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

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

Postbus 22
3860 AA Nijkerk
KvK Amersfoort 
320 76147

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

Dhr. G.J. Gersie
Simon Vestdijkstraat 133
3842 LK Harderwijk
T 0341 - 421 181
E  info@messiasbelijdendejoden.nl

Voor het aanvragen van een 
spreekbeurt of presentatie:

Ds. A. Jonker
Havikstraat 40
3882 JH Putten
T 0341 - 35 77 66
E  ajonker@messiasbelijdendejoden.nl

De bestuursleden van de Stichting 
Steun Messiasbelijdende Joden:

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, Groot-Ammers
Ds.  H. van der Ziel, Veenendaal

In de verschillende artikelen geven we informatie over de projecten, zodat u 
zich daar meer bij betrokken weet. Dit nummer bevat het Jaarverslag 2017, 
waarin u leest hoe de giften en collectes besteed zijn. 

Natuurlijk mag in dit nummer een artikel over 70 jaar Israël niet ontbreken. 
U leest hoe in die 70 jaar het aantal Messiasbelijdende Joden gegroeid is. 
Tevens hebben we enkele van onze Israëlische vrienden gevraagd om te 
reageren op de vraag: Wat betekent voor u het 70 jarig bestaan van de staat 
Israël?

Tenslotte vindt u de welbekende pagina met de avonden en plaatsen waar 
Messiasbelijdende Joden hopen te spreken. 

We hopen dat u ons blad met veel plezier zult lezen.

Ds. A. Jonker

Redactioneel

Legateren

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

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

Om de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden in uw 
testament of wils beschikking op te nemen, dient u de vol-
gende 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.

Een nieuwe Immanuël 
in uw brievenbus. Niet 
alleen nieuw wat betreft 
de inhoud, maar ook wat 
betreft de vormgeving.

dat Israël 70 jaar bestaat?
Wat betekent het voor mij

Ik zie het als een opmerkelijke mijlpaal in de 
geschiedenis van ons land en volk. Na 2000 jaar 

van afwachten en lijden is Israël uit de as van de 
vernietigingskampen in Europa geboren. Voor mij was dat een 
heel emotionele dag. Allereerst is het een onfeilbaar teken van 
de goedheid en trouw van God. Velen denken misschien wel 
dat we hier zijn dankzij het Israëlische leger, of onze bekwaam-
heid. Maar na 18 jaar als majoor in het leger gediend te hebben 
weet ik dat dit niet het geval is. We zijn hier niet om wat wij zijn, 
maar om Wie Hij is!

Vandaag de dag keren Joodse mensen in grotere getale terug 
naar hun Messias dan voorheen. Dat is voor mij de belangrijk-
ste reden om te vieren, me te verheugen en dankbaar te zijn.

David Zadok
Directeur Uitgeverij HaGefen, predikant 
van de gemeente Genade en Waarheid

Cookie Schwaeber-Issan
Directeur Makor HaTikvah

Het Israël van vandaag is één van de grootste  
wonderen van onze tijd en het hoogtepunt 
van eeuwen van verlangen in het hart van de 
Joodse ziel. Het is ook de vervulling van de pro-
fetische belofte dat God Zijn volk uit de vier windstreken zou 
terugbrengen naar hun land. 70 jaar Israël toont ons dat Hij 
Die Israël bewaart, noch sluimert noch slaapt omdat Israël 
beschermd wordt tegen alle verwachtingen in. Wat zijn de 
kansen dat een klein land met een paar miljoen mensen ieder 
keer weer de oorlog wint? God is aan het werk!

Israël is Gods persoonlijke huisadres. Daar woont Hij en daar 
is het waar Hij heeft besloten dat het Joodse volk geworteld 
zou zijn. Israël is het tastbare bewijs van Zijn trouw en eeuwige  
liefde. Ons volkslied HaTikvah gaat niet alleen over ‘de hoop’ 
op het ontstaan van onze natie, maar het is ‘de hoop’ die er is 
in de wetenschap Wie er achter de natie staat.

Ik ben in 1979 naar Israël gekomen, toen het 
land 31 jaar oud was. Dat is getalsmatig gelijk 
aan het woord ‘lev’ dat hart betekent. Ik zag het 
hart van God dat Hij voor Zijn volk had. Als gelovige 
in de Bijbel, is het een eer om uit de eerste hand het herstel van 
ons land te zien. In 1979 was Ashkelon, waar ik toen woonde, 
een stadje in ontwikkeling en nu is het een bloeiende stad.

