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Messiaanse gemeenten
1754 AKKO Harvest of Asher (Tents of Mercy) - Guy Cohen
1705  ARAD     Kehilat Arad Shimon Pliner (Russisch) 
1711 ARAD Kehilat Arad Yo-Yakim en Debbie Fugueras (Hebreeuws)
1798 ARIEL David en Leah Ortiz
1777 ASHDOD Kehilat Beth Hallel - Israël Pochtar
1721     ASHKELON     Kehilat Shekinat Yeshua – Daniel Borenstejn
1710 BE’ERSJEVA Kehilat Be’erSjeva - Howard & Randi Bass
1716 BE’ERSJEVA Huis van Genade - Dima en Ella Brodkin
1745 HAIFA Kehilat HaCarmel - David & Karen Davis 
1795 HAIFA HaCarmel - Arabische gemeente - Yousef Dakwar 
1796 HAIFA Shavei Tsion Nazareth Haifa - Leon Mazin
1767 JAFFA Kehilat Beit Immanuel - David & Michaella Lazarus
1702 JERUZALEM Ethiopische Bethelgemeente Tal en Tigi Shefraw
1731 JERUZALEM Shemen Sasson gemeente - Dariel & John Meyers
1746 JERUZALEM Kehilat Even YIsraël - Victor & Julia Blum
1756 JERUZALEM Ahavat Jeshua - Eddie & Jackie Santoro
1759 JERUZALEM Kehilat El Roii - Ofer & Chris Amitai
1763 JERUZALEM Kehilat Melech HaM’lachim - Oded & Sandy Shoshani
1765 JERUZALEM King of Kings Assembly - Wayne Hilsden
1769  JERUZALEM  Kehilah Ets HaChajiem (Tree of Life), Artur en Ira Gal
1782 JERUZALEM Messiaanse Gem. Christ Church - B. en R. Berger
1783  JERUZALEM Voice in the Wilderness – Anthony Simon
1743 JIZREËL VLAKTE Kehilat Shar HaEmek - Yonathan Almeida
1714 KARMIËL Kehilat Rivers of Living Waters - Sev & Irina Friedman
1719  KARMIËL      Beit Avi – Moshe & Batel Loewenthal 
1737 KARMIËL Kehilat HaDerech - Yossi & Ronit Ovadia
1744     KFAR VARADIM     Israël & Shlomit Harel
1727 KFAR SABA Kehilat HaMa’ayan - Tony & Orna Sperandeo 
1741 KIRYAT SHMONA Kehilat Rivers of Living Waters - Adil & Margareth Sapir
1718 KIRYAT YAM Tents of Mercy - Eitan Sjisjkoff
1715 NAHARIJA Libanese Christenen - Joseph & Ibtissam Hadad
1717 NAHARIJA Kehilat Naharija - Ruth Nessim 
1794 NAZARETH Kehilat Geest van Leven - Sergei & Elvira Bogarnikov
1749 NETANJA Kehilat Beit Asaf - David & Lisa Loden
1778 PETACH TIKVAH Kehilat Or HaHaim - Samuël Lichtman
1739 RISHON LEZIJJON Kehilat Chesed Ve’Emet - Baruch Maoz
1792 SHFAR’AM Ehab & Magda Ashkar
1728 TEL AVIV Tiferet Yeshua - Ari & Shira Sorko-Ram
1708 TEL AVIV Kehilat Adonai Roi - Avi & Chaya Mizrachi
1748 TEL AVIV Calvary Chapel - Stephen & Pat Apple + Patrick Boersma
1755 TEL AVIV Dov en Olga Bikas
1735 TIBERIAS Kehilat Peniel - Daniel Yahav
1753 TIBERIAS Kehilat Morning Star/Licht in Galilea - Claude Ezagouri 

1704  ARAD  Ark in the Negev, Polly Sigulim
1725 EILAT The Shelter - John & Judy Pex
1732 EIN KEREM Beit Netanel - Rachel Netanel
1712 HAIFA Beit Nitzachon - E.Benson
1742 HAIFA Boekwinkel & Kehilat Immanuel - Najeeb & Elisabeth Atteih
1751 HAIFA Even Haëzer Home
1709 JAFFA Trumpet of Salvation - Jacob & Elisheva Damkani
1706 JERUZALEM Be ád Chaim/Pro Life - Sandy Shoshani
1707 JERUZALEM Judith de Heer
1723 JERUZALEM Musalaha - Salem Munayer
1726 JERUZALEM Jerusalem Institute of Justice - Calev Myers advokaat
1736 JERUZALEM Jerusalem Street Production / HeartRock TV / Jamm - Richard Frieden
1747 JERUZALEM Revive Israël - Asher Intrater
1752 JERUZALEM Makor HaTikwa/Makor Chaim
1758 JERUZALEM Watchmen from Jerusalem - Chuck & Karen Cohen
1760 JERUZALEM Vision for Israël/Joseph Storehouse - Barry & Batya Segal
1775 JERUZALEM Chazon Yeroesjalajim - Shmuel & Pamela Suran
1776 JERUZALEM Israël College of the Bible - Erez Soref
1780 JERUZALEM Peter & Nellie Spaander 
1786 JERUZALEM Beit HaYeshua - Zvi Randelman
1790 JERUZALEM Jerusalem House of Prayer for all Nations - Tom Hess
1781 KADES BARNEA  Opvangwerk- Avishai & Jolanda Pinchas
1770 KFAR SABA Love to the Needy - Chaim Barak
1701 MOD’IN Ot u Mofet - Orna Greenman
1720 RAMAT GAN Lech Lcha - Arlon Grimberg
1703 SEDEROT Hands of Mercy - Ye’shi Reinhardt
1708 TEL AVIV Dugit - Avi & Chaya Mizrachi
1755     TEL AVIV     Dov en Olga Bikas

Messiaanse bedieningen

Giften zonder vermelding van projectnummer 
worden als Algemene Gift aangemerkt. 

Algemene giften worden ter beoordeling van 
CGI besteed.

De ouders van Daniël waren vrome orthodoxe Poolse 
Joden die nog net voor de inval van Hitler in 1939 
konden ontsnappen naar Argentinië. Vader was een 
rabbijn. Twintig familieleden die niet mee konden 
komen zijn allen vermoord in Auschwitz. Daniël 
groeide op in Buenos Aires, waar vader ook rabbijn 
was.

Toen Daniël 18 jaar was, vroeg een van de arbeiders 
die het ouderlijk huis renoveerden: ‘Ben jij Joods?’ 
Ja natuurlijk, antwoordde Daniël. De man zei ‘Wees 
gezegend door God, jij hoort tot Zijn volk!’ ‘Meen 
je dat nou?’ zei Daniël die een beetje nieuwsgierig 
werd naar wat deze eenvoudige handwerker hem kon 
vertellen. Daniël werd uitgenodigd om een bezoek te 
brengen aan een kerk van de christenen.  

Het oude Ashkelon komt tot leven

Het gesprek vindt plaats in een wat bedompte 
kelderruimte die plaats biedt aan maximaal tachtig 
personen. Ik moet nogal moeite doen om een en 
ander te verstaan, want de 55-jarige voorganger 
Daniël Borenstejn spreekt geen Engels, maar Spaans 
en Ivriet. In zijn jeugd heeft hij ook nog Jiddisch met 
zijn ouders gesproken, maar dat is wat weggezakt. 
Het gesprek wordt van mijn kant gevoerd met 
handen en voeten, in een mengelmoes van 
Spaans, Duits/Jiddisch en een paar woordjes Ivriet. 
Wonderlijk genoeg verstaan wij elkaar in een paar 
minuten opperbest. Een nieuwe interpretatie van de 
gave van vertolking van tongen?

De weg van het kruis
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CGI Onderwijsaanbod

 Kesher cursus 
Een basiscursus over de Hebreeuws-Joodse 
wortels van het christelijke geloof. 

 Seminars “De Bijbel (her)ontdekken” 
Deze 12-delige Seminars zijn een Bijbelstudieserie geschreven door Sieb 
Buiten (predikant-directeur CGI) en behandelt vanuit de Bijbel de volgende 
onderwerpen: 

Het unieke van de Bijbel, Geestelijke mach-
ten, de Messiaanse beweging, de Verbonden, 
Landbelofte en terugkeer van Israël, Koninkrijk 
van God, Israël en de gemeente, eindtijd en de 
Bijbelse Tijden en Feesten. 

Deze studies worden regionaal of per gemeen-
te gegeven aan (grotere) groepen. Ook is het 
mogelijk om één of enkele studies te geven 
(modulair). 

