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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:

Marco Daudeij
T 06 33846305 
E spreker@messiasbelijdende joden.nl

De bestuursleden van de Stichting 
Steun Messiasbelijdende Joden:

Ds. A.D. Goijert, Nijkerk - voorzitter
Dhr. G.J. Gersie, Harderwijk - secretaris

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

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

Mayaan Zadok, de dochter van ds. David Zadok uit Kanot, neemt ons mee 
in haar bevindingen tijdens haar diensttijd. Openhartig schrijft ze over 
de zegeningen die ze mocht ontvangen van jongs af aan, alsook over 
het getuigen van haar Heere en Redder op de plekken waar God haar 
gebruiken wil. 

Bestuursleden gaan (na jarenlange trouwe inzet) en komen. We blikken 
terug met broeder Hop, en maken kennis met broeder van den Ent. Veel 
dank en hartelijk welkom!

Met Pieter Siebesma duiken we weer in de geschiedenis van de 
Messiasbelijdende Joden. In dit nummer gaat hij in op de bekeringen 
onder hen. Het brengt ons van Amsterdam tot in Zaltbommel en we zien 
hoe ze hun plek vonden in onze samenleving.

We stellen ook de nieuwe directeur van Makor HaTikvah aan u voor: Yoel 
Russu. Laat hij voor zichzelf spreken wat hem bewogen heeft om leiding 
te geven aan de school in Jeruzalem waar de naam van Jezus centraal 
staat.

De Messiasbelijdende Joden hebben onze steun en ons gebed heel hard 
nodig. We bidden dat door hen het Licht in de duisternis schijnt (meditatie). 
Wat er dan ook gebeurt: “Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen, Hij Die 
kwam en het kwaad overwon”!

Redactioneel

Inmiddels ben ik alweer 
een jaar betrokken bij 
onze stichting. Zo heb ik, 
samen met Geurt Kok, 
o.a. de redactie van de 
Immanuël onder mijn hoede 
gekregen. Zodoende treft 
u op deze pagina niet meer 
het vertrouwde gezicht en 
redactionele bijdrage van 
ds. Jonker aan. 

Ds.  E. v.d. Noort

P. van den Ent, Veenendaal - penningmeester

Mee naar Israël?
Ds. A. D. Goijert en ds. A. Jonker hopen volgend voorjaar ieder met 
een groep naar Israël te gaan. In het programma van hun rondreizen 
is een bezoek aan een Messiasbelijdende gemeente opgenomen. 

De data zijn als volgt: 
ds. Goijert (T: 033 - 844 6241) van D.V. 1 t/m 11 april 2019 
ds. Jonker  (T: 0341 - 35776) van D.V. 6 t/m 17 mei 2019. 
Misschien is er nog plaats.



Zelf ziet hij vooral dankbaar terug op de viering van het 10-jarig 
bestaan van de stichting, op de donateurs-reis naar Israël (twee 
bussen vol) waarbij o.a. het pand van Yossi BenZvi geopend werd. 
Ook is hij dankbaar voor een goede samenwerking binnen het 
bestuur. In het licht van het werk en de ene Naam onder de hemel, 
van belang voor Joden en heidenen, viel de verscheidenheid aan 
kerkgenootschappen weg.

Al die jaren heeft hij toegewijd zorg gedragen voor de inkomsten 
en uitgaven t.b.v. onze projecten onder de Messiasbelijdende 
Joden in Israël. Zonder anderen tekort te doen was hij een van 
de drijvende krachten binnen ons bestuur. Op geheel eigen wijze 
had hij een belangrijke inbreng en wist hij zakelijke en ideële 
doelen te verenigen. Als bestuur zijn we hem daar bijzonder 
erkentelijk voor. Wij niet alleen, ook de koning is dankbaar voor 
het werk dat Marten heeft mogen verzetten: hij werd koninklijk 
onderscheiden.

Daarnaast bedanken wij Marten ook voor zijn gastvrijheid. In 
de beginjaren vergaderden we bij hem thuis, later stelde hij de 
vergaderfaciliteiten van zijn bedrijf beschikbaar en mochten we 
gebruik maken van het magazijn voor de opslag van materiaal. 
Hartelijk dank hiervoor! Van harte Gods zegen toegewenst voor 
de toekomst!

