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van de directeur

NAAR GODS BEELD…
‘En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar Gods beeld 
schiep Hij hen’ (Genesis 1:27).

 Een haast overbodige dubbel-zin zou je kunnen zeggen, 
deze herhaling. Maar blijkbaar vond de Eeuwige het zo 
belangrijk dat Hij dit wilde herhalen! Wij zijn gescha-
pen zoals Hij is. Zo zou ons denken én doen daarop 

afgestemd moeten zijn. In deze wazige en verwarrende 
tijd is het des te belangrijker dat volgelingen van God en Jesjoea/Jezus dat kunnen 
en mogen laten zien…

Heeft God een voorkeursgroep onder de mensen? Je zou zeggen van niet, maar toch 
wel een beetje. ‘Want de Here, uw God, is de God der goden en de Here der heren, de 
grote, sterke en vreselijke God, die geen partijdigheid kent noch een geschenk aan-
neemt; die wees en weduwerecht doet en de vreemdeling liefde bewijst door hem brood 
en kleding te geven’ (Deuteronomium 10:17). Geen partijdigheid, wél een aparte ver-
melding van weduwe, wees en vreemdeling! Dat is een ‘hartspreken’. In de tijd van 
het volk Israël waren dat de drie groepen die geen rechtsvertegenwoordiger hadden 
en de Almachtige neemt die plaats dan in. Mozes benadrukt dat juist die drie groe-
pen, de kansarmen in de samenleving, extra aandacht nodig hebben.

Israël verkeert momenteel in een strenge lockdown en juist de kansarmen in de 
samenleving hebben het zwaar te verduren. Het is daarom zo mooi dat Messiaanse 
en ook sommige Arabische gemeenten uitreiken, juist naar die kansarmen. Recent 
mocht CGI € 35.000,- overmaken aan gemeenten die voedselpakketten, medicijnen 
en andere noodzakelijke benodigdheden konden uitdelen. Een geweldig getuigenis. 
Dit werk heeft navolging nodig, want wij zijn geschapen naar Gods beeld! Het is in 
overeenstemming met Zijn gedachten: omzien naar de behoeftige mens.

Lees (zie ingesloten brief) over twee van de projecten die CGI ondersteunt en geef 
ruimhartig, want de Eeuwige wordt in dit werk geprezen!
 
Gods rijke zegen!
Jaap Bönker
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Premier Netanyahu heeft er alles aan 
gedaan om de vaccinatiecampagne tot 
een snel succes te maken. Door 24 uur 
per dag te prikken, het leger in te zet-
ten en een goede deal met leverancier 
Pfizer te sluiten. Daarbij is afgesproken 
dat Israël onderzoeksgegevens rond het 
inenten deelt met de farmaceut. Maar 

Vaccineren houdt Messiaanse gemeenten bezig…

IIsraël is het snelste land ter wereld 
met vaccineren. Een derde van 
de bevolking was op 1 februari al 

gevaccineerd. Waar Israël in januari 
200 duizend prikken per dag zette, 
deed Nederland daar drie weken over. 
Ook onder Messiaanse gelovigen wordt 
gediscussieerd over de vaccinaties.
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door M
ichiel Steenw

inkel

Vaccineren houdt Messiaanse gemeenten bezig…
de vaccins. Op basis daarvan hebben ze 
een uitlegvideo voor de gemeenteleden 
gemaakt. Arnold: ‘We hebben allerlei 
misvattingen over als zou dit het merk-
teken van het beest zijn, aan de kaak 
gesteld. We konden een neutraal goed 
onderbouwd verhaal vertellen, waarbij 
we geen advies gaven aan de gemeente. 
Mensen moeten zelf bepalen of ze zich 
laten inenten of niet. De ouderen heb-
ben inmiddels de prik gehad.’ 

