
COMITÉ GEMEENTEHULP ISRAËL  | nieuws van de messiaanse beweging

Israël
gemeentenieuws

35e jaargang no.3
juni 2020
ISSN: 1382-130X

Bedankt voor uw hulp tijdens de coronacrisis

Evangelisch verzet tegen Messiaanse tv zender

Avi Mizrachi:
Er gaat een goed getuigenis uit van Messiasbelijdende Joden



in deze uitgave

ISRAËL GEMEENTENIEUWS 
is een uitgave van stichting Comité 
Gemeentehulp Israël en verschijnt 
ca. 6x per jaar.

COMITÉ GEMEENTEHULP ISRAËL
p/a Buttervin 42
1619 DD Andijk
T 055-843 19 04 
(ma & wo 09.00 – 12.00 uur)
www.cgi-holland.nl
info@cgi-holland.nl

Abonnementen en adreswijzigingen
T 055-843 19 04 
(ma en wo : 9.00 - 12.00 uur)
adresbeheer@cgi-holland.nl
Een abonnement op Israël 
GemeenteNieuws is in principe 
gratis. Wel stellen we prijs op een 
vrijwillige bijdrage (€ 10,- per jaar).

Vormgeving
Sjoeal, Hoogeveen (sjoeal.nl)

Drukwerk
First Concept Communications 
Partners Ltd. 

Bestuur
Wim Nieuwenhuis, St. Maartens-
brug (voorzitter); Coen van der 
Lek, Dordrecht (secretaris), 
Wiebe Dijkstra, Steenwijk 
(Penningmeester), Nathanja Licht, 
Haarlem (lid), Alex de Vreugd, 
Amsterdam (lid)

Staf
Jaap Bönker • directeur 
j.bonker@cgi-holland.nl
Michiel Steenwinkel • redacteur
m.steenwinkel@cgi-holland.nl
Jan Barendse • CGI-ambassadeur 
in Israël

Doel
•  Joods-Messiaanse gemeenten 

en bedieningen in Israël 
ondersteunen met gebed en 
financiële middelen.

•   Christenen en gemeenten in 
Nederland informeren (1) over 
de Joods-Messiaanse gemeenten 
in Israël en (2) over de Joodse 
wortels van het christelijke 
geloof.

Boekbestellingen
Bij voorkeur via de CGI webshop.
www.cgi-holland.nl/go/media/
boeken

Reisinformatie en boekingen:
reisbureau@cgi-holland.nl

Gebedsbrief (digitaal)
gebedsmuur@cgi-holland.nl

Giften
voor het werk in Israël kunnen 
worden overgemaakt naar: 
NL19INGB0004651992 t.n.v. 
St. Comité Gemeentehulp Israël. 

Geregistreerd als ANBI
Uw gift is fiscaal aftrekbaar.

BIC-code
INGBNL2A

Kamer van Koophandel
34114422

Bij de foto (cover):
Fam. Borenstejn (foto: Jan Barendse)

Nieuwsupdates via Facebook
www.facebook.com/CGIHolland

Nieuwsupdates via Instagram
www.instagram.com/cgi.holland

Inspirerende getuigenisssen via YouTube
https://www.youtube.com/user/CGIHolland

Uitgelichte projecten

Zie www.cgi-holland.nl voor alle project-
nummers. Giften zonder vermelding van 
projectnummer worden door CGI als 
algemene gift aangemerkt en besteed.

Project: 8001 Algemeen Steunfonds
Project: 1708 Dugit (Avi Mizrachi)
Project: 1706 Be’ad Chaim
Project: 1752 Makor HaTikvah

Van de directeur

Bedankt voor uw hulp
tijdens de coronacrisis

Avi Mizrachi:
‘Er gaat een goed getuigenis uit 

van Messiasbelijdende Joden’

Shelanu TV
Evangelisch verzet tegen 

Messiaanse tv zender

Doneren & Agenda
giften en sprekers

Kort nieuws
Nieuwsberichten uit Israël

IBAN NL19 INGB 0004651992
BIC: INGBNL2A

3

4

7

10

11

12



3

van de directeur

ZONEN VAN ABRAHAM
‘En zijn zonen Isaäk en Ishmaël begroeven hem 
(Abraham) in de spelonk van Makpelah.’ (Genesis 
25:9a).