In dezelfde vergadering mochten we ook zijn opvolger, dhr. Van 
den Ent uit Veenendaal, verwelkomen. Hij stelt zich op deze 
pagina graag aan u voor.

Met ingang van 1 september jl. mag ik (Pim van den Ent) uw nieuwe 
penningmeester zijn. Daartoe besloot op 29 augustus 2018 het 
Algemeen Bestuur van de Stichting. Dat was ook mogelijk omdat 
ik na een werkzaam leven van 42 jaar op 1 augustus met pensioen 
ben gegaan. Mijn werk heeft altijd een sterke financiële kant 
gehad, dus ben ik redelijk vertrouwd met het financieel beheren 
van stichtingen en ondernemingen.
    
Ik ben, dankbaar, 42 jaar getrouwd met Rina Langelaar en ons 
huwelijk is rijk gezegend met twee dochters. Ook mogen we 
inmiddels drie kleinkinderen hebben. Wij wonen al 25 jaar in 
Veenendaal en leven mee in de Hervormde Gemeente van 
Veenendaal, waar we door de jaren heen ook zo een bescheiden 
bijdrage hebben mogen leveren in het gemeenteleven. We weten 
ons door de Heere geroepen om in Zijn Koninkrijk werkzaam te 
mogen zijn, daar waar Hij ons roept. 

Wij hadden ons voorgenomen om dit jaar een sabbatsjaar te 
houden, maar dat is dus nu doorbroken. Onze liefde tot de 
Messiasbelijdende Joden is zonder enig voorbehoud. In 2010 
hebben we een rondreis gemaakt door Israël, wat onze liefde 
voor ‘de oudste broeder’ alleen maar groter heeft gemaakt. Ik 
hoop de Stichting Messiasbelijdende Joden de komende tijd met 
de mij geschonken gaven te mogen dienen en dit alles onder het 
voorbehoud van Jakobus.     

Op onze bestuursvergadering van 29 augustus jl. namen we afscheid 
van één van de bestuursleden van het eerste uur: dhr. M. Hop uit Nijkerk. 

Vanaf de oprichting in 1999 is hij bestuurslid geweest. Vanaf het jaar 
2000 tot aan zijn afscheid was hij penningmeester.

dhr. Van den Entdhr. M. Hop

van de wacht
Wisseling
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Tegenwoordig is het overgrote deel van de 
Israëli’s seculier met een traditionele kijk op het 
Jodendom. Daardoor is het geloof in Jezus een 
onbekend begrip en het wordt bekeken als een 
soort Rooms-katholicisme, of men weet er niets 
vanaf. Daardoor gaan er veel deuren open om te 
praten over de Joodse Messias Jezus en over het 
Evangelie.

Gezin en school
Ik werd in een Messiasbelijdend gezin geboren. 
Er zijn zo’ n 25.000 Messiaanse Joden in Israël. 
De overgrote meerderheid van de mensen 
kent het evangelie niet en weet niet wat het 
betekent om een Messiaanse gelovige te zijn. 
Op school kon ik mijn geloof en het licht van 
Christus delen. Sommigen vonden het raar en 
vreemd maar anderen toonden interesse. Het 
was niet altijd makkelijk om anders te zijn dan 
anderen, maar tegelijkertijd deelden we een 
gemeenschappelijke Joodse achtergrond. God 
leerde me toen hoe ik moest evangeliseren en 
dat bereidde me voor op de toekomst.

Gemeente
Op zaterdag hebben we onze diensten en 
komen we samen als gemeente. Mijn gemeente 
maakt een groot deel van mijn leven uit. Als kind 
ging ik naar de catechisatie. God gaf me daar 
fijne broers en zussen die niet alleen een grote 
bemoediging waren, maar die mij ook gedegen 
onderwijs gaven. Dit heeft mijn begrip over 
God en de Bijbel gevormd. Ik zat op een fijne 
jeugdvereniging wat een goede structuur gaf 
in mijn jonge jaren. Nu ben ik in staat om iets 
terug te doen door de kinderen te helpen en aan 
andere activiteiten deel te nemen.

