
De Joden zijn het volk van God. Dat geldt voor de Joden over heel de 

wereld en dus ook voor de Joden in de staat Israël. Uit het Joodse  

volk is Jezus de Messias geboren. Hij is de Redder der wereld.

Jezus 

In de kerkgeschiedenis hebben velen Jezus belangrijker gevonden  

dan het Joodse volk. Zij vonden het Israël van het Oude Testament 

belangrijk omdat aan de Joden de Messias beloofd was. Toen  

Jezus geboren was erkende het grootste deel van de Joden Hem 

niet als de Messias. Na Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren is het 

evangelie van Jezus de Redder over de hele wereld verkondigd. 

Joden worden evenals heidenen geroepen om in Hem te geloven. 

Veel christenen vonden dat er geen bevoorrechte positie voor de 

Joden meer was. De kerk zou in plaats van Israël gekomen zijn. 

Gods beloften die eerst voor Israël waren, zouden nu voor de kerk 

zijn. Deze ‘vervangingstheologie’ kiest voor Jezus. 

Israël

Misschien wel als reactie hier op, leggen anderen zo de nadruk 

op de Joden als Gods volk, dat ze bijna niet meer spreken over  

Jezus Christus. De terechte aandacht voor de Joden in Israël lijkt 

het zicht op Jezus de Messias anders te maken. Voor hun eigen 

geloof is Jezus Christus wel belangrijk. Christenen belijden Hem 

als hun Redder, maar brengen dit niet in verband met het Joodse 

volk. Het lijkt er op dat de houding tegenover Israël belangrijker is 

dan de houding tegenover Jezus de Messias. De vraag ‘Hoe denkt 

u over Israël’ lijkt belangrijker dan de vraag ‘Hoe denkt u over  

Jezus de Messias’?

Israël én Jezus 

Messiasbelijdende Joden erkennen Jezus als de gekomen Messias,  

hun Redder en Zaligmaker. Zij geven daarbij hun Jood-zijn niet 

op. Integendeel, zij komen juist tot hun bestemming als Jood 

(Jood komt van Juda, Godlover). Zij hebben een innerlijke drang 

om tegenover familieleden, vrienden en anderen te getuigen 

van Jezus. Ze hebben het er voor over dat zij daarom soms uit de  

familie gestoten worden of door andere Joden worden geminacht, 

beschimpt en bedreigd. Zij geloven dat Jezus’ woorden waar zijn 

voor heidenen én voor Joden: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het 

Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij’ (Johannes 14:6). 

Wie een bijbels christen is, leeft van de genade van Jezus Christus 

én heeft het Joodse volk lief. Binnen dit volk zijn Messiasbelijden-

de Joden onze broeders en zusters in het geloof.

Denkt u aan Israël, maar ook aan de 
Messiasbelijdende Joden in uw gebed?
 
Ds. A. Jonker

I s r a ë l  e n  J e z u s
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J E Z U S  S P R E E K T  O N S  A A N

Op een sabbat is Jezus, gewoontegetrouw, in de synagoge in 

Nazareth. Hij leest voor uit de profetie van Jesaja. Zijn gehoor 

vindt het prachtig. Maar ze zien vooral uit naar mooie wonderen. 

Of men Jezus ook verwacht als Zaligmaker van zondaren? Nee….

Jezus doorziet dat en vergelijkt Zijn hoorders met het ongelovige 

volk Israël in de tijd van Elia en Eliza.

Die woorden van Jezus doen alles kantelen. Nu Hij hen 

aanspreekt en de waarheid zegt leggen ze Hem het zwijgen 

op. Ze jagen Jezus de stad uit om Hem vanaf de bergrand naar 

beneden te duwen.

Wat gebeurt hier? Anders gezegd: wat is een kenmerk van 

Bijbelse prediking? Niet dat wij opgehemeld worden en bevestigd 

en verrijkt in onze eigen godsdienst. Bijbelse prediking schuurt 

en irriteert. Als Jezus ons aanspreekt roept dat tegenspraak op, 

is dat pijnlijk voor onze ikkerigheid en godsdienst. Want Jezus 

zoekt geloofsovergave aan Hem. En daar zit het nou net op 

vast bij de synagogegangers in Nazareth. Wel godsdienstig zijn,  

maar niet gelovig.

Op het moment dat ze Jezus de diepte in willen gooien, keert 

Hij Zich om als een machtig koning. Jezus loopt dwars tegen de 

massa in terug. Iedereen gaat voor Hem opzij. Ze moeten zelfs 

een erehaag vormen voor Koning Jezus. Het is vol goddelijke 

ironie. Dit is het ongewilde wonderteken dat ze wel krijgen. 

Maar dat ga je pas zien als je het doorhebt. 

Dit gebeuren doet denken aan Romeinen 11:15. De verwerping 

van Jezus door Israël betekent verzoening voor de wereld. 

Maar daarna zal ook Israëls oog geopend worden (Rom. 11:26) 

en heel Israël zalig worden. Dankzij Jezus. Want als Zijn uur 

wel is gekomen, laat Jezus Zich gevangen nemen. Om aan het 

kruis Gods vloek, Gods oordeel over de zonde (van Israël en de 

volkeren) weg te dragen. 

Gelooft u dat?

Dan kun je jezelf alleen maar verwonderen dat Jezus je aan-

spreekt, stilzet en roept tot Zijn heil.

Ds. J. van der Meijden

Rijssen

(n.a.v. Lukas 4:16-30)Ds. J. van der Meijden

Vanuit Israël komen telkens bemoedigende berichten. 

