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Teveel tekst

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. A.D. Goijert
Nijkerk

U bent een bestuurslid van het eerste uur. Hoe bent u bij de 
stichting betrokken geraakt?
In 1999 vroeg ds. A. Jonker mij om mee te helpen de stichting op te richten. 
Vanwege mijn werk bij de GZB en stichting Shaare Zedek, had ik al veel contacten 
in het land. In september 1999 hadden we de eerste vergadering in de pastorie van 
ds. Jonker. Na de oprichting gingen we het land in om te vertellen over Israël. Er was 
veel onwetendheid, veel mensen wisten niets of nauwelijks iets van Israël en de 
Messiasbelijdende Joden. Ook leidde ik diverse reizen naar Israël. In totaal heb ik 21 
keer het land mogen bezoeken. 

Kunt u iets vertellen over uw liefde voor Israël?
Als christenen zijn we niet los verkrijgbaar van Israël. Met hen is het begonnen. Ze is 
het volk van Gods verkiezing, van Zijn verbond en de Messias, Jezus Christus. Het is 
het volk waar God nog rijke beloften voor heeft en die nog uit zullen komen. 

Welke taken heeft u altijd met plezier gedaan? 
Graag mocht ik preken en lezingen houden over Israël. Zo kon ik de mensen vertellen 
over Gods volk. Ik merkte dat er veel kennis over Israël ontbrak en nog steeds 
ontbreekt onder christenen in Nederland. Ook op scholen heb ik gastlessen gegeven. 

Welke gebeurtenis in de afgelopen 23 jaar zult u niet snel 
vergeten?
Tijdens een reis ontmoette ik Rwandese pastors in Jeruzalem. Ze vroegen me naar 
Rwanda te komen. Ik twijfelde, Rwanda was toen geen veilig land. De pastors gaven 
aan te gaan bidden voor mijn komst. Een half jaar later was ik daar. Inmiddels ben 
ik er 13 keer geweest en heb ik zo’n 30.000 Bijbels uitgedeeld. Iets moois wat in 
Jeruzalem ontstaan is.

Wat wilt u SSMJ meegeven?
Ga zo door! Ik ben dankbaar dat het financieel goed gaat, dat Israël meer gaat leven, 
al is daarin nog veel werk te doen. In Israël en Nederland. Hier is de kring waar gebed 
en financiën vandaan moeten komen. Ik wil ook de jongere predikanten oproepen 
om Israël een plek te geven in de preek en het gebed.

Als stichting 
nemen we afscheid 
van één van de 
oprichters; 
ds. A.D. Goijert. 
Hij was 23 jaar 
lang betrokken 
bij het werk onder 
Messiasbelijdende 
Joden. 

Afscheid 
ds. A.D. Goijert

In deze eerste Immanuël van 2022 
wordt ons werk onder Messiasbelijden-
de Joden van drie kanten belicht.

Er is nieuws vanuit het bestuur. In een afscheidsinterview blikken we met ds. A.D. 
Goijert terug op zijn tijd als bestuurslid. Naast zijn ambtelijk werk heeft hij jarenlang 
onze Stichting mogen dienen. Hij deed dit met veel inzet en humor. Hoe heeft hij dit 
ervaren en wat wil hij ons nog meegeven?

Ten tweede brengt deze Immanuël ons werk in Israël, dat door uw en jouw 
gebeden en giften gedaan kan worden, tastbaar dichtbij. We zoomen in op één 
van onze diaconale projecten: Ebenezer Home. Dit is een verzorgingshuis voor 
Messiasbelijdende Joodse ouderen in Haifa. Ook neemt deze Immanuël ons mee 
naar Israël, door middel van een verslag van de reis die onze directeur en secretaris 
in november 2021 maakten. Wat was het goed om de contacten met gemeentes, 
voorgangers en projecten te onderhouden.

In de derde plaats worden we ook theologisch toegerust in deze Immanuël. Ds. Van 
Asperen uit Werkendam bepaalt ons bij de heerlijke profetie over de oprichting van 
de vervallen hut van David (Amos 9:11a). Prof. Siebesma leert ons daarnaast hoe 
Messiasbelijdende Joden denken over het Heilig Avondmaal.

Ik wens u en jou veel leesplezier en de onmisbare Shalom in de Heere Jezus toe!