Toen ik 14 was, kwam ik tot bekering, hoewel ik 
altijd wel wist dat Jezus de Weg en de Waarheid 
is. Maar dat wees ik af omdat ik nogal koppig 
was en ik toch in een veilige omgeving leefde. 
Ik ging naar de kerk maar ik leefde niet echt 
met Christus. Maar er kwam een punt waarop 
ik Christus niet langer kon verloochenen en de 
schaamte over mijn zonden en schuld dwongen 
me om berouw te tonen.

In en na het leger
Zoals alle Israëlische meiden diende ik twee 
jaar in het leger. Ik leerde Hebreeuws aan 
nieuwe immigranten. Het hoogtepunt van 
mijn diensttijd waren de mogelijkheden die 
ik had om over mijn God en Redder te praten. 
God gebruikte mij in Zijn genade als een mens 
met beperkingen, waarbij ik Zijn liefde en 
genade mocht ervaren. Na mijn diensttijd ben 
ik vijf maanden in Nieuw Zeeland geweest om 
in een christelijke jeugdherberg te helpen 
waar Israëlische backpackers gratis kunnen 
overnachten. De roeping van de jeugdherberg 
is om het evangelie te delen met de reizigers. 
Wel 900 reizigers hoorden daar het evangelie.

Nu
Na terugkeer uit Nieuw Zeeland ben ik nu 
adviseur bij ‘Arrows’ (Pijlen). Dit is een Messiaans 
programma voor 18-jarigen ter voorbereiding 
op hun diensttijd. Daar leer je je identiteit in 
Christus kennen, apologetiek, middelen voor 
evangelisatie en hoe het is in militaire dienst. 
We hadden 21 deelnemers uit het hele land, 
allemaal met liefde voor God. Jezus gebruikte 
de tijd dat ze daar waren om in hun harten te 
werken en ze te bemoedigen en vertrouwen te 
geven in hun persoonlijke geloof. 

Een gelovige zijn in Israël
Ik ben Maayan Zadok en ik ben 21 jaar. Ik ga u kort 

vertellen over het leven in Israël als gelovige en wil met 
u delen wat God in mijn leven betekent. 
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Ds. H. van der Ziel
Veenendaal

Meditatie
Een profetie die nog steeds vervuld wordt. Jesaja leefde in een 
donkere tijd. Een tijd die onder druk stond van wereldmachten. Het 
was de tijd dat koning Pekáh regeerde over het tienstammenrijk 
van Israël. Pekáh was een zeer goddeloze koning. Hij heeft er aan 
bijgedragen dat Israël afweek van de Heere en Zijn dienst. Dat 
brengt het volk in de duisternis. 

De profetie ziet op de periode dat de Heere Jezus op aarde zal 
komen. Dat blijkt wanneer Jezus in Kapérnaüm gaat wonen ‘Opdat 
vervuld zou worden, hetgeen gesproken is door Jesaja, de profeet, 
zeggende: Het land Zebulon en het land Nafthali aan de weg der zee 
over de Jordaan, Galiléa der volken; Het volk, dat in duisternis zat, 
heeft een groot licht gezien; en degenen, die zaten in het land en de 
schaduw des doods, denzelven is een licht opgegaan.’ 

Hoe ging deze profetie in vervulling? Er staat: ‘Van toen aan heeft 
Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het 
Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.’ We lezen in het vervolg 
van Matthéüs 5 dat de discipelen geroepen worden. Dat worden de 
eerste Messiasbelijdende Joden. Geloof in de Heere Jezus Christus 
en bekering tot God is de wijze waarop je vanuit de duisternis tot het 
Licht der wereld gekomen komt. 

We leven sinds de zondeval in de duisternis van ons bestaan. We 
komen zelf niet uit die duisternis. Maar God heeft gezorgd dat het 
Licht gekomen is. Jezus zegt: ‘Ik ben het licht der wereld; die Mij 
volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens 
hebben.’ Weten we van dit werk van God in ons leven? ‘Die ons 
getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in 
het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde.’ 