Gods werk onder de Joden gaat door. Gemeenten groeien, 

mensen komen tot geloof!

Zo wordt de Messiaanse Gemeente Nahariya op dit moment ge-

zegend. Een gelovige familie voegde zich bij de gemeente en wil 

daarin ook verantwoordelijkheid dragen. Een Joodse vrouw las 

voor zichzelf de Bijbel en kwam tot de ontdekking dat Jezus de 

Messias is. Zij zag het uithangbord van de Messiaanse Gemeente, 

waarop staat dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is. Daar 

moest ze zijn! Ze kreeg verder onderwijs en is inmiddels gedoopt. 

Twee anderen ontvangen op dit moment dooponderricht. Een blij-

de Michael Nissim getuigde van Gods werk. Hiervoor mogen we 

de Heere onze God danken.

Geloofd zij God
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Van 21 t/m 31 mei 2018 D.V. hoopt onze voorzitter Ds. A.D. Goijert uit Nijkerk een elf-daagse 

reis te organiseren naar Israël. Met o.a. bezoek aan Messiasbelijdende Joodse Gemeente 

in Karmiël. Iets voor u/jou? Info bij de reisleider: tel 033-8446241, a.goijert3@upcmail.nl.

Enige tijd geleden ben ik gevraagd om bestuurslid te worden 

van Stichting Steun Messiasbelijdende Joden. Met mijn 

bereidheid aan het bestuur deel te nemen, wil ik mij inzetten 

voor de Messiasbelijdende Joden. Ik heb mij tot hiertoe meer 

gericht op Israël als volk en zijdelings mijn aandacht gehad 

voor de Joden die de Messias belijden als hun Zaligmaker.  

Op dit moment ben ik als predikant verbonden aan de Hersteld 

Hervormde Gemeente in Veenendaal. Deze gemeente dien ik 

vanaf 25 juni 2008. Daarvoor heb ik de Hersteld Hervormde ge-

meente van Poederoijen-Loevestein gediend. Dat was mijn eerste 

gemeente. Daar deed ik op 11 mei 2003 intrede. Mijn studie heb ik 

destijds gevolgd aan de Theologische Universiteit in Utrecht. Sa-

men met mijn vrouw hebben wij 5 kinderen gekregen. 

In mijn eerste gemeente heb ik weinig aandacht gevraagd voor 

Israël. In mijn tweede gemeente ben ik, naar goed Hervormd ge-

bruik, op de Israëlzondag aandacht gaan vragen voor het Joodse 

volk. Door de preekvoorbereiding is mijn interesse gewekt in wat 

God nog allemaal gaat doen met het Joodse volk. Gaandeweg ben 

ik mij daar ook meer in gaan verdiepen. Doordat ik een aantal ke-

ren in Israël ben geweest, heb ik meer betrokkenheid gekregen 

voor de situatie van het land Israël. Maar ook voor het Joodse volk. 

Het is mijn dagelijks gebed of de Heere de Joden laat terugkeren 

naar Israël. Dat ze bewaard worden daar waar sprake is van an-

tisemitisme. Maar bovenal is mijn gebed dat de Joden de Messias 

gaan erkennen als de gekomen Zaligmaker naar deze wereld. 

Verder laat ik niet na om te bidden om wijsheid voor de regering 

in Israël en de vrede voor Jeruzalem. 

Wat mij in het volk Israël interesseert is, dat zij ‘de beminden om 

der vaderen wil’ zijn, zoals Paulus dat schrijft. Het Joodse volk blijft 

Gods volk. Op de berg Karmel is een kleine steen te vinden met 

het volgende opschrift: ‘Israël is een levend teken in de wereld-

geschiedenis dat God leeft en dat Zijn Woord “ja en amen” is.’ De 

vraag is voor mij gaan leven: ‘Wat gaat God nog met Israël doen?’

Naast dat de volheid der 

heidenen zal zijn ingaan, 

is Israël hét teken van 

de eindtijd. Paulus heeft 

het over: ’En alzo zal ge-

heel Israël zalig worden.’ 

Daar zie ik naar uit. 

De Messiasbelijdende Joden zijn de voorbodes van de massale  

bekering onder het Joodse volk. Van veel profetieën zou ik niet 

durven zeggen hoe en wanneer ze vervuld worden. Maar dit 

woord van Paulus gaat vervuld worden. Daarbij ben ik ook oog 

gaan krijgen voor de terugkeer van de Joden naar Israël, zoals we 

bijvoorbeeld lezen in Jeremia 31 vers 10: ‘Hoort des HEEREN woord, 

gij heidenen! en verkondigt in de eilanden, die verre zijn, en zegt: 

Hij, Die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen, en hem 

bewaren als een herder zijn kudde.’ In de profetie van Ezechiël 

37 zie ik daarom naast de geestelijke betekenis, ook de letterlijke 

betekenis voor het Joodse volk. 

De terugkeer van de Joden uit de diaspora naar Israël en de levend- 

making tot geloof in de Heere Jezus Christus. Ik hoop en bid dat 

mijn betrokkenheid bij de stichting Steun Messiasbelijdende  

Joden mag bijdragen om de Messias belijdende Joden te helpen. 

