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 Steun voor 
Messiasbelijdende 
Joden
Als stichting steunen we in het 
bijzonder de Joden in Israël die in 
Jezus Christus geloven. We zien 
het als Bijbelse opdracht om 
oog en hart voor hen te hebben 
(Romeinen 15:25-27). Wie Jezus 
Christus als Redder liefheeft, 
heeft ook Zijn volk, de Joden, lief. 
Wie Jezus de Messias liefheeft, 
heeft Joden die in Hem geloven 
lief.

Een vergeten groep,  
een kleine 
minderheid
Er zijn in Israël ongeveer 20.000 
Messiasbelijdende Joden, ca. 
0,2% van de bevolking. Zij 
vallen vaak tussen kerk en 
synagoge: ze hebben regelmatig 
te maken met onbegrip van 
Christenen en tegenstand van 
(ultra)joods-orthodoxe kant. 
Door andere Joden worden ze 
gewaardeerd als medeburgers 
die zich positief inzetten voor de 
samenleving.

Groei 
In 1948 waren er hooguit 100 
Messiasbelijdende Joden. Vooral 
na 1991 kwamen veel Joden 
uit de voormalige Sovjet-Unie 

naar Israël. Inmiddels wonen er 
20.000 tot 25.000 Joden in Israël 
die Jezus Christus als Messias 
belijden. Ook zijn er steeds meer 
Messiasbelijdende Joden van de 
tweede generatie. Het lichaam 
van Christus groeit!

Veel activiteiten
Als stichting steunen wij 
diverse soorten projecten: 
gemeenten en voorgangers, 
toerustingsprojecten en zorg 
voor hulpbehoevenden. Denk 
hierbij aan voedselpakketten 
voor armen, opvang van 
verslaafden, hulp aan 
bedoeïenen of nieuwe 
immigranten. 

Evangelieverkondiging
Op hun eigen manier getuigen 
Messiasbelijdende Joden in 
daden en woorden van Jezus als 
hun Redder. Zo komen andere 
Joden tot geloof in Hem. Wij 
zien het als onze taak hen in dit 
getuigenis te steunen. Met hen 
verwachten wij de vervulling van 
Gods beloften.

Steun nodig
We hebben oog en hart voor 
de heiligen in Jeruzalem. Deze 
Joodse broeders en zusters 
vragen om uw gebed en steun. 

We hebben Oog voor 
Jezus en oog voor 

elkaar

We dienen vanuit onze 
Christelijke Identiteit

We zijn verbonden 
Messiasbelijdende 

Joden

We steunen het 
Joodse volk

Messiasbelijdende 
Joden getuigen van Jezus 
Christus

Ons logo

001_Israelbrochure_170x240mm_v3.indd   2001_Israelbrochure_170x240mm_v3.indd   2 03-05-2022   12:1803-05-2022   12:18



Chasdey Yeshua 
gemeente in Arad

Door acties van ultra-orthodoxe Joden 
moest de gemeente verhuizen naar een 
gebouw in de woestijn. Toch blijft de 
gemeente trouw samen komen om het 
Woord van God te horen.

Grace and Truth  
in Kanot

Ethiopische gemeente  
in Nahariya

Steun aan gemeenten

Wat begon als een kleine familiebijbelstudie 
in 1976, is uitgegroeid tot een grote 
bloeiende gemeente. Onder leiding 
van ds. David Zadok getuigt deze 
gemeente van Gods ‘genade en waarheid.’ 
Ze bieden praktische steun aan 
holocaustoverlevenden en verspreiden 
actief het goede nieuws van Jezus Christus. 

Sinds kort ondersteunen we een Ethiopische 
gemeente. Vanaf 1999 is het aantal Ethiopische 
gemeenten vervijfvoudigd! Deze gemeenten 
ervaren veel tegenstand, worden gediscrimineerd 
vanwege huidskleur en zijn vaak arm. De gemeente 
heet Trouw en Liefde in Haifa met Benny Moghes als 
voorganger. Naast zijn gezin en fulltimebaan draagt 
hij verantwoordelijkheid voor de gemeente. 
Ze ontvangen geen financiële steun, daarom is 
uw en jouw bijdrage van groot belang.

