Bijbelcommentaar op Zacharia) was als journalist hier aanwezig. 
Hij kende Theodor Herzl, de grondlegger van het politiek 
Zionisme, persoonlijk. Karakteristiek voor hun verhouding 
was, dat toen op een keer een van de afgevaardigden een 
tirade begon tegen de aanwezige Joods-christelijke 
zendelingen, Theodor Herzl demonstratief het podium 
verliet en naast David Baron en zijn medewerkers 
ging zitten.

Een hedendaags onderzoek naar Messias-
belijdende Joden in Nederland gaf aan dat 
83 % van de ondervraagden zich verbonden 
voelde met de staat Israël en een kwart zich 
zeer verbonden. Hadderech, de vereniging van 
Messiasbelijdende Joden in Nederland, heeft 
niet veel leden. Toch heeft ze in het verleden een 
onderscheiding gekregen van de Collectieve Israël 
Actie (CIA), een Joodse hulporganisatie, vanwege 
haar steun aan projecten in Israël.

Waarom pro-Israël?
Waarom voelen Messiasbelijdende Joden zich zo 
verbonden met de Staat Israël? Daarvoor zijn diverse 
oorzaken te noemen. Ze hebben er meestal familie of 
vrienden wonen en hopen er zelf ook een veilige haven 
te vinden in geval van nood of wanneer het antisemitisme 
toeneemt.
Maar het is ook het land van hun voorgeslacht en het land van 
de Bijbel, die Messiasbelijdende Joden in de regel letterlijk en 
historisch lezen, als hun eigen geschiedenisboek. Bovendien 
wakkert de staat Israël bij hen de eschatologische hoop op de 
wederkomst van de Messias aan. Zij verwachten – net als hun 
orthodoxe mede-Joden – dat de Messias als Hij komt in Jeruzalem 
als koning gaat regeren over de gehele wereld.
Maar ook in de húidige staat Israël – met al haar menselijke 
tekortkomingen – wordt Gods hand gezien, als een vervulling van 
Bijbelse profetieën.
Het feit dat deze staat ondanks alle vijandschap van de omliggende landen 
nog steeds bestaat, vervult veel Messiasbelijdende Joden met trots. Het is 
een versterking van hun Joodse identiteit. Dat soms belemmeringen in de 
weg gelegd worden om zelf op alija te gaan, nemen ze op de koop toe.
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Het verslagjaar 2020 wordt getekend door een wereld in 
crisis. Het was een jaar waarin soms vol twijfel is gezocht 
naar een antwoord op de vraag: ‘Hoe duiden we de tijden 
waar deze wereld in verkeert?’ Onze Stichting is daar ook 
op vele manieren mee geconfronteerd. We hebben naar 
vermogen kunnen reageren en doen daar hier graag verslag 
van. 

Algemeen
Onze gebruikelijke activiteiten gedurende het jaar zijn 
volledig stil gevallen. Bezoeken van onze partners uit Israël 
aan Nederland en hun ontmoetingen in het land moesten 
allemaal worden afgezegd. Ook ons jaarlijks bezoek aan de 
gemeenten en projecten in Israël was door Marco Daudeij 
weer perfect georganiseerd, maar kon geen doorgang 
vinden. We zijn echter heel dankbaar dat de steun van 
onze donateurs, kerken, bedrijven en instellingen allemaal 
doorging. Daardoor konden we de doelen in Israël ook blijven 
ondersteunen.  

Governance 
In 2020 zijn ook de bestuursvergaderingen anders verlopen 
dan gebruikelijk. Enkele vergaderingen konden fysiek worden 
gehouden, zij het ook met beperkingen. Gebruik is gemaakt 
van digitale hulpmiddelen om te kunnen vergaderen. Er 
werden vier Algemeen Bestuursvergaderingen gehouden, 
voorafgegaan door vier Dagelijks Bestuursvergaderingen.  
In 2020 hebben wij afscheid genomen van een drietal 
bestuursleden, die bij de Stichting waren betrokken vanaf 
het eerste uur. We namen afscheid van ds. W. van Dijk, dhr. 
D.C. van Voorthuijsen en ds. H. de Graaf. Een drietal nieuwe 
bestuursleden hebben hun plaats ingenomen, ds. G.H. 
Molenaar, ds. W.J. van der Toorn en dhr. A. Zwerus. Naast de 
bestuursleden zijn nog steeds een aantal vrijwilligers nauw 

betrokken bij de vele werkzaamheden van de Stichting. 
In juni 2020 is onder begeleiding van onze directeur verder 
gewerkt aan de nieuwe strategieontwikkeling voor de 
komende jaren.

