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van de directeur

‘IK ZOEK MIJN BROERS!’
Als Jozef door Jakob wordt uitgestuurd om naar de 
welstand (sjalom) van zijn broers en van de schapen 
te vragen, komt hij bij Sichem een man tegen die hem 
vraagt: ‘Wat zoek je?’ Dan antwoordt Jozef: ‘Ik zoek 
mijn broers.’ - Genesis 37:14-16.

 Jozef - zijn leven is een beeltenis van de komende 
Heer - spreekt zich profetisch uit, want de Here Jezus is in 

eerste instantie gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Hij zocht 
én zoekt Zijn broers. 

De afgelopen tijd zijn veel gemeenten in Israël getuigend bezig geweest. 
Honderden voedselpakketten (waaronder Pesach- en Loofhuttenpakketten) en 
medicijnen zijn uitgedeeld. Dat was een enorm getuigenis van Jesjoea, die zijn 
broers en zusters zoekt! Velen zijn aangeraakt en zoeken hun weg naar Messiaanse 
gemeenten en vinden daar aansluiting. Geweldige getuigenissen die we in deze uit-
gave kunnen lezen.
 
Ook in Nederland worden we meer en meer gevraagd om te spreken over Gods plan 
in en door Israël heen. Dat willen we uitbreiden, want er is veel onwetendheid over 
dat plan! Daarnaast is er behoefte aan de uitleg van de Schrift vanuit de grondtekst 
en cultuur. We hebben veel te doen!
Verder zoeken we twee bestuursleden die ons werk willen steunen op bestuurlijk 
vlak (zie de vacature elders in dit blad).  Er wacht veel werk, zeker in Israël, dus 
ondersteuning in gebed en financiën zijn van groot belang. 

We leven in een boeiende tijd, denk maar aan de Abraham-akkoorden, hoe gaat dat 
verder? Een unieke gebeurtenis in de geschiedenis. Het is weliswaar een menselijk 
akkoord, maar heeft de Eeuwige niet vaker dergelijk menselijk handelen gebruikt 
om Zijn plan te volvoeren? Wordt het huis van Abraham hersteld in onze tijd? 
Ondertussen werkt CGI door met onze missie: mensen helpen om Jezus/Jesjoea 
bekend te maken en broers en zusters te zoeken.
 
Gods zegen!
Jaap Bönker
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De afgelopen jaren schreven we gere-
geld over deze gemeente. De honder-
den raketten en vuurballonnen uit Gaza 
hadden grote impact op Sderot, dat 
slechts een paar kilometer van de grens 
met Gaza ligt. Als het luchtalarm afgaat, 
heb je 15 seconden de tijd om jezelf 
en je eventuele kinderen in veiligheid 
te brengen. Maar door de pandemie 
zitten veel Hamasaanhangers thuis. 
Demonstreren aan de grens doen ze ook 
niet meer. 

Nu komt de dreiging dus vanuit Israël 
zelf. Anti-missionaire groepen als Yad 
l’achim (hand voor de broeders) hebben 
een lastercampagne gevoerd tegen de 
gemeente ‘Stad van Leven’ in Sderot. Er 
was eerder dit jaar een heuse demon-
stratie bij de gemeente. Maar het mees-
te intimiderend is het als mensen aan je 
privédeur komen en aan andere mensen 
in de straat vragen of ze wel beseffen 
wie hun buren zijn.

Haatartikelen
Deze acties blijven niet zonder resul-
taat. Sommige mensen die de afgelopen 
jaren hulp, voedselpakketten of kleding 
ontvingen, weigeren die hulp nu. ‘Ze 
zijn bang voor de reactie van religieuze 
familieleden of buren,’ vertelt voorgan-
ger Beener. ‘Als je mijn naam googlet in 
het Hebreeuws kom je allemaal haatar-
tikelen tegen op religieuze websites. Ik 
word vergeleken met een muizenval die 

Heftige pesterijen tegen ‘Stad van Leven’ in Sderot 

H   et is nooit echt rustig in 
Sderot. Hoewel de raketten-
regen vanuit Gaza dankzij de 

coronapandemie grotendeels verstom-
de dit jaar, is de tegenstand uit Joods 
orthodox-religieuze hoek juist enorm 
toegenomen. Op allerlei manieren pro-
beren tegenstanders het leven van de 
Messiaanse gemeente ‘Stad van Leven‘ 
zuur te maken. Met negatieve publi-
citeit vol leugens, intimidatie aan de 
voordeur en rechtszaken. Voorganger 
Michael Beener houdt de moed erin. 
Want ‘dit moet gebeuren. Als je het 
licht verspreidt, komt de duisternis 
naar boven,’ vertelt hij via een video-
gesprek.