Ma’Aleh Adumim, waar ik nu woon, bestond toen nog niet. 
Nu is het een stad met meer dan 40.000 inwoners. Toen ik in  
Israël kwam, waren er een paar honderd Messiaanse gelovigen,  
nu zijn er, denk ik, wel 15.000.

Maar het belangrijkste is dat het hart van de Israëli’s hongerig 
geworden is om de levende God te leren kennen en we zien 
dat velen hun hart voor Hem openen. God heeft grote dingen 
voor ons gedaan en we verheugen ons daarover.

Sandy Shoshani
Directeur Be’ad Chaim

Leon Mazin
Voorganger gemeente Shavei Tsion, Haifa

Het herstel van Israël is in mijn ogen een van 
de belangrijkste punten voor het toekomstig 

herstel van de hele wereld. Deze 70 jaar is een 
duidelijk teken dat God aan het werk is. Allereerst 

het herstel van het volk, het land, de economie en alles wat no-
dig is voor het bestaan van Israël. De laatste 70 jaar laten zien 
dat dit gebeurt met de hulp van de machtige hand van God.

Joden zijn naar Israël gekomen vanuit verschillende plaatsen  
en iedereen brengt de identiteit mee van het land waar hij 
of zij vandaan komt. In de afgelopen 70 jaar is het Joodse 
zelf bewustzijn gegroeid. Ik zou dit graag in verband willen  
brengen met Ezechiël 36.

God is ook bezig om steeds meer mensen te brengen tot het 
geloof in God en Jezus de Messias, de Verlosser van Israël. 
Hoewel het getal nog maar klein is, in het begin maar 50 of 100 
mensen, nu zijn het er hoogstwaarschijnlijk 20.000. Deze 70 
jaar toont ons dat de hand van God in dit herstel werkzaam is.
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Er is veel geschreven over de beginjaren van de 
staat Israël, vanuit verschillende invalshoeken.  
De zionistische visie beschrijft hoe Joden, onder  
wie velen die de Tweede Wereldoorlog over-
leefden, een thuis kregen. Vanuit Arabische 
of Palestijnse visie wordt geschreven over de  
Nakba (de catastrofe) omdat vele Arabieren 
door oorlogsgeweld gedwongen of vrijwillig 
huis en haard verlaten hebben. Wat betekent 70 
jaar Israël voor de Joden die Jezus als Messias 
belijden?

Voor 1948
Aan het begin van de negentiende eeuw kwam 
een groot aantal Joden in Oost-Europa tot  
geloof in Jezus als hun Messias. Veel Messias-
belijdende Joden zijn, evenals andere Joden, 
vermoord in de vernietigingskampen van de 
Nazi’s. Hun aantal word geschat op vele tien-
duizenden. Volgens een Messiaslijdende Jood 
die in Theresienstadt was, was tien procent van 
de 60.000 Joden in dit kamp Messiasbelijdende 
Jood!  Was de oprichting van de staat Israël ook 
voor hen een teken van hoop? Konden zij terug-
keren naar het land van hun voorvaders?
Vlak voordat de staat Israël in 1948 werd  
uitgeroepen, deden de Britten die namens de 
Volkerenbond Palestina als Mandaatgebied 
bestuurden een bijzondere oproep. Zij vroegen 
alle Messiasbelijdende Joden om Palestina te 
verlaten! Als eerste argument werd hiervoor ge-
geven: er dreigde voor hen gevaar van de kant 
van de Arabieren die hen als Joden zagen. In 
de tweede plaats zouden Messiasbelijdende 
Joden gevaar lopen om door de andere Joden 

als handlangers van de christelijke Britten ge-
zien te worden. Door ‘Operatie Barmhartigheid’ 
werden de meeste Messiasbelijdende Joden 
per schip naar Engeland gebracht. Zodoende 
waren er bij de stichting van de staat Israël nog 
slechts 10 tot 100 Messiasbelijdende Joden in 
het land.

Terugkeer
Volgens de Israëlische wet op de terugkeer uit 
1950 heeft iedere Jood het recht om terug te 
keren naar het land van de voorvaderen en op 
het Israëlisch staatsburgerschap. Wie is een 
Jood? De staatswet hanteert dezelfde regel 
als de Nazi’s bij de vernietiging van de Joden, 
namelijk iedereen van wie één van de groot-
ouders Jood is. Ook iemand die met een Jood 
getrouwd is mag zich in Israël vestigen. Als een 
Jood echter in de Heere Jezus is gaan geloven, 
werd hij of zij echter niet langer beschouwd als 
Jood, maar als christen. Dan was terugkeer dus 
niet mogelijk. Volgens een uitspraak van het 
Hooggerechtshof in 2008 is het wel toegestaan 
dat een Messiasbelijdende Jood het Israëlisch 
staatsburgerschap kan krijgen. Helaas wordt 
dit laatste door ultraorthodoxe Joden tegen-
gewerkt en zien Messiasbelijdende Joden zich 
soms genoodzaakt om bij immigratie over hun 
geloof in Jezus de Messias te zwijgen. 