Heeft u belangstelling om één van deze cursussen/seminars te organiseren of 
te volgen? Kijk dan op de website voor meer informatie en/of opgave of neem 
contact op met de Coördinator Onderwijs: b.vandijk@cgi-holland.nl 

Najeeb Atteih uit Haifa komt uit een 
gezin dat hoort bij de christelijk 
Arabische bevolking van Israël. Maar 
er was weinig christelijks aan. Het 
hele gezin zat diep in de crimina-
liteit, drugshandel en maffiaprak-
tijken. In 1993 kwam Najeeb tot 
geloof door het getuigenis van een 
buurman. Elizabeth en Najeeb waren 
toen al vier jaar getrouwd en hadden 
twee kinderen. De verandering was 
zo radicaal dat iedereen in de omge-
ving erover praatte. Kort daarna 
kwam Elizabeth tot geloof. Zij dacht: 
als Jezus Najeeb kan veranderen, dan 
is Hij werkelijk de Zoon van God. In 
de jaren erna kwamen veel mensen 
tot bekering door het getuigenis van 
Najeeb en Elizabeth. 

Nu, twintig jaar later, zijn er diverse 
gemeenten gesticht. Najeeb ver-
telt: ‘De moedergemeente Kehilat 
Immanuël in Haifa groeit, daarnaast is 
er een gemeente ontstaan in Nazaret. 
We begonnen daar met een peuter-
speelzaal. Door het getuigenis van 
de kinderen kregen de ouders ook 
steeds meer belangstelling voor het 
evangelie. Daaruit is een gemeente 
ontstaan. Sinds kort zijn we ook een 
huisgemeente begonnen in Beith 
Immanuël in Jaffa bij Tel Aviv. Er 
wordt nu ook een zustergemeente 

gesticht in Zuid-Soedan. Wij mochten 
Soedanese vluchtelingen die hier in 
Israël tot geloof zijn gekomen, oplei-
den, en nu ze terugkeren naar hun 
vaderland wordt het evangelie ook 
daar verspreid.’

Het teken
Over de Immanuël Bijbelwinkel in 
het centrum van Haifa, zegt Najeeb: 
‘Onze boekwinkel heeft maar één 
doel: het evangelie van Jezus Christus 
bekendmaken aan ieder die het wil 
horen, Jood, Arabier, of wie dan ook. 
De mensen komen bijvoorbeeld een 
kinderboek kopen met plaatjes over 
de geboorte van Jezus en dan ont-
staat er al gauw een gesprek. Dan lees 
ik Lucas 2:34 voor: “Simeon zegende 
hen en zei tegen Maria, zijn moeder: 
‘Weet wel dat velen in Israël door 
hem ten val zullen komen of juist zul-
len opstaan. Hij zal een teken zijn dat 
betwist wordt...?’” En dan vraag ik: 
“Wat zou dat teken kunnen zijn waar-
over Simeon spreekt?” In Korintiërs 
1:23 wordt het antwoord gegeven: 
“...wij verkondigen een gekruisigde 
Christus, voor Joden aanstootgevend 
en voor heidenen dwaas.” Het kruis 
is het teken waarover Simeon profe-
teert. Veel mensen geloven wel, maar 
maken een omweg bij het kruis. Maar 
God zoekt juist mensen die de weg 

van het kruis gaan, en zich aan Hem 
onderwerpen. Deze boekwinkel is als 
zout in de stad Haifa. Zout omdat het 
de smaak verandert, omdat het reinigt 
en zuivert, maar vooral omdat het dor-
stig maakt. Mensen komen hier steeds 
terug om meer te horen over Jezus en 
over het evangelie.’

Toekomst
Najeeb: ‘Ons diepste verlangen is dat 
Jood en Arabier samen gaan optrekken 
voor Jezus. In onze samenkomstzaal 
staan een kruis en een menora. Het is 
moeilijk voor een Arabische christen 
om een menora in de gemeente te zien, 
en voor een Jood om een kruis te zien. 
Maar wij doen het toch als een teken 
dat we door Jezus één zijn geworden. 
We richten ons met het oog op de 
toekomst vooral op het onderwijs aan 
jonge mensen. Sommigen komen uit 
hetzelfde foute milieu waar ik uit kom. 
En zoals ik veranderd ben, zo zie ik nu 
ook deze jongeren veranderen.’  
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 Basiscursus “Wortels van ons geloof” 
Deze cursus is geschikt voor kleine kringen of 
Bijbelstudiegroepen.



naar Israël en predik daar het evan-
gelie’. Dit woord van de Heer werd 
bevestigd. Mijn vrouw en ik spraken 
hierover met onze kinderen. We 
deelden dit met de gemeente, en alle 
leiders en heel de gemeente gaven 
hun zegen op deze stap van gehoor-
zaamheid’.

Het hele gezin vertrok naar Israël 
waar ze neerstreken in de stad 
Ashkelon, tien kilometer ten noorden 
van de Gazastrook. Zes maanden 

lang leerden zij in een ‘ulpan’ (taal-
school) intensief de Hebreeuwse taal. 
Spoedig raakte het gezin helemaal 
thuis in Israël. Alle vier kinderen, drie 
zonen en een dochter, vervulden hun 
militaire dienstplicht. Vader Daniël 
deed waar hij voor geroepen was: 
het kostbare evangelie van Jezus te 

delen met andere immigrante. Een kleine 
gemeente werd geboren. De kinderen van 
Daniël en Betty dienen in de gemeente 
mee met de muziek, de lofprijzing en de 
verkondiging.

De gemeente Shekinat Jeshua (tegen-
woordigheid van Jezus) heeft ongeveer 
zestig leden, voornamelijk immigranten uit 
Zuid-Amerika. Ondanks dat de ruimte in de 
kelder - die in tijden van nood ook func-
tioneert als schuilkelder - nogal beperkt 
is, zijn het erg vrolijke mensen, die wars 

zijn van formeel gedoe en de vrijheid die 
de heilige Geest hun geeft op een juiste 
manier willen uiten. Naast het zaaltje zijn 
er nog enige andere ruimten die Daniël vol 
trots laat zien: twee kamertjes voor het 
kinderwerk en twee ruimten waar kleding 
en voedsel keurig zijn gesorteerd. De 
gemeente ondersteunt twintig arme fami-
lies met kleding en voedsel.

Ik vraag of er nog problemen zijn. Hij 
begint te lachen en vertelt over lang 
gejaste orthodoxe mannen die wekelijks 
voor de deur staan en de gelovigen toe-
roepen om vooral niet naar binnen te gaan. 
Deze mannen delen folders uit waarin de 
gelovigen in Jeshua negatief worden afge-
schilderd. Het is een ritueel waaraan de 
gemeente inmiddels gewend is.

De gemeente ‘Shekinat Yeshua’ wil niets 
liever dan dat de hele omgeving Gods 
aanwezigheid gaat opmerken zowel in de 
samenkomsten, als in het leven van de 
gelovigen.  

Daniël begon de diensten te bezoeken 
van een ‘Assemblee di Dio’ kerk, een 
grote Argentijnse pinksterkerk. Na drie 
diensten begon de Heilige Geest hem 
heel krachtdadig te overtuigen dat 
Jezus de Messias is.

De heilige Geest begon in het gezin 
Borenstejn te werken, vertelt Daniël. 
Moeder Borenstejn was een nerveuze 
en verdrietige vrouw. Ze wantrouwde 
eerst de stap die haar zoon had 
genomen. Maar nadat zij Jezus had 
aangenomen als haar Messias, begon 
zij helemaal te stralen; ze kon weer 
lachen en werd intens gelukkig. Korte 
tijd later, toen Daniëls vader de grote 
veranderingen begon te zien in zijn 
gezin, brak ook bij rabbijn Borenstejn 
het licht van Jeshua door. Nadat de 
oude rabbijn Jezus had aangenomen, 
deed hij voor het eerst zijn grote 
‘streimel’ af (de traditionele hoofd-
bedekking van orthodoxe Joden). De 
vreugde van de Heer brak door in het 
leven van de oude man en zijn hele 
familie. Daniël werd korte tijd later 
vervuld met de heilige Geest en sprak 
met vreugde de gebedstaal die de 
Geest geeft, de klanktaal.

Een tijdje later ontmoette hij op zijn 
werk het meisje dat zijn vrouw zou 
worden, Betty, de dochter van een 
predikant. Betty en Daniël trouwden 
en kregen vier kinderen die nu allen 
de Heer dienen. Daniël ging studeren 
om later voorganger te worden. In 
Argentinië was hij dertig jaar tweede 
voorganger in verschillende gemeen-
ten.

Daniël vertelt: ‘In 2002 begon de hei-
lige Geest in mij te spreken en zei: ‘Ga 

“De Heilige Geest zei: 
‘Ga naar Israël en predik daar het Evangelie’.”

plaatselijke blindeninstituut. Ook is er 
een pro-life groep actief om vrouwen 
te helpen die ongewenst zwanger zijn 
en een abortus overwegen. Er worden 
bijna wekelijks kinderlevens gered 
en toekomstige moeders praktisch en 
geestelijk geholpen. 

