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van de directeur

JEZUS IN LEVITICUS?
‘De HEERE riep Mozes en sprak tot hem vanuit de 
Tent van Ontmoeting…’ (Leviticus 1:1).
In de Parasja-lezingen* staat in de maand april het 
boek Leviticus centraal. In het Hebreeuws: Wajikra, 
‘En Hij roept’. Voor velen een moeilijk boek. Als ik 
er over spreek hoor ik vaak: ‘Het gaat om regeltjes.’ 
Maar als er één boek over Jezus gaat in de Tora, is 

het wel Leviticus. Hij Roept! 
 
Het centrale gedeelte in dit boek is Leviticus 16: Jom Kippoer, Grote Verzoendag. 
Verzoenen is een terugkerend woord in Leviticus. Verzoening met de Aller-
hoogste, maar ook verzoening met je naaste. Er is veel te verzoenen in een 
mensenleven. Voor een groot gedeelte gaat het in Leviticus over dát thema. Met 
name in de Moadim (de Feesttijden, zie Leviticus 23) komt het aan de orde. Het 
zijn gemeenschapsfeesten, je gaat met elkaar om. En daarna het Sabbatsjaar 
en het Jubeljaar: het ‘vrijzetten’ en ‘diaconaal oogsten’, zodat de mindere in de 
samenleving kan meeprofiteren. De lossing van land en naaste, het staat alle-
maal beschreven. Dat zijn geen ‘wetten’, maar onderwijzingen. Om te leren. Die 
gedeelten staan overigens in de toekomende tijd. Met andere woorden: het gaat 
een keer zo worden. Dat maakt het interessant! 

Hoe gaan wij als volken hiermee om? We kunnen Israël dienen met gebed, maar 
ook met financiën, om die naastenliefde te stimuleren. Vorig jaar, toen de lock-
down begon, heeft CGI veel Messiaanse Gemeenten geholpen om dienstbaar te 
zijn aan hun omgeving. Dat had veel impact! De Messiaanse gemeente Kehilat 
HaCarmel en de Arabische gemeente Rivier van God hebben veel betekend in de 
omgeving van Haifa. En dat geldt voor meer gemeenten. Een sterk getuigenis 
ging hiervan uit, mede dankzij uw steun! En dat getuigenis heeft altijd gevolgen! 
Wanneer u dit leest is Pesach al voorbij, maar wist u dat er pesachpakketten zijn 
uitgedeeld aan behoeftigen? En het waren niet alleen Messiaans-Joodse, maar 
ook Arabische gemeenten die daar actief in zijn geweest. Wat een getuigenis! 
Daarom doe ik nogmaals een oproep om aan het Algemeen Steunfonds te geven, 
want uw hulp blijft nodig!

Zegen en groet,
Jaap Bönker *) wekelijkse lezingen 

uit de eerste vijf boeken 

van de Bijbel (de Tora)
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Woorden van voorganger Peter 
Tsukahira van de Karmel gemeente 
bij Haifa, die hij sprak in maart op het 
moment dat Israël als eerste land uit de 
lockdown kwam.

In veel gemeenten in Israël worden 
weer voorzichtig samenkomsten geor-
ganiseerd mét bezoekers. Ook bij de 
Karmel gemeente is dat het geval. Zowel 
mensen die gevaccineerd zijn als men-

‘Maak in geloof een vaccinatiekeuze’

‘Of je nu wel of niet een 
covid-vaccin neemt, maak je 
keuze in ieder geval in geloof. 

En laten we elkaar niet veroordelen als 
iemand een andere keuze maakt dan 
wijzelf. Gods soevereiniteit staat boven 
onze keuzen.’ 

Voorganger Peter Tsukahira:
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door M
ichiel Steenw

inkel

‘Maak in geloof een vaccinatiekeuze’

‘Of we nu leven of sterven, we zijn 
van de Heer. Gods soevereiniteit 

staat boven onze keuzes.’ 

in Israël. En natuurlijk kent met ook in 
Israëlische gemeenten de gedachte dat 
het vaccin te maken heeft met het merk-
teken van het beest uit het Bijbelboek 
Openbaring. 