Groei
Door het bovenstaande was er in de begintijd 
van de staat Israël bijna geen sprake van groei 
van het aantal Messiasbelijdende Joden. In 
1967 waren nog maar ongeveer 250 Messias-

70 jaar Staat Israël en 
Messiasbelijdende Joden

Dit jaar bestaat de Joodse Staat Israël 70 jaar. 
Alle reden om daar in dankbaarheid aan de 

God van Israël bij stil te staan.
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belijdende Joden in Israël. Na de zesdaag-
se oorlog ontstond er een positief klimaat 
om terug te keren naar Israël en door 
de toegenomen welvaart waren er meer  
mogelijkheden om te emigreren. Dit betrof 
ook de Messiasbelijdende Joden. Acht jaar 
later werd hun aantal geschat op 1000 en 
in 1989 op 2500. Na het uiteenvallen van 
de Sovjet-Unie in 1991 immigreerden veel 
Russischsprekende mensen naar Israël, 
onder hen ook Joden die Jezus als Messias 
belijden. Andere Joodse immigranten die 

in Israël contacten krijgen met Messias-
belijdende Joden die hun eigen taal spreken,  
komen meer dan eens tot geloof in Jezus. 
Zo wordt het aantal Messiasbelijdende  
Joden in 1999 geschat op ongeveer 5.000 
en waren er ongeveer 50 (huis)gemeenten. 
Door immigratie, het getuigenis in Israël 
en kinderen die geboren werden gezinnen 
van Messiasbelijdende Joden kwam er een 
sterkere groei van deze groep. Op dit mo-
ment wordt het aantal Messiasbelijdende 
Joden geschat op 15.000 tot 20.000.

Messiasbelijdende  
Joden in Israël

Jaar Aantal

1948 50

1967 250

1975 1.000

1989 2.500

1999 5.000

2018 17.000

Steun nodig

Het aantal gemeenten is intussen gegroeid tot ruim boven de 200. Deze  
gemeenten zijn echter jong en vaak klein. Daardoor ontbreken de financiële 
middelen om naast de eigen gemeente, ook nog de diaconale hulpverlening 
en het verstrekken van materiaal tot toerusting en getuigenis te bekostigen. 
Gelukkig wordt er vanuit veel landen steun verleend, ook vanuit Nederland. De 
stichting Steun Messiasbelijdende Joden zag het aantal projecten van één in 
1999 stijgen tot 25 in 2018. De vraag om medeleven in gebed en giften blijft 
onverminderd groot! We danken voor 70 jaar onafhankelijke staat Israël en 
bidden dat Messiasbelijdende Joden tot zegen mogen zijn in Israël.

Ds. W. N. Middelkoop
Harderwijk

Smeken om 
shalom voor 
Jeruzalem
(n.a.v. Psalm 122:6a)

In deze psalm wordt opgeroepen om te bidden om vrede 
voor Jeruzalem. Een oproep die men elkaar toezong, 
terwijl men onderweg was naar de tempel om daar te 
bidden en de offers tot God te brengen. Als u straks de 
tempel binnengaat, bidt dan om vrede, om shalom voor 
Jeruzalem. Daarbij moeten we de ontsnappingsroute 
niet (willen) maken om bij Jeruzalem te denken aan het 
geestelijke Jeruzalem. Het gaat in psalm 122 om de stad 
Jeruzalem, gebouwd rond de dorsvloer van Arauna. 

De geschiedenis van de strijd en onrust rond Jeruzalem 
onderstrepen hoe belangrijk deze oproep was en is. Wie 
immers de God van Israël lief heeft, heeft toch ook Zijn 
volk lief en bidt om vrede?

Bidden om vrede is erkennen dat wij die vrede zelf niet 
kunnen maken, maar deze van de Heere verwachten. 

