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Teveel tekst

Ds. G.H. Molenaar

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

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

ds. W.J. van den Brink
Stellendam

Het is schokkend hoeveel Jodenhaat er in Nederland voorkomt. Dagelijks worden 
Joden in Amsterdam getreiterd en uitgescholden. Zelfs ná het leed, dat de Joden 
is overkomen in de Tweede Wereldoorlog, neemt de Jodenhaat toe. De profeet 
Zacharia profeteert dat hierin een omkeer komt en tien heidenen de slip van een 
Joodse man zullen grijpen. Deze profetische woorden gaan over de Joden die als 
ballingen in Babel verkeren. Terwijl Zacharia 7 vol staat met oordelen, staat Zacharia 
8 vol van genade. God belooft een omkeer. Zelfs voor oude mensen komt er vrede. 
Voor de tiende keer belooft ‘de HEERE der heirscharen’ dat Hij aan Zijn volk denkt. 

Want wat belooft de HEERE? Dat er tien heidense mannen de slip zullen grijpen 
van één Joodse man. Tien is het getal van de volheid. Gods wet kent tien geboden. 
Na tien plagen liet Egypte het Joodse volk gaan. Als de volheid van de heidenen 
aanbreekt, wordt de heerlijkheid van het Joodse volk gezien. Wereldwijd! Al die 
heidenen zijn namelijk afkomstig uit diverse volken. “Uit allerlei tongen (talen) van 
de heidenen”, zegt de tekst. Marokkanen, die nu de Joden minachten, zullen niet 
langer Allah aanbidden maar de HEERE grootmaken. Arabieren en Amerikanen 
zullen de HEERE Jezus lief krijgen. Al de heidenen zullen tot de HEERE komen en 
voor Hem bukken, belooft Psalm 86. Jood en heiden zullen samen het éne volk van 
God zijn en één olijfboom worden. 

Wanneer dat gebeurt? “In die dagen”, zegt Zacharia. Vanaf de hemelvaart tot aan 
Jezus’ wederkomst komen de heidenen tot het geloof in Jezus Christus. Deze 
heidenen grijpen dan naar de zoom van de jas van deze Joodse man. Ze grijpen 
naar de gedenkkwasten, die de Jood helpen herinneren dat hij de HEERE dient. 
Zoals de bloedvloeiende vrouw de zoom van Jezus’ kleed aanraakte, zo zullen de 
heidenen deze Joodse Man gaan volgen. Als in 1777 de vroegere rabbijn Salomon 
Duijtsch in Mijdrecht bevestigd wordt tot Nederlands Hervormd predikant, zegt zijn 
bevestiger tegen de gemeenteleden dat deze tekst (Zach. 8: 23) in vervulling gaat. 
Dan echt Jood, omdat hij de Man heeft vastgepakt. 

“Want God is met Hem.” Zoekt u geluk? Zoekt u vrede? Grijp dan Jezus Christus, 
de ware Messias, door het geloof aan. Want God is met Hem. Immanuël. Zo mogen 
Joden én heidenen Hem belijden en volgen. Laten wij ijverig zijn (vers 21) en de 
HEERE smeken of Hij deze belofte verder in vervulling doet gaan. 

“Alzo zegt de 
HEERE der 
heirscharen: Het 
zal in die dagen 
geschieden, dat 
tien mannen, uit 
allerlei tongen der 
heidenen, grijpen 
zullen, ja, de slip 
grijpen zullen van 
een Joodse man, 
zeggende: Wij 
zullen met ulieden 
gaan, want wij 
hebben gehoord dat 
God met ulieden is” 
Zacharia 8:23.

De slip van de mantel 
van een (de) Joodse 
man (Man) vastgrijpen

Een van de projecten die we ondersteunen, is het Bijbelgenootschap in Israël. 
In deze Immanuël leest u een persoonlijk getuigenis van Victor Kalisher, de 
directeur van deze organisatie. Het Bijbelgenootschap in Israël verspreidt de 
hele Bijbel, zowel Oude als Nieuwe Testament, om naar hun volksgenoten te 
getuigen van de Zaligmaker Jezus de Messias. 