Een opmerkelijk gedeelte in de Bijbel, dat Isaäk 
en Ishmaël Abraham ten grave brachten. Dat 
betekende dat ze bij elkaar in de buurt hebben 
gewoond en dat er vrede was tussen beide 

broers. Dat is een thema dat later weer terugkomt in de geschiedenis van Jakob 
en Esau. Het is ook profetisch van waarde, want de Bijbel staat vol met tekst-
gedeelten die aantonen dat er verzoening zal komen! Soms lijkt dat (heel) ver 
weg maar het huis van Abraham zal hersteld worden. Elke ‘zoon’ zal zijn eigen 
plaats gaan innemen. De situatie waarin we nu leven en waar ook Israël en de 
Arabische wereld mee te maken heeft, zal ook daar de zingevingsvraag doen 
rijzen. Maar er is ook hulp nodig, vandaar dat dit nummer ook daaraan gewijd is. 
Met name het helpen van ouderen en gehandicapten dient voorrang te krijgen. 

Tevens een artikel over Avi Mizrachi, die ik in 1992 voor het eerst ontmoette 
in Alexandrië (Egypte). Ik had samen met een in Israël wonende vriend en een 
vriend uit Egypte een verzoeningsconferentie opgezet en een bus met veertig 
Messiaanse gelovigen was uit Israël gekomen. Spannend, een ontmoeting met 
Arabische gelovigen! Eén van de Joodse deelnemers was Avi Mizrachi. We had-
den toen een bijzondere tijd. Op de eerste dag zaten de beide groepen uit elkaar 
met een gangpad ertussen, maar aan het eind van de week, bij het afscheid, 
werd er met en voor elkaar gebeden, waren er omhelzingen en werden adressen 
uitgewisseld. Daar zag ik voor het eerst dat Isaäk en Ishmaël zich verzoenden in 
die Ene Naam, want daar ligt de oplossing!

Bij de hulp in Israël hadden de Arabische gelovigen een belangrijke rol. Ze hiel-
pen op vele manieren ook de Israëliërs en dat leidde tot opmerkelijke ontmoe-
tingen. Het getuigenis was enorm, want als je Jezus/Jesjoea kent dan is De Vrede 
daar! Laten we daarom de Messiaanse én Arabische gelovigen helpen in gebed 
en daad. Voor een krachtig getuigenis in Israël!

 Sjalom,
 Jaap Bönker, directeur
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huur en tegoedbonnen voor 
boodschappen. Met deze welko-

me artikelen hebben we als CGI honder-
den huishoudens in Israël tijdens deze 
coronacrisis kunnen helpen. De hulp-
actie is gecoördineerd door een aantal 
gemeenten en organisaties die we al 
lange tijd ondersteunen. Hartelijk dank 
voor uw gift die dit mogelijk maakt! 
De nood is groot in Israël, waar er de 
afgelopen drie maanden zo’n miljoen 
(!) werklozen zijn bijgekomen. Een 
overzicht van projecten die onze hulp 
ontvingen.

Bedankt voor uw hulp tijdens de CORONACRISIS!
Nahariya
Onder behoeftige leden van de 
gemeente ‘River of God’ en arme huis-
houdens in de Noord-Israëlische stad 
Nahariya zijn tientallen hulppakketten 
uitgedeeld. Pastor Joseph Haddad van 
deze Arabische gemeente schrijft: 
‘Dank CGI dat jullie samen met ons deze 
belangrijke bediening steunen voor de 
arme heiligen in het land van Israël. 
We willen de geplaagde mensen tot 
een persoonlijk geloof in onze Heer en 
Redder Jezus leiden door hen lief te 
hebben en in hun behoeften te voor-
zien.’  