Zij hebben praktische hulp nodig, waarbij ik hoop anderen actief 

te maken daarin bij te willen dragen. Verder zie ik in de Messi-

as belijdende gemeenten in Israël de graadmeter hoe God op dit  

moment bezig is de ogen te openen van hen die blind waren 

voor Jezus Christus, maar nu ziende mogen zijn. Naar ik begreep  

vinden de Messiasbelijdende Joden het moeilijk onder hun eigen 

volksgenoten te getuigen van de hoop die in hen is. Het zou mooi 

zijn wanneer stichting Steun Messiasbelijdende Joden hen daarbij 

kan helpen en bemoedigen.  

Ds. H. van der Ziel

Veenendaal

Nieuw 
bestuurslid 
stelt zich voor

I s r a ë l r e i s
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Prachtige 
c o n ta c t e n

In januari was Cookie Schwaeber-Issan  

enkele dagen in ons land. Als directeur  

van de Messiaanse school Makor  

HaTikvah (bron van de hoop)  in Jeruzalem  

sprak zij op verschillende avonden. Ook  

bezocht zij de zondagsschool van de  

Hersteld Hervormde Gemeente in Nijkerk  

en scholen in Zegveld en Veenendaal. 

Heel eenvoudig vroeg zij de kinderen 

waarom Israël zo veel vijanden heeft. Er 

kwamen prachtige antwoorden: omdat  

Israël het volk van God is. Omdat mensen  

een hekel hebben aan God. Omdat… en  

daarna vertelde deze geboren onder-

wijzeres dat de duivel altijd God wil 

bestrijden. Dat hij mensen gebruikt om 

Gods werk – als dat zou kunnen – stuk 

te maken. Maar God zorgt voor Zijn volk. 

En daarna vertelde ze hoe de Heere God 

ook telkens zorgt voor de enige school 

in Jeruzalem waar over de Heere Jezus 

wordt verteld.

Voorlichting op 
verenigings- of gemeenteavond 

Bestuursleden komen graag voor u spreken, met of zonder 

PowerPointpresentatie, over Israël. Graag bezoeken wij uw 

gemeente, vereniging of school. ‘Israël en Messiasbelijdende 

Joden’, ‘Wat moet ik met Messiasbelijdende Joden?’, ‘Welke 

plaats hebben Messiasbelijdende Joden in de Bijbel en nu?’, 

‘Zijn Messiasbelijdende Joden in Israël tweederangsburgers?’  

Hierover vertellen we u graag meer. Voor inlichtingen en 

opgave kunt u contact opnemen met: ds. A. Jonker  

E ajonker@messiasbelijdendejoden.nl  

T 0341-357766

Uitbreiding van de School
Makor HaTikvah
In Jeruzalem was de schoolleiding enthousiast voorlopige 

plannen gaan maken. De zolder van het gebouw zal 

omgebouwd worden tot enkele kleine leslokalen. Een extra 

trap is noodzakelijk…. En zo werden nog een aantal zaken op 

een rij gezet. Toen ging men preciezer tekenen en ging men 

overleggen met instanties van het stadhuis van Jeruzalem. 

Voor de brandveiligheid moet er behalve de trap een extra 

vluchtweg zijn: een raam is voldoende. Maar een vluchtraam 

plaatsen in het dak van een gebouw van 200 jaar oud dat 

onder monumentenzorg valt – dat betekent een heel proces. 

Dat proces kost tijd en vraagt dus geduld, daar en hier. Hoe 

lang dit precies gaat duren, weten we niet. Intussen sparen we 

door om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen!
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M e s s i a s b e l i j d e n d e  J o d e n

Prof. Dr. Pieter A. Siebesma, Harskamp

in de negentiende eeuw (2)

In het vorige artikel stond de negentiende eeuw centraal, de 

bloeitijd van de Jodenzending. Het was ook de eeuw waarin 

honderdduizenden Joden afstand of zelfs afscheid namen van 

hun orthodox Joodse achtergrond. Een deel van hen kwam door 

het lezen van het Nieuwe Testament of door gesprekken met 

zendelingen (vaak zelf weer van Joodse komaf)  tot het geloof in 

Jezus de Messias. Op het geheel van allen die de synagoge verlieten 

was hun aantal niet groot, maar toch waren ze talrijker dan 

vandaag de dag.

In dit artikel en volgende artikelen wil ik stilstaan bij een 

aantal karakteristieke Messiasbelijdende Joden (of Hebreeuwse 

christenen zoals ze toen werden genoemd ) uit Oost Europa. Velen 

van hen hebben een bijdrage geleverd aan de theologie of aan 

de Bijbeluitleg, doordat ze als docenten verbonden waren aan 

theologische opleidingen of doordat ze veel hebben gepubliceerd. 

Nog steeds worden werken van Afred Edersheim (1825-1889) 

die over de tijd van Jezus en over de Tempel in de eerst eeuw 

heeft geschreven, David Baron (bekend van zijn commentaar op 

Zacharia),  en Adolph Saphir (oa. een boek over de Hebreeënbrief) in 

het Nederlandse taalgebied gedrukt en gelezen. Andere schrijvers 

zijn minder bekend zoals Jechiel Lichtenstein, zijn naamgenoot 

(geen familie) rabbijn Isaac Lichtenstein, (1825-1908), en Chaim 

Gurland (1831-1905). Sommige Hebreeuwse christenen schreven 

hun werken in het Hebreeuws. Vandaag de dag krijgt men steeds 

meer aandacht voor deze Hebreeuwse commentaren op het N.T. 

Probleem is echter, zoals ook al Jechiel Lichtenstein opmerkte:  “De 

Joden kunnen deze werken lezen, maar willen het niet; de gojim 

willen het lezen, maar kunnen het niet”.