Wat een wonder dat, mede door uw steun en gebed, de boodschap van redding 
in Jezus klinkt in Israël. Evangelie waar ook een ieder die dit leest niet zonder 
kan, zo leest u in de meditatie van ds. W.J. van den Brink. Heeft u de slip van dé 
Joodse Man al gegrepen?

Het Evangelie brengt ook samen wat bij elkaar hoort. Te midden van de 
oorlog in mei ‘ontvingen we een hoopvolle en getuigende verklaring van onze 
partners in Israël’, zo schrijft onze directeur Herbert Bulten. Israëlische Joden 
en Arabieren, die het geloof in Jezus Christus als Messias delen, verlangen 
naar eenheid in Jezus. In deze Immanuël leest u de tekst van deze verklaring 
met daarbij leerzame lijnen vanuit Sjavoeot / Pinksteren. 

Verder zijn er wijzigingen in het bestuur. Br. Gersie heeft jarenlang met liefde 
gediend als secretaris. Daar zijn we dankbaar voor. Het is verblijdend dat 
bestuurslid ds. H. van der Ziel secretaris is geworden. 

Ook ontvangen we opnieuw onderwijs van prof. Siebesma die stilstaat bij de 
vraag: ‘Hoe denken Messiasbelijdende Joden over kasjroet (over wat wel en 
wat niet gegeten mag worden)’?

Ik wens u veel leesplezier en de onmisbare Shalom in Christus toe!

Ds. G.H. Molenaar
Voorzitter

Redactioneel

‘Het Evangelie brengt ook  
samen wat bij elkaar hoort’
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Mijn vader overleefde op wonderbaarlijke wijze de 
holocaust en kwam in 1947 alleen vanuit Polen naar 
Israël. Hij kwam daarbij direct terecht in een andere 
oorlog, namelijk de onafhankelijkheidsoorlog in Israël. 
Mijn moeder kwam, op 14-jarige leeftijd en ook alleen, 
na de onafhankelijkheidsoorlog vanuit Iran naar Israël. 
De voornaamste reden was dat het leven voor de Joden 
in Iran (en andere moslimlanden) steeds gevaarlijker 
werd. Mijn ouders hadden het vertrouwen, de zekerheid 
en de moed om alleen te komen naar een nieuw land 
dat ook in oorlog was (geweest) en te kampen had 
met grote onzekerheden. Maar het was voor hen niet 
zomaar een ander land maar een terugkeer naar het 
beloofde land! Het was een innerlijke drang die hen 
dreef.

Tijdens diensttijd in Tel Aviv kreeg mijn vader enkele 
uren verlof. Tijdens deze schaarse vrije uren ontving 
hij een Bijbel. Hij opende de Bijbel en de woorden 
van Psalm 27:10 werden voor altijd in zijn hart gegrift: 
“Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, 
maar de HEERE zal mij aannemen.” Deze woorden zijn 
nu gegraveerd op zijn grafsteen. 

Mijn moeder herinnerde zich wat haar grootvader haar 
altijd in het geheim en zacht in haar oor fluisterde 
als hij haar op zijn knieën had: “onthoudt dat Jezus 
de Messias van de Joden is.” Deze woorden bleven in 
haar achterhoofd, maar kwamen echt tot leven toen 

Victor Kalisher
Directeur van het 
Bijbelgenootschap in Israël.