Be’ad Chaim
De Messiaanse pro life organisatie 
Be’ad Chaim (voor het leven) krijgt in 
deze periode veel hulpvragen binnen 
van onbedoeld zwangere vrouwen 
en alleenstaande moeders. Door de 
coronacrisis hebben ziekenhuizen alle 
abortussen de afgelopen maanden 
gecancelled. Veel vrouwen weten via 
google daardoor de weg te vinden naar 
de hulpverlening van Be’ad Chaim. 
Naast aandacht en begeleiding is ook 
financiële ondersteuning hard nodig. 
Dankzij donaties kan de organisatie het 
maandelijks bedrag voor vrouwen ver-
hogen van 250 shekel naar 450 shekel 
(ongeveer 120 euro). Het geld wordt 
direct overgemaakt naar een speciale 
app waarmee betaald kan worden in 
de supermarkt. Dit is met name voor 
moeders die hun baan kwijtraakten heel 
belangrijk. Directeur Sandy Soshani: 
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Bedankt voor uw hulp tijdens de CORONACRISIS!
Makor haTikva
De Messiaanse school Makor haTikvah 
(Project 1752) is in financiële problemen 
gekomen, zeker ook omdat veel ouders 
door de crisis het schoolgeld niet meer 
kunnen betalen. In november 2019 
berichtten we nog uitgebreid in dit blad 
over de ontwikkelingen op deze school. 
Zonder extra hulp dreigt de school te 
moeten sluiten. 

Ebenezer Home
Ook het ouderen woonzorgcentrum 
Ebenezer Home (P1751) in Haifa ver-
keert in problemen, nu vrijwilligers 
vanwege het coronavirus lange tijd niet 
naar binnen konden. Het huis moest 
daarom vanaf maart duur zorgpersoneel 
inhuren. Hopelijk kunnen vrijwilligers 
weer snel aan de slag.   

‘Hartelijk dank aan iedereen die ons in 
deze periode helpt om levens te redden 
en liefde en hulp aan moeders te geven. 
Speciaal aan de vrouwen die ondanks de 
economische malaise de moed hebben 
om hun kindje te houden.’

Nazareth
Voorganger Saleem Shalash uit Nazareth 
ziet dat deze coronatijd juist ook leidt 
tot nieuwe kansen. ‘We kunnen meer 
Joodse en Arabische families bereiken 
met de liefde van Yeshua. Hoe? Door 
ze te voeden, net als Jezus deed. We 
zegenen families erdoor.’ Shalash vertelt 
dat hij op zondag normaal minder dan 
honderd mensen in zijn kerk heeft. Nu 
bereikt hij met zijn online preken elke 
week duizenden mensen. 

Tel Aviv
Voorganger Avi Mizrachi van het Dugit 
Outreach Centre in Tel Aviv is ook 
dankbaar. De hulppakketten heeft hij 
uitgedeeld onder overlevenden van de 
Sjoa, alleenstaande moeders en arme 
ouderen. ‘Hartelijk dank dat jullie in 
Nederland uitreiken naar de mensen in 
Israël.’  