Tegelijkertijd moet gezegd worden dat het gebed om de 
shalom, dieper gaat dan alleen afwezigheid van rellen 
en onlusten. Het gaat hier om de diepe vrede die God 
mensen kan en wil schenken door de komst van de 
Koning van Jeruzalem, de tweede David, Jezus Christus. 
De vrede die Hij kan schenken gaat alle verstand van 
Jood, Palestijn en Nederlander te boven. Die vrede 
betekent allereerst vrede met God. Vrede doordat God 
de Vader Zijn Zoon ‘de oorlog verklaarde’ aan het kruis. 

Laten we eerst Jeruzalem deze vrede toebidden. En de 
gelovigen uit de heidenen mogen ingeënt worden op de 
stam van Israel, zo maakt Paulus in Romeinen 11 duidelijk. 
Zo mogen we deze oproep ook betrekken op onszelf. Bid 
om vrede onder de gelovigen. En dat is niet minder nodig. 
Die vrede die alleen maar inhoud heeft als die gevoed is 
met de vrede van de Vredevorst Jezus Christus.

Dit pelgrimslied werd 
gezongen bij het betreden 
van Jeruzalem. “Onze 
voeten staan binnen uw 
poorten,  Jeruzalem”, 
zo klinkt het in vers 2. 
Deze psalm wordt ook 
vaak gezongen wanneer 
groepen toeristen 
Jeruzalem binnenrijden. 
Een ervaring die vaak 
onvergetelijk is.

Uit de goede inzeningen van de puzzel in de 

vorige Immanuël is als winnaar getrokken: 

Mevr. Nel Kousemaker – Simons. Van harte 

gefeliciteerd!

Menorah gewonnen
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De gemeente Genade en 
Waarheid gebruikt al het nieuwe 
gebouw in Kanot. Maar er moet 
nog een definitieve toestemming 
hiervoor gegeven worden. Dat 
gaat verre van gemakkelijk!

Ds. D. Zadok schrijft: Door het zoekraken van 
de stukken voor de bouw bij het Gewestelijk  
Bestuur zijn we al jaren bezig om het voor elkaar 
te krijgen dat men komt inspecteren. Eind 2017 
was het dan eindelijk zo ver dat de ingenieur van 
het comité zelf kwam kijken en ons wilde ont-
moeten, ondanks dat de plannen nog steeds 
niet boven water zijn.

Na veel gebed wilde een van de architecten die 
in het verleden betrokken was bij de bouw wel 
naar de vergadering komen. En dat maakte het 

verschil voor de afloop. De inspecteurs bekeken 
het gebouw kort en stelden een paar vragen. Na 
een uur praten met de architect werd duidelijk 
dat we nieuwe tekeningen moeten maken en de 
bouwvergunning opnieuw aanvragen. We kre-
gen toestemming om de uitgeprinte plannen te 
gebruiken – niet digitaal zoals nu verplicht is en 
hij gaf zijn woord dat we toestemming krijgen 
om het gebouw te gebruiken als er geen af-
wijkingen worden gevonden. Een beter resultaat  
konden we niet verwachten. Er is nog veel te 
doen maar met de hulp van de architecten en 
anderen die bereid zijn ons bij te staan hopen we 
binnen twee maanden de tekening klaar te heb-
ben. Deze laatste vereisten voor het Gewestelijk  
Bestuur zullen ons ongeveer $ 32.000 kosten. 
God zal ons daar ook in voorzien zoals Hij alle 
jaren heeft gedaan. U mag ons helpen! 

Voortgang van de 
bouwplannenHananya Naftali werd 

benoemd in het Mediateam 
van Netanyahu. Naftali zegt 
zelf: ‘Ik ben maar een gewone 
man die het besluit nam om 
Jezus te volgen’. De benoeming 
van een Jood die van Jezus 
houdt tot het ambt van 
adjunct-sociale Media-
adviseur was schokkend 
genoeg om de voorpagina van 
de Jerusalem Post te halen. 

Netanyahu’s Sociale Media-adviseur, 
Topaz Luk zegt dat hij een ‘superster’ 
ingehuurd heeft en omschrijft Naftali 
als ‘een Jood die beide zijden kent, die 
de christenen respecteert die van Israël 
houden en zoveel moeite doen om Israël 
te versterken’. 

Hanaya is al heel bekend, hij heeft 
22.00 volgers op zijn YouTube kanaal 

en honderdduizenden volgen hem op  
Facebook, maar deze nieuwe benoeming  
heeft hem omhoog doen schieten naar 
nieuwe hoogten van roem in Israël. Hoe 
zal de bevolking er op reageren dat een 
Joodse gelovige zo’n hoge en invloed-
rijke positie heeft bereikt?

