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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 spreker@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

Ds. A. Jonker
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Stichting Steun Messiasbelijdende Joden te Nijkerk

Hoe komt het dat Messiasbelijdende Joden zo vaak vergeten worden? 
Ook christelijke vrienden van Israël hebben niet altijd zicht op hun Joodse 
broeders en zusters die in Jezus als de Messias geloven. Zou het lezen van 
Romeinen 11 daarbij kunnen helpen?

We nemen afscheid van de directeur van de school Makor HaTikvah: 
Cookie Schwaeber-Issan. Zij bracht onder Gods zegen de school op een 
hoger plan. Het zal vreemd zijn dat zij niet meer bij dit project betroken is.

Met liefde aan kinderen vertellen over Jezus de Redder, dat gebeurt op een 
sabbatschool. Maar wat is het fijn dat ook doordeweeks op de club de Bijbel 
opengaat. In Kanot is een enthousiaste groep met een jeugdclub begonnen!

De zeer belezen Pieter Siebesma schrijft over de geschiedenis van Messias-
belijdende Joden. In dit nummer leest u in zijn derde artikel over de 19de 
eeuw een extra reden waarom Joden zich lieten dopen.

Waarom is het belangrijk deze Immanuël te lezen? 
Om meer te weten over Messiasbelijdende Joden! Met de bedoeling dat u 
en ik achter hen staan. Ze hebben onze steun echt nodig. Zij vragen om ons 
gebed en kunnen de financiële ondersteuning niet missen. 

We bidden dat Messiasbelijdende Joden lichtjes mogen
zijn die Jezus, het Licht der wereld, weerkaatsen. 
Dat zal tot zegen zijn van Gods volk, Zijn oogappel!

Redactioneel

Er kwamen veel 
positieve reacties 
op de vernieuwde 
Immanuël. Daar 
zijn we blij mee, 
omdat dit de band 
tussen de lezers en 
ons werk versterkt. 
We zijn dankbaar 
voor de groeiende 
betrokkenheid met 
Messiasbelijdende 
Joden in Israël. 

In heel Jeruzalem is één school 
waar kinderen van Messiasbelijdende 
Joden les krijgen vanuit de overtuiging 
dat Jezus de Messias het middelpunt 
van het schoolleven moet zijn. Hij is de 
Makor (bron van) HaTikvah (de hoop).

Deze school is de afgelopen jaren geleid door 
directeur Cookie Schwaeber-Issan. Zij was het ge-
zicht van de school en degene die de sponsoren 
in het buitenland bezocht. Negen jaren heeft Cookie 
met hart en ziel zich ingezet voor de school MHT. 
Er is in die tijd veel ten goede veranderd. Het ge-
bouw is verbeterd en bijna alle leerkrachten zijn nu 
volledig bevoegd om les te geven. De school kreeg 
de status van non-profit organisatie en er wordt 
hard gewerkt aan erkenning en subsidiëring door 
de overheid. Cookie Schwaeber heeft ook gesti-
muleerd dat leerkrachten en leerlingen iedere 
ochtend samen kwamen om met elkaar te bidden. 

Ieder jaar verlaten er leerlingen de school met een 
goede opleiding en met veel toerusting vanuit de 
(hele!) Bijbel. Zo kunnen zij in het vervolgonderwijs 
(vanaf 15 jaar) en in de samenleving getuigen zijn 
van Jezus de Messias. 

Het blijft een uitdaging om de gelden die nodig 
zijn voor dit (nog) niet gesubsidieerde onderwijs 
bijeen te brengen. God gebruikte Cookie Schwaeber 
om de nood onder de aandacht van sponsoren te 
brengen.

We danken Cookie Schwaeber hartelijk voor haar 
geweldige inzet voor MHT en wensen haar sterkte 
toe om de school los te laten. We hopen dat ze 
samen met haar man en (klein)kinderen van God 
een gezegende tijd krijgt en het op haar leeftijd 
het wat rustiger aan kan doen.