Shefa Amr
Ook voorganger Ehab Ashkar in Shefa 
Amr is erg blij met de steun van CGI. 
‘Hartelijk dank dat jullie ons helpen om 
een lach op het gezicht te krijgen van 
mensen die het moeilijk hebben. Jullie 
hulp betekent veel voor ons en onze 
gemeenschap.’ 

door M
ichiel Steenw

inkel

In het algemeen geldt: de Joods-Messiaanse 
en Arabisch-christelijke gemeenschap in 
Israël is kwetsbaar. Vanuit Nederland wil-
len we het getuigenis van Messias Jezus in 
Israël juist nu in woord en daad steunen. 
Financiële hulp blijft daarom van belang. 
Geef via onze website cgi-holland.nl of via 
de gezamenlijke noodhulp van een aantal 
Israëlorganisaties: noodhulpisrael.nl 

Ouder Arabisch echtpaar
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Aan het woord is Avi Mizrachi, voorgan-
ger van de gemeente Adonai Roi (de 
Heer is mijn Herder) in Tel Aviv én leider 
van Dugit Outreach Centre, een organisa-
tie die zich inzet voor daklozen en ver-
slaafden met een gebedstoren midden 
in Tel Aviv. Het woord ‘dugit’ betekent 
‘vissersboot’. Met de organisatie heeft 
‘visser van mensen’ Avi velen tot de 
Heer zien komen.

Toen Avi 35 jaar geleden in de Verenigde 
Staten tot geloof kwam, dacht hij de 
enige Messiasbelijdende Jood ter wereld 
te zijn. Terug in Israël ontdekte hij dat 

‘Vroeger werden we als 
Messiasbelijdende Joden wel 
gezien als verraders. En veel 

orthodoxe Joden zien ons nog steeds 
zo. Maar onder de seculiere Israëli’s 
(80% van de bevolking) gaat een goed 
getuigenis over ons. We vloeken niet, 
we roken niet, we dienen in het leger 
en betalen netjes belasting. We bou-
wen bovendien relaties met Arabieren 
en we kijken om naar mensen naar wie 
niemand omkijkt.’ 

‘Er gaat een goed getuigenis uit
van Messiasbelijdende Joden’ 

Avi Mizrachi:
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door M
ichiel Steenw

inkel

‘Vroeger werden we gezien als 
verraders. Mensen waren bang 
dat we Joden tot het christen-
dom zouden bekeren en ze uit 

Israël zouden halen.’

er meer waren als hij. Maar het 
was nog maar een handjevol in de 
jaren ’70. Inmiddels is hun aantal 
flink gegroeid. Avi: ‘Ik was de enige 
gelovige in het leger, tegenwoordig 
zijn er speciale bijeenkomsten voor 
gelovige soldaten. Ik prijs de Heer 
daarvoor.’ 

Volgens Mizrachi heeft dat alles 
te maken met gebed. ‘We zien de 
laatste jaren steeds meer christe-
nen over de hele wereld die voor 
Israël bidden en voor de Joodse en 
Arabische gemeenten. Je ziet dat er 
meer openheid voor het Evangelie 
is dan 20 jaar geleden. Het heeft te 
maken met al die gebeden. Vroeger 
werden we gezien als verraders. 
Mensen waren bang dat we Joden 
tot het christendom zouden bekeren 
en ze uit Israël zouden halen. Maar 
inmiddels snappen mensen dat 
dit beeld niet klopt. Het is precies 
andersom, we willen dat mensen tot 
geloof komen en deel worden van 
het groeiend lichaam van de Messias 
hier in Israël.’

Onafhankelijkheidsoorlog
Avi is geboren in een Joods zionis-
tisch gezin in Jaffa. ‘Mijn ouders 
kwamen uit Bulgarije en waren van 
Sefardische komaf, thuis spraken we 
Spaans. Mijn vader kwam in 1947 
aan en werd door de Britten terug-
gestuurd en vastgezet op Cyprus. 
In 1948 na de stichting van de staat 
Israël kwam hij alsnog aan. Hij kuste 
de grond en kreeg meteen een 

wapen in zijn hand met de mededeling: 
ga en vecht! Hij moest meedoen in de 
Onafhankelijkheidsoorlog. Mijn ouders 
trouwden in Jaffa en bouwden overtuigd 
mee aan het land.’ 

