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Herbert Bulten
What’s in a name (and in a number)?
Het eerste zinsdeel is een gevleugelde
uitdrukking geworden in onze Nederlandse
taal, die zoveel betekent als ‘het gaat niet om
de naam’ maar om wie iemand is. Het schijnt
afkomstig te zijn van Shakespeare die het laat
uitspreken door Juliet in het stuk Romeo en
Juliet, een vroege tragedie over de onmogelijke
liefde.
What’s in a number is geen gevleugelde uitspraak, maar iemand zou het zomaar
kunnen opmerken over het aantal Messiasbelijdende Joden (MBJ) in Israël. Een
indrukwekkend onderzoek van het Caspari Center laat ons weten dat in 20 jaar tijd
het aantal MBJ is verdrievoudigd. Dit onderzoek noemt een getal van ca. 15.000
MBJ. Misschien halen de meesten hun schouders op. Wat stelt het voor, wat doet
het ertoe, helemaal als de wereld in brand staat?
What’s in a number? Veel. In het kleine getal zien we de kiemkracht van Gods
Geest. Zeker, in het Westen gaat de secularisatie hard en we moeten de dingen in
perspectief blijven zien maar het is toch een geweldige bemoediging als we de MBJ
zo mogen zien groeien! Dat belooft nog wat.
What’s in a name? Niet zoveel. Het gaat erom wie iemand is. Maar ook dat kan
behoorlijk tegenvallen. Het kan zomaar toneel blijven. Het gaat om een geheel
andere Naam. Niet te vergelijken, veel dieper en rijker. Ds. Krooneman schrijft dat
MBJ willen laten zien dat heel de Schrift, Wet en Profeten, van Hem getuigt. En als
stichting mogen we hen, dankzij u als trouwe achterban, daarbij helpen. God schakelt
namelijk mensen in. Ook jonge mensen, lees het bemoedigende verhaal van Laura.
Gelukkig brengt Jezus uiteindelijk Zichzélf voor het voetlicht. Een onmogelijke liefde
wordt mogelijk en zichtbaar gemaakt. God heeft Hem ook bovenmate verhoogd en
heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam (Fil.2:9).
Onze broeders en zusters in Israël mogen we op allerlei manieren steunen,
bemoedigen, adviseren. Maar dat geldt natuurlijk ook andersom. Pas als er
wederkerigheid ontstaan komt er meer diepgang. In dit nummer kondigen we een
nieuwe serie aan; hoe leggen MBJ specifieke passages in het Oude en Nieuwe
Testament uit en wat kunnen wij ervan leren? De grootste groei van MBJ komt
doordat mensen uit (voormalige) Sovjetlanden aliyah maken. We leren van Leon
Mazin hoe hij geroepen en gedreven veel verantwoordelijkheid op zich mag nemen
en trouw blijft. De spanningen van de vreselijke oorlog in Oekraïne zijn voelbaar
in zijn Russischsprekende gemeente. Mooi dat hij tot slot ons oproept om niet te
zwijgen. Bidt en doet u mee?

Legateren
Er zijn veel goede doelen die u kunt opnemen in uw testament, maar wilt u daarbij het werk ten dienste van de
Teveel tekst
Messiasbelijdende Joden in Israël niet vergeten?
Om de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden in uw testament
of wilsbeschikking 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.

De Stichting Steun Messiasbelijdende Joden
werd in 1999 opgericht. Inmiddels wordt
er steun gegeven aan 38 projecten! Wilt
u onze digitale nieuwsbrief ontvangen?
Mail naar info@messiasbelijdendejoden.nl
Volg ons op facebook of bekijk onze website
www.messiasbelijdendejoden.nl
P.S. Wij wijzen u op ons privacy-statement op de
website
Postbus 22
3860 AA Nijkerk
KvK Amersfoort
320 76147
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Ds. G.H. Molenaar, Genemuiden - voorzitter
Ds. H. van der Ziel, Veenendaal - secretaris
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Dhr. J.H. van Asperen, Nijkerk
Ds. G. van Dijk, Sliedrecht
Dhr. G.J. Gersie, Harderwijk
Ds. E. van den Noort, Nijkerk
Ds. C.J. Overeem, Woerden
Ds. P.W.J. van der Toorn, Bunschoten
Dhr. E. Top, Harskamp
Dhr. A. Zwerus, Emst
Directie
Herbert Bulten
T 0621 29 54 58
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Gevers en bidders
aan het woord
Laura Bassa (21 jaar) uit Brakel is sinds ongeveer twee jaar
betrokken bij onze stichting. Ze geeft graag haar passie voor
Israël en het werk van de stichting aan u door.
Laura Bassa
Brakel

Israël is nog steeds
het volk van God,
dat beperkt zich
niet tot de tijd van
de Bijbel.