Licht verspreiden
Het gemeentelogo wordt geken-
merkt door twee korenaren en een 
vuurtoren. Duidelijker kan het bijna 
niet. Oogst heeft alles te maken met 
licht verspreiden. Guy (zijn naam is 
Hebreeuws voor vallei): ‘Wij willen 

een licht zijn voor de wijde omgeving 
en een baken van hoop voor de men-
sen. Akko was lange tijd berucht van-
wege de vele drugs- en alcoholver-
slaafden. Maar onze stad is de laatste 
jaren veranderd. Er is veel gedaan 
om jongeren betere leefomstandig-
heden te bieden. Er zijn sportvelden 
aangelegd, een winkelcentrum, en 
alles is een stuk netter geworden. 
Ons aandeel hierin is vooral gebed. 
De Messiaanse gemeente is vanaf de 
oprichting begonnen met intensieve 
voorbede voor de stad. De burge-
meester kreeg daar lucht van en heeft 
ons zelfs gevraagd om concreet voor 
bepaalde knelpunten en problemen 

Samenwerking
Harvest of Asher maakt deel uit van 
Tents of Mercy (tenten van genade), 
een Messiaans netwerk van gemeen-
ten in Israël. Hier vond Guy ook zijn 
geestelijk thuis in de begintijd toen 
hij als Joods-orthodoxe jongeman 

De geschiedenis van deze haven-
plaats, ooit de belangrijkste van 
Israël, wordt getekend door strijd, 
bloedvergieten en afgoderij. Guy en 
Tali kregen in 1998 de roeping om het 
altaar van Jeshua te herstellen. Door 
gebed en voorbede willen zij, samen 
met alle gelovigen, dit gebied van de 
stam Aser reinigen van het geweldda-
dige verleden, het bloed van Jeshua 
proclameren over de stad en zoveel 
mogelijk mensen voorbereiden op de 
wederkomst van de Messias. 

Opperrabbijn
Guy is de kleinzoon van de voormali-
ge opperrabbijn van Akko en is gebo-
ren en getogen in deze stad. Hij vond 
de Messias door het lezen van het 
Nieuwe Testament, nadat het boekje 
hem door een onbekende persoon op 
de markt van Akko werd toegestopt. 
Ook Guy’s vrouw Tali komt uit een 
Joods-orthodoxe familie. 

te bidden. Heel veel dingen die sinds-
dien zijn verbeterd in Akko vinden 
hun oorsprong in gebed. Onze betrok-
ken bij de gemeenschap begint bij 
gebed, en vervolgens door zelf mee 
te helpen bij de totstandkoming van 
verbeteringen.’

Vrijwilligers van overzee
Cathy, een Amerikaanse vrijwillig-
ster, knikt instemmend en vult aan: 
‘Ik kom al lange tijd telkens terug bij 
‘Harvest of Asher’. Zowel moslims 
als Joden uit Akko stellen uit zichzelf 
de vraag waarom ik telkens hierheen 

kom. En dan vertel ik vrijmoedig over 
mijn motivatie. Dat maakt toch wel 
indruk. Ik mag dan vertellen over 
mijn Messias, die ook hun Messias is, 
de Joodse Messias. In feite gaat dat 
gesprek heel makkelijk hier in Akko. 
Onze vriendelijkheid mag alle mensen 
bekend zijn. En dat maakt de weg vrij 
tot een oprechte vriendschap.’
Guy vertelt dat er meer vrijwilli-
gers zijn die in de Harvest of Asher, 
onder andere uit Denemarken en 
Zuid-Korea. ‘Onze gemeente staat 
open voor niet-Joodse christenen om 
betrokken te zijn bij het werk in Akko 
en omgeving.’

op zoek was naar de Messias waar de 
Tora en Tenach naar verwijzen.
Bijzonder aan de gemeente Harvest 
of Asher is de samenwerking met 
orthodoxe Joden. Met name op het 
gebied van praktische sociale hulp. 
Zo werken ze samen met een Joods-
orthodoxe gaarkeuken en distributie-
centrum voor tweedehands kleding 
voor mensen die in financiële nood 
zijn. 

Bewaker
Natuurlijk is niet alles rozengeur en 
maneschijn. Er zijn ook mensen in 
Akko die de Messiaanse gemeen-
schap liever zien verdwijnen. De 
gemeente heeft zelfs een bewaker in 
dienst die moet opletten tijdens de 
samenkomsten. Maar dat weerhoudt 
de gelovigen niet om zich actief in te 
zetten voor hun stad en medeburgers. 
Zo doen gemeenteleden vrijwilli-
gerswerk bij gehandicapten en in het 

Jeugd- en kinderwerk
Sinds kort is er ook een groeiend 
jeugdwerk in de gemeente en er is 
een onderwijsprogramma voor kin-
deren. Ongeveer honderd kinderen 
krijgen wekelijks Bijbels onderwijs in 
verschillende leeftijdsgroepen. Het is 
het bekende Joodse leersysteem van 
de Jeshivot, de Joodse Bijbelklassen, 
waarbij kinderen van jongs af aan 
Gods inzettingen en principes leren 
kennen.

Visie
Guy is een bevlogen man met een 
heldere visie. Hij zegt: ‘Onze visie 
is om een gemeente te zijn zoals 
die bestond in de eerste eeuw, een 
gemeenschap die het Woord van God 
in het dagelijkse leven wil toepas-
sen. Wij moedigen onze broeders en 
zusters aan om op alle terreinen van 
het leven te groeien in discipelschap. 
We geven ook veel aandacht aan het 
ontwikkelen van leiderschap en god-
delijke principes voor jong en oud. 
Onze verwachting is dat we steeds 
beter toegerust zullen zijn om elkaar 
en de samenleving te dienen.’  

Oogsttijd voor de stam Aser

Sinds 2005 is er in 
de noord-Israëlische 
havenplaats Akko een 
Messiaanse gemeente, 
‘Ktsir Asher’, Harvest 
(oogst) of Asher. Guy 
en Tali Cohen zijn de 
oprichters. Zij bouwen 
op het fundament dat 
bijna tweeduizend jaar 
geleden werd gelegd. 
Want in de tijd van 
Paulus was er in Akko, 
dat toen Ptolemaïs 
heette, al een 
christelijke gemeente 
(Handelingen 21:7). 

‘Wij willen een licht zijn voor de wijde omgeving 
en een baken van hoop voor de mensen.’

Sieb in gesprek met Cathy



naar Israël en predik daar het evan-
gelie’. Dit woord van de Heer werd 
bevestigd. Mijn vrouw en ik spraken 
hierover met onze kinderen. We 
deelden dit met de gemeente, en alle 
leiders en heel de gemeente gaven 
hun zegen op deze stap van gehoor-
zaamheid’.

Het hele gezin vertrok naar Israël 
waar ze neerstreken in de stad 
Ashkelon, tien kilometer ten noorden 
van de Gazastrook. Zes maanden 

lang leerden zij in een ‘ulpan’ (taal-
school) intensief de Hebreeuwse taal. 
Spoedig raakte het gezin helemaal 
thuis in Israël. Alle vier kinderen, drie 
zonen en een dochter, vervulden hun 
militaire dienstplicht. Vader Daniël 
deed waar hij voor geroepen was: 
het kostbare evangelie van Jezus te 

delen met andere immigrante. Een kleine 
gemeente werd geboren. De kinderen van 
Daniël en Betty dienen in de gemeente 
mee met de muziek, de lofprijzing en de 
verkondiging.

De gemeente Shekinat Jeshua (tegen-
woordigheid van Jezus) heeft ongeveer 
zestig leden, voornamelijk immigranten uit 
Zuid-Amerika. Ondanks dat de ruimte in de 
kelder - die in tijden van nood ook func-
tioneert als schuilkelder - nogal beperkt 
is, zijn het erg vrolijke mensen, die wars 

zijn van formeel gedoe en de vrijheid die 
de heilige Geest hun geeft op een juiste 
manier willen uiten. Naast het zaaltje zijn 
er nog enige andere ruimten die Daniël vol 
trots laat zien: twee kamertjes voor het 
kinderwerk en twee ruimten waar kleding 
en voedsel keurig zijn gesorteerd. De 
gemeente ondersteunt twintig arme fami-
lies met kleding en voedsel.

Ik vraag of er nog problemen zijn. Hij 
begint te lachen en vertelt over lang 
gejaste orthodoxe mannen die wekelijks 
voor de deur staan en de gelovigen toe-
roepen om vooral niet naar binnen te gaan. 
Deze mannen delen folders uit waarin de 
gelovigen in Jeshua negatief worden afge-
schilderd. Het is een ritueel waaraan de 
gemeente inmiddels gewend is.

De gemeente ‘Shekinat Yeshua’ wil niets 
liever dan dat de hele omgeving Gods 
aanwezigheid gaat opmerken zowel in de 
samenkomsten, als in het leven van de 
gelovigen.  

Daniël begon de diensten te bezoeken 
van een ‘Assemblee di Dio’ kerk, een 
grote Argentijnse pinksterkerk. Na drie 
diensten begon de Heilige Geest hem 
heel krachtdadig te overtuigen dat 
Jezus de Messias is.