Hoewel Israël alle daaropvolgende oor-
logen won, was het leven zwaar. In de 
jaren ’60 was de bevolking verdubbeld, 
maar er waren niet genoeg huizen en de 
economie had het zwaar. Toen zijn moe-
der op een dag met zijn zusje op schoot 
voor de synagoge in Jaffa zat, verzucht-
te ze tegen de rabbijn dat ze het leven 
niet meer zag zitten. De rabbijn gaf haar 
vervolgens een boek mee naar huis. Dat 
was het Nieuwe Testament…

Thuis las ze in het boek en de volgende 
dag ging ze vol vragen naar de rabbijn 
toe. Hij legde haar vervolgens het 
Evangelie uit en zo kwam zijn moeder 
tot geloof. Ze werd de secretaresse van 
deze Messiasbelijdende rabbijn Daniel 
Zion. 

Voor Avi duurde het nog jaren voor hij 
tot geloof in Jezus kwam. Na vier jaar 
dienst in het leger, vertrok hij naar de 
Verenigde Staten om te stappen, gokken 
en drinken. Vanuit Las Vegas bezocht 
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hij op een gegeven moment zijn zus in 
Florida. Zij was met een Nederlander 
getrouwd, tot geloof gekomen en lid van 
een baptistengemeente. ‘Ze vroeg of ik 
meeging naar de kerk. De voorganger 
sprak over een relatie met God. Het trok 
me erg aan, maar ik vond dat het niets 
voor mij was. Ik was tenslotte Jood en 
wat moest ik met Jezus?’ 

Toch maakte de liefde die gepreekt 
werd iets los in Avi. ’Van binnen was 
er een oorlog gaande. Wij als Joden 
hebben automatische verdedigingsme-
chanismen als we in contact komen met 

christenen. Ik ging naar mijn kamer 
en voelde Gods 
aanwezigheid 
maar vond het 
verhaal over 
Jezus tegelij-
kertijd onzin. Ik 
zei toen dat als 
Jezus werkelijk 

de Messias is, ik mij hart zou openen. Ik 
moest enorm huilen en vroeg vergeving 
voor mijn zonden. Ik ontving toen de 
vrede van God in mijn hart.’

Een paar dagen later is Avi gedoopt en 
naar Las Vegas is hij nooit meer terug-
gekeerd. Vanaf 1987 werkt hij full time 
in het koninkrijk van God in Tel Aviv. 
Mizrachi heeft een duidelijke visie voor 
deze stad Tel Aviv-Yafo. Die visie gaat 
terug op de Bijbel waar het toenmalige 
Jaffa/Joppe de stad was van waaruit de 
profeet Jona naar Ninevé moest gaan. 
Het is ook de plek waar de apostel 
Petrus het visioen kreeg dat hem naar 
de Romeinse Cornelius leidde. 
‘Niet alleen economisch, maar ook 
geestelijk is deze stad heel strategisch. 
Het is een stad met veel materialisme, 
occultisme en seksuele immoraliteit. 
We bidden dat door deze poort het 
Evangelie ook weer terugkeert naar het 
volk.’ 

christenen. Ik ging naar mijn kamer 

verhaal over 
Jezus tegelij-
kertijd onzin. Ik 
zei toen dat als 
Jezus werkelijk 

Yafo, met op de achtergrond Tel Aviv (123RF)
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Rabbijn Daniel Zion was een bijzondere figuur 
in de moderne geschiedenis van het Joodse 
volk. Hij was degene die de moeder van Avi 
in Jaffa een Nieuw Testament gaf. Maar ook 
degene die als een soort moderne ‘Esther’ 
een belangrijke rol speelde bij de redding van 
tienduizenden Bulgaarse Joden in de Tweede 
Wereldoorlog. Een verhaal met veel Bijbelse 
motieven.

