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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

Voor het opgeven als donateur en voor 
adreswijzigingen, neem contact op met:

Ds. H van der Ziel
T 0318 - 508 053
E  info@messiasbelijdendejoden.nl

Voor het aanvragen van een 
spreekbeurt of presentatie:

Marco Daudeij
T 06 33846305 
E spreker@messiasbelijdendejoden.nl

De bestuursleden van de Stichting 
Steun Messiasbelijdende Joden:

Ds. G.H. Molenaar, Genemuiden - voorzitter
Ds.  H. van der Ziel, Veenendaal - secretaris
Dhr. P. van den Ent, Ede - penningmeester
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
E hbulten@messiasbelijdendejoden.nl

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

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.

Shalom Israëlvriend(in), 

Als dank voor uw financiële steun en gebed van het afgelopen 
jaar, ontvangt u de nieuwe gebedsdriehoek. Door uw 
financiële gaven en gebed ging het werk in 2022 in Israël door. 
Elke sabbat openden de gemeenten hun deuren en klonk het 
evangelie. Daarnaast getuigden onze Messiasbelijdende 
Joodse broeders en zusters van Jezus als de Messias 
in het dagelijks leven. Door hun daden werden 
anderen jaloers en kwamen tot geloof. Het is niet 
altijd makkelijk, maar ze weten zich gesteund 
door uw gebeden. We sporen u aan om met 
behulp van deze gebedsdriehoek ook in 2023 
te bidden voor hen. God verbindt daar een rijke 
belofte aan: ‘Bid om vrede voor Jeruzalem, laat 
het goed gaan met hen die u liefhebben.’ (Psalm 
122:6) Het ga u goed, ook in 2023. Dat wensen we 
u als bestuur van harte toe!

Gebed voor 
de heiligen 
in Jeruzalem

Dhr. H. Bulten
Directeur

Verbinden lijkt een soort toverwoord in onze 
maatschappij. Hoe vaak wordt bijvoorbeeld 
niet gevraagd om verbindende mensen. Nu 
is dat in onze polariserende samenleving geen 
overbodige luxe. Sterker, als christen zijn we geroepen vredestichter te zijn. 
Maar even zo vaak is het nodig om te ontbinden. Als christenen weten we van 
geestelijke strijd. Verbinden en ontbinden komt veel voor in de Bijbel en lijkt ook 
een soort rode draad in deze Immanuël. Op de vraag hoe het zit met Gods trouw, 
wordt nogal eens gezegd dat we naar Israël moeten kijken. Men doelt dat vaak 
op wat er in 1948 gebeurde. Maar Gods trouw ligt al voor eeuwig in Zijn heilsplan 
opgesloten. Het verbond van God met Israël is in ons werk vanzelfsprekend een 
rode draad. 

Ds. Ovadia uit Karmiël gaat in op het Abrahamitisch verbond. Sprekend en 
diepgaand is wat Abraham ziet in een visioen waar God als eerste en enige 
gaat. Een onvoorwaardelijk verbond. Gods genade schittert juist daar waar het 
verbond onvoorwaardelijk is. Als de toekomst af zou hangen van ons of Israël, 
dan is er geen hoop. Ds. van der Rhee neemt ons mee naar Numeri 20. Gelukkig 
grijpt God in en doet het uiterste via de middelaar Mozes en uiteindelijk via 
Hemzelf. Hij stuurt Zijn eigen Zoon Immanuël, de grote Middelaar. Die Messias 
pleit nu voor jood en heiden bij de Vader. 

Het leven kan letterlijk belanden in de goot. Mensen zijn totaal ontbonden 
van medemensen en tegelijk gebonden aan verslavende middelen. Het team 
van Beit HaYeshua weet zich geroepen er voor verslaafde mannen te zijn. Via 
de verkondiging van het Woord en een stevig programma wordt een uitweg 
geboden. Ontbondenen worden door Yeshua verbonden aan de God van Israël.
In 2023 hopen we ons team uit te breiden met als doel christenen in Nederland 
en Messias Belijdende Joden meer met elkaar te verbinden. Juist omdat God 
zich voor eeuwig heeft verbonden aan Israël. 

