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Teveel tekst

Herbert Bulten

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.

Addy en Rien van Bergeijk
Schoonhoven

We steunen de stichting allereerst vanuit onze liefde voor Gods volk. In mei 1973, 
tijdens het 25-jarig bestaan van de staat Israël hebben we ons eerste bezoek aan 
Israël gebracht. Het voelde als thuiskomen. Door ds. Okke Jager (1928-1992) is in 
1967 een meditatief boek geschreven: ‘Hier koos de Heer Zich vaste voet’. Toen wij 
onze eerste voetstappen op de bodem van Israël zetten, hebben we daar iets van 
ervaren.

De werkzaamheden van de stichting zijn in de achterliggende jaren flink uitgebreid. 
De verschillende projecten die inmiddels door de stichting worden ondersteund 
voorzien duidelijk in een behoefte. Dan denken we aan zowel de diaconale projecten 
als de verschillende gemeenten die worden ondersteund. 

Zoals we eerder schreven hebben we liefde voor het volk Israël. In de eerste plaats 
hebben we aan de Joden Gods Woord te danken. Het is ons gebed dat zij spoedig 
allemaal in de Heere Jezus de gekomen Messias mogen herkennen. Een aantal 
jaren hebben wij als ‘fitte vutters’ een verschillende weken vrijwilligerswerk mogen 
doen in meerdere gaarkeukens in Jeruzalem. Voor het laatst in 2012. Daar denken 
we nog met veel plezier aan terug. Aan de contacten met de plaatselijke bevolking 
maar ook met de verschillende contacten met de internationale vrijwilligers. En met 
elkaar één ding gemeen: de liefde voor het volk van Israël. Israël zal altijd een grote 
plaats in blijven nemen in ons hart. 

We wensen de stichting toe dat de bekendheid van de stichting groter wordt. Daarin 
zien we ook een taak voor de stichting. Wij vermoeden dat er veel Israëlvrienden 
en vriendinnen in Nederland zijn, die er zich niet of nauwelijks beseffen wat 
de omstandigheden zijn waaronder de Messiasbelijdende Joden in Israël en 
daarbuiten, leven. De vernieuwde website en de nieuwsbrieven zijn hier een goed 
middel voor. Wij wensen de stichting van harte Gods zegen toe bij het vervullen 
van de verschillende werkzaamheden, zoals verwoord in de missie van de stichting 
www.messiasbelijdendejoden.nl/waarom-wij-dit-doen/ 

Vrij snel na de 
oprichting was het 
echtpaar Bergeijk 
uit Schoonhoven 
betrokken bij 
Stichting Steun 
Messiasbelijdende 
Joden. Na ruim 
twintig jaar is dat 
nog niet veranderd. 
Ze delen graag 
hun liefde voor het 
Joodse volk met u.

De achterban 
aan het woord 
Stichting Steun Messiasbelijdende Joden

Een nieuw begin.
De combinatie van nieuw en begin is wel van 
toepassing op onze stichting. Per 1 december 
zal Albertine Mourik bij ons in dienst treden en 
haar gaven en talenten inzetten in Nederland 
op gebied van  communicatie, fondswerving 
en jongeren. We heten haar hartelijke welkom en zien uit naar de samenwerking. 
Tijdens een hectisch begin in Israel schonk God het gezin van Rebecca Kroese 
nieuw leven, Ezra. De Bijbelse Ezra was priester en onder zijn leiding kwam het volk 
Israël weer terug in Jeruzalem. God gebruikte hem zodat het volk een nieuwe en 
herstelde relatie met God kreeg.  We bidden toe dat Ezra Kroese ook dienaar van 
God mag zijn. 

Afgelopen periode is hard gewerkt aan een meerjarenbeleidsplan voor de periode 
2022-2025, een novum voor onze organisatie. We hopen er volgend jaar aandacht 
aan te besteden. We staan als stichting voor een grote maar mooie uitdaging en 
we hopen en verwachten dat God de plannen die we biddend hebben gemaakt 
zal zegenen. Bij het schrijven van redactioneel zijn we net aangekomen in Israël. 
Eindelijk, zeker ook omdat het bijna 3 jaar geleden is dat we vanwege coronaregels 
niet konden ‘opgaan naar Jeruzalem.’ Het voelt als een soort nieuw begin om 
onze broeders en zuster allereerst weer echt te ontmoeten en gemaakte (beleids)
plannen te bespreken. 