Erez Soref, de directeur van Israel College  
of the Bible schrijft: Deze benoeming 
is een teken dat de Messiasbelijden-
de Joden in aantal groeien en op zulke 
belangrijke posten benoemd kunnen 
worden. Bid met ons voor Hananya,  
omdat zijn benoeming zo controversieel  
is. Zoals een Daniël of een Esther heeft 
God hem een invloedrijke positie ge-
geven bij de leiding van het land, en we 
moeten bidden dat God hem grote gunst, 
bescherming en goddelijke wijsheid  
schenkt. Bid ook met ons dat anderen in 
het openbare leven tot geloof komen.

Premier Netanyahu benoemt 
een Messiasbelijdende Jood
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We ontvingen opnieuw meer inkomsten dan in 
het voorgaande jaar en konden zodoende extra  
financiële steun verlenen aan onze Joodse 
broeders en zusters in Israël. Tijdens het werk-
bezoek hadden we goede contacten met onze 
partners en mochten we hen bemoedigen 
en met hen meedenken. We zien dat God de  
Messiasbelijdende Joden zegent en voor an-
deren een zegen doet zijn. Dat u en wij vanuit 
Nederland daar aan mee mogen werken is een 
groot voorrecht.

Algemeen
In de samenstelling van het bestuur kwam  
verandering doordat tot onze vreugde ds. H. van  
der Ziel uit Veenendaal zijn benoeming tot  
bestuurslid aannam. We zijn dankbaar dat we 
telkens als (dagelijks) bestuur gastvrij ont-
vangen werden in het kantoor van Rexcom B.V. 
in Nijkerk. Ds. A. Jonker is één dag per week  
vrijgesteld van zijn werk als gemeentepredikant 
in Putten om voor de stichting te werken. Hier-
voor is een financiële regeling getroffen met de 
Hervormde Gemeente Putten. Helaas kon hij in 
het verslagjaar vanwege gezondheidsproblemen  
zijn werk niet voor 100% doen. 
In januari bezochten ds. A. Jonker en ds. C.J. 
Overeem de projecten in Israël en deden  
daarvan uitgebreid verslag aan het bestuur. 

Gemeenten
Er werd steun gegeven aan gemeenten in de 
volgende plaatsen: Arad, Jeruzalem, Kanot,  
Karmiël, MaAleh Adumim, Nahariya, Nazareth 

en Petah Tikvah. De meeste gemeenten kennen 
een langzame maar gestadige groei. 
In juni was ds. C.J. Overeem in Karmiël aanwezig  
toen de gemeente HaDerech haar nieuwe  
gebouw in gebruik nam. Een mijlpaal voor de 
gemeente, die bemoedigd werd met een extra 
gift van € 25.000,-.
We merkten opnieuw op dat de gelden nodig 
zijn, maar ook goed besteed worden!

Toerusting en lectuur
De school Makor HaTikvah in Jeruzalem heeft 
onze steun hard nodig omdat niet alle ouders 
het schoolgeld kunnen betalen. Ook werd er 
voor deze school actie gevoerd om gelden 
bij elkaar te brengen voor uitbreiding van het 
aantal leslokalen. Helaas kon nog niet worden  
begonnen aan de grote renovatie, omdat voor dit 
monumentale pand extra goedkeuringen nodig  
zijn. Een deel van de actiegelden is daarom  
nog niet overgemaakt.
Drukkerij Ha-Gefen wordt gesteund door een 
parttime salaris voor een officemanager en het 
project geïllustreerde Bijbel voor kinderen. We 
hopen dat dit laatste project in 2018 kan worden 
afgerond.
De steun aan het Netivah-Centrum in Baptist 
Village bij Petah Tikvah werd uitgebreid. Dit 
centrum wil een ‘Wegwijzer’ voor jongeren zijn 
en richt zich op de toerusting van jeugdwerkers  
en de jongeren zelf. Jongeren die voor hun 
dienstplicht het leger ingaan worden door een 
korte training of een langere periode van drie 
maanden toegerust voor de moeilijke periode 

die zij ingaan. Zij hebben de Bijbel als toerusting  
om staande te blijven! Natuurlijk ontstaan er 
ook vriendschappen voor het leven.
De steun aan Israel College of the Bible in  
Netanya voor het E-learning project werd voort-
gezet. One for Israel draagt via radio en video’s 
de boodschap van Jezus de Messias uit. Deze 
organisatie kreeg in het verslagjaar voor het 
eerst financiële ondersteuning. De Bible Society  
in Israël kreeg weer steun voor de website  
Haktuvim die steeds verder wordt uitgebreid. 
Velen maken hier gebruik van!

