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De oogst van Aser
Een Messiaanse middag- en avondschool in Akko
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In de oude havenstad Akko, in het 
noordwesten van Israël, bevindt zich 
na tweeduizend jaar weer een kleine 

gemeenschap van Messiasbelijdende 
Joden. In de tijd van de apostel Paulus 
was hier al een Messiaanse gemeente. 
Toen heette Akko, Ptolemaïs. Paulus 
bezocht er de broeders en zusters 
op zijn terugreis naar Jeruzalem 
(Handelingen 21:7).  
De moderne Messiaanse gemeente in 
Akko heet ‘De oogst van Aser’ (Katsir 
Asher), genoemd naar de stam Aser die 
hier ooit woonde (Rechters 1:31).  
De gemeente wordt geleid door Guy 
Cohen (43) en zijn vrouw Tali. Het 
Comité Gemeentehulp Israël was 
onlangs weer bij Guy en Tali op bezoek 
omdat er nieuwe ontwikkelingen zijn. 
Om uw geheugen wat op te frissen,  
vroegen we Guy Cohen om nog kort  
te vertellen over zijn wonderlijke 
bekering tot Jesjoea. 

Lees verder op de volgende bladzijde >>



verschillende Hebreeuwse woorden 
zijn, maar ik hield mijn mond. Hij was 
immers de rabbijn. In de jaren erna 
ging ik steeds meer twijfelen aan de 
manier waarop de rabbijnen de Bijbel 
uitlegden. Ik twijfelde ook aan hun 
integriteit omdat ik zag hoe de gelo-
vigen geestelijk en financieel gemani-
puleerd werden.’ 

Niet langer orthodox
‘Toen ik achttien jaar was, besloot ik 
om de orthodoxie te verlaten. Ik bleef 
trouw aan het Jodendom, de Tora en 
de tradities, maar de orthodoxe stro-
ming waartoe ik behoorde, hield ik 
voor gezien.

Ik ging in militaire dienst, studeerde 
daarna accountancy en kreeg een 
baan in Akko bij de belastingdienst. 
Al die tijd bleef ik nieuwsgierig naar 
de ware identiteit van de beloofde 
Messias. Maar dat dit Jezus zou kun-
nen zijn, de Messias van de christenen 
die ons Joden al tweeduizend jaar het 
leven zuur hebben gemaakt, sloot ik 
ten enen male uit.’

Een bijzondere lunchpauze
‘Op zekere dag gebeurde er iets bij-
zonders. Gewoonlijk ging ik tijdens 
de lunchpauze een rondje wandelen 
door Akko. Maar op die dag kreeg ik 
midden op straat plotseling een boek 
in mijn handen geduwd. In een reflex 
wilde ik het boek meteen teruggeven, 
maar vreemd genoeg kon ik de man 
in kwestie nergens meer vinden. Ik 
liep terug naar mijn werk, en sloeg 
het boek open. Tot mijn schrik zag ik 
dat het ‘t evangelie van Matteüs was. 
Ik bladerde wat door de eerste hoofd-

stukken en was verbaasd over de Joodse 
sfeer die ik op iedere bladzijde aantrof. 
Ik besloot om het boek te gaan lezen, 
puur uit nieuwsgierigheid en omdat 
Jesjoea en bijna alle andere personen 
die in het boek genoemd worden Joden 
waren.’ 

Mijn ogen gingen open
‘Ik denk dat ik er zo’n half jaar lang 
telkens een stukje uit heb gelezen. 
Totdat ik bij hoofdstuk 21 kwam en las 
dat Jesjoea op een ezel Jeruzalem bin-
nenreed. Toen gingen mijn ogen open. 
Ineens begreep ik dat Zacharia 9:9 en 
Matteüs 21:7 over één en dezelfde 
Persoon handelen. Ik ben daarna op 

zoek gegaan naar een Messiaanse 
gemeente. Die vond ik in Haifa, de 
gemeente van ‘Tents of Mercy’ (ten-
ten van genade). Drie jaar lang heb 
ik een beetje anoniem daar gezeten. 
Uiteindelijk wist ik het zeker dat Jesjoea 
de Messias is en ben ik gedoopt in het 
Meer van Galilea. Ik had inmiddels 
mijn vrouw Tali kennen, een Russische 
Jodin die ook in Jesjoea gelooft. Samen 
begonnen we te bidden voor een plek 
voor Messiaanse Joden in Akko.’