“Van jongs af aan fascineerde Israël mij al. Ik vond het bijzonder dat het volk uit de
Bijbel nog steeds bestond. Een jaar of zes geleden hoorde ik op een Israëlzondag
een preek over Romeinen 11 vers 26. Ik ging dat hoofdstuk onderzoeken en ontdekte
wat voor bijzondere beloften daarin staan voor het volk Israël. Ook de beloften in
het Oude Testament kwamen in een ander daglicht te staan. Bijvoorbeeld Ezechiël
37 waarin het gaat over het dal vol dorre doodsbeenderen waar Ezechiël over
moet profeteren. De beenderen komen tot leven en ik geloof dat het in de eerste
plaats wijst op de terugkeer van de Joden naar Israël en de opwekking die onder
hen zal plaatsvinden. Israël is nog steeds het volk van God, dat beperkt zich niet
tot de tijd van de Bijbel. Er komt een bijzondere tijd waarin heel veel Joden in Jezus
hun Messias gaan (h)erkennen. Die tijd is al begonnen en ik vind het mooi om de
getuigenissen daarover te lezen in het blad Immanuël.
De Joden kunnen vanuit hun eigen cultuur de Bijbel beter begrijpen dan wij dat
kunnen vanuit onze westerse cultuur. Daarom vind ik de rubriek ‘Hoe denken
Messiasbelijdende Joden over...’ altijd buitengewoon interessant. Het verleent mij
vaak nieuwe inzichten met betrekking tot Bijbelse thema’s.
We kunnen veel leren van het Joodse volk. Paulus roept in Romeinen 11 de christenen
uit de heidenen op om nederig te zijn richting het Joodse volk. Wij kunnen ons niet
tegenover hen beroemen. Uiteindelijk is Jezus Zelf een Jood. In het verleden is er –
ook vanuit het christendom – veel vijandschap geweest tegen het Joodse volk. Hier
moeten we tegen strijden door bijvoorbeeld de teksten in de Bijbel die in de eerste
instantie betrekking hebben op het Joodse volk, eerst op hen toe te passen en niet
direct op onszelf. Het is mijn gebed dat de Joden in Jezus hun Messias gaan zien
en ik hoop dat het werk van Stichting Steun Messiasbelijdende Joden daaraan bij
zal dragen.”

We zijn op zoek naar meer verhalen uit onze achterban. Wilt u ook uw verhaal delen?
Mail dan uw gegevens naar info@messiasbelijdendejoden.nl en wij nemen contact met u op.
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Return to Zion
Nieuws uit Israël

Leon Mazin is voorganger van een Messiasbelijdende
gemeente in Haifa. Daarnaast runt hij met zijn vrouw
een aantal diaconale projecten. Deze gemeente en
projecten ondersteunen we als stichting. In dit interview maken we kennis met Leon Mazin en het mooie
werk wat ze in Israël mogen doen.
Kunt u zich kort voorstellen?
Mijn naam is Leon Mazin, ik woon sinds 1990 in Israël. Samen
met mijn ouders kwam ik uit Wit-Rusland. De Heere zegende
me met een liefhebbende en zorgzame vrouw, haar naam is
Nina, ze kwam van de Krim in 1989. In deze periode bracht
de Heere veel Joden uit de voormalige Sovjet-Unie terug
naar Israël. Wij zijn getuigen van een grote aliyah, dagelijks
vlogen toen ongeveer 5.000 mensen naar het beloofde land.
De Heere heeft ons gezegend met zes kinderen die Hem
dienen met hun muzikale talenten. Voor ons als ouders is de
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volgende tekst uiterst belangrijk; ‘Maar wat mij en mijn huis
betreft, wij zullen de HEERE dienen!’ Jozua 24:15
U bent voorganger van ‘Return to Zion’. Hoe is deze
gemeente ontstaan?
Mijn naam is Leon Mazin, ik woon sinds 1990 in Israël. Samen
met mijn ouders kwam ik uit Wit-Rusland. De Heere zegende
me met een liefhebbende en zorgzame vrouw, haar naam is
Nina, ze kwam van de Krim in 1989. In deze periode bracht
de Heere veel Joden uit de voormalige Sovjet-Unie terug
naar Israël. Wij zijn getuigen van een grote aliyah, dagelijks
vlogen toen ongeveer 5.000 mensen naar het beloofde land.
De Heere heeft ons gezegend met zes kinderen die Hem
dienen met hun muzikale talenten. Voor ons als ouders is de
volgende tekst uiterst belangrijk; ‘Maar wat mij en mijn huis
betreft, wij zullen de HEERE dienen!’ Jozua 24:15

