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van de directeur

JOZUA’S RICHTLIJNEN
Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauw-
lettend te handelen overeenkomstig heel de wet 
die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk 
daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat 
u verstandig zult handelen overal waar u gaat. 
(Jozua 1:7)

Als het volk onder Jozua op het punt staat het 
beloofde land in te trekken, krijgt hij een aantal richtlijnen. ‘Weest sterk en moe-
dig’ is het algemene kader, maar ook dat de Tora niet mag wijken uit zijn mond, 
maar dat het dag en nacht moet worden overpeinsd. Nadenken, bezig zijn met 
dat woord, overpeinzen of mompelen zijn betere woorden. Je ‘murmelt’ het als 
het ware. Dat zie je als je bij de Westelijke Muur in Jeruzalem bent. ‘Halfzacht’ 
klinken de woorden uit de monden. Hoe zit dat bij ons en in onze gemeenten? Is 
er aandacht voor dat lezen in die Tora?

Daarom een reeks boeken die we uitgeven, om mensen mee te nemen in het 
‘murmelen’, het ‘overdenken.’ Stapje voor stapje een stukje verder. 

Dat gebeurt ook in Israël in de gemeenten waar wij contact mee hebben 
Geïnteresseerden en gelovigen gaan de groei aan in de Tora, de Profeten en de 
Geschriften. Groei, dat is vandaag de dag enorm belangrijk. Soms krijg je groei 
vanuit het lezen en overdenken, maar gemeenten als Kyriat Shmona en Sederot 
krijgen groei vanuit verdrukking en soms, zoals de afgelopen tijd, vanuit besto-
king met raketten (Sederot). Gemeenten die steun nodig hebben. Zo heeft CGI 
ook een algemeen Steunfonds om, daar waar nodig, in te springen in de nood.

We hebben de afgelopen tijd veel kunnen doen in het verstrekken van medicij-
nen en voedselpakketten, maar door de lockdown is de nood en de uitdaging om 
te getuigen enorm groot. Mijn oproep is om projecten te ondersteunen in gebed 
en hulp, maar ook om de uitdaging met uw eigen kerk/gemeente aan te gaan om 
dieper in die Tora te ‘kruipen’.

Ga met de Eeuwige en Hij zal jullie zegenen!
Jaap Bönker, directeur
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‘De coronacrisis is een gees-
telijke zegen.’ Voorganger 
Israel Iluz in Kiryat Shmona 

kan het niet duidelijker zeggen. ‘Het 
is een soort hemelse trompet die ons 
wakker schudt. Die ons op onze knieën 
brengt en laat zien dat wij niet in con-
trol zijn.’ Iluz heeft de afgelopen maan-
den veel openheid voor het Evangelie 
gezien onder Israëli’s. Er zijn deuren 
geopend en mensen gedoopt.

Iluz spreekt met veel mensen die bang 
zijn. ‘Ze vragen zich af waarom de 
coronacrisis er is. Wij vertellen dat ons 
leven in Gods hand is. Dat we eerst het 
Koninkrijk van God zoeken en dat het 
aan Hem is om te voorzien in al het 
andere. En dat doet Hij.’ De gemeente 
houdt diverse discipelschapstrainingen, 
voor mannen en vrouwen apart.

Maandenlang zagen gemeenteleden 
van de gemeente KiryatShmona elkaar 
alleen online via het scherm. Maar sinds 
begin augustus zijn samenkomsten tot 

‘Dit is het grootste getuigenis 
naar onze omgeving: dat we als 

Jood en Arabier samen zijn 
als broeders in één huis.’ 

Gemeente in Kiryat Shmona ziet veel deuren opengaan
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De afgelopen maanden is de gemeente 
ook betrokken geweest bij de distribu-
tie van voedselpakketten. CGI onder-
steunt een aantal gemeenten die hierbij 
betrokken zijn. Met name overlevenden 
van de Sjo’a en mensen die hun baan 
hebben verloren, maken daar dankbaar 
gebruik van. 

De economische crisis, als gevolg van de 
coronacrisis, treft Israël hard. Heel veel 
mensen hebben hun baan verloren, het 
werkloosheidspercentage ligt boven de 
20 procent.