Kenmerken 

Deze Joodse volgelingen van Jezus hadden veel gemeenschappelijk. 

Ze spraken van huis uit Jiddisch, hadden een orthodox Joodse 

achtergrond en gedegen Joods onderwijs gevolgd. Ze waren 

geworteld in de Joodse traditie en in de Tenach en Talmoed. Dat is een 

verschil met de hedendaagse Messiaanse beweging, waar vooral 

Joden deel van uitmaken met een liberale of een niet religieuze 

achtergrond. 

Anders dan vandaag de dag kwam in de negentiende eeuw 

onder hen gemeentestichting slechts sporadisch voor. Behalve 

de gemeente in Kishinev van Joseph Rabinowitz, werden alleen 

een paar Joods-christelijke gemeenten gesticht in Argentinië, de 

Verenigde Staten en Berlijn. De Hebreeuwse christenen onderhielden 

vooral contact met elkaar via hun verenigingen, waarbinnen men 

elkaar ontmoette en waar men ondermeer studie maakte van 

bijvoorbeeld de Joodse achtergronden van het Nieuwe Testament. 

Op zondag ging een ieder naar zijn eigen kerk. 

Theologische ligging

De Hebreeuwse christenen uit de negentiende en begin twintigste 

eeuw waren in het algemeen orthodox. Met leerstellingen over de 

drie-eenheid en de Godheid van Christus of over de maagdelijke 

geboorte van Christus had men geen moeite, zaken die voor 

orthodoxe Joden juist hindernissen zijn om te geloven dat Jezus 

de Messias is. Evenmin speelden vragen een rol of men de sabbat 

als rustdag diende te houden of dat men zich aan de andere Joodse 

feesten en voorschriften diende te houden. Men ging op zondag naar 

de kerk waartoe men behoorde. Ook dat is vandaag de dag anders, 

nu Messiasbelijdende Joden naar een eigen Messiasbelijdende 

gemeente of synagoge gaan.

Slechts op twee onderdelen onderscheidden ze zich van hun niet 

Joodse medegelovigen. In de eerste plaats waren ze sterk gericht op 

Israël en op het Joodse volk. In de tweede plaats betrof het hun visie 

op de eindtijd. Daarin waren ze beïnvloed door de orthodox Joodse 

opvattingen over de uitleg van de profetie. Terwijl in de meeste 

kerken in die tijd de profetieën eerst geestelijk werden uitgelegd en 

werden betrokken op de kerk en niet op het Joodse volk, gingen de 

Hebreeuwse christenen uit van een letterlijke uitleg van de profetie. 

Vandaag de dag is het voor veel gelovigen vanzelfsprekend, dat je 

de Oudtestamentische profetie letterlijk leest, maar in die tijd was 

dat niet het geval. Als je in de negentiende eeuw als predikant 

geloofde in een toekomstig duizend jarig rijk, waarin Christus zou 

heersen als koning, kon dat voldoende reden zijn om uit het ambt 

gezet te worden.  De orthodox Joodse visie op de eindtijd vertoont 

veel overeenkomst met het zogenaamde pre-millenianisme, dat 

wil zeggen die opvatting die leert dat Jezus na Zijn wederkomst als 

koning zal regeren in het aardse Jeruzalem gedurende een bepaalde 

“DE JODEN KUNNEN DEZE WERKEN 
LEZEN, MAAR WILLEN HET NIET; 
DE GOJIM WILLEN HET LEZEN, 
MAAR KUNNEN HET NIET”.
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periode en dat Hij daarna de macht aan God zal overdragen. Vandaar 

dat veel Hebreeuwse christenen (evenals veel Messiasbelijdende 

Joden vandaag de dag) pre-millennianist waren, vooral op basis 

van het Oude Testament. Orthodoxe Joden geloven ook dat als de 

Messias komt, hij als koning in Jeruzalem zal regeren gedurende 

een lange tijd (sommigen nemen duizend jaar aan) en dat daarna 

pas God gaat heersen over deze wereld.  

David Baron 

David Baron (1855-1926) is een van de meest bekende Hebreeuwse 

christenen uit de negentiende eeuw.  Hij werd geboren in Suwalki, 

een Pools stadje dicht bij wat nu de grens met Litouwen is. De 

meerderheid van haar bevolking bestond indertijd uit Joden. Hij 

ontving zoals de meeste kinderen uit deze stad een orthodox 

Joodse opvoeding. Zijn leven werd gestempeld door een 

bijna-doodervaring. Op de boerderij van zijn ouders 

kreeg hij een ongeluk, waarbij hij ternauwernood 

aan de dood ontsnapte.  Dat zette hem aan het 

denken over zijn relatie met God en of hij wel 

zeker was dat hij deel zou hebben aan het 

toekomstige leven. Hij emigreerde naar 

Hull in Engeland. Daar ontving hij een 

Nieuw Testament en kwam door het 

lezen ervan en door gesprekken met 

christenen tot geloof in de Messias.

Samen met de Hongaarse Charles A. 