Tsukahira stelt er iets groters tegen-
over. Hij citeert diverse teksten uit de 
Romeinen- en Efezebrief en zegt. ‘We 
behoren allemaal tot de Heer, we zijn 
niet van onszelf. Of we nu leven of 
sterven, we zijn van de Heer. Gods soe-
vereiniteit staat boven onze keuzes. God 
weet wat we denken en voelen. Hij leidt 
ons door dit dal van misschien moeilijke 
keuzes. En mocht ik een foute keuze 
maken, dan zal Hij die ombuigen tot iets 
goeds omdat ik de keuze maak in geloof 
en voor zijn aangezicht.’

Hij legt daarbij de link met een discussie 
uit de dagen van Paulus. De kwestie 
over het wel of niet eten van offervlees 
dreigde sommige gemeenten destijds te 
verdelen. De ene gelovige wilde onder 
geen beding vlees eten dat aan de afgo-
den was geofferd. De andere gelovige 
zag het als gewoon voedsel voor het 
lichaam en dankte God ervoor. 
Tsukahira geeft toe dat het eten van 
offervlees en het nemen van een vaccin 
twee verschillende zaken zijn. Maar 

sen die niet gevaccineerd zijn, mogen 
komen. Maar het totaal aantal bezoekers 
blijft wel beperkt zodat ook mensen die 
zich niet hebben laten prikken veilig 
zijn. Deze situatie kan snel leiden tot 
discussies en verdeeldheid binnen een 
gemeente. Bovendien kent Israël nu een 
groen paspoort dat geldt als vaccinatie-
bewijs. Het geeft iemand meer vrijheid 
en rechten. Maar de Karmel-gemeente 
vraagt zeker geen vaccinatiebewijs bij 
de deur. Tsukahira: ‘Er zijn leden van de 
gemeente die beide prikken al hebben 
gehad. En er zijn mensen in de gemeen-
te die het vaccin geweigerd hebben. We 
staan het niet toe dat het vaccin onze 
gemeente verdeelt. Liefde van God 
houdt ons bijeen.’ 
Zelf geeft hij geen advies over het 
vaccin. Hij stelt dat dit een persoonlij-
ke geloofskwestie is, dat onze kennis 
beperkt is en dat God dat weet. ‘Wat 
duidelijk is, is dat er mogelijk risico’s aan 
vaccinatie zijn en risico’s aan niet-vac-
cineren. Er is geen honderd procent 
veilige plek. Sommige gelovigen nemen 
het vaccin om anderen te beschermen. 
Andere gelovigen nemen het bewust 
niet vanwege de onbekendheid met de 
bijwerkingen en gevolgen op langere 
termijn.’ Tsukahira toont begrip voor 
beide standpunten. 

Hoewel Israël voorop loopt met vacci-
neren, is het bepaald niet zo dat alle 
Israëli’s het vaccin ook nemen. De twij-
fels die in veel landen leven, zijn er ook 
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volgens hem kunnen we het principe 
van het offervlees gebruiken in de vac-
cinatiediscussie. Paulus roept zijn lezers 
op om keuzes waar de Bijbel geen klip 
en klaar antwoord op geeft, te nemen in 
geloof en voor het aangezicht van God. 
Om elkaar er vervolgens niet om te ver-
oordelen.
Verder benadrukt Tsukahira dat we niet 
alleen van God zijn, maar ook aan elkaar 
zijn gegeven. Het is daarom beter ons te 
focussen op wat ons als gelovigen bindt 
en versterkt dan op wat ons verdeelt. 
Om zo gezamenlijk het licht van God uit 
te stralen in de wereld om ons heen. Ten 
slotte doet hij een duidelijke oproep aan 
zijn toehoorders:

-  Laten we de besluiten rond vaccineren 
voor onszelf in geloof nemen. 

-  Laten we niet oordelen over mensen 
die een andere keuze maken dan wij-
zelf.

-  Laten we de richtlijnen van de over-
heid zo goed mogelijk navolgen.

-  Laten we als het lichaam van de 
Messias in eenheid het licht van God 
verspreiden. 