Ds. G.H. Molenaar
Voorzitter

Ds. G.H. Molenaar
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Het is voor ons, Johnny en Shoshana Khoury, erg fijn 
om u iets te vertellen over onszelf en de roeping van 
Gods in ons leven voor het Ebenezer Home in Haifa.

We groeiden allebei op in Haifa en maakten deel uit van 
de Messiasbelijdende gemeente. Beiden kwamen we jong 
tot geloof en als tieners werden we verliefd op elkaar. We 
wisten dat God wilde dat we met elkaar trouwden en Hem 
gingen dienen. Johnny heeft een niet-Joodse achtergrond. 
Zijn vader is een Arabische christen en zijn moeder is van 
Britse afkomst. Shoshana komt uit een Joodse familie die 
de Messias belijden. We trouwden jong en God zegende 

pas duidelijk na een gezondheidscrisis. 
In die tijd was het bestuur van Ebenezer Home op zoek naar 
een lokale manager. Johnny ervaarde hier duidelijk Gods 
leiding in en solliciteerde. De Heere liet het bestuur zien dat 
Johnny een geschikte manager zou zijn. Hoewel hij nog niet 
als manager werd aangesteld, ondersteunde het bestuur 
zijn studie Gerontologie (Ouderenzorg) en bood hem een 
functie als assistent-manager aan. Net voordat hij in 2003 
als manager werd aangesteld, voltooide Johnny zijn MA in 
Gerontologie. Om het verzorgingstehuis ‘Ebenezer Home’ 
beter van dienst te zijn, verhuisden we naar het tehuis. Zo 
kon ook Shoshana daar werken en de vrijwilligers uit het 
buitenland begeleiden.

Het managen van het huis ervaren we als een uitdaging die 
veel zegeningen met zich meebrengt. De naam ‘Ebenezer’ 
past daar ook goed bij, ontleent aan 1 Samuël 7 vers 12: ‘Toen 
nam Samuel een steen en plaatste die tussen Mizpa en Sen; 
hij gaf hem de naam Eben-Haëzer en zei: Tot hiertoe heeft de 
HEERE ons geholpen.’ Elk jaar kijken we hoopvol vooruit en 
als we terugkijken zijn we getuige van Gods trouw. 

Ebenezer Home wil een thuis bieden aan alle oudere 
Messiaanse gelovigen in het land Israël, ongeacht hun 
financiële situatie. We willen voor hen zorgen totdat ze door 
God worden thuisgehaald. We worden niet door de staat 
financieel gesteund, dat zorgt voor uitdagingen. Toch heeft 
de Heere altijd in onze behoeften voorzien door trouwe 
donateurs. Als God het wil, zijn we van plan om het huis 
te renoveren zodat we steun krijgen van de staat en onze 
dierbare ouderen nog beter kunnen verzorgen.

Net als in ons huwelijk zijn we één in Christus, ook al hebben 
we verschillende achtergronden. Ook in het Ebenezer Home 

leven zowel Joden als gelovigen uit de heidenen (inclusief 
christen Arabieren) samen.  Zo zijn we er getuigen van dat 
God de scheidingsmuur heeft afgebroken! We hoeven geen 
verzoening tussen deze groepen te preken, maar we leven 
uit de verzoening die Hij heeft bewerkt. 

De medewerkers zijn allemaal gelovigen. Ook zij hebben 
verschillende achtergronden. In het huis wordt Hebreeuws, 
Engels, Arabisch en Russisch gesproken. We danken de 
Heere dat we door Zijn genade en de wijsheid die Hij ons 
dagelijks geeft, samen kunnen leven en werken. Dit kan met 
de hulp van de Heilige Geest, we proberen zo te werken dat 
de Heere Jezus het middelpunt is van alles wat we doen. 
Naast medewerkers hebben we ook zes vrijwilligers. Een 
van die vrijwilligers is een jongere die zijn vrijwilligersdienst 
doet. Dit biedt ook de mogelijkheid voor Arabische gelovigen 
om te dienen in Gods Koninkrijk.
Dagelijks hebben we een bezinnend moment rond de Bijbel 
voor de bewoners en de medewerkers. Bij de autoriteiten 
staat het huis bekend als een Messiaans bejaardentehuis en 
dat het huis een getuigenis is van Zijn liefde. We hopen en 
bidden dat dit getuigenis tot rijke zegen mag zijn. 

ons huwelijk met vier kinderen, één zoon en drie dochters. 
Onze kinderen zijn door Gods genade allemaal volgelingen 
van de Heere Jezus geworden. Het was een vreugde om 
ze volwassen te zien worden en ze met gelovigen te zien 
trouwen. Een van onze schoonzonen is tot geloof gekomen 
toen hij bij de Shelter in Amsterdam diende. Tot nu toe wonen 
al onze kinderen in Israël. De Heere heeft ons gezegend met 
drie kleinkinderen.

