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van de directeur

144.000 ‘PAULUSSEN’
‘In die dagen zullen tien mannen uit de volken van aller-
lei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip (tzitzit) van 
een Judeese man, en zeggen: wij willen met u gaan, 
want wij hebben gehoord, dat God met u is.’ –  
Zacharia 8:23.

Medio oktober maakte een delegatie van CGI (waaronder ikzelf) een reis langs 
onze projecten. Het was erg bemoedigend om te horen wat er allemaal in Israël 
gebeurt. Velen uit de orthodoxe wereld komen tot geloof in hún Messias Jesjoea! 
En Arabische voorgangers spelen daarin een rol, omdat gelovigen uit de orthodoxe 
wereld vragen naar hun geloof. Zo kwam een vrouw van 94 (een holocaustoverle-
vende) tot geloof, omdat een Arabische voorganger haar hulp kwam bieden in het 
tehuis waar zij verblijft. Zij vroeg hem: ‘waarom help jij mij als Arabier?’ Het ant-
woord luidde: ‘Omdat ik uw Messias heb ontmoet en aanvaard!’

In de ultra-orthodoxe wereld in Israël is inmiddels een groep van ongeveer vijftien 
mensen bekend die Messias Jesjoea hebben aanvaard. Geweldig, vijftien personen! 
Maar dat is het begin, want het worden er 144.000 (Openbaring 7)! Gelovigen uit 
de volkeren worden geconfronteerd met 144.000 ‘Paulussen’! Zo gebeuren er veel 
positieve dingen in Israël, die het Journaal niet zullen halen, maar veel belangrijker 
zijn dan al het (negatieve) nieuws dat wij dagelijks binnenkrijgen. 

Ondertussen gaat het werk door. Messiaanse gemeenten hebben onze steun nodig. 
Maar het gaat om de gelovigen uit de volken èn de bekeerde ‘Paulussen’. Dat is 
Bijbels perspectief!

Jaap Bönker, Directeur
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Ehab Ashkar: 
L E I DT  V E E L  H U I S G R O E P E N  I N  A R A B I S C H E  D O R P E N

CGI ondersteunt Ehab en Majida Ashkar 
en hun kinderen in een bijzondere 
bediening. “Onze kerk heeft een eerste 
eeuws model, met huisgemeenten.” In 
één dorp leidt Ehab zo’n twaalf huis-
groepen. 

In de Arabische cultuur hebben mannen 
en vrouwen vaak gescheiden activi-
teiten. Dat zie je ook terug onder de 
christenen. Majida leidt daarom veel 
vrouwengroepen. “Als wij samenkomen, 
wordt er veel gehuild want veel vrou-
wen dragen pijn en verdriet met zich 
mee. We zijn vaak acht uur lang aan het 
bidden,” vertelt zij.
 
Hogepriester
Al op jonge leeftijd komt Ehab in de 
bediening. Zijn verhaal lijkt op de roe-
ping van Samuël. Als Ehab 17 is, geniet 
hij als neefje van de hogepriester van de 
Grieks-orthodoxe kerk enig aanzien. Hij 
werkt als postbode en loopt op een dag 
door een Joodse wijk als hij een stem 
hoort. 

Ehab vertelt: “Ik hoorde ‘Ehab! Ehab!’ 
Maar ik zag niemand. Ik ging dus door 
met werken maar hoorde de stem 
opnieuw en opnieuw. Toen ben ik snel 
naar huis gegaan. Ik werd boos. ‘Wie 
ben je? Laat me zien wie je bent!’, riep 
ik. Toen zei die stem dat ik die avond om 
zeven uur naar een klein dorpje moest 
gaan. Ik dacht dat ik gek was geworden. 

B  ij de familie Ashkar uit Shefa 
Amr (bij Haifa) komen strijd 
en zegen dagelijks samen. 

