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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. G.H. Molenaar
Voorzitter

De boog in de wolken op de voorkant staat boven Arad. In dit woestijnstadje 

in de Negev ondersteunen we, met uw en jouw gaven, de gemeente Hasdey 

Yeshua. Voorganger Joe Finkelstein en zijn vrouw Debbie vertellen hoe het is 

om in dit woestijnstadje een volgeling van Jezus te zijn met daden en woorden.

Het bezoek aan dit echtpaar was erg bemoedigend. In het verslag van de 

bestuursreis is er nog veel meer te lezen over inspirerende ontmoetingen met 

Messiaanse gelovigen, gemeentes en projecten. Onze medewerker Albertine 

Mourik schrijft over groei en groeipijn. Er zijn redenen tot dankbaarheid, omdat 

het Messiaanse lichaam in Israël groeit. Er zijn echter ook redenen tot zorg, 

omdat de omstandigheden om een volgeling van Jezus te zijn niet eenvoudig 

zijn. Laten we daarom biddend en gevend omzien naar onze broeders en 

zusters!

Naast boeiende verhalen van het veld, valt er in deze Immanuël ook weer 

genoeg te leren. Bestuurslid dr. Geert van Dijk deelt met ons hoe verschillend 

Messiasbelijdende Joden omgaan met de spijswetten. Het is ook zeer de 

moeite waard om het verslag te lezen van ds. Jacco Overeem van de conferentie 

in Wenen over het wereldwijde Messiaanse Jodendom.

Verder doen we in deze Immanuel beknopt verslag van onze activiteiten en 

financiën van 2021. Met grote dankbaarheid aan de HEERE zagen we, ondanks 

grote onzekerheden in de wereld, onze inkomsten stijgen. Aan de HEERE alle eer!

Van harte veel leesplezier toegewenst!

In de Messias verbonden,

Ds. G.H. Molenaar
Voorzitter

Een boog  
in de wolken, 
als teken  
van trouw

Redactioneel



Samen met meer dan honderd andere deelnemers was ons bestuurslid, ds. Jacco Overeem,  
van 11-13 juli in Oostenrijk aan de Universiteit van Wenen aanwezig op een internationale 
conferentie over de relatie tussen Messiasbelijdende Joden en het christendom.

Bij de opening van de conferentie benadrukte de Weense 

hoogleraar dogmatiek prof. dr. Jan-Heiner Tück dat dit de 

eerste keer was dat in Duitstalige landen deze dialoog op 

wetenschappelijk niveau werd gevoerd. Hij benoemde dat 

vanaf het begin dat gesproken werd over de organisatie 

van deze bijeenkomst, er kritische vragen gesteld werden. 

Voor Joden die niets met het christendom hebben, zijn 

Messiasbelijdende Joden over het algemeen vreemdelingen 

geworden, die hun Jood-zijn verloochenen. Het geloof in 

Jezus wordt vanuit Joods perspectief immers gezien als 

onverenigbaar met het behoren tot het Joodse volk. Maar ook 

vanuit de kerken was men terughoudend gezien de spanning 

die het zou kunnen geven voor de Joods-christelijke dialoog 

zoals die sinds de Tweede Wereldoorlog is ontstaan. 

Toch heeft men doorgezet omdat men besefte dat christenen 

met Messiasbelijdende Joden verbonden zijn in de erkenning 

van Jezus als de Messias. De opkomst en groei van de 

Messiasbelijdende gemeenschap in de twintigste eeuw en 

het herstel van een joodse aanwezigheid binnen het lichaam 

van Christus kan niet langer kan worden genegeerd. Ook 

binnen Rooms-katholieke gelederen is dat besef de laatste 

jaren sterk toegenomen. Paus Johannes Paulus II richtte in 

het jaar 2000 een werkgroep op, die haar werk begon onder 

kardinaal Georges Cottier en werd voortgezet onder leiding 

van kardinaal Christoph Schönborn, aartsbisschop van Wenen. 

Laatstgenoemde was dan ook een van de initiatiefnemers van 

deze conferentie en tijdens de eerste avond werden we voor 

een receptie door hem ontvangen op het aartsbisschoppelijk 

paleis.  

Tijdens deze conferentie hebben we met elkaar gesproken 

over deze ontwikkelingen en kwam de vraag aan de orde wat 

dat betekent voor de:

1. Christologie (het onderdeel van de christelijke theologie 

dat bestudeert Wie Jezus was en is) Wat betekent het 

dat Jezus zowel aan het begin als aan het eind van het 

evangelie ‘Koning der Joden’ wordt genoemd? Wat 

betekent Zijn Joodse identiteit nu Hij is opgestaan en aan 

de rechterhand van Zijn Vader zit? En wat betekent dat 

voor als Hij terugkomt? 