De Heere had Johnny op het hart gelegd dat hij zijn 
academische studie moest voortzetten nadat hij zijn 
bachelor dierwetenschappen had gehaald. Maar dat werd 

“Als God het wil, zijn we van plan 
om het huis te renoveren zodat we 
steun krijgen van de staat en onze 
dierbare ouderen nog beter kunnen 
verzorgen.”

Shalom beste vrienden en 
betrokkenen van Ebenezer Home.

Vanuit het veld
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Johnny en Shoshana Khoury,
Managers Ebenezer Home in Haifa



wijn en kinderen nemen hieraan deel, zonder dat van hen 
wordt verwacht dat zij belijdenis hebben gedaan.
Sabbatsviering en avondmaal

Joden breken niet alleen brood en drinken wijn tijdens de 
seider. Ook bij het begin van iedere sabbat en bij andere 
feesten wordt voor de maaltijd brood gebroken en wijn 
gedronken ter ere van de feestdag. Ik kan me herinneren, 
toen ik dat als student voor het eerst bij een bevriende 
Joods gezin meemaakte, me dat deed denken aan de 
avondmaalsviering in mijn kerk.

Ik ken joods-christelijke gezinnen, die gewoon zijn op  
vrijdagavond, als de sabbat begint, aan het begin van de 
maaltijd brood te breken en wijn te drinken als herinnering 
aan het volbrachte offer van Jezus Messias. Terwijl orthodoxe 
Joden dit doen als herinnering aan het feit dat God de wereld 
schiep in zes dagen en op de zevende dag rustte van al Zijn 
werk, betrekken zij het op de Messias. Hier neemt het gehele 
gezin, inclusief de kinderen en de aanwezige gasten, aan  
deel. Zou je deze viering een avondmaalsviering in huiselijke 
kring kunnen noemen? 

Twee tradities
Messiasbelijdende Joden staan ook hier in twee tradities. 
Zij breken het brood in typisch Joodse vieringen en vieren 
avondmaal hetzij op sabbat in Messiaanse gemeenten, hetzij 
als ze lid zijn van een kerk, in hun eigen kerk. Zij ervaren dat 
(voor zover mij bekend) niet als een probleem en kunnen 
deze twee werelden heel goed met elkaar combineren. Het 
viel me ook weer op hoe weinig hierover in de literatuur over 
Messiasbelijdende theologie is geschreven.
De reden hiervoor is mogelijk dat het om twee totaal 
verschillende vieringen gaat. Niet alleen omdat de seider 
vaak in huiselijke kring wordt gevierd in het kader van een 
maaltijd binnen een kleine groep, maar ook wat sfeer betreft. 
Een kerkdienst is vaak plechtig, er hangt een gewijde sfeer. 
Een Joodse seiderviering is rommelig, chaotisch, ook 
omdat het tijdens een maaltijd gebeurt. Dit realiseerde ik 
me toen ik eens een christelijke seiderviering meemaakte, 
georganiseerd door een plaatselijk kerk. Een dame die naast 
me zat zei me toe tegen mij: “Nu weet ik hoe Joden het 
vieren”. Maar dat wist ze niet. De sfeer was nog steeds heel 
christelijk en niet Joods.
Voor ons als gelovigen uit de volkeren wordt een spiegel 
voorgehouden. Beseffen wij nog wel wat het inhoudt dat 
het avondmaal is ingesteld door de Heere Jezus op een 
seiderviering, waarop de Uittocht uit Egypte werd herdacht.

Noot 1) Het Hebreeuwse woord voor Pasen is Pesach. Het Nieuwe 
Testament gebruikt de term Pascha. Het Grieks gebruikt voor het 
Paasfeest het woord Pascha, dat weer een Aramees leenwoord is.

Hoe denken 
Messiasbelijdende 
Joden over het 
laatste avondmaal?