Beste vrienden, broeders en 
zusters in de Heere, 
Ik ben geboren in Jeruzalem, uit Joodse 
ouders die na de Tweede Wereldoorlog 
naar Israël vertrokken. Ze kwamen tot 
geloof in Yeshua in Israël. De afgelopen 14 
jaar mag ik als directeur The Bible Society 
(Bijbelgenootschap) in Israël dienen. Ik 
besef dat bovenstaande woorden een 
wonder is en ik prijs de Heere voor Zijn 
trouw en genade.

ze mijn vader in Israël ontmoette. Dat was een wonder van 
God. Ze werden namelijk één van de eerste en zeer weinige 
Messiasbelijdende Joodse families in Israël. Hoewel er 
een bijzondere vreugde en enthousiasme in de lucht hing 
vanwege het wonder van het herstel (van Israël), was het 
leven moeilijk en vol ontberingen. Dat gold des te meer 
voor hen die in Yeshua geloofden. Het betekende namelijk 
een leven van afwijzing en veracht worden, niet alleen door 
de samenleving maar ook door je eigen familie. Omdat de 
herinnering aan de holocaust in die jaren nog heel vers 
was, werd een Jood die in Yeshua geloofde, door de Joodse 
samenleving gezien als iemand die de religie van de nazi’s 
of andere vijanden aanhing. Ze werden beschouwd als 
verraders. 

Een dramatische droom
Op jonge leeftijd, ik was ongeveer 10 jaar, ontving ik een 
dramatische droom die ik nooit meer zal vergeten. In deze 
droom kreeg ik niet alleen een Bijbel, maar kreeg ik ook het 
bevel om deze   Bijbel te ontvangen, anders werd ik naar het 
vuur gestuurd. Ik had er toen geen idee van dat de Heere vele 
jaren later (op 43-jarige leeftijd) deze droom zou gebruiken 
om Zijn wil voor mij te bevestigen om mij voor het werk van 
het Bijbelgenootschap te gebruiken.
Ondertussen zegende de Heere mij met een geweldige 
vrouw, Esther. We ontvingen 4 dochters; Roni en Naomi 
(25), Odeya (23) en Gili (13). Zij zijn nu de derde generatie 
Messiasbelijdende Joden in Israël.

Ik ben opgegroeid met het ervaren en zien wat de Heere aan 
het doen is: de oprichting en groei van het (lokale) lichaam 
van Joodse gelovigen in Israël en daarmee het begin 
van het geestelijk herstel van het volk Israël na 2000 jaar 
ballingschap. Ja, het klinkt misschien bombastisch, maar 
het is echt waar! Het is een vervulling van de beloften van 
het Woord van God. Het is iets nieuws dat de Heere doet waar 
ik niet alleen deel van uitmaak, maar ook deel aan heb.

Het Bijbelgenootschap
Het Bijbelgenootschap in Israël heeft een verlangen naar 
de redding van Israël en daarbij dat het Levende Woord van 
God levens zal veranderen naar het beeld van onze God. 
We maken het daarom mogelijk dat mensen niet alleen 
gemakkelijk toegang hebben tot de tekst van Gods Woord, 
maar ook om de reddende boodschap zelf te begrijpen. Een 
boodschap dat draait om de redding van God door het werk 
van de Messias en zeer relevant is voor het Joodse volk.
Het mag misschien vreemd klinken maar veel mensen weten 
niet dat de meeste Hebreeuwssprekenden niet veel van 
hun eigen Hebreeuwse Bijbel begrijpen! Dit komt omdat de  

 

Hebreeuwse tekst van de Hebreeuwse Bijbel die we vandaag 
de dag nog hebben 2700 jaar oud is! Veel van de woorden  
zijn niet meer in gebruik of de betekenis is veranderd.  
Daarnaast is de grammatica van het Bijbels Hebreeuws heel 
anders en wordt dus nauwelijks begrepen door de moderne 
Hebreeuws sprekende mensen. Daarom werken we nu aan 
een professionele vertaling van het Bijbels Hebreeuws naar 
het Modern Hebreeuws. Dit zal een doorbraak zijn in het 
toegankelijk maken van het Woord van God voor het volk van 
Israël.

God zegent ook de lokale gemeenschappen met veel jonge 
stellen, kinderen en jongeren! Dit betekent dat er grote 
behoefte is aan bijbels materiaal van goede kwaliteit voor 
kinderen en jongeren van alle leeftijden. Dit is van cruciaal 
belang, vooral nu kinderen en jongeren worden blootgesteld 
aan zoveel verleidingen.