Hasdey Yeshua, Arad 
Oudste Joseph Finkelstein uit Arad is 
zelf nogal nuchter als het om het virus 
gaat. In zijn gemeente wil ongeveer 
30% de twee prikken van Pfizer. Hij 
vertelt zelf gezond te eten, vooral bio-
logische producten en extra vitamines. 
Finkelstein werkte in de VS ooit in een 
farmaceutische fabriek en kijkt mis-
schien net wat anders naar vaccins. ‘Ik 
ben altijd terughoudend geweest. Ik ben 
zeker niet uit principe tegen, maar kijk 
liever de kat uit de boom omdat het om 
iets nieuws gaat.’ Finkelstein staat dus 
nog niet in de rij.

ook het Israëlische systeem van vier 
ziekenfondsen en elektronische patien-
tendossiers werkt mee. Drie gemeenten 
die CGI onlangs sprak, vertellen hoe zij 
omgaan met de vaccinaties. 

Rivers of Living Water, Karmiel 
Voorganger Irina Friedman uit Karmiel 
vertelt dat de meeste 60+’ers zich 
inmiddels hebben laten vaccineren, 
maar dat jongere mensen doorgaans wat 
voorzichtiger zijn. Ook in Karmiel zijn 
bedenkingen rond het vaccin bekend. 
Maar Friedman staat niet argwanend 
tegenover het vaccin. ‘Ik denk niet dat 
het een geestelijke zaak is, iedereen 
moet dit echt voor zichzelf bepalen. 
Maar wat het belangrijkste is, we moe-
ten onze stabiliteit in de Heer zoeken en 
niet in een vaccin. Wij bidden in ieder 
geval voor de gevaccineerden, dat het 
hen niet schaadt.’

Kerem El, Haifa
Voorgangers Yonathan Arnold en Stefan 
Silver uit Haifa hebben zich enorm 
verdiept in het vaccin. Ze voelden 
sterk de noodzaak om de gemeente 
rond dit thema goed voor te lichten. 
Een nationaal netwerk van Israëlische 
wetenschappers boog zich eerder over 
de kwestie en twee Messiaans-Joodse 
wetenschappers maakten onderdeel uit 
hiervan. In een meeting van maar liefst 
4 uur met hen hebben beide voorgan-
gers uitgebreid onderricht gehad over 
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‘De mensen waren tot tranen toe geroerd’ 

Het tehuis Golden Age in Nahariya is een 
woonzorgcentrum voor overlevenden 
van de Sjoa (Holocaust). Zij ontvingen 
al langere tijd voedselpakketten van de 
Messiaanse gemeente uit Karmiel. De 
nood is hoog en onder ouderen heerst 
veel armoede.

Maar op 6 januari was er nog wat anders 
aan de hand. Zoals bekend is Israël met 
vaccineren het snelste land ter wereld. 
En op die zesde januari waren de bewo-
ners van het huis in Nahariya aan de 

Bijna negen maanden lang konden ze niet doen wat ze zo graag doen: mensen over 
Gods liefde vertellen. Maar begin dit jaar kwam er een uitnodiging vanuit onver-
wachte hoek. De voorzitter van de organisatie van overlevenden van de Sjoa vroeg 
de Messiaanse gemeente Rivieren van Levend Water uit Karmiel om een concert te 
geven.  Voorganger Irina Friedman is er nog vol van: ‘De Heer opende de deur voor 
de eerste outreach sinds het begin van de coronacrisis. De toehoorders waren tot 
tranen toe geroerd.’

Een concert voor overlevenden van de Sjoa:

beurt. De voorzitter van de organisatie 
vroeg Friedman of zij na afloop van het 
vaccineren een concert wilde geven. 
Een bijzondere gelegenheid om een 
getuigenis te laten horen aan deze 
kwetsbare groep.

En zo gebeurde het dat in de tuin 
van het wooncentrum aanbiddings-
muziek klonk en de naam van Jezus 
werd genoemd. Irina Friedman vertelt: 
‘Mensen zaten in tuinstoeltjes en men-
sen keken vanaf de hogere verdiepingen 
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door M
ichiel Steenw

inkel

‘De mensen waren tot tranen toe geroerd’ 

seling op de standaardmaaltijden die 
bewoners in staatsinstellingen krijgen. 