En daarbij bidden om wijsheid voor de 
regering, dat ze goede keuzes maken in 
overeenstemming met Gods wil!

Israël loopt voorop met vaccineren en 
dus ook met versoepeling van maat-

regelen. Vanaf maart is het openbare 
leven weer op gang gekomen. Winkels, 
horeca, sportcentra en scholen zijn 
open. De snelle vaccinatiecampagne 
heeft het virus de kop in gedrukt. 

Net als we in de vorige editie van 
GemeenteNieuws berichtten, wordt 
er ook onder Israëlische gelovigen 
verschillend gedacht over het vaccin. 
De meeste gemeenten hebben geen 
nadrukkelijk advies gegeven aan hun 
leden, maar hebben wel gepoogd samen 
een weg te vinden te midden van alle 
soms verwarrende berichten.

Peter Tsukahira is geboren in de VS, 
werkte in Japan en woont sinds 1987 in 
Israël, waar hij aan de wieg stond van de 
internationaal georiënteerde gemeente 
Kehilat HaCarmel, op de Karmelberg. De 
gemeente is ook actief betrokken bij 
diaconale hulpverlening, zoals via het 
Maaltijd met Liefde programma waarbij 
wekelijks meer dan 100 warme maaltij-
den worden uitgereikt.

Tsukahira schreef verder diverse boeken 
over geloofswandel, zoals De zaak van 
mijn Vader en Vloedgolf van Gods liefde. 

‘Het is beter om ons te  focussen op 
wat ons als gelovigen bindt en  

versterkt dan op wat ons verdeelt.’
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Eén van de gemeenten die deze 
mensen te hulp schoot, is Rivier van 
God in Nahariya. Een gemeente waar-
mee CGI al lange tijd banden heeft. 
De gemeente ontstond begin deze 
eeuw toen Israël zich terugtrok uit 
Zuid-Libanon en 7.000 christelijke 
Arabieren opving en een nieuw leven 
bood. De in Haifa geboren Joseph 
Haddad is zelf van Libanese komaf 
en bekommerde zich om deze groep. 
Daaruit is de Arabischtalige gemeente 
Rivier van God ontstaan. Een gemeen-
te die overigens goede contacten 
onderhoudt met Messiaans-Joodse 
gemeenten in Israël. 
 
Voorganger Haddad schrijft ons: ‘De 
mooie giften van CGI stelden ons in 
staat arme en behoeftige mensen in 
Israël te helpen en hen de ware lief-
de te tonen. Dank voor het zegenen 
van de Israëlische bevolking in deze 
uitdagende tijd.’ Daarnaast benadrukt 
Haddad dat de vrucht van dit werk ook 
de vrucht van de CGI achterban is.

Joseph Haddad: 
‘Dank voor uw steun!’
Vele duizenden hulppakketten zijn het afgelopen jaar ver-
spreid onder arme gezinnen in Israël. Door de coronacrisis 
verloren veel mensen hun baan. De Arabische gemeen-
schap in Israël is onevenredig hard getroffen omdat veel 
Arabische Israëli’s in beroepen werken die tijdens de lock-
down stil kwamen te liggen.
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Ik groeide op in een arme buurt in 
Haifa. Als kind had ik vaak ruzie en 
spijbelde ik om met vrienden op 

stap te kunnen. Op mijn 14e begon ik 
met roken en drinken. Mijn leven ging 
bergafwaarts, maar ik had dat niet door. 
Ik begon in het weekend te drinken en 
had plezier. Ik ging steeds minder naar 
school, was bijna dagelijks dronken of 
high en begon mijn familie te haten. Ik 
was egoïstisch en gaf al mijn geld uit 
aan drugs. 
Op mijn 17e begon ik meer over het 
leven na te denken. Ik geloofde niet in 
God, maar had me ook nooit verdiept 
in de evolutietheorie. Wel dacht ik dat 
ieder mens zelf betekenis aan zijn leven 
moet geven. De verslaving werd echter 
erger. Op een avond nam ik per ongeluk 