Tsuriël:
‘Ik heb 9 jaar op MHT gezeten en deze school heeft een speciale plek in mijn hart. De ochtend-
wijding heeft me veel geholpen en mijn geloof versterkt. ´s Morgens vroeg om half acht sa-
men bidden, heeft me geholpen om het bidden tot een dagelijkse gewoonte te ontwikkelen.’

Avraham, Tsuriël’s vader schrijft: 
‘Onze jongste twee zonen konden op MHT studeren. We zijn dankbaar voor de geestelijk indruk 
die de school door de toegewijde leraren en vrolijke studenten op hen beiden heeft gehad.’

Grote veranderingen 
in Makor HaTikvah
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Dit jaar bestaat de Joodse Staat Israël 70 jaar en daar wordt 
veel aandacht aan gegeven. Iedere dag staan de Palestijnen 
in het nieuws door hun acties. Wie zal ontkennen dat Pales-
tijnen, vrijwillig of door oorlogsgeweld gedwongen, huis en 
haard moesten verlaten of in erbarmelijke omstandigheden 
moeten leven? 
Hebben christenen met een hart voor Israël ook oog en 
hart voor de Joodse christenen in Israël? Er waren mooie en 
lezenswaardige artikelen te vinden in diverse magazines, 
kranten, tijdschriften en speciale brochures. Maar helaas 
werden Messiasbelijdende Joden vaak niet genoemd. Na-
tuurlijk kan als argument genoemd worden, dat de Messias-
belijdende Joden automatisch bij het Joodse volk zijn 
inbegrepen. Maar doet dit recht aan de speciale positie die 
de Messiasbelijdende Joden hebben? Of zou hier sprake 
kunnen zijn van ‘te weinig zicht’ op de betekenis van deze 
Joodse christenen, zoals ze ook genoemd kunnen worden?

Oorzaken
In de periode 1947-1949 zijn er volgens de Verenigde Naties 
ongeveer 700.000 Arabieren gevlucht. Het aantal Messias-
belijdende Joden in de nieuwe staat Israël was hooguit 50 
tot 100. Op dit moment zijn er in Israël hooguit 20.000 Joden 
die Jezus als Messias belijden. Wat betekent dit aantal in 
vergelijking met de miljoenen Palestijnen? Met welke re-
denen zou men over Messiasbelijdende Joden schrijven?
Messiasbelijdende Joden in Israël hebben in het verleden 
weinig de publiciteit gezocht. Zij waren gericht op het op-
bouwen van hun eigen kleine gemeenten. Daarbij hebben 
ze vaak te maken met de onverdraagzaamheid van ultra-
orthodoxe Joden. Ook staan zij voor de grote uitdagingen om 
hun kinderen op te voeden in een samenleving waar Jezus 
niet als Messias erkend wordt. In de loop der jaren is men wel 
nieuwsbrieven gaan sturen aan personen en gemeenten die 
hen steunen. Sinds het wereldwijde web een centrale plaats 
gekregen heeft in ieders leven, wordt er op websites steeds 

meer gepubliceerd. Wordt er hierdoor meer gepubliceerd 
over Messiasbelijdende Joden? Slechts zeer beperkt.

Diepere redenen
Het blad Immanuël wordt sinds 1999 verspreid. Gelukkig 
zijn er predikanten en gemeenten die van harte de Messias-
belijdende Joden steunen door voorbede, collecten en giften. 
Voor veel christenen blijven Messiasbelijdende Joden echter 
‘onbekend en onbemind’. 
Er zijn christenen die van harte Israël steunen en graag meer 
leren van de uitleg van het Oude Testament door rabbijnen, 
maar weinig oog hebben voor Messiasbelijdende Joden. 
Komt dit omdat veel rabbijnen het niet op prijs stellen dat 
Messiasbelijdende Joden zich als Joden blijven beschouwen?
Er zijn ook christenen die Jezus belijden als de Christus, maar 
het volk van de Heere Jezus geen speciale plaats toekennen. 
Zij geloven dat in Jezus Christus al Gods beloften vervuld zijn 
en er na kruis en opstanding geen beloften meer zijn voor 
de Joden als volk. Voor deze christenen is het Joodse volk 
als alle andere volkeren en hebben Messiasbelijdende Joden 
dus ook geen speciale betekenis meer.