20 personen weer toegestaan. Iluz ver-
telt aan de telefoon dat er geen duide-
lijke regel geldt over anderhalve meter 
afstand. ‘Er zijn zoveel verschillende en 
tegenstrijdige regels in dit land. Ze laten 
het een beetje over aan de wijsheid 
van de mensen. Wij dragen wel zoveel 
mogelijk de mondkapjes.’
In Israël heerst grote verdeeldheid. 
Tussen rechts en links, tussen religieus 
en seculier. Iluz: ‘Wij hebben nog nooit 
zoveel protesten tegen de regering 
gezien als nu. En soms dringen al die 
discussies die uit Amerika komen ook de 
gemeente binnen. Zoals rond Black Lives 
Matter en discriminatie. Maar Christus 
staat in het centrum en we laten het niet 
toe dat er verdeeldheid ontstaat binnen 
de gemeente.’  

Jongeren voetballen
Bijzonder zijn de contacten die de afge-
lopen tijd zijn ontstaan met Libanese 
christenen in het nabij gelegen Metulla. 
Deze Libanezen (7.000 in totaal) zijn in 
het jaar 2000 door Israël opgenomen 
nadat het IDF zich terugtrok uit Zuid-
Libanon. De tweede generatie die nu 
opgroeit, is veel meer Israëlisch dan hun 
ouders. Iluz: ‘Door te voetballen komen 
onze jongeren in contact met hen. 
Eén man kwam al twee keer naar onze 
samenkomst en ontdekte dat wij net als 
zij zijn. Dit is ons grootste getuigenis 
naar onze omgeving: dat we als Jood en 
Arabier samen zijn als broeders in één 
huis. Dat is een zichtbare vrucht van het 
Koninkrijk.’  

door M
ichiel Steenw

inkel

Gemeente in Kiryat Shmona ziet veel deuren opengaan

Voedselhulp voor ouderen

Het getuigenis dat uitgaat van de 
voedselhulp is groot. Blijf daarom 
geven via ons noodfonds! 
Kijk op de website voor gerichte 
donaties aan onze projecten.
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Om te beginnen was daar afgelopen 
voorjaar de komst van de nieuwe tv-zen-
der Shelanu. Voor het eerst was er in 
Israël Hebreeuwstalige Messiaanse 
content te zien op televisie. Het sig-
naal kwam de huiskamers binnen via 
kabelmaatschappij HOT, dat ook tal van 
buitenlandse christelijke zenders in het 
pakket heeft. Maar omdat nu ineens 
Messiasbelijdende Joden programma’s 
in het Hebreeuws maakten, ontstond er 
grote woede bij orthodoxe organisaties. 

Vanuit regeringskringen werd heftig 
druk uitgeoefend op HOT om de samen-

‘Mag je als Messiasbelijdende 
jood in Israël gewoon samen-
komen en voor je mening 

of overtuiging uitkomen? Ja, offici-
eel wel natuurlijk want Israël is een 
democratie. Maar in de praktijk is dat 
soms niet zo eenvoudig. De tegenstand 
tegen Joden die in Jezus geloven, kan 
binnen het jodendom heel fel zijn. 
Het stopzetten van een Messiaanse tv 
zender en de heftige demonstraties 
bij de Messiaanse gemeente in Ashdod 
maken dat pijnlijk duidelijk. Soms moet 
de rechter er aan te pas komen, om het 
recht te handhaven. 

Messiasbelijdende Joden en de
Israëlische democratie 
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door M
ichiel Steenw

inkel

werking met Shelanu te stoppen. 
Shelanu zou er een verborgen 
agenda op nahouden door te zeggen 
dat ze zich richten op christenen in 
Israël, maar intussen proberen Joden 
te bekeren tot het christendom. Veel 
buitenlandse media namen deze 
beschuldigingen over. In juni is de 
zender uit de lucht gehaald. In een 
gezamenlijke verklaring stelden 
HOT en Shelanu dat de zender geen 
verborgen agenda had en vanaf het 
begin heeft gesteld dat het zich 
zou richten op een breed Israëlisch 
publiek. Zo stond het ook in de offi-
ciële aanvraag.

Shelanu had het stopzetten van 
de uitzendingen met succes via de 
rechter kunnen terugdraaien. Er was 
immers een rechtsgeldig contract. 
Maar om een voortdurende con-
troverse te voorkomen, is daar niet 
voor gekozen. Voorganger en direc-
teur Ron Cantor van het Israëlische 
GodTV dat achter Shelanu zit, zei 
desondanks blij te zijn omdat alle 
publiciteit veel extra aandacht en 
kijkers heeft opgeleverd. De zender 
gaat nu online verder en is te zien 
op elke PC, laptop, tablet en tele-
foon. 