Net als de ouders van Avi kwam Zion uit 
Bulgarije waar hij één van de vooraanstaande 
orthodoxe rabbijnen was. Hij raakte geïnte-
resseerd in Jezus door een vriendschap met 
een christen. Van hem nam hij een veganisti-
sche leefstijl over en de gewoonte om tijdens 
zonsopkomst te bidden. Toen hij tot driemaal 
toe in de zonsopgang het visioen van een man 
zag, vroeg hij de verschijning om zich te iden-
tificeren. De man stelde zich voor als Jezus. 

De verschijning gaf de rabbijn in een visioen 
ook een ernstige waarschuwing mee voor 
de koning van Bulgarije. Hij moest voorko-
men dat de Joden uitgeleverd zouden wor-
den aan nazi-Duitsland. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog had Bulgarije de kant van 
nazi-Duitsland gekozen. Net als in de rest 
van Europa golden er in Bulgarije anti-Joodse 
maatregelen. Zion zocht contact met aarts-
bisschop Stephan van de Bulgaars-orthodoxe 
kerk. Er ontstond een vriendschap. In tegen-
stelling tot veel andere landen, waren de 
Joods-christelijke verhoudingen in Bulgarije 
doorgaans altijd bijzonder goed geweest. Veel 
vooraanstaande christelijke Bulgaren keerden 
zich dan ook openlijk tegen de anti-Joodse 
maatregelen. De aartsbisschop kreeg ook 
koning Boris III uiteindelijk mee in zijn verzet 
tegen de nazi’s. 

Toen Hitler in 1943 beval om ook de Bulgaarse 
Joden te vernietigen, weigerde koning Boris 
III daaraan mee te werken. Hij verklaarde dat 
hij de Joden nodig had als arbeiders. Hitler 
was woedend en nodigde Boris III daarop uit 
op zijn hoofdkwartier. Een officiële voor het 
oog vriendschappelijke ontmoeting volgde. 
De Duitse bioscoopjournaals berichtten uitge-
breid over het bezoek van de Bulgaarse bond-
genoot. Maar kort na thuiskomst in Sofia bleek 
Boris III te zijn vergiftigd. De exacte doodsoor-
zaak is nooit achterhaald. 

Het Duitse Rijk had in 1943 alle soldaten nodig 
aan het Russische oostfront en kon zonder 
hulp van de Bulgaarse autoriteiten de Joden 
niet deporteren. Vanuit Bulgarije is uiteinde-
lijk bijna geen enkele Jood gedeporteerd naar 
Auschwitz. Rabbijn Zion kwam wel terecht 
in een concentratiekamp en onderging daar 
geselingen. Later is dit door Messiasbelijdende 
Joden wel geïnterpreteerd als een ‘Messiaans 
lijden’. De Bulgaarse Joden in het kamp zagen 
in Zion een lijdende rechtvaardige die namens 
hen een onverdiend lijden onderging. 

Zion overleefde het kamp. Na de stichting van 
de staat Israël in 1948 gaven bijna alle 50 dui-
zend Bulgaarse Joden gehoor aan zijn oproep 
om het nieuwe land Israël op te gaan  bouwen. 
Zelf stichtte hij een synagoge in Jaffa, waar 
hij in de jaren ’50 de moeder van Avi Mizrachi 
ontmoette. Toen het opperrabinaat in Israël 
ontdekte dat Daniel geloofde dat Jezus de 
Messias is, raakte hij in problemen. Omdat hij 
weigerde te zwijgen over Jezus, werd hem zijn 
officiële titel afgenomen. Maar de Bulgaarse 
gemeenschap in Israël heeft Daniel Zion tot 
zijn dood in 1979 als de opperrabbijn van alle 
Bulgaarse Joden beschouwd. 