Romeinen 11
Rabbi Paulus bad dagelijks om de redding van zijn volk. 
Zaligheid alleen door het geloof in Jezus de Messias van 
Israël. Paulus zag dat in zijn dagen vele Joden verhard waren 
door ongeloof, slechts enkelingen waren door het geloof aan 
Jezus verbonden. Maar deze enkelingen zijn volgens Paulus 
eerstelingen van een grote oogst. Eens zal heel Israël Jezus 
als Messias erkennen. Wanneer wij nu letten op de Messias-
belijdende Joden, mogen we hopend uitzien naar Gods grote 
daden in de toekomst. Dan bidden wij om de bekering van de 
Joden tot Jezus Christus. Zouden we dan niet bidden voor 
Messiasbelijdende Joden om lichtende lichten te zijn in de 
staat Israël? Liefde tot Gods volk Israël betekent ook liefde 
tot Messiasbelijdende Joden. Wie zou hen kunnen vergeten?

Waarom worden 
Messiasbelijdende Joden 

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

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

Het gaat hier in Jeremia over liefde van een Vader. Ik denk aan de gelijkenis die Jezus vertelt over de verloren zoon. 
Zo is het volk van Israël weggelopen bij God, maar daar in Babel horen ze: ‘Ik ben aan jullie verschenen van verre.’ 
Vaderliefde. Ja, Hij kon niet anders, Hij heeft ze in gevangenschap laten voeren, maar Hij kan ze niet loslaten.

Let dan op wat het volk zegt: ‘De HEERE is ons verschenen van verre’. Er zijn vertalingen die toevoegen: ‘tijden’. 
Daarmee suggereren ze dat het volk zegt: ‘Het is lang geleden dat de HEERE naar ons omgezien heeft’. Dat is 
natuurlijk niet waar. Er is geen dag voorbijgegaan of de HEERE stond op de uitkijk! Het kan wel zo zijn dat het voor 
het gevoel van het volk lang geleden is. Maar er staat: ‘De HEERE is aan ons verschenen van verre’. Dat is: ‘Hij heeft 
de grote afstand tussen Juda en Babel overbrugd. Vanuit de verte heeft Hij aan Zijn verbond gedacht’. Zo denkt 
de HEERE nog steeds aan Zijn volk, het is en blijft van Hem. Hij zal ze weer thuisbrengen in het land van de belofte. 
Hij zal ze Zijn eeuwige liefde laten zien en de Naam van Jezus op hun lippen leggen. We zien in onze dagen dat 
steeds meer Joden Jezus als Messias belijden!

De HEERE overbrugt de afstand tussen Hem 
en ons. Is het niet herkenbaar? Moeten we 
het niet zeggen tot onze schaamte: we zijn 
Hem vergeten, we hebben het wel naar de zin 
in onze Babelcultuur, we hebben onze eerste 
liefde verlaten!? Dan komt de Heere van ver-
re de kloof over en steekt Hij Zijn hand naar u 
uit! In Jezus Christus, Zijn Zoon. ‘Hij is van God 
verlaten, zodat wij nooit meer van God verla-
ten zullen worden’! Liefde die al begonnen is 
in de eeuwigheid.

Wij houden ook van elkaar, maar onze lief-
de wordt in de tijd geboren: er is ergens een 
moment dat de vonk overslaat. Maar bij God 
vonkte het van eeuwigheid al. ‘Eer iets van 
mij begon te leven, was het al in Zijn boek 
geschreven’. Daar raak je toch niet over uitge-
dacht! En dan blijf je toch niet van verre staan! 