In oktober 2020 hebben alle direct betrokkenen bij onze 
Stichting een digitale ontmoeting gehad met ds. David 
Zadok. In deze ontmoeting informeerde ds. Zadok ons over 
de actuele situatie in de Messiasbelijdende gemeenten en 
was er gelegenheid met hem daarover te spreken. 

Ondersteuning gemeenten  
De ondersteuning van de gemeenten kon in 2020 volgens de 
vastgestelde begroting worden uitgevoerd. Daarmee konden 
aan kleine gemeenten extra bedragen worden uitgekeerd.  
Het betreft hier de gemeenten Nahariya, Petah Tikva en 
de Ethiopian Church. In totaal werd € 609.000,00 (2019: € 
561.000,00) aan ondersteuning uitgekeerd. Ook zijn in 2020 
weer acties gevoerd om specifieke doelen onder de aandacht 
te brengen. Zo is voor Netivah, werkzaam onder jongeren, 
Makor Hatikva, de enige christelijke school in Jeruzalem en 
Be’ad Chaim, actie gevoerd en met resultaten om dankbaar 
voor te zijn. 

Noodhulp Israël
De corona-pandemie heeft ook Israël zwaar getroffen. In 
maart 2020 is een initiatief ontstaan waarin naast onze 
Stichting, als initiatiefnemer, Stichting Steunfonds Israël/ 
Isaac da Costa en Centrum voor Israëlstudies een noodfonds 
is gestart om een aantal projecten in Israël te ondersteunen. 

In korte tijd werd de logistiek daarvoor ingevuld, zoals een 
website en bankrekening. Er werd steun door de gemeenten 
en instellingen in Israël aangevraagd. De aanvraag werd 
omgezet in een overeenkomst en nadat de gelden ter 
beschikking waren gesteld werd vanuit de gemeenten en 
instellingen gerapporteerd over de besteding van de gelden. 
In maart van dit jaar is de actie afgesloten. In totaal werd 
een bedrag van € 200.000,00 bijeengebracht en werden 22 
projecten ondersteund. 

Vanuit onze Stichting werd voor het eerst sinds jaren de 
begrotingspost ‘onvoorzien’ van € 15.000,00 aangesproken 
en in Noodhulp ingebracht. Onder de 22 projecten waren 
ook doelen en gemeenten die vanuit onze Stichting al jaren 
worden ondersteund. 

Personeel
Per 1 januari 2020 is het contract met de directeur van onze 
Stichting, in dienst sinds 2019, verhoogd van 0,2 fte naar 0,4 
fte. Als eerste gevolg van de herziening van onze strategie 
is in 2020 een Coördinator Fondswerving en Communicatie 
voor 0,6 fte in dienst gekomen. Daarmee is ook kennis ter 
beschikking gekomen van social media. Deze kennis kan 
worden ingezet, niet alleen om fondsen te werven maar ook 
om contacten met donateurs en jongeren te versterken. 

Communicatie
De voorlichting in Nederland steunt in belangrijke mate op 
het blad ‘Immanuël‘, dat in 2020 vier keer werd uitgegeven.
In elke uitgave van Immanuël is steeds een waardevolle 
bijdrage opgenomen van Prof. Dr. A. Siebesma, waarmee de 
kennis van Messiasbelijdende Joden kan worden verrijkt. 
Naast Immanuël worden projectbrieven 