U bent voorganger van ‘Return to Zion’. Hoe is deze
gemeente ontstaan?
Na ons huwelijk raakten we betrokken bij het werk in Gods
Koninkrijk. Sinds 2001 is er een gemeente ontstaat uit een
gewone huisgemeente ‘Return to Zion’. We waren allemaal
mensen die terugkeerden uit de diaspora naar Zion. Ons
verlangen is om de waarheid over God te delen in het Russisch
(ongeveer 25% van de bevolking) en in het Hebreeuws.
Kort na de oprichting van de gemeente ontstonden er
verschillende projecten. Zo ontstond het gaarkeukenproject,
dat arme mensen, nieuwe immigranten en vluchtelingen van
maaltijden voorziet. Ook is er een muziekschool opgericht.
Naast kwalitatief hoogstaand onderwijs, krijgen kinderen
uit arme gezinnen de kans om hun muzikale talenten te
ontwikkelen. Even snel werd een digitale krant ontwikkeld
met tienduizenden abonnees. Ik geloof dat geestelijk brood
niet minder belangrijk is dan fysiek brood!
Hoe heeft de gemeente de coronapandemie beleefd?
De afgelopen twee tot drie jaar waren een beproeving voor
de gemeenschap en onze projecten. Door corona konden we
niet samenkomen. De pandemie had gelukkig geen invloed
op het aantal gemeenteleden en er ontstonden online
initiatieven. We zijn de Heere dankbaar dat inmiddels alles
weer z’n doorgang kan hebben.
Welke invloed heeft de huidige oorlog in Oekraïne op uw
gemeente?
Ongeveer 90% van onze mensen heeft familie of vrienden
in Oekraïne. Wat er gebeurt, heeft een zeer grote impact
op ons. Er zijn veel gebeden, de gemeenschap bidt om een

“Ik geloof dat geestelijk brood
niet minder belangrijk is dan
fysiek brood!”

einde aan deze oorlog. Velen sturen geld naar mensen in
nood. We vangen vluchtelingen op, in april kwamen er steeds
meer vluchtelingen aan. Een paar weken na het begin van de
oorlog begonnen we de stem van God duidelijker te horen.
Persoonlijk herinnerde Hij me eraan dat 30 jaar geleden, toen
we naar Israël gingen, er de tijden waren van vissers, en dat nu
is de tijd van jagers aangebroken (Jeremia 16:16) Door al deze
ontwikkelingen is het onze missie om te bidden voor Oekraïne
en tegelijk de mensen die door de oorlog aliyah maken, op te
vangen.
Wat wilt u de lezers van Immanuël meegeven?
Bid met ons dat de Heere ons helpt te volbrengen waarvoor
we hier zijn. Het Woord van God spreekt door de mond van
Mordechai: “Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult,
dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing
voor de Joden komen, maar jij en het huis van je vader zullen
omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot
deze koninklijke waardigheid gekomen bent.” (Esther 4:14)
Bedenk dat je met een doel op deze aarde geboren bent. We
leven in een moeilijke tijd, in een tijd van conflict en angst. Aan
de andere kant is het bemoedigend om Gods zorg te zien en
met anderen Zijn licht te delen dat Hij uitstort voor iedereen
die in Yeshua gelooft!
God zegene u in Hem!
Hartelijke groet,
Leon Mazin