We slaan een nieuwe weg in met een programmaserie op de radio. In samenwerking 
met de RO zijn we afgelopen maanden druk bezig geweest met de voorbereidingen. 
Deze unieke serie is een verlengde en verdieping van de artikelen in Immanuel. 
In dit nummer is er aandacht voor de besnijdenis, ook een van de thema’s die in 
de radioserie van 14 Januari 2022 belicht wordt. Besnijdenis is in de Bijbel zowel 
letterlijk (het joodse volk) als figuurlijk (gelovigen uit de heidenen) een nieuwe begin 
dat God maakt met mensen. Dr. Siebesma laat zien dat de letterlijke en figuurlijke 
besnijdenis bij Messiasbelijdende Joden op een bijzonder wijze samenkomt.

Ik bewaar uit de tijd dat mijn vrouw en ik in Jerusalem woonde goede herinneringen 
aan het Caspari centrum. Voor onze stichting is het een vrij nieuw project dat we 
ondersteunen. Mooi is haar roeping: de kleine gemeenschap die in Jezus als hun 
Messias geloven toerusten, onderwijzen en ondersteunen. Ons als stichting uit het 
hart gegrepen. 

Zo mogen we ieder op onze eigen plek onze weg gaan in afhankelijkheid van Hem. 
Met Christus is onze toekomst aanstaande, een eeuwig nieuw begin. Maranata!

‘Met Christus is onze toekomst 
aanstaande, een eeuwig nieuw 
begin. Maranata!’
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Mijn naam is Elisabeth Eriksen Levy en ik ben sinds 2013 
de directeur van het Caspari Centrum in Jeruzalem. 
Zoals mijn eerste achternaam laat zien, ben ik geboren 
in Noorwegen, maar mijn laatste achternaam is Levy. 
Door te trouwen met Yehuda deed ik intrede in ‘de stam 
van Levi’. Yehuda komt oorspronkelijk uit Santiago 
in Chili. Begin jaren tachtig ontmoetten we elkaar in 
Jeruzalem. Toen studeerde ik aan de Hebreeuwse 
Universiteit van Jeruzalem. We kwamen uit het noorden 
en uit het zuiden naar Israël, net als veel andere 
immigranten. We hebben twee dochters gekregen, 
Hannah en Moriah. Hannah woonde drie jaar lang in 
Nederland. Ze studeerde International Relations aan 
de Universiteit van Leiden. Op deze manier kwamen we 
als gezin vaak naar Nederland. Moriah heeft net haar 
militaire dienst in het Israëlische leger beëindigd. Ze is 
nu werkzaam op het hoofdkwartier van de Israëlische 
luchtmacht in Tel Aviv.

Het Caspari Centrum is in 1982 opgericht door NCMI 
(Norwegian Church Ministry to Israël), maar vandaag 
de dag komen het bestuur en de partners uit allerlei 
verschillende landen. Als student van de Hebreeuwse 

Elisabeth Eriksen Levy
Directeur van het 
Caspari Centrum in Jeruzalem

Zoals u weet belichten we elk nummer 
een project die we ondersteunen. Ditmaal 
aandacht voor het Caspari Centre in 
Jeruzalem.