uitgegeven en mailings verzonden met het doel extra 
middelen bijeen te brengen. De contacten met de scholen 
zijn in het verslagjaar opnieuw hartelijk en goed geweest. Met 
het Van Lodenstein College is een reis naar Israël voorbereid. 
De leerlingen van de klassen die zouden meegaan hebben de 
overeengekomen geldelijke bijdragen tijdig opgehaald. De 
reis kon helaas, vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Het 
was ontroerend dat nagenoeg alle ouders de ingezamelde 
gelden niet terug wilden hebben en doneerden voor Makor 
Hatikva. In ons streven om Messiasbelijdende Joden in Ne-
derland meer onder de aandacht te brengen is een nieuw 
initiatief ontwikkeld. Aan Belijdeniscatechisanten wordt het 
boekje ‘Messiasbelijdende Joden door de eeuwen heen’ van 
Prof. Dr. A. Siebesma ter hand gesteld. De eerste resultaten 
daarvan zijn zeer bemoedigend.
In 2020 werden opnieuw sprekers uitgenodigd om in 
Nederland, op aanvraag, voordrachten te houden met als 
doel om Messiasbelijdende Joden dichterbij te brengen. 
Helaas konden de bezoeken geen doorgang vinden, vanwege 
de coronacrisis. 

Verwachtingen voor 2021 
Het jaar 2021 zal zijn eigen dynamiek kennen. De wereld om 
ons heen verkeert in alle tekenen die wijzen op het einde der 
tijden. Onze Messiasbelijdende broeders en zusters in Israël 
hebben voortdurend te maken met omstandigheden, die 
onze steun steeds noodzakelijk maken, in de eerste plaats 
ons gebed. 

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.

Jaarverslag 2020
Ook dit jaar doen wij u graag weer verslag van onze activiteiten en financiën in 2020. Als we het

jaar 2020 voor onze Stichting zouden samenvatten in slechts enkele woorden dan passen daarbij de 
woorden ’Eben Haezer’. We getuigen ervan met liefde: “Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen”.
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Staat van baten en lasten over 2018 

BATEN 2020 2020 2019

Geworven baten Werkelijk Begroting Werkelijk

Baten van particulieren 542.892 495.600 495.432

Baten van bedrijven 90.849 50.451 50.434

Baten van verbonden organisaties 

zonder winststreven 154.492 133.949 133.903

Overige baten 33.808 - 45.191

Som van de baten 822.041 680.000 724.960

LASTEN 2020 2020 2019

Besteed aan doelstelling Werkelijk Begroting Werkelijk

Diaconale ondersteuningen 204.000 210.000 204.000

Ondersteuning gemeenten 176.207 176.000 166.000

Toerusting gemeenten in Israël 203.000 208.000 191.000

Voorlichting in Nederland 69.030 89.500 79.585

Onvoorzien 15.000 15.000 -

Totaal besteed aan doelstelling 667.237 698.500 640.585

Kosten werving en beheer

Wervingskosten 25.483 16.500 21.779

Kosten beheer en administratie 75.543 78.900 53.119

Totaal werving en beheer 101.026 95.400 74.898

Financiële baten en lasten 5.232 4.600 5.157

Totaal van de lasten 773.495 798.500 720.640 

Resultaat 48.546 -118.500 4.320

Beknopt Financieel Jaarverslag 2020

Balans per 31 december 2020

ACTIVA 2020 2019

Materiële vaste activa 8.235 1.617

Voorraden 14.165 15.188

Vorderingen 5.436 6.499

Liquide midelen 886.929 574.305

Totaal 914.765 597.609

PASSIVA 2020 2019

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 214.500 214.500

Bestemmingsreserve 388.059 339.511

Bestemmingsfondsen 250.000 -

Langlopende schulden 5.803 22.372

Kortlopende schulden 56.403 21.226

Totaal 914.765 597.609

Het jaar 2020 is in vele opzichten een bijzonder jaar geworden. Voor 
onze Stichting leek in de loop van het jaar dezelfde situatie te ontstaan 

als bij zoveel goede doelen, namelijk een (begrijpelijke) teruggang van de 
inkomsten. In de maand december werden wij echter dankbaar verrast 

door een grote inkomstenstroom. De inkomsten stegen over het hele jaar 
ten opzichte van 2019 met 13,3% (2019: 8,1%). In 2020 werden legaten 

ontvangen tot een bedrag van € 33.895 (2019: € 44.984). Eind december 
werd bovendien een legaat ontvangen waarvoor een bestemmingsfonds is 

gevormd. Legaten worden niet in begrotingen opgenomen. 