Vier aanvragen
De vraag om een concert te geven had 
niet een dag later moeten komen. Op 
7 januari ging Israël de derde strenge 
lockdown in. Maar als die voorbij is,  
volgen meer concerten. Friedman vertelt 
dat er inmiddels aanvragen zijn geko-
men van vier andere huizen. ‘De Heer 
stopt nooit om harten aan te raken,’ 
aldus Friedman die ons Nederlanders 
vraagt te blijven bidden dat dit werk 
mag doorgaan in Israël.

door de ramen naar buiten. Een zuster 
van ons citeerde Jesaja 53 en we lazen 
ook andere profeten. Onze kinderen 
dansten op de muziek. En we vertelden 
dat Jezus onze Joodse Messias is en dat 
zijn komst al 700 jaar voor zijn geboor-
te werd geprofeteerd. Mensen weten 
dat helemaal niet, ze komen vaak uit 
Rusland waar ze opgroeiden met het 
idee dat er geen God is. Het enige dat ze 
weten is dat ze Joods zijn. Wij laten ze 
zien dat de Joodse natie werd geboren 
om de Messias voort te brengen.’ 

De bewoners van het huis hadden zoiets 
nog nooit meegemaakt. Deze ouden van 
dagen kregen die dag een vaccinatie 
en een paar uur daarna een Messiaans 
concert. Friedman: ‘Een frisse wind 
kwam over deze kostbare mensen die 
vol angst en eenzaamheid zaten. Ik 
sprak een 96-jarige overlevende van de 
Sjoa. Hij kwam naar mij toe en vroeg om 
een warme maaltijd. Ik bad hiervoor en 
we konden deze mensen aanmelden bij 
een kookproject van een gemeente in 
Nahariya. Ze koken daar elke dag voor 
armen en twaalf mensen van dit huis 
krijgen nu tweemaal per week een heer-
lijke verse warme maaltijd!’ Deze maal-
tijden komen als een welkome afwis-

Irina met een van de bewoners van Golden Age

‘Wij laten ze zien dat de Joodse 
natie werd geboren om de 
Messias voort te brengen.’

De Messiaanse gemeente Rivieren van 
Levend Water in Karmiel heeft zeven 
huiskringen verspreid over heel Galilea. 
In al die plaatsen zet de gemeente zich 
in voor olim, nieuwe immigranten die 
veelal uit Rusland en Oekraïne komen. 
Mensen krijgen kussens, dekens en huis-
raad. Op die manier heet de gemeente 
hen welkom en wordt de liefde van God 
op praktische wijze getoond. Daarnaast 
delen ze al jaren maandelijks 900 voed-
selpakketten uit.
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Tijdens een videoge-
sprek vertellen voor-
gangers Stefan Silver 
en Jonathan Arnold 
van Kerem El (wijn-
gaard van God) over 
de enige gemeente 
in Haifa waar uit-
sluitend Hebreeuws 
wordt gesproken. 
Een prettig gesprek 
met twee Israëli’s 

die vol van de Geest zijn en tegelijker-
tijd heel nuchter over zaken praten. Ze 
vertellen dat de toekomst van de leden 
in Israël ligt en dat Hebreeuws daarbij 
hoort. Ook de internationale studenten 
en de leden van Russische komaf (30%), 
spreken Hebreeuws. 

De wortels van deze stadsgemeente 
liggen in de grote Carmel gemeente, in 
een dorpje op de gelijknamige bergrug. 
Daar boven komt een internationaal 
publiek en hoor je juist veel Engels 
en andere talen. Eén van de voorgan-
gers, Dani Sayag, startte in 2009 de 
Hebreeuwstalige gemeente in de stad. 