Deze toegewijde Arabische  
christenen zien veel mensen in  
hun omgeving tot geloof komen. 
Maar ze worden ook als sekte 
gezien. Samenkomen in een  
fatsoenlijk gebouw is in veel  
dorpen niet mogelijk…
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Ehab Ashkar: 
L E I DT  V E E L  H U I S G R O E P E N  I N  A R A B I S C H E  D O R P E N

Maar de stem bleef me roepen. Toen 
schreeuwde ik: ‘Hou je mond, ik zal 
gaan.’ En vanaf dat moment stopte de 
stem.”
 
In het dorp loopt de jonge Ehab die 
avond een kleine baptistenkerkje bin-
nen. Daar heeft hij een ontmoeting 
met Jezus die zijn leven op z’n kop zet. 
Als neefje van de hogepriester dacht 
hij altijd dat het allemaal wel goed zou 
komen met hem. Maar Jezus overtuigt 
hem die avond van het feit dat hij zon-
der Hem verloren is. De maanden erna 
heeft hij veel gesprekken met de men-
sen van de baptistengemeente. 

Ehab: ”De voorganger is een heel wijze 
man. Hij vertelde dat zulke bijzondere 
dingen bij hen nooit gebeuren, maar dat 
God blijkbaar een bijzonder plan had 
met mij.”
Als de jonge Ehab zijn verhaal begint te 
delen met anderen, gebeuren er volgens 
eigen zeggen spontaan wonderen en 
komen mensen tot geloof. Dat is in de 
jaren daarna nooit meer veranderd. Nog 
altijd getuigt hij overal waar hij komt 
van de Heer. 
Hij behaalt intussen zijn master aan 
het ‘Israel College of the Bible’ (ICB) in 
Netanya, waar hij ook Messiasbelijdende 
Joodse leiders ontmoet.

door Michiel Steenwinkel

‘Veel vrouwen dragen pijn 
en verdriet met zich mee.  

We zijn vaak acht uur 
lang aan het bidden’

Shefa Amr, bij Haifa
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Uithuwelijken
De pastorale vakken die hij volgt, komen 
goed van pas. Er is veel verborgen leed 
onder de Arabieren in deze Israëlische 
regio. 
Ehab: “Hier vindt ook veel misbruik 
plaats. Ook de orthodox-christelijke 
meisjes worden vanaf 9 jaar al uitge-
huwelijkt. Dat is de cultuur hier. Dank 
God voor de staat Israël waardoor deze 
huwelijken pas echt gesloten worden als 
het meisje 18 is.”
Ehab en Majida vertellen dat in deze 
overwegend Arabische regio meer 
vrouwen dan mannen tot geloof komen. 
Deze vrouwen zijn erg kwetsbaar. 
Contacten verlopen soms in het geheim. 
Sommige vrouwen worden mishandeld 
als hun familie ontdekt dat de vrouw 
van pastor Ehab langs is geweest. 

Mannen komen in de Arabische dorpen 
doorgaans veel moeilijker tot geloof. Ze 
zijn gehard door hun opvoeding en kun-
nen moeilijk bij hun gevoel komen. 
Ehab: “We hebben recent wel een aantal 
nieuwe mannen gekregen. Ze zien er 
uit als maffiabazen. Als je ze ’s avonds 
tegenkomt, ga je ze uit de weg. Maar ze 
hebben hun hart aan de Heer gegeven 
en zijn heel zacht van binnen geworden. 
Het is een wonder van God.”
 
Sekte
De evangelische christenen hebben 
het niet makkelijk in dit deel van Israël. 
Ze worden door de gevestigde Rooms-
katholieke en Grieks-orthodoxe kerken 
gezien als sekte. Het is dan ook lastig 
om samen te komen in een gebouw. 