God vervult deze profetie nog steeds. Ook aan het Joodse volk. De 
Messiasbelijdende Joden zijn daar het bewijs van. Maar er zijn nog 
miljoenen Joden die in de duisternis leven. Laten wij die in het Licht 
gezet zijn, als kinderen van het licht, voor hen bidden. Maar laten wij 
ook God bidden dat Hij Zijn belofte blijft vervullen. Het loopt uit op 
gans Israël! En daardoor op Gods eeuwige heerlijkheid!

‘Het volk, dat 
in duisternis 
wandelt, zal een 
groot licht zien; 
degenen, die 
wonen in het land 
van de schaduw 
des doods, over 
dezelve zal een 
licht schijnen.’ 
(Jesaja 9 vers 1)
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Prof. Dr. A. Siebesma

Messiasbelijdende Joden 
in de negentiende eeuw

De negentiende eeuw was de bloeiperiode van de Hebreeuwse christenen. 
In de vorige artikelen is op diverse aspecten van deze beweging ingegaan 
en kwamen landen als Duitsland en Engeland ter sprake. In dit laatste 
artikel over de negentiende eeuw, wil ik ingaan op de situatie in Nederland. 
De namen van Isaac da Costa en Abraham Capadose zijn vanwege hun 
betrokkenheid bij het Reveil bekend, maar wie waren de anderen?

Emancipatie 
In Duitsland, Oostenrijk en Hongarije
waren relatief veel Joden die zich 
lieten dopen of die een gemengd 
huwelijk aangingen om daarmee 
een bepaalde positie in de maat-
schappij te bereiken. De doop was 
hierbij (in de woorden van Heinrich 
Heine) een toegangsbiljet tot de 
Europese cultuur. In Nederland 
kwam dit betrekkelijk weinig voor. 
De reden was vooral dat deze 
stap helemaal niet noodzakelijk 
was om een belangrijke positie te 
bereiken. In 1796 was bij de wet 
geregeld dat de Joden dezelfde 
rechten hadden als de andere

 Nederlanders.

Met name koning Willem I beijver-
de zich in samenwerking met de 
Joodse leiders om van de Joden 
loyale staatsburgers te maken.  
Het werd verplicht om op de Jood-
se scholen les te geven in het 
Nederlands en niet meer in het 
Jiddisch.  Deze maatregel was zo 
succesvol dat aan het begin van 
de twintigste eeuw het Jiddisch 
in Nederland was uitgestorven, 
omdat bijna niemand meer hier 
Jiddisch sprak of kende. 
In de negentiende eeuw stonden 
in principe alle beroepen voor 
Joden open. Zij konden iede-
re politieke functie bekleden of 
hoogleraar worden aan een uni-
versiteit. 

Maar weinig Joden verlieten de 
synagoge. Dat wil niet zeggen dat 
er niet een bepaalde vorm van in-
terne secularisatie was. Men kon 
lid zijn van een synagoge, volgens 
de Joodse voorschriften leven, 
en tegelijk er ideeën op nahouden 

die strijdig zijn met de Joodse leer. 
Dat zien we bijvoorbeeld in de 
houding ten opzichte van de vrij-
metselarij. In Amsterdam waren 
al in de achttiende eeuw vooraan-
staande Portugese Joden lid  van 
een vrijmetselaarsloge. In de ne-
gentiende eeuw konden ook Joden 
buiten Amsterdam lid van een loge 
worden. Men zag dat (merkwaardi-
gerwijs) als een manier om volledig 
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Messiasbelijdende Joden 

in de Nederlandse maatschappij 
geïntegreerd te raken. Het was niet 
ongebruikelijk dat men èn lid was 
van het bestuur van een synago-
ge èn tegelijkertijd vrijmetselaar. 
In 1858 waren van de vijf leden 
van het bestuur van de synagoge
in Zwolle er drie vrijmetselaar. In 
Kampen hadden vijf leden van 
de plaatselijke loge een functie 
binnen de Joodse gemeente. Nu 
is de Joodse (en christelijke ) 
geloofsovertuiging absoluut niet 
te verenigen met de principes 
van de vrijmetselarij. Vandaar dat 
hierop ook kritiek werd geleverd 
van orthodox Joodse zijde, maar 
de betreffende bestuursleden van 
de synagoge hadden er blijkbaar 
geen probleem mee.