Ds.  E. v.d. Noort

Verschenen 
van verre tijden, 
door eeuwige liefde!

 ‘ De HEERE is mij verschenen van verre tijden: 
Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde, 
daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid’.
(Jeremia 31:3)

Prof. Dr. A. Siebesma

Messiasbelijdende Joden 
in de negentiende eeuw (3)

De negentiende eeuw was de bloeiperiode van de Joodse christenen. 
Misschien kwamen in deze eeuw wel meer Joden tot geloof in Christus 
dan in de duizend jaar ervoor bij elkaar. Velen van hen werden ook zelf weer 
actief in het bereiken van hun Joodse geloofsgenoten met het evangelie. 
Vandaar dat we zoveel predikanten en zendelingen onder hen aantre� en. 

In het vorige artikel heeft u kunnen 
lezen hoe ze invloed hebben uit-
geoefend op de uitleg van de Bij-
bel, met name waar het de Joodse 
achtergronden van het Nieuwe 
Testament betreft en de escha-
tologie. Alfred Edersheim (1825-
1889) schreef veel over de tijd van 
Jezus en de Tempel in de eerste 
eeuw en David Baron (1855-1926) 
is vooral bekend geworden door 
zijn commentaar op Zacharia. 
Beïnvloed door de orthodox Jood-
se opvattingen over de eindtijd 
stond hij een visie voor die be-
paald nog niet gemeengoed was 

binnen de traditionele 
kerken.

In dit laatste artikel over de negen-
tiende eeuw wil ik een ander as-
pect benadrukken en wel de rol 
die Joodse christenen hebben ge-
speeld in de maatschappij en in de 
politiek. Daarbij is het opvallend dat 
ze met name waar het de Joden-
haat en antisemitisme betreft, 
sterk stelling daarin namen. Twee 
bekende Joodse christenen uit die 
tijd wil ik daarom bespreken om 
deze aspecten te illustreren.

Benjamin Disraeli 
(1804-1881)

In de negentiende eeuw zijn ook 
duizenden Joden overgegaan 
tot het christendom om andere 
redenen dan vanwege een per-
soonlijke bekering tot Christus. 
Een typisch voorbeeld daarvan 
is Benjamin Disraeli (1804-1881). 
Zijn vader Isaac D’Israeli was ker-
kenraadslid van de Portugese 
en Spaanse synagoge in Londen 
en zei in 1813 na een jarenlange 
ruzie met het bestuur van de  

synagoge het lidmaatschap op. 
Op aanraden van Sharon Turner, 
een goede vriend en historicus, liet 
hij later zijn vier kinderen dopen en 
werden zij lid van de Anglicaanse 
Kerk. Benjamin Disraeli was toen 
twaalf jaar oud. Het doel was om 
hun kinderen hiermee een betere 
toekomst te geven. De doop func-
tioneerde hier dus als een soort 
verzekeringsbewijs. In het geval 
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1855 gedoopt. Vanaf dat moment 
zou hij jaarlijks deze dag samen 
met zijn vrienden en gemeentele-
den als zijn ‘tweede geboortedag’ 
vieren. Hij nam de naam Paulus 
Stephanus Cassel aan. Daarna 
studeerde hij theologie, schreef 
vele boeken en artikelen over de 
meest uiteenlopende onderwer-
pen en werd in 1866 als parle-
mentslid voor de conservatieve 
partij in het parlement van Pruisen 
gekozen.

