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Gedragen

De HEERE gaf Zijn reddende liefde eerst aan de Joden, Gods eigen 

erfdeel. Jezus kwam tot de Zijnen om hen in woord en daad 

Gods grote liefde te verkondigen. Eerst geloofden slechts enkele 

Joden in Jezus als de Messias. Op de Pinksterdag verkondigde 

Petrus aan de Joodse mannen die voor hem stonden dat God 

Zijn Zoon Jezus van Nazareth uit de doden had opgewekt. Door 

de uitgestorte Geest kwamen er 3000 Joden en Jodengenoten 

tot geloof. Zij leefden in hetzelfde geloof als hun vader Abraham. 

Zij beleefden het Verbond wat God had opgericht met het hart. 

Als daarna niet-joden tot geloof in Jezus van Nazareth komen 

en Hem belijden als hun Heere en Zaligmaker, mogen zij met de 

Joden delen in dezelfde beloften van Gods verbond. Zij worden 

ingeënt in de goede olijfboom. Zij worden gedragen door de 

wortel en zij mogen Abraham zien als de ‘vader der gelovigen’ 

(Rom.11). 

Gedragen om samen te geloven

In de tijd van het Nieuwe Testamant geloofden niet-joden en 

Joden samen in Jezus Christus. Het was één gemeente, één 

lichaam van Christus. Samen verwonderden zij zich over Gods 

genade in de gekruisigde en opgestane Zaligmaker. Zij geloofden 

samen en zij loofden samen als broeders en zusters. Helaas is die 

sterke band onder grote spanning komen te staan. Heidenen die 

in Jezus geloofden en Messiasbelijdende Joden gingen een eigen 

weg. Keizer Constantijn de Grote wilde de eenheid van zijn rijk 

bevorderen door de christelijke kerk een zelfstandige plaats te 

laten innemen. Zo was er geen plaats voor de (Messiasbelijdende) 

Joden. Gelukkig zien in onze tijd steeds meer mensen het belang 

in van een samen geloven van Messiasbelijdende Joden en niet-

joodse christenen. De laatsten kunnen veel van de eersten leren, 

dat merken we op de avonden waarin een Messiasbelijdende 

Jood spreekt!

Gedragen om te steunen

Gedragen door de stam en de wortel, ontvangen gelovigen de 

kracht en de zegen van Gods genadeverbond. Wie in Jezus de 

Christus gelooft heeft de hoge roeping om voor het Joodse 

volk te bidden en de Joden jaloers te maken op het heil wat 

in de Messias te vinden is. Paulus schrijft hierover uitgebreid in 

Romeinen 11. Maar we lezen ook in Romeinen 15: 27 de roeping 

om het Joodse volk te steunen met ‘stoffelijke’ gaven. Naast 

gebed en morele steun is dus ook financiële steun noodzake-

lijk. Paulus zelf organiseerde daarom in Griekenland een collecte 

voor de gemeente in Jeruzalem. 

Verwonderd over Gods onuitsprekelijke Gave in Jezus Christus, 

zullen we bidden voor onze Joodse broeders en zusters en 

mogen we met des te meer liefde onze gift geven voor de 

Messiasbelijdende Joden.

Gedragen om te steunen!

Voorlichtingsblad van de stichting Steun Messiasbelijdende Joden 

13e jaargang nummer 2

De christelijke gemeente is niet los te maken van het Joodse volk. Volgens rabbi  

Paulus van Tarsen zijn de heidenen die in Jezus de Christus geloven, ingeënt in  

de goede olijfboom Israël (Romeinen 11). Wat houdt dit in?

Door Ds. A. Jonker, voorzitter
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Op een dag laat de Heilige Geest hem weten dat hij naar 
de tempel moet gaan. Kennelijk is nu het grote moment 
aangebroken. In de tempel ziet hij een man en vrouw met 
een kind aankomen. Direct weet hij: dit kind is de Messias. 
Hij neemt het Kind in handen en looft de Heere: ‘Nu laat 
U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, want mijn ogen 
hebben Uw zaligheid gezien, die U bereid hebt voor de ogen 
van alle volken.’ Die zaligheid is voor de heidenen, maar ook 
nadrukkelijk voor Israël. Simeon zingt: het is ‘een licht om de 
heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken.’ 
Israël wordt met nadruk genoemd. Christus is tot heerlijkheid 
van het volk Israël. Deze heerlijkheid gaat verder dan verlich-
ting. Verlichting is: in het licht stellen. Heerlijkheid geeft aan 
dat er een heerlijke tijd komt. 

De Messias zal te midden van Israël opgroeien. Hij zal 
daar rondgaan en het evangelie verkondigen. Hij zal vele 
wonderen doen. Ook zal Hij Zichzelf geven tot een losprijs 
voor velen. Dood, graf en hel zal Hij overwinnen. Te midden 
van Israël zal het evangelie gepredikt worden en het zal 
vanuit Jeruzalem de wereld ingaan, zodat vele heidenen in 
het licht gaan wandelen.

Maar waar blijft nu verder de heerlijkheid voor Israël? Israël 
maakt in onze dagen geen gemakkelijke tijd door. Er is de 
dreiging van de kant van Iran, die steeds groter wordt.  
De onrust in Syrië, Libanon en Egypte zorgt voor toene-
mende spanning. Heel de Arabische wereld lijkt in beweging. 
En in het geheel van de wereld komt Israël steeds meer 
alleen te staan. Ook intern zijn er problemen waar nauwelijks 
een oplossing voor te vinden is. 

Bovendien staan velen ver af van het geloof in Christus als 
de gekomen Messias. Waar blijft de heerlijkheid voor Israël?
Jezus Christus zal verandering geven. Hij is de Verlosser die 
uit Sion zal komen en de goddeloosheden van Jakob zal 
afwenden (Rom. 11:26).

En schijnen er al geen lichtpuntjes in Israël?
Via internet kan over de Heere Jezus gelezen worden. 
Op allerlei plaatsen zijn Messiasbelijdende Joden, die op 
een bescheiden wijze spreken over Christus. Het Nieuwe 
Testament komt in steeds meer handen.