Voorganger Michael Beener:  ‘Als je het licht verspreidt, komt de duisternis naar boven.’
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Joden probeert te lokken en bekeren. 
Ook wordt er gezegd dat we mensen 
onder druk zetten of geld bieden om 
zich te laten dopen. Het zijn allemaal 
leugens.’
 
Na overleg met zijn advocaat heeft voor-
ganger Beener met z’n team besloten 
zelf positieve publiciteit te gaan zoeken. 
Via een communicatiebureau dat de 
Messiaanse beweging gunstig is gezind, 
probeert de gemeente ‘Stad van Leven’ 
nu een positief verhaal te vertellen. 
Over liefde en over de hulp die geboden 
wordt aan de armsten. Verder hoopt 
Beener dat seculiere Joden steeds meer 
gaan inzien hoe deze radicale groeperin-
gen te werk gaan.

Religieuze tegenstanders spanden ook 
een zaak aan tegen de gemeente van-
wege het gebouw van samenkomst. Dat 
staat op een bedrijventerrein en mag 
volgens de tegenstanders niet gebruikt 
worden voor religieuze samenkomsten 
omdat die geen publieke functie zouden 
hebben. De advocaat van de Messiaanse 
gemeente brengt daartegenin dat 
humanitaire opslag van goederen in het 
gebouw wel degelijk een publieke func-
tie heeft. 

door Michiel Steenwinkel

Heftige pesterijen tegen ‘Stad van Leven’ in Sderot 

‘We zijn geen helden, God  
brengt vrede in ons hart.’

Voorganger Michael Beener:  ‘Als je het licht verspreidt, komt de duisternis naar boven.’
Ook CGI googlede ‘Beener’ in het Ivriet; 
hieronder citeren we enkele resultaten:

‘Het missionaire terrorisme dat wordt uit-
gevoerd op frauduleuze manieren is veel 
beangstigender en gevaarlijker voor ons 
dan het terrorisme uit Gaza. Onze “spiritu-
ele ijzeren koepel” (verwijzing naar Israëls 
defensiesysteem - red.) is de verwijdering 
van dit buitenlandse werk uit de stad.’

‘Verder wordt duidelijk dat op de website 
van de missionaris, waarin buitenlandse 
donoren in het Engels worden aangespro-
ken, lelijk misbruik gemaakt wordt van de 
uitgebuite veiligheidssituatie in Sderot.’ 

‘We zullen niet rusten of stil zijn totdat de 
missie de stad verlaat.’ 

‘We rekruteren momenteel een zeer belang-
rijke activist uit de Russischsprekende 
gemeenschap in de stad, die via huisbezoe-
ken aan getroffen families het gevaar van 
de missionarissen kan uitleggen. We hopen 
dat de missionarissen zullen begrijpen dat 
hun bedrog is ontdekt en dat ze de stad 
binnenkort verlaten.’ 

Ook wordt Beener ervan beschuldigd  
artikel 174A van het Wetboek van 
Strafrecht te overtreden, waarin staat 
dat wie door geld of materieel voordeel 
te beloven iemand verleidt om zich te 
bekeren (tot een andere godsdienst) een 
gevangenisstraf van drie jaar kan krijgen.
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Messiaanse school geeft studiebeurs

Ineens moest iedereen in maart onli-
ne les kunnen geven en volgen. Voor 
sommige gezinnen moesten laptops of 
computers geregeld worden. Maar dat 
was nog lang niet alles. Vanwege de 
hoge werkloosheid in Israël konden veel 
ouders de kosten niet meer betalen. 
Deze school met ruim honderd leerlin-
gen draait namelijk zonder subsidie. 
Onderwijs aan Makor haTikvah kost 250 
euro per maand voor het eerste kind, 
voor eventuele volgende kinderen volgt 
steeds een korting van 25%. Verder is 
de school afhankelijk van giften.