Zijn leven is een illustratie van dat 
je als Joods christen de Messias 
kunt volgen en Hem prediken en 
tegelijkertijd  gewaardeerd kunt 
worden door Joden die  niets van 
de Messias willen weten. De reden 
hiervoor vinden we in een lezing 
die hij ooit heeft gehouden ‘Hoe 
denk ik over de Jodenzending.’ 
Zo schreef hij: ‘Het heeft weinig 
zin om Joden te bezoeken, het is 
veel nuttiger om lezingen te hou-
den over onderwerpen die zowel 
Joden als christenen aanspreken. 
Maar de liefde van Christus moet 
daarin doorschijnen en het moet 
gebaseerd zijn op de Schrift. Daar-
om is het belangrijk dat zendelin-
gen goed opgeleid en onderlegd 
zijn. Het is ook belangrijk traktaten 
te schrijven over allerlei onder-
werpen, zodat we de Joodse lezer 
via diverse wegen bij de enige en 
echt belangrijke vraag kunnen 
brengen. Maar bovenal moet de 
Joodse lezer in dit alles ervaren 
dat onze belangrijkste grondhou-
ding de liefde is.’ 

Cassel was daarom een fel bestrij-
der van het antisemitisme en een 
voorstander van de gelijke rechten 
voor de Joden in Duitsland. Rond 
1880 werd in Duitsland de zoge-
naamde ‘Berlijnse antisemitisme 
strijd’ gevoerd. Een zekere Hein-
rich von Treitschke (historicus en 
conservatief politicus) schreef 
een boek waarin hij opriep om de 
Joodse invloeden in Duitsland te-
gen te gaan door de immigratie 
van Joden te beperken en Joden 
uit hoge posities in de maatschap-
pij te weren. Van hem komt ook de 
uitspraak ‘Die Juden sind unser 
Unglück’ (De Joden zijn ons onge-
luk) die later in Nazi-Duitsland zo 
populair zou worden. 
Treitschke zag Jood zijn niet als 
het behoren tot een godsdienst 
maar als behorend tot een ras. 

Naar aanleiding van dit werk wer-
den er in de pers verhitte debatten 
gevoerd. Vooral Joodse intellectu-
elen bestreden de opvattingen van 
Treitschke en zijn medestanders 
zoals hofprediker Adof Stoecker 
en de componist Richard Wagner. 
Cassel was de enige (!) christen, 
die zich in het openbare debat 
mengde en het daarbij voor de 
Joden opnam, ook vanuit het 
besef dat dit antisemitisme ook 
een aanval op het christelijk 
geloof was. 
Deze openbare pro-Joodse stelling-
name werd hem echter niet in 
dank afgenomen. Een aantal 
christelijke gemeenten van zijn 
denominatie wilden van hem af 

en slaagden erin door Bouw- en 
Woningtoezicht van Berlijn in te 
schakelen om zijn kerk te laten 
sluiten. Pas drie jaar later werd dit 
conflict opgelost toen het Engelse 
zendingsgenootschap zelf de kerk 
waar hij predikant was, opkocht.

Toen Cassel overleed, schreef de 
Allgemeine Zeitung des Juden-
thums, het belangrijkste week-
blad van de Duitse Joden in een 
In Memoriam, dat ze Cassel altijd 
dankbaar zouden blijven dat hij 
hun kant had gekozen in het de-
bat met de antisemieten. Hoewel 
ze niet begrepen waarom hij de 
godsdienst van de vaderen had 
verlaten, was wel zeker dat hij het 
niet had gedaan om een hoge po-
sitie te bereiken of om eer te ver-
werven, maar omdat hij meende 
hiermee God te dienen. 
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van Benjamin werkte dat goed uit. 
Hij werd lid van de Conservatieve 
Partij, ging in de politiek, was on-
der meer parlementslid en minis-
ter van Financiën en de eerste pre-
mier van Engeland die een Joodse 
achtergrond had. De ouders van 
Benjamin echter beschouwden 
zichzelf noch als christenen noch 
als Joods in de religieuze zin.  