Universiteit in 1983-1984 leerde ik het “newborn Caspari 
Center” kennen, dat begon in een appartement in French 
Hill dichtbij de universiteit. Ik nam deel aan een studiegroep 
en maakte kennis met de belangrijkste drijfveer van het 
Caspari centrum: ‘De kleine gemeenschap in het land die in 
Jezus als hun Messias geloven toerusten, onderwijzen en 
ondersteunen.’ Ik kreeg interesse in de Messiasbelijdende 
Joden. Het moet Gods leidende hand wel geweest zijn die me 
in 2013 terugbracht naar dit appartement in French Hill dat 
ooit het Caspari Centrum was. Mijn man en ik wonen nu nog 
steeds in dit appartement. Het Caspari Centrum groeide snel 
en het appartement werd te klein. Er werd een nieuwe plek 
gevonden. Nu is ons kantoor in het centrum van Jeruzalem 
in de Profetenstraat. Daar zijn we dankbaar voor. Er werken 
zeven mensen; drie buitenlanders en vier lokale mensen, dat 
zijn Messiasbelijdende Joden. Zo overbruggen we ook, door 
de Heere Jezus, de kloof tussen kerk en synagoge.

Ons werk in het Caspari Center is tweeledig, internationaal 
en lokaal. Een voorbeeld van ons werk internationaal is onze 
Bijbelschool ‘Eerst Israël’. We geven daar twee maanden les 
en bieden een cursus aan voor jongvolwassenen tussen de 
18 en 30 jaar. Een ander voorbeeld is de jaarlijkse cursus 
‘Jezus ontdekken in Zijn joodse context’, deze is bedoeld voor 
voorgangers. Lokaal geven we lessen op de shabbatschool 
in het Hebreeuws en Russisch. We maken ook materiaal 
voor deze school. Er is een nieuw project ‘Online lesgeven’ 
ontwikkeld voor de docenten van de shabbatschool. Dit is 
een twee jaar durende online cursus met 20 verschillende 
onderwerpen. Op dit moment zijn we dit programma aan het 
uitbreiden met meer mogelijkheden.

Hoewel we geen uitgeverij zijn geven we soms boeken uit, 
vooral over de Messiaanse beweging en Joodse gelovigen 
in Jezus door de geschiedenis heen. Eind 2021 worden twee 
boeken gepubliceerd: ‘Feiten & Mythen over de Messiaanse 
gemeenschappen in Israël’ en ‘Joodse gelovigen in Jezus, 
Spanje 300-1300’ (deel 2). We geven ook twee keer per jaar 
een magazine uit, dat heet ‘Mishkan’ (Tabernakel) en gaat 
over het evangelie en de Joden. 

Moge de God van Israël 
u zegenen en voor u zorgen.
In Zijn dienst verbonden,

Elisabeth E. Levy

“Er werken zeven mensen; 
drie buitenlanders en vier lokale 
mensen, dat zijn Messiasbelijden-
de Joden. Zo overbruggen we ook, 
door de Heere Jezus, de kloof 
tussen kerk en synagoge.”

Terwijl we in Jeruzalem wonen, bidden we om de vrede 
voor Jeruzalem en heel Israël. Jarenlang maakte het 
Caspari Centrum deel uit van het ‘Bridge Builder-
project’(‘bruggenbouwers project’) dat gelovige jongeren 
uit Noorwegen en Israël, Joden en Arabieren samenbracht. 
Sinds de coronapandemie ligt het project stil, maar 
Caspari heeft samen met Machaseh (een Messiaanse 
vrouwenopvang organisatie) een vrouwengroep opgericht. 
De groep heet ‘Benot Yeshua’, wat ‘Jezus-dochters’ betekent. 
Het is een groep voor gelovige vrouwen om met elkaar hun 
geschiedenis te delen en geloofsgemeenschap te hebben. 
Daarbij speelt hun achtergrond, Joods, Arabisch of een 
andere nationaliteit, geen rol.

De coronapandemie zorgt ervoor dat veel activiteiten niet 
door kunnen gaan, net als bij vele anderen. We hopen en 
bidden dat het einde van deze pandemie in zicht komt. 
We waren al gestart met online lesgeven via Zoom aan 
shabbatschool docenten en ouders voordat de pandemie 
er was. Toen de corona toesloeg hadden we al een werkend 
online systeem. Zo zien we dat de Heere leidt.

We bidden en kijken uit naar meer ‘normale tijden’. Een goed 
teken is dat we in de maand oktober onze eerste vrijwilliger 
hebben mogen verwelkomen. Tijdens de coronapandemie 
waren we namelijk zonder de 
hulp van vrijwilligers.