Agenda
Op D.V. 3 juni is er een prachtig benefietconcert in
Genemuiden. De opbrengst daarvan gaat naar de gaarkeuken
van Leon en Nina. Van harte welkom! Meer informatie vindt
u op messiasbelijdendejoden.nl/agenda
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Prof. Dr. A. Siebesma

De uitleg van de Bijbel
door Messiasbelijdende
Joden (1)
nieuwe serie

In de vorige nummers van Immanuel heeft u een aantal artikelen kunnen lezen, getiteld:
“Hoe denken Messiasbelijdende Joden over…”. Duidelijk is dat Messiasbelijdende Joden over
een aantal onderwerpen zoals bijvoorbeeld besnijdenis en doop, de sabbat en de toekomst
van Israël anders denken dan wij. Door hun Joodse achtergrond zijn zij beïnvloed door de
opvattingen van het orthodoxe Jodendom. En zo komen zij soms tot een andere uitleg van
bepaalde Bijbelgedeelten. In de komende nummers van Immanuel willen we daarom stil
staan bij een aantal Bijbelgedeelten. Hoe leggen Messiasbelijdende Joden specifieke passages in het Oude en Nieuwe Testament uit en wat kunnen wij ervan leren? Deze nieuwe serie
zal ik niet alleen schrijven, maar diverse predikanten uit het bestuur van de Stichting Steun
Messiasbelijdende Joden zullen hieraan een bijdrage leveren.
In dit eerste artikel wordt een overzicht gegeven welke Messiasbelijdende Joden hebben
geschreven over de uitleg van het Oude en Nieuwe Testament.
Messiasbelijdende Joodse uitleggers van de
Bijbel

In de negentiende eeuw gingen voor het eerst sinds de
begintijd van de christelijke gemeente veel Joden Jezus
als Messias volgen. Deze Joodse christenen hebben veel
boeken over de Bijbel geschreven en die ons nagelaten. In
Nederland waren dat o.a. Isaac da Costa, bekend van zijn
Bijbellezingen en Ph. S. van Ronkel (1829-1890), die een
proefschrift schreef over de citaten van het Oude Testament
in het Nieuwe Testament door Jezus (opnieuw uitgegeven
onder de karakteristieke titel: “Jezus is de beste uitlegger van
het Oude Testament”). Buiten Nederland waren dat o.a. David
Baron (1855-1926), bekend van zijn commentaar op Zacharia,
Adolph Saphir (1831-1891) die over de brief aan de Hebreeën
heeft geschreven, en Alfred Edersheim (1825-1889), bekend
van zijn boeken over het leven van Jezus en de Tempel.
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Deze schrijvers worden ook vandaag de dag nog opnieuw
uitgeven en gelezen. Minder bekend zijn Joachim Raphael
Hirsch Biesenthal (1800-1886) die als een van de eersten
aandacht vraagt voor het Joodse karakter van de brieven van
Paulus en Jechiel Zwi Lichtenstein (1831-1912). Dat heeft ook
te maken met de taal, waarin zij hun commentaren schreven,
nl. in het Hebreeuws. Vlak voor zijn dood merkte Jechiel Zwi
Lichtenstein over zijn commentaren op: “De Joden kunnen
deze werken lezen, maar willen het niet; de gojim willen het
wel lezen, maar zij kunnen het niet”.

“De Joden kunnen deze werken lezen,
maar willen het niet; de gojim willen het
wel lezen, maar zij kunnen het niet.”

In onze tijd hebben ook veel Messiasbelijdende Joden
over de Bijbel geschreven. Het zijn er te veel om op te
noemen, daarom slechts enkele voorbeelden. Mitch
Glaser uit New York schreef een boek over de uitleg
van Jes. 53, de lijdende Knecht des HEEREN. Jonathan
D. Sarfati, geboren in Australië en opgegroeid in New
Zeeland, heeft een uitvoerig commentaar geschreven
over Gen. 1-11, waarin hij het jonge aarde creationisme
afwijst (nl. dat God de aarde zo’n zesduizend jaar
geleden heeft geschapen). Amir Tsarfati uit Israël (geen
familie van Jonathan Sarfati, hoewel hun achternaam
hetzelfde betekent nl. Hebreeuws voor ‘Fransman’)
heeft vooral geschreven over de eindtijd en het
Bijbelboek Openbaring. Zijn boeken worden uitgegeven
door het Zoeklicht.