U heeft alweer de laatste Immanuël van 2022 in handen. Deze periode 
verwachten, herdenken en vieren we dat ‘God met ons’ via Israël tot ons kwam. 
Wat een verbondstrouw. Bij deze willen wij u gezegende dagen wensen.  Namens 
de Messiasbelijdende Joden in Israël danken we u hartelijk voor uw gebed en 
steun. We hopen dat we in 2023 weer op u kunnen rekenen.

Verbinden 
en ontbinden

Redactioneel
Albertine Mourik

Communicatie en fondsenwerving

Een van de vele gaven die God aan Zijn volk gaf, is de gave van het gebed. 
Een mooi voorbeeld is Nehemia. Toen hij hoorde van de toestand van 
de Joden en koning Arthasasta hem vroeg wat hij verlangde, bad hij 
en antwoordde de koning. Het was voor Nehemia vanzelfsprekend om 
altijd te bidden. Zelfs in deze situatie bad en antwoordde hij. Ik moedig 
u aan om in uw gebedsleven te zijn als Nehemia en zonder ophouden te 
bidden (I Thess. 5:17). En in dit geval, te bidden voor Israël en het werk 
van verspreiding van het evangelie onder ons Joodse volk. Ik vertrouw 
erop dat deze gebedsdriehoek u zal helpen dit gebod te vervullen.  

Ds. David Zadok
Voorganger gemeente Grace and Truth, Kanot

Nehemia, een man van gebed
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Beit HaYeshua
Huis van verlossing

Vanuit het veld

Evangelisatie
“We vertellen verslaafden over de Messias. Hij getuigde dat Hij 
gezonden was om de gebrokenen van hart te verbinden en om 
de gevangenen vrijheid te verkondigen en de opening van de 
gevangenis voor hen die gebonden waren (Jes. 61:1). Degenen 
die serieus gehoor hebben gegeven aan deze oproep, zijn 
Hem gaan volgen. Yeshua heeft hen genezen, bevrijd en hen 
tot “vissers van mensen” gemaakt (Markus 1:17). De focus van 
Beit HaYeshua is evangelisatie. Op vrijdagochtend openen 
we de deuren van een gaarkeuken voor daklozen in Tel Aviv. 
Op maandagavond sturen we teams met onze werkers naar 
de straten van Tel Aviv en Jeruzalem. De teams bestaan 
voornamelijk uit voormalige drugs- en alcoholverslaafden. 
Ze zaten ooit gevangen in middelenmisbruik, maar door de 

de nieuwkomers vanaf het begin leren alleen op God te 
vertrouwen. Tot hun grote verbazing realiseren velen zich dat 
ze door de kracht van het gebed de ontwenningsverschijnselen 
te boven komen en het afkickprogramma verder kunnen 
volgen.

Zonde als probleem
Het Woord van God is de basis van het afkickprogramma. Door 
middel van het onderwijs moeten de cliënten tot het inzicht 
komen dat hun grootste probleem niet de verslaving op zich 
is, maar de zonde – de scheiding van de mens van God. Ze 
worden zo geleid tot berouw en verzoening met God. Alleen het 
bloed van Yeshua de Messias kan hen reinigen. Het begrijpen 
en accepteren van de fundamentele Bijbelse waarheden kost 
echter tijd. Veel cliënten komen uit een achtergrond waarin 
ze nooit in aanraking kwamen met Gods Woord. De meesten 
van hen komen uit de voormalige Sovjet-Unie. We helpen 
daarnaast ook Arabieren – sommigen van hen hebben een 
moslimachtergrond terwijl anderen naamchristenen zijn. Af 
en toe dienen we ook in Israël geboren Joden en Ethiopische 
Joden. De diversiteit van de groep maakt het werken een 
uitdaging, maar het is ook indrukwekkend om het grote hart 
van God te zien. Hij raakt verschillende mensen met Zijn liefde.

“God brengt nieuw leven voort 
door hen die ooit op straat op het 
punt stonden te sterven.”