Aandacht voor 
Caspari Centre 
in Jeruzalem.



Voor de negentiende eeuw kwam dit niet voor en was het zelfs 
ondenkbaar. Als een Jood Christen werd, betekende dit een totale 
breuk met zijn Joodse achtergrond. Je hield op om Jood te zijn 
en men ging er van uit dat je je Joodse identiteit en godsdienst 
volledig achter je liet. Geen sabbat meer, geen koosjer eten, geen 
Joodse feesten en ook geen besnijdenis.

Sinds het begin van de vorige eeuw  veranderde dit  
langzamerhand. Vandaag de dag laat een meerderheid van de 
Israëlische Messiasbelijdende Joden en velen in landen buiten 
Israël, die deel uit maken van een Messiasbelijdende Joodse 
gemeente hun zonen wel besnijden. Bij Joodse gelovigen die 
lid zijn van een christelijke kerk komt dit minder vaak voor. Ook 
in Nederland komen we het tegen, met name bij gelovigen die in 
Israël zijn geboren en opgegroeid. Maar hoe valt dat te rijmen met 
Paulus’ uitspraak  dat de besnijdenis niet van nut is. Gaat het in 
het Nieuwe Verbond niet om de besnijdenis van het hart?

Verbond met Abraham
Volgens de Joodse traditie staan er in de Thora 613 geboden en 
verboden. Het eerste gebod, genoemd in de Bijbel, is specifiek 
bedoeld voor de man: “Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt, en 
vervult de aarde en onderwerpt haar.” (Gen. 1:28). Daarom wordt 
van een Joodse jongeman verwacht dat hij vanaf zijn achttiende 
jaar gaat trouwen en kinderen gaat verwekken. Celibaat, zoals in de 
Rooms-katholieke Kerk, komt in het  orthodoxe Jodendom niet voor. 

Het tweede gebod in de Bijbel is gericht aan Abraham, en aan 
alle Joodse vaders na hem:  “Dat al wat mannelijk is onder u 
besneden zal worden.” (Gen. 17:10) Deze dient plaats te vinden 
op de achtste dag na de geboorte. Tegenwoordig doet de vader 
het niet meer, maar wordt de besnijdenis verricht door de moheel 
(lett. de besnijder) of in een ziekenhuis. Hoe belangrijk dit gebod 
wel is, blijkt uit het feit dat alle andere geboden daarvoor moeten 
wijken. Valt de achtste dag op een sabbat, op een feestdag of 
zelfs op Grote Verzoendag, dan dient de besnijdenis toch op die 
dag plaats te vinden. 

De besnijdenis is het teken van het verbond dat de HEERE sloot 
met Abraham. De naam Abram (letterlijk ‘verheven vader’) wordt 
nu Abraham (“een vader van een menigte volkeren”). Vandaar dat 
de rabbijnen de besnijdenis zien als een teken van de Joodse 
nationaliteit. Ben je als Jood geboren dan is de besnijdenis het 
teken dat je tot het Joodse volk behoort. Dat is niet afhankelijk 
van of je wel of niet in God gelooft, wel of niet orthodox bent. 
Alleen de dood kan de Joodse nationaliteit te niet doen. Of zoals 
een middeleeuwse rabbijn het verwoordde: “De besnijdenis is 

niet primair bedoeld voor de Jood dat hij aan God zal denken, 
maar is bedoeld dat God aan de Jood zal gedenken. “ Immers het 
is God die Zijn verbond met Abraham heeft gesloten.

 Messiasbelijdende Joden en de besnijdenis.
Van daaruit  valt het te begrijpen dat naarmate Joodse christenen 
zich meer bewust werden van hun Joodse identiteit, de vraag 
opkwam of ze ook na hun bekering tot Christus wel of niet hun 
zonen zouden besnijden  Niet om daardoor zalig te worden, maar 
omdat ze deel uitmaken  van het Joodse volk.