Ook steunen wij zeven 
andere gemeenten verspreid 
door heel Israël. Ondanks 
tegenstand, groeien deze 
gemeenten. Ze zijn door 
hun pastorale en diaconale 
bewogenheid van grote 
betekenis voor de mensen  
om hen heen.
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Toerusting

Basisschool  
Makor Ha Tikvah

Op deze unieke school in Jeruzalem krijgen 
kinderen onderwijs waarbij de Heere Jezus 
Christus centraal staat. Deze school is 
aangewezen op bijdragen van ouders en 
giften uit binnen- en buitenland. De school 
groeit, momenteel is het schoolgebouw 
te klein. Daarom zijn er plannen voor 
nieuwbouw en het openen van andere 
locaties in Tel Aviv en Haifa. Zo kunnen 
steeds meer kinderen Bijbelgetrouw 
onderwijs ontvangen. 

Onder leiding van Joel Goldberg 
organiseert dit jongerencentrum 
meerdaagse conferenties en 
toerustingsprogramma’s voor jeugdleiders 
en jongeren. Ook zijn er speciale 
toerustingsweken voor (aanstaande) 
soldaten. De jonge soldaten ondervinden 
in deze kwetsbare tijd van hun leven veel 
emotionele, sociale en religieuze druk. 
Daarom is dit werk uiterst belangrijk.  
Het werk groeit en onze steun is hard nodig!

Toerusting jeugdleiders 
en soldaten Netivah
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‘One For Israel’ is een beweging van Joodse- 
en Arabisch-Israëlische gelovigen. Zij zien 
het als hun opdracht om hun land en de 
naties te bereiken met het evangelie. Door 
middel van social media bereiken ze vele 
Israeli’s. Ook geven ze Bijbels onderwijs 
aan lokale geestelijke leiders in Israël via 
‘One For Israel Bible College’. Ze zijn het 
enige erkende Bijbelcollege in de wereld die 
onderwijs geeft in het Hebreeuws.

Lees nog veel meer over onze andere projecten  
op messiasbelijdendejoden.nl en volg ons op Facebook  

en Instagram #messiasbelijdendejoden

Het Bijbelgenootschap werd opgericht in 
1949 en wordt tot aan de dag van vandaag 
geleid door Messiasbelijdende Joden. De 
organisatie streeft ernaar om het Woord 
van God beschikbaar en toegankelijk te 
maken voor zowel het volk van Israël als de 
vele bezoekers die jaarlijks de boekwinkel 
en het Bijbels museum te bezoeken. In de 
afgelopen jaren hebben ze veel Bijbels in 
verschillende talen ontwikkeld en hebben 
ze een Hebreeuwse Bijbel gemaakt die 
begrijpelijk is voor lokale Joden. Ook 
brachten ze een Hebreeuwse online audio-
Bijbel uit en maakten ze veel boeken voor 
Messiasbelijdende kinderen.

Het Israëlisch 
Bijbelgenootschap

Theologisch onderwijs  
in Israël
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Diaconaat

Pro-life organisatie  
Be’ad Chaïm

Be’ad Chaïm is een Israëlische pro-
life organisatie die hoop, onderwijs, 
counseling en andere praktische 
diensten biedt aan vrouwen. Ze worden 
zo in staat gesteld voor het leven van 
hun baby te kiezen. Via de campagne 
‘Operatie Moses’ hebben al meer dan 
3000 moeders de moed gekregen 
om voor het leven van hun ongeboren 
kindje te kiezen. Door hun werk redden 
ze niet alleen levens, maar verspreiden 
ze ook de liefde van Jezus Christus.

Gaarkeukens Haifa  
en Nazareth

Onder de bezielende leiding 
van Nina Mazin worden gratis 

warme maaltijden verstrekt in 
Haifa en Nazareth. Vaak verwijst 

de plaatselijke sociale dienst 
arme Joden of Arabieren naar de 

gaarkeuken. Regelmatig vragen 
mensen naar de motivatie om dit 

werk te doen. Dan wordt er getuigd 
van Jezus, het Brood des levens 

(Johannes 6:35).