De situatie is verder verslechterd tijdens 
de tweede heftige lange lockdown in 
september en oktober. Eind november 
mochten de kinderen tot 9 jaar pas 
weer halve dagen naar school. En vanaf 
december ook de kinderen tot 12 jaar. 
Russu: ‘Het is moeilijk geweest voor de 
kinderen en tieners. De hele dag voor 
het scherm zitten is bijna niet te doen. 
De mentale conditie van de leerlingen is 
er niet op vooruitgegaan. We blijven wel 
elke dag beginnen met gebed en lezen 
uit de Bijbel. Het gaat nu stap-voor-stap 

‘Hoe hoog de golven ook gaan, we zitten 
allemaal in hetzelfde bootje en Jezus is 
erbij.’ Bemoedigende woorden spreekt 
directeur Yoel Russu vanachter zijn 
bureau op de Messiaanse school Makor 
ha Tivah (Bron van hoop) in Jeruzalem. 
Net als vrijwel alle scholen ter wereld 
was het ook voor de zijne een bizar jaar.

Hulp voor gezinnen in financiële problemen:De gemeente komt sinds een kleine 
twee jaar samen in een groter pand. 
Het vorige was veel te klein geworden 
vanwege de nieuwe leden en de opslag-
ruimte van hulpgoederen voor arme 
inwoners van de stad. De anti-missio-
naire groepen hebben de eigenaar van 
het nieuwe pand volgens Beener nu 
meerdere malen onder druk gezet om 
het huurcontract te ontbinden. Deze 
eigenaar is ‘Stad van Leven’ goedgezind 
en gaat niet in op die druk. 

Licht
Hoe houden Michael en zijn vrouw Dina 
stand in al die druk? Het antwoord is 
vrij simpel. Ze zien deze tegenstand als 
wezenlijk onderdeel van het leven als 
Messiaans gelovige in Israël. Net als in 
het boek Handelingen is de tegenstand 
van de ultrareligieuzen soms groot. ‘We 
zijn geen helden, God brengt vrede in 
ons hart. We begrijpen dat we door deze 
situatie heen moeten. Als je licht brengt, 
komt het duister naar voren. Het gebeur-
de ook met Jezus en gebeurt ook met 
onze broeders in het land.’ Toch zijn er 
ook vruchten, al zijn die door de coron-
acrisis moeilijker te zien. Maar de band 
tussen de gelovigen wordt sterker. En 
veel seculieren zien hoe de orthodoxen 
zich als radicalen gedragen, dat wekt 
geen sympathie en de publieke opinie 
onder seculieren kantelt in het voordeel 
van de Messiaanse gemeenschap.
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door M
ichiel Steenw

inkel

Messiaanse school geeft studiebeurs
er na de crisis zeker markt is voor groei 
naar 300 leerlingen. Hij is daarover in 
gesprek met adviseurs uit andere lan-
den: mensen met onderwijservaring uit 
Duitsland, Nederland en de Verenigde 
Staten. Belangrijkste uitdaging is het 
vinden van een grotere en geschikte 
locatie in Jeruzalem. En voldoende 
financiering.

Zo ver is het nog niet. Voorlopig is coro-
na nog niet weg. Russu hoopt dat een 
vaccin snel beschikbaar komt. Intussen 
vraagt hij gebed, voor het voortbestaan 
van zijn school, maar vooral voor de 
leerlingen. Dat zij het volhouden en 
de hoop niet verliezen. ‘Hoe hoog de 
golven ook gaan, we zitten allemaal in 
hetzelfde bootje en Jezus is daarbij. Dan 
kan er ook vrede zijn in ons.’

weer de goede kant op,’ vertelt hij in het 
videogesprek met CGI. 
Voor veel gezinnen is de crisis nog lang 
niet voorbij. De werkloosheid ligt in 
Israël boven de 20% en veel huishou-
dens kampen met financiële problemen. 