Daarbij is ook vandaag de boodschap van Jesaja tot Israël 
actueel: ‘Sta op, wordt verlicht, want uw licht komt, en de 
heerlijkheid des Heeren gaat over u op’ (Jesaja 60:1). Het 
betekent: blijf niet in de het donker zitten. Het Licht is er. 

Het mag ons gebed wel zijn: Heere, open de ogen van uw 
volk opdat zij Jezus de Messias zullen kennen.
Op allerlei wijze kan Israël geholpen worden en laat dat 
ook gebeuren. Maar bidt vooral ook voor Israël. Het woord 
‘verheerlijken’ geeft verwachting. Zo ook de beloften die er 
in de Bijbel staan voor het volk Israël, bijvoorbeeld dat heel  
Israël zalig zal worden. Onvoorstelbaar veel mocht er 
gebeuren onder de heidenen: Het Licht ging op. Velen 
kwamen tot geloof.

Met verwachting zien we uit naar wat er onder Israël nog 
gaat gebeuren. De zaligheid, die de Heere bereid heeft in de 
komst van Christus, zal Israël verheerlijken.

Legateren

Er zijn veel goede doelen die u kunt opnemen in uw 
testament, maar wilt u daarbij het werk ten behoeve 
van de 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 Stichting Steun Messiasbelijdende Joden te Nijkerk 
een bedrag van ! ………………. om te worden afgegeven 
drie maanden na mijn overlijden.

Voorlichting op vereni-
gings- of gemeenteavond
Meerdere bestuursleden komen graag voor u spreken 
over Israël. Als u dat wilt, kunnen zij daarbij ook een 
PowerPointpresentatie verzorgen. Graag bezoeken 
wij uw gemeente, vereniging of school om ons werk 
voor Messiasbelijdende Joden onder de aandacht te 
brengen. Voor inlichtingen en opgave kunt u contact 
opnemen met: 
Ds. A. Jonker 
E-mail: ajonker@messiasbelijdendejoden.nl

Licht tot verlichting en verheerlijking

Van de bestuurstafelEen licht tot verlichting der heidenen en om Uw volk Israël te verheerlijken (Lucas 2:32)

’t Is een donkere tijd in Israël. De regering is in handen van de Romeinen, heidense 

overheersing dus. Ook geestelijk verkeert Israël in een dieptepunt; de godsdienst is voor een 

groot deel veruiterlijkt en verstrakt. Maar er zijn ook mensen die verlangend uitzien naar de 

komst van de Messias. Eén van hen is Simeon. Aan hem is de bijzondere belofte gedaan, dat hij 

niet zal sterven, voordat hij de Messias gezien heeft.

Ds. W.G. Hulsman, Genemuiden

Overleden
Op 10 september 2012 overleed na een periode van afnemende krachten in de leeftijd 
van 76 jaar ons oud-bestuurslid ds. G. Bouw. Vanaf de oprichting van de stichting in 
1999 tot eind 2011 was hij met volle toewijding lid van ons bestuur. De verkondiging van 
Gods Woord had de liefde van zijn hart, waarbij hij ook telkens wees op het Joodse volk 
als beminden vanwege Gods Verbond en de roeping die de christelijke gemeente ten 
aanzien van Israël heeft. We danken de Heere voor alles wat hij in br. Bouw aan anderen 
en ons geschonken heeft. Tevens wensen we mevrouw Bouw, die tot het laatst haar 
man ter zijde mocht staan en voor wie zijn sterven een groot gemis is, samen met de 
kinderen en kleinkinderen van harte Gods troost en kracht toe.

Comité van Aanbeveling
Hierbij mogen we als nieuwe leden van het comité van aanbeveling aan u voorstellen: ds. 
P.D.J. Buijs, predikant van de Chr. Geref. Kerk in Ede en ds. P. den Ouden, predikant van de 
Hersteld Hervormde Gemeente in Katwijk aan Zee. We zijn beide predikanten zeer erken-
telijk voor deze ondersteuning van ons werk en hopen dat zij binnen hun gemeente en 
kerkverband de bekendheid met onze Stichting zullen bevorderen.

Nieuw bestuurslid
Er was in het bestuur een lege plaats door het overlijden van dhr. F. Bakker. We zijn blij dat 
dhr. J.H. (Henk) van Asperen uit Nijkerk zijn benoeming tot bestuurslid heeft aangenomen. 
We weten van zijn liefde voor het Joodse volk en we hopen ook gebruik te mogen maken 
van zijn kennis op financieel-beleidsmatig terrein. Zijn ervaring als adviseur planning en 
control op het stadhuis van Nijkerk zal hem hierin zeker van pas komen!
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Met een Struikelsteen, (Stolperstein) kun je de plaats markeren waar een 

Jood woonde die in de gruwelijke ovens van de van de nazi’s is gecre-

meerd. In Heidelberg heeft eeuwenlang een Synagoge gestaan die door 

de burgers van die stad is verwoest. Het plein waar eens de synagoge 

stond is nu geplaveid met Stolpersteinen. Hoe kon het gebeuren dat in 

een stadje als Heidelberg waar de “Heidelberger Catechismus geschreven 

is, 97% van de Joodse bevolking omgebracht is. Is er een link tussen de 

Heidelberger Catechismus en de onkunde van vele Protestanten met 

betrekking tot het Jodendom en de beloften voor Israël? Zijn dit ook niet 

struikelstenen voor vandaag? Hoe kunnen we hier antwoord op gegeven? 

De schrijver wil met dit boek de lezer inzicht geven in de rol van het 

volk Israël en de wonderlijk verbondenheid van Juda met Jezus Christus 

de Messias. Het trof mij bijzonder dat hij steeds weer vanuit het OT de 

lijn doortrekt naar het NT om te laten zien dat Jezus de langverwachte 

Messias was en is.

Het hoofdstuk over de Shoah, als een strijd om Jeruzalem, laat zien dat de 

geschiedenis zich nog steeds herhaalt. Helder is de lijn die de schrijver laat 

zien tussen het ‘werk’ van de Moslim broederschap in 1937 en nu in 2012.