Schönberger, een zwager van Adolph 

Saphir  stichtte hij de ‘Hebrew Christian 

Testimony for Israel’ Dit was een unieke 

organisatie, omdat de werkers heel bewust 

niet aan een bepaalde christelijke denominatie 

waren verbonden. David Baron en zijn 

medewerkers wilden hiermee laten zien, dat zij het 

evangelie niet wilden brengen vanuit een bepaalde kerk 

of denominatie, maar dat zij Joden waren die vanuit de Schriften 

hun Messias hadden leren kennen. Het ging hun er niet om Joden 

tot een geloof te bekeren, maar hen in een levende relatie te brengen 

met God en met Christus. Daarbij wilden zij aan zowel Joden als 

gelovigen uit de volkeren getuigenis afleggen dat Christus en Israël 

onafscheidelijk waren. Of in de woorden van David Baron zelf: ‘Wat 

we voortdurend benadrukken in ons getuigenis aan de Joden, is 

dat we geloven in Christus als de Zoon der mensen en als de Zoon 

van God, niet ondanks, maar omdat we Joden zijn. We geloven dat 

Jezus de Goddelijke Koning van ons volk is, de kern en het wezen  

van onze Schriften, de vervulling van de Wet en de Profeten, de 

belichaming van al de beloften van ons verbond. Ons getuigenis is 

dat van Joden aan Joden.’

Zacharia

Een van de belangrijkste geschriften is zijn commentaar op de 

profetieën van Zacharia uit 1918. Daarbij valt op, dat hij is beïnvloed 

door de orthodox Joodse exegeten, die Zacharia letterlijk uitleggen 

en daarnaast door de orthodox christelijke uitleggers, die Zacharia 

op Christus willen laten slaan. Van de Bijbelkritische opvattingen 

wilde hij niets weten. 

In Zach. 14: 1-4 lezen we: ‘Zie er komt een dag voor de HEERE, waarop 

de buit, op u behaald, in uw midden zal worden verdeeld. Dan zal 

Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De 

stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd en 

de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de 

stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het 

overige van het volk zal niet uitgeroeid worden 

uit de stad. Dan zal de HEERE uittrekken en 

tegen de heidenvolken strijden, zoals de 

dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. 

Op die dag zullen Zijn voeten staan op de 

Olijfberg ….’

Baron schrijft dat we op basis van dit 

gedeelte eerst een herstel van de Joden 

mogen verwachten in hun ongeloof; 

niet een compleet herstel, want dat 

vindt pas plaats na de komst van de 

Messias. Er zal een Joodse staat komen, 

waarschijnlijk onder bescherming van 

de grootmachten. Hij wijst erop dat er nu 

al 120.000 Joden in Palestina wonen en dat 

Jeruzalem in meerderheid Joods is. Maar ze zullen 

eerst een valse Messias volgen, maar vanwege de kleine 

rest in het land, die God wel dient, zullen de legers van de antichrist 

naar Jeruzalem optrekken. Na verwoesting en deportatie zal een 

kleine rest in de stad overblijven. En dan grijpt God zelf in, zoals Hij 

ook heeft ingegrepen ten tijde van de Exodus, bij de doortocht door 

de Rode Zee, toen de legers van Farao vernietigd werden (Ex. 15:3). De 

Messias zelf zal Zijn volk verlossen. De Olijfberg, waar Jezus weende 

over Jeruzalem en waar Hij ten hemel voer bij Zijn eerste komst, 

zal doormidden splijten bij Zijn wederkomst. Zo wordt de uitspraak 

van de engel in Hand 11:11 letterlijk vervuld. ‘Deze Jezus, die van u 

opgenomen is, naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, 
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als gij Hem ten hemel hebt zien varen.’ We leven nu bijna een eeuw 

later, maar het is nog steeds inspirerend om de uitleg van David 

Baron te lezen.  

Jechiel Zwi Lichtenstein (1831-1912)

Jechiel Zwi Lichtenstein was een van de meest kleurrijke en 

opmerkelijke Hebreeuwse christenen in de negentiende eeuw. 

Hij werd geboren in een chassidisch gezin in Moldavië kreeg een 

klassieke Joodse opvoeding en studeerde Talmoed en Kabbala (de 

mystieke Joodse geheimleer) op een jesjiewa. Toen een familielid, die 

rebbe was van een chassidische gemeenschap in Jassy, de hoofdstad 

van Moldavië, overleed, werd hij gevraagd om zijn opvolger te 

worden. Maar hij vond deze positie te zwaar. De overdreven eer, die 

zijn volgelingen hem bewezen, stond hem tegen. Daarom besloot 

hij om terug te keren naar zijn geboorteplaats. Hij was een fervent 

lezer en hij kocht voor de reis onderweg een Hebreeuws Nieuwe 

Testament, omdat dit boek zo goedkoop was. Samen met een aantal 

vrienden ging hij het Nieuwe Testament lezen en bestuderen. Met 

name het evangelie van Johannes sprak hen aan. Toen ze tot geloof 

waren gekomen, doopte hij eerst zichzelf door onderdompeling in 

een rivier en vervolgens doopte hij zijn vrienden. De reden dat hij dit 

deed, was waarschijnlijk dezelfde als van John Smyth, de  stichter 

van de Engelse Baptisten, die ook eerst zichzelf doopte en later 

zijn volgelingen. Hij hoopte door zichzelf en zijn vrienden te dopen 

een eigen Joods christelijke gemeenschap binnen de synagoge 

te vormen. Maar dat bleek een misrekening te zijn. Hij werd uit 

de Joodse gemeenschap gestoten en moest de stad verlaten. Zijn 

vrienden werden zo vervolgd dat ze uiteindelijk terugkeerden tot het 

orthodoxe Jodendom. 