De heilige Geest begon in het gezin 
Borenstejn te werken, vertelt Daniël. 
Moeder Borenstejn was een nerveuze 
en verdrietige vrouw. Ze wantrouwde 
eerst de stap die haar zoon had 
genomen. Maar nadat zij Jezus had 
aangenomen als haar Messias, begon 
zij helemaal te stralen; ze kon weer 
lachen en werd intens gelukkig. Korte 
tijd later, toen Daniëls vader de grote 
veranderingen begon te zien in zijn 
gezin, brak ook bij rabbijn Borenstejn 
het licht van Jeshua door. Nadat de 
oude rabbijn Jezus had aangenomen, 
deed hij voor het eerst zijn grote 
‘streimel’ af (de traditionele hoofd-
bedekking van orthodoxe Joden). De 
vreugde van de Heer brak door in het 
leven van de oude man en zijn hele 
familie. Daniël werd korte tijd later 
vervuld met de heilige Geest en sprak 
met vreugde de gebedstaal die de 
Geest geeft, de klanktaal.

Een tijdje later ontmoette hij op zijn 
werk het meisje dat zijn vrouw zou 
worden, Betty, de dochter van een 
predikant. Betty en Daniël trouwden 
en kregen vier kinderen die nu allen 
de Heer dienen. Daniël ging studeren 
om later voorganger te worden. In 
Argentinië was hij dertig jaar tweede 
voorganger in verschillende gemeen-
ten.

Daniël vertelt: ‘In 2002 begon de hei-
lige Geest in mij te spreken en zei: ‘Ga 

“De Heilige Geest zei: 
‘Ga naar Israël en predik daar het Evangelie’.”

plaatselijke blindeninstituut. Ook is er 
een pro-life groep actief om vrouwen 
te helpen die ongewenst zwanger zijn 
en een abortus overwegen. Er worden 
bijna wekelijks kinderlevens gered 
en toekomstige moeders praktisch en 
geestelijk geholpen. 

Licht verspreiden
Het gemeentelogo wordt geken-
merkt door twee korenaren en een 
vuurtoren. Duidelijker kan het bijna 
niet. Oogst heeft alles te maken met 
licht verspreiden. Guy (zijn naam is 
Hebreeuws voor vallei): ‘Wij willen 

een licht zijn voor de wijde omgeving 
en een baken van hoop voor de men-
sen. Akko was lange tijd berucht van-
wege de vele drugs- en alcoholver-
slaafden. Maar onze stad is de laatste 
jaren veranderd. Er is veel gedaan 
om jongeren betere leefomstandig-
heden te bieden. Er zijn sportvelden 
aangelegd, een winkelcentrum, en 
alles is een stuk netter geworden. 
Ons aandeel hierin is vooral gebed. 
De Messiaanse gemeente is vanaf de 
oprichting begonnen met intensieve 
voorbede voor de stad. De burge-
meester kreeg daar lucht van en heeft 
ons zelfs gevraagd om concreet voor 
bepaalde knelpunten en problemen 

Samenwerking
Harvest of Asher maakt deel uit van 
Tents of Mercy (tenten van genade), 
een Messiaans netwerk van gemeen-
ten in Israël. Hier vond Guy ook zijn 
geestelijk thuis in de begintijd toen 
hij als Joods-orthodoxe jongeman 

De geschiedenis van deze haven-
plaats, ooit de belangrijkste van 
Israël, wordt getekend door strijd, 
bloedvergieten en afgoderij. Guy en 
Tali kregen in 1998 de roeping om het 
altaar van Jeshua te herstellen. Door 
gebed en voorbede willen zij, samen 
met alle gelovigen, dit gebied van de 
stam Aser reinigen van het geweldda-
dige verleden, het bloed van Jeshua 
proclameren over de stad en zoveel 
mogelijk mensen voorbereiden op de 
wederkomst van de Messias. 

Opperrabbijn
Guy is de kleinzoon van de voormali-
ge opperrabbijn van Akko en is gebo-
ren en getogen in deze stad. Hij vond 
de Messias door het lezen van het 
Nieuwe Testament, nadat het boekje 
hem door een onbekende persoon op 
de markt van Akko werd toegestopt. 
Ook Guy’s vrouw Tali komt uit een 
Joods-orthodoxe familie. 

te bidden. Heel veel dingen die sinds-
dien zijn verbeterd in Akko vinden 
hun oorsprong in gebed. Onze betrok-
ken bij de gemeenschap begint bij 
gebed, en vervolgens door zelf mee 
te helpen bij de totstandkoming van 
verbeteringen.’

Vrijwilligers van overzee
Cathy, een Amerikaanse vrijwillig-
ster, knikt instemmend en vult aan: 
‘Ik kom al lange tijd telkens terug bij 
‘Harvest of Asher’. Zowel moslims 
als Joden uit Akko stellen uit zichzelf 
de vraag waarom ik telkens hierheen 

kom. En dan vertel ik vrijmoedig over 
mijn motivatie. Dat maakt toch wel 
indruk. Ik mag dan vertellen over 
mijn Messias, die ook hun Messias is, 
de Joodse Messias. In feite gaat dat 
gesprek heel makkelijk hier in Akko. 
Onze vriendelijkheid mag alle mensen 
bekend zijn. En dat maakt de weg vrij 
tot een oprechte vriendschap.’
Guy vertelt dat er meer vrijwilli-
gers zijn die in de Harvest of Asher, 
onder andere uit Denemarken en 
Zuid-Korea. ‘Onze gemeente staat 
open voor niet-Joodse christenen om 
betrokken te zijn bij het werk in Akko 
en omgeving.’

op zoek was naar de Messias waar de 
Tora en Tenach naar verwijzen.
Bijzonder aan de gemeente Harvest 
of Asher is de samenwerking met 
orthodoxe Joden. Met name op het 
gebied van praktische sociale hulp. 
Zo werken ze samen met een Joods-
orthodoxe gaarkeuken en distributie-
centrum voor tweedehands kleding 
voor mensen die in financiële nood 
zijn. 

Bewaker
Natuurlijk is niet alles rozengeur en 
maneschijn. Er zijn ook mensen in 
Akko die de Messiaanse gemeen-
schap liever zien verdwijnen. De 
gemeente heeft zelfs een bewaker in 
dienst die moet opletten tijdens de 
samenkomsten. Maar dat weerhoudt 
de gelovigen niet om zich actief in te 
zetten voor hun stad en medeburgers. 
Zo doen gemeenteleden vrijwilli-
gerswerk bij gehandicapten en in het 

Jeugd- en kinderwerk
Sinds kort is er ook een groeiend 
jeugdwerk in de gemeente en er is 
een onderwijsprogramma voor kin-
deren. Ongeveer honderd kinderen 
krijgen wekelijks Bijbels onderwijs in 
verschillende leeftijdsgroepen. Het is 
het bekende Joodse leersysteem van 
de Jeshivot, de Joodse Bijbelklassen, 
waarbij kinderen van jongs af aan 
Gods inzettingen en principes leren 
kennen.

Visie
Guy is een bevlogen man met een 
heldere visie. Hij zegt: ‘Onze visie 
is om een gemeente te zijn zoals 
die bestond in de eerste eeuw, een 
gemeenschap die het Woord van God 
in het dagelijkse leven wil toepas-
sen. Wij moedigen onze broeders en 
zusters aan om op alle terreinen van 
het leven te groeien in discipelschap. 
We geven ook veel aandacht aan het 
ontwikkelen van leiderschap en god-
delijke principes voor jong en oud. 
Onze verwachting is dat we steeds 
beter toegerust zullen zijn om elkaar 
en de samenleving te dienen.’  

Oogsttijd voor de stam Aser

Sinds 2005 is er in 
de noord-Israëlische 
havenplaats Akko een 
Messiaanse gemeente, 
‘Ktsir Asher’, Harvest 
(oogst) of Asher. Guy 
en Tali Cohen zijn de 
oprichters. Zij bouwen 
op het fundament dat 
bijna tweeduizend jaar 
geleden werd gelegd. 
Want in de tijd van 
Paulus was er in Akko, 
dat toen Ptolemaïs 
heette, al een 
christelijke gemeente 
(Handelingen 21:7). 

‘Wij willen een licht zijn voor de wijde omgeving 
en een baken van hoop voor de mensen.’

Sieb in gesprek met Cathy



naar Israël en predik daar het evan-
gelie’. Dit woord van de Heer werd 
bevestigd. Mijn vrouw en ik spraken 
hierover met onze kinderen. We 
deelden dit met de gemeente, en alle 
leiders en heel de gemeente gaven 
hun zegen op deze stap van gehoor-
zaamheid’.

Het hele gezin vertrok naar Israël 
waar ze neerstreken in de stad 
Ashkelon, tien kilometer ten noorden 
van de Gazastrook. Zes maanden 

lang leerden zij in een ‘ulpan’ (taal-
school) intensief de Hebreeuwse taal. 
Spoedig raakte het gezin helemaal 
thuis in Israël. Alle vier kinderen, drie 
zonen en een dochter, vervulden hun 
militaire dienstplicht. Vader Daniël 
deed waar hij voor geroepen was: 
het kostbare evangelie van Jezus te 

delen met andere immigrante. Een kleine 
gemeente werd geboren. De kinderen van 
Daniël en Betty dienen in de gemeente 
mee met de muziek, de lofprijzing en de 
verkondiging.