Om kinderen toch naar deze school te 
kunnen laten gaan, gaf de school stu-
diebeurzen uit. Maar dat is niet oneindig 
natuurlijk. Directeur Russu dacht de afge-
lopen periode wel eens wanhopig: ‘hoe 
nu verder?’ Uiteindelijk begreep hij dat 
God wil dat hij doorgaat, juist in deze cri-
sis. ‘Om te blijven praten met en zorgen 
voor het personeel en de leerlingen. Het 
is een uitdaging, maar we weten wat we 
moeten doen. Mensen verliezen hoop, 
maar de gelovigen moeten het licht zijn.’ 

Het feit dat de school geen shekel aan 
subsidie ontvangt, is overigens een 
bewuste keuze van de school zelf. 
Zodoende behoudt Makor haTikvah de 
vrijheid om de identiteit van de school te 
bewaren: voluit Messiaans met veel aan-
dacht voor de geestelijke en persoonlijke 
ontwikkeling van de leerlingen.

Iedereen hoopt dat de pandemie snel 
over is. En wat misschien ook uitzicht 
biedt in bange dagen, is de gedacht aan 
groei na de pandemie. Russu denkt dat 

Muziekklas Makor haTikvah

‘Mensen verliezen hoop, maar de 
gelovigen moeten het licht zijn.’

Hulp voor gezinnen in financiële problemen:
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De gemeente komt samen op vrijdag-
avond, aan het begin van de Sabbat. Een 
gemeente ‘met een hoop geluid’, aldus 
Shoshani. ‘We zijn gezegend met veel 
kinderen en jongeren. Ze zijn belangrijk 
voor ons.’ 

En dat levert juist in deze coronatijd ook 
een grote uitdaging op. Want hoe houd 
je kinderen en jongeren betrokken, als 
je maandenlang niet kunt samenkomen? 
Er zijn digitale bijeenkomsten met een 

spel, aanbidding, een boodschap en 
gesprekken in aparte digitale kamers. 
Maar het is niet altijd eenvoudig om 
iedereen hier enthousiast voor te hou-
den, erkent Shoshani. Toen het tussen 
de twee lockdowns weer mogelijk was 
om samen te komen, werden bijeenkom-
sten in het park georganiseerd. Maar de 
angst voor corona zat er bij veel ouders 
goed in. Niet allemaal vonden het een 
goed idee dat hun kinderen erheen 
gingen. 

VOL CREATIVITEIT om de jeugd in coronatijd te blijven betrekken…

Melech Ham’lachim, Jeruzalem:

Ook in Israël moet je in deze tijden creatief zijn om jongeren betrokken te houden 
bij de gemeente. Na een hele dag online school heeft niet iedereen zin in nóg een 
bijeenkomst via het scherm. ‘Dat is lastig, je wil kinderen niet nog veel meer scherm-
tijd geven,’ vertelt voorganger Oded Shohani van de gemeente Melech HaMelachim 
(Koning der koningen) via een videoverbinding vanuit Jeruzalem. 

Sandy Shoshani speelt voor kinderen (foto van voor corona)
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Oded Shoshani spreekt

De gemeente blijft investeren in jonge-
ren. Bijvoorbeeld door gebed voor jonge 
leden die in het leger dienen. Aan elke 
soldaat zijn twee gemeenteleden gekop-
peld die dagelijks voor hem of haar 
bidden. En om ze daaraan te herinneren, 

zijn mooie boekenleggers ontworpen 
met een foto van de soldaat in kwestie 
daarop. Shoshani: ‘Het leger is essenti-
eel in dit land, maar het is ook een harde 
wereld. Zeker gelovigen hebben het er 
vaak lastig.’ In Israël duurt de dienst-
plicht voor mannen drie jaar en voor 
vrouwen twee jaar.

Daarnaast wordt geïnvesteerd in studen-
ten. Zowel geestelijk als financieel wor-
den zij ondersteund. ‘Koning der konin-
gen’ vindt het belangrijk dat gelovigen 
studeren in Israël. In een samenleving 
die momenteel meer gepolariseerd is 
dan ooit. Shoshani vertelt dat Netanyahu 
onder christenen populair is, maar in 
zijn eigen land is de steun afgebrokkeld. 
Israëli’s hebben het vertrouwen in hem 
en de regering verloren, zeker nu er 
drie aanklachten tegen hem lopen. Er is 
behoefte aan gelovigen op goede posi-
ties in de maatschappij.