Inwijding
‘In 2005 mochten we met de zegen van 
‘Tents of Mercy’ de gemeente ‘Katzir 
Asher’ inwijden.’ Voor mij is het heel 
belangrijk dat we onderdeel uitmaken 
van een grotere kring van Messiaanse 
gemeentes, dan kun je je spiegelen 

Guy: ‘Ik ben geboren en getogen 
in Akko als de kleinzoon van een 
Sefardische rabbijn. Van mijn moeders 
kant stam ik van een Joods Levitisch 
geslacht uit Jemen, en van mijn vaders 
kant van een geslacht van Sefardische 
Joden uit de stam Juda. Tijdens de 
inquisitie vluchtten mijn voorou-
ders van vaders kant vanuit Spanje 
naar Marokko, en in de vorige eeuw 
kwamen ze naar Israël. Ik kreeg een 
streng orthodoxe opvoeding. Toen ik 
dertien jaar was, vlak voor mijn bar-
mitswa, had ik een discussie met mijn 
rabbijn over Zacharia 9:9. Ik vroeg 
hem waarom de profeet schrijft dat 
de Messias op een ezel Jeruzalem zal 
binnenrijden. ‘Is het niet beschamend 
dat de Messias geen modern trans-

portmiddel zal gebruiken in deze tijd 
van vliegtuigen en auto’s?’, vroeg ik 
hem. Hij legde uit dat het Hebreeuwse 
woord voor ezel ook kan worden ver-
taald met ‘materie’. Ik vond dat een 
rare kronkel omdat het twee totaal 
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aan elkaar en altijd om advies en hulp 
vragen.’

Hele samenleving
‘Als gemeente zijn we actief voor de 
hele samenleving. We helpen de armen 
met voedsel en kleding en we hebben 
hier in ons gebouw ook een afdeling 
van Be’ad Chaim, de Messiaanse pro-
life-beweging die ook officieel erkend 
is door de staat. Hier worden gesprek-
ken gevoerd en bieden we hulp aan 
vrouwen die ongewenst zwanger zijn 
en een abortus overwegen, of die ertoe 
worden gedwongen.’ 

De kinderen
‘Ondanks de groei in de gemeente, 
zagen Tali en ik dat we onze wieken 
verder moesten uitslaan. We zagen dat 
de kinderen van onze gemeenteleden 
er een beetje bij hingen. En we wisten 
dat ze het niet makkelijk hadden. Thuis 
wordt er vaak nog Russisch gesproken 
(bijna tachtig procent van onze gemeen-
teleden komt uit Rusland), terwijl de 
kinderen zelf vloeiend Hebreeuws 
spreken. En het geloof in Jesjoea levert 
vooral op school de nodige problemen. 
Openlijk erover praten kan vaak niet, en 
meestal zijn ze de enige in de klas met 
een Messiaanse achtergrond. Op de een 
of andere manier is er toch vijandschap 
ten opzichte van Joden die in Jesjoea 
geloven, een lichte vorm van discrimi-
natie. Daarom is het voor deze kinderen 
heel belangrijk dat ze omgaan met 
kinderen met dezelfde achtergrond. 
Kinderen willen er nu eenmaal bij horen 
en onderdeel uitmaken van een groep. 
Dus zijn Tali en ik vijf jaar geleden 
begonnen met buitenschoolse activitei-
ten voor deze kinderen.’ 