Diaconale doelen
Israël heeft helaas een groot budget voor defen- 
sie nodig, daarom zijn de sociale voorzieningen 
minder dan in Nederland en leven veel Israëli´s 
onder de armoedegrens. Vanuit de gemeente in 
Nazareth worden voedselpakketten uitgedeeld 
en in Haifa worden er naast voedselpakketten 
ook warme maaltijden uit de gaarkeuken ver-
strekt. De organisatie Be’ad Chaim heeft o.a. 
door onze steun in 2017 weer meer ongewenst 
zwangere moeders geholpen zodat kinderen in 

de moederschoot konden blijven leven.
Het project bij Beit HaYeshua (verslaafdenop-
vang) vraagt van de medewerkers veel tijd en 
energie maar de resultaten zijn verrassend goed. 
Het resultaat van overheidsafkickklinieken  

is 1%, in dit centrum is de score 70%. De kracht 
van dit centrum ligt in het feit dat men driemaal 
per dag Bijbelstudie doet en er niet gedronken 
of gerookt mag worden.
De plannen voor uitbreiding en renovatie van 
het bejaardencentrum Ebenezer Home in  
Haifa worden verder ontwikkeld en krijgen tot nu  
toe goede medewerking van de overheid. Graag 
geven we hen onze steun.

Sprekers en voorlichting
In januari zou mevr. Cookie Schwaeber, de  
directeur van de school Makor HaTivkah ons 
land bezoeken. Doordat zij haar arm ernstig ge-
broken had, was zij verhinderd. Gelukkig wilde 
Victor Kalisher, de directeur van het Israëlische 
Bijbelgenootschap haar taak overnemen. Hij 
sprak over ‘Mijn leven als Messiasbelijdende 
Jood in Israël’.
In maart bezocht Leon Mazin uit Haifa ons land 
en sprak over ‘Verbonden aan Izak en getuige 
van Jezus’. 
David Zadok bezocht in oktober ons land en gaf 
op diverse plaatsen lezingen over ‘De trouw van 
God aan Israël in veranderende tijden’.
De voorlichting die deze sprekers uit Israël ge-
ven, is bijzonder omdat zij én vanuit de Bijbel én 
vanuit de actualiteit laten zien hoe Gods weg 
met Zijn volk is. 

Voor de voorlichting in Nederland verscheen 
driemaal het blad Immanuël en werden  
vier digitale nieuwsbrieven verspreid. Via de  
Facebookpagina worden actuele berichten 
doorgegeven aan de achterban.

Meer specifieke informatie over de projecten 
en het werk van de stichting Steun Messias - 
belijdende Joden is te vinden op de website  
www.messiasbelijdendejoden.nl en op te vragen  
via info@messiasbelijdendejoden.nl 

Jaarverslag 2017
Graag doen wij verslag van het werk wat 

de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden door 
uw giften en collecten in Israel mocht doen. We 

danken de Heere onze God voor Zijn zegeningen 
die we telkens mochten ondervinden.

We zien dat God de Messiasbelijdende Joden 

zegent en voor anderen een zegen doet zijn.