Toen Hitler in 1943 beval om ook de Bulgaarse 

De Messiasbelijdende 
rabbijn uit Bulgarije

Foto:
Wikipedia
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Dat verzet komt onder meer uit 
Amerikaans-evangelische hoek. Laurie 
Cardoza-Moore, oprichter van de pro-Is-
raël organisatie Proclaiming Justice to 
the Nations, heeft premier Netanyahu 
gevraagd de zender uit de lucht te 
halen. De zender zou aan ‘de verkeer-
de kant van de geschiedenis staan,’ 
door Joden te confronteren met het 
Evangelie. Volgens Cardoza is de chris-
telijke geschiedenis vol van voorvallen 
waarbij Joden christelijke doctrines 
kregen opgelegd. 

De Israëlische overheid heeft in mei al 
gedreigd Shelanu op zwart te zetten. 
Een regeringswoordvoerder zei op 
twitter dat Israël nooit een missionai-
re zender had mogen toelaten tot de 
kabel. De zender heeft een contract 
met de Israëlische kabelmaatschap-
pij Hot en is in 600.000 Israëlische 
woonkamers te ontvangen. De beken-
de Joods-Messiaanse voorganger 
Ron Cantor uit Tel Aviv is directeur 
van GODtv Israël, de organisatie 
achter de zender Shelanu. Hij heeft 
Cardoza opgeroepen haar verzoek aan 
Netanyahu in te trekken en excuses 
aan te bieden aan haar Messiaans-
Joodse broeders en zusters, meldt de 
Israëlische website Kehilanews. 

Vanuit Messiaanse kring in Israël wordt 
geschokt gereageerd op de inmen-
ging. Men verbaast zich erover hoe 
het getuigenis van Joden over Jezus 
ooit antisemitisch kan zijn. Ook vindt 
men het vreemd dat de democrati-
sche rechtsstaat Israël ineens niet zo 
heel democratisch is als het gaat om 
Messiaanse joden. 
Voorganger Avi Mizrachi uit Tel Aviv 
voegt toe: ‘Het is absurd dat anti-Isra-
elische en anti-Zionistische program-
ma’s mogen worden uitgezonden elke 
dag via de Israëlische kabel, maar dat 
een pro-Israël zionistische zender als 
de onze wordt onderzocht.’ Voorganger 
Menno Kalisher uit Jeruzalem is overi-
gens niet verbaasd op de ophef. ‘We 
hebben een wat selectieve democratie 
als het om het Evangelie gaat.’ Het 
zou volgens hem een stap vooruit zijn 
als de zender mag blijven uitzenden. 
Shelanu zendt diverse programma’s uit 
in het Hebreeuws, Arabisch en Engels. 
Programma’s roepen niet direct op 
tot bekering, maar laten getuigenis-
sen zien en onderwijs vanuit Joods-
Messiaans perspectief.  

* Bij het ter perse gaan van dit blad was 
onduidelijk wat er zou gaan gebeuren 
met de zender. 

Evangelisch verzet tegen
Messiaanse tv zender

T   wee weken na de start van de eerste Hebreeuwstalige Messiaanse 
tv zender Shelanu in Israël begin mei, is er een flinke controverse 

ontstaan over het station. Het was te verwachten dat anti-missionaire 
joods-orthodoxe organisaties zich zouden verzetten. Maar dat er ook 
vanuit evangelisch-christelijke hoek verzet is, is opvallend.