2. Ecclesiologie (het onderdeel dat nadenkt over de kerk). 

De kerk in het begin was een kerk van Joden en heidenen. 

Maar in de eerste eeuwen marginaliseerde de ecclesia 

ex circumcisione (‘de kerk uit de besnijdenis’, een 

benaming uit de tijd van de kerkvaders voor de vroege 

gemeenschap van Joodse discipelen van Jezus) en 

werden Messiasbelijdende Joden ertoe aangezet om als 

niet-joden te gaan leven. Wat betekent het voor de kerk 

uit de volken (ecclesia ex gentibus) dat gelovigen uit het 

Joodse volk met een Joodse manier van leven in onze 

dagen weer terugkomen? 

3. Eschatologie (het onderdeel dat zich bezighoudt met de 

eindtijd en toekomstverwachting). Messiasbelijdende 

Joden verbinden de wederkomst van Jezus sterk met 

het land Israël en de stad Jeruzalem. Wat betekent 

deze concrete toekomstverwachting voor de kerk? 

Hoe zit het met de terugkeer van het Joodse volk 

naar het land en het duizendjarig rijk, bijvoorbeeld?  

Het heeft veel tijd en geduld gevraagd, maar het is duidelijk 

dat de bezinning is begonnen en ik zie er naar uit dat die in de 

komende jaren binnen de kerken, maar ook in de academische 

wereld zal worden vervolgd. 

Messiasbelijdende 
Joden en Christenen
Verslag conferentie Wenen

Ds. Jacco Overeem
Bestuurslid
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Vanuit het veld 

Want wie  
volharden zal...

“Jullie zijn niet welkom in mijn land!” schreeuwde 
de ijverige jonge orthodoxe man toen mijn man, 
Joe, en ik het huis naderden dat onze gemeente 
Hasdey Yeshua (Genade van Jezus) toen huurde 
als ontmoetingsplaats. We waren nog maar kort 
daarvoor in Arad aangekomen, en zijn begroeting 
was het begin tot wat een nieuw avontuur in ons 
leven zou worden.

Voorbereid

We kwamen uit de stad Philadelphia in de Verenigde Staten, 

het was niet ons plan om een   leidende rol te zoeken in 

onze nieuwe gemeente. We wilden gewoon deel uitmaken 

van de groep. Joe was de afgelopen dertien jaar co-

predikant geweest in de grote Messiaanse gemeente in 

Philadelphia, daarvoor was hij ouderling. We zijn geen van 

beiden opgegroeid in gelovige gezinnen. We komen allebei 

uit traditionele, maar niet religieuze, joodse families. Onze 

Amerikaanse gemeente is jarenlang lastiggevallen door 

dezelfde groep mensen die we nu tegenkwamen, dus we 

waren voorbereid om ons niet te laten intimideren door wat 

we nu zagen.

Dakloos

Kort na dit incident werd de gemeente dakloos, omdat 

de nieuwgekozen burgemeester een overeenkomst had 

gesloten met de ultraorthodoxen om ons uit het huis te 

zetten. Als gevolg daarvan waren alle andere potentiële 

verhuurders bang om hun ruimte aan ons te verhuren. Dus 

gingen we naar het park dat net buiten de stadsgrenzen lag 

en ontmoetten elkaar daar drie jaar. Het was een leerzame 

ervaring voor ons. We leerden voetbalwedstrijden, picknicks, 

opwaaiend zand, muggen en zelfs weggelopen paarden 
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te negeren. Toen ging de deur open om onze diensten te 

beginnen in het plaatselijke nationale park, waar een grote 

openbare ruimte en diverse andere ruimtes waren.

Stadsbestuur

Omdat er nu een gunstiger stadsbestuur is, hebben we 

een magazijn in het industriegebied kunnen huren. De 

ruimte is geschikt voor meerdere doeleinden: diensten 

wanneer er vijftig mensen of minder zijn; opslag voedsel- 

en kledingdistributie voor de bedoeïenengemeenschap en 

andere bijeenkomsten. We houden hier ook kinderclubs met 

de kinderen van Bedoeïenen. 

“Omdat er nu een gunstiger  
stadsbestuur is, hebben we een 
magazijn in het industriegebied 
kunnen huren.”

Zorg voor de armen

We hebben momenteel een actie voor de Bedoeïenen, 

maandelijks delen we houdbaar voedsel en kleding uit aan 

100 bedoeïenenfamilies. Onze werkers, van wie sommigen 

Arabisch spreken, bezoeken hen regelmatig. Ze delen de 

liefde van Yeshua en bidden met hen waar mogelijk. We 

helpen hen ook op financieel gebied. 