Bijbeluitleg

Doordat veel Messiasbelijdende Joden goed Hebreeuws
kennen en thuis zijn in de Joodse commentaren op het
Oude Testament en in de rabbijnse geschriften, en zij de
Bijbeltekst letterlijk lezen, komen ze soms tot conclusies
die verrassend zijn. Bijvoorbeeld Lichtenstein merkt
in zijn Hebreeuwse commentaar op Matth. 18:20 het
volgende op: In Matth. 18:20 zegt Jezus: “Want waar
twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik
in het midden van hen.” In de Babylonische Talmoed
(Berachot 6a) wordt gezegd dat de Sjechiena (Gods
aanwezigheid) bij twee of drie mensen is. Maar nergens
komen we tegen dat van een mens wordt gezegd dat als
twee of drie in zijn naam zijn vergaderd, hij bij hen is.
Zelfs van Mozes wordt dat niet gezegd. Daaruit blijkt de
Messias een goddelijke natuur heeft.
Een tweede voorbeeld: Marjorie Eberlé-Gotlib merkt
in haar bijbellezingen over Romeinen bij Rom. 11:25
(“dat de verharding voor een deel over Israël gekomen
is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn”)
op: De tijd van de volheid der heidenen is niet, zoals
veel christelijke uitleggers geloven, de tijd waarop alle
daarvoor bestemde heidenen tot geloof zijn gekomen,
maar slaat op het moment waarop de goddeloosheid
van de heidenen compleet zal zijn. Immers Jezus
vergelijkt de tijd van Zijn wederkomst met de dagen van
Noach (Luk. 17:26). Hij vraagt zich zelfs af of er dan nog
wel geloof op aarde is te vinden (Luk. 18:8). Paulus heeft
eenzelfde toekomstverwachting (zie 1 Tim. 4:1-3; 2 Tim.
3:1-6 en 2 Thess. 2:3-12).
We hoeven het niet met deze opvattingen eens te zijn,
maar ze zetten ons wel aan het denken.
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Herbert Bulten

Het beste van
Gods werk in Israël
moet nog komen.
Voor mij ligt een bijzonder boek, onlangs uitgegeven door het Caspari Center; Jesus Believing Israelis,
Exploring Messianic Fellowships. Een mooie uitgave vol met kleurrijke grafieken, tabellen en andere
details over de Messiasbelijdende gemeenten in Israël. Voor ons als stichting en geïnteresseerden die
Messiasbelijdende Joden een warm hart toedragen een goudmijn aan informatie. Maar wie met andere
ogen leest ziet nog iets anders. Veel rijker. Het werk van Gods Geest in Israël.
Groeiende aantallen

Toen mijn vrouw en ik in Israël woonden hadden we veel aan de
eerste uitgave (1999) van het Caspari Center. Nu ruim 20 jaar
later is er een nieuwe versie. Mensen vragen me regelmatig naar
het aantal Messiasbelijdende Joden in Israël. Dat is logisch en
tegelijkertijd mogen we dat aan God overlaten. Toch is het goed
om op basis van getallen iets te zeggen over de huidige situatie
en ontwikkelingen.
Volgens de onderzoekers zijn er 280 (1999; 81) bevestigde
gemeenten en huisgroepen in Israël waaraan ruim 15.300 (1999:
5000) Joodse gelovigen verbonden zijn. Opvallend is dat de
meerderheid niet meer Hebreeuwssprekend is (42%, 1999; 70%).
Andere voertalen zijn vooral Russisch en Amhaars (Ethiopische
taal). Een gegeven is dat de groei van de Messiasbelijdende
Joodse gemeenschap vooral plaatsvindt door aliyah uit
(voormalige) Sovjetlanden. Een ander opvallend gegeven is
de mate van tegenstand die men ervaart (van mild tot hevig).
Hoewel de situatie verbetert, zijn deze getallen nog aan de hoge
kant. Uitschieter is de Ethiopische Joods gemeenschap (77%).