Dit soort bekeringen kwam heel 
veel voor. Er waren zelfs ouders 
die hun kinderen lieten dopen, 
maar zelf niet werden gedoopt. 
De reden was dat ze hun eigen 
(orthodox Joodse) ouders niet te 
zeer voor het hoofd wilden sto-
ten. Pas nadat hun ouders waren 
overleden, verlieten zij de synago-
ge en lieten ze zich alsnog dopen. 
Meerdere Britse Joden en hun 
nakomelingen kwamen zo in de 
politiek of in andere hoge maat-
schappelijke functies terecht. Er 
was behoorlijk veel antisemitisme 
in de Engelse maatschappij, maar 
als ze eenmaal gedoopt waren, 
stond ondanks het antisemitisme 
niets in de weg om hoge maat-
schappelijke en politieke functies 
te verwerven.
Benjamin Disraeli was zich zeer 

bewust van zijn Joodse afkomst. 
Zo zette hij zich in voor de rech-
ten van de (orthodoxe) Joden in 
en buiten Engeland en was een 
voorstander van het Ottomaanse 
rijk, omdat deze de Joden beter 
behandelde dan veel andere rege-
ringen. 
Opmerkelijk  is dat zowel Boris 
Johnson, de vroegere burgemees-
ter van Londen, David Cameron, 
een vroegere premier en Justin 
Welby, aartsbisschop van Canter-
bury Joodse emigranten in hun 
voorgeslacht hebben.
 

Paulus Selig Cassel 
(1821- 1892)

Selig Cassel werd geboren in een 
orthodox Joods gezin in Gross-
Glogau in het Duitse Silesië (van-
daag de dag Glogow in Polen). Hij 
studeerde in Berlijn filosofie, rab-
bijnse literatuur en geschiedenis. 
Vooral geschiedenis had zijn lief-
de en hij schreef een boek over 
de geschiedenis van het Joodse 
volk. Politiek gezien was hij  nogal 
conservatief (niet gebruikelijk voor 
Joden in die tijd), en daarom werd 
hij tot hoofdredacteur van een 
conservatieve krant benoemd. 
Omdat binnen de conservatie-

ve partij indertijd veel christenen 
actief waren, lijkt het voor de hand 
te liggen dat hij door hun geloofs-
opvattingen werd beïnvloed. Hij 
zelf schreef dat vooral de studie 
van de geschiedenis van Israël 
hem richting het christelijk geloof 
had gebracht. Toen van de kant van 
de liberale partij aanvallen werden 
gelanceerd op het christelijke ge-
loof, begon hij zich steeds meer te 
vereenzelvigen met het christelijk 
geloof. In de krant schreef hij arti-
kelen, die ook door een predikant 
zouden kunnen zijn geschreven.
Uiteindelijk kwam hij tot de over-
tuiging dat Jezus de Messias is 
en hij werd, 34 jaar oud, op 28 mei 
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Op de scholen in Israël wordt alleen 
vanuit het Oude Testament verteld. 
Kinderen van Messiasbelijdende Joodse 
ouders missen dus alles wat onze kinderen 
op school leren vanuit het Nieuwe Testament.

Bijna iedere gemeente heeft een sabbatschool, waar de kin-
deren tijdens de (lange) preek op hun eigen niveau de Bij-
belverhalen te horen krijgen. Goede leiding van de sabbat-
school vindt men erg belangrijk. Er wordt ook toerusting 
gegeven om jongeren en ouderen op te leiden tot ‘onderwijzer op 
de sabbatschool’. Op de leeftijd waarop kinderen Bar Mitswa (13) 
of Bat Mitswa (12) worden, gaan de kinderen van de zondagsschool.

Waarom? 
In de gemeente Genade en Waarheid in Kanot vinden leidingge-
venden dat alleen een sabbatschool te weinig toerusting geeft 
aan de kinderen. Het is belangrijk dat kinderen ook door de weeks 
de gelegenheid hebben om christelijke gemeenschap te ervaren, 
de Bijbel te bestuderen en samen te bidden en te zingen. 
Daarom is men gestart met een doordeweekse kinderclub op twee 
niveaus. Sommige dingen doet men gezamenlijk, andere gesplitst 
naar leeftijd (5-9 jaar en 10-12 jaar). Er zijn negen leidinggevenden, 
die ieder een eigen taak hebben op de avond. 
Het mooie is, dat er ook kinderen door de weeks naar de club ko-
men, van wie de ouders op de sabbat soms ‘overslaan’. Het is de 
bedoeling om in de toekomst de club ook open te gaan stellen 
voor kinderen van buiten de gemeente. Zo kan het evangelie nog 
verder verspreid worden.