Gezegend

God heeft ons gezegend met veel kinderen in de gemeente 

en we proberen de ouders te helpen hen op te voeden zodat 

ze een persoonlijke relatie met God krijgen. We organiseren 

Shabbatschoolklassen en reizen naar Bijbelse plaatsen. Daar 

ervaren ze zelf de Bijbel waar de profeten, discipelen en Jezus 

geweest zijn. De Bijbel komt zo tot leven! 

Gebed

We vragen uw gebed dat ons werk veel vrucht zal dragen, in 

de bedoeïenengemeenschap, onder onze kinderen en onder 

onze vrienden en buren. We zijn op zoek geweest naar een 

permanent onderkomen voor de gemeente, bij voorkeur op 

het industrieterrein van de stad, maar eventueel een woonhuis 

is ook goed. Er is een zeer beperkt aanbod van dergelijke 

woningen, maar we voelen enige urgentie omdat het huidige 

politieke klimaat gunstig voor ons is. De huidige burgemeester 

is een seculier persoon die gelooft in één wet voor iedereen, 

zonder voordelen voor 

wie dan ook, inclusief de 

ultraorthodoxen. We hopen 

dat er snel een geschikte 

ruimte komt waar we God 

kunnen dienen en loven 

voor Wie Hij is.

 

Dank u dat u naast ons 

staat in gebed voor onze 

gemeente en de stad Arad.

Joe en Debbie Finkelstein,

Arad

Kehilat Hadey Yeshua 

(gemeente ‘Genade van Jezus’) 

is een van de gemeenten die 

we als stichting financieel 

ondersteunen. Joe Finkelstein is 

een van de voorgangers. Ondanks de tegenstand 

gaan ze door met het werk binnen en buiten 

de gemeente. ‘Want wie volharden zal tot het 

einde, die zal zalig worden’, Mattheus 24 vers 13. 

Lees meer over deze gemeente op onze website 

messiasbelijdendejoden.nl/projecten/arad 



Nu haast ik me om te zeggen dat er niet zoiets bestaat als 

dé Bijbeluitleg van Messiasbelijdende Joden. Zij kennen 

een brede verscheidenheid aan uitleg van Schriftteksten 

en daarvan afgeleide praktijk. 

In Marcus 7:18-23 lezen wij hoe de Heere Jezus omgaat 

met de spijswetten van het Oude Testament. Als westerse 

christenen zijn we geneigd te vragen: gelden die wetten 

nog? Ons antwoord is dan: ‘nee’. In de Nederlandse 

Geloofsbelijdenis belijden we immers dat de ceremoniële 

wetten met de komst van Christus hebben afgedaan. Het 

verschil tussen rein en onrein moest het volk Israël worden 

ingeprent. Maar de HEERE bedoelde er iets diepers mee.

Ik kan er blij van worden als mensen naar de diepte reiken. 

Als een gesprek na de kerkdienst alleen maar gaat over 

bijzaken en uiterlijkheden, dan gaat er iets mis. Wanneer 

Omgang met  
de spijswetten
Wat leer ik van de Bijbeluitleg van Messiasbelijdende Joden?

In een aantal artikelen laten we aan de 

hand van voorbeelden zien hoe en wat 

we kunnen leren van de Bijbeluitleg van 

Messiasbelijdende Joden (MBJ). Elke keer 

komt een andere Bijbeltekst aan de orde, 

besproken door steeds een andere predikant 

uit het bestuur. Deze (eerste) keer een 

tekst uit Marcus 7, over de voorschriften 

betreffende rein en onrein voedsel. 

Hoe gaan MBJ daarmee om?

Ds. Geert van Dijk
Bestuurslid
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ik dit Bijbelgedeelte lees, dan voel ik iets van vreugde dat 

Christus dieper afsteekt naar waar het in de spijswetten 

om draait. Namelijk, om de besnijdenis van het hárt. Staan 

onze harten in vuur en vlam voor Jezus? Belijden wij Hem, 

in woord en wandel, als de Heere Die voor onze zonden is 

gestorven, en Die ons in genade laat opstaan in een nieuw 

leven, door de Heilige Geest? Ben ik daar in mijn leven 

werkelijk mee bezig? Hoe staat het met mijn leven? Doe ik 

de onreine dingen, de zonden, uit mijn leven weg?