Messiasbelijdende Joden leven in twee werelden, de Joodse wereld en de christelijke wereld. Dat 
zie je bijvoorbeeld bij de besnijdenis en de doop. Je kunt je zoon laten besnijden en hem daar-

naast ook laten dopen. En dat roept weer vragen op naar de relatie tussen doop en besnijdenis. 
Iets soortgelijks speelt zich ook af rond het avondmaal. Vandaar dat ik in dit laatste artikel in de 

serie “Hoe denken Messiasbelijdende Joden over..., wil stilstaan bij het laatste avondmaal. 

Prof. Dr. A. Siebesma
Harskamp

Seider en avondmaal
Joden vieren jaarlijks de seider op de eerste en de tweede 
dag van Pesach (het joodse paasfeest). Daarbij wordt tijdens 
een maaltijd de uittocht uit Egypte herdacht. Men eet  
matzes, drinkt uit vier bekers wijn en het jongste kind stelt de 
vraag: ‘Waarom is deze avond anders dan andere avonden?’  
De liturgie met gebeden en liederen in het Hebreeuws wordt 
de seder (lett. orde) genoemd.  Ook Messiasbelijdende Joden 
vieren tijdens Pesach de seider (zoals dat door de Joden in 
Nederland wordt genoemd) in hun eigen gemeenten en 
verenigingen, of als gezin thuis.

Bij Hadderech, de Nederlandse vereniging van Messias-
belijdende Joden, heb ik met mijn gezin jarenlang de 
seiderviering meegemaakt tijdens het jaarlijkse paaskamp. 
Hier wordt de seiderviering niet alleen betrokken op het 
historische aspect van de bevrijding uit Egypte, maar ook op 
Jezus de Messias. De afikoman, de benaming voor een stukje 
van de middelste matse, wordt bij de traditioneel Joodse 
viering van de seider verstopt en de kinderen gaan aan het 
eind van de avond het zoeken en als ze het hebben gevonden, 
krijgen ze vaak een aardigheidje. Het is niet bekend wanneer 
dit gebruik is ontstaan, maar het heeft als doel om de kleine 
kinderen er bij te houden. Zo’n viering duurt een aantal uren 
en dat is voor kleine kinderen best wel lang.

Ook Messiasbelijdende Joden verstoppen de afikoman 
tijdens de seder. Maar hier wordt het gebruikt als het 
symbool voor het verbroken lichaam van Christus. Zoals 
de afikoman onder het tafelkleed is verstopt, zo is Christus 
in de dood verborgen. Samen met de derde beker wijn, de 
dankbeker der verlossing, wordt het als een herinnering aan 
het zoenoffer van Christus door alle aanwezigen genuttigd. 
Men eet de afikoman en men drinkt uit de beker wijn. Men 
herdenkt zo de dood en opstanding van Jezus de Messias.

 Jezus zelf heeft het laatste avondmaal ingesteld op een 
Pesachviering. 1) We kunnen niet met zekerheid vaststellen, 
hoe en in welke mate een paasviering in de eerste eeuw 
verschilde van die vandaag de dag, maar in de kern gebeurde 
er precies hetzelfde. Er werden matzes gegeten, uit vier 
bekers wijn gedronken en het verhaal van de uittocht werd 
verteld.

Als Messiasbelijdende Joden op deze manier de seider 
vieren, is dit dan niet een soort avondmaalsviering? Maar het 
wordt wel op een geheel andere wijze gedaan  dan tijdens 
een kerkdienst. Er zijn geen ambtsdragers of predikanten 
ambtelijk bij aanwezig, individuele leden (mannen zowel als 
vrouwen) spreken de dankzegging uit over de matzes en de 

6   STICHTING  STEUN  MESSIASBELIJDENDE  JODEN STICHTING  STEUN  MESSIASBELIJDENDE  JODEN   7



Ds. G.J. van Asperen 
Werkendam

Op die dag zal Ik …  de HEERE, de God van het verbond, gaat iets 
doen. Wat gaat Hij doen? Hij gaat een nieuwe toekomst beginnen met 
een vervallen hut. De profeet Amos, die zo’n 750 jaar voor Christus 
leefde, ziet in een visioen hoe de HEERE afrekent met Zijn volk, omdat 
bekering en geloof uitblijven. De tempel stort in en de mensen die 
het overleven vluchten alle kanten op. Israël zal weggevaagd en 
verstrooid worden onder de volkeren. De hut is vervallen. En dan klinkt 
het: ‘Op die dag zal ik de vervallen hut van David wederoprichten.’ 