Kinderclub 
gestart in gemeente 
Genade en Waarheid

Hoe gaat het?
We laten u delen in de zorgen die we als ge-
meente hebben. Op dit moment worden we 
kleiner en de werkdruk wort hoger. David, 
onze andere ouderling, heeft besloten met 
zijn gezin naar Afula te gaan; daardoor 
blijf ik alleen over. En er zal een gezin naar 
Be’er Sheva vertrekken waardoor we onze 
Spaanse vertalers kwijtraken en ook nog 
een schooljuf.

Bid om groei
Bid voor ons dat de Heere mensen wil toe-
voegen aan onze gemeente zoals dat ge-
beurde in de tijd van Ezra toen er maar 
een paar mensen in Jeruzalem woonden 
en men de bevolking van de omringende 
plaatsen vroeg om naar de stad te komen. 
Wij willen graag dat er nieuwe gelovigen 
hierheen komen, maar ook dat gelovigen 
die een gemeenschap zoeken maar die nog 
niet hebben gevonden, zich bij ons zullen 
voegen. Een nieuw gemeentelid is er al, een 
pas gedoopte plaatselijke gelovige. We zijn 
daar heel blij mee en er door bemoedigd. 
De zegen van de Heere zij met u.

Michael Nissim

Messiaanse 
gemeente Nahariya

Messiasbelijdende Joden
Contact met

Ds. D. Zadok is directeur van de uitge-
verij HaGefen en predikant van de ge-
meente Genade en Waarheid in Kanot. 
Zadok is inmiddels voor velen een 
bekende Joodse broeder. Hij komt van 
D.V. 8 t/m 11 oktober 2018 weer naar 
Nederland.

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

Arnemuiden
Woensdag 10 oktober: 20.00 uur 
in Verenigingsgebouw achter 
Hervormde 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

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

Leek
Maandag 25 maart: 20.00 uur in 
De Hoeksteen, Lindensteinlaan 1. 
Info: G.J. Postma, tel. 0594 - 707 010

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

Heerde
Woensdag 27 maart: 19.45 uur in 
Herv. Jeugdcentrum ‘Welgelegen’, 
Stationsstraat 2. Info: Joke Ekelmans, 
tel. 0578 - 696 746

Stolwijk
Donderdag 28 maart: 20.00 uur 
in Gebouw ‘Het Kwartier’, 
Jan Steenlaan 16-B. Info: Frans 
van der Ende, tel. 0182 - 362 835

Tournee
ds. D. Zadok

Tournee
Leon Mazin

Tournee
Victor Kalisher

Bezoek aan 
Ja� astraat 17

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.

Emst
Maandag 28 januari: 20.00 uur in De 
Hoeksteen (achter Herv. Kerk), Vaas-
senseweg 1. Info: Ds. E. v.d. Noort, tel. 
0578 - 661250

Alkmaar
Dinsdag 29 januari: 20.00 uur in 
‘Orgelzaal Booy’, Daalmeerpad 13. 
Info: Mw. Anneke van Wordragen-Smits, 
tel. 072 - 5619 690

Ouderkerk aan den IJssel
Woensdag 30 januari:  in 
Gebouw Berea, Dorpsstraat 15. 
Info: dhr. Piet Heuvelman, 
tel. 06 - 20 595 372

Ridderkerk
Donderdag 31 januari. 

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

Een van 
bovenstaande 

sprekers op uw 
gemeenteavond? 

Neem contact op met:  

ds. A. Jonker

spreker@messiasbelijdendejoden.nl      
0341-357766
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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

Jeruzalem