Het programma
Het afkickprogramma duurt in principe een jaar. De eerste 
drie of vier maanden bestuderen de cliënten alleen het 
Woord van God en hebben ze tijd om nieuwe doelen voor hun 
leven te stellen. Daarna worden ze doorgestuurd naar een 

genade van God kwamen ze eruit. Velen van hen probeerden 
eerst allerlei overheidsprogramma’s en kwamen uiteindelijk 
als verslaafde toch weer op straat te staan. In het Nieuwe 
Testament staat: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u 
werkelijk vrij zijn’ (Johannes 8:36).

Kracht van gebed
Straatwerk werpt zijn vruchten af. Een deel van de 
verslaafden nemen we rechtstreeks van de straat mee naar 
het rehabilitatiecentrum. Anderen bellen ons en geven aan 
geïnteresseerd te zijn om af te kicken. Sommigen halen 
we op en anderen komen op eigen gelegenheid. De eerste 
beproeving is om door de ontwenningsverschijnselen heen 
te komen. Omdat we geen medicijnen aanbieden, moeten 

parttimebaan en pas na een half jaar in het programma gaan 
ze fulltime aan de slag, terwijl ze ‘s avonds en in het weekend 
alle bijeenkomsten bijwonen. Na afronding van het eenjarige 
programma verhuizen ze naar een tussenwoning waarvan 
we er momenteel twee in Jeruzalem hebben.  Daar blijven 
ze groeien in het geloof met de hulp van oudere gelovigen 
die bij hen wonen. Velen vinden ook de rust om een stabiele 
liefdesrelatie op te bouwen. Als ze eenmaal door Gods 
genade zijn getrouwd, beginnen ze hun eigen gezin op te 
bouwen. Dit jaar zijn we getuige geweest van de geboorte van 
drie kleine baby’s van voormalige drugsverslaafden die het 
afkickprogramma een paar jaar geleden hebben afgerond. 
God brengt nieuw leven voort door hen die ooit op straat op 
het punt stonden te sterven.

We willen uw bedanken voor de samenwerking, gebed en 
steun. Blijf alstublieft bidden voor de werkers, de nieuwe 
cliënten, mannen in de opvanghuizen, degenen die hun eigen 
gezin stichten, Bijbelstudies... “Een krachtig gebed van een 
rechtvaardige brengt veel tot stand.” (Jakobus 5:16)

Zegeningen uit Jeruzalem!”

Oleg Vilinsky en het Beit HaYeshua-team

Beit HaYeshua – House of Salvation (huis van verlossing) is een messiaans rehabilitatiecentrum 
in Jeruzalem. Jullie - onze lieve Nederlandse vrienden - steunen onze bediening al jaren via 

Stichting Steun Messiasbelijdende Joden. Door uw gebeden en liefdegaven hebben we talloze 
drugsverslaafden en alcoholisten in Israël kunnen helpen. 

Wilt u meer horen over 
werk van Beit HaYeshua? 
Bekijk de nieuwe video over 
hun werk op onze website 
messiasbelijdendejoden.nl/
projecten/beit-hayeshua of scan de QR-code.

Op de foto met het team tijdens bestuursreis mei 2022

Een kamer van twee cliënten met opengeslagen Bijbel
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Gods 
onvoorwaardelijk 

verbond
Wat leer ik van de Bijbeluitleg van Messiasbelijdende Joden?

Ds. Yossi Ovadia
Karmiël

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 Bijbeltekst of thema 

aan de orde. Dit keer over het verbond met Abraham. Voorganger Yossi Ovadia deelt met ons zijn 
gedachten over dit thema. Hoe kijken MBJ naar het verbond met Abraham? 