In het Nieuwe Testament wordt veel over de besnijdenis 
geschreven De aanleiding voor het apostelconvent,  de 
vergadering van apostelen en oudsten in Jeruzalem vormde een 
meningsverschil binnen de gemeente van Antiochië (Hand. 15). 
Enkele uit Jeruzalem afkomstige Joodse christenen leerden, dat 
indien de niet-Joodse leden van deze gemeente zich niet  lieteN 
besnijden, zoals  dat was voorgeschreven in de Thora van Mozes,  
zij niet behouden konden worden. 

Paulus en Barnabas verzetten zich  fel tegen deze opvatting. 
Toen de standpunten niet tot elkaar kwamen, besloot men in 
Jeruzalem bij de moedergemeente om advies te vragen en 
Paulus en  Barnabas als tegenstanders en enige anderen, die 
mogelijk voorstanders waren, af te vaardigen. De uitslag is 
bekend. Niet-Joodse christenen behoeven zich niet te laten 
besnijden. Ook elders in het Nieuwe Testament keert Paulus zich 
fel tegen diegenen die niet-Joden willen besnijden.   

Nu had Paulus tegen het feit van de besnijdenis  op zich zelf niet 
zo’n bezwaar. Zowel hij als Barnabas waren immers besneden. 
Evenmin had Paulus er problemen mee om Timotheus, een 
gelovige uit Lystra, te laten besnijden (Hand. 16:3). Niet zozeer 
vanwege principiële redenen, maar omdat Timotheus, met een 
Joodse moeder en een Griekse vader, door de andere Joden als 
Jood werd beschouwd. Als hij samen met Paulus in de synagogen 
zou komen om te prediken en te getuigen, zou het feit dat hij niet 
was besneden, problemen kunnen geven en daarmee afbreuk 
kunnen doen aan de boodschap van het evangelie. 

Besnijdenis van het hart
Daarom kunnen Messiasbelijdende Joden hun zonen letterlijk 
laten besnijden en tegelijkertijd Paulus van harte naspreken als 
hij in Gal. 5:6 stelt: “Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis 
enige kracht, noch voorhuid, maar het geloof door de liefde 
werkend.“ Het gaat immers om de besnijdenis van het hart.

Hoe denken 
Messiasbelijdende 
Joden over de 
besnijdenis?

In een eerder artikel kwam de doop ter sprake. Waar kiezen Messiasbelijdende Joden 
voor: de kinderdoop of de doop op belijdenis? De relatie met de besnijdenis kwam 

niet aan de orde. Vandaar dat in dit artikel de vraag wordt gesteld: 
Waarom laten  Messiasbelijdende Joden hun zonen besnijden?

Literatuur
- Richard Harvey, Mapping Messianic Jewish Theology,  

A Constructive Approach, Paternoster Milton Keynes 2009 
- Abraham Chill. The Mitzvot, The Commandments  

and their Rationale, Jeruzalem 1990

Prof. Dr. A. Siebesma
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ds. W.J. Westland
Hardinxveld-Giesendam

Aan het einde van iedere eredienst ontvangen wij de zegen. Daarmee 
maakt de Heere duidelijk dat Hij met ons en bij ons wil zijn. Hij zegt 
met zoveel woorden: ‘Ik ga met je’. Hebt u er weleens bij stilgestaan 
dat die zegen aan het einde van de dienst voortvloeit uit de zegen die 
Abram ontving?

In Genesis 12 krijgt Abram samen met de aansporing om op reis te 
gaan een handvol zegeningen. God zegent Abram op zo’n manier, 
dat hij alles krijgt wat hij nodig heeft. Best wel bijzonder als je er 
over nadenkt. De zonde heeft zijn intrede gedaan. God zocht in Zijn 
genade de mens op, maar telkens ging de mens zijn eigen gang. In 
Babel horen wij de mensen zeggen: ‘Laten wij voor ons een naam 
maken’ (Gen. 11:4). De mens verheft zich. Afgodendienst slaat de klok. 
Het is zo donker dat je je afvraagt: is er eigenlijk nog wel iemand die 
naar God vraagt? En in die situatie roept God Abram. Hij moet zich 
van alles losmaken om te gaan naar het land dat God hem zou tonen. 
Dat is nu de verkiezende liefde van God. Hij laat Zijn oog op Abram 
vallen en via Abram op de wereld. Het vraagt veel van Abram, maar hij 
ontvangt eveneens veel. Want God beloofd dat Hij hem tot een groot 
volk zal maken, zijn naam groot zal maken en dat hij tot zegen zal zijn 
voor alle geslachten van de aarde.