Daarnaast is er een noodzaak dat het Woord van God op 
grote schaal beschikbaar zal zijn op internet en via social 
media. Het Bijbelgenootschap ontwikkelde daarom een   
website voor het lezen en bestuderen van het Woord van 
God (www.haktuvim.com). Onze website wordt regelmatig 
door duizenden mensen gebruikt en we blijven deze verder 
ontwikkelen.

De behoeften, de uitdagingen en de kansen om de 
boodschap van het Woord van God in Israël te delen, blijven 
groeien. We danken de Heere voor alles wat Hij tot nu toe 
heeft gedaan en voor alles wat nog moet komen. We hebben 
prachtige beloften ontvangen van Zijn redding voor Israël.

Ik wil tot slot graag nog van de gelegenheid gebruik 
maken om u te danken voor uw trouwe liefde, gebeden 
en financiële steun.

“De behoeften, de uitdagin-
gen en de kansen om de  
boodschap van het Woord 
van God in Israël te delen,  
blijven groeien”



Het initiatief werd genomen door het bestuur van ‘the national 
pastors and elders’, een platform van Messiasbelijdende 
Joden dat ca. 70 gemeentes en voorgangers van verschillende 
stromingen en achtergronden vertegenwoordigt. 
Arabische christenen in Israël zijn niet verenigd in een dergelijk 
platform, maar zijn door genoemd bestuur persoonlijk of als 
diverse groepen benaderd en staan van harte achter deze 
verklaring. Daarom is de verklaring behalve in het Hebreeuws, 
Engels, Russisch en Amhaars (een van de officiële Ethiopische 
talen) ook bewust gepubliceerd in het Arabisch. U kunt de 
volledige en in het Nederlands vertaalde versie vinden op 
pagina 10. 

Toonhoogte en eerstelingen en eerstelingen
Het is belangrijk om juist in tijden van polarisatie aandacht 
te schenken aan deze verklaring. Uit de tijd dat mijn vrouw 
en ik in Israël woonden en werkten, weet ik hoe grote 
terugkerende spanningen in Israël een wig kunnen drijven 
tussen Messiasbelijdende Joden en Arabische Christenen, 
maar ook binnen de eigen gemeenschap en zelfs wereldwijd. 
Om deze verklaring nu op te stellen, is moed nodig en vraagt 
een verzoenend en nederig hart. Met betrekking tot de twee 
genoemde feesten en deze verklaring wil ik enkele lijnen 
trekken:
•  Het Wekenfeest wordt vijftig dagen na  Pesach  gevierd. 

Precies zeven weken na Pesach - de uittocht uit Egypte 
- verzamelden het volk van Israël zich aan de voet van de 
berg Sinaï, waar God hen de Tien Geboden gaf. De Tien 
geboden staan symbolisch voor de gehele Thora, vandaar 
dat het feest ook Matan Torah (De gift van de Thora) 
genoemd wordt. Tijdens Sjavoeot staat leren centraal. Wat 
kunnen wij leren? Met betrekking tot deze verklaring noem 
ik één les. Dat men eensgezind, ondanks zoveel onderlinge 
verschillen, de woorden en daden vindt om hiervan te 
getuigen, mag ons tot vreugde en verwondering stemmen 
en is een les. Hier zien we iets van de toonhoogte van Gods 
Geest in Israël. Hoe is dat in Nederland? Hoe groot zijn soms 
niet de spanningen in onze grote en goed georganiseerde 
kerken in tijden van grote secularisatie en leegloop van de 
kerken. Waar liggen dan onze prioriteiten? Hier ontmoeten 
we kleine en minder goed georganiseerde minderheden die 
met enorme uitdagingen te maken hebben en zij ervaren 
de urgentie van een dergelijk statement. Geleid door de 
Heilige Geest en intrinsiek gemotiveerd.