Het verbond met Abraham
In het Nieuwe Testament schrijft apostel Paulus: “Ik zeg dan: 
Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet!“ Paulus is zeer 
krachtig in zijn antwoord, ‘Volstrekt niet’. Waar haalt hij dit 
vandaan? Dit komt voort uit Gods Woord en uit een goed 
verstaan van de verbonden die de Heere gesloten heeft met 
het volk Israël. De geschiedenis gaat terug tot het begin van 
de Bijbel en brengt ons bij het oude verbond met Abraham. 
God zoekt Abraham en verbindt Zich met hem. Hij belooft 
Abrahams God te zijn en verbindt Zichzelf aan deze belofte 
(Genesis 12:1-3, 7, 13:14-17, 15:1-21, 17:1-22, 22:15-18). Na de 
zondvloed beloofde de Heere nooit meer de wereld met een 
zondvloed te vernietigen. Het volk vermenigvuldigde zich in 
het land, maar dwaalde af van Gods wegen (ze probeerden de 
toren van Babel te bouwen). In Genesis 12 koos God één man 
om de wereld terug te brengen naar haar beoogde staat. Het 
verbond met Abraham is de basis voor de andere verbonden. 
Het werd gemaakt met Abraham en doorgegeven aan zijn 
nakomelingen. God beloofde Abraham drie dingen: 
1. Nakomelingen: God deed deze belofte aan Abraham 

toen hij geen kinderen had. Later, toen hij kinderen 

kreeg, benadrukte God dat niet Ismaël maar Izaäk de 
zegeningen zou erven, Abrahams eerstgeborene. Het 
woord ‘nakomeling’ dat hier wordt gebruikt (in het 
Hebreeuws ‘zaad’) heeft een dubbele betekenis: in 
het meervoud verwijst het naar de natie Israël, in het 
enkelvoud verwijst het naar het beloofde nageslacht 
(de Messias).

2. Land: De Heere beloofde Abraham een   land, het land 
Israël. Hij beloofde dat dit land aan zijn nakomelingen 
zou toebehoren.

3. Zegen: God beloofde Abraham dat Hij hem en 
zijn nakomelingen zou zegenen, en dat door zijn 
nakomelingen alle mensen op aarde gezegend zouden 
worden.

Dit verbond werd doorgegeven van Abraham op Izaäk (Genesis 
17:19, 21:12, 26:2-4), van Izaäk op Jacob (Genesis 28:13-15, 
35:9-12) en van Jacob op het volk van Israël (Exodus 6:2-8).

Verzegeling van het verbond – ‘het verbond tussen 
de delen’: 
In dit verbond (Gen.15) gebood de Heere Abraham enkele 
dieren te nemen, ze in twee delen te snijden en tegenover 
elkaar te leggen, zodat er een pad ontstaat. De betekenis 
van dit verbond is dat degene die de voorwaarden van het 
verbond verbreekt en zijn belofte niet houdt, zal eindigen als 
deze dieren. Abraham wacht, hij gaat niet tussen de delen 
door. Waarom? Omdat God hem vertelde dat Hij een verbond 
met hem zou sluiten. God is hoger dan Abraham en daarom 
moet God als eerste gaan. 

Abraham was al wakker sinds de vorige avond, toen hij de 
sterren telde. Hij valt niet alleen in diepe slaap maar ook in 
een angstige duisternis. Hij ziet in een visioen een rokende 
oven en een brandende fakkel tussen de dierlijke stukken 
gaan. Symbolen die heenwijzen naar God. Alleen God kon 
tussen de stukken doorgaan.

Een (bijbels) verbond is een zeer bindende overeenkomst. 
Er zijn twee soorten verbonden: voorwaardelijk en 
onvoorwaardelijk.  Dit verbond was onvoorwaardelijk, 
omdat alleen God erdoorheen ging. Dit betekent dat alleen 
God belooft dat Hij Zijn verplichtingen nakomt. Abraham 
ging niet, omdat hij in slaap viel en niet kon. Wat Abraham 
of zijn nageslacht wel of niet doet, heeft daar geen invloed 
op. Abraham beloofde niets, want hij ging niet tussen de 
stukken door.