De gemeente Shekinat Jeshua (tegen-
woordigheid van Jezus) heeft ongeveer 
zestig leden, voornamelijk immigranten uit 
Zuid-Amerika. Ondanks dat de ruimte in de 
kelder - die in tijden van nood ook func-
tioneert als schuilkelder - nogal beperkt 
is, zijn het erg vrolijke mensen, die wars 

zijn van formeel gedoe en de vrijheid die 
de heilige Geest hun geeft op een juiste 
manier willen uiten. Naast het zaaltje zijn 
er nog enige andere ruimten die Daniël vol 
trots laat zien: twee kamertjes voor het 
kinderwerk en twee ruimten waar kleding 
en voedsel keurig zijn gesorteerd. De 
gemeente ondersteunt twintig arme fami-
lies met kleding en voedsel.

Ik vraag of er nog problemen zijn. Hij 
begint te lachen en vertelt over lang 
gejaste orthodoxe mannen die wekelijks 
voor de deur staan en de gelovigen toe-
roepen om vooral niet naar binnen te gaan. 
Deze mannen delen folders uit waarin de 
gelovigen in Jeshua negatief worden afge-
schilderd. Het is een ritueel waaraan de 
gemeente inmiddels gewend is.

De gemeente ‘Shekinat Yeshua’ wil niets 
liever dan dat de hele omgeving Gods 
aanwezigheid gaat opmerken zowel in de 
samenkomsten, als in het leven van de 
gelovigen.  

Daniël begon de diensten te bezoeken 
van een ‘Assemblee di Dio’ kerk, een 
grote Argentijnse pinksterkerk. Na drie 
diensten begon de Heilige Geest hem 
heel krachtdadig te overtuigen dat 
Jezus de Messias is.

De heilige Geest begon in het gezin 
Borenstejn te werken, vertelt Daniël. 
Moeder Borenstejn was een nerveuze 
en verdrietige vrouw. Ze wantrouwde 
eerst de stap die haar zoon had 
genomen. Maar nadat zij Jezus had 
aangenomen als haar Messias, begon 
zij helemaal te stralen; ze kon weer 
lachen en werd intens gelukkig. Korte 
tijd later, toen Daniëls vader de grote 
veranderingen begon te zien in zijn 
gezin, brak ook bij rabbijn Borenstejn 
het licht van Jeshua door. Nadat de 
oude rabbijn Jezus had aangenomen, 
deed hij voor het eerst zijn grote 
‘streimel’ af (de traditionele hoofd-
bedekking van orthodoxe Joden). De 
vreugde van de Heer brak door in het 
leven van de oude man en zijn hele 
familie. Daniël werd korte tijd later 
vervuld met de heilige Geest en sprak 
met vreugde de gebedstaal die de 
Geest geeft, de klanktaal.

Een tijdje later ontmoette hij op zijn 
werk het meisje dat zijn vrouw zou 
worden, Betty, de dochter van een 
predikant. Betty en Daniël trouwden 
en kregen vier kinderen die nu allen 
de Heer dienen. Daniël ging studeren 
om later voorganger te worden. In 
Argentinië was hij dertig jaar tweede 
voorganger in verschillende gemeen-
ten.

Daniël vertelt: ‘In 2002 begon de hei-
lige Geest in mij te spreken en zei: ‘Ga 

“De Heilige Geest zei: 
‘Ga naar Israël en predik daar het Evangelie’.”

plaatselijke blindeninstituut. Ook is er 
een pro-life groep actief om vrouwen 
te helpen die ongewenst zwanger zijn 
en een abortus overwegen. Er worden 
bijna wekelijks kinderlevens gered 
en toekomstige moeders praktisch en 
geestelijk geholpen. 

Licht verspreiden
Het gemeentelogo wordt geken-
merkt door twee korenaren en een 
vuurtoren. Duidelijker kan het bijna 
niet. Oogst heeft alles te maken met 
licht verspreiden. Guy (zijn naam is 
Hebreeuws voor vallei): ‘Wij willen 

een licht zijn voor de wijde omgeving 
en een baken van hoop voor de men-
sen. Akko was lange tijd berucht van-
wege de vele drugs- en alcoholver-
slaafden. Maar onze stad is de laatste 
jaren veranderd. Er is veel gedaan 
om jongeren betere leefomstandig-
heden te bieden. Er zijn sportvelden 
aangelegd, een winkelcentrum, en 
alles is een stuk netter geworden. 
Ons aandeel hierin is vooral gebed. 
De Messiaanse gemeente is vanaf de 
oprichting begonnen met intensieve 
voorbede voor de stad. De burge-
meester kreeg daar lucht van en heeft 
ons zelfs gevraagd om concreet voor 
bepaalde knelpunten en problemen 

Samenwerking
Harvest of Asher maakt deel uit van 
Tents of Mercy (tenten van genade), 
een Messiaans netwerk van gemeen-
ten in Israël. Hier vond Guy ook zijn 
geestelijk thuis in de begintijd toen 
hij als Joods-orthodoxe jongeman 

De geschiedenis van deze haven-
plaats, ooit de belangrijkste van 
Israël, wordt getekend door strijd, 
bloedvergieten en afgoderij. Guy en 
Tali kregen in 1998 de roeping om het 
altaar van Jeshua te herstellen. Door 
gebed en voorbede willen zij, samen 
met alle gelovigen, dit gebied van de 
stam Aser reinigen van het geweldda-
dige verleden, het bloed van Jeshua 
proclameren over de stad en zoveel 
mogelijk mensen voorbereiden op de 
wederkomst van de Messias. 

Opperrabbijn
Guy is de kleinzoon van de voormali-
ge opperrabbijn van Akko en is gebo-
ren en getogen in deze stad. Hij vond 
de Messias door het lezen van het 
Nieuwe Testament, nadat het boekje 
hem door een onbekende persoon op 
de markt van Akko werd toegestopt. 
Ook Guy’s vrouw Tali komt uit een 
Joods-orthodoxe familie. 

te bidden. Heel veel dingen die sinds-
dien zijn verbeterd in Akko vinden 
hun oorsprong in gebed. Onze betrok-
ken bij de gemeenschap begint bij 
gebed, en vervolgens door zelf mee 
te helpen bij de totstandkoming van 
verbeteringen.’

Vrijwilligers van overzee
Cathy, een Amerikaanse vrijwillig-
ster, knikt instemmend en vult aan: 
‘Ik kom al lange tijd telkens terug bij 
‘Harvest of Asher’. Zowel moslims 
als Joden uit Akko stellen uit zichzelf 
de vraag waarom ik telkens hierheen 

kom. En dan vertel ik vrijmoedig over 
mijn motivatie. Dat maakt toch wel 
indruk. Ik mag dan vertellen over 
mijn Messias, die ook hun Messias is, 
de Joodse Messias. In feite gaat dat 
gesprek heel makkelijk hier in Akko. 
Onze vriendelijkheid mag alle mensen 
bekend zijn. En dat maakt de weg vrij 
tot een oprechte vriendschap.’
Guy vertelt dat er meer vrijwilli-
gers zijn die in de Harvest of Asher, 
onder andere uit Denemarken en 
Zuid-Korea. ‘Onze gemeente staat 
open voor niet-Joodse christenen om 
betrokken te zijn bij het werk in Akko 
en omgeving.’

op zoek was naar de Messias waar de 
Tora en Tenach naar verwijzen.
Bijzonder aan de gemeente Harvest 
of Asher is de samenwerking met 
orthodoxe Joden. Met name op het 
gebied van praktische sociale hulp. 
Zo werken ze samen met een Joods-
orthodoxe gaarkeuken en distributie-
centrum voor tweedehands kleding 
voor mensen die in financiële nood 
zijn. 

Bewaker
Natuurlijk is niet alles rozengeur en 
maneschijn. Er zijn ook mensen in 
Akko die de Messiaanse gemeen-
schap liever zien verdwijnen. De 
gemeente heeft zelfs een bewaker in 
dienst die moet opletten tijdens de 
samenkomsten. Maar dat weerhoudt 
de gelovigen niet om zich actief in te 
zetten voor hun stad en medeburgers. 
Zo doen gemeenteleden vrijwilli-
gerswerk bij gehandicapten en in het 

Jeugd- en kinderwerk
Sinds kort is er ook een groeiend 
jeugdwerk in de gemeente en er is 
een onderwijsprogramma voor kin-
deren. Ongeveer honderd kinderen 
krijgen wekelijks Bijbels onderwijs in 
verschillende leeftijdsgroepen. Het is 
het bekende Joodse leersysteem van 
de Jeshivot, de Joodse Bijbelklassen, 
waarbij kinderen van jongs af aan 
Gods inzettingen en principes leren 
kennen.