Kortom, een goed leesbaar boek met mooie illustraties van Ephraim 

Moshe Lilien (1874-1925). Is er dan niets op aan te merken? Ja toch wel, 

de woorden ‘God heeft geen zoon’ staan niet op de El Aksa Moskee, maar 

op de Rotskoepel.

 De Struikelstenen van Heidelberg

 Klaas de Jong

 Uitgeverij Toetssteen, Vledderveen

 ISBN 9789081891400

 127 pag. Prijs !10,-

De eerste volgelingen van Jezus waren Joden. De drieduizend mensen 

die op de eerste Pinksterdag tot bekering kwamen, waren allen Joden 

of Jodengenoten (niet-joden die de joodse godsdienst en levenswijze 

aangenomen hebben). Pas in Antiochië werden de gelovigen van de Weg 

voor het eerst christenen genoemd. 

Dit is algemeen bekend, maar omdat we vaak naar Bijbelgedeelten kijken 

met de bril van onze kerkelijke achtergrond, realiseren we ons niet altijd 

ten volle wat het Jood zijn voor deze eerste christenen inhield.

In dit artikel wil ik stilstaan bij de plaats waar het begon: de Joods-

christelijke gemeente in Jeruzalem. Wat hield het Jood zijn in voor deze 

eerste christenen? In een volgend artikel wil ik specifiek ingaan op de 

Joods-christelijke gemeenten in de rest van het land Israël in de eerste 

eeuwen. 

De gemeente van Jeruzalem

De eerste gemeente in Jeruzalem heeft maar kort bestaan. Voor de 

verwoesting van deze stad in het jaar 70 door de Romeinen hadden de 

Joodse christenen al de wijk genomen naar Pella, een Griekssprekende 

stad, die niet onder het gezag van Judea viel. Ze herinnerden zich dat 

Jezus in zijn rede over de laatste dingen al had aangekondigd dat de 

tempel verwoest zou worden (Matth. 24:2). Maar al veel eerder hadden 

vele gelovigen de stad verlaten. Na de steniging van Stefanus vond er een 

zware vervolging plaats, waarbij alle gelovigen verstrooid werden over 

Juda en Samaria. Alleen de apostelen werden ongemoeid gelaten en 

omdat zij bleven getuigen en prediken, groeide de gemeente in Jeruzalem 

weer opnieuw. Dat blijkt uit het feit dat hier later een vergadering van 

apostelen en oudsten werd gehouden naar aanleiding van de vraag of 

de gelovigen uit de heidenen besneden dienden te worden (Hand. 15). 

Het aantal gelovigen in de stad is niet bekend, maar het moeten er vele 

duizenden zijn geweest. Veel geleerden menen dat het boek Handelingen 

het aantal van deze Joodse christenen overdrijft, maar dat is niet juist.  

We dienen te bedenken, dat Jeruzalem in de eerste eeuw mogelijk 100.00 

inwoners telde en dat percentueel gezien de Joodse gelovigen tussen de 

vijf en tien procent van de bevolking hebben uitgemaakt. De gemeente 

van Jeruzalem was ook uniek, omdat ze nagenoeg alleen uit Joodse 

gelovigen bestond. 

Jeruzalem in het orthodoxe Jodendom 

De stad Jeruzalem neemt een belangrijke plaats in binnen het orthodoxe 

Jodendom. Dat was in de eerste eeuw al zo en ook vandaag de dag. 

Jeruzalem was de stad waar de tempel stond, de meest heilige plek van 

het Joodse volk. Van Joden in de diaspora werd verwacht dat ze drie maal 

per jaar naar Jeruzalem zouden optrekken tijdens de grote feesten Pesach 

(Pasen), Sjawoe’ot (Pinksteren) en Sukkot (Loofhuttenfeest). Op basis van 

het aantal lammeren dat in de tijd van Jezus werd geslacht tijdens het 

paasfeest, heeft men wel berekend dat er twee miljoen pelgrims naar 

Jeruzalem trokken. En ook nadat de tempel was verwoest en Jeruzalem 

was verlaten, bleef de gerichtheid op Jeruzalem bestaan. 

In het huidige Jodendom komt dat tot uiting doordat men nog steeds , 

als men bidt, in de richting van Jeruzalem bidt. De rabbijnen verwijzen 

hiervoor naar 1 Kon. 8: 48,49, het gebed van Salomo. Hieruit trekken  

zij twee conclusies:

In de eerste plaats bereikt het gebed dat wordt gebeden buiten het land 

Israël, God in de hemel via het land, de stad en de tempel. Dat wil zeggen, 

er bestaat een directe verbinding tussen de hemel, waar God troont en 

de tempel en de stad Jeruzalem. Vandaar dat wanneer iemand bidt, zijn 

gebed in de richting van Israël en van Jeruzalem gaat om vervolgens op 

de plaats, waar de tempel staat op te stijgen naar de hemel. De plaats van 

de tempel zou volgens deze opvatting het dichtst bij de hemel liggen.

Ook na de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen in het jaar 

zeventig en de vernietiging van de tempel, bleef in de Joodse gebeden 

het land Israël en de stad Jeruzalem een zeer centrale plaats innemen. 

Nog steeds bidden Joden minimaal drie keer per dag of men mag terug-

keren naar Jeruzalem, dat Jeruzalem en de tempel herbouwd mogen 

worden en dat de Messias mag komen om te heersen op de troon van zijn 

vader David in Jeruzalem.

Jeruzalem bij de Joodse christenen

Opmerkelijk is, dat we diezelfde gerichtheid op Jeruzalem ook aantreffen 

bij de eerste Joodse christenen, of messiasbelijdende Joden. De oorspron-

kelijke aanhang van Jezus bestond vooral uit mensen uit Galilea. Na de 

Joodse volgelingen van Jezus in het 
land van Israël in de eerste eeuwen

'De Struikelstenen van Heidelberg'

Hoe kon het toch kon gebeuren dat wij in Nederland het niet zagen aankomen dat in ons buurland Duitsland  

geprobeerd werd om de Joden totaal te vernietigen? Deze vraag heeft de Jong ertoe gezet om een boek te schrijven.