mijn grootste dosis ooit. Ik gebruikte 
LSD, alcohol, pillen en wiet. Het was 
genoeg om vijf mensen een hele nacht 
high te maken. Die nacht werd ik heel 
angstig en dacht ik dat het te veel was 
voor mijn hersenen. Ik was bang dat 
mijn brein beschadigd zou raken en 
wilde eigenlijk uit het raam springen. Ik 
voelde wel angst voor de dood omdat er 
dan geen hoop meer zou zijn en ik voor 
altijd zou slapen. Ik lag op de grond te 
huilen en riep in mijn wanhoop: ‘God, 
als je bestaat, help me dan nu, en ik zal 
in je geloven’.
Het bijzondere is dat ik me daarna nuch-
ter voelde, alsof ik helemaal geen drugs 
had gebruikt. Zelfs mijn longen, keel en 
lever deden geen pijn van al het roken 
en drinken. Dit is eigenlijk onmogelijk, 
omdat die drugs zeker 12 uur zouden 
doorwerken in mijn lichaam en halluci-
naties niet zomaar weg zijn. Maar ik ging 
slapen en daarna gewoon door met mijn 
leven. Ik negeerde God verder en dat 
ging zo een half jaar door. 
Na dat half jaar begon ik mij af te 
vragen of het nu misschien echt God 
was die mij die nacht had geholpen. 
Wat als Hij echt bestaat, wat als ik het 
al die jaren fout had? Ik dacht toen 
dat als Hij bestaat, Hij de God van de 
Abrahamitische religies (jodendom, 
islam en christendom) moest zijn. Alle 
andere religies vond ik niet realis-
tisch. Op school had ik les gehad in de 
TeNaCH. En ik wist dat God zich had 

‘Ik was geschokt dat JEZUS en het hele verhaal JOODS zijn’
Twintigjarige Noah uit Haifa:

‘Mijn naam is Noah, ik ben 20 jaar, 
Israëli en Joods. Mijn familie heeft  
een atheïstische achtergrond. Er werd  
simpelweg nooit gesproken over God. 
Ik heb me ook nooit afgevraagd of er 
een God bestaat…

Foto: Unsplash
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geopenbaard aan mensen die vreselijke 
dingen hadden gedaan. En daarom vroeg 
ik Hem toen om te bewijzen dat Hij echt 
bestaat. En als Hij dat zou zijn, beloofde 
ik deze keer echt dat ik Hem zou volgen.

Het jodendom kon ik moeilijk omar-
men omdat ik mij niet kon voorstellen 
dat God zo is en van islam had ik een 
negatief beeld omdat die god vaak als 
slecht wordt beschreven. Zo bleef het 
christendom over. Ik realiseerde dat ik 
daar eigenlijk niets van af wist. Alles 
wat ik wist, waren dat ze coole gebou-
wen hebben met kruizen en degene 
die eraan hangt is God. Ik wilde niet 
over God weten via een externe bron, 
ik wilde het van Hemzelf weten. Dus 
begon ik tot Jezus te bidden en nadat ik 
daarmee was begonnen, merkte ik een 
soort van goddelijke hulp in mijn leven 
op. Ik begon me gelukkiger te voelen 
zonder enige reden. Toen het Kerst was, 
was ik helemaal blij omdat ik wist dat 
christenen geloven dat dit Jezus’ ver-
jaardag is. Maar ik realiseerde mij dat ik 
niets over Hem wist. Toen werd ik weer 
bang omdat ik dacht dat ik het misschien 
helemaal mis had vanwege de beschadi-
gingen door drugsgebruik. 
Ik typte ‘bijbel’ in bij Google en begon 
het Nieuwe Testament in het Engels te 
lezen. Ik was geschokt dat Jezus Joods 
is en dat het hele verhaal Joods is. Ik 
dacht dat het een grap was, hoe spreekt 
een christelijke bijbel over de God van 