Vandaag kunnen we een gedeeltelijke vervulling van dit 
verbond zien. De natie Israël bestaat nog steeds - God heeft 
Zijn volk behouden en we zijn als Joden niet uitgestorven, 
ondanks alle vervolging en tragedies die we hebben 

doorstaan. De laatste tijd 
hebben we veel Joden 
zien terugkeren naar het 
land dat God beloofde. De 
Heere zegende Abraham 
en zijn nageslacht, en de 
Heere heeft alle naties van 
de aarde gezegend door 
zijn nageslacht, vooral door 
Het verwachte Nageslacht, de Messias.

De Abrahamitische verbonden zijn onvoorwaardelijk. God zal 
Zijn beloften vervullen, ongeacht hoeveel tijd er verstrijkt. 
“God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, 
dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen 
en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand 
doen(Num. 23:19)?”

Hoe goed is het om op de beloften van de Heere te 
vertrouwen, te geloven dat ze zullen worden vervuld, zoals 
Abraham geloofde. “En hij heeft aan de belofte van God niet 
getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, 
terwijl hij God de eer gaf” (Rom. 4:20).

We zien vandaag dat de Heere Zijn volk terugbrengt naar 
het land. Mijn ouders kwamen in 1943 uit Turkije. Waarom? 
Omdat God hun zielen opwekte om dat te doen. En net als 
mijn ouders kwamen velen vanuit alle delen van de wereld. 
Waarom? Omdat God onze zielen heeft opgewekt om te 
komen. Omdat de Heere Abraham een   land en nakomelingen 
beloofde. En zoals Hij deze belofte vervult, zo zal Hij de 
andere delen van het verbond vervullen en alle naties van de 
aarde zegenen.
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Ds. F.W. van der Rhee
Predikant Chr. Geref. 
Pniëlkerk te Veenendaal

Wat een machtige middelaar is Mozes! Het volk Israël is aan de 
grens gekomen van het beloofde land. Op Gods bevel heeft Mozes 
twaalf verspieders erop uitgestuurd om het land te verkennen. Ze 
komen terug met grote verhalen. Kanaän is inderdaad een land dat 
overvloeit van melk en honing. Maar, volgens tien van hen, is het ook 
niet in te nemen. De inwoners leven in versterkte steden en ze zijn 
reuzen, de Enakieten. 
Het volk neemt hun twijfel, angst en ongeloof over en ze klagen 
Mozes en Aäron, maar vooral ook de HEERE zelf, aan: ‘Waren we 
maar in Egypte gebleven! Waarom heeft de HEERE ons naar dit land 
gebracht?’ 

Dan neemt de HEERE zelf het woord. Hij dreigt het volk te slaan met 
de pest. De maat lijkt vol te zijn. Nu het volk met hun ongeloof Hem 
opnieuw verwerpt, lijkt het moment aangebroken dat de HEERE van 
Zijn kant het verbond zal opzeggen. 

Maar dan springt Mozes als middelaar voor het volk in de bres. Dat 
doet hij niet door allerlei uitvluchten te zoeken. Mozes erkent in vers 
18 juist dat het rechtvaardig is wanneer de HEERE de zonde niet 
zomaar door de vingers ziet. Wat hij wel doet is de HEERE wijzen op 
twee dingen. Ten eerste op Zijn eigen eer: ‘Zullen de Egyptenaren 
en andere volkeren niet slecht over Hem spreken als het volk in 
de woestijn omkomt? Hoe zal Zijn Naam dan nog eer ontvangen?’ 
Ten tweede doet Mozes een beroep op wie de HEERE is: ‘Zijn 
slaande, oordelende hand is toch zijn linkerhand? Dat is toch niet 
Zijn eigenlijke werk? Is Zijn rechterhand niet gevuld met geduld, 
goedertierenheid en vergeving?’ 

Wat een middelaar is Mozes! Het is bijzonder iemand te hebben die 
je zonden en schuld niet wegpoetst, maar het voor Gods aangezicht 
voor je opneemt. Opdat Zijn toorn je niet zal verteren en je niet 
sterven zult, maar leven! 