In Berlijn ontmoette hij o.a. Franz Delitzsch, die hem overhaalde om 

zendeling te worden. In 1872 werd hij in Engeland (opnieuw) gedoopt 

door de Hebreeuws christelijke zendeling Stern. Vanaf 1885 tot 

aan zijn dood gaf hij les aan het Institutum Judaicum in Leipzig in 

Talmoed. Hier werden studenten getraind die daarna als zendeling 

onder Joden wilden gaan werken. Omdat hij heel veel kennis had 

van de Hebreeuwse taal, hielp hij Delitzsch met zijn vertaling van 

het Nieuwe Testament. 

In zijn in het Hebreeuws geschreven commentaar op de Hebreeuwse 

vertaling van Mattheüs van Delitzsch maakte hij een aantal 

beknopte opmerkingen bij diverse teksten uit dit evangelie. Hierbij 

wordt vaak verwezen naar het Oude Testament en naar de rabbijnse 

geschriften. Zo schrijft hij bij Matth. 18:20 waarin Jezus zegt 

‘WANT WAAR TWEE OF DRIE IN 
MIJN NAAM BIJEENGEKOMEN ZIJN, 
DAAR BEN IK IN HUN MIDDEN.’

In de Talmoed (Berachot 6a) wordt gezegd dat de Sjechiena (Gods 

aanwezigheid) bij twee of drie mensen is, maar van een mens wordt 

dat niet gezegd, zelfs niet van Mozes. Daaruit blijkt de goddelijke 

natuur van de Messias.

Zo wil hij uit het Nieuwe Testament aantonen dat Jezus God is. Meer 

opmerkelijke uitleggingen zijn in zijn commentaar te vinden.

Geraadpleegde literatuur
Louis Meyer’s Eminent Hebrew Christians of the nineteenth 

Century; Brief Biographical Sketches, NewYork 1983, pag. 40-44

A. Bernstein, Some Jewish Witnesses for Christ, reprint van de 

uitgave 1909, Jerusalem 1999, pag. 121-130, 337

David Baron, Commentary on Zechariah, 

Kregel Publications, Grand Rapids 1988 (reprint 1918).

Zie voor Hebreeuwse commentaren en andere 

geschriften van David Baron en Jechiel Liechtenstein: 

www.vineofdavid.org/remnant-repository/ 

Deze kunnen hier gedownload worden.

Er zijn veel goede doelen die u kunt opnemen in uw testament, maar wilt u daarbij het werk ten dienste van de Messias- 

belijdende Joden in Israël niet vergeten? Om de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden in uw testament of wilsbeschikking  

op te nemen, dient u de volgende zin op te nemen: Ik legateer vrij van rechten aan Stichting Steun Messias-belijdende Joden 

te Nijkerk een bedrag van €   om te worden afgegeven drie maanden na mijn overlijden.



Door protesten en demonstraties van  ultra-

orthodoxe Joden, werd het inloophuis in Dimona  

tijdelijk gesloten. Gelukkig is er door gesprekken 

met invloedrijke rabbijnen, ambtenaren van 

de gemeente en met de burgemeester een ver- 

andering ten goede gekomen. Nu is het inloop- 

huis weer voor enkele ochtenden en/of mid- 

dagen in de week open. 

Hiervoor danken we onze God!

INLOOPHUIS DIMONA

Toerusting van 
jeugdwerkleiders 
en jongeren

Messiasbelijdende jongeren staan vaak alleen, op school 

maar ook in het leger. Heel gemakkelijk worden ze van 

het geloof in Jezus afgetrokken. Toerusting is daarom 

zeer noodzakelijk. In de Messiaanse gemeenten wordt 

veel aandacht gegeven aan de kinderklas op sabbat en het 

jeugdwerk door de weeks. Maar men vindt dit niet genoeg! 

Men organiseert jeugdkampen waar ontspanning samen 

gaat met Bijbelstudie en onderlinge ontmoeting. 

Netivah Center (Centrum Wegwijzer) organiseert in de 

kapel van Baptist Village bij Petah Tikva conferenties om 

ouderlingen en jeugdwerkers toe te rusten. Nog belangrijker zijn de 

conferenties voor jeugd en jongeren die zij daar organiseren, soms 

ook samen met andere organisaties.

Het team van Netivah Center nodigt iedere Messiasbelijdende 

Joodse jongere onmiddellijk na de middelbare school uit voor een 

9-daagse toerustingsconferentie. Zo worden zij voorbereid om in 

het leger standvastig te zijn en de goede strijd van het geloof te strijden. 

Daarnaast organiseert men het zes weken durende programma ‘Chetzim’(Pijlen, 

Psalm 127: 4) voor extra training om als discipel van Jezus in het leger ook leiding te 

geven. Het gebed is dat deze jongvolwassenen pijlen in Gods hand zullen zijn!
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Verslag van 
een deelnemer van 
training ‘Pijlen’ 
´Pijleń  is een programma dat Joodse christelijke  jongeren die 

van de middelbare school afkomen voorbereidt op militaire 

dienst. Militaire dienst is voor iedereen een uitdagende periode, 

maar in het bijzonder voor Messiasbelijdende Joden. Het is 

belangrijk dat zij vast staan in het geloof en dat zij over de 

instrumenten beschikken om de vele uitdagingen het hoofd te 

kunnen bieden. Het project is vorig jaar gestart. Dit jaar is dus 

het tweede jaar. Het is een cursus van tweeëneenhalve maand. 

Dit jaar zijn er dertien deelnemers. Tien meisjes en drie jongens. 

We hebben drie leiders en Matan Ohana is het hoofd van het 

project. We verbleven bij het Baptist Village bij Petah-Tikva, waar 

we beschikten over een keuken, een woonkamer, slaapkamers 

en klaslokalen. Het was eigenlijk onze basis.