Dat via Abram (die Abraham gaat heten) de geslachten van de 
aardbodem gezegend worden heeft alles te maken met die bijzondere 
linie. De linie van Abraham, Izak en Jacob. De Heere zegt: ‘In uw 
nageslacht (enkelvoud) zullen alle geslachten van de aarde gezegend 
worden’ (Gen. 22:18,26:4). God zegent via het Joodse volk. Via dit volk 
komt Hij met Zijn heil, met Zijn Christus. De Messias wordt geboren in 
Bethlehem, uit een Joodse vrouw. Hij is de Immanuel: God met ons! 
Hij brengt verzoening tot stand door Zijn eigen leven op te offeren aan 
het kruis. Wie het bij Christus zoekt wordt eeuwig gezegend. Hebt u 
door het geloof in de Heere die zegen ontdekt? Leeft u er uit? Zoals 
de dichter van Psalm 27 het zingt (Ps.27:5 berijmd): “Dat wil, dat zal ik 
doen, ik zoek den zegen, allen bij U, o Bron van troost en licht! (…) O 
God mijns heils, begeef, verlaat mij niet”.

Daar is het God om te doen. In de Heere Jezus zegent God Israël. Wat 
is het bijzonder als Joden Gods zegen in de Messias ontdekken. Hij 
is gekomen tot blijdschap voor Zijn volk (Luk. 2:10), maar eveneens 
om heidenen te verlichten (Luk. 2: 31). Het wordt Pinksteren en het 
evangelie waaiert de wereld over. De Geest van God doorbreekt de 
grenzen en weet op allerlei plaatsen mensen door het geloof aan de 
Heere Jezus te verbinden. Gelovig gehoorzaam laten ze het oude 
achter zich en volgen de Heiland. Ze ontvangen de zegen van het 
leven met de Heere God, de troost van de vergeving, de kracht van de 
vernieuwing, de vrede van Zijn nabijheid, de vreugde over Zijn heil en 
de hoop op Zijn heerlijke toekomst.  Wat is het heerlijk om zo te leven 
onder zegenende handen. Ga met God en Hij zal met u zijn!

“In u zullen alle 
geslachten van 
de aardbodem 
gezegend 
worden”
Gen. 12:3

Gezegend  
via Abraham
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Als nieuw gezicht binnen de SSMJ wil ik me graag aan u voorstellen. 
Mijn naam is Albertine Mourik, 29 jaar en woonachtig in Veenendaal. Sinds kort 

mag ik me als coördinator communicatie en fondsenwerving inzetten voor de 
Stichting Steun Messiasbelijdende Joden. 

En zo zal heel Israël 
zalig worden...

Romeinen 11:26a

Een mooie taak om als een kleine schakel van betekenis 
te zijn voor de Messiasbelijdende Joden. Het Joodse volk 
heeft een speciale plaats in Gods Vaderhart zoals ik pas 
las in Deuteronomium 7 vers 6-8. Niet om wie het volk zelf 
is, maar vanwege Zijn eigen liefde voor het Joodse volk 
heeft Hij het tot Zijn persoonlijke eigendom gekozen. Die 
liefde houdt voor eeuwig stand, ondanks ontrouw, dat geeft 
toekomstverwachting.  