Visie
Guy is een bevlogen man met een 
heldere visie. Hij zegt: ‘Onze visie 
is om een gemeente te zijn zoals 
die bestond in de eerste eeuw, een 
gemeenschap die het Woord van God 
in het dagelijkse leven wil toepas-
sen. Wij moedigen onze broeders en 
zusters aan om op alle terreinen van 
het leven te groeien in discipelschap. 
We geven ook veel aandacht aan het 
ontwikkelen van leiderschap en god-
delijke principes voor jong en oud. 
Onze verwachting is dat we steeds 
beter toegerust zullen zijn om elkaar 
en de samenleving te dienen.’  

Oogsttijd voor de stam Aser

Sinds 2005 is er in 
de noord-Israëlische 
havenplaats Akko een 
Messiaanse gemeente, 
‘Ktsir Asher’, Harvest 
(oogst) of Asher. Guy 
en Tali Cohen zijn de 
oprichters. Zij bouwen 
op het fundament dat 
bijna tweeduizend jaar 
geleden werd gelegd. 
Want in de tijd van 
Paulus was er in Akko, 
dat toen Ptolemaïs 
heette, al een 
christelijke gemeente 
(Handelingen 21:7). 

‘Wij willen een licht zijn voor de wijde omgeving 
en een baken van hoop voor de mensen.’

Sieb in gesprek met Cathy
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Messiaanse gemeenten
1754 AKKO Harvest of Asher (Tents of Mercy) - Guy Cohen
1705  ARAD     Kehilat Arad Shimon Pliner (Russisch) 
1711 ARAD Kehilat Arad Yo-Yakim en Debbie Fugueras (Hebreeuws)
1798 ARIEL David en Leah Ortiz
1777 ASHDOD Kehilat Beth Hallel - Israël Pochtar
1721     ASHKELON     Kehilat Shekinat Yeshua – Daniel Borenstejn
1710 BE’ERSJEVA Kehilat Be’erSjeva - Howard & Randi Bass
1716 BE’ERSJEVA Huis van Genade - Dima en Ella Brodkin
1745 HAIFA Kehilat HaCarmel - David & Karen Davis 
1795 HAIFA HaCarmel - Arabische gemeente - Yousef Dakwar 
1796 HAIFA Shavei Tsion Nazareth Haifa - Leon Mazin
1767 JAFFA Kehilat Beit Immanuel - David & Michaella Lazarus
1702 JERUZALEM Ethiopische Bethelgemeente Tal en Tigi Shefraw
1731 JERUZALEM Shemen Sasson gemeente - Dariel & John Meyers
1746 JERUZALEM Kehilat Even YIsraël - Victor & Julia Blum
1756 JERUZALEM Ahavat Jeshua - Eddie & Jackie Santoro
1759 JERUZALEM Kehilat El Roii - Ofer & Chris Amitai
1763 JERUZALEM Kehilat Melech HaM’lachim - Oded & Sandy Shoshani
1765 JERUZALEM King of Kings Assembly - Wayne Hilsden
1769  JERUZALEM  Kehilah Ets HaChajiem (Tree of Life), Artur en Ira Gal
1782 JERUZALEM Messiaanse Gem. Christ Church - B. en R. Berger
1783  JERUZALEM Voice in the Wilderness – Anthony Simon
1743 JIZREËL VLAKTE Kehilat Shar HaEmek - Yonathan Almeida
1714 KARMIËL Kehilat Rivers of Living Waters - Sev & Irina Friedman
1719  KARMIËL      Beit Avi – Moshe & Batel Loewenthal 
1737 KARMIËL Kehilat HaDerech - Yossi & Ronit Ovadia
1744     KFAR VARADIM     Israël & Shlomit Harel
1727 KFAR SABA Kehilat HaMa’ayan - Tony & Orna Sperandeo 
1741 KIRYAT SHMONA Kehilat Rivers of Living Waters - Adil & Margareth Sapir
1718 KIRYAT YAM Tents of Mercy - Eitan Sjisjkoff
1715 NAHARIJA Libanese Christenen - Joseph & Ibtissam Hadad
1717 NAHARIJA Kehilat Naharija - Ruth Nessim 
1794 NAZARETH Kehilat Geest van Leven - Sergei & Elvira Bogarnikov
1749 NETANJA Kehilat Beit Asaf - David & Lisa Loden
1778 PETACH TIKVAH Kehilat Or HaHaim - Samuël Lichtman
1739 RISHON LEZIJJON Kehilat Chesed Ve’Emet - Baruch Maoz
1792 SHFAR’AM Ehab & Magda Ashkar
1728 TEL AVIV Tiferet Yeshua - Ari & Shira Sorko-Ram
1708 TEL AVIV Kehilat Adonai Roi - Avi & Chaya Mizrachi
1748 TEL AVIV Calvary Chapel - Stephen & Pat Apple + Patrick Boersma
1755 TEL AVIV Dov en Olga Bikas
1735 TIBERIAS Kehilat Peniel - Daniel Yahav
1753 TIBERIAS Kehilat Morning Star/Licht in Galilea - Claude Ezagouri 

1704  ARAD  Ark in the Negev, Polly Sigulim
1725 EILAT The Shelter - John & Judy Pex
1732 EIN KEREM Beit Netanel - Rachel Netanel
1712 HAIFA Beit Nitzachon - E.Benson
1742 HAIFA Boekwinkel & Kehilat Immanuel - Najeeb & Elisabeth Atteih
1751 HAIFA Even Haëzer Home
1709 JAFFA Trumpet of Salvation - Jacob & Elisheva Damkani
1706 JERUZALEM Be ád Chaim/Pro Life - Sandy Shoshani
1707 JERUZALEM Judith de Heer
1723 JERUZALEM Musalaha - Salem Munayer
1726 JERUZALEM Jerusalem Institute of Justice - Calev Myers advokaat
1736 JERUZALEM Jerusalem Street Production / HeartRock TV / Jamm - Richard Frieden
1747 JERUZALEM Revive Israël - Asher Intrater
1752 JERUZALEM Makor HaTikwa/Makor Chaim
1758 JERUZALEM Watchmen from Jerusalem - Chuck & Karen Cohen
1760 JERUZALEM Vision for Israël/Joseph Storehouse - Barry & Batya Segal
1775 JERUZALEM Chazon Yeroesjalajim - Shmuel & Pamela Suran
1776 JERUZALEM Israël College of the Bible - Erez Soref
1780 JERUZALEM Peter & Nellie Spaander 
1786 JERUZALEM Beit HaYeshua - Zvi Randelman
1790 JERUZALEM Jerusalem House of Prayer for all Nations - Tom Hess
1781 KADES BARNEA  Opvangwerk- Avishai & Jolanda Pinchas
1770 KFAR SABA Love to the Needy - Chaim Barak
1701 MOD’IN Ot u Mofet - Orna Greenman
1720 RAMAT GAN Lech Lcha - Arlon Grimberg
1703 SEDEROT Hands of Mercy - Ye’shi Reinhardt
1708 TEL AVIV Dugit - Avi & Chaya Mizrachi
1755     TEL AVIV     Dov en Olga Bikas

Messiaanse bedieningen

Giften zonder vermelding van projectnummer 
worden als Algemene Gift aangemerkt. 

Algemene giften worden ter beoordeling van 
CGI besteed.

De ouders van Daniël waren vrome orthodoxe Poolse 
Joden die nog net voor de inval van Hitler in 1939 
konden ontsnappen naar Argentinië. Vader was een 
rabbijn. Twintig familieleden die niet mee konden 
komen zijn allen vermoord in Auschwitz. Daniël 
groeide op in Buenos Aires, waar vader ook rabbijn 
was.

Toen Daniël 18 jaar was, vroeg een van de arbeiders 
die het ouderlijk huis renoveerden: ‘Ben jij Joods?’ 
Ja natuurlijk, antwoordde Daniël. De man zei ‘Wees 
gezegend door God, jij hoort tot Zijn volk!’ ‘Meen 
je dat nou?’ zei Daniël die een beetje nieuwsgierig 
werd naar wat deze eenvoudige handwerker hem kon 
vertellen. Daniël werd uitgenodigd om een bezoek te 
brengen aan een kerk van de christenen.  

Het oude Ashkelon komt tot leven

Het gesprek vindt plaats in een wat bedompte 
kelderruimte die plaats biedt aan maximaal tachtig 
personen. Ik moet nogal moeite doen om een en 
ander te verstaan, want de 55-jarige voorganger 
Daniël Borenstejn spreekt geen Engels, maar Spaans 
en Ivriet. In zijn jeugd heeft hij ook nog Jiddisch met 
zijn ouders gesproken, maar dat is wat weggezakt. 
Het gesprek wordt van mijn kant gevoerd met 
handen en voeten, in een mengelmoes van 
Spaans, Duits/Jiddisch en een paar woordjes Ivriet. 
Wonderlijk genoeg verstaan wij elkaar in een paar 
minuten opperbest. Een nieuwe interpretatie van de 
gave van vertolking van tongen?

De weg van het kruis
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beoordeling van CGI besteed.
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CGI Onderwijsaanbod

 Kesher cursus 
Een basiscursus over de Hebreeuws-Joodse 
wortels van het christelijke geloof. 