de Joden en de Messias? Voor Israëli’s 
klinkt dit als een grap, het is onmogelijk, 
sommige Israëli’s denken dat hij een 
katholieke paus was, ik weet zeker dat 
meer dan 80% van de Israëli’s geen idee 
heeft hoe Joods Jezus is. En ik was woe-
dend op christenen omdat ze de Joden 
niet over het Evangelie vertelden. Het 
judaïsme is totaal zinloos zonder Jezus, 
ik dacht zelfs dat dit een samenzwe-
ringstheorie was om de joden de hemel 
niet binnen te laten. Ik was er zeker van 
dat ik de eerste Jood was, sinds de tijd 
van de Vroege Kerk, die in Jezus gelooft. 
Totdat ik op een dag Jezus op YouTube 
typte, en van alle miljarden resultaten 
die ik had kunnen krijgen was de eerste 
video die ik zag van een Joodse rabbijn. 
Er is blijkbaar een rabbijn die in Jezus 
gelooft! Dus begon ik op internet te zoe-
ken naar Joodse gelovigen in Jezus, en ik 
was verrast dat er veel Israëlische Joden 
zijn die ook in Jezus geloven. Toen kwam 
corona en de lockdown en het duurde 
nog lang voor ik voor het eerst een gelo-
vige kon ontmoeten. Ik bracht de meeste 
quarantaines door met het bekijken van 
theologievideo’s op YouTube, totdat ik 
in september eindelijk een voorganger 
vond van een lokale Joodse gemeente. 
En het versterkte mijn geloof in God. Ik 
volg nu een discipelschapsprogramma 
en ontmoet veel gelovigen.’

Dit getuigenis is i.s.m. de gemeente Kerem 
El in Haifa opgesteld.

‘Ik was geschokt dat JEZUS en het hele verhaal JOODS zijn’
Twintigjarige Noah uit Haifa: getuigenis



10

Midden in de laatste en strenge 
lockdown in Israël, beleefden 

17 jongedames met een verstande-
lijke en/of lichamelijke beperking 
een bijzonder feestelijke avond. Voor 
het eerst werd in Israël een Night to 
Shine gehouden, een concept van de 
Amerikaanse Tim Tebow Foundation 
dat wordt georganiseerd door kerken 
wereldwijd. Deze avond was in het 
House of Wheels in Herzliya. 

Deelnemers kleden zich feestelijk aan 
alsof ze naar een gala of bal gaan. Er is 
muziek, er wordt gedanst en er is een 
buffet. Het King of Kings Netwerk in 
Jeruzalem was betrokken bij de organi-
satie. Michael Mott van King of Kings: 

‘Het doel van de avond was om de 
dames in House of Wheels te omar-
men met de liefde van God en hen 
eraan te herinneren hoe waardevol ze 
zijn in Gods ogen. Daarom worden ze 
tijdens de avond behandeld als konin-
ginnen, inclusief rode loper en het 
dragen van een kroon.’ 

Ondanks de coronabeperkingen was 
het mogelijk dit feest te organiseren. 
Vanwege de bijzondere situatie van 
de bewoners gold voor dit evenement 
een uitzondering op het maximum 
aantal mensen dat bij elkaar mocht 
komen. De bewoners beleefden de 
avond van hun leven!

in: ‘HOUSE OF WHEELS’
Nacht om te stralen…
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‘Wat God doet in Israël…’

Met name in deze tijd waarin de kritiek 
op Israël soms weer grimmige vormen 
aanneemt, willen we een evenwichtig 
beeld uitdragen. Omdat we geloven 
dat God zijn beloften met het Joodse 
volk én het land vervult. En omdat de 
Messias daar een cruciale rol in speelt! 

Onze vaste sprekers Jaap Bönker en Jan 
Barendse vertellen graag over het werk 
van CGI. Wat het onderwerp van de 
dienst of preek ook is, er is altijd ruimte 
voor het getuigenis van wat God doet in 
Israël… 

Jan Barendse vertelt uit de eerste hand over wat er 
gebeurt in Israël. Jan en Mies Barendse verblijven (m.u.v. 
deze coronatijd) jaarlijks langere tijd in het land. Hij is 
bovendien medeoprichter van CGI en geeft door zijn 
jarenlange ervaring als voorganger boeiend onderwijs 
over thema’s rond de relatie Kerk en Israël. 