Christus laat ons zien waar het om draait. Wat uit ons hárt 

komt, maakt ons onrein. Hij brengt een tegenstelling aan 

tussen de zonden die van binnenuit komen, en het voedsel 

dat van buitenaf komt. Dat stelt ons misschien wel gerust: 

‘Gelukkig, van vlees word je dus niet onrein’. Maar, zien 

wij het gevaar van binnenuit? Laat iedereen dan maar in 

zijn of haar eigen hart kijken. Wat kan daar niet zijn aan 

roddel, oordeel, lelijke gedachten, vuilheid, wantrouwen, 

manipulatief gedrag. Hoe vaak zoeken we niet een ander 

voor ons eigen karretje te spannen? Zo wijst Christus de 

zonden aan: in ons hárt gaat het verkeerd. Maar, Hij wijst 

ook de uitweg. De verlossing wordt door Hem aangepakt 

ook juist in ons hárt. Daar grijpt de Geest ons aan, schept 

een nieuwe geest die Hem van harte leert liefhebben, 

volgen en gehoorzamen. 

De meeste Messiasbelijdende Joden die deze tekst 

bespreken, benadrukken de vrijheid. Je mág je aan de 

spijswetten houden, maar het hoeft niet. Er wordt wel de 

verbinding gelegd met 1 Korintiërs 10:27-28: als je bij een 

Jood aan tafel zit, geef dan geen aanstoot door onrein 

vlees te eten; als je bij een heiden wordt uitgenodigd, dan 

hoef je niet de strijd aan te gaan.

Er is echter een uitleg in sommige Messiaanse kringen, die 

benadrukt dat Jezus de spijswetten helemaal niet heeft 

afgeschaft. Ze gelden niet voor de heidenen, maar nog 

steeds voor de Joden. Jezus heeft zelf, zo is de redenering, 

zich altijd aan deze regels gehouden. In Marcus 7 schaft 

Hij ze niet af, maar benadrukt Hij waar het in de Thora om 

gaat. De diepere geestelijke betekenis heft de letterlijke 

betekenis niet op. Sommigen gaan zo ver dat ze in de 

praktijk aanleunen tegen de voorschriften van orthodoxe 

rabbijnen. Melk en vlees worden gescheiden, schaaldieren 

en vlees van onreine dieren worden niet gegeten. De 

redenering is dan: als Jezus de spijswetten voor Joden zou 

hebben afgeschaft, waarom heeft Petrus in Handelingen 

10 dan nog een visioen nodig? In Handelingen 15 gaat het 

erom dat de spijswetten niet voor heidenen gelden. En dus, 

zo is de gedachte, blijven ze onverminderd gelden voor 

Israël.

Deze Messiasbelijdende Joden zetten mij aan het denken. 

Zij weten zich deel van het Joodse volk, daarom staan 

de spijswetten voor hen nog steeds overeind. Heeft de 

‘traditionele’ uitleg er misschien aan bijgedragen dat 

Joden zich onder druk gezet voelden om zich aan te 

passen aan de kerk, en daarmee (voor hun besef) aan het 

heidendom? Je mag best praten over de stropdas van de 

predikant. Als je de diepere vragen van de Heere Jezus 

maar wel binnen laten komen. Hij is er immers op uit om 

ons leven van binnenuit te vernieuwen. 

“Het verschil tussen 
rein en onrein moest 

het volk Israël worden 
ingeprent. Maar de 

HEERE bedoelde er 
iets diepers mee.”
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The body of
the Messiah

Bestuursreis mei 2022

Muziek

De voertaal tijdens de gesprekken met onze partners is Engels. 

Regelmatig kwam de uitdrukking ‘The body of the Messiah’, het 

lichaam van de Messias, voorbij. Een paar woorden, veel inhoud. 

Woorden die alles te maken hebben met de God van Israël Die Zijn 

beloften nakomt. Woorden die mij als muziek in de oren klinken, 

hoe klinken ze bij u?

Groei

Het lichaam is nog jong en wat jong is groeit. We ontmoeten 

Oleg Goldberg, een van de medewerkers van het Caspari 

Centrum in Jeruzalem. Hij onderzocht de groei van het aantal 

Messiasbelijdende Joden wat recent resulteerde in een boek 

met hoopgevende resultaten. Die middag stappen we Makor 

HaTikvah binnen; de enige Messiasbelijdende school in Israël. 

Een plek waar over Jezus als de Messias verteld en gezongen 

wordt. Tegelijk een volle plek; de school groeit. Later deze week 

bezoeken we Netivah, het trainingscentrum voor jonge soldaten 

en jeugdleiders. Door het enthousiaste team wordt hard gewerkt 

aan de voorbereiding van een conferentie dit weekend. Dat harde 

werken is ook nodig; er worden zo’n 400 jongeren verwacht. Ook 

in Israël geldt; wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Veelkleurigheid

Ik neem u vanuit Jeruzalem mee naar Haifa, in het noorden van 

Israël. Daar schuif ik aan tafel voor het middagmaal in Ebenezer 

Home. Met drie dames van rond de negentig heb ik een fijn uurtje. 