Bekering vanuit over-
tuiging

In vergelijking met andere Europese 
landen zijn hier relatief weinig 
Joden christen geworden. Maar 
we mogen wel aannemen dat als 
ze deze stap namen, ze vanuit een 
innerlijke overtuiging dat deden. 
Joden in Duitsland en Oost-Euro-
pa die zich lieten dopen om met 
hun Joodse achtergrond te breken, 

veranderden heel vaak hun achter-
naam in een minder Joods klinken-
de naam. In Nederland kwam dat 
nauwelijks voor.

Het verklaart ook waarom velen 
na hun bekering een theologi-
sche studie gingen volgen en 
predikant werden of anderszins 
actief waren op het kerkelijke erf. 
Predikanten van Joodse komaf in 
de negentiende eeuw waren o.a. 
Ds. Salomon Mozes Flesch (1812-
1862) uit Amsterdam, Dr. Philip-
pus S. van Ronkel (1829-1890) 
uit Groningen, Ds. Lion Cachet 
(1835-1899) uit Amsterdam en Ds. 
Eliëzer Kropveld (1840-1920) uit 
Coevorden. 

Ook Isaac da Costa (1786- 1860) en 
Abraham Capadose (1795-1874) 
maakten naam in christelijk Neder-
land. Ze waren neven van elkaar en 
kwamen uit welgestelde en hoog 
opgeleidde families.  Abraham 
Capadose woonde in huis bij zijn 
bejaarde oom Immanuel Capadose, 
die lijfarts was geweest van prins 
Willem V en koning Lodewijk en die 
de hoogste bestuurlijke functie in 
joods Nederland had bekleedt.    

Capadose en da Costa, samen met 
zijn vrouw Hannah Belmonte wer-
den op 20 oktober 1822 in Leiden 
gedoopt. Ze schreven een brief 
aan de Portugees-Israëlitische 
Gemeente van Amsterdam om 
hun lidmaatschap op te zeggen. 
Daarin benadrukten zij dat zij het 
als een groot voorrecht zagen als 
Joden geboren te zijn en er prijs 
op stelden om goede contacten te 
blijven houden met de leden van 
deze Joodse gemeente. En dat was 
kenmerkend voor  nagenoeg alle 
bekeerlingen uit die tijd. Zij waren 
zich niet alleen bewust van hun 
Joodse afkomst, maar waren daar 
op een bepaalde manier ook nog 
trots op.
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in de negentiende eeuw

Een aantal prominente Portugese
Joden werden na hen christen, 
waaronder zelfs een voorzitter van 
de Portugees joodse gemeente in 
Den Haag. Twee voorbeelden: Jonk-
heer Moses Salvador (zijn familie 
was geridderd door koning Willem 
I), werd samen met zijn vrouw op 
22 juli 1853 in de Waalse gemeen-
te in Haarlem gedoopt.  Dr. Jacob 
Benjamin de Pinto  werd in 1841 
gedoopt. Beiden werden lid van de 
Nederlands Hervormde kerk. Maar 
de Pinto ging later onder invloed van 
de contacten met Ds. J. de Liefde 
en door het lezen van de geschrif-
ten van Darby (de voorman van de 
Vergadering der Gelovigen) anders 
over de doop denken. Hij heeft dan 
ook aan de wieg gestaan van het 
Nederlandse Baptisme en was de 
stichter van de Baptistengemeente 
in Zutphen. Meer Joodse christenen 
waren evangelisch georienteerd. 
Meier Salomon Bromet (1839-1905) 
uit Suriname werkte jaren lang als 
evangelist onder Joden in Suriname 
en Amsterdam. Hij was de vertaler 
vanuit het Engels van liederen die 
in de zangbundel van Johannes de 
Heer zijn opgenomen, zoals ‘Welk 
een vriend is onze Jezus’, ‘Ik zie een 
poort wijd open staan’ en ‘Veilig in 
Jezus armen’.