In 2015 schreven we al eens over Kerem 
El in dit blad. De gemeente was toen 
aan het groeien. Met de komst Silver 
en Arnold kwam het moment voor een 
leiderschapsoverdracht dichterbij. Eind 
2019 ging Sayag weer volledig aan het 
werk in de Carmelgemeente. Silver 
en Arnold zijn sindsdien de nieuwe 
leiders van Kerem El. Arnold is sabra 
(geboren Israëli) en kwam in 2001 tot 
geloof in Jezus. Hij studeerde theolo-
gie in Chicago. Naast het voorganger-
schap doceert hij inmiddels ook aan de 
Israëlische Bijbelschool ICB in Netanya. 
Silver maakte op zijn achtste alijah van-
uit Nieuw-Zeeland. Hij werd tijdens zijn 
diensttijd in Libanon aangeraakt door 
God, kwam tot geloof en raakte daarna 
betrokken bij evangelisatie via (diverse) 
media. De gemeente telt ongeveer 150 
leden, kinderen meegerekend. 

Karakter
Op de vraag naar het karakter van 
Kerem El, zegt Stefan Silver: ‘Dat is meer 
Israëlisch dan Joods. We leggen niet 
zo de nadruk op Joodse tradities.’ In 
sommige kerken in de wereld heeft de 

HEBREEUWS als enige voertaal
Kerem El in Haifa:

In veel Messiaanse gemeenten zie je een tafel met oordopjes. 
Want veel Israëlische gelovigen komen uit alle windstreken. De 
bijbehorende spraakverwarring wordt dan ook vaak opgelost 
door middel van vertalingen via deze ‘oortjes’. Of via verta-
lingen op het beamerscherm. Hebreeuws, Engels, Russisch en 
Spaans hoor je nogal eens om je heen. Zo niet bij de gemeente 
Kerem El in Haifa. Daar kiezen ze ervoor alles in één taal te 
doen: Hebreeuws.

Stefan & Keren Silver

Jonathan Arnold
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Kerem El tijdens een uitstapje

positie van Israël en het Joodse volk in 
de wereld en in Gods plan een belangrij-
ke plaats. Wij staan achter Israël, bidden 
voor het land en het volk en steunen 
met name de Messiaanse beweging van 
harte. Beide voorgangers zijn heel dank-
baar voor de christelijke steun. Maar hoe 
is het om zelf als Messiaanse Jood in 
Israël deze bijzondere plek in te nemen?  
Jonathan Arnold: ‘Wij zijn niet heel erg 
bezig met het feit dat we Joden zijn en 
in Israël wonen. Voor ons staat Jezus in 
het middelpunt.’ *** Arnold: ‘Het voelt 
een beetje oncomfortabel om zo bezig 
te zijn met onszelf. We zijn allemaal 
delen van één lichaam, Jood en hei-
den hebben beide hun eigen roeping 
daarbinnen, maar de focus moet niet 
op Israël liggen, maar de focus van ons 
samen moet op Jezus liggen.’  

Gaven van de Geest
2020 zou een transitiejaar worden met 
nieuw leiderschap en een hernieuwde 
focus op de gaven van de Geest. Met 
de ene na de andere strenge lockdown 
werd dat een uitdaging. Al snel werd de 
hele gemeente verdeeld in geografische 
groepen met elk een eigen Whatsapp-
groep. Op die manier werd het contact 
met alle leden onderhouden. Tijdens de 
lockdowns mochten Israëli’s zich lange 
tijd niet verder dan één kilometer van 
huis begeven. Met app-groepen per wijk 
of stadsdeel kon toch iedereen eenvou-
dig bereikt worden wanneer dat nodig 
was. En tussen de lockdowns in kwamen 
die groepjes af en toe bijeen. Beide 
voorgangers zijn dankbaar dat iedereen 
op deze manier toch bij het gemeente-
leven kon worden betrokken. 