Eerste taal

Gemeenten
1999

Gemeenten
2020

Intimidatie
en tegenstand

Russisch

28

136

23 %

Hebreeuws

40

83

56 %

Amhaars

6

30

77 %

Engels

6

16

42 %

Overige
(Spaans,
Roemeens)

1

8

40 %

81

280

Totaal
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Theologie

Het boek noemt als grote gemeenschappelijke noemer:
•
Men ziet de staat Israël als een vervulling van Bijbelse
profetieën.
•
Christologisch orthodox. Jezus is zowel God als mens.
•
Evangelicaal (Evangelicalism as overall theological
disposition). Je zou kunnen zeggen dat veel gemeenten
veel weg hebben van een doorsnee christelijke orthodoxe
gemeenschap elders in de wereld. Waarbij men in Israël
wel een eigen weg zoekt met het inpassen van elementen
uit de synagoge. Alle gemeenschappen vieren daarnaast de
Joodse feesten, besnijden de jongetjes en vieren de sabbat.

Bemoediging

Terug naar de getallen. Al met al is er sprake van meer dan een
verdrievoudiging. Het aantal gemeenschappen groeide in ruim
20 jaar met factor 3,5, het aantal Joodse gelovigen met factor
3,1 en het aantal volwassen gelovigen met factor 3,7. Daarnaast
groeide de Messiasbelijdende Joodse-gemeenschap ongeveer
3,5 harder dan de bevolking in Israël.
Sinds de uitgave van het eerste boek
en de oprichting van onze stichting in
1999 een verdrievoudiging. Wat een
bemoediging! Bij het lezen van dit boek
trof me een uitspraak van iemand die
een aanbeveling schreef. “Ik beveel dit
boek van harte aan. Lees het zorgvuldig
en met een biddend hart omdat we
geloven dat het beste van Gods werk
nog moet komen onder zijn verkozen
volk in Israël.”

Dit jaar organiseren we een boeiend
symposium rondom het boek met
sprekers uit Israël. Houd daarvoor onze
website in de gaten!

Meditatie
Aanhaken bij afhakers

Twee mensen zijn op weg naar huis in Emmaüs. Wat een avontuur hadden ze
meegemaakt! Wat een ontmoetingen gehad, wat een wonderen gezien, wat
een woorden gehoord. Allemaal door die Ene: Jezus. Maar nu: teleurstelling,
desillusie. ‘Wij hoopten…’ (vs. 21) Maar hoop werd beschaamd, verlangen de
kop ingedrukt. Het is Pasen geweest, maar zij weten en geloven het niet.

Ds. Krooneman
Noordhorn-Saaksum

“En Hij begon bij
Mozes en al de
profeten en legde
hun uit wat in al
de Schriften over
Hem geschreven
was.”
Lukas 24:27

Iedereen kent Emmaüsgangers. Toch? Mensen die teleurgesteld zijn, in
God, in de kerk(mensen). Ze hoorden bij ons. Nu gaan ze naar huis, weg
van Jeruzalem, de broederkring van discipelen. Weg van de kerk, voortaan
blijven we thuis. Het is Pasen geweest, maar het doet deze ‘afhakers’ niets
(meer).
Het maakt me verlegen. Hoe met zulke mensen om te gaan? Hoe ze het
Evangelie te brengen? Je kunt de teleurstelling best begrijpen. Teleurstelling
in de kerk: zeker. Ook teleurstelling in God? Onze blik kan inderdaad zo
vertroebeld zijn dat we geen zicht meer hebben op Gods wegen. Zoals
Kleopas en z’n reisgenoot geen zicht meer hadden op hun Heere.
Nogmaals: wat moeten wij met de Emmaüsgangers aan? Ik weet me er niet
altijd raad mee. Jezus wel! Hij haakt aan bij afhakers. Eerst loopt Hij alleen
mee (vs. 15). Wat wijs. De reisgenoten voelen dat hier Iemand écht luistert.
Het hele verhaal komt eruit: de hoop, het verlangen, de teleurstelling, de
pijn, alles. Het mag er zijn.
Maar dan een antwoord. Confronterend en ontdekkend. Zijn ze soms
vergeten wat allemaal in de Schriften geschreven stond over deze dingen?
Geduldig geeft de Heiland als vleesgeworden Woord uitleg vanuit het
Schriftwoord. ‘En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat
in al de Schriften over Hem geschreven was.’ (vs. 27) Precies dat proberen
Messiasbelijdende Joden te doen bij hun volksgenoten. Te laten zien dat
heel de Schrift, Wet en Profeten, van Hem getuigt. In Zijn lijden, sterven én
opstaan.
Onze heidense volksgenoten zijn meestal minder thuis in de Schriften.
Onze roeping is desalniettemin dezelfde: de Heere Jezus voor het voetlicht
brengen. Is dat een te grote taak, een te omvattende opdracht? Eigenlijk wel.
Maar in Lukas 24 leren we dat Jezus uiteindelijk Zichzélf voor het voetlicht
brengt. Gelukkig maar. ‘En hun ogen werden geopend.’ Dat is ook ons gebed
voor afhakers.
Van geopende ogen komen brandende harten. Brandend, want: het is Pasen
geweest. En ze weten het, want Deze wás het. Jezus leeft!
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Nieuw project:
De Verkenners
Ga mee op pad in Israël!