Superleuke middag en avond
‘Eén keer per week halen we de kin-
deren om vier uur ’s middags op uit 
verschillende dorpen en steden in het 
westelijk deel van Galilea. We brengen 
ze dan naar onze locatie op het indu-
strieterrein van Akko en geven ze een 
superleuke middag en avond tot een 
uur of acht. Samen met kinderen uit 
Messiaans-Joodse en evangelisch-Ara-
bische gezinnen doen we allerlei acti-
viteiten. En juist het feit dat ze allemaal 
bekend zijn met het evangelie en met 

Jesjoea geeft ze een gevoel van saam-
horigheid. Ze krijgen een breed scala 
van activiteiten aangeboden, van sport 
tot kunst en cultuur, en natuurlijk ook 
onderwijs over Bijbelse thema’s. We 

hebben nu een team van zo’n zeventig 
vrijwilligers en professionals. Maar het 
belangrijkste aspect van dit naschoolse 
project is toch dat de kinderen samen 
zijn met geloofsgenoten.’ 

Veel meer dan een kinderclub
‘We werken nu met kinderen van de 
basisschoolleeftijd omdat we gewoon 
niet meer ruimte en faciliteiten hebben. 
We doen namelijk veel meer dan een tra-
ditionele kinderclub, want de kinderen 
leren echt op hoog niveau hun talenten 
te ontwikkelen. Sommige docenten 
worden ook betaald. We vragen geen 
bijdrage van de ouders omdat de meeste 
ouders nauwelijks hun eigen gezin kun-
nen onderhouden. Wij stellen daarom 
bijdragen van broeders en zusters uit 
Nederland bijzonder op prijs.’

Onze droom
‘Maar onze droom gaat verder. Wij willen 
op termijn heel graag een centrum bou-
wen waar veel meer kinderen kunnen 
komen. Een multifunctioneel gebouw 
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De kinderklasjes die intensief worden gebruikt



waarin de Messiaanse gemeente, de 
kinderactiviteiten en al onze andere 
activiteiten gehuisvest kunnen worden. 
Vooral voor de uitbreiding van het kin-
derwerk is dat noodzakelijk. Nu komen 
er per keer vijfenveertig kinderen naar 
de buitenschoolse activiteiten, maar dat 
is echt het maximum. Ook zouden we 
nog meer activiteiten willen toevoegen 
zodat ieder kind zijn of haar talenten 
nog beter kan ontwikkelen. Nu zijn er 
zeven activiteiten waaruit ze kunnen 
kiezen, maar in de toekomst hopen we 
veel meer disciplines aan te kunnen 
bieden. We hebben de bouwplannen al 
klaarliggen, nu de financiën nog.’

Effect
‘Het effect van de buitenschoolse 
activiteiten is heel bijzonder. In de 
afgelopen vijf jaar dat we nu bezig zijn 
is wel bewezen hoe belangrijk het is 
voor kinderen van Messiaans-Joodse 
ouders en evangelische Arabische chris-
tenen om met gelijkgezinde kinderen 
om te gaan. De kinderen voelen zich 

nu veel meer een onderdeel van de 
Messiaanse beweging. Ze ontdekken 
dat geloven in Jesjoea niet vreemd 
is en dat het belangrijk is om samen 
met andere gelovige mensen het 
verschil te maken in de maatschappij. 

Ze weten nu dat ze vrienden hebben, 
ook al wonen die misschien tien of 
twintig kilometer bij hen vandaan. En 
natuurlijk leven we in een tijd dat de 
meeste kinderen via hun smartphone 
contact met elkaar kunnen hebben.’

Tekst: Peter de Bruijne

Schoolproject
Als CGI willen we graag bijdragen aan het 
schoolproject in Akko. Het gaat om een  
investering in de toekomst van honder-
den kinderen uit Messiaans- Joodse en 
Evangelisch-Arabische kinderen in Galilea. 

Door hun deelname aan het schoolproject  
ontwikkelen ze hun talenten en wordt 
gebouwd aan een stevig fundament onder  
hun geloofsleven.

Project 1754 • AKKO • Harvest of Asher (Tents of Mercy)

Ingang van het huidige pand van ‘Katsir Asher’De haven van Akko

Het doopbasin van de gemeente

De Torarol waaruit op Sabbat wordt voorgelezen

Maar onze droom gaat 
verder: een centrum 

waar veel meer kinderen  
kunnen komen



Na een intense en angstige week 
waarin we moesten strijden tegen uit 
de hand gelopen branden vanwege 
buitengewone droogte en ongewoon 
harde winden, is duidelijk dat Israël zich 
midden in een periode van  
droogte bevindt.