Het voorval toont aan hoe moeilijk 
de Messiasbelijdende Joodse min-
derheid het nog altijd in Israël heeft. 
Het boek Handelingen herleeft wat 
dat betreft. De felle controverse 
tussen Jezus’ Joodse leerlingen en 
de joodse religieuze autoriteiten uit 

de eerste eeuw, zijn in deze tijd hele-
maal terug in het land. De orthodoxie 
beschouwt Joden die in Jezus geloven 
als afvallig en gevaarlijk. Ze stelen 
Joodse zielen, zegt men in anti-missio-
naire kringen. Want een Jood moet zich 
volgens hen richten naar de rabbijnse 
uitleg en tradities en Messiasbelijdende 
Joden voelen zich daar doorgaans niet 
aan gebonden. 

Vervolgingen
Natuurlijk kan dit sentiment onder 
orthodoxen niet los gezien worden van 
de bloedige christelijke vervolgingen 
van Joden door de eeuwen heen. Dat 
kunnen we niet zomaar vergeten in het 
getuigenis naar Joden. Maar de huidige 
Messiaanse Joden in Israël zijn staats-
burgers die belasting betalen, door-
gaans zeer actief zijn in diaconaat en in 
tegenstelling tot veel orthodoxen wél in 
het leger dienen. Toch dreigen ze gere-
geld achtergesteld te worden.

Ook in Ashdod kwam het dit jaar tot een 
heftig conflict. Maandenlang stonden 
daar elke vrijdagmiddag orthodoxe 
demonstranten voor de deur van de 
Messiasbelijdende gemeente Beit Hallel. 
Om gemeenteleden te intimideren met 
muziek, dans en het openlijk uitspre-
ken van vervloekingen. De filmpjes 
die voorganger Israel Pochtar maakte, 
spraken boekdelen. De politie trad niet 
echt op tegen de illegale demonstraties 
die oogluikend goedkeuring kregen 
van orthodoxe leden van het stadsbe-
stuur. De situatie was zo heftig, dat de 
Messiaanse gemeente de stap naar de 
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rechter heeft gemaakt. In juni oordeelde 
die rechter dat leden van anti-missio-
naire organisatie Yad l’Achim niet langer 
binnen een straal van 100 meter rond 
het gebouw mogen komen. Ook mogen 
ze geen muziek laten horen en gemeen-
teleden fotograferen. Bovendien moet 
voor elke demonstratie een vergunning 
worden aangevraagd. 

Wankel
Volgens de laatste berichten is het 
sindsdien redelijk rustig gebleven. Maar 
het toont aan hoe wankel de situatie kan 
zijn. Leiders van de Messiaanse gemeen-
te werden eerder al lastig gevallen, 
achtervolgd en bedreigd met foto’s op 
billboards. En van andere gemeenten 
op plekken met een grote orthodoxe 
gemeenschap in Israël, kennen we even-
eens dit soort verhalen over tegenwer-
king op alle fronten. Terwijl we ze in de 
overwegend seculiere kuststreek rond 
Tel Aviv veel minder horen. Seculiere 
Israëli’s gunnen Messiasbelijdende 
Joden doorgaans hun democratische 

vrijheid in een pluriforme samenleving. 
In het boek Handelingen lezen we 
hoe Messias Jezus tegen Saulus zegt: 
‘Waarom vervolg je mij?’ Zo beleven 
veel Messiaanse Joden deze gebeur-
tenissen ook. Het zijn de religieuze 
groepen die net als Saulus destijds een 
strijd voeren tegen Jezus’ discipelen 
en daarmee tegen Hem zelf. Sommige 
van die Messiaanse leiders hebben zelf 
een orthodoxe achtergrond en begrij-
pen hoe binnen het huidige Jodendom 
aangekeken wordt tegen Jezus. Maar 
hun ogen werden geopend, net als 
bij Saulus. En zij bidden nu voor hun 
volksgenoten, proberen ze met liefde 
en wijsheid te benaderen en stappen, 
als het echt nodig is, naar de rechter om 
hun democratische recht te halen. 

Wij als christenen in Nederland voelen 
ons verbonden met alle Joden, van 
orthodox tot seculier. Maar in het bij-
zonder met onze geloofsgenoten onder 
hen. Zij verdienen onze steun en gebed 
zeker!