Dit ‘huis van verlossing’ is een Messiaanse 
gemeente en afkick- en revalidatiecentrum in 
Jeruzalem. Het werd in oktober 2004 opgericht 
door Zvi Randelman. Hij had de visie om het 
evangelie te brengen aan mensen die lijden aan 
drugsverslaving in Israël. Het revalidatieprogramma 
duurt ongeveer een jaar en omvat een 
ochtendgebed, Bijbelstudies, enkele uren dagelijks 
werk en toewijding aan een gemeenschappelijke 
levensstijl zonder drugs. In dit alles staat Jezus 
Christus voortdurend centraal.

Verslavingszorg  
Beit Ha Yeshua

Verzorgingshuis 
Ebenezer Home

In 1976 is in Haifa het enige bejaardencentrum 
voor Messiasbelijdende Joden in Israël 
geopend. In dit verzorgingshuis worden zowel 
Messiasbelijdende Joden alsook Arabische 
christenen opgenomen. Sommigen van hen 
zijn overlevenden van de Holocaust. Er gaat 
geen dag voorbij waarin de boodschap van 
Jezus Christus niet gedeeld wordt. Veel van de 
bewoners hebben niet de middelen om het 
wonen in het verzorgingstehuis te bekostigen. 
Uw gift maakt het mogelijk om hen een 
onbezorgde oude dag te geven. 
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Wilt u meer horen en zien hoe God in Israël werkt? 
Vraag via onze website een spreker aan. 

We komen graag bij u langs!

Uit het veld
Fundament van de Waarheid 
“David Mistele hielp me in 2012 de Nahariya 
Messianic Congregation op te richten. De gemeente 
begon als een kleine groep in een kibboets. Inmiddels 
zijn er 35 trouwe bezoekers. Ik wil de gemeente 
helpen altijd bereid te zijn om rekenschap te geven 
van de hoop die in ons is (1 Petrus 3:15). Mijn 
verlangen is dat de gemeente een zuil en fundament 
van de waarheid is (1 Timotheüs 3:15).” 

Genade; ook voor Amira  
“Ik ontmoette Amira om samen de Bijbel te 
bestuderen. We spraken over ‘chesed’, genade. Het 
was de eerste keer dat ze dit woord hoorde. Ik legde 
uit dat het een geschenk is waarvoor we niet hoeven 
te betalen. We zijn het niet eens waard om het te 
ontvangen. Amira verwonderde zich en bracht het 
eten ter sprake wat ze van ons krijgt. Ze ervaart het 
als een grote zegen. Zo legde ze vanuit haar eigen 
leven het wonder van genade uit, iets krijgen wat we 
niet verdienen.” 

Michael Nissim, voorganger

Sara, Kehilat Hasdey Yeshua, Arad
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Kleur deze kleurplaat en maak kans op een prijs! Stuur de kleurplaat 
voor 4 november 2022 naar SSMJ, Antwoordnummer 427, 3860 VB 

Nijkerk. Vergeet niet je naam en leeftijd te vermelden.

Kleur je mee? 

4 tot 7 jaar

001_Israelbrochure_170x240mm_v3.indd   8001_Israelbrochure_170x240mm_v3.indd   8 03-05-2022   12:1803-05-2022   12:18



Shalom! Ik ben Sarah, leuk dat je een kijkje 
komt nemen op mijn school in Jeruzalem! Ik zit 
namelijk op een hele gezellige en speciale school 
in Israël. Ga je mee naar binnen? Kijk, zie je 
dat? Dat is de naam van onze school: Makor 
HaTikvah. Dat betekent in de Hebreeuwse taal 
‘Bron van Hoop’. Straks leg ik je uit waarom 
deze school zo heet, want onze school is echt 
een Bron van Hoop!

Op de Makor HaTikvah zitten 140 kinderen 
en er zijn 23 juffen en meesters. De juffen en 
meesters leren ons rekenen, lezen & schrijven, 
maar we hebben ook vakken zoals kunst, 
muziek en techniek. Dat is erg leuk! Tussendoor 
hebben we natuurlijk ook pauze en dan speel 
ik graag basketbal of voetbal met de anderen 
kinderen op het plein. 

Elke dag gaan we, voordat we naar onze eigen 
klas gaan, naar de gezamenlijke ruimte in onze 
school. We bidden tot God, we zingen liederen 
over God en we lezen met elkaar uit de Bijbel. 
Dat is heel bijzonder, want we zijn de enige 
school in Israël die de dag op deze manier 
begint. Wij zijn namelijk de enige Messiaanse 
school in Israël. Dit betekent dat wij de enige 
school in Israël zijn die leren dat Heere Jezus 
de Messias is. Is dat dan bijzonder? Jazeker! 