Deze zomer gaat de geschiedenis van het 
moderne Israël in als de langste zomer ooit. 
Vanaf april was er geen regen gevallen. 
Stroompjes en zelfs watervallen droogden 
op.
Ondanks een beetje regen in de het midden 
van het land in oktober, droegen inwoners 
tot laat in november nog zonnebrillen en 
t-shirts.

Droogte is niet nieuw in Israël. Eigenlijk zijn 
ze vrij normaal en Israëli’s zijn gewend om 
zuinig om te  gaan met water in huis en tuin. 

En als belangrijke waterreservoirs in de 
Golan droogvallen, moeten ook de boeren 
hun sprinkler- en irrigatiesystemen die niet 
direct nodig zijn, afsluiten.

‘Helaas moeten we uitgaan van de strategie 
dat het elk jaar een droog jaar zal zijn totdat 
het tegendeel blijkt’, zegt de directeur van 
de Galon Association die verantwoordelijk is 
voor de watervoorziening aan boeren op de 
Golan Hoogvlakte.

Israël staat wereldwijd bekend om haar 
expertise in waterwinning bij extreme 
droogte. Dankzij innovatieve irrigatie en 
ontzilting van zeewater is er nog steeds 
water beschikbaar, ook al is de prijs daardoor 
wel gestegen. Intussen stelt Israël de 
expertise en kennis ook ter beschikking 
aan andere landen die kampen met een 
watertekort.

Druip, hemel van boven,
en laten de wolken gerechtigheid uitgieten,
laat de aarde zich openen.
Laten de wolken heil voortbrengen,
en laat de aarde tegelijk gerechtigheid doen opkomen.
Ík, de HEERE, heb het geschapen.
Jesaja 45:8

Overgenomen van KehilaNews / Karen Falkner

Droge WINTER
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‘Een Israëlreis inspireert je voor het leven. Maar wie de 
voorganger of oudste laat deelnemen aan een studiereis, 
inspireert daarmee de hele gemeente.’

In de periode van 2 tot en met 10 november is een groep 
van tien deelnemers meegegaan met de tiendaagse CGI-
Studiereis naar Israël onder leiding van Peter en Vanessa 
Steffens. Tien deelnemers, uit verschillende achtergronden, 
die ruimte hebben gemaakt in hun drukbezette bestaan om 
op verfrissende wijze onderwijs te krijgen in het geestelijke 
centrum van de wereld: Jeruzalem.

Tijdens de reis hebben we mogen ervaren hoe God vanaf 
de schepping, dus lang voordat Jeruzalem bestond, deze 
plek heeft uitverkoren om zijn liefde over de hele aarde 
te verspreiden. Hier heeft Hij zich laten zien aan de 
voorvaders van Israël. Hier heeft Hij de relatie met zijn 
volk verdiept. Helaas getuigt deze plek ook van het feit dat 
Israël haar Bruidegom vele malen heeft losgelaten, en op 
zoek is gegaan naar een andere man in de vorm van vele 
afgoden. Een van de dingen die we hierin opnieuw hebben 
mogen ontdekken, is de onbegrensde liefde van God voor 
het nageslacht van Jakob en voor het land Israël. We leven 
in de tijd dat God de dorre doodsbeenderen van Israël weer 
tot leven roept. Een volk dat groeit en zich uitbreidt, en dat, 
vaak zonder het te beseffen, hunkert naar de terugkomst 
van de Messias.

De reis die we mochten maken, stond in het teken van 
ontvangen en doorgeven. We ontvingen onderwijs dat 
misschien wel bekend was, maar waar het stof nu weer 
vanaf is geblazen. We hebben opnieuw de parels mogen 
ontdekken van Gods vaststaande plan met deze wereld. En 
in dit plan neemt Israël een centrale plaats in. We mogen 
weten dat de God van Abraham, Isaak en Jakob ook onze 
God is! We dienen een machtige God!

Thijs Wolters, Zwolle

voorgangersreis