Be’ad Chaim

STICHTING  STEUN  MESSIASBELIJDENDE  JODEN   1110   STICHTING  STEUN  MESSIASBELIJDENDE  JODEN



Staat van baten en lasten over 2017 

BATEN 2017 2017 2016

Baten uit eigen fondsenwerving Gerealiseerd Begroot Gerealiseerd

Giften 497.082 550.000 496.936

Collectes 124.541 126.000 125.400

Legaten 23.008 10.000

Rente 729 1.000 2.131

Som der baten 645.360 687.000 624.468

LASTEN 2017 2017 2016

Besteed aan doelstelling Gerealiseerd Begroot Gerealiseerd

Diaconale ondersteuningen 169.000 164.000 160.110

Ondersteuning gemeenten 165.810 156.000 153.500

Toerusting en Lectuur in Israël 178.820 210.000 143.550

Voorlichting in Nederland 82.446 84.000 92.494

Totaal besteed aan doelstelling 596.076 614.000 549.654

Werving baten

Drukwerk en portokosten 19.385 36.000 24.506

In % v. baten fondswerving 3,0% 3,9%

Beheer en administratie

Bestuurs-, kantoor- en bankkosten 30.065 37.000 36.628

Som der lasten 645.527 687.000 610.788

Resultaat 167- 13.680

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve 167 13.680-

Beknopt Financieel Jaarverslag

Balans per 31 december 2017

ACTIVA 2017 2016

Materiële vaste activa 187 467

Liquide middelen 603.091 600.640

Nog te ontvangen bedragen 4.631 3.890

Vooruit betaalde bedragen 1.416 1.054

Totaal 609.324 606.050

PASSIVA 2017 2016

Vastgelegd vermogen

Bestemmingsreserve door giftgevers 360.632 360.799

Bestemmingsreserve door bestuur 

vastgesteld

214.500 214.500

Schulden op korte termijn 9.521 5.080

Schulden op lange termijn 24.671 5.671

Totaal 606.050 590.909

Korte toelichting bij het 
Financieel Jaarverslag

In 2017 stegen de inkomsten t.o.v. 2016 
met 3,3%. De giften waren minder dan 
begroot maar bijna gelijk aan 2016. Door  
ontvangen legaten werd er toch een  
positief resultaat geboekt.

De kosten van werving baten (3,0% van de 
inkomsten) en de beheerskosten (4,7% van 
de inkomsten) waren lager dan begroot.  
Deze waren in het verslagjaar extreem 
laag door ziekte van de directeur en  
doordat er geen kostbare extra acties  
gevoerd zijn. 

In december zijn nog extra bedragen  
overgemaakt naar Israël, maar door de 
zeer grote giftenstroom aan het einde van 
het jaar, kon niet worden voorkomen dat de 
bestemmingsreserve iets is toegenomen. 
Het beleid is om de reserves op een ver-
antwoorde wijze te laten afnemen tot het 
totaalbedrag van de toezeggingen die voor  
één jaar gedaan zijn. 

In 2017 kon € 46.422 
meer besteed worden aan 
de doelstelling dan in 2016. 
Dit stemt tot grote dank-
baarheid aan God 
en onze gevers.

Indien u graag een volledige jaarrekening 
2017 ontvangt, kunt u die aanvragen via 
info@messiasbelijdendejoden.nl

In Israël kan men in iedere boekwinkel 
een Oude Testament kopen, soms ook 
een Nieuw Tes tament of complete Bijbel. 

Het Israëlische Bijbelgenootschap in Jeruzalem zorgt er 
voor dat er voldoende Bijbels in allerlei talen en in vele  
versies gedrukt worden. Daarnaast is het de drive van  
directeur Victor Kalisher om ook andere goede boeken te 
laten drukken. Als geen ander weet hij dat het ook belangrijk  
is dat de Bijbel op internet te vinden en te bestuderen is. 

De website haktuvim.com biedt de mogelijkheid om de 
hele bijbel (O.T. en N.T.) in het Hebreeuws en Engels te lezen, 
inclusief een uitgebreide concordantiefunctie. Zij willen de 
website de komende twee jaar nog verder uitbreiden. 

Daarnaast is er hard gewerkt aan een project waarbij  
onderaan de tekst van de Hebreeuwse Bijbel per blad-
zijde een toelichting op de moeilijk te begrijpen woorden  
gegeven wordt. Hier is tot op heden drie jaar aan  
gewerkt en momenteel wordt de laatste hand gelegd 
aan het checken van de tekst. Daarna kan deze Bijbel in  
Korea gedrukt worden. 

De kosten hiervan bedragen € 15,= per bijbel. De bedoeling  
is dat er 4.000 exemplaren gedrukt worden, dus in totaal  
€ 60.000,- . Ook wil men graag aan bepaalde personen een 
exemplaar gratis uitdelen. Uw en onze financiële steun is 
dus zeer gewenst. 

Het Israëlische  
Bijbelgenootschap  

is actief

De administrateur kreeg een verblijdend telefoontje van 
iemand die geld van de belastingdienst terug had gekre-
gen. Prettig voor de persoon zelf, maar hij wilde daarvan 
graag een gift geven voor ‘Operatie Mozes’. Zijn advies was:  

Geef deze tip door aan alle lezers: Schenk een deel van 
uw belastingteruggave (als u die hebt) aan één van de 
prachtige projecten van de stichting Steun Messias-
belijdende Joden!

Goede tip
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Van 3 t/m 11 april 2018 bezochten 
Marco Daudeij en ds. A. Jonker de 
verschillende projecten in Israël. 

Marco Daudeij heeft veel liefde tot Israël en nam in 
het afgelopen jaar als vrijwilliger veel organisatori-
sche taken op zich. Samen hadden zij 15 afspraken 
in heel Israël en reden daarom bijna 1300 km. 
Het was een vreugde om de broeders en 
zusters te ontmoeten en met hen over 
hun werk te spreken. Bemoedigend 
om te merken dat de verschillende 
projecten goed lopen en de gelden 
goed besteed worden. Aan de hand 
van hun uitgebreide verslag zal het 
bestuur het beleid voor de toekomst 
verder uitwerken.