Er is echter een nog grotere Middelaar: Jezus Christus. Hij heeft zelf 
de toorn van God gedragen en is daaraan gestorven op Golgotha. 
Die Messias pleit nu voor jood en heiden bij de Vader. Daarbij wijst 
Hij niet alleen op de eer van Gods Naam en op wie de HEERE is. Hij 
wijst ook op Zijn eigen verdienste: ‘Ik heb voor hen betaald!’ Zo 
springt Hij in de bres, opdat al de Zijnen de vervulling van Gods 
belofte zullen ontvangen: leven tot in eeuwigheid, omvangen door 
Zijn heerlijkheid. 

Wat een Middelaar is Hij! 

‘De HEERE zei: 
Op uw woord heb 
Ik hen vergeven.’
Numeri 14:20

Meditatie In 2023 vervalt de acceptgiro 
Bericht van de penningmeester

Vanaf 1 juni 2023 kan in Nederland niet meer worden 
betaald of gedoneerd met de acceptgiro. We brengen u 
graag op de hoogte van andere mogelijkheden om te doneren. 

• U kunt natuurlijk nog steeds een overboeking doen naar ons 
bankrekeningnummer: NL90 RABO 0377 8534 96

• Bij al onze publicaties zit voortaan een machtigingsformulier dat 
wij al zoveel als mogelijk hebben ingevuld. U kunt doorlopend en 
eenmalig machtigen. Het formulier kunt u gratis versturen naar: SSMJ, 
Antwoordnummer 427, 3860 VB Nijkerk.

• U gaat onze QR-code steeds vaker tegenkomen. Als u deze code scant 
komt u op onze website. U betaalt dan via IDEAL veilig via uw eigen bank.

• Via onze website messiasbelijdendejoden.nl kunt u ons machtigen om 
uw bijdrage maandelijks of eenmalig te incasseren. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met penningmeester Pim van 
den Ent (penningmeester@messiasbelijdendejoden.nl) 

Violenactie

Kleur- en puzzelwedstrijd

In de Brugkerk in 
Veenendaal werd een 
violenactie georganiseerd. 
De actie leverde het mooie 
bedrag van €836 op. De 
opbrengst is bestemd voor 
de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen door de 
gemeente van ds. Leon 
Mazin in Haifa.

Vacature
Stichting Steun Messiasbelijdende Joden groeit, daarom zoeken we versterking 
op het gebied van communicatie en fondsenwerving. Meer details komen in 
januari op de website. Wil je nu al meer weten over deze vacature? Neem dan 
contact op met dhr. D. Karelse, dkarelse@karelserecruitment.nl of 06 82568838.

Rondom de Israëlzondag op 2 oktober konden 
kinderen meedoen aan een kleur- en puzzelwedstrijd. 
Wat mooi dat we zoveel inzendingen kregen! Kaleb 
Post (7 jaar) en Hans van Wingerden (10 jaar) hebben 
gewonnen en kregen een prijs toegestuurd. 

Op pad met De Verkenners
Elke week verschijnt er een nieuwe video van De 
Verkenners. Op tal van Bijbelse plaatsen In Israël worden 
educatieve video’s opgenomen voor jong en oud. 
Kijk(t) u/jij mee? Ook interessant voor basisonderwijs, 
clubavonden en zondagsschool. Bekijk de video’s op 
deverkenners.info of scan de QR-code. 
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Albertine Mourik
Communicatie en fondsenwerving

Israël, bron 
van hoop!
Jongeren in actie voor Netivah Center
De Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) heeft voor dit winterseizoen het Netivah 
Center uitgekozen om zich fi nancieel voor in te zetten. We zijn dankbaar dat we door middel 
van deze actie veel kinderen en jongeren in aanraking mogen brengen met het land Israël en 
de Messiasbelijdende Joden.

Er worden verschillende sprekersavonden 
in het land gehouden.

Aftrap landelijke 
met het team van de 
HHJO. Op de tandem 

naar de synagoge 
in Amersfoort. Ze 

haalden hiermee een 
mooi startbedrag van 

€3663 op.

We vroegen Henco van Ee (senior jeugdwerkadviseur HHJO) en Anne-Jo Smits (voorzitter 
werkgroep landelijke actie HHJO) naar de achtergrond en hun motivatie voor de actie.