Rebecca & Benjamin

Albert & Martha

De initiatiefnemers

uit het beloofde land! De video’s zijn bijzonder geschikt
voor gebruik op (zondags)scholen. Bij elke video zit een
informatieblad en kijkwijzer; samen op verkenning uit!

Hoi, wij zijn Benjamin en Rebecca Kroese uit Israël. Samen runnen
we het videoproductiebedrijf Frontline Media. Elke week gaan
we op stap met onze camera’s om nieuwe video’s op te nemen.
De Verkenners is ons favoriete project! We hopen dat de video’s
je liefde voor de Bijbel en vooral voor de God van Israël zullen
vergroten.

De Verkenners is een gezamenlijk project van Stichting Steunfonds
Israël/Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden
en het Centrum voor Israëlstudies.
Onze stichtingen zijn verschillend. Dat geldt deels ook voor onze
doelstellingen. Wat ons samenbindt is onze betrokkenheid op
Israël en het Joodse volk.

Het project

Om de liefde voor Israël en de betrokkenheid op het Joodse volk
al op jonge leeftijd te stimuleren, zijn we gestart met een uniek
Bijbels educatieproject: De Verkenners. Op locatie in Israël maken
we tientallen educatieve video’s over onder andere Bijbelse
plaatsen, gewoonten en feesten.

Voor wie?

De primaire doelgroep is kinderen in de basisschoolleeftijd,
maar ook ouderen zullen genieten van de prachtige beelden
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“Shalom! Wij zijn Albert en Martha Groothedde. We hebben Israël
in ons hart gesloten en zijn dankbaar dat we namens enkele
kerken in Jeruzalem mogen wonen en werken. Er valt hier genoeg
te verkennen en we nemen je graag me op avontuur naar allerlei
Bijbelse plaatsen, kijk je mee?

Blijf op de hoogte!

De komende tijd zal elke week een nieuwe
video online komen. Wil je daarvan op de
hoogte blijven? Meld je via de website aan
en ontvang een melding in je mailbox.
Neem snel een kijkje op de website
www.deverkenners.info of scan de QRcode.
Jouw gift maakt nieuwe video’s mogelijk, doneer je bijdrage
op de website.

Bestuurswisseling
Na vele jaren in het bestuur te hebben gezeten nemen we afscheid van Geurt Kok en
verwelkomen we Evert Top. Een terugblik van Geurt en Evert Top stelt zich aan u voor.

Geurt
Kok
Hoe bent u 23 jaar geleden bij de stichting
betrokken geraakt? Wat was uw taak?

Ik werd benaderd door Freek Bakker en Dirk van
Voorthuysen. Er was een nieuwe Israël stichting opgericht,
de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden. Dit met als doel
vanuit Bijbelgetrouwe, Reformatorische visie, het verlenen
van materiële en immateriële steun aan Joden die Jezus als
de Messias belijden. Behalve predikanten wilde men ook
graag ondernemers in het bestuur. Ik was zo’n ondernemer
die ze er wel bij wilden hebben. Als ondernemer in de
marketingcommunicatie branche kreeg ik, samen met ds.
Jonker, de portefeuille publiciteit/communicatie.

Welke herinnering wilt u met ons delen?

Er zijn veel mooie herinneringen. Zoals de verschillende
fondswervingsacties waarbij het hele bestuur meehielp in
de uitvoering. Zo zijn we als bestuur zaterdagen lang bezig
geweest om halve shekels op een mailing te plakken. Ook
mooi was de officiële opening in 2003 van het pand aan de
Jaffastraat ten behoeve van de Bat Tsion gemeente van ds. Ben
Zvi. Verder natuurlijk de donateursreizen en de bestuursreizen
waarbij we de projecten bezochten en de mooie ontmoetingen
die we daarbij hadden.