U kent wel dat beeld van zo’n bouwvallige hut waar lange tijd 
niet naar is omgekeken. Alles is scheef, kieren, scheuren, gaten 
overal. Het verval van het huis van David is groot, dat blijkt uit de 
kerstgeschiedenis. Het Koningskind uit het geslacht van David wordt 
geboren in een stal. Lager kon het niet. Zijn wieg was een kribbe. En 
Zijn troon? Om te herstellen wat door de zonde is vergaan, werd Jezus 
verhoogd aan het kruis. Dat was Zijn troon. Zo bracht Hij verzoening 
aan door Zijn eigen leven te offeren. Op die dag, toen de Levensvorst 
opstond achter de dood, uit het graf, was de schuld van Zijn volk uit 
Gods boek gedaan. Toen is de jubeltoon gaan klinken: ‘Maar nu de 
Heere is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan, een leven door 
Zijn dood bereid, een leven in Zijn heerlijkheid.’

Mag u daar ook uit leven, uit het wonder van opzoekende liefde 
en genade? ‘Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij, 
maar onze overtredingen, die verzoent Gij.’ Is Hij daarom uw Liefste 
geworden, omdat u ontdekte dat Hij mij eerst heeft lief gehad? Koning 
Jezus die groot van kracht en heerlijk in macht is, en Wiens koninkrijk 
geen einde zal hebben?! Hij is bezig met het herstel van Zijn volk. Dat 
goddelijke ‘Ik zal’ staat er garant voor. God zal niet alleen Israël, maar 
heel de wereld zegenen door het nageslacht van David (Hand.15:16-
17). Ze zullen komen van de einden der aarde. Dat is de uitwerking van 
dat machtige ‘Ik zal’. Gods volk zal leven! 

Dan zal, na zoveel gunstbewijzen, 
‘t gezegend heidendom, 
‘t geluk van dezen Koning prijzen, 
Die Davids troon beklom … 
De HEER’, in Israël geprezen, 
doet wond’ren, Hij alleen. 

“Te dien dage 
zal Ik de vervallen 
hut van David 
wederoprichten.”
Amos 9:11a

Meditatie
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Op reis 
naar Israël

Reisverslag 12 – 22 november 2021
Dankbaar melden we u dat het in november 2021 weer mogelijk was om onze broeders en 

zusters in Israël op te zoeken. Herbert Bulten en ds. van der Ziel reisden af naar Israël. 
Er vonden mooie ontmoetingen plaats. Het is goed om bij te praten met de voorgangers en de 

verantwoordelijken voor de projecten die we ondersteunen. We zagen dat ook in Israël de 
coronapandemie de nodige impact heeft. Toch proefden we ook bij velen de drive om door te 

gaan met het werk wat God hen opgedragen heeft. Verschillende keren hoorden we: 
“Israël heeft Jezus nodig!” Laat dat ons (blijvend) gebed zijn. 

Sabbat bij David Zadok
Dag 1 De dag na aankomst is het gelijk Sabbat. Deze dag bezoeken 
we de gemeente van ds. David Zadok. In de preek staat Genesis 1 
en 2 centraal. In Israël worden invloeden van de genderideologie 
net als in Nederland gepromoot. David legt de nadruk op hoe God 
alles in de schepping bedoeld heeft. Na de dienst worden we 
gastvrij ontvangen door David en zijn vrouw, daar blijven we tot 
de volgende dag.

Samuël Likhtman
Dag 2 We spreken eerst Samuël Likhtman, voorganger in Petah 
Tikvah. Hij vertelt hoe God hem geleid heeft uit Oekraïne naar 
Israël. Kort daarna spreken we Benny Moghes, hij dient de 
gemeente in Haifa. Daarnaast is hij maatschappelijk werker. 
Onder de gemeenteleden is veel armoede. We ontmoeten als 
laatste een enthousiaste Joel Goldberg. Hij is verantwoordelijk 
voor het Netivah Center. Netivah rust jongeren, soldaten en 
jeugdleiders toe. Er worden verschillende. Mooi om de passie 
voor de jongeren bij hem te proeven.
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Bedoeïenen
Dag 3 ’s Ochtends spreken we met Joe en Debbie Finkelstein. 
Ze dienen de gemeente in Arad en werken ook samen met 
Jojakim Figuras. Jojakim werkt samen met Sarah Sahnin onder 
de bedoeïenen. De bedoeling is dat door voedselverstrekking 
en andere hulpmiddelen deze bevolkingsgroep in aanraking 
komt met het Evangelie. Het is bijzonder om deze bedoeïenen te 
bezoeken. We worden zelfs voor de maaltijd uitgenodigd, dat is 
uniek. Na de maaltijd vertrekken we naar Dimona en ontmoeten 
we Albert en Esther Knoester. Ze vertellen dat er steeds meer een 
basis van vertrouwen is bij de Orthodoxe Joden; een dankpunt!