Ds. W. van Dijk, Kampen

Deel 1: De Joods-christelijke gemeente van Jeruzalem

Prof. Dr. Pieter A. Siebesma, Lunteren

Ieder jaar wordt er een transport met hulpgoederen 

voor diverse Messiasbelijdende gemeenten in Israël 

door onze Stichting gefinancierd. Wij helpen daarbij 

de Stichting Nachamu Ami in Ede.

Hebt u nog goede kleding over, dan kunt u die 

bezorgen op verschillende depotadressen, die u 

kunt vinden op de website www.nachamu.org

U kunt ook zelf allerlei kleding en andere zaken 

kopen in de winkel: Dorpsstraat 193, Lunteren. 

Hulptransport 
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uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem keerden ze niet terug naar 

Galilea, maar bleven in Jeruzalem wonen en daar getuigden ze dat Jezus 

de Messias is. Net als de orthodoxe Jden waren ze doordrongen van de 

tekst Jes. 2:3 “Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEEREN woord 

uit Jeruzalem”. Deze tekst werd in hun tijd vervuld en daarom diende het 

evangelie vanuit Jeruzalem verspreidt te worden. (Hand. 1:8). Het hele 

huis van Israël moest weten dat de gekruisigde Jezus de Messias is (Hand. 

2:36). Omdat Jeruzalem tijdens de grote feesten door talloze Joden uit 

de gehele wereld werd bezocht, was dit ook een geschikte plaats, zoals 

ook later de gemeente van Rome, hoofdstad van het Romeinse wereldrijk, 

een geschikte plaats zou worden voor de verkondiging van het evangelie.

  

Wanneer Paulus in 1 Cor. 14:36 de gemeente van Korinthe vermaant met: 

“Is het Woord Gods van u uitgegaan? Of is het tot u alleen gekomen?”, dan 

refereert hij aan de plaats waar het begon, Jeruzalem. Dat is ook de reden 

dat de apostelen preekten en getuigden van Jezus en zieken genazen in 

de meest centrale plaats van het Joodse volk, de tempel. (Hand. 3:11-26, 

5:12, 21-26, 42). We lezen dat de gemeente in kleine groepen bijeenkwam 

in de huizen, maar in zijn totaliteit in de tempel, in de zuilengang van 

Salomo. Je vraagt je af of ze zich wel ten volle realiseerden, dat het evan-

gelie dat ze verkondigden de tempel en haar eredienst overbodig maakte. 

De autoriteiten van de tempel en de Sadduceeën begrepen dat wel.  

Het is niet toevallig dat de eerste twee botsingen tussen de autoriteiten 

en de gelovigen, beschreven in het boek Handelingen, plaats vinden in de 

tempel. In Hand. 4 lezen we dat Petrus en Johannes, tijdens een preek in 

de tempel worden gearresteerd. Ze krijgen een verbod om het evangelie 

te prediken en worden dan vrijgelaten. Maar omdat ze zich daar niet aan 

houden, worden de apostelen een tweede keer gearresteerd in de zuilen-

gang van Salomo, gevangengezet en komen door bemiddeling van een 

engel des HEEREN weer vrij (Hand. 5:17).

Opmerkelijk is dat we deze gerichtheid op Jeruzalem ook aantreffen bij 

Joodse Christenen in de negentiende eeuw, in wat wel de bloeiperiode 

van de Jodenzending wordt genoemd. In deze tijd kwamen voor het eerst 

sinds de beginperiode van het christendom weer veel joden tot geloof in 

Jezus de Messias. Velen van hen werden zendeling onder hun eigen volk 

en het is opvallend dat ze vaak met hun arbeid begonnen in Jeruzalem. 

Dat is des te opmerkelijker, omdat het aantal Joden dat daar toen woonde 

minimaal was en Jeruzalem in die tijd een zeer ongezonde plaats 

was om te leven, omdat er veel malaria voorkwam. Bijvoorbeeld Rev.  

Aaron Bernstein, afkomstig uit een chassidisch milieu in Galicie, Polen, 

kwam door het lezen van het Nieuwe Testament tot bekering en na het 

voltooien van zijn theologische opleiding in 1871 werd hij als zendeling 

naar Jeruzalem uitgezonden. Bernstein moest na anderhalf jaar zijn werk 

daar dan ook opgeven vanwege zijn gezondheid. Veel Joods-christelijke 

zendelingen begonnnen hun werk in Jeruzalem en een aantal van hen is 

daar ook aan diverse ziekten overleden. 

De Zesdaagse Oorlog en de verovering van het oostelijk deel van 

Jeruzalem in 1967 heeft een enorme invloed gehad op het bewustzijn van 

de Joden wereldwijd. Een van de gevolgen na 1967 is het ontstaan van de 

Messiaanse beweging. Ook vandaag de dag zien we bij messiasbelijdende 

Joden een grote gerichtheid op Jeruzalem. 

Joodse gebruiken in de gemeente van Jeruzalem

Veel van wat we in Handelingen lezen, kunnen we pas goed begrijpen, 

wanneer we de Joodse context er bij betrekken. Zo wordt van de eerste 

gemeente in Jeruzalem gezegd “En zij waren volhardende in de leer der 

apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de 

gebeden.” (Hand. 2:42, 46) Het breken van het brood vond plaats in de 

woonhuizen. Er is altijd veel discussie geweest onder de commentatoren 

of hier sprake was van gemeenschappelijke maaltijden of van avond-

maalsvieringen. 

Wanneer we beseffen dat het hier gaat om gelovigen met een Joodse 

achtergrond, ligt het voor de hand te denken aan het gebruik dat ook 

vandaag de dag bij orthodoxe Joden voorkomt, nl. dat men aan het 

begin van bijvoorbeeld een sabbatsmaaltijd brood breekt en wijn drinkt.  

De uitdrukking ‘breken van brood’ wordt in het Hebreeuws batsa’ lechem 

of batsa’ pat genoemd. Hiermee wordt echter niet de alleen de handeling 

van het breken zelf bedoeld, maar dit omvat ook het opzeggen van de 

zegenspreuk (beracha), die men verplicht is hiervoor op te zeggen. 