Studie, vrijwilligerswerk en reizen

De cursus omvatte vooral studies, vrijwilligerswerk en reizen 

door Israël. De cursus omvatte lessen over hoe je een christelijke 

soldaat kunt zijn in dienst en hoe je tijd vrij kunt maken voor 

het onderhouden van je relatie met God en hoe je om moet gaan 

met het feit dat je dag in dag uit (24/7) ongelovigen om je heen 

hebt. We hadden lessen over de Bijbel, over discipelschap, over 

onze identiteit in Christus, maar ook over geschiedenis, politiek 

en de geografie van Israël. Ook moesten er aan het eind van de 

cursus drie papers/werkstukken worden geschreven. Een over 

een apologetisch onderwerp, bijvoorbeeld: Er is een absolute 

waarheid, waar is God, heeft God een moraal, enzovoort. Een 

tweede paper moest gaan over een groep die in Israël woont 

en hoe het evangelie bij hen kan worden gebracht. Hierbij kan 

bijvoorbeeld worden gedacht aan orthodoxe Joden of atheïsten.. 

Het derde paper moest gaan over onze identiteit, bijvoorbeeld 

over onze identiteit in Christus, wat Jezus voor ons persoonlijk 

heeft gedaan of met welke gaven God mij gezegend heeft.

Op veel plaatsen hebben we vrijwilligerswerk gedaan. Het 

omvatte een dag met hulpverlening aan kinderen uit gebroken 

gezinnen  werken op het land van een christen Arabier, waarbij 

er ook ontmoeting was met christelijke Arabische jongeren, 

hulpverlening in een opvangcentrum voor prostituees en 

deelname aan een christelijke jeugdconferentie. We reisden door 

heel Israël, van Eilat tot de Golan Hoogvlakte.

Mijn motivatie

Ik besloot aan deze cursus mee te doen omdat ik over de 

instrumenten wil beschikken om als christen de militaire 

dienstplicht te vervullen. Ik weet dat het moeilijk is om als 

christen in dienst te gaan. Ik heb veel verhalen gehoord van 

mensen die in dienst hun geloof zijn kwijtgeraakt. Ik wilde 

meedoen omdat ik wilde dat mijn christelijke fundament werd 

versterkt. Ook wilde ik zoveel mogelijk hulpmiddelen krijgen om 

andere soldaten het evangelie te brengen en sterk te blijven staan 

in het geloof.

Het “Arrow”-programma bereidde mij goed voor op de militaire 

dienst. Ik werd blootgesteld aan veel van de moeilijkheden die  

mij zouden overkomen. Ik ontving veel hulpmiddelen om die 

te overwinnen. Een ander belangrijk punt was dat ik leerde  

verschillende soorten verantwoordelijkheden te combineren. 

Tijdens de cursus hadden we verschillende verantwoordelijkheden. 

Om te kunnen eten moesten we boodschappen doen en het eten 

klaarmaken. We moesten alles goed voorbereiden en plannen 

om ervoor te zorgen dat alles op tijd klaar was, bijna tot op de 

seconde nauwkeurig. Dat was bij tijd en wijle erg uitdagend. 

Soms moesten voort twee conflicterende verantwoordelijkheden 

tegelijk dingen worden gedaan. Dan leer je bijvoorbeeld om onder 

druk te presteren en verschillende taken tegelijk uit te voeren in 

een korte tijd.

God heeft me rijk gezegend gedurende de cursus. Ik had er plezier  

in om gedurende drie maanden samen te leven met bijzondere 

mensen die nu als familie voor me zijn. Ik ben blij dat ik mee 

gedaan heb aan de cursus. Ik hoop en bid dat meer tieners er aan 

kunnen meedoen. Ik dank God en Netivah hiervoor.
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PUZZEL
Beantwoord de vragen. 
Als u de eerste letters 
van de antwoorden op 
een rij zet, volgt er een 
regel van een bekend 
kinderlied.

Mail deze regel door naar:  

info@messiasbelijdendejoden.nl

Uit de goede inzenders wordt een 

winnaar getrokken. Hij of zij 

ontvangt een prachtige Menora.

1

11

5

3

13

7

2

12

6

4

8
9

10

 Wie kreeg de grootste zegen 
van Jacob, voordat hij stierf?

Hoe heet de eerste plaats in de woestijn waar 
de Israëlieten zich legerden, nadat Mozes het 
bittere water te Mara had zoet gemaakt?

Hoe lang waren de Joden al in 
ballingschap toen Zacharia in het 
vierde jaar van koning Darius het 
“Woord des HEEREN” profeteerde?

 Welk dier was listiger dan al het gedierte 
des velds, dat de HEERE God gemaakt had?

Wat is de naam van 
de zoon van Abraham 

die geboren is uit de 
slavin Hagar?

Hoe heet de 
halfzuster van 
Abraham?

Hoe heet de knecht 
van de profeet Elisa?

Naar welke plaats ging 
Saul om een waarzegster 
te raadplegen?

Wie was de koning van Bazan, 
toen de HEERE ook dat land aan 

het volk Israël in erfbezit gaf?

Wat gaf Jozef aan Benjamin nadat hij zich-
zelf aan zijn broers had bekend gemaakt? Wie was de

vader van 
Samuel?

Hoe heet de man van Bathseba, die door 
David voorin de strijd geplaatst werd?

Naar welke stad was Saulus 
onderweg toen Jezus hem 

ontmoette?