 Seminars “De Bijbel (her)ontdekken” 
Deze 12-delige Seminars zijn een Bijbelstudieserie geschreven door Sieb 
Buiten (predikant-directeur CGI) en behandelt vanuit de Bijbel de volgende 
onderwerpen: 

Het unieke van de Bijbel, Geestelijke mach-
ten, de Messiaanse beweging, de Verbonden, 
Landbelofte en terugkeer van Israël, Koninkrijk 
van God, Israël en de gemeente, eindtijd en de 
Bijbelse Tijden en Feesten. 

Deze studies worden regionaal of per gemeen-
te gegeven aan (grotere) groepen. Ook is het 
mogelijk om één of enkele studies te geven 
(modulair). 

Heeft u belangstelling om één van deze cursussen/seminars te organiseren of 
te volgen? Kijk dan op de website voor meer informatie en/of opgave of neem 
contact op met de Coördinator Onderwijs: b.vandijk@cgi-holland.nl 

Najeeb Atteih uit Haifa komt uit een 
gezin dat hoort bij de christelijk 
Arabische bevolking van Israël. Maar 
er was weinig christelijks aan. Het 
hele gezin zat diep in de crimina-
liteit, drugshandel en maffiaprak-
tijken. In 1993 kwam Najeeb tot 
geloof door het getuigenis van een 
buurman. Elizabeth en Najeeb waren 
toen al vier jaar getrouwd en hadden 
twee kinderen. De verandering was 
zo radicaal dat iedereen in de omge-
ving erover praatte. Kort daarna 
kwam Elizabeth tot geloof. Zij dacht: 
als Jezus Najeeb kan veranderen, dan 
is Hij werkelijk de Zoon van God. In 
de jaren erna kwamen veel mensen 
tot bekering door het getuigenis van 
Najeeb en Elizabeth. 

Nu, twintig jaar later, zijn er diverse 
gemeenten gesticht. Najeeb ver-
telt: ‘De moedergemeente Kehilat 
Immanuël in Haifa groeit, daarnaast is 
er een gemeente ontstaan in Nazaret. 
We begonnen daar met een peuter-
speelzaal. Door het getuigenis van 
de kinderen kregen de ouders ook 
steeds meer belangstelling voor het 
evangelie. Daaruit is een gemeente 
ontstaan. Sinds kort zijn we ook een 
huisgemeente begonnen in Beith 
Immanuël in Jaffa bij Tel Aviv. Er 
wordt nu ook een zustergemeente 

gesticht in Zuid-Soedan. Wij mochten 
Soedanese vluchtelingen die hier in 
Israël tot geloof zijn gekomen, oplei-
den, en nu ze terugkeren naar hun 
vaderland wordt het evangelie ook 
daar verspreid.’

Het teken
Over de Immanuël Bijbelwinkel in 
het centrum van Haifa, zegt Najeeb: 
‘Onze boekwinkel heeft maar één 
doel: het evangelie van Jezus Christus 
bekendmaken aan ieder die het wil 
horen, Jood, Arabier, of wie dan ook. 
De mensen komen bijvoorbeeld een 
kinderboek kopen met plaatjes over 
de geboorte van Jezus en dan ont-
staat er al gauw een gesprek. Dan lees 
ik Lucas 2:34 voor: “Simeon zegende 
hen en zei tegen Maria, zijn moeder: 
‘Weet wel dat velen in Israël door 
hem ten val zullen komen of juist zul-
len opstaan. Hij zal een teken zijn dat 
betwist wordt...?’” En dan vraag ik: 
“Wat zou dat teken kunnen zijn waar-
over Simeon spreekt?” In Korintiërs 
1:23 wordt het antwoord gegeven: 
“...wij verkondigen een gekruisigde 
Christus, voor Joden aanstootgevend 
en voor heidenen dwaas.” Het kruis 
is het teken waarover Simeon profe-
teert. Veel mensen geloven wel, maar 
maken een omweg bij het kruis. Maar 
God zoekt juist mensen die de weg 

van het kruis gaan, en zich aan Hem 
onderwerpen. Deze boekwinkel is als 
zout in de stad Haifa. Zout omdat het 
de smaak verandert, omdat het reinigt 
en zuivert, maar vooral omdat het dor-
stig maakt. Mensen komen hier steeds 
terug om meer te horen over Jezus en 
over het evangelie.’

Toekomst
Najeeb: ‘Ons diepste verlangen is dat 
Jood en Arabier samen gaan optrekken 
voor Jezus. In onze samenkomstzaal 
staan een kruis en een menora. Het is 
moeilijk voor een Arabische christen 
om een menora in de gemeente te zien, 
en voor een Jood om een kruis te zien. 
Maar wij doen het toch als een teken 
dat we door Jezus één zijn geworden. 
We richten ons met het oog op de 
toekomst vooral op het onderwijs aan 
jonge mensen. Sommigen komen uit 
hetzelfde foute milieu waar ik uit kom. 
En zoals ik veranderd ben, zo zie ik nu 
ook deze jongeren veranderen.’  
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 Basiscursus “Wortels van ons geloof” 
Deze cursus is geschikt voor kleine kringen of 
Bijbelstudiegroepen.
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Messiaanse gemeenten
1754 AKKO Harvest of Asher (Tents of Mercy) - Guy Cohen
1705  ARAD     Kehilat Arad Shimon Pliner (Russisch) 
1711 ARAD Kehilat Arad Yo-Yakim en Debbie Fugueras (Hebreeuws)
1798 ARIEL David en Leah Ortiz
1777 ASHDOD Kehilat Beth Hallel - Israël Pochtar
1721     ASHKELON     Kehilat Shekinat Yeshua – Daniel Borenstejn
1710 BE’ERSJEVA Kehilat Be’erSjeva - Howard & Randi Bass
1716 BE’ERSJEVA Huis van Genade - Dima en Ella Brodkin
1745 HAIFA Kehilat HaCarmel - David & Karen Davis 
1795 HAIFA HaCarmel - Arabische gemeente - Yousef Dakwar 
1796 HAIFA Shavei Tsion Nazareth Haifa - Leon Mazin
1767 JAFFA Kehilat Beit Immanuel - David & Michaella Lazarus
1702 JERUZALEM Ethiopische Bethelgemeente Tal en Tigi Shefraw
1731 JERUZALEM Shemen Sasson gemeente - Dariel & John Meyers
1746 JERUZALEM Kehilat Even YIsraël - Victor & Julia Blum
1756 JERUZALEM Ahavat Jeshua - Eddie & Jackie Santoro
1759 JERUZALEM Kehilat El Roii - Ofer & Chris Amitai
1763 JERUZALEM Kehilat Melech HaM’lachim - Oded & Sandy Shoshani
1765 JERUZALEM King of Kings Assembly - Wayne Hilsden
1769  JERUZALEM  Kehilah Ets HaChajiem (Tree of Life), Artur en Ira Gal
1782 JERUZALEM Messiaanse Gem. Christ Church - B. en R. Berger
1783  JERUZALEM Voice in the Wilderness – Anthony Simon
1743 JIZREËL VLAKTE Kehilat Shar HaEmek - Yonathan Almeida
1714 KARMIËL Kehilat Rivers of Living Waters - Sev & Irina Friedman
1719  KARMIËL      Beit Avi – Moshe & Batel Loewenthal 
1737 KARMIËL Kehilat HaDerech - Yossi & Ronit Ovadia
1744     KFAR VARADIM     Israël & Shlomit Harel
1727 KFAR SABA Kehilat HaMa’ayan - Tony & Orna Sperandeo 
1741 KIRYAT SHMONA Kehilat Rivers of Living Waters - Adil & Margareth Sapir
1718 KIRYAT YAM Tents of Mercy - Eitan Sjisjkoff
1715 NAHARIJA Libanese Christenen - Joseph & Ibtissam Hadad
1717 NAHARIJA Kehilat Naharija - Ruth Nessim 
1794 NAZARETH Kehilat Geest van Leven - Sergei & Elvira Bogarnikov
1749 NETANJA Kehilat Beit Asaf - David & Lisa Loden
1778 PETACH TIKVAH Kehilat Or HaHaim - Samuël Lichtman
1739 RISHON LEZIJJON Kehilat Chesed Ve’Emet - Baruch Maoz
1792 SHFAR’AM Ehab & Magda Ashkar
1728 TEL AVIV Tiferet Yeshua - Ari & Shira Sorko-Ram
1708 TEL AVIV Kehilat Adonai Roi - Avi & Chaya Mizrachi
1748 TEL AVIV Calvary Chapel - Stephen & Pat Apple + Patrick Boersma
1755 TEL AVIV Dov en Olga Bikas
1735 TIBERIAS Kehilat Peniel - Daniel Yahav
1753 TIBERIAS Kehilat Morning Star/Licht in Galilea - Claude Ezagouri 