Ze hebben hier een goed thuis op hun oude dag. Rechts naast 

me zit Annie, met haar spreek ik Nederlands. Tegenover me zit 

Esther, met haar spreek ik Duits en naast haar zit een Franstalige 

vrouw. Onze communicatie gaat in het Engels. Overigens, dat 

Soms is een Bijbeltekst of uitdrukking in het Engels net iets sterker dan in onze eigen Nederlandse 
taal. Herkenbaar? Zo’n ervaring deed ik op tijdens de (bestuurs)reis langs alle projecten door Israël.  
Graag deel ik deze ervaring en neem ik u mee op reis. 

Albertine Mourik
Communicatie en fondsenwerving 
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Dit is een beknopte weergave van de bestuursreis in mei 2022. Wilt u meer horen 
 en zien over Gods werk in Israël? We komen graag bij u langs. Stuur een mail naar 

 info@messiasbelijdendejoden.nl

kunnen ze alledrie vloeiend. Met elkaar spreken ze Hebreeuws. 

Wat een veelkleurigheid in ‘The body of Messiah’. Mensen overal 

vandaan, God haalt ze terug. Soms verwarrend al die talen en 

culturen; in welk land ben ik eigenlijk? De Sabbat vieren we bij 

de Ethiopische gemeente met een preek in het Amhaars, ’s 

middags ontmoeten we Leon Mazin waar Russisch de boventoon 

voert en daarna spreken we met een Libanees echtpaar van de 

gemeente Or Hagalil in Nahariya. ’s Avonds maken we gebruik 

van een traditionele Ethiopische maaltijd zonder mes en vork… 

Opnieuw vraag ik me af; waar ben ik? En dan luister ik naar de 

mooie gesprekken, gesprekken waar Jezus de Messias centraal 

staat. Dan weet ik het weer; ik ben in Israël. Ik ben bij Joden die 

Jezus als hun persoonlijke Redder kennen en belijden.

Groeipijn

In sommige gesprekken voelen we groeipijn. Er wordt gesnoeid 

door God en dat doet vaak pijn. We horen de worstelingen die 

er rond corona waren. Yossi Ovadia uit Karmiël vertelt ons over 

de gevaren van dwalingen, over zijn verlangen naar opvolging 

en aanstelling van ouderlingen. Mannen die hem helpen in zijn 

mooie taak als voorganger. Daar is hij trouwens niet enige in, 

we horen dit verlangen bij meer voorgangers. Een gebedspunt 

dus. Er is nog meer pijn; de pijn van tegenstand. Verschillende 

Messiasbelijdende Joden vertellen over bedreigingen, 

rechtszaken, het niet krijgen van Israëlisch staatsburgerschap. 

Verschillende gemeenten krijgen geen gebouw. Om privacy van 

deze mensen noem ik hun naam niet, maar genoeg om voor te 

bidden dacht ik zo.

Gebed

Ze hebben wijsheid van God, moed om te volharden in hun 

getuigenis en elkaar hard nodig. Maar ook u en mij, als gevers 

maar vooral als bidders. Elke ontmoeting sloten we af met gebed. 

Dan klonk het: “Dank U wel dat ‘The body of the Messiah’ groeit, 

geeft U meer groei Heere, in aantal maar ook in de diepte.” Is dat 

ook uw en jouw gebed?
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Ds. H.I. Methorst
Apeldoorn

Achab is aan de macht in Israël. Hij is goddelozer dan alle koningen 

die vóór hem geweest waren. Dat was ook al het geval bij zijn vader 

Omri. Het koningshuis van Israël slingert zich in een neerwaartse 

spiraal omlaag. Daarnaast kiest Achab een heidense vrouw, 

Izebel. Hij bouwt een altaar voor de Baäl, zelfs Jericho wordt weer 

opgebouwd, tegen het uitdrukkelijke bevel van de HEERE in. Je 

vraagt je af wie er aan de macht is: Achab met de Baäldienst of de 

HEERE die via zijn knecht, de profeet Elia, spreekt. 

Elia moet naar de koning. ‘Koning Achab, zo waar de HEERE, de God 

van Israël leeft, er zal deze jaren geen dauw of regen komen’. Je zou 

Elia maar zijn. Je zou met zo’n boodschap naar de koning moeten. 

Elia gaat gehoorzaam. Hij staat immers voor Gods aangezicht. Hij is 

geroepen in Zijn dienst. 

Wonderlijk, zoals de HEERE voor Elia zorgt. Het woord van de HEERE 

komt tot Hem. Ga naar het oosten, naar de beek Krith. Ik zal je 

onderhouden. Met brood en vlees en water. De raven vliegen af en 

aan. ’s Ochtends en ’s avonds. Elia staat elke dag op onder de zorg 

van God. En hij gaat er ook mee slapen. 