Met het Chanukkah feest (10-18 decem-
ber) in aantocht, zijn de coronaregels 
in Israël langzaam wat versoepeld. 
Samenkomen is weer mogelijk met 10 
mensen binnen en 20 mensen buiten. 
Toch aarzelen veel mensen nog om 
samen te komen. Het is dus de vraag 
wanneer de ruimte aan de Jaffastraat 
op vrijdagavond weer gevuld is tot 150 
mensen. 

De gemeente is voortgekomen uit de 
grotere bekende King of Kings gemeente  
die op zondagmiddag samenkomt en 
vooral Engelstaligen en toeristen trekt. 
Maar Melech Ham’lachim is verder volle-
dig zelfstandig, ook financieel.

VOL CREATIVITEIT om de jeugd in coronatijd te blijven betrekken…

Melech Ham’lachim, Jeruzalem:

‘We zijn gezegend met veel  
kinderen en jongeren. Ze zijn 

belangrijk voor ons.’ 
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vacatures

www.cgi-holland.nl/vacatures

Comité Gemeentehulp Israël (CGI) ondersteunt Messiaans-Joodse en Arabische 
gemeenten en bedieningen in Israël met gebed en financiële middelen. 
Ook informeert CGI christenen en gemeenten in Nederland over dit werk in Israël en 
over de Joodse wortels van het christelijke geloof. 

Uitgangspunt hierbij zijn twee citaten uit de brieven van de  apostel Paulus in het Nieuwe 
Testament: Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn zij 
ook verplicht hen met stoffelijke te dienen. (Romeinen 15:27) Want Hij is onze vrede, Die beiden 
één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken… (Efeziërs 2:14)

Op korte termijn zoekt het CGI twee algemeen bestuursleden. 

CGI zoekt: 2 algemene bestuursleden

Wat wij vragen: 
  •  een levend geloof in Jezus Christus, Gods 

Zoon, Messias van Israël;

•  visie op Gods plan met het Joodse volk in 

deze tijd;

• hart voor het volk en land Israël;

•  hart voor de Messiaanse gelovigen en 

hun kwetsbare positie binnen Israël;

•  hart voor Arabische christenen die posi-

tief tegenover Israël staan en hun kwets-

bare positie binnen Israël;

•  vermogen om mee te bouwen aan de 

toekomst van CGI en de uitdagingen die 

daarbij horen, zoals het betrekken van 

nieuwe generaties bij het werk en/of het 

geestelijk ondersteunen van leiders in de 

Israëlische geestelijke frontlinie;

•  enige kennis van het kerkelijke landschap 

in Nederland en de diverse visies rond 

Israël;

•  ervaring met en/of visie op marketing en 

communicatie;

•  bestuurlijke ervaring is een pré, maar 

geen voorwaarde.

Wat wij bieden:
•  een hecht bestuursteam waarbinnen 

bestuursleden hun kennis en netwerk 

kunnen ontwikkelen ten dienste van CGI;

•  de mogelijkheid betrokken te zijn bij de 

bouw van Gods Koninkrijk in het land van 

de Bijbel met alle uitdagingen en zege-

ningen die daarmee gepaard gaan. 

•  de mogelijkheid om met uw eigen talen-

ten en gaven in te zetten en te ontwikke-

len binnen onze missie;

•  de mogelijkheid met CGI eenmaal per 3 

jaar projecten in Israël te bezoeken. 

•  Een onkostenvergoeding voor gemaakte 

kosten.

Het bestuur van CGI vergadert zes keer 
per jaar. Verwachte tijdbelasting: max 
4 uur per week. Gezien de huidige 
samenstelling van het bestuur, vragen 
wij nadrukkelijk ook vrouwen en mensen 
vanuit een traditioneel kerkelijke achter-
grond te reageren. 

We zien uw reactie graag tegemoet 
vóór 1 januari 2021. U kunt deze sturen 
naar directeur Jaap Bönker:  j.bonker@
cgi-holland.nl. Voor vragen kunt u ook op 
dit mailadres terecht. 
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Kijk voor de actuele agenda op 
cgi-holland.nl/agenda

FINANCIËLE NOOD IN ISRAËL

De hulp die Messiaanse gemeen-
ten bieden is van grote waarde en 
bovendien een groot getuigenis. 
Geef daarom ook nu aan onze  
projecten! In dit nummer lichten we 
graag de volgende projecten uit: 

PROJECT 8001
ALGEMEEN STEUNFONDS
Voor steun aan diverse hulpverle-
ningsprojecten in coronatijd. Uw 
geld gaat naar voedsel- en kleding-
pakketten voor hulpbehoevende 
leden van gemeenten in Israël.