1704  ARAD  Ark in the Negev, Polly Sigulim
1725 EILAT The Shelter - John & Judy Pex
1732 EIN KEREM Beit Netanel - Rachel Netanel
1712 HAIFA Beit Nitzachon - E.Benson
1742 HAIFA Boekwinkel & Kehilat Immanuel - Najeeb & Elisabeth Atteih
1751 HAIFA Even Haëzer Home
1709 JAFFA Trumpet of Salvation - Jacob & Elisheva Damkani
1706 JERUZALEM Be ád Chaim/Pro Life - Sandy Shoshani
1707 JERUZALEM Judith de Heer
1723 JERUZALEM Musalaha - Salem Munayer
1726 JERUZALEM Jerusalem Institute of Justice - Calev Myers advokaat
1736 JERUZALEM Jerusalem Street Production / HeartRock TV / Jamm - Richard Frieden
1747 JERUZALEM Revive Israël - Asher Intrater
1752 JERUZALEM Makor HaTikwa/Makor Chaim
1758 JERUZALEM Watchmen from Jerusalem - Chuck & Karen Cohen
1760 JERUZALEM Vision for Israël/Joseph Storehouse - Barry & Batya Segal
1775 JERUZALEM Chazon Yeroesjalajim - Shmuel & Pamela Suran
1776 JERUZALEM Israël College of the Bible - Erez Soref
1780 JERUZALEM Peter & Nellie Spaander 
1786 JERUZALEM Beit HaYeshua - Zvi Randelman
1790 JERUZALEM Jerusalem House of Prayer for all Nations - Tom Hess
1781 KADES BARNEA  Opvangwerk- Avishai & Jolanda Pinchas
1770 KFAR SABA Love to the Needy - Chaim Barak
1701 MOD’IN Ot u Mofet - Orna Greenman
1720 RAMAT GAN Lech Lcha - Arlon Grimberg
1703 SEDEROT Hands of Mercy - Ye’shi Reinhardt
1708 TEL AVIV Dugit - Avi & Chaya Mizrachi
1755     TEL AVIV     Dov en Olga Bikas

Messiaanse bedieningen

Giften zonder vermelding van projectnummer 
worden als Algemene Gift aangemerkt. 

Algemene giften worden ter beoordeling van 
CGI besteed.

De ouders van Daniël waren vrome orthodoxe Poolse 
Joden die nog net voor de inval van Hitler in 1939 
konden ontsnappen naar Argentinië. Vader was een 
rabbijn. Twintig familieleden die niet mee konden 
komen zijn allen vermoord in Auschwitz. Daniël 
groeide op in Buenos Aires, waar vader ook rabbijn 
was.

Toen Daniël 18 jaar was, vroeg een van de arbeiders 
die het ouderlijk huis renoveerden: ‘Ben jij Joods?’ 
Ja natuurlijk, antwoordde Daniël. De man zei ‘Wees 
gezegend door God, jij hoort tot Zijn volk!’ ‘Meen 
je dat nou?’ zei Daniël die een beetje nieuwsgierig 
werd naar wat deze eenvoudige handwerker hem kon 
vertellen. Daniël werd uitgenodigd om een bezoek te 
brengen aan een kerk van de christenen.  

Het oude Ashkelon komt tot leven

Het gesprek vindt plaats in een wat bedompte 
kelderruimte die plaats biedt aan maximaal tachtig 
personen. Ik moet nogal moeite doen om een en 
ander te verstaan, want de 55-jarige voorganger 
Daniël Borenstejn spreekt geen Engels, maar Spaans 
en Ivriet. In zijn jeugd heeft hij ook nog Jiddisch met 
zijn ouders gesproken, maar dat is wat weggezakt. 
Het gesprek wordt van mijn kant gevoerd met 
handen en voeten, in een mengelmoes van 
Spaans, Duits/Jiddisch en een paar woordjes Ivriet. 
Wonderlijk genoeg verstaan wij elkaar in een paar 
minuten opperbest. Een nieuwe interpretatie van de 
gave van vertolking van tongen?

De weg van het kruis
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CGI Onderwijsaanbod

 Kesher cursus 
Een basiscursus over de Hebreeuws-Joodse 
wortels van het christelijke geloof. 

 Seminars “De Bijbel (her)ontdekken” 
Deze 12-delige Seminars zijn een Bijbelstudieserie geschreven door Sieb 
Buiten (predikant-directeur CGI) en behandelt vanuit de Bijbel de volgende 
onderwerpen: 

Het unieke van de Bijbel, Geestelijke mach-
ten, de Messiaanse beweging, de Verbonden, 
Landbelofte en terugkeer van Israël, Koninkrijk 
van God, Israël en de gemeente, eindtijd en de 
Bijbelse Tijden en Feesten. 

Deze studies worden regionaal of per gemeen-
te gegeven aan (grotere) groepen. Ook is het 
mogelijk om één of enkele studies te geven 
(modulair). 

Heeft u belangstelling om één van deze cursussen/seminars te organiseren of 
te volgen? Kijk dan op de website voor meer informatie en/of opgave of neem 
contact op met de Coördinator Onderwijs: b.vandijk@cgi-holland.nl 

Najeeb Atteih uit Haifa komt uit een 
gezin dat hoort bij de christelijk 
Arabische bevolking van Israël. Maar 
er was weinig christelijks aan. Het 
hele gezin zat diep in de crimina-
liteit, drugshandel en maffiaprak-
tijken. In 1993 kwam Najeeb tot 
geloof door het getuigenis van een 
buurman. Elizabeth en Najeeb waren 
toen al vier jaar getrouwd en hadden 
twee kinderen. De verandering was 
zo radicaal dat iedereen in de omge-
ving erover praatte. Kort daarna 
kwam Elizabeth tot geloof. Zij dacht: 
als Jezus Najeeb kan veranderen, dan 
is Hij werkelijk de Zoon van God. In 
de jaren erna kwamen veel mensen 
tot bekering door het getuigenis van 
Najeeb en Elizabeth. 

Nu, twintig jaar later, zijn er diverse 
gemeenten gesticht. Najeeb ver-
telt: ‘De moedergemeente Kehilat 
Immanuël in Haifa groeit, daarnaast is 
er een gemeente ontstaan in Nazaret. 
We begonnen daar met een peuter-
speelzaal. Door het getuigenis van 
de kinderen kregen de ouders ook 
steeds meer belangstelling voor het 
evangelie. Daaruit is een gemeente 
ontstaan. Sinds kort zijn we ook een 
huisgemeente begonnen in Beith 
Immanuël in Jaffa bij Tel Aviv. Er 
wordt nu ook een zustergemeente 

gesticht in Zuid-Soedan. Wij mochten 
Soedanese vluchtelingen die hier in 
Israël tot geloof zijn gekomen, oplei-
den, en nu ze terugkeren naar hun 
vaderland wordt het evangelie ook 
daar verspreid.’

Het teken
Over de Immanuël Bijbelwinkel in 
het centrum van Haifa, zegt Najeeb: 
‘Onze boekwinkel heeft maar één 
doel: het evangelie van Jezus Christus 
bekendmaken aan ieder die het wil 
horen, Jood, Arabier, of wie dan ook. 
De mensen komen bijvoorbeeld een 
kinderboek kopen met plaatjes over 
de geboorte van Jezus en dan ont-
staat er al gauw een gesprek. Dan lees 
ik Lucas 2:34 voor: “Simeon zegende 
hen en zei tegen Maria, zijn moeder: 
‘Weet wel dat velen in Israël door 
hem ten val zullen komen of juist zul-
len opstaan. Hij zal een teken zijn dat 
betwist wordt...?’” En dan vraag ik: 
“Wat zou dat teken kunnen zijn waar-
over Simeon spreekt?” In Korintiërs 
1:23 wordt het antwoord gegeven: 
“...wij verkondigen een gekruisigde 
Christus, voor Joden aanstootgevend 
en voor heidenen dwaas.” Het kruis 
is het teken waarover Simeon profe-
teert. Veel mensen geloven wel, maar 
maken een omweg bij het kruis. Maar 
God zoekt juist mensen die de weg 

van het kruis gaan, en zich aan Hem 
onderwerpen. Deze boekwinkel is als 
zout in de stad Haifa. Zout omdat het 
de smaak verandert, omdat het reinigt 
en zuivert, maar vooral omdat het dor-
stig maakt. Mensen komen hier steeds 
terug om meer te horen over Jezus en 
over het evangelie.’

Toekomst
Najeeb: ‘Ons diepste verlangen is dat 
Jood en Arabier samen gaan optrekken 
voor Jezus. In onze samenkomstzaal 
staan een kruis en een menora. Het is 
moeilijk voor een Arabische christen 
om een menora in de gemeente te zien, 
en voor een Jood om een kruis te zien. 
Maar wij doen het toch als een teken 
dat we door Jezus één zijn geworden. 
We richten ons met het oog op de 
toekomst vooral op het onderwijs aan 
jonge mensen. Sommigen komen uit 
hetzelfde foute milieu waar ik uit kom. 
En zoals ik veranderd ben, zo zie ik nu 
ook deze jongeren veranderen.’  
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 Basiscursus “Wortels van ons geloof” 
Deze cursus is geschikt voor kleine kringen of 
Bijbelstudiegroepen.