Hebreeuwse tekst: ‘Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is… (etc.)’ - Romeinen 10:9
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In de video’s worden onder meer de verha-
len over de toren van Babel, het offer van 
Abraham en Jozefs uitleg over de dromen 
van Farao getoond. Religieuze organisaties 
zijn bang dat kinderen via deze video’s ook 
Nieuw-Testamentisch materiaal te zien krij-
gen. In Israël is het verboden om minderjari-
gen met een ander geloof te confronteren.
Yad l’Achim, de organisatie die ‘afgedwaal-
de’ Joden terug wil brengen, zegt dat niet 
alleen miljoenen Joods-Israëlische kinderen 
door seculiere scholen al geen religieuze 
opvoeding hebben gekregen, maar nu ook 
nog blootgesteld worden aan het christen-
dom, dat het Jodendom heeft vervolgd. Het 
ministerie van Onderwijs heeft gezegd dat 
het de inhoud die op haar website wordt 
aanbevolen, opnieuw zal evalueren.

Directeur Victor Kalisher in een reactie:
‘De materialen die de Bible Society in Israel
produceert, zijn trouw aan het Woord van 

God, de Bijbel. Het genootschap handhaaft 
de boodschap en inhoud van de volledige 
Bijbel en geeft het de eer die het verdient. 
De Bijbel is het grootste erfgoed van het 
volk Israël (Romeinen 3: 1-2), en ons verlan-
gen is dat het Woord van God, in zijn geheel, 
voor hen beschikbaar en toegankelijk is. 
We dienen het lichaam van gelovigen in 
Israël en stellen ons materiaal ook gratis ter 
beschikking aan iedereen die ernaar zoekt 
of het wenst. We werden benaderd door het 
Ministerie van Onderwijs over het gebruik 
van onze materialen en gaven daar vrijelijk 
toestemming voor. Dit toonde ons dat er bin-
nen het Ministerie en het onderwijssysteem 
mensen zijn die willen dat goede en hoog-
waardige materialen worden gebruikt bij het 
lesgeven. Onze bijbelverhalen op YouTube 
zijn honderdduizenden keren bekeken en dit 
is de beste indicatie dat ze hun doel goed 
dienen.
Wie zich echt om Israëls geestelijke toe-
stand bekommeren, zouden zich moeten 
verheugen, in plaats van ons discrimineren. 
Ik nodig hen uit om ons materiaal te onder-
zoekn op basis van trouw aan het Woord 
van God zelf.’

Ik vraag onze broeders en zusters wereld-
wijd om de ‘Bible Society in Israël’ te steu-
nen, zodat we het Woord van God kunnen 
blijven bekendmaken!

www.biblesocietyinisrael.com

Het ministerie van onderwijs in Israël beveelt video’s van het Israëlisch Bijbelgenootschap 
aan als aanvullend leermateriaal voor middelbare scholieren. Het genootschap maakt de 
Bijbelse geschiedenis zichtbaar door middel van educatieve video’s van hoogstaande 
kwaliteit. Orthodox-religieuze organisaties zijn niet erg blij met deze aanbeveling…

Protest tegen video’s
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boekenpagina

Van alle Bijbelse hoogtijdagen is Jom 
Teroea, de Dag van Hoorngeschal, de minst 
bekende feestdag. Hierbij speelt het mys-
terieuze karakter van de dag een grote 
rol. In dit boek stelt auteur Albert Oosting 
twee vragen: waarvan is Jom Teroea een 
gedenkdag? en waarvan is het een vooraf-
spiegeling? Om hierop antwoord te kun-
nen geven volgt een studie over de rol van 
de ramshoorn – de sjofar – in de Bijbel en 
in de synagoge. Ook over zijn functie in de 
eindtijd, wanneer God, engelen, Joden en 
gelovigen uit de volken de ‘bazuin’ zullen 
blazen. Abraham, Mozes en Jozua zijn de 
hoofdrolspelers in het ontstaan van het 
volk en het land Israël. De vijandschap 
met Cham, Kanaän en de Amorieten duurt 
voort tot op de huidige dag. Dit conflict 

krijgt zijn beslag 
aan het begin van 
het Duizendjarig 
Rijk met de komst 
van de Koning 
van Israël en de 
bruiloft van het Lam. Hierin zal de sjofar 
de verbindende factor zijn tussen een 
gebeurtenis uit de geschiedenis van Israël 
en een gebeurtenis in de toekomst die zal 
leiden tot de vernietiging van ‘Babylon’. 
Jom Teroea verwijst naar de (weder)komst 
van de Messias en is daarmee van groot 
belang voor iedereen. Dit jaar valt deze 
dag op 19/20* september 2020. (*buiten 

Israël wordt de feestdag traditioneel verdubbeld)

Prijs: € 16.95

CGI geeft boeken uit die raken aan de 
Messiaanse beweging in Israël en Gods plan 
met de wereld. Een korte opsomming van de 
boeken van CGI-directeur Jaap Bönker.