•  Sjavoeot is bij uitstek een oogstfeest. In de synagoge 
en Messiasbelijdende gemeenten wordt het Bijbelboek 
Ruth gelezen. Deze geschiedenis speelt zich af tegen 
de achtergrond van de oogst van het koren en de 
vruchten en bij het lezen wordt zo het karakter van het 
oogstfeest benadrukt. Een mooi gebruik is het aanbieden 
of offeren van de eerstelingen (de eerste en beste rijpe 
landbouwproducten van dat jaar) in de tempel. Daarvoor 
verzamelden de Joden zich op centrale plaatsen om 
vandaar samen op te trekken naar Jeruzalem. Naast 
Wekenfeest wordt Sjavoeot daarom ook wel het Feest van 
de Eerstelingen genoemd. Tijdens dit oogstfeest mag 
Ruth, als eerst niet behorend tot het volk van Israël, bij 
het volk van God horen. En Ruth aanvaardt dit dankbaar. 
Messiasbelijdende Joden worden ook wel eerstelingen 
genoemd. Tijdens dit conflict in 2021 is er ook feest. Het 
beste wat men wil geven op dit feest is de getuigenis van de 
broederlijke liefde en eenheid in Christus. Daarbij nodigen 
ze bewust Arabische christenen uit omdat ze in Christus bij 
elkaar horen en trekken ze samen op. Dit doen ze omdat ze 
zich geroepen weten om “ambassadeurs van de Heere” te 
zijn. “Zodat de naam van God verhoogd mag worden en zijn 
zoon Jezus Christus, onze Heere, verheerlijkt mag worden, 
zowel in ons land als in de rest van de wereld.”

Getuigenis
De verklaring is een prachtig en krachtig getuigenis dat juist 
Messiasbelijdende Joden, waarmee wij als christenen uit de 
volken dubbel verbonden zijn, te midden van alle spanningen 
als eerstelingen dit initiatief nemen.
Als vergeten groep worstelen ze met een dubbele identiteit, 
hebben zij te maken met dubbele ontkenning (door zowel 
christenen als orthodoxe Joden). Toch groeien zij als 
gemeenschap in de diepte en de breedte. Verschil is met 
gemak aan te wijzen, maar bewust wordt de liefdevolle 
gemeenschap in Christus benadrukt en gezocht. De verklaring 
sluit af met een gebed dat als volgt eindigt: “Opdat zij allen één 
zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons 
één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden 
hebt.” (Johannes 17:21). Bidt en leeft u mee?

Herbert Bulten

Een hoopvolle en 
getuigende verklaring

Toen recent het Gaza conflict weer hoog opliep en Israël negatief in het nieuws kwam, werd net 
voor ons Pinksterfeest en tijdens Sjavoeot (Wekenfeest) in Israël een vrij unieke verklaring 

uitgegeven. Als Stichting Steun Messiasbelijdende Joden (SSMJ) ontvingen we deze hoopvolle en  
getuigende verklaring van onze partners in Israël.
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 Theologische vooronderstellingen
Dat Messiasbelijdende Joden hier anders over denken heeft 
te maken met de theologische vooronderstellingen die zij er 
op nahouden. Als je (net als de Israëlische Baruch Maoz en de 
evangelische Amerikaan Arnold Fruchtenbaum) gelooft dat 
de Mozaïsche wetten zijn vervuld in de Messias en Hij alles 
rein heeft verklaard, is er geen enkele reden meer om je aan 
kasjroet te houden. Aan de andere  kant van het spectrum 
bevind zich Mark Kinzer die zich wel aan de rabbijnse 
spijswetten houdt. De reden is voor hem vooral dat kasjroet 
een ‘identity marker’ is. Als je je als Jood niet meer aan 
kasjroet houdt, loop je gevaar je Joodse identiteit te verliezen 
en kan zo het Joodse volk op termijn verdwijnen. 

Daarnaast zijn er ook Messiasbelijdende Joden die zich 
wel aan de Bijbelse voorschriften houden, maar niet aan de 
rabbijnse regels, zoals de scheiding tussen melk en vlees. 
Want bestond deze regel ook al in het Oude Testament of is 
het later door de rabbijnen ingevoerd?