De Joodse christenen in de eerste eeuw waren van huis uit vertrouwd met 

het gebruik brood te breken en de beracha daarover uit te spreken bij het 

begin van iedere maaltijd, waarin brood werd gebruikt, en met het gebruik 

brood te breken en wijn te drinken aan het begin van de maaltijd bij het 

ingaan van een sabbat of joodse feestdag. Je zou kunnen aannemen, dat 

men het breken van het brood en het drinken van de wijn specifiek betrok 

op de het sterven en de opstanding van de Messias. Daarom kun je dit 

geen avondmaalsviering in de klassieke zin des woords noemen.

Evenzo namen de Joodse christenen deel aan de gebedsdiensten in de 

Tempel. Het is niet duidelijk of ze eigen gebedsdiensten hielden of dat ze 

samen met de andere Joden deel namen aan de algemene diensten in 

de tempel. Na de verwoesting van de tempel zou dat niet meer mogelijk 

zijn. Binnen het Jodendom speelt liefdadigheid en hulp aan armen een 

belangrijke rol. In de Misjna treffen we een uitspraak aan van Simeon de 

Rechtvaardige (Spreuken der Vaderen 1:2), die stelde dat de wereld rust op 

drie dingen, op de Thora, de dienst aan God en de liefdadigheid. 

Het spreekt dan vanzelf dat de Joodse volgelingen van Jezus uitmuntten 

in de hulp aan behoeftigen en armen. In Hand. 4:34 lezen we, dat niet één 

gemeentelid behoeftig was, omdat rijke leden stukken grond en huizen 

verkochten en het geld aan de apostelen gaven. Als in Hand. 6 gemor 

ontstaat bij de Grieks sprekende Joden, omdat hun weduwen verwaar-

loosd worden, nemen de apostelen meteen maatregelen. Er worden 

zeven diakenen aangesteld. Net als vandaag de dag vestigden in de eerste 

eeuw zich veel bejaarde echtparen zich in Jeruzalem om daar de laatste 

jaren van hun leven door te brengen en om uiteindelijk in Jeruzalem 

begraven te worden. Omdat ook toen vrouwen ouder werden dan 

mannen, waren er veel alleenstaande weduwen, die afhankelijk waren van 

hulp. Er waren veel Joodse organisaties in Jeruzalem die hulp en voedsel 

verschaften aan deze weduwen en zo ook de christelijke gemeente van 

Jeruzalem.

 

Het houden van de Thora

Dat de Joodse gelovigen in Jeruzalem zich aan de wet hielden spreekt 

vanzelf. Dat waren ze van huis uit gewend. Voor gelovigen met een niet-

joodse achtergrond lag dat anders. Door het geloof in Jezus Christus 

konden zij tot God de Vader komen buiten de wet om. Pas daarna werden 

zij geconfronteerd met hun Joodse broeders en zusters, die er geheel 

andere gewoonten op na hielden dan zij. Hoe Joodse en niet-Joodse 

gelovigen met elkaar om dienen te gaan, daarover werden in Hand. 15 op 

het zogenaamde apostelconvent beslissingen genomen. 

De aanleiding tot deze vergadering van apostelen en oudsten in Jeruzalem 

vormde een meningsverschil binnen de gemeente van Antiochië. Enkele 

uit Jeruzalem afkomstige Joodse christenen leerden, dat indien de niet-

joodse leden van deze gemeente zich niet lieten besnijden, zoals dat 

was voorgeschreven in de Thora van Mozes, zij niet behouden konden 

worden. Paulus en Barnabas verzetten zich fel tegen deze opvatting. Toen 

de standpunten niet tot elkaar kwamen, besloot men in Jeruzalem bij de 

moedergemeente advies te vragen. 

Ook binnen de gemeente van Jeruzalem leefde deze vraag. Voor Joden, 

met name zij die uit de kring van de Farizeeën afkomstig waren, gold 

welhaast als vanzelfsprekend dat niet-joden zich moesten laten besnijden. 

Maar Paulus hield hiertegen een betoog (Hand. 15:7-11). Uiteindelijk nam 

Jacobus, die als de leider van de gemeente gold een beslissing. 

Deze Jacobus was niet de apostel Jacobus en broer van Johannes.  

Deze was al in een eerder stadium door koning Herodes vermoord (Hand. 

12:2). Het gaat hier naar alle waarschijnlijkheid om Jacobus de broer van 

Jezus (Gal. 1:19) en schrijver van de gelijknamige brief.

Het is opmerkelijk dat niet een van de twaalf apostelen de leiding van de 

gemeente had, immers die zullen wel veel op reis zijn geweest, maar juist 

deze Jacobus. De kerkvader Eusebius vertelt in zijn Kerkgeschiedenis, 

dat hij “de rechtvaardige” werd genoemd. Deze titel (in het Hebreeuws 

tsaddiek) is een typisch Joodse titel en wijst erop dat hij zich nauwgezet 

aan de Joodse voorschriften hield. Zo was Jacobus, aldus Eusebius, een 

Nazireeër, die geen wijn of bedwelmende drank dronk, en op wiens hoofd 

nimmer een scheermes kwam, zoals eertijds ook bij Simson het geval 

was. Hij was regelmatig in de tempel te vinden , waar hij voorbede deed 

voor zijn volk. Hij lag zo vaak in de tempel op zijn knieën om voor zijn volk 

om vergeving te bidden, dat hij eelt op zijn knieën had gelijk een kameel! 

Ondanks het feit dat hij zelf in alle opzichten, wat wij zouden noemen 

een orthodoxe Jood was, behoorde hij in tegenstelling tot vele van zijn 

discipelen niet tot de radicale richting van de Joodse christenen. Hoewel 

hij zelf zich wel aan de Thora hield, wilde hij dit aan de niet-joden niet 

opleggen, met uitzondering van voedsel, dat door de afgoden was bezoe-

deld, van hoererij, van het verstikte en van bloed. (Hand. 15:19-21). Bij het 

verstikte moeten we denken aan het eten van dieren die niet zijn geslacht, 

maar die op een andere wijze om het leven zijn gekomen, bijvoorbeeld 

door middel van een strik, doordat ze zijn doodgeknuppeld, of door een 

ongeluk. De reden is, dat men bij verstikte dieren het bloed er niet uit heeft 

laten lopen, zoals dat in Lev. 17:10-16 wordt voorgeschreven.