PROJECT 1773
STAD VAN LEVEN, SDEROT
Voor steun aan deze gemeente die 
zoveel hulp verleent en daarbij 
voortdurend te maken heeft met 
heftige tegenstand van religieuze 
organisaties.

PROJECT 1752
MAKOR HATIKVAH, JERUZALEM
Voor steun aan deze Messiaanse 
school die gezinnen momenteel  
studiebeurzen verstrekt als soms BOEK EEN SPREKER

cgi-holland.nl/sprekers

(Alle data onder voorbehoud.)

CGI vraagt uw aandacht voor de financiële nood van veel Israëli’s. De 
coronacrisis hakt er in Israël nog harder in dan bij ons in Nederland. Het 
sociale vangnet is er minder en de werkloosheid hoger.

beide ouders hun baan hebben  
verloren vanwege de coronacrisis. 

Voor een overzicht van al onze  
projecten, bezoek onze website:
ww.cgi-holland.nl/projecten.

Online doneren
Wilt u liever online doneren? Scan 
de onderstaande QR-code of ga 
naar: cgi-holland.nl/doneren.

AGENDA

doneren
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KORT NIEUWS

ZOOMITVAH

Ook in Israël waren samenkomsten 
de afgelopen maanden vanwege de 
corona-maatregelen niet toegestaan. 
En daar moet je creatief mee omgaan, 
de 13-jarige Elisha uit de KeremEl 
gemeente in Haifa deed zijn Bar 
Mitzvah online. Hij beëindigde zijn 
Toralezing via Zoom en leden van de 
gemeente zegenden hem ook via het 
beeldscherm: een Zoomitvah!

GEEN BELASTINGVOORDEEL 
VOOR TIFERET YESHUA 
Giften voor de Messiaanse organisatie 
Yachad, eigenaar van de gemeente 
Tiferet Yeshua in Tel Aviv kunnen niet 
worden afgetrokken van de belasting. 
De commissie Financiën in de Knesset 
heeft dit besloten tijdens een speciale 
zitting in het parlement. Reden is  dat 
de gemeente missionair actief is en vol-
gens de parlementariërs ook onder min-
derjarigen. Het is in Israël bij wet ver-
boden om zending te bedrijven onder 
minderjarigen. Als Tiferet Yeshua zich 
als christelijke kerk zou registeren, zou 
er geen enkel probleem zegt, zegt de 
gemeente zelf in een verklaring. ‘Maar 
omdat we onszelf Joodse volgelingen van 
de Joodse Messias noemen, worden ons 
onze rechten van de wet ontzegd,’ aldus 
Tiferet. Messiaanse gemeenten krijgen 
het belastingvoordeel vaak wel, omdat 
ze geregistreerd staan als stichting voor 
liefdadigheidswerk, vergelijkbaar met 
de ANBI status in Nederland.

CHRIST CHURCH RICHT ZICH MEER OP ISRAËLI’S
De bekende anglicaanse kerk Christ Church bij de Jaffa Gate in de Oude Stad van 
Jeruzalem, wil zich meer op Israëli’s richten. De afgelopen decennia was de gemeente 
meer gericht op een internationaal niet-Joods publiek. In een interview met Kehilnews 
zegt voorman Benjamin Pileggi dat de kerk bijvoorbeeld Nieuwe Testamenten in het 
Hebreeuws wil uitdelen aan Israëlische toeristen. Elk jaar komen er duizenden rond de 
Kerstperiode. Vanuit de kerk werden in het verleden ook lokale Messiaanse gemeenten 
gesticht die vervolgens zelfstandig verder gingen. Christ Church wil die banden graag 
weer aanhalen. De kerk is met Hebreeuwse, joodse symbolen en een christen-zionisti-
sche visie altijd een buitenbeentje geweest binnen de Anglicaanse Kerk. 