1111

20 jun. 2020 • 10:30 u
Spreekbeurt Jaap Bönker, 
Beit Shiloach, Amsterdam

21 jun. 2020 • 10:00 u
Spreekbeurt Jaap Bönker, 
VEG, De Bildt

4 jul. 2020 • 10:30 u
Spreekbeurt Jaap Bönker, 
MG Rehoboth, Leeuwarden

12 jul. 2020 • 10:00 u
Spreekbeurt Jaap Bönker, 
Evangelische Gemeente, Hoorn

25 jul. 2020 • 10:30 u
Spreekbeurt Jaap Bönker, 
MG Haderech, Apeldoorn

26 jul. 2020 • 10:00 u
Spreekbeurt Jaap Bönker, 
VBG De Fontein, Sneek

2 aug. 2020 • 10:00 u
Spreekbeurt Jaap Bönker, 
VEG, Wormerveer

AGENDA*GEVEN

In dit blad leest u over de noodhulp 
aan diverse projecten in Israël. 
De economische gevolgen van de 
coronacrisis op lange termijn zijn op 
dit moment niet goed te overzien. 
De apostel Paulus schreef dat 
gelovigen uit de heidenen deel 
kregen aan de geestelijke weldaden 
van Israël en daarom verplicht zijn 
hen met stoffelijke gaven te dienen. 
(Romeinen 15:27) Zo wil CGI ook in 
onze dagen de gelovigen in Israël in 
het bijzonder bijstaan. Geef daarom 
aan bijvoorbeeld de volgende 
projecten: 

Project 8001  Algemeen Steunfonds
Project 1708  Dugit Outreach Centre  
 Tel Aviv
Project 1706  Be’ad Chaim 
Project 1752  Messiaanse school 
 Makor haTikvah

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

Kijk op:
cgi-holland.nl/sprekers

*) Onder voorbehoud. Kijk voor de volledige 

agenda op: cgi-holland.nl/agenda
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KORT NIEUWS

PESTERIJEN IN ASHDOD 
HOUDEN AAN
We schreven eerder al over de peste-
rijen door ultra-orthodoxe groepen bij 
de Messiaanse gemeente Beit Hallel
(Huis van Lofprijs) in Ashdod. Hoewel 
de wekelijkse demonstraties vanwe-
ge de coronacrisis zijn gestopt, gaat 
de tegenwerking nu via ambtelijke 
processen verder.  Het gebouw dat de 
gemeente gebruikt om hulpgoederen 
op te slaan en te distribueren, moet 
op last van het stadsbestuur gesloten 
worden. 
Het is onbegrijpelijk dat in deze 
wereldwijde crisis juist hulpverle-
ning  wordt geblokkeerd. Er zou geen 
vergunning zijn, terwijl dat volgens 
het leiderschap wel het geval is. 
Volgens de Messiaanse gemeente 
hebben de religieuze leiders in de 
stad met elkaar afgesproken dat ze 
de Messiaanse gemeente uit de stad 
willen pesten. Maar de leiders van de 
Messiaanse gemeente zijn vastbeslo-
ten de hulpverlening voort te zetten 
vanuit een andere locatie. 
Blijf bidden voor deze gemeente 
die in het midden van de geestelijke 
strijd opereert en voortdurend wordt 
aangevallen om het getuigenis van 
Messias Yeshua.

Joshua Aaron
Foto: Worship in 
Israel

JOSHUA AARON OP ‘JOODSE 
INVLOED TOP-100’
De Messiaanse zanger Joshua Aaron is 
opgenomen op een lijst van 100 Joden 
die wereldwijd het beste de Joodse 
cultuur uitdragen.  Het is bijzonder te 
noemen dat iemand die openlijk Jezus 
belijdt als Messias op een Joodse rang-
lijst is opgenomen. De Amerikaans-
Israëlische artiest zingt in het 
Hebreeuws en in het Engels. Via social 
media is hij een belangrijke influencer: 
hij  deelt veel over zijn persoonlijke 
geloof en gezinsleven rond hun woning 
aan het meer van Galilea. 
Aaron zelf zegt verrast en vereerd te 
zijn. Volgens hem is het vooral ook 
een teken dat er meer openheid is ten 
opzichte van Messiasbelijdende joden. 
Toch kwam er vanuit sommige Joodse 
kringen ook kritiek op zijn opname in 
de lijst. Maar de initiatiefnemers zeg-
gen juist de brede variëteit aan Joodse 
cultuur tot uiting te brengen met de 
lijst. En daar hoort ook het ‘Jezus als 
Messias belijdend jodendom’ bij. Zie 
de volledige lijst:  www.helloisrael.tv/
global-jewish-100.