In het licht van de huidige discussies over de vraag of gelovigen de sabbat 

dienen te vieren, is het opmerkelijk dat dit in Hand. 15 niet wordt genoemd.

In het jaar 70 werd Jeruzalem verwoest en hield de gemeente van 

Jeruzalem op te bestaan. Maar op andere plaatsen in het land van Israël 

bleef ze bestaan. Daarover in een volgend artikel meer.

De Zesdaagse Oorlog en de  

verovering van het oostelijk deel van 

Jeruzalem in 1967 heeft een enorme 

invloed gehad op het bewustzijn  

van de Joden wereldwijd. 
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We zien er naar uit: elkaar ontmoeten! De verbondenheid 
ervaren, vreugden en zorgen delen. Horen hoe het gaat 
in de gemeente of met een project. Bespreken hoe 
de gelden besteed worden en samen kijken naar de 
toekomst. Nieuwe mensen ontmoeten, wat nu of later 
kan resulteren in een nieuw project. Het mooiste is altijd: 
Samen biddend alles in Gods hand leggen. Graag laten 
we u delen in het laatste werkbezoek van bestuursleden 
aan Israël.

Netanya

Op dinsdag 29 mei 2012 arriveren G.J. Gersie, M. Hop en ds. A. Jonker 

in hun hotel in Netanya. Daar komt de volgende ochtend ook Michaël 

Nissim uit Nahariya, vlak bij de Libanese grens. We horen dat het met 

hem, zijn vrouw en dochters goed gaat. We spreken uitgebreid over het 

leven in de gemeente Or Ha Galil. Er zijn zorgen die we delen. De situ-

atie ten aan zien van de leiding over de gemeente is niet geheel duidelijk.  

Het gemeenschappelijk gebed geeft des te meer vertrouwen in God Die 

alle dingen leidt en bestuurt.

’s Middags ontmoeten we in het Israël College of the Bible in Netanya 

Erez Soref (president) en Vered Hillel (Academic Dean). We bekijken het 

gebouw en zien mooie collegezalen, waar op dat moment les gegeven 

wordt. We komen echter niet voor het gebouw of de lessen die in het 

gebouw gegeven worden. We spreken met een enthousiaste Vered over 

het digitale onderwijs op afstand wat door ons geïnitieerd is en financieel 

gesteund wordt. Na instructie door Ir. Raymond Warnaar van stichting 

NET zijn nu 9 docenten van ICB betrokken bij het ontwikkelen van digitale 

cursussen en het begeleiden van 56 studenten. 

Om enkele cursussen te noemen: Achtergronden van het oude testa-

ment, theologie van de Thora, rabbijnse literatuur, bijbelse geografie, 

Joods-christelijke relaties. We zijn onder de indruk van datgene wat al tot 

stand gebracht is, maar er zijn nog veel uitdagingen!

Haifa

We ontmoeten Leon Mazin en zijn secretaresse Anna van de Shavei Sion 

gemeente. Met deze Russisch sprekende gemeente gaat het goed. Men 

staat op het punt om met steun uit het buitenland een eigen pand te gaan 

kopen. Aan het einde van onze ontmoeting laat Leon ons dat nog even 

van buiten zien.

We merken opnieuw dat vanuit de gaarkeukens in Nazareth en Haifa goed 

werk gedaan wordt. Mensen die ondersteuning nodig hebben, worden 

door de Sociale Dienst naar Nina Mazin verwezen. Zij spreekt met hen 

en beoordeelt de omvang en de duur van de ondersteuning. Sommige 

mensen krijgen een ‘droog voedselpakket’. Zo kan er met hetzelfde geld 

meer gedaan worden en blijven de hulpvragers ook zelf actief! Daarnaast 

blijft het belangrijk om ook warme maaltijden te verstrekken. De nieuwe 

kokkin in Haifa doet haar werk met vreugde en tot volle tevredenheid van 

Leon en Nina. We horen ook het goede gerucht dat sommige mensen die 

maaltijden ontvangen, naderhand geïnteresseerd raken in het evangelie. 

Gods werk in mensenharten gaat door!

Nu we toch in Haifa zijn bezoeken we ook het bejaardencentrum van de 

Messiasbelijdende Joden: Ebenezer Home. We merken om ons heen de 

liefde waarmee men de bejaarden omringt! Johnny Khoury geeft op een 

enthousiaste wijze leiding. Hij vertelt ons dat veel bewoners slechts een 

staatspensioen krijgen en daarom maar 1/5 deel van de kostprijs kunnen 

bijdragen. Zo kan er voor één persoon een tekort zijn van ! 1300,00 in 

een maand. We ervaren de nood die er op deze wijze is en nemen die 

mee naar Nederland… 

Werkbezoek Israël We spreken ook Chanan Lukatz, de directeur van Keren Hadadit en voor-

zitter van de Messianic Jewish Alliance. Ieder jaar geven wij een bedrag 

aan dit diaconale fonds waarvan de naam betekent: ‘Fonds voor weder-

zijdse hulp’. Een lid van een Messiasbelijdende gemeente die plotseling 

voor (te) grote uitgaven staat, kan een beroep doen op de eigen diaconie. 

Wanneer twee ouderlingen van de gemeente akkoord gaan met de 

aanvraag betaalt de eigen diaconie 20% van het benodigde bedrag en 

Keren Hadadit vult dit aan tot 100%. Er zijn ongeveer 50 tot 80 aanvragen 

per jaar en wie een uitkering ontving, mag pas na twee jaar opnieuw een 

aanvraag indienen. Als bestuursleden zijn we dankbaar dat we deze diaco-

nale ondersteuning mede mogelijk kunnen maken. 