15

14

Vanwaar 
vertrok Abram 
toen hij naar 
Kanaän ging?

Hoe heet de plaats 
waarbij David in een 
spelonk een slip van 
Sauls mantel afsneed?

16

 Hoe heette de 
vierde vriend die 
tot Job het woord 
richtte?

Wie volgde 
koningin 

Vasthi op?

17

18

19

20

Wie was de 
oudste zoon 
van Jacob?

Wie was de 
machtigste herder 

onder de herders 
van Saul?

Wat was de 
woonplaats 
van Samuel?
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CONTACT MET MESSIASBELIJDENDE JODEN

Bezoek aan 
Jaffastraat 17 
In het pand van de 

Bat Tsiongemeente wordt 

u hartelijk ontvangen. 

Ds. J. Ben Zvi kan voor uw 

groep spreken en u kunt 

hier ook terecht voor uw 

souveniraankopen. 

Voor een afspraak kunt 

u ds. Ben Zvi bellen: 

Thuis

00-972 – 2 – 53 55 506; 

Jaffastraat 17

00-972 – 2 – 62 23 030  

Mobiel

00-972 – 544 - 37 57 67.

Tournee ds. D. Zadok 
Ds. D. Zadok is directeur van 

de uitgeverij HaGefen en 

predikant van de gemeente 

Genade en Waarheid in Kanot. 

David Zadok is inmiddels voor 

velen een bekende Joodse 

broeder. Hij komt van D.V. 8 

t/m 11 oktober 2018 weer 

naar Nederland.

Maandag 8 oktober: nog vrij

Dinsdag 9 oktober: nog vrij

Woensdag 10 oktober: nog vrij

Donderdag 11 oktober: bezet

Tournee  
Victor Kalisher
Viktor Kalisher is de gedreven 

directeur van het Israëlische 

Bijbelgenootschap. Zijn mooie 

baan liet hij achter zich om 

Gods stem te gehoorzamen. 

Onder zijn leiding worden 

Bijbels en boeken bij de Bijbel 

uitgegeven. Daarnaast zet hij 

zich in om de Bijbel te laten 

lezen op website en app op 

de telefoon. Hij komt van D.V. 

28 t/m 31 januari 2019 naar 

Nederland.

Tournee Leon Mazin 
Mazin is voorganger van 

de Shavei Tsion Gemeente 

in Haifa. Hij hoopt van D.V. 

19 t/m 22 maart 2018 naar 

Nederland te komen. Zijn 

gemeente heeft meerdere 

projecten, o.a. gaarkeuken, 

zorg voor overlevenden 

van de Holocaust, zorg 

voor nieuwe immigranten, 

muziekschool, theologische 

toerusting en evangelisatie-

blad Oasis. Leon Mazin brengt 

altijd een boodschap uit de 

Bijbel en vertelt gedreven 

over zijn werk. 

De agenda is als volgt: 

Oldebroek

Maandag 19 maart: 20.00 uur 

in Maranathakerk, Verlengde 

Looweg 25.

Uddel

Dinsdag 20 maart: 19.30 uur 

in gebouw bij Herv. Kerk, 

Garderenseweg 4. 

Info: Ds. A. Goedvree, 

tel. 06 – 23 710 240.

Ede

Woensdag 21 maart: 

19.45 uur in gebouw 

Rehoboth, Driehoek 11. 

Info: A. Stam,

tel. 0318 – 650 315.

CONTACT 

met Messias-
belijdende 

Joden

Voor een van bovenstaande sprekers op uw 
gemeenteavond kunt u contact opnemen met 

ds. A. Jonker ajonker@messiasbelijdendejoden.nl of tel. 0341-357766.



Laat het Evangelie 
horen en zien

Messiasbelijdende Joden getuigen van Jezus Christus

Velen leren de Heere Jezus belijden als Messias

Baby’s worden gered van abortus
Verslaafden worden bevrijd van alcohol en drugs

Stort uw gift op NL90 RABO 0377 8534 96 t.n.v. 

Stichting Steun Messiasbelijdende Joden te Nijkerk

Voor het opgeven als donateur 

en voor adreswijzigingen:

Dhr. G.J. Gersie

Simon Vestdijkstraat 133

3842 LK Harderwijk

Tel. 0341 – 421 181

E-mail:

info@messiasbelijdendejoden.nl

Voor het aanvragen 

van een spreekbeurt 

of presentatie: 
Ds. A. Jonker

Havikstraat 40

3882 JH Putten

Tel. 0341 – 35 77 66

ajonker@messiasbelijdendejoden.nl

Bestuur: 

Ds. A.D. Goijert, Nijkerk

(voorzitter)

Dhr. G.J. Gersie, Harderwijk

(Secretaris)

Dhr. M. Hop, Nijkerk

(penningmeester)

Dhr. J.H. van Asperen, Nijkerk

Ds. W. van Dijk, Kampen

Ds. H. de Graaf, Urk

Dhr. G. Kok, Apeldoorn

Ds. E. van den Noort, Emst

Ds. C.J. Overeem, Zegveld

Dhr. D.C. van Voorthuijsen,

Ds. H. van der Ziel, Veenendaal

Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Stuur een email naar info@messiasbelijdendejoden.nl

        VOLG ONS OP FACEBOOKwww.messiasbelijdendejoden.nl

Postbus 22
3860 AA Nijkerk
KvK Amersfoort 320 76147

De Stichting Steun Messiasbelijdende 
Joden werd in 1999 opgericht. Inmiddels 

wordt er steun gegeven aan 25 projecten!