Videoboodschappen
Met opgenomen videoboodschappen en 
gespreksvragen kon het onderwijs over 
de geestesgaven toch worden ‘uitgerold’ 
en zette de gemeente stappen hierin. 
Daartoe aangemoedigd wellicht door 
twee bijzondere getuigenissen. Want 
één man die een ernstige vorm van 
kanker kreeg, knapte - tegen alle ver-
wachtingen in - op van de chemokuren 
die hij onderging. Arnold: ‘Iedereen bad 
voor hem. De artsen hadden er geen 
medische verklaring voor. En een vrouw 
die na de geboorte van een eerste kind-
je volgens de artsen niet meer zwanger 
kon raken, kreeg een tweede kind.’ De 
voorgangers hebben tussen de lock-
downs door één grotere bijeenkomst 
kunnen beleggen rond het thema ‘gaven 
van de Geest.’ Vurig hopen ze in 2021 
hiermee door te kunnen gaan. Maar ze 
zien vooral hoe God aan het werk is 
gebleven ondanks alle beperkingen. 
Silver: ‘Wat er ook gebeurt, de Heer gaat 
door, Hij blijft mensen aanraken en ook 
de gemeenten gaan door. Afgelopen 
zomer mochten we toch nog drie men-
sen dopen. God beweegt en gaat door!’ 

Kerem El in Haifa:
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Beiden komen uit een Joodse familie. 
In Philadelphia waren ze jarenlang 
actief geweest in de Messiaanse bewe-
ging Beth Yeshua. Tot God hen 11 jaar 
geleden riep om naar Israël te komen. 
Dat leek aanvankelijk zonder proble-
men te verlopen. Joseph Finkelstein: 
‘De ambtenaar die we spraken, werkte 
mee en zag geen probleem. We waren 
bemoedigd en hadden al bijna een 
huis in Arad. Maar alle lijntjes hier 
gaan uiteindelijk via het ministerie in 
Jeruzalem. Daar sturen ze de info naar 
Yad l’Achim, een activistische anti-mis-
sionaire organisatie die de achtergrond 
van nieuwkomers controleert. We 
kwamen al snel boven drijven en ont-
vingen een brief van het ministerie dat 
we geweigerd werden. Officiële reden: 
Messiaanse Joden.’ 

Twee jaar lang stak het echtpaar elk 
kwartaal de grens met Jordanië over 
om een paar dagen bij een bevriende 
familie in Aqaba te verblijven. Om ver-

volgens weer met een nieuw visum 
het land binnen te komen. Maar dat 
was natuurlijk geen oplossing voor 
de lange termijn. Finkelstein: ‘Op een 
dag hield een douanier ons tegen en 
stuurde ons naar het ministerie in 
Jeruzalem waar we iets permanents 
moesten regelen. Uiteindelijk werd 
dat een status waarmee we hier 
mogen blijven. Maar officieel kunnen 
ze ons elke dag het land uitzetten, 
alhoewel ik niet denk dat ze dat snel 
bij Joden zullen doen.’ 

Finkelstein werd oudste in de 
gemeente Hasdey Yeshua (Genade 
van Jezus) in Arad. Een gemeente van 
ongeveer 60 leden. Een aantal jaren 
geleden vond hier een agressieve 
demonstratie plaats van ultra-or-
thodoxe chassidische groepen. 
Finkelstein: ‘Ze maakten veel geluid, 
maar vertrokken na een half uur weer. 
En sindsdien is het rustig. We danken 
de Heer daarvoor.’ Wel verscheen 

in een TENT in het 
beloofde land
Dat het niet makkelijk is voor Messiaanse Joden om 
Israëli te worden, maakt het verhaal van Joseph en 
Debbie Finkelstein wel duidelijk. Elf jaar geleden emi-
greerden ze vanuit de VS naar Israël. Een echte alijah 
wil Finkelstein het niet noemen. Want ze kregen het 
staatsburgerschap niet, maar mogen inmiddels wel in 
het land verblijven. Dit echtpaar dat 55 jaar getrouwd 
is, voelt zich nog altijd een beetje ‘vreemdeling in het 
beloofde land.’ 

Joseph Finkelstein in Arad
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Openluchtsamenkomst in het stadspark

er nog een artikel bij de nieuwszender 
Arutz7. ‘In dat verhaal leek het alsof de 
hele stad tegen ons te hoop was gelo-
pen, maar het waren in werkelijkheid 
maar twintig mensen. Toen belde Israel 
Today en zij spraken met ons. En dát ver-
haal klopte.’