Intussen moet hij wél gehoorzaam gaan. God spreekt, en voegt 

daarmee de daad bij het woord. Tegelijk vraagt Hij gehoorzaamheid. 

Is daarmee alles gemakkelijk? Is de weg van gehoorzaamheid aan 

God een glijbaan zonder bochten? Nee. Elia is bij de beek Krith. Maar 

de beek droogt uit. Elia staat erbij en kijkt ernaar. Zienderogen daalt 

het waterpeil. Je zou Elia maar zijn. En soms kan je je zo voelen. Het 

water droogt op. God belooft wél, maar wat komt ervan terecht? 

Wonderlijk, zoals de HEERE voor Elia zorgt. Het woord van de HEERE 

komt opnieuw tot hem: Sta op, ga naar Zarfath! 

Ik lees erin dat de HEERE Zijn kinderen woord voor woord en stap 

voor stap leidt. Hij is hen altijd een woord en een stap vooruit. 

De HEERE spreekt Zich uit. Bij Elia. En, veel breder, in de wereld. Daar 

bij dat andere water. Geen beek, maar een rivier: de Jordaan: Dit is 

Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem! Het Woord is vlees geworden 

en heeft onder ons gewoond. Zijn Naam? Jezus. Want Hij zal Zijn 

volk (Israël!) zalig maken van hun zonden. Hij is Koning. Niet Achab. 

De HEERE is God!

“Het woord 
van de HEERE 
kwam…”
1 Koningen 17:2

Meditatie
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Jaarverslag 2021
Zoals u van ons gewend bent doen wij elk jaar weer graag verslag van onze activiteiten en financiën 

in het afgelopen jaar, 2021. We mogen dat ook dit jaar weer doen met een dankbaar hart dat de 

HEERE ons genadig is geweest. Het verslagjaar 2021 is opnieuw sterk gestempeld geweest door de 

coronapandemie. Als gevolg daarvan moesten extra inspanningen worden geleverd om de contacten 

met onze broeders en zusters in Israël te kunnen onderhouden. Ook in Israël moest met vele 

onzekerheden worden geleefd. Gemeenten waren ook daar beperkt in hun onderlinge contacten. 

Algemeen

Onze gebruikelijke activiteiten gedurende het jaar zijn 

grotendeels stil gevallen. Bezoeken van onze partners 

uit Israël aan Nederland en hun ontmoetingen in het land 

moesten opnieuw worden afgezegd. Pas aan einde van het 

jaar was het mogelijk voor Dhr. Bulten en onze secretaris, ds. 

Van der Ziel om een reis naar Israël te maken en de gemeenten 

en projecten te bezoeken.

We zijn heel dankbaar dat de steun van onze donateurs, kerken, 

bedrijven en instellingen allemaal doorging. Daardoor konden 

we de doelen in Israël ook blijven ondersteunen.  

Governance 

In 2021 konden de bestuursvergaderingen, zij het met de 

nodige beperkingen, wel zijn doorgang vinden. Er werden vier 

algemene bestuursvergaderingen gehouden, voorafgegaan 

door vier dagelijkse bestuursvergaderingen.  

De volgens rooster aftredende bestuursleden hebben 

zich in 2021 opnieuw bereid verklaard voor de komende 

drie jaar zitting te nemen in het algemeen bestuur. In de 

vergadering van het algemeen bestuur op 18 februari 

2021 is het voorzitterschap door ds. Van den Noort 

overgedragen aan Ds. G.H. Molenaar. Het secretariaat werd 

in dezelfde vergadering overgedragen van dhr. G.J. Gersie 

aan ds. H. van der Ziel. Ook werd in deze vergadering Dr. 

G. van Dijk benoemd in de vacature van Ds. W. van Dijk.  

In de vergadering van het algemeen bestuur op 2 december 

2021 werd de nieuwe beleidsnota voor de jaren 2022 - 2025 

vastgesteld. Als onderdeel van het nieuwe beleid zal meer 

gewerkt gaan worden met commissies die bijzondere 

aandachtsgebieden zullen krijgen, zoals communicatie, 

theologie en ondernemers. 

Naast de bestuursleden is nog steeds een aantal vrijwilligers 

nauw betrokken bij de vele werkzaamheden van de stichting.

Ondersteuning gemeenten  

De ondersteuning van de gemeenten kon in 2021 zoals in de 

vastgestelde begroting worden uitgevoerd. Een project moest 

echter worden uitgesteld. 