Rishon Le Tsion

David Zadok de directeur van de uitgeverij Ha Gefen(de wijnstok) verwel-

komt ons in zijn kantoor in Rishon Le Tsion. Omdat hij zeer druk is, wordt 

door ons sinds maart 2012 een bureaumanager Itzhar Verdinon voor 

50% bekostigd. Zo heeft David meer tijd voor allerlei contacten en ook 

voor het werk als ouderling in de gemeente Grace and Truth (Genade 

en Waarheid). David vertelt ons dat er grote veranderingen komen in 

zijn leven. De gemeente heeft hem beroepen tot haar predikant en hij 

heeft dit beroep na biddende overweging mogen aannemen. We weten 

inmiddels dat de bevestiging zal plaats vinden op Deo volente zaterdag  

12 januari 2013.

Het project van de uitgeverij dat door ons gesteund wordt, is de prach-

tige geïllustreerde Bijbel voor kinderen. De tekst van de Bijbel wordt op 

een begrijpelijke wijze weergegeven en van prachtige illustraties voorzien.  

Het vijfde en laatste deel van het O.T. zal waarschijnlijk januari 2013 gereed 

zijn. Er zijn vergevorderde plannen om daarna het N.T. op dezelfde wijze 

te gaan uitgeven. We worden opnieuw overtuigd van het grote belang van 

de toerusting van kinderen en van ouderen die het klassieke Hebreeuws 

niet machtig zijn. 

Na de lunch gaan we samen naar de in aan bouw zijnde kerk in Kanoth/

Gedera, waar we kennis maken met Itzhar Verdinon. Na een hartelijk 
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afscheid van deze broeders vertrekken we naar Jeruzalem, maar helaas 

blijft de mobiele telefoon van de voorzitter achter in de auto van David. 

Gelukkig moet een vriend de volgende avond naar Jeruzalem en hij 

brengt het verloren voorwerp in ons hotel. Een echte vriendendienst!

Jeruzalem

Op de sabbat gaan we naar het welbekende pand aan de Jaffastraat. Met 

dit project is de stichting begonnen in 1999. Nog steeds zijn we onder 

de indruk van de goede kwaliteit van de bij de renovatie gebruikte mate-

rialen. Onze vriend ds. Jossi Ben Zvi leidt de dienst in het Hebreeuws 

en zijn vrouw Mirjam vertaalt voor ons. De preek over de priester-

zegen uit Numeri 6 is een woord naar ons hart. Samen vieren we het  

Heilig Avondmaal waarin we de verbondenheid in het geloof in onze 

Heiland Jezus de Messias mogen ervaren. We drinken daarna gezellig een 

kop koffie en praten na over de dienst, vervolgens zoeken we de rust van 

ons hotel op. 

De volgende dag bezoeken we eerst Sandy Shoshani die leiding geeft 

aan het project ‘Bead Chaim’ (voor het leven). Zij en haar medewerk-

sters proberen de vraag naar abortus provocatus in Israël te verminderen.  

Sandy vertelt ons: ‘In ieder gesprek wat we met een ongewenst zwan-

gere vrouw voeren, blijkt dat zij in haar hart haar kindje toch niet kwijt 

wil. Wanneer het lukt om een persoonlijke ontmoeting te krijgen, dan 

gaat meer dan 90% niet over tot abortus! Wij geven hen begeleiding en 

ook financiële steun’. Men kan moeder en kind één jaar helpen met een 

bedrag van ongeveer ! 1200,- . De organisatie is goed gestructureerd en 

de omvang van het werk groeit. Onze financiële bijdrage is noodzakelijk 

en wordt zeer gewaardeerd!

’s Middags gaan we weer naar Jossi en Mirjam Ben Zvi en spreken over 

het werk in de kleine gemeente. Evenals bij andere voorgangers horen 

we ook hier van de moeite om de jongelui te bereiken en vast te houden. 

Dit is in Israël nog moeilijker dan in Nederland omdat er zo weinig 

Messiasbelijdende Joden zijn. 

Vered Hillel (Academic Dean)

Nieuw pand Shavei Sion gemeente

Chanan Lukatz (midden)

Prikbord bij 'Bead Chaim'
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Voor een van bovenstaande sprekers op uw gemeenteavond kunt u contact opnemen met: Ds. A. Jonker, ajonker@messiasbelijdendejoden.nl

Een Messiasbelijdende Jood in uw gemeente in 2013 of 2014? 

Tournee ds. Ben Zvi
D.V. 23 t/m 28 januari 
2013

Velen zien uit naar een Bijbellezing van 

deze Messiasbelijdende predikant. Na 

de lezing is er ook altijd gelegenheid om 

vragen te stellen en verder contact te leggen. De agenda is als volgt:

Sommelsdijk, woensdag 23 januari: 20.00 uur in ‘Herv. Ver.

gebouw Vita Nova’, Van Aerssenstraat 5. Info: Matthijs Guijt, tel. 

0187 – 484 882.

Alkmaar, donderdag 24 januari: 20.00 uur in ‘Orgelzaal Booij’, 

Daalmeerpad 13. Info: Anneke Wordragen-Smits, tel. 072 – 561 9690.

Zwaagwesteinde, vrijdag 25 januari: 19.30 uur in Chr. Geref. Kerk, 

Noorder Stationsstraat 31. Info: S. Procee, tel. 0511 – 441 268

Waalwijk, maandag 28 januari: 19.45 uur in ‘Gemeentecentrum De 

Rank’, Hollandsestraat 5. Info: Henk Spuijbroek, tel. 0416 – 336 249.

Tournee Leon Mazin  
D.V. 15 t/m 21 maart 
2013

De voorganger van de gemeente Shavei 

Tsion (Wedergekeerden van Sion) in 

Haifa hoopt opnieuw Nederland te 

bezoeken. Hij zal spreken over zijn werk in Haifa, maar vooral over 

de Heere Jezus als het Brood des Levens. De agenda is als volgt:

Assen, vrijdag 15 maart: 20.00 uur in ‘Bethelkerk,  

Groningerstraat 16. Info: Johan Kisjes, tel. 0592 – 407 998.