De ondersteuning van onze 
doelen zijn in 2020 gestegen 
met 6,6% (2019: 4,5%). De 
kosten voor voorlichting 
waren lager doordat geen 
projectbezoeken aan Israël 
konden worden gebracht en 
ook de scholenprojecten in 
Israël helaas geen doorgang 
konden vinden. De kosten 
voor beheer stegen doordat 
eind oktober een tweede 
personeelslid part time in dienst kwam. 

De verdeling van de kosten zijn in onderstaande grafiek vergelijkbaar met 2019 weergegeven.

Het positieve 
resultaat van 2020 is 
toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve. 

Van elke ontvangen 
Euro is in 2020 € 0,81 
(2019: € 0,88) besteed 
aan onze doelstellingen.

Een volledig 
Jaarverslag 2020 kunt 
u opvragen via:
penningmeestermessiasbelijdendejoden.nl

Korte toelichting bij de Jaarrekening 2020
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Een nieuwe voorzitter
Ds. E. van den Noort
de oude voorzitter

Hoe bent u bij onze stichting 
betrokken geraakt?
Tijdens de Haamstedeconferentie  
– een conferentie voor predikanten uit 
de gereformeerde gezindte te Elspeet (!) 

 – maakte ik in de lunchpauze een wandeling met ds. Jonker, 
destijds de directeur van onze stichting. Hij proefde liefde 
voor Israël. Een poosje later zat hij samen met ds. Goijert 
bij ons op de bank in Emst (mijn eerste gemeente) met de 
vraag of ik bestuurslid wilde worden. Omdat het werk, gericht 
op het belijden van de naam van Christus, over lands- en 
kerkgrenzen heen altijd mijn hart heeft gehad, wilde ik er 
graag tijd voor maken. Zeker omdat het ook nog eens Israël 
betrof, Gods eigen volk.

Waarom hebt u hart voor Messiasbelijdende Joden, en 
hoe klopt uw hart dan voor hen?
Wie Israël zegent, die zegent de wereld. God heeft zich een 
volk toegeëigend. De kerk zou er niet geweest zijn zonder 
Israël. De Messiasbelijdende Joden hebben de vraag (wie 
zegt u dat Ik ben?) leren beantwoorden: de Zoon van God, 
de Gezondene van de Vader. Vanwege hun geloof in Jezus 
hebben zij het moeilijk. Daarom hebben ze mijn hart. 
En ook omdat ik geloof dat het hun roeping is om onder 
hun volksgenoten de naam van Jezus bekend te maken. 
Messiasbelijdende Joden laten ons zien dat de HEERE nog 
niet klaar is met Zijn volk, en dus ook niet met deze wereld. Er 
staan nog grote dingen te gebeuren. Zo zal het wat zijn als de 
zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen (Jes.2) en 
de wet weer uitgaat uit Jeruzalem (Mich.4:2), om maar twee 
teksten te noemen. Daar wil ik graag toerustend een schakel 
in zijn. 

Wat heeft u als voorzitter van de stichting vooral voor 
ogen gehad?
Eerlijk gezegd heb ik die voorzittersstoel nooit voor ogen 
gehad. Ik vind al snel dat anderen beter in staat zijn om leiding 
te geven, zeker wanneer een stichting zich steeds meer 
professioneel door ontwikkelt. Ik geef de voorzittershamer 
dus met alle liefde door. Wat ik voor ogen had? In één woord: 
dienen. De organisatie dienen, het volk van God dienen. De 
rondreis langs de projecten in Israël – die onvergetelijk was – 
heeft mijn hart om te dienen echt vergroot.

Ds. G. H. Molenaar
de nieuwe voorzitter

Hoe bent u bij onze stichting 
betrokken geraakt?
Eind 2019 was ik met ds. Van den Noort 
in Malawi voor een predikantenreis 
van de GZB. Daar kwamen we te 

spreken over de liefde van de Heere Jezus voor de volken, 
maar ook voor Zijn volk Israël. Het werk van Stichting Steun 
Messiasbelijdende Joden – waar ik als lezer van Immanuël 
al jaren bij betrokken was – kwam ook ter sprake. Niet lang 
na de reis werd ik gevraagd om deel uit te maken van het 
bestuur. Dat ervaarde ik als de weg van de HEERE. SSMJ is 
een plek waar de liefde tot Jezus de Messias en de liefde voor 
het Joodse volk samenkomt. 