Arabische evangelische christenen 
in Israël vormen een kleine groep. 
Ze komen samen in baptisten- of 

pinkstergemeenten die soms zijn aan-
gesloten bij wereldwijde organisaties 
als de Assemblies of God. Veel Grieks-
orthodoxen en Rooms-katholieken 
beschouwen evangelischen als sekte. 
Geweld tegen deze evangelische gelovi-
gen is helaas geen zeldzaamheid. Zeker 
in dorpen met sterk traditionele waar-
den. Over het algemeen staan evange-
lische Arabische christenen positiever 
tegenover de staat Israël dan orthodoxe. 
Uitzondering hierop vormt de Grieks-
orthodoxe priester Gabriel Naddaf die 
Arabische christenen beweegt om in 
het Israëlische leger te dienen. Dat 
kwam hem op bedreigingen van ande-
re Arabische christenen en politici  te 
staan. Premier Netanyahu nam het toen 
openlijk op voor hem vanwege zijn  
streven om Arabische Israëli’s beter te 
integreren in de Israëlische maat- 
schappij.
 
In het onderzoek ‘Evangelische Arabieren 
in Israël’ signaleert professor Azar 
Ajaj een beweging onder deze groep: 
‘Israëlische evangelische Arabieren 
proberen verder te komen dan alleen 
verzoening met Messiaanse Joden. Ze 
willen samenwerken en functioneren als 
Lichaam van Christus met het oog op het 
land om zo een zeldzaam voorbeeld van 
samenleven te geven.’
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Ehab Ashkar

PROJECTNR. 1792

Ehab: “Er worden in sommige dorpen 
enorm hoge huurprijzen gevraagd. Het 
is een manier om ons tegen te houden. 
Soms wordt ook gewoon rechtstreeks 
gezegd dat men niet verhuurt aan evan-
gelische christenen. We blijven in die 
dorpen bidden voor een ruimte voor 
zondagsschool en familie- en jeugdacti-
viteiten.”
 
Vooroordelen
Onder de orthodoxe christenen bestaan 
hardnekkige vooroordelen over evan-
gelische christenen. In één dorp werden 
ziekten en sterfgevallen toegeschreven 
aan een vloek die Ashkar zou meebren-

gen. Juist daar gebeurde een genezings-
wonder. Kort daarop mocht Ashkar een 
begrafenis leiden waar 70 mensen de 
Heer hebben aangenomen. 
 
Ook de inmiddels volwassen kinderen 
van Ehab en Majida dienen God met pas-
sie. Zo studeert hun dochter Revina ook 
aan het ‘Israel College of the Bible’ (ICB).

Ehab, Majida en hun dochter Revina (midden)
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Victor Kalisher  MAAKT HET WOORD VAN
GOD TOEGANKELIJK VOOR ISRAËL 
Al vele jaren heeft Kalisher het verlan-
gen om het woord van God te brengen 
aan zijn eigen volk. ‘De boodschap van 
de Bijbel gaat over de redding door God, 
iets wat vaak verborgen blijft voor dit 
volk. Want de rabbijnen leren het volk 
dat de profeten en andere Bijbelboeken 
te ingewikkeld zijn. Hen wordt verteld 
dat het genoeg is om de rabbijnse tra-
dities te volgen. En natuurlijk hebben 
de rabbijnen veel kennis van de Bijbel. 
Ze studeren er hun hele leven in en je 
kunt veel van hen leren. Maar de traditie 
brengt geen leven, dat doet alleen het 
woord van God zelf.’ 

Om dat te bereiken werkt Kalisher met 
Messiaanse bijbelwetenschappers aan 
een uitgave van het Oude Testament, 
speciaal met verklaringen van onbe-
kende woorden. Kalisher: ‘De tekst van 
TeNaCH is duizenden jaren oud. Het is zo 
anders dan modern Hebreeuws. Neem 
bijvoorbeeld het lied van Mozes uit 

Tijdens het gesprek met directeur Victor 
Kalisher groeit de stapel boeken op tafel. Er 

liggen de nodige kinderboeken met prachtige 
illustraties. Met gepaste trots toont hij het 

materiaal dat ‘zijn’ Bible Society in Israel  
uitgeeft. Waar Nederland bekend is met een 
veelheid aan christelijke lectuur, staat Israël 

nog in de kinderschoenen. ‘Je kunt van kin-
deren niet verwachten dat ze het Nieuwe 

Testament zelf kunnen lezen en begrijpen’.    