Putten (speciaal voor de jeugd), maandag 18 maart: 19.30 uur 

in ‘de Aker’, Fontanusplein 2. Info: ds. A. Jonker. 

(nog vrij), dinsdag 19 maart

Boven Hardinxveld, woensdag 20 maart: 20.00 uur in 

Kerkcentrum, Paulus Potterstraat 20. Info: ds. P. Vernooy,  

tel. 0184 – 613 079.

Willige Langerak / Schoonhoven, donderdag 21 maart:  

20.45 uur in De Bron, Montignylaan 18. Info: J.C. van Roest,  

tel. 0182 – 386 285.

Tournee ds. David Zadok 
D.V. 1 t/m 6 oktober 
2013

David Zadok is in 1961 geboren in 

Israël, maar bracht zijn jeugd door bij 

een oom en tante in Iran. Vlak voor 

de Perzische revolutie in 1978 ging hij naar Californië, waar hij 

tot geloof in Jezus de Messias kwam. Na een studie in compu-

ters en MBA keerde hij terug in Israël waar hij zijn dienstplicht 

vervulde. Later was hij als majoor verantwoordelijk op het terrein 

van computers en project management. Hij werd ouderling in de 

Grace and Truth Gemeente en studeerde van 2003 tot 2005 aan 

het Westminster Theologisch Seminarie. Daarna werd hij directeur 

van uitgeverij HaGefen en opnieuw ouderling in zijn vertrouwde 

gemeente. Het vertrouwen van de gemeente in hem is zo groot 

dat hij in januari 2013 als haar predikant bevestigd zal worden.  

Hij is getrouwd met Eti en zij hebben samen drie kinderen.

Van 1 t/m 6 oktober 2013 hoopt hij voor het eerst op onze 

uitnodiging naar Nederland te komen. Wanneer u graag wilt dat 

hij op uw gemeenteavond spreekt, kunt u contact opnemen met: 

ds. A. Jonker (ajonker@messiasbelijdendejoden.nl )

Bezoek aan  
Jaffastraat 17 

Een reis naar Israël zonder een 

Messiasbelijdende predikant te ont- 

moeten is niet compleet! Ds. en mevr. 

Ben Zvi ontvangen u graag in het 

centrum van de Bat Tsiongemeente aan 

de Jaffastraat. Op de sabbat houdt ds. Ben Zvi de samenkomst met 

zijn gemeente en is het niet mogelijk om groepen te ontvangen. 

Wel is er de mogelijkheid om als groep een dienst te hebben 

onder leiding van ds. Ben Zvi en daarna samen koffie te drinken.  

Ook kunt u op een doordeweekse dag het centrum met een 

prachtige souvenirshop bezoeken. Wanneer u er zeker van 

wilt zijn dat u als groep ontvangen kunt worden, neemt u dan 

telefonisch contact op met ds. Ben Zvi om een afspraak te maken.  

Thuis: 00-972 – 2 – 53 55 506) Jaffastraat 17: 00-972 – 2 – 62 23 030 

Mobiel: 00-972 – 544 - 37 57 67

Contact met  
messiasbelijdende Joden

Ook is de dienstplicht in het leger een moeilijke tijd. Nu de Jaffastraat en 

de tramlijn helemaal klaar zijn, is het pand beter bereikbaar voor bezoek 

aan de winkel door autochtone bevolking en door toeristen. Jossi is blij 

dat er regelmatig groepen komen waar hij op zondag een speciale dienst 

mee mag houden. Hij merkt dat Gods Woord gezegend wordt en mensen 

zich door dat Woord mogen laten sterken. Als bestuursleden zijn we 

dankbaar dat de verkondiging van het Evangelie van Jezus de Messias op 

deze wijze mag plaats vinden. 

Tenslotte bezoeken we in Jeruzalem Victor Kalisher, de directeur van 

de Bible Society in Israël. Hij zegt ons opnieuw dat Messiasbelijdende 

Joden in Israël behoefte hebben aan toerusting met goed bijbels mate-

riaal. Er ontstaat op dit moment meer openheid voor de Bijbel. Dat is een 

grote genade van God. Van de door ons gesubsidieerde parallelbijbel 

Hebreeuws/Arabisch worden op dit moment 5000 exemplaren gedrukt. 

Aan de website met het Oude en Nieuwe Testament in het Hebreeuws, 

wordt hard gewerkt. Het is de bedoeling dat in januari 2013 een eerste 

versie beschikbaar zal zijn als ‘pilot’ voor verdere verfijning. Wat zal het een 

zegen zijn, wanneer iedere Jood op internet de hele Bijbel in eigen taal 

kan lezen en bestuderen! We hebben samen grote verwachtingen van dit 

project en leggen dit biddend in Gods hand.

We keren als bestuursleden terug naar Nederland, verwonderd en dank-

baar dat de Heere ons werk in Israël zo zegent. Tegelijk danken we u voor 

uw giften, waardoor dit alles mogelijk is!

Zelf Israël bezoeken?
Israël Rondreis van 2 tot en met  
12 september 2013

Is het een lang gekoesterde wens om (weer) met eigen ogen Israël te 

zien? Wilt u graag nieuwe dingen meemaken en Messiasbelijdende 

Joden ontmoeten? Ons bestuurslid ds. A.D. Goijert uit Nijkerk wil 

op deze boeiende reis uw reisleider zijn. 

U bezoekt o.a. bekende plaatsen als Caesarea, Nazareth, 
Meer van Galilea, bronnen van de Jordaan, de hoogtepunten 
van Jeruzalem, Dode Zee en Masada. Maar ook gaat u naar 
de Messiasbelijdende gemeente in Haifa van Leon Mazin, 
ontmoet u Yoyakim Figueras in Arad en bezoekt u de nieuwe 
kerk van de Grace and Truth gemeente van David Zadok in 
Kanoth/ Gedera. Het belooft een onvergetelijke reis te worden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ds. Goijert. 
E-mail: a.goijert3@upcmail.nl of telefonisch 033-8446241.

Victor Kalisher
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