Victor Kalisher – Bible society
Dag 4 Victor Kalisher van de Bible society bezoeken we thuis. Hij 
woont in Yad Hasmonah, een MBJ-wijk met zo’n 55 huizen. Hij 
laat ons wat van zijn werk zien. Hij is onder andere bezig met de 
(her)vertaling van het Oude Testament. Ze zijn ook veel digitaal 
bezig, zoals Bijbel-apps of programma’s op internet aan het 
ontwikkelen om de Bijbel begrijpelijker te maken. We proeven zijn 
enthousiasme voor zijn mooie werk en missie.

Caspari Center
Dag 5 Bij Be’ad Chaim horen we dat het aantal moeders dat naar hen toekomt is toegenomen. Deze 
stichting is een pro-life organisatie en helpt (jonge) moeders een abortus te voorkomen. Daarna bezoeken 
we het Caspari Center. We krijgen een rondleiding door het prachtige gebouw en praten door over hun 
werk. Er worden cursussen gegeven voor zondagsschoolleiders en studieweken georganiseerd. Er komen 
ook regelmatig nieuwe boeken uit over Messiasbelijdende Joden.

Makor Hatikva & Beit HaYeshua
Dag 6 Op donderdag bezoeken we de Messiasbelijdende 
school Makor HaTikva. We worden verrast door een 
concert van de kinderen. Het gesprek met de directeur 
gaat over de groei van de school, ze zijn bezig met een 
andere locatie wat veel geld en tijd kost. ’s Middags 
gaan we naar Beit HaYeshua, dit is een opvangcentrum 
voor verslaafden. De verslaafden volgen een strak 
programma om van hun verslaving af te komen. Ook 
volgen ze Bijbelstudies om zo de Heere Jezus te leren 
kennen.

Sabbat bij Michael Nissim
Dag 8 De vorige dag waren we druk met formaliteiten 
rondom de PCR-testen. Vandaag is het weer Sabbat, deze 
dag brengen we door in de gemeente van Michael Nissim. 
We krijgen de gelegenheid om te vertellen over het werk van 
SSMJ. Ds. Van der Ziel spreekt daarna over Hebreeën 13 vers 
5 en 6. Michael preekt zelf over Mattheus 19 vers 27-30. Na 
de dienst gaan we mee naar zijn huis en praten we bij.

Ebenezer Home
Dag 9 De volgende dag worden we ontvangen bij het Ebenezer 
Home, het verzorgingstehuis wat uitgaat van Messiasbelijdende 
Joden. Ook zij maken plannen om uit te breiden wegens 
ruimtegebrek, daarnaast willen ze een verpleegafdeling 
realiseren. We zijn blij om te horen dat het ministerie van 
gezondheid positief is over het huis, dat biedt perspectieven voor 
de toekomst.

Leon Mazin
Dag 10 Een van de laatste personen die we bezoeken zijn Leon en 
Nina Mazin. Leon is voorganger van de gemeente Shavei Zion. Hij 
vertelt dat zijn gemeente juist in de coronatijd groeit. Iets waar 
we de Heere hartelijk voor danken!
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Steunt u de projecten van de 
Stichting Steun Messiasbelijdende Joden? 

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,  instagram of bekijk onze website www.messiasbelijdendejoden.nl

Helpt u deze bedoeïenen?
Een roeping voor kwetsbaren 
in de Israëlische samenleving!

In samenwerking met de kleine Chasdey Yeshua gemeente in Arad heeft Yoyakim Figuras een stichting opgezet 
om bedoeïenen  te ondersteunen. Deze Bedoeïenen hebben het niet makkelijk. Er is veel wantrouwen, armoede, 

werkloosheid en andere sociale problematiek. Yoyakim en zijn team hebben juist een roeping om deze kwetsbare 
bevolkingsgroep te helpen. Relaties opbouwen met bedoeïenen is complex, vraagt doorzettingsvermogen en 

veel liefde. Steeds meer komener prachtige openingen om te getuigen van de Joodse Messias. 

Getuigen van het Woord en daad gaan hand in hand!

Doneer snel 
via de QR-code