1.  Kan je iets vertellen over het werk van de HHJO?
De HHJO wil vanuit Bijbels perspectief dienstbaar zijn aan jongeren en iedereen rondom 
jongeren. Met als verlangen dat jongeren de Heere kennen, dienen en liefhebben. De taken van 
de HHJO zijn het toerusten van ouders, leidinggevenden en ambtsdragers, het ontwikkelen 
van materiaal en het organiseren van activiteiten voor jongeren.

2.  Hoe zijn jullie tot het doel Israëll/Netivah gekomen?
Iedere twee jaar kiest de HHJO een doel voor de landelijke actie. In gesprekken met de 
commissie Israël van de HHK en Stichting Steun Messiasbelijdende Joden zijn we gekomen 
tot ondersteuning van jonge soldaten in Israël. We zien raakvlakken tussen christelijke 
jongeren daar, in het leger en christelijke jongeren hier, in de samenleving. Beiden komen in 
aanraking met jongeren die anders denken dan zij zelf doen. We vinden het belangrijk dat zij 
toegerust worden om als jonge christenen staande te blijven.

3.  Wat wil de HHJO bij jongeren met deze actie bereiken?
We willen hen bewust maken van het handelen van God met het volk Israël, toen en nu, en wat 
dat vandaag voor ons betekent. Met het geld wat opgehaald wordt willen we Netivah steunen 
in hun werk onder jonge soldaten in Israël. 

1.  Wat is jouw rol met betrekking tot de landelijke actie?
Tijdens dit actiejaar worden activiteiten georganiseerd om jongeren en 
leidinggevenden van clubs en jeugdverenigingen te activeren om geld op te halen 
voor het gekozen doel. De werkgroep bestaat uit 4 vrijwilligers. Zelf ben ik de voorzitter 
van de werkgroep, en verder zijn Hanne-José, Dieke en Aart-Jan onderdeel van de 
werkgroep. Samen werken we aan bewustwording van het gekozen doel en motiveren 
we jongeren om zoveel mogelijk geld op 

2.  Wat is jouw persoonlijke motivatie voor deze actie?
Ik vind het belangrijk dat jongeren in Nederland bewust worden van het belang van 
het volk Israël in de huidige tijd, en dat jongeren in Israël toegerust worden om met 
God hun diensttijd in te gaan en door te komen. 

3.  Op welke manieren wordt dit seizoen het streefbedrag opgehaald? 
Clubs en jeugdverenigingen kunnen zelf een actie bedenken om geld op te halen, 
maar wij als werkgroep hebben ook een aantal ideeën compleet uitgewerkt, zoals een 
veiling, auto wassen of een ontbijtactie. In de maand november organiseerden 
we een stroopwafelactie. Ook stond de landelijke jongerendag 16+ van 26 
november in het teken van Israël.

Van 7 t/m 13 februari komt Joel Goldberg, leider van Netivah Center, naar Nederland. 
Hij komt graag bij uw jeugdvereniging of catechisatie langs om te spreken. Heeft u belangstelling? 

Stuur een mail naar info@messiasbelijdendejoden.nl

Aftrap landelijke Aftrap landelijke 

 In IJsselmuiden 
organiseerden 
jongeren een 
volleybaltoernooi, 
dit bracht €3355 op!
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Volg ons op  facebook,  instagram 
of bekijk onze website www.messiasbelijdendejoden.nl

“We sturen nooit een 
jongere weg!”(Joel Goldberg, Netivah)

Het Netivah Center kan niet zonder 
uw gebed en fi nanciële steun

Ook in 2023 is de agenda van het Netivah Center gevuld met conferenties en toerustings-
bijeenkomsten. Jonge soldaten worden getraind om als christen staande te blijven in hun 

diensttijd. Steeds meer jongeren vinden de weg naar Netivah. Dat brengt ook een financiële 
uitdaging met zich mee. 

Door uw eindejaarsgift kunnen in 2023 steeds meer jongeren 
de conferenties bijwonen, om hen te versterken in hun persoonlijk 
geloof in de Messias en tot zegen te zijn voor anderen!

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