Waarom hebt u hart voor Messiasbelijdende Joden, en 
hoe klopt uw hart dan voor hen?
Israël is Gods uitverkoren volk. Maar met Paulus ben ik 
verward en bedroefd dat vele Joden de Heere Jezus niet 
kennen (Rom. 9). Buiten Hem is er geen leven, maar dood. 
Maar dan lees ik in de Bijbel dat de HEERE zijn volk niet 
verstoten heeft, maar door ‘een diepe slaap’ er voor heeft 
gezorgd dat het Evangelie heel de wereld over is gegaan. 
Een wonderlijk reddingsplan! Echter de HEERE zal door Zijn 
Geest Zijn volk doen ‘ontwaken’ en laten wonen in het land 
van de belofte (Ez. 37, Rom. 11). Joden die gaan geloven in 
de Messias Jezus zijn het zichtbare bewijs dat de Heere Zijn 
volk niet loslaat, maar tot de zaligheid brengt. In de Heere 
Jezus voel ik me hartelijk verbonden met Messiasbelijdende 
Joden. Ik ondersteun ze met gebed en wil ze met mijn gaven 
ondersteunen. 

Wat heeft u als voorzitter van de stichting vooral voor 
ogen gehad?
Als voorzitter van het bestuur wil ik mijn gaven op het gebied 
van organisatie, bestuur en management – naast theoloog 
ben ik ook geschoold de bedrijfskunde – graag inzetten 
voor de stichting. Samen met een betrokken bestuur en een 
gedreven directeur mag ik meebouwen aan de groeiende 
organisatie. Daarbij moeten we het doel waartoe de stichting 
er is voor ogen houden: materiële en immateriële steun 
verlenen aan Joden die Jezus als Messias belijden. Dit mogen 
we doen in het biddende afhankelijkheid.

Na een aantal jaren voorzitter te zijn geweest draag Ds. E. van de Noort 
de voorzittershamer over aan Ds. H. Molenaar. Een nieuw 

uiterlijk
Na twintig jaar hebben we een tweetal vernieuwingen doorgevoerd; een 
nieuw logo en een nieuwe website. Hierna een inkijkje hoe het logo tot stand 
is gekomen.
 

We hebben Oog voor Jezus en oog voor elkaar
Door ons geloof en met Messiasbelijdende Joden houden we 
ons oog gericht op Jezus de Messias en hebben we oog voor 
elkaar en de nood in deze wereld.

We dienen vanuit onze Christelijke Identiteit
Alleen door het geloof in Jezus Christus krijgen we deel aan 
de redding die Hij bracht voor Israël en de volken. Jezus de 
Messias kwam via Israël tot ons. In onze ontmoeting met Israël 
schamen wij ons niet voor de Goede Boodschap van redding 
in Jezus de Messias.

We zijn verbonden Messiasbelijdende Joden
Met Messiasbelijdende Joden zijn we dubbel verbonden. We 
willen hen steunen én bemoedigen in hun roeping om anderen 
jaloers te maken op de redding die in Jezus de Messias is. We 
herinneren de christelijke gemeente aan haar joodse wortels 
en willen  zo de verbondenheid met de Messiasbelijdende 
Joden bevorderen.

We steunen het Joodse volk
Wij zijn er van overtuigd dat Israël Gods uitverkoren volk is 
en een blijvende unieke plaats heeft in Gods reddingsplan. 
Daarom is de christelijke gemeente ondenkbaar zonder Israël.

Neemt u ook een kijkje op onze vernieuwde website?  
www.messiaisbelijdendejoden.nl
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In 1999 begonnen we met 1 project, een kleine gemeente in Jeruzalem.
Nu ondersteunen we diverse gemeenten door heel Israël.

Voorbeelden van kleine gemeenten zijn de gemeente in Nahariya geleid door Michael Nessim 
en de gemeente in Maale Adumim, ten Oosten van Jeruzalem, geleid door Avraham Ben Hod. 

Deze gemeenten hebben het niet gemakkelijk. Toch komt men samen, trouw aan haar roeping. 
Helpt u hen om trouw te blijven?

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

Kleine 
Messiasbelijdende 

Gemeenten
Zij kunnen niet bestaan zonder uw steun!

Uw financiële steun en gebed betekent veel voor hen!