Een kijkje op de basisschool 
Makor HaTikvah

Heel veel Joden in Israël geloven namelijk niet 
dat de Heere Jezus de Verlosser is en lezen 
daarom alleen het Oude Testament van de 
Bijbel. Op onze school Makor HaTikvah krijgen 
we zelfs les uit het Nieuwe Testament van de 
Bijbel. Uit dit gedeelte van de Bijbel leren we 
Wie Jezus is en waarom Hij de Verlosser, de 
Messias is. Daarom zijn wij een hele bijzondere 
school en heet onze school Makor HaTivah: 
Bron van Hoop. Jezus is namelijk de Bron van 
Hoop! Ik ben heel blij dat ik op deze school zit, 
want hier leer ik steeds meer Wie de Heere 
Jezus is en kan ik met mijn vrienden over de 
Bijbel praten. Dat vind ik fijn! 

Oh, en dan nog iets. In Israël krijgen alle 
scholen geld van de overheid, maar omdat wij 
een Messiaanse school zijn, krijgen wij dat geld 
niet. Wil je voor onze school bidden, zodat ik en 
de andere kinderen van deze school meer over 
de Heere Jezus kunnen leren? 

Sarah
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Stuur de oplossing voor  
4 november 2022 naar  

info@messiasbelijdendejoden.nl  
en maak kans op een prijs!  

Vergeet niet je naam en leeftijd  
te vermelden.

N E T F I G K E I N H C E T L

D N E D IJ L E B S A I S S E M

N E R E D N I K D V M A B A V

N K O I S R A Ë L K R IJ K R H

R E T S E E M S E I B O E S A

T I Z K V S A IJ V T R D R P S

J O D E N S H W L A E B E E W

E S H A L O M R A H T E K C U

S C H O O L G E B O U W E I E

C H K E N R T D T B R O N A E

H R N N N E D N E I R V E A R

O IJ I V A V N O K H O F N L B

O V E R H E I D S S T E U N E

L E L J E R U Z A L E M O J H

P N P N E D D I B N E G N I Z

Oplossing

Puzzel mee!
4 tot 7 jaar
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    Ik wil het blad Immanuël 4x per jaar ontvangen

    Ik wil financieel steunen en machtig hierbij 
de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden 

Per maand / Per kwartaal / Per jaar / Eenmalig*

€7,50 / €15 / €25 / Anders: € *

*Doorhalen wat niet van toepassing is

Van IBAN-rekeningnummer:

Kenmerk machtiging (niet invullen)    

Indien u een bedrag invult en dit formulier ondertekent, geeft u  

toestemming aan de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden (SSMJ) om  

(doorlopende) incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een 

bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht  

van de SSMJ.

Naam  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

E-mailadres  

Datum  

Handtekening  

Doe mee

Stuur de oplossing voor  
4 november 2022 naar  

info@messiasbelijdendejoden.nl  
en maak kans op een prijs!  

Vergeet niet je naam en leeftijd  
te vermelden.

BASKETBALVELD
BIDDEN
BIJBEL
GIFTEN
HATIKVA
HEBREEUWS
ISRAËL
JERUZALEM
JODEN
JUF
KINDEREN
LEZEN
MAKOR
MEESTER
MESSIASBELIJDEND
ONDERWIJS
OVERHEIDSSTEUN
PLEIN
REKENEN
SCHOOL
SCHOOLGEBOUW
SCHRIJVEN
SHALOM
SPECIAAL
TECHNIEK
VERLOSSER
VREDE
VRIENDEN
ZINGEN

Steun ons
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Messiasbelijdende Joden  
van Nahariya tot Arad

Contact

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

Dhr. H. Bulten, directeur 
T  0341 – 844696        E  info@messiasbelijdendejoden.nl
 
Postbus 22        3860 AA Nijkerk        KvK Amersfoort        320 76147
Volg ons op Facebook en Instagram #messiasbelijdendejoden

Stichting Steun M
essiasbelijdende Joden

A
ntw

oordnum
m

er 4
2

7

386
0

 V
B

  N
ijkerk

Postzegel 
niet nodig

Uw steun 
en gebed 
gevraagd 
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