Naast dat het een mooie taak is, is het ook een uitdagende 
baan. Hoe verbinden we de Messiasbelijdende Joden met 
de Christenen in Nederland? Hoe kunnen we als stichting 
meer ons werk onder de aandacht brengen in ons land? Hoe 
betrekken we de jongere generatie bij ons werk? Allemaal 

uitdagingen waar ik mee aan de slag ga. Onder andere 
door middel van het uitbreiden van digitale media kunnen 
we meer jongeren bereiken en enthousiast krijgen voor 
hun ‘oudste broer’ Israël. Ik ga me ook bezighouden met 
het uitbreiden van financiële steun aan de stichting, met 
de overtuiging dat (uw) gebed de eerste en belangrijkste 
steunbron is. Daarnaast ga ik het land in en u als achterban 
ontmoeten; iets waar ik naar uitkijk! 

Het is mijn verlangen dat de liefde voor God én voor het 
Joodse volk in steeds meer harten (vuriger) gaat branden. 

Met verwachting uitkijkend naar de rijke belofte: 

STICHTING  STEUN  MESSIASBELIJDENDE  JODEN   98   STICHTING  STEUN  MESSIASBELIJDENDE  JODEN



In April van dit jaar heeft de familie Kroese met 
vier gezinsleden aliyah gemaakt. Onze collega 
Rebecca en haar man Benjamin vertrokken op 
7 April met hun twee zoontjes Noach en Yosiah 
naar Israël. Inmiddels is er gezinsuitbreiding en 
zijn ze met z’n vijven. We willen de familie Kroe-
se ook op deze plek van harte feliciteren met 
de komst van Ezra Samuel. Hieronder een korte 
impressie van de eerste tijd in Israël.  

Een combinatie van raketten en ziekte in de familie maakte 
dat wij een heftige start hebben meegemaakt in Israël. Maar 
de vreugde van nieuw leven overheerst in ons gezin!

Het is nu 8 maanden geleden sinds wij de oversteek hebben 
gemaakt, terug naar huis, terug naar Israël. Wat in de eerste 
weken nog voelde als vakantie, is nu wel omgeslagen naar 
een meer burgerlijk leven. Na een ontbijtje op het balkon 
brengen wij de oudste twee jongens naar school en dan 
begint de werkdag. Sommige van deze werkdagen zijn 
extra speciaal, bijvoorbeeld wanneer wij de projecten in 
Israël mogen bezoeken. De bijbel spreekt erover dat onze 
ogen de spiegel van ons hart zijn. Wanneer wij om de tafel 
zitten met de voorgangers en leiders van onze projecten 
en hen in de ogen kunnen kijken, dan mogen we hen ook 
in het hart kijken.  Het  is dan ook bijzonder om te zien dat, 
ondanks de uitdagingen en tegenslagen die onze broeders 

Een korte impressie 
en gezinsuitbreiding 

Familie Kroese

en zusters door de jaren heen ervaren, de passie nog steeds 
op hun gezicht geschreven staat. Hun vertrouwen en 
doorzettingsvermogen was dan ook een inspiratie voor ons 
tijdens de storm die ons te wachten stond.

Een maand na onze aankomst in Israël brak er een conflict 
uit met Gaza. Vanaf ons balkon konden wij de raketten zien 
overvliegen. Tijdens deze zelfde periode was ook onze 
moeder in coma gebracht vanwege ziekte.  Dit alles  terwijl 
Rebecca hoog zwanger was.

Nu terugkijkend, kunnen wij delen dat wij een prachtige 
gezonde jongen, Ezra Samuel Kroese, in ons gezin mochten 
ontvangen. Ook is de moeder van Rebecca weer thuis en 
herstellende. 

De Apostel Paulus schreef in de brief aan de Filippenzen, dat 
de Vrede van God, die alle begrip te boven gaat, onze harten 
en gedachten zal bewaken in Christus Jezus. Deze vrede 
ervaren wij dagelijks.

“De Vrede van God, die alle 
begrip te boven gaat, zal onze 
harten en gedachten bewaken 
in Christus Jezus”
Brief aan de Filippenzen

Programmaserie Dubbel Verbonden; 

‘Hoe denken Messias-
belijdende Joden over...

Afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met het 
voorbereiden van een programmaserie met de naam 
Dubbel Verbonden. In het eerste kwartaal van 2022 wordt dit 
programma uitgezonden door de Reformatorische Omroep. 