Het is immers opmerkelijk dat we in het Nieuwe Testament 
niets lezen over een scheiding van vlees en melk tijdens de 
maaltijden. Weliswaar weten we dat er in de eerste eeuw 
discussies waren tussen de rabbijnenschool van Hillel en die 
van Sjammaj over de vraag of gevogelte en kaas tezamen op 
één tafel mogen staan.  Hillel en Sjammaj  waren tijdgenoten 
van Jezus, dus deze discussie speelde al in de tijd 
van Jezus onder de Farizeeën. Maar of deze 
regels ook buiten de groep van de 
Farizeeën werden nageleefd, is nog 
maar de vraag. Jezus 
noemt het niet in zijn 
twistgesprekken met de 
Farizeeën. 

En ook Paulus spreekt er niet over in de Handelingen en in zijn 
brieven. Toch is dit wel een heel belangrijke scheidslijn tussen 
Joden en niet-Joden. Een aantal heidense Latijnse en Griekse 
schrijvers uit de eerste eeuwen van de jaartelling hebben over 
de Joden geschreven en waarin ze verschillen van de andere 
volkeren. Nagenoeg allen noemen het verbod op het eten 
van bloed en het verbod om bepaalde dieren te eten, zoals 
varkens en schelpdieren. Maar nergens vinden we iets over de 
scheiding tussen vlees en melk, terwijl dit toch wel een pijler 
is van de Joodse spijswetten.

 Culturele achtergrond
Maar (aldus Harvey) de meerderheid van de Messias-
belijdende Joden laten zich bij het wel of niet navolgen van 
kasjroet, zich meer leiden door hun culturele achtergrond 
dan door de Bijbel. Men eet geen varkensvlees of garnalen 
omdat men dat van huis uit nooit heeft gegeten en daarom 
niet lekker vindt. Ook dat is voor mij herkenbaar. Tijdens 
een paaskamp van Hadderech in een conferentiecentrum 
werd eens paling geserveerd (ook wel het varken van de zee 
genoemd). Sommige aanwezigen protesteerden meteen,  
maar anderen herkenden het niet, omdat ze het nog nooit 
hadden gegeten.

Prof. Dr. A. Siebesma

Messiasbelijdende Joden 
en kasjroet

Eén van de meest opvallende kenmerken van de Joodse 
godsdienst zijn de voedselwetten (kasjroet genoemd, 
afgeleid van het woord koosjer of kasjeer letterlijk 
geoorloofd).  Daarin onderscheiden Joden zich van de 
andere volkeren, dat ze bijvoorbeeld geen varkensvlees 
en garnalen mogen eten en andere dieren die in de Thora 
worden verboden. Maar kasjroet is meer dat. Ook het eten 
van bloed is verboden en evenmin is het geoorloofd om melk 
en vlees tezamen in één maaltijd te nuttigen. Terwijl de Bijbel 
duidelijk verbiedt om bepaalde dieren en bloed te eten, is de 
scheiding tussen melk en vlees is gebaseerd op de uitleg 
van Ex. 23:19, dat je het bokje niet mag koken in de melk van 
de moeder. 

In de praktijk zullen Joden die zich nauwgezet aan deze 
ingewikkelde regels houden, daarom nooit bij niet-joden of 
Joden die zich er niet aan houden, thuis gaan eten. Immers 
het is meer dan het niet eten van varkensvlees. De scheiding 
tussen melk en vlees vereist dat je er twee keukens op na 
moet houden, zodat melkproducten en vlees niet met elkaar 
in aanraking komen. Als student paste ik wel eens op bij 
een orthodox joods gezin en daar kreeg ik instructies dat 
ik bijvoorbeeld niet borden en bestek waarmee men brood 
met kaas had gegeten op het vleesaanrecht mocht zetten. 
Want dan zou de gehele keuken en keukengerei weer ritueel 
gereinigd moeten worden.