De God van Abraham, Isaäk 
én  Ishmaël • Eén Weg naar vrede 
in het Midden-Oosten. Heeft de 
Eeuwige een plan door Abraham 
heen ook met de nakomelingen 
van Ishmaël? Prijs: € 12,-
Schaduwfeesten • Wat zeggen de 
Feesttijden over het werk van de 
Here Jezus op aarde, toen, nu en in 
de toekomst? Prijs € 6,-
De Losser • Wat heeft Jezus in Zijn 
aards bestaan precies volbracht 
als (ver)losser? Vaak blijven we 
hangen in wat Hij gedaan heeft, 

maar wat gaat hij nog doen in Zijn 
‘rol’ als (ver)losser? Prijs € 6,-
Torah of Wet!? • Een boek over 
Jezus in de eerste 5 boeken van 
de Bijbel, de verbonden en de 
verbanden naar de Evangeliën en 
de brieven van Paulus. ‘Alles wat 
er geschreven staat in deTorah, 
de profeten, de Psalmen en de 
Geschriften, gaat over Mij.’ Zegt 
Jezus zelf. Dit boek kost € 9,-.
Barmhartigheid wil Ik, geen 
offerande • Een praktisch werk-
boek voor kerken en gelovigen die 
‘uitgaan’. Prijs € 6,-
Israël, de Geliefde • Vertaling van 
het boek van Adolph Saphir, een 
Hongaarse Jood die op zijn Bar Mitzwa 
tot geloof in Jezus kwam. Prijs € 6,-

Nieuw boek: ‘Jom Teroea’

Alle boeken zijn te bestellen via: cgi-holland.nl/webshop

De God van Abraham, Isaäk 
én  Ishmaël
in het Midden-Oosten. Heeft de 
Eeuwige een plan door Abraham 
heen ook met de nakomelingen heen ook met de nakomelingen 
van Ishmaël?
Schaduwfeesten 
Feesttijden over het werk van de 
Here Jezus op aarde, toen, nu en in 
de toekomst?de toekomst?
De Losser
aards bestaan precies volbracht 
als (ver)losser? Vaak blijven we 
hangen in wat Hij gedaan heeft, 



1111

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 pro-
jecten! 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 1741
GEMEENTE KIRYAT SHMONA 
Voor steun aan deze gemeente die 
in het uiterste noorden van Israël 
actief is onder de Joodse en van 
oorsprong Libanese bevolking.

PROJECT 1773
GEMEENTE CITY OF LIFE, SDEROT
Voor steun aan deze gemeente die 
voortdurend onder het bereik ligt 
van raketten uit Gaza en bovendien 
te maken heeft met heftige weer- BOEK EEN SPREKER

cgi-holland.nl/sprekers

Alle data onder voorbehoud i.v.m. corona

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. 

stand vanuit het deels orthodoxe 
stadsbestuur.

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

HULP VOOR LIBANON
Messiaanse gemeenten in Israël heb-
ben een collecte gehouden voor hulp 
aan de slachtoffers van de grote explo-
sie in Beiroet op 4 augustus. Daarbij 
vielen 200 doden, 5.000 gewonden en 
300 duizend mensen raakten dakloos. 
Ook is 15 duizend ton graan verloren 
gegaan.

Officiële hulp uit Israël werd door 
Libanon geweigerd. Maar via een tus-
senpersoon lukt het wel om ‘cash’ geld 
van gemeenten in Israël bij kerken in 
Libanon te krijgen. Een voorganger 
vertelde hierover aan een Israëlische 
nieuwssite: ‘Dit is niet een kwestie 
van het liefhebben van je vijanden. 
De mensen in Libanon zijn niet onze 
vijanden maar onze broeders.’ Van het 
geld worden hulpgoederen betaald die 
verdeeld worden onder gezinnen in 
Beiroet. 

Officieel verkeren Israël en Libanon 
nog altijd in staat van oorlog. 

JEUGDPROGRAMMA’S 
GAAN DOOR
Een aantal Messiaanse zomerkampen 
voor jongeren in Israël is ondanks de 
coronacrisis toch doorgegaan, welis-
waar in aangepaste vorm. De groepen 
waren kleiner en de programma’s 
korter, maar jongeren hebben toch 
een goede tijd van persoonlijke en 
geestelijke groei gekregen. Bij Netivah
zijn er de reguliere trainingen geweest 
die jongeren voorbereiden op hun tijd 
in het leger. Lech lecha richt zich meer 
op jongeren die hun diensttijd erop 
hebben zitten. Deze programma’s zijn 
deels online doorgegaan. 