In totaal werd € 581.000 (2020: € 598.000) aan ondersteuning 

uitgekeerd. Ook zijn in 2021 weer acties gevoerd om 

specifieke doelen onder de aandacht te brengen. Zo is 

voor Makor HaTikvah en voor de gaarkeukens actiegevoerd 

met resultaten om dankbaar voor te zijn. Als gevolg van de 

bestuursreis in november 2021 zijn (binnen de begroting) 

extra bedragen uitgekeerd aan gemeenten en voorgangers 

die met tegenslagen hadden te kampen als gevolg van de 

coronapandemie.  
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Noodhulp Israël

Het project Noodhulp Israël, dat werd gestart in het voorjaar 

2020, is in maart 2021 afgesloten. Het project heeft het 

prachtige bedrag van ruim € 206.000 opgebracht. Aan 

getroffen gemeenten in Israël kon een bedrag van ruim  

€ 198.000 worden uitgekeerd. De kosten van het project bleven 

beperkt tot € 6.000. We zijn dankbaar dat dit project zo rijk 

gezegend is geworden.

Personeel

Bij aanvang van het kalenderjaar had de Stichting twee 

personeelsleden in dienst voor in totaal 1 fte. In 2020 is een 

coördinator fondsenwerving en communicatie in dienst 

gekomen. Per 1 april 2021 is het contract omgezet in een 

freelanceovereenkomst. De freelanceovereenkomst is 

gericht op de inzet van social media als onderdeel van het 

communicatiebeleid van de Stichting. Per 1 december 2021 is 

een vervangende medewerkster coördinator fondsenwerving 

en communicatie in dienst getreden op een contract voor  

0,7 fte.   

Communicatie

De voorlichting in Nederland steunt in belangrijke mate op het 

blad ‘Immanuël‘, dat in 2021 vier keer werd uitgegeven.

In elke uitgave van Immanuël is steeds een waardevolle 

bijdrage opgenomen van Prof. Dr. A. Siebesma, waarmee de 

kennis over Messiasbelijdende Joden kan worden verrijkt. 

Naast Immanuël worden projectbrieven uitgegeven en 

mailings verzonden met het doel extra middelen bijeen 

te brengen. Aan belijdeniscatechisanten werd het boekje 

‘Messiasbelijdende Joden door de eeuwen heen’ van Prof. Dr. 

A. Siebesma ter hand gesteld.

In 2021 is de website van de Stichting geheel vernieuwd en in 

technische zin vergaand gemoderniseerd. De website vormt 

een belangrijks schakel in de contacten met de achterban. 

Gelijktijdig is ook de huisstijl vernieuwd en een nieuw logo 

geïntroduceerd.   

Financiën/Beoordelingsverklaring 

Op de pagina’s hierna is zichtbaar dat de financiële resultaten 

over 2021 zich ook gunstig hebben ontwikkeld. In 2021 is voor 

de eerste keer een beoordelingsverklaring gegeven voor het 

Accountantskantoor Van Ree te Leersum.  

Verwachtingen voor 2022

Het jaar 2022 is nog maar net begonnen of er breekt een 

oorlog aan de Europese grenzen uit. De wereld om ons heen 

verkeert in alle tekenen die wijzen op het einde der tijden. 

Onze Messiasbelijdende broeders en zusters in Israël hebben 

ook daardoor te maken met omstandigheden, die onze steun 

steeds noodzakelijk maken, in de eerste plaats ons gebed. 

Meer informatie over de projecten en het werk van de 

Stichting is te vinden op de website van de Stichting 

www.messiasbelijdendejoden.nl en op te vragen via  

info@messiasbelijdendejoden.nl.
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Staat van baten en lasten over 2021 

BATEN 2021 2021 2020

Geworven baten Werkelijk Begroting Werkelijk

Baten van particulieren 567.210 553.500 542.892

Baten van bedrijven 51.465 46.900 90.849

Baten van verbonden organisaties 

zonder winststreven 161.751 142.800 154.492

Overige baten 94.563  33.808

Som van de baten 874.989 743.200 822.041

LASTEN 2021 2021 2020

Besteed aan doelstelling Werkelijk Begroting Werkelijk

Diaconale ondersteuningen 210.500 213.500 204.000

Ondersteuning gemeenten 178.500 176.000 176.207

Toerusting gemeenten in Israël 192.000 224.500 203.000

Voorlichting in Nederland  81.503 126.300 69.030

Onvoorzien - 15.000 15.000

Totaal besteed aan doelstelling 662.503 755.300 667.237

Kosten werving en beheer

Wervingskosten 26.867 12.800 25.483

Kosten beheer en administratie 117.378 102.600 75.543

Totaal werving en beheer 144.245 115.400 101.026

Financiële baten en lasten 6.767 4.700 5.232

Totaal van de lasten 841.015 875.400 773.495

Resultaat 61.474 -132.200 48.546

Beknopt Financieel Jaarverslag 2021

Balans per 31 december 2021

ACTIVA 2021 2020

Materiële vaste activa 5.145 8.235

Voorraden 8.100 14.165

Vorderingen 12.229 5.436

Liquide midelen 913.240 886.929

Totaal 938.714 914.765

PASSIVA 2021 2020

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 312.900 214.500

Bestemmingsreserve 601.134 638.059

Langlopende schulden 5.403 5.803

Kortlopende schulden 19.277 56.403

Totaal 938.714 914.765
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Aan het begin van elk kalenderjaar is het weer spannend hoe het jaar in financiële zin zal gaan 