De seculiere burgemeester van Arad 
kwam vervolgens bij de Finkelsteins op 
bezoek. Hij staat sympathiek tegenover 
de Messiaanse gemeenschap en gunt 
hen een plek in de stad. ‘Zeventig pro-
cent van de bevolking koos voor hem. 
Veel seculiere inwoners van de stad zijn 
bang voor de toenemende invloed van 
de (ultra)-orthodoxen.’  
Toch besloot de gemeente buiten de 
stad samen te komen. Van de beheer-
der van het nationaal park Tel Arad 
mochten ze op Sabbat gebruik maken 
van het park. In een grote tent werden 
de samenkomsten een aantal jaren 
georganiseerd. Een gemeente in een 

tent in de woestijn dus. Helemaal vrij, 
maar gedurende de zomermaanden wel 
in een tent waar de temperatuur flink 
opliep. In het voorjaar van 2020 maakte 
de coronacrisis een einde aan de tentsa-
menkomsten. De ene na de andere 
lockdown volgde en tussendoor werd 
nog wel eens in kleine groepjes afge-
sproken in het stadspark van Arad. Maar 
voor de toekomst hoopt de gemeente 
een nieuwe plek te vinden, het liefst 
een gebouw dat niet in een woonwijk 
staat. Men wil niemand tot overlast zijn 
en al helemaal niet de religieuze tegen-
standers in de kaart spelen. Intussen 
worden tijdens de lockdown audio en 
video boodschappen rondgestuurd naar 
de leden. De drie leraren in de gemeen-
te, Edi, Yonatan en Joseph behandelen 
ieder een Bijbelboek: Zacharia, Matteüs 
en Openbaring. Daar kunnen ze voorlo-
pig nog wel even mee vooruit. En ook de 
jeugd blijft betrokken, mede dankzij het 
thuisonderwijs. ‘We hebben een aantal 
grote gezinnen met zes of acht kinderen 
en dat thuisonderwijs werkt goed voor 
hun geloof. Het schoolsysteem in Israël 
is namelijk enorm seculier. Thuis krijgen 
ze meer mee.’ 

‘Veel seculiere inwoners van de 
stad zijn bang voor de toenemende 
invloed van de (ultra)-orthodoxen.’
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KORT NIEUWS
PRAYTESTING TEGEN ABORTUS

MESSIAANSE ZORGMEDEWERKERS VRAGEN GEBED

De Messiaanse pro life organisatie Be’ad Chaim demonstreert 
al enkele maanden voor de Knesset. Men noemt het ‘pray-
testing’, een gebedsdemontratie. Doel is om het bewustzijn 
onder Israëli’s te vergroten en zo abortussen te voorkomen. 
Be’ad chaim biedt hulp aan onbedoeld zwangere vrouwen en 
is ook bekend vanwege de jaarlijkse kalender met prachtige 
foto’s van vrolijke baby’s van hulpvragers.

Ondanks de snelle vaccinatiecampagne, liggen de ziekenhuizen in Israël in februari nog 
vol met covid-patienten. Zorgmedewerkers staan onder grote druk. ‘We zijn bezorgd en 
ons moraal is laag, we werken vier shifts per week. Ik vraag om gebed om kracht om ons 
werk te doen,’ zegt een zorgmedewerker die is aangesloten bij de HBF, de Healthcare 
Believers’ Fellowship. Deze organisatie verbindt en bemoedigt Israëlische gelovigen die 
in de zorg werken, van de arts tot de administratief medewerker. 

Dank voor de giften die u het 

afgelopen jaar deed! 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 hulpverle-
ningsprojecten in coronatijd. Uw geld 
gaat naar voedsel- en kledingpakket-
ten voor hulpbehoevende leden van 
gemeenten in Israël.

Project 1714 • Rivers of Living Water 
Voor voedsel- en kledingpakketten 
aan Russische nieuwkomers die een 
start maken met een nieuw leven als 
Israëli.

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

Online doneren?  
Ga naar: cgi-holland.nl/doneren.

Uw steun aan Israël blijft van  
levensbelang