De titel ‘Dubbel Verbonden’ komt van het feit dat 
we als christenen dubbel verbonden zijn met de 
Messiasbelijdende Joden: omdat ze Joods zijn – en onze 
kerken komen daaruit voort – en omdat ze ook Jezus 
als Messias belijden. In acht afleveringen behandelen 
we een bepaald thema rondom de  vraag: hoe denken 
Messiasbelijdende Joden over...? In elke uitzending is 
een predikant uit ons bestuur te gast. De presentatie 
is in handen van ds. G.H. (Henk) Molenaar, predikant te 
Genemuiden en voorzitter van onze stichting. Prof. dr. P.A. 
(Pieter) Siebesma schuift iedere aflevering aan als vaste 
gast om het thema inhoudelijk te belichten. 

Iedere aflevering heeft ook een vaste rubriek waarin we 
vanuit Israël één van de projecten die we steunen voor 
het voetlicht brengen. Op een later tijdstip willen we de 
uitzendingen ook graag op andere manieren delen via de 
kanalen van Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en 
de RO. (www.ro.nl/gemist)

Juist ook omdat het onbekende materie is voor veel 
christenen, zijn het boeiende gesprekken met nieuwe 
gezichtspunten en uiteraard bevelen we het van harte 
aan. We hopen natuurlijk op veel luisteraars en bovenal 
gebed voor onze Messiasbelijdende broeders en zusters 
en onze stichting.

U kunt de afleveringen beluisteren D.V. vrijdagavond 
7 januari 2022 tot en met 25 februari 2022 
van 20.00 uur – 21.00 uur via RO Radio 1   

De volgende thema’s komen aan de orde:  
• 7/1/2022. Hoe denken Messiasbelijdende Joden  

over de Drie-eenheid / Godheid van Jezus 
 ds. E. (Ewout) van den Noort (Nijkerk) 
• 14/1/2022. Hoe denken Messiasbelijdende Joden  

over besnijdenis en doop 
 ds. C.J. (Jacco) Overeem (Woerden).
• 21/1/2022. Hoe denken Messiasbelijdende Joden  

over de sjabbat
 ds. P.W.J. (Willem Jan) van der Toorn
 (Bunschoten-Spakenburg), 
• 28/1/2022. Hoe denken Messiasbelijdende Joden  

over het Rabbijnse jodendom en de mondelinge wet 
 dr. G. (Geert) van Dijk (Sliedrecht) 
• 4/2/2022. Hoe denken Messiasbelijdende Joden  

over het lijden / Jesaja 53 
 ds. H. van der Ziel (Veenendaal) 
• 11/2/2022. Hoe denken Messiasbelijdende Joden  

over het kasjroet / spijswetten
 ds. P.W.J. (Willem Jan) van der Toorn 
 (Bunschoten-Spakenburg) 
• 18/2/2022. Hoe denken Messiasbelijdende Joden  

over de huidige staat Israël
 ds. C.J. (Jacco) Overeem (Woerden) 
• 25/2/2022. Hoe denken Messiasbelijdende Joden  

over de toekomst (van Israël) 
 ds. E. (Ewout) van den Noort (Nijkerk) 

Wilt u meer lezen over dit programma? 
Vraag dan het gratis RO Magazine aan via info@ro.nl met uw adresgegevens.

Het programma Dubbel Verbonden kunt u beluisteren via www.ro.nl 
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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

Helpt u deze kinderen?
Een unieke school voor kinderen 

van Messiasbelijdende Joden
Het (basis)onderwijs is er van goede kwaliteit met een betrokken en toegewijd onderwijsteam. Maar het unieke is dat 

Makor HaTikva (Bron van Hoop) de enige officiële en erkende Messiaanse school in Israël is waar Jezus Christus centraal 
staat. Een school waar ook Arabische kinderen van harte welkom zijn. Ondanks dat de school geen subsidie ontvangt 

en de ouders vervolgens een forse ouderbijdrage moeten betalen, sturen een toenemend aantal ouders hun 
kinderen naar deze unieke school.

U begrijpt, Makor HaTikvah kan niet zonder uw steun!