verlopen. Natuurlijk is er altijd het vertrouwen dat ‘De Heere erin zal voorzien’. In 2021 hebben we 

een nieuw donateursinformatiesysteem in gebruik genomen. Jaarlijks worden ervele duizenden 

mutaties via onze bankrekeningen verwerkt tot een overzichtelijke administratie. Van daaruit kan 

de Jaarrekening worden samengesteld. Dat is met ingang van 2021 wat eenvoudiger geworden met 

het nieuwe systeem. Een steeds weer terugkerende trend is dat in het vierde kwartaal doorgaans de 

meeste bijdragen worden ontvangen, waaronder de opbrengsten van de Israëlzondag in de kerken. 

Onze inkomsten stegen over het hele jaar ten opzichte van 2022 met 6,4% (2020 13,3%). Ook in 

2021 mochten we legaten ontvangen tot een bedrag van € 94.563 (2020: € 32.895).

De ondersteuning van onze doelen 

is in 2021 licht gedaald doordat op 

een van de begrote projecten geen 

bedragen werden uitgekeerd. De 

kosten van voorlichting in Nederland 

waren lager dan begroot, omdat veel 

voorziene activiteiten vanwege de 

coronapandemie geen doorgang 

konden vinden. Er konden opnieuw 

geen scholenprojecten worden 

georganiseerd. De kosten van 

beheer stegen door niet begrote ICT 

kosten, hogere afschrijvingen en te 

laag begrote accountantskosten. 

De verdeling van de kosten is in 

onderstaande grafiek vergelijkbaar 

met 2020 weergegeven.

Het positieve resultaat 

van 2021 is gemuteerd 

in de Continuïteits- en 

Bestemmingsreserves.

Van elke ontvangen Euro in 

2021 is € 0,76 (2020:  

€ 0,81) besteed aan onze 

doelstellingen.

De Jaarrekening 2021 is op 12 mei 2022 door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Een volledig jaarverslag 2021 kunt u opvragen via: penningmeestermessiasbelijdendejoden.nl

Korte toelichting financieel jaarverslag 2021
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Israëlzondag 2022

Oog en hart voor de 
heiligen in Jeruzalem

10 Joden 1 Messias

Op D.V. 2 oktober 2022 is het Israëlzondag. Een 
dag om extra stil te staan bij het Joodse volk. Als 
stichting hebben we voor elke gemeente een pakket 
met informatie en uitdeelmateriaal samengesteld. 
Doet uw gemeente ook mee?

Stichting Israël en de Bijbel heeft een 
boek uitgebracht met getuigenissen van 
Messiasbelijdende 
Joden. 

Een waardevol en 
inspirerend boek om 
meer te weten te 
komen over 
Messiasbelijdende 
Joden en hun 
achtergrond. 

Bestel het boek via 
israelendebijbel.nl 

Bestel het pakket via de website  
messiasbelijdendejoden.nl/israelzondag Boekentip

Aankondiging  
mini-symposium

We zijn benieuwd  
naar uw mening!

Recent is er een onderzoek verschenen over de 
groei van Messiasbelijdende Joden in Israël. Het 
Caspari Centrum in 
Jeruzalem heeft de 
resultaten in een boek 
gepresenteerd. Zie 
Immanuël 2022 nr. 2.  
Rondom dit boek 
organiseren we een 
mini-symposium met 
sprekers uit Israël. 
Bent u er ook bij? 
Meer informatie 
vindt u binnenkort 
op onze website.

Om u beter te leren kennen en te weten wat u vindt 
van onze communicatie uitingen ontving u vorig jaar 
digitaal een enquête. Heeft u die niet ontvangen? Of 
vergeten in te vullen? Geen probleem, invullen kan 
via de QR-code.  
Alvast bedankt!
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Volg ons op  facebook,  instagram  

of bekijk onze website www.messiasbelijdendejoden.nl

Deze kinderen gaan  
graag weer naar school!

Zij kunnen niet zonder uw gebed en steun!

Nog even en de schoolvakantie is voorbij. De Makor HaTikvah school in Jeruzalem opent weer 

haar deuren. Meer dan honderd kinderen ontvangen hier onderwijs en horen over Jezus de 

Messias. Een enthousiast team staat voor hen klaar. Het leerlingaantal groeit en daarom zijn 

er meer financiële middelen nodig. 

Uw/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