Rooms-katholiek
Weinig Joden werden Rooms-
Katholiek. Een voorbeeld daarvan 
was Samuel Philippus Lipman 
(1802- 1871). Hij was advocaat, lid 
van de Hoge Raad in Den Haag en 
president-curator van het Neder-
lands Israëlietische Seminarium, de 
opleiding voor rabbijnen. Hij werd 
in 1852 gedoopt. Hij vond dat er 
onder Rooms-Katholieken weinig 

kennis was van de Bijbel. Omdat 
de protestantse vertalingen hem 
niet bevredigden, besloot hij zelf 
het Nieuwe Testament te vertalen. 
Het eerste deel, met de evangeliën 
en de Handelingen, verscheen in 
1859.Hij vertaalde vanuit de Latijnse 
vertaling (de  Vulgaat) omdat hij, in 
overeenstemming met de Rooms 
Katholieke leer die als het meest 
gezaghebbende beschouwde. Cu-
rieus is zijn keuze om de Godsnaam 
weer te geven met Jehova, hetgeen 
voor orthodoxe Joden een gruwel is. 

Zaltbommel 
Buiten de grote steden waren er 
maar weinig Joden die christen 
werden. Het ging hier om indivi-
duen. In Overijssel zijn vanuit de 
negentiende eeuw slechts enkele 
voorbeelden bekend. Een zekere
David Slager deed in Leiden open-
bare geloofsbelijdenis in de Chris-
telijke Gereformeerde Kerk, en niet 
in Kampen, zijn geboorteplaats, om 
daar geen ergernis te verwekken.

In Joods Amsterdam deed een 
Jiddisch spreekwoord de ronde:  
“In Zaltbommel ist es ein rommel
und in Tiel ist es aach nicht viel”.
Dit spreekwoord verwees naar
de bekeringen in deze plaatsen. 
In Tiel waren leden van de familie 
Ephraim christen geworden van 
wie de  later familie Tilanus af-
stamde (vooral bekend vanwege 
hun positie in een van de voorlo-
pers van het CDA , de Christelijke 
Historische Unie).
Maar Zaltbommel was (voor zover 
mij bekend) de enige plaats waar 
een relatief grote groep christen 
werd. In 1826 verlieten drie ge-
zinnen, meer dan 20 personen, 

de Joodse gemeente van Zalt-
bommel die toen ruim 200 leden 
telde en werden Nederlands Her-
vormd. Het bestond uit het gezin 
van Leeuwen en de twee gezinnen 
Phillips. Benjamin en Lea Philips 
hadden zes kinderen. Hun zoon 
Lion werd de grondlegger van 
de bekende gelijknamige gloei-
lampenfabriek in Eindhoven. Via 
moeders kant was Karl Marx (ook 
gedoopt) familie en hij heeft een 
tijd in Zaltbommel doorgebracht 
bij zijn verwanten. 
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In het vorige nummer schreven we dat Cookie 
Schwaeber-Issan na jarenlange trouwe dienst de 
Messiaanse school Makor HaTikvah in Jeruzalem 
heeft verlaten. Graag stellen we de nieuwe 
directeur aan u voor.  

Kunt u iets over uzelf vertellen? 
Mijn naam is Yoel Russu en ik ben 35 jaar geleden in 
West-Oekraïne geboren. Mijn moeder is Joods en kwam 
begin jaren 90 tot geloof door het getuigenis van haar 
schoolvriendin. Met mijn moeder ging ik mee naar de 
Messiasbelijdende gemeente. Daar kwam ik tot bekering 
toen ik 14 jaar was en sindsdien mag ik leven met Jezus, 
mijn Messias. In 2003 ben ik naar Israël gekomen en ik 
vergeet nooit dat Jezus eenmaal in het leger mijn leven 
redde. Van Hem kreeg ik mijn vrouw Olga en onze twee 
kinderen. Hij helpt mij iedere dag bij mijn werk op school.