 Messiasbelijdende joden en kasjroet
Hoe denken Messiasbelijdende Joden over kasjroet? Deze 
vraag was voor de Engelse Messiasbelijdende Joodse 
theoloog Richard Harvey  de aanleiding om zijn boek  
“Mapping Messianic Jewish Theology” te schrijven. In dit boek 
geeft hij een overzicht hoe Messiasbelijdende Joden over 
verschillende theologische onderwerpen denken. Toen hij 
een aantal mensen daarover interviewde, viel hem namelijk 
op hoe verschillend ze over dit punt dachten. Sommige 
van zijn Messiasbelijdende vrienden die als orthodoxe of 
ultraorthodoxe Joden leefden, aten “glatt koosjer” (koosjer 
onder toezicht van bepaalde ultraorthodoxe rabbijnen). 
Anderen waren er trots op dat ze ham en kaas tosti’s op Jom 
Kippoer aten. En één van de geïnterviewden in Israël nam 
Richard mee naar een niet koosjer Italiaans restaurant, waar 
hij spaghetti carbonara bestelde (spaghetti met bacon en 
kaas saus) en daar zichtbaar van genoot!

Dat herken ik ook bij Messiasbelijdende Joden in 
Nederland. Maar weinigen volgen alle orthodoxe regels. 
Messiasbelijdende Joden lijken hierin op liberale en seculiere 
Joden. Vaak eet men thuis geen varkensvlees of  bloedworst. 
Maar men heeft er geen probleem mee om buitenshuis 
Chinees of sushi te eten.
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Momenteel zien we veel polarisatie en haat tussen Arabische 
en Joodse burgers. Daarom willen wij, Israëlische Joden en 
Arabieren die hetzelfde geloof in Jezus Christus als Messias 
en Heere delen, verklaren dat we verenigd zijn in broederlijke 
liefde. Deze liefde is geworteld in ons geloof en gebaseerd op 
de Schriften van het   Oude en Nieuwe Testament zoals staat 
geschreven in Johannes 13:34-35: “Een nieuw gebod geef Ik u,  
namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u 
ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn 
discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.”

We zijn diep geraakt door de uitingen van geweld en haat in 
ons land, waar we allemaal samenwonen. We hebben geen 
ander land. Daarom roepen we al onze broeders en zusters, 
die in Jezus onze Heere geloven, op om onze eenheid in Je-
zus Christus tot uitdrukking te brengen in liefde, wederzijdse 
hulp en standvastigheid om zo de macht van Satan te weer-
staan. Dit doen we omdat we geroepen zijn om ambassadeurs 
van de Heere te zijn, zodat de naam van God verhoogd mag 
worden en zijn zoon Jezus Christus, onze Heere, verheerlijkt 
mag worden, zowel in ons land als in de rest van de wereld.

Wij bidden dat de strijd en vijandigheid zal ophouden en dat de 
vrede van God zal heersen in ons land en onder onze buren. 
“Want Hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft. En door 
de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de 
vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan.” (Efeze 2:14) “Opdat zij 
allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook 
zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij 
gezonden hebt.” (Johannes 17:21)

Gods zegen gewenst en we hopen op betere tijden.
The Board of National Pastors and Elders 

Op maandag 17 Mei ontvingen wij onderstaande verklaring. Het  spreekt 
en getuigt namens 70 Joodse en Arabische voorgangers uit Israël en is in 
meerdere talen opgesteld. Helaas horen we deze geluiden te weinig in de 
(christelijke) media. Wij hebben persoonlijk toestemming gekregen van de 
initiatiefnemers om deze verklaring met u en de media te delen. Dat doen 
we dan ook van harte. 

Afscheid en aantreden
Binnen een bestuur vinden soms allerlei wisselingen plaats. 
Zo ook in ons bestuur. Mensen van het eerste uur maken 
plaats voor nieuwe bestuursleden. Ook zijn er onder hen 
die wel aanblijven als bestuurslid, maar die hun specifieke 
bestuursfunctie teruggeven. Eerder informeerden wij u al 
over de voorzitterswissel, hierbij maken we u deelgenoot van 
de wisseling die heeft plaatsgevonden t.a.v. het secretariaat. 
We stellen enkele vragen aan de oude secretaris – en we 
danken hem voor al het werk dat hij verzet heeft – en we leren 
ook de nieuwe secretaris beter kennen.