De 17e eeuwse Tora-rol en daarnaast diverse moderne uitgaven in modern Hebreeuws
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Victor Kalisher  MAAKT HET WOORD VAN
GOD TOEGANKELIJK VOOR ISRAËL 

Deuteronomium 32. In de Joodse cultuur 
wordt er veel uit geciteerd. Ook Paulus 
citeert uit dit hoofdstuk. Maar het staat 
vol moeilijke woorden die bijna niemand 
begrijpt. Wij leggen ze uit.’ 

Herziening Nieuwe Testament
Het moderne Hebreeuws is een jonge 
taal die snel verandert. Dat betekent 
dat veel Israëli’s de laatste Hebreeuwse 
vertaling van het Nieuwe Testament uit 
de jaren ‘70 al niet meer zo makkelijk 
kunnen lezen. Zeventig procent van de 
Messiaanse gemeenten gebruikt deze 
vertaling. Anderen gebruiken een nog 
oudere, uit de 19e eeuw en geschreven 
in een soort oud-Hebreeuws. ‘Deze 
mensen houden daarvan omdat het net 
zo nostalgisch klinkt als de TeNaCH, 
maar het is niet heel bruikbaar voor 
moderne Israëli’s,’ zegt Kalisher. Daarom 
werkt hij met zijn team aan een her-
ziening van dat Nieuwe Testament. Het 
moet de gelovigen in Israël een Bijbel 

door M
ichiel Steenw

inkel

De 17e eeuwse Tora-rol en daarnaast diverse moderne uitgaven in modern Hebreeuws

geven die toegankelijk is voor het  
dagelijks leven. 

Begraven Tora-rol 
Tijdens het gesprek roep Kalisher een 
medewerker die vervolgens met een bij-
zonder pakket binnenkomt. Voorzichtig 
doet hij de inhoud uit de doeken. Een 
echte Tora-rol met een bijzonder verhaal 
komt tevoorschijn. De 17e eeuwse rol 
komt uit de Duitse stad Fürth, waar de 
plaatselijke Joodse gemeenschap de 
rol tijdens het nazi-bewind begroef in 
een heus graf. Zij wisten dat de Duitsers 
zouden komen om al hun boeken te ver-
branden. Uiteindelijk zijn in de oorlog de 
2.000 Joden uit de stad vermoord, maar 
de rol werd bij bouwwerkzaamheden 
in de jaren ’60 gevonden. Iemand kocht 
het en doneerde de rol dit jaar aan het 
Israëlisch Bijbelgenootschap. De rol die 
letterlijk uit het graf verrees, ligt nu als 
aandenken aan de Joodse gemeenschap 
van Fürth op het kantoor in Jeruzalem. 

Bible Society in Israel

PROJECTNR. 1771
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Van de bestuurstafel

De Bible Society in Israel is druk bezig 
met allerlei boekvormen waaronder een 
Hebreeuws/Arabische bijbel. Zo kunnen 
Joden en Arabieren die interesse hebben 
om de Bijbel te bestuderen, met elkaar in 
de Schrift ‘duiken’. 

Een dergelijke bijbel kost NIS 200,- (onge-
veer € 50,-). Om deze bijbels snel en effec-
tief te verspreiden zijn donaties noodza-
kelijk. Daarnaast worden er kinderboekjes 
onder het motto ‘Vergeving’ gepubliceerd. 
In het Midden-Oosten van groot belang. 
Hoe gaan Joodse en Arabische kinderen 
met elkaar om en hoe onderling? Dit boek-
je komt in diverse talen uit. Per stuk € 4,-.

Sponsor het lectuurfonds om verschillen-
de boeken te verspreiden onder Joden 
en Arabieren. Zeker nu het werk van CGI 
zich verbreedt is dit een geweldig project 
om Messiaanse en positieve Arabische 
gemeenten in Israël te helpen in het ver-
spreiden van Gods Woord!