Hoe kwam u op MHT?
Aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem haalde ik mijn 
master in leidinggeven, beleid en beheer in het onderwijs 
en later ook nog boekhouding. Ik was blij dat ik in 2012 
gevraagd werd als onderwijzer op MHT. Vervolgens werd ik 
pedagogisch manager en nu ben ik directeur van de school 
geworden. 

Waarom vindt u MHT zo belangrijk?
Onze school is de enige Messiaanse school in Jeruzalem. 
De nieuwe generatie gelovigen moet bestaan uit echte 

Israëli’s die Ivriet spreken en liefde hebben voor de staat 
Israël. Je kunt ze daarbij helpen door de juiste opvoeding. 
Maar boven alles is het onze wens om ze de liefde van de 
Heere Jezus bij te brengen en hoe Hij wil dat ze leven als 
gelovige mensen op school en thuis. Maar ook later in het 
leger en vervolgens in hun baan en familieleven.

Wat zijn uw taken op school?
In allerlei pedagogische zaken moet ik leiding geven. Maar 
ik moet ook zorgen dat er financiële stabiliteit is, zodat de 
salarissen van de leerkrachten en andere uitgaven betaald 
kunnen worden. Daarnaast houd ik me bezig met de eisen 
die van staatswege aan onze school worden gesteld. 
Dit alles kan ik natuurlijk niet alleen doen en ik ben God 
dankbaar dat ik een geweldig schoolteam heb met wie ik 
dit samen mag doen.

Welke uitdagingen ziet u?
Graag willen we in de toekomst voldoen aan de eisen van 
de staat om onze vergunningen te behouden en te zijner 
tijd ook subsidie van de overheid te verkrijgen. Op dit 
moment zijn wij afhankelijk van het (beperkte) schoolgeld 
van de ouders en de giften van onze vrienden in binnen- 
en buitenland. We danken onze vrienden voor deze steun 
en vragen hen om te blijven bidden voor Makor HaTikvah, 
omdat we graag Bron van Hoop voor de Messiaanse 
gemeenschap in Israël willen zijn.

Nieuwe directeur van 
Makor HaTikvah
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Messiasbelijdende Joden
Contact met

Bezoek aan 
Ja� astraat 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

Een van  deze 
sprekers op uw 

gemeenteavond? 
Neem contact op met:  

Marco Daudeij

spreker@messiasbelijdendejoden.nl      
06 - 33846305

Ds. D. Zadok is directeur van de 
uitgeverij HaGefen en predikant van 
de gemeente Genade en Waarheid in 
Kanot. Zadok is inmiddels voor velen 
een bekende Joodse broeder. Hij komt 
van D.V. woensdag 2 oktober tot en 
met vrijdag 4 oktober 2019 weer  
naar Nederland. 

Tournee
ds. D. Zadok

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 gemeen-
te heeft meerdere projecten, o.a. 
gaarkeuken, zorg voor overlevenden 
van de Holocaust, zorg voor nieuwe 
immigranten, muziekschool, 
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
Leon Mazin

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.
Thema: Van Sinaï naar Sion, Gods 
weg met Israël in de 21e eeuw. 

Emst
Maandag 28 januari: 20.00 uur in 
De Hoeksteen, Vaassenseweg 1. Info: 
ds. E. v.d. Noort, tel. 0578 - 661250 
(vanaf 19.40 uur inloop met koffie)

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

Ouderkerk aan den IJssel
Woensdag 30 januari: 19.45 uur 
Gebouw Berea, Dorpsstraat 15. 
Info: dhr. Piet Heuvelman, 
tel. 06 - 20 595 372 (vanaf 19.15 uur 
inloop met drinken).

Ridderkerk
Donderdag 31 januari: 20.00 uur,
Ichthuskerk, Vlietplein 1. Info: 
ds. J.H. Lammers, tel. 0180 - 424 636 
(inloop vanaf 19.45 uur).

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.



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

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

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

Voor dit project is jaarlijks € 65 .000,- nodig.
Voor € 20,- kunnen 5 maaltijden worden versterkt.

Hoeveel maaltijden neemt u door uw Kerstgift voor uw rekening?

om (eeuwig) te leven

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

Steun de Messiasbelijdende Joden bovenal door uw gebeden