Dhr. G. Gersie

Hoe bent u bij de stichting 
betrokken geraakt en 
kunt u aangeven wat u zo 
betrokken maakt?
Op voordracht van een voormalig 

bestuurslid ben ik bij de stichting betrokken geraakt. De 
liefde voor Israël werd opgemerkt. De woorden van Paulus 
uit Romeinen 3 zeggen genoeg: “Aan hen zijn de woorden 
Gods toebetrouwd.” Gods trouw en liefde loopt dus altijd via 
Israël. De vorige secretaris moest om gezondheidsredenen 
terugtreden, toen werd ik gevraagd. Steunend op die 
woorden uit Rom.3 heb ik het werk altijd met liefde gedaan.

Kwam er veel kijken bij het secretariaat, wat 
deed u zoal in die functie?
Eigenlijk alle voorkomende werkzaamheden die daarbij 
horen: het beantwoorden van vragen en opmerkingen 
n.a.v. verzonden mails, notulen maken, brieven versturen, 
het ledenbestand bijhouden en noem maar op. Gewoon 
alle zaken die bij een secretaris horen. In mijn functie als 
secretaris heb ik altijd veel (en fijn) samengewerkt met de 
toenmalige voorzitter ds. A. Jonker.

Wat is uw wens/gebed m.b.t. het werk onder 
de Messiasbelijdende Joden? 
In één zin: dat de stichting een werktuig mag zijn in Gods 
hand.

Ds. H. van der Ziel

Hoe bent u bij de stichting 
betrokken geraakt en 
kunt u aangeven wat u zo 
betrokken maakt?
In 2017 heeft ds. A. Jonker mij 

benaderd met de vraag om in het bestuur te komen. Omdat 
Israël Gods oogappel is, hebben de Joden ook bij mij een 
belangrijke plaats gekregen. Een van de redenen om mij 
voor de Messiasbelijdende Joden in te zetten is dit: ik ben 
nieuwsgierig hoe God Zijn beloften aan Israël gaat vervullen. 
Door contact te hebben met Messiasbelijdende Joden 
ontvang je informatie uit eerste hand. 

Hoe gaat u naast uw werk/roeping als 
predikant het secretariaat binnen de 
stichting oppakken?
Ik heb een deel van de dinsdag gereserveerd voor het 
secretariaat. Ik doe het graag en iets wat leuk is om te doen, 
daar vind je altijd tijd voor. Het gaat niet ten koste van de 
werkzaamheden in de gemeente. En als iets niet mogelijk is, 
zijn bestuursleden altijd bereid elkaar te helpen. 

Waarom hebben de Messiasbelijdende Joden 
uw hart en welke beloften ziet u voor hen en 
Israël weggelegd?
Centraal zijn voor mij de landbeloften met daarmee 
samenhangend de terugkeer van het Joodse volk naar Israël. 
Dat zien we nu in vervulling gaan. Daarbij is in de tijd vóórdat 
Christus terugkomt één van de twee hoofdkenmerken de 
vervulling van de belofte in Romeinen 11 vers 25: “En alzo 
zal gans Israël zalig worden.” De Messiasbelijdende Joden 
nu zijn een eerste lichting van geheel Israël dat zalig zal 
worden. Joden die tot geloof in de Messias komen, hebben 
het in Israël niet altijd makkelijk. Daarbij worden ze geroepen 
tot zegen te zijn voor hun eigen volk. Dat motiveert mij mij 
voor hen in te zetten en voor hen te bidden. Paulus zegt in 
Galaten 6: “Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen 
aan allen, maar meest aan de huisgenoten van het geloof.”
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Steun de Messiasbelijdende Joden bovenal door uw gebeden

Uw extra zomergift
voor Messiasbelijdende Joden van 

Nahariya tot Arad.

. om diaconale steun te geven

. om gemeenten te ondersteunen
. om lectuur te verspreiden
. om toerusting te geven