Wat wilt u de stichting meegeven?

Als stichting zijn we de pioniersfase wel gepasseerd. We
bevinden ons in de volgende fase en moeten professionaliseren.
Laat de focus van het bestuur vooral gericht zijn en blijven
op het doel waarvoor de stichting is opgericht, namelijk het
verlenen van materiële en immateriële steun aan Joden die
Jezus als de Messias belijden. Ik wens bestuur en stichting veel
vreugde en zegen toe bij dit mooie werk.

Evert
Top
U volgt Geurt Kok op, kunt u zich kort
voorstellen?

Mijn naam is Evert Top, ik ben getrouwd met Wilmieke en
samen zijn wij ouders van drie dochters (21, 18 en 13 jaar) en
een zoon (15 jaar). Zelf ben ik 52 jaar. Wij wonen met veel plezier
in Harskamp en zijn lid van de Hervormde Gemeente in Otterlo.

Welke plek hebben de Messiasbelijdende
Joden in uw hart en denken?

Als jongere ben ik enkele keren in Israël geweest. Daar werd
waarschijnlijk al een zaadje gepland. Ongeveer 20 jaar
geleden bracht Geurt Kok mij in contact met het werk van de
Stichting Steun Messias Belijdende Joden. Mede daardoor
hebben we in onze kerk in Otterlo enkele keren een Joodse
Messiasbelijdende voorganger als gastvoorganger gehad.
Met name de koppeling die door Messiasbelijdende Joden
gemaakt wordt tussen de Tenach en het Nieuwe Testament
geeft ons als westerse christenen veel inzicht.
De positie van de Messiasbelijdende Joden in Israël is
uitdagend. Echter, in de groei van het aantal Messiasbelijdende
Joden zie je dat God Zijn belofte ten aanzien van het Joodse
volk aan het waarmaken is.

Welke uitdaging ziet u voor uzelf?

Ik hoop dat ik een klein schakeltje zal zijn om de positie van de
Messiasbelijdende Joden dichter bij het hart van de christenen
in Nederland te brengen. Het aantal Messiasbelijdende
Joden in Israël groeit, evenals het aantal projecten. Door de
professionalisering en uitbreiding van de werkorganisatie
hoop ik dat we de betrokkenheid op ons werk in Israël kunnen
vergroten. Dat er (nog) meer christenen ons werk gaan steunen
met gebed en financiële steun. Dit alles onder de zegen van
onze Heere God.
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Oog en hart voor de
heiligen in Jeruzalem
Zij kunnen niet zonder uw gebed en steun!
Als stichting steunen we in het bijzonder de Joden in Israël die Jezus Christus geloven. We zien het als Bijbelse opdracht
om oog en hart voor hen te hebben (Romeinen 15:25-27). Deze Messiasbelijdende Joden zijn een kleine minderheid in de
samenleving. Ze hebben regelmatig te maken met tegenstand van Christenen en (ultra)Orthodoxe Joden. Ondanks deze
tegenstand groeien de gemeenten en verspreiden ze het goede nieuws van Jezus Christus als de Messias.

Uw en jouw gebed en financiële
steun betekent veel voor hen!
Stort uw gift op
NL90 RABO 0377 8534 96 t.n.v.
Stichting Steun Messiasbelijdende
Joden te Nijkerk

Doneer snel via de QR-code

D.V. 2 oktober is het Israëlzondag. Deze dag heeft als thema ‘Oog en hart voor de heiligen in
Jeruzalem’. Als stichting bieden we voor deze speciale dag een projectbrochure, meditatieve
handreiking en ander materiaal aan. Een mooi moment om Messiasbelijdende Joden onder de
aandacht te brengen in uw gemeente. Doet uw gemeente ook mee? aanmelden kan via
messiasbelijdendejoden.nl/israelzondag. We sturen u het pakket kosteloos toe.

Volg ons op facebook, instagram
of bekijk onze website www.messiasbelijdendejoden.nl

ondag
I s ra ë l z
2022
mee?
doet u

Oog
en hart
voor de
heiligen in
Jeruzalem
Israëlzondag 2022