Afkicken met de Bijbel
Het gebouw is van buiten en van binnen niet mooi. De 
ingang van Beit HaYeshua is lastig te vinden. Maar de 
ontvangst is hartelijk met Russische soep en salade.  
Onder leiding van Oleg Vilinsky, die de dagelijk-
se leiding over dit afkickcentrum heeft, vertellen 
de 15 aanwezigen kort hun verhaal. Ontroerend 
en be moedigend. Meerderen zijn pas recent in dit  

afkickcentrum gekomen. Er zijn ook personen die al 
diverse keren in een nationaal afkickcentrum gezeten 
hebben, maar zonder resultaat. Het blijkt dat strenge 
regels: geen alcohol, geen drugs, niet roken heel vaak 
een positief effect hebben. Daarbij is de dagelijkse 
Bijbelstudie waarin ze horen over Jezus Die kracht 
kan geven om af te kicken de inspiratie om vol te hou-

den. ‘Zonder Jezus had ik dit niet gered’. We slui-
ten het groepsgesprek met gebed af. 

Wanneer iemand fase 1 en 2 in het af-
kickcentrum met goed gevolg heeft 
afgerond, gaat hij naar een ander huis 
om daar begeleid en toch min of meer 
zelfstandig te wonen. Er is al zo’n huis 

in Pisgat Zeev en binnenkort opent 
Beit HaYeshua in Kiryat Shmona een 

tweede woning. 

Op verzoek van de leiding van dit afkickcentrum  
hebben we een Nederlandse vlag meegenomen om 
op te hangen in de gebedsruimte. Zij willen voor hun 
sponsors in Nederland bidden!

Dankbaar dat dit werk gezegend wordt en bemoedigd  
door hun gebeden nemen we afscheid.

Messiasbelijdende Joden

Voor een van bovenstaande sprekers op uw  
gemeenteavond kunt u contact opnemen met: 
ds. A. Jonker, ajonker@messiasbelijdendejoden.nl  
of tel. 0341-357766

Werkbezoek Israël

Contact met

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 souvenir-
aankopen. 

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   
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. 
29 t/m 31 januari 2019 naar Nederland.

Dinsdag 29 januari
Nog vrij

Krimpenerwaard
Woensdag 30 januari

Ridderkerk
Donderdag 31 januari

Tournee  
ds. D. Zadok

Ds. D. Zadok is directeur van de uit-
geverij HaGefen en predikant van de  
gemeente Genade en Waarheid in Ka-
not. 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

Montfoort
Dinsdag 9 oktober: 20.00 uur in  
Rehoboth, Hoek Lange Kerkstraat/
Korte Kerkstraat. Info:  A. van den 
Berg, tel.: 06 - 8179 5202.

Arnemuiden
Woensdag 10 oktober: 20.00 uur  
in Verenigingsgebouw achter Herv. 
Kerk, Markt 10. Info: Jos Theune,  
tel. 0118 - 60 33 66

Bodegraven
Donderdag 11 oktober: 19.45 uur in 
Bethelkerk (Geref. Gemeente), Dronen-
singel 2. Info: André Oudenaarden,  
tel.: 0172 – 610 171.

Tournee 
Leon Mazin

Mazin is voorganger van de Shavei 
Tsion Gemeente in Haifa. Hij hoopt van 
D.V. 19 t/m 22 maart 2019 naar Neder-
land te komen. Zijn gemeente heeft 
meerdere projecten, o.a. gaarkeuken,  
zorg voor overlevenden van de  
Holocaust, zorg voor nieuwe immigran- 
ten, muziekschool, theologische toe-
rusting en evangelisatieblad Oasis. Leon  
Mazin brengt altijd een boodschap uit 
de Bijbel en vertelt gedreven over zijn 
werk. De agenda is als volgt: 

Maandag 25 maart
Nog vrij

Montfoort
Dinsdag 26 maart: 19.30 uur in 
gebouw Conventus (boven Rabobank, 
ingang achterzijde), Peperstraat 19. 
Info: Ds. R.W. Mulder, tel. 0348 - 214 70.

Woensdag 27 maart
Nog vrij

Stolwijk
Donderdag 28 maart
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Geef om
Messiasbelijdende Joden 
van Nahariya tot Arad

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

Volg ons op facebook of bekijk onze website www.messiasbelijdendejoden.nl