Lectuurfonds

Stort uw gift op:
P1805 LECTUURFONDS

GEZOCHT: BESTUURSLEDEN
We zijn op zoek naar 2 nieuwe (algemeen) bestuursleden:
• met ICT kwaliteiten
• met ervaring in netwerk ontwikkeling
Aanstelling medio 2019
Meld je aan bij: Jaap Bönker, j.bonker@cgi-holland.nl

Veel Messiaanse en positief op Israël 
gerichte Arabische gemeenten hebben te 
kampen met ruimtegebrek en met hoge 
huren van de ruimtes die ze gebruiken, of 
willen gaan gebruiken.

Voor een aantal is het nijpend. Huren in 
Israël is een hoge kostenpost, zeker als 
het bekend is dat het gaat om Messiaanse 
gemeenten of Arabische gemeenten, die 
positief tegenover Israël staan. CGI wil 
een fonds creëren, van waaruit wij nood-
lijdende gemeenten willen helpen, hetzij 
incidenteel, hetzij structureel!

Wij vragen u om daaraan mee te werken 
door te doneren op ‘Fonds Huurdonaties’. 
Daaraan komen we tegemoet aan de 
oproep van Paulus: ‘Laten wij, daar wij de 
gelegenheid hebben, doen wat goed is voor 
allen, maar inzonderheid voor onze geloofs-
genoten.’ (Galaten 6:10)

Huurdonaties

Stort uw gift op:
P1806 FONDS HUURDONATIES
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Interesse? Neem contact  
op met Jaap Bönker
j.bonker@cgi-holland.nl

06-55 38 42 56 

CGI-studiereis • 1-12 mei 2019

Sichem / Nablus. Foto: Shutterstock

 Geen ‘gewone’ reis. We bezoeken bijzondere  plaatsen!

Bij 20 deelnemers € 1.649,- 

CGI-studiereis voor leiders 
van gemeenten en kerken

bij minder deelnemers € 1.799,- all-in

Een bijzondere reis vanuit Jeruzalem naar 
Nabloes/Sichem waar we lokale bevolking 
gaan ontmoeten. Een vluchtelingenkamp 
bezoeken, maar ook de put van Jakob in 
Sichar, het graf van Jozef en een tour in de 
binnenstad…

• Sichem is één van de eerstgenoemde 
plaatsen in de Bijbel, waar Abram zijn eerste 
altaar bouwt en de Naam van de Here uit-
roept.
• We gaan naar Hebron waar we de graf-
tombe van de aartsvaders & moeders gaan 
bezoeken (de grot van Makpelah), één brok 
geschiedenis bij elkaar! En we maken een 
tour door de oude stad.
• We bezoeken de Samaritanen op de berg 
Gerizim en we bekijken ook de berg Ebal 
(bergen van Zegen en Vloek). 
• We bezoeken het graf van Samuël in Rama 
en we zien daar hoe Jozua het land verover-
de. We bezoeken een christen-Palestijns 
dorpje en we hebben een overview over 
Jeruzalem.

Een trip naar Jericho waar we een interes-
sant project bezoeken en we bekijken het 
centrum en een museum. We ontmoeten 
interessante mensen in Jeruzalem, met een 
bijzonder verhaal. 
• Een bezoek aan Beër-Sheva, waar de put 
van Abraham is en waar het verbond met 
hem werd bevestigd.
•Daarnaast hebben we voldoende ruimte om 
de oude stad en andere interessante plaat-
sen en mensen te bezoeken en te bekijken. 
  
In de prijs zijn begrepen: vliegticket, logies, 
ontbijt en diner. Lunch voor eigen kosten 
(eventueel nemen we broodjes mee vanuit 
het hotel). Incl. busvervoer en halen en 
brengen naar Ben Gurion Airport.
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T E R U G B L I K

CGI Jong-volwassenenreis 2018

Van 19–28 november maakten we met 30 jong- 
volwassenen (22-35 jaar) een studiereis naar Israël. 

Dank voor uw steun en gebed tijdens deze reis!  
We hadden een zeer inspirerende tijd samen, waarin 

God de harten van de deelnemers heeft geraakt!