Nieuwe CGI slogan, onveranderd motto:

CGI ondersteunt gemeenten in Israël. Zowel Joods-Messiaanse als Arabische 
gemeenten met een positieve Israëlvisie. Daarnaast willen we graag ook in 
Nederland laten zien wat God doet in Israël!

Meer info?
comitegemeentehulpisrael.nl/
sprekers

sprekers

Jaap Bönker heeft jarenlange contacten met gelovigen 
in Israël en brengt met zijn kennis van de cultuur het 
Bijbelse verhaal tot leven. Hij gebruikt daarbij vaak allerlei 
voorwerpen die hij in de loop der jaren verzamelde in het 
Midden Oosten. 

Beiden getuigen hoe God vandaag werkt 
in Israël, hoe Joden tot geloof in hun 
Messias komen en hoe in Hem verzoe-
ning mogelijk is tussen Jood en Arabier. 
Nodig CGI uit voor een spreekbeurt. Nu 
is dat nog vaak noodgedwongen tijdens 
een online samenkomst, maar straks 
komen ze ook graag naar uw samen-
komst!
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KORT NIEUWS
TWEE TON VIA NOODHULP ISRAËL

VERNIEUWDE WEBSITE CGI

Vanaf de eerste lockdown vorig jaar tot januari dit jaar heeft de actie Noodhulp Israël  
€ 200.000,- opgeleverd. Diverse Israëlorganisaties waaronder CGI, werkten hierin 
samen via een gezamenlijke website. Het geld is overgemaakt naar 24 projecten in 
Israël, onder wie ook gemeenten en organisaties die verbonden zijn aan CGI. De corona-
crisis heeft wereldwijd diepe sporen nagelaten. Vooral veel liefdadigheidsorganisaties 
in Israël kregen het zwaar te verduren.  Op deze manier hebben we als Nederlandse 
Israël organisaties kunnen bijdragen aan het lenigen van de nood bij onder meer pro-li-
fe organisatie Be’ad Chayim voor moeders in nood, Bijbelinstituut Bible Society, het 
bejaardenhuis Ebenezer Home in Haifa en de Messiaans-Joodse school Makor HaTikvah 
in Jeruzalem.

De website van Comité Gemeentehulp Israël is sinds 
kort vernieuwd. Het uiterlijk is opgefrist en de infor-
matie over ons werk in Israël en Nederland is beter te 
vinden. Via de website kunt u gemakkelijk doneren 
aan projecten in Israël, een boek of DVD bestellen, of 
één van onze sprekers boeken. De website is te vin-
den op: www.comitegemeentehulpisrael.nl 

Dankuwel voor alle giften! U heeft vele 
Israëlische huishoudens voorzien van 
praktische hulp. En juist daarin wordt ook 
het getuigenis van Gods liefde tastbaar! 
Ondanks de snelle vaccinatiestrategie van 
het land zijn de gevolgen van de crisis nog 
altijd erg groot. Het sociale vangnet is in 
Israël minder en de werkloosheid hoger. 
Geef daarom ook nu aan onze projecten! In 
dit blad lichten we de volgende projecten 
uit: 
 
PROJECT 8001 • ALGEMEEN STEUNFONDS
Voor steun aan diverse hulpverlenings-
projecten in coronatijd. Uw geld gaat naar 
voedsel- en kledingpakketten voor hulp- 
behoevende leden van gemeenten in Israël.
 

PROJECT 1808 • RIVIER VAN GOD 
Voor voedsel- en kledingpakketten aan de 
arme Arabische (overwegend) moslim bevol-
king van Noord-Israël. Het getuigenis over 
Jezus klinkt enorm door als zij hulp ontvan-
gen van Arabische christenen.
 
PROJECT 1762 • MATSLIACH 
Matsliakh betekent ‘succesvol’ en dat is  
precies wat oprichter Akiva Cohen wil  
bereiken: dat jonge Messiasbelijdende 
Joden een succesvolle plek vinden in de 
Israëlische samenleving. Door trainingen 
zodat jongeren hun geloof niet kwijtraken 
tijdens hun diensttijd of op de universiteit.

ONLINE DONEREN?
comitegemeentehulpisrael.nl/doneren

Uw steun aan Israël blijft van LEVENSBELANG 


