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van de directeur

GEROEPEN OM TE NADEREN
‘De Here nu riep Mozes en sprak tot hem uit de tent 
van de samenkomst…’ - Leviticus 1:1

Zomaar een zinnetje, maar het zegt heel veel. 
Leviticus (Wajikra: En Hij roept) is het middelste 
boek van de Torah, het centrale gedeelte ervan. 
Roeping is daarin een belangrijk woord en als de 

Here roept dan mag je (het tweede belangrijke woord) 
naderen (korban). Het boek gaat eigenlijk helemaal over die twee woorden. 

Het geestelijk centrum van het boek is eigenlijk hoofdstuk 16: Grote Verzoendag. 
Veel Bijbellezers hebben niet zoveel met Leviticus. ‘Veel regeltjes,’ hoor ik wel 
eens zeggen, maar het boek ‘ademt’ de Here Jezus! ‘Dat wij zulk een Hogepriester 
hebben, die gezeten is aan de rechterzijde van de troon van de majesteit in de 
hemelen, de dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel die de 
Here heeft opgericht en niet een mens.’ (Hebreeën 8:1,2) Geweldig om te weten, 
en het wachten is op het moment dat de Hogepriester naar buiten komt en alles 
verzoend is!

In dit nummer twee verhalen van mensen die ook geroepen werden, ieder op 
zijn of haar eigen wijze en met een specifieke taak. Beiden, zowel Israel Iluz en 
Sarit Roytman, gaven gehoor aan de roeping en naderden de Here. Ze bewegen 
zich voort, Israel in het gemeenteleven en Sarit die in Zweden leert aan een 
Bijbelschool. Beiden zien dat de Eeuwige een taak voor hen heeft.

CGI wil deze mensen graag steun bieden en u kunt daarbij helpen door te bidden 
en te doneren. En u helpt al heel erg mee getuige de cijfers van het afgelopen 
jaar. Maar, we willen meer doen in 2020. Onze broeders en zusters hebben ons 
nodig, zeker nu er een toenemende groei is van gelovigen in Israël!

De Here roept ons ook en dan is het goed te naderen.

Sjalom,
Jaap Bönker, Directeur
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Israel Iluz vertelt graag zijn levensver-
haal: ‘Mijn vader was de religieuze leider 
van het dorp Ma’alot. Wij waren trots op 
onze religieuze achtergrond en zagen 
onszelf als het uitverkoren volk. Maar 
van binnen zocht ik naar een diepere zin 
van het leven. Ik wist dat als ik het echte 
doel van het leven zou vinden, dat ik het 
ook zou herkennen. Maar het christen-
dom kon het niet zijn, want dat had de 
Joden 2000 jaar lang vervolgd.’ 
Na zijn militaire diensttijd in Libanon, 
gaat Iluz op zijn 25e voor een maand 
naar Zuid-Afrika. Israel wil rondtrekken 
en zoekt een goedkope tweedehands 
auto in het land. ‘De verkoper herken-
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D uizenden kilometers van 
huis moest hij reizen om zijn 
levensdoel te vinden. Israel 

Iluz, nu voorganger van een Messiaanse 
gemeente in het uiterste noorden van 
Israël, ontmoette zijn Messias ruim 20 
jaar geleden in Zuid-Afrika. Als jonge 
orthodoxe Jood uit Galilea was dat voor 
hem destijds een moeilijke confronta-
tie. Want alles uit zijn jeugd en opvoe-
ding, kwam in opstand. Sinds 2013 is 
hij terug in Israël, waar hij de gemeente 
‘Kiryat Shmona’ dient in Kiryat Shmona, 
vlakbij de grens met Libanon. 

Voorganger ISRAËL ILUZ vond de Heer in Zuid-Afrika
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Voorganger ISRAËL ILUZ vond de Heer in Zuid-Afrika
Dit gebed maakte iets in mij los. Vanaf 
dat moment ontmoette ik vaker chris-
tenen die over hun liefde voor Israël 
spraken. Ik kreeg van iemand een Nieuw 
Testament. Mijn nieuwsgierigheid werd 
sterker. Ik las en zag overal Hebreeuwse 
namen en plaatsen genoemd. Ik ontdek-
te dat het over Israël gaat en over het 
Joodse volk. Ik las ook dat Jezus zo stel-
lig over zich zelf sprak en zei ‘Ik ben het 
licht’ en ‘Ik ben het leven’.
Twee jaar lang worstelt Israel met de 
vraag of Jezus wel of niet de Messias 
is. Hij spreekt met christenen, met rab-
bijnen en na 2 jaar ‘interne oorlog’ vol 
dilemma’s en strijd, realiseert hij zich 
dat deze Jezus wel de Messias móet zijn. 
‘De rabbijnen hadden allerlei interpreta-
ties waar ik het niet mee eens kon zijn.’ 

Op dat moment, in 1996, bidt hij voor 
het eerst deze woorden tot de God van 
Israël: Als Jezus de Messias is, laat het 
me zien! Een week later ontvangt hij 
tijdens zonsopkomst wat hij noemt ‘een 
spirituele douche’. ‘Ik kwam bij mijn 
vrouw met tranen in mijn ogen en zei: 
‘Ik heb gevonden waar ik altijd naar op 
zoek was. Uiteindelijk heb ik rust en mijn 
leven is nooit meer hetzelfde’. Niemand 
kon mijn mond meer sluiten. Ik preekte 
het Evangelie overal.’

door M
ichiel Steenw

inkel

de mijn accent en zei dat ik gewoon 
Hebreeuws kon praten. Je gelooft het 
niet, maar hij was ook Israëli. Mijn mond 
viel open ‘tot op de grond’. Onze groot-
vaders bleken broers te zijn. Dit gebeur-
de in de eerste week dat ik daar was.’
Het is de eerste van een reeks bijzon-
dere ontmoetingen. Israel Iluz voelt 
zich thuis in Zuid-Afrika. Die ene maand 
wordt een jaar, dat jaar wordt jaren. 
Want hij vindt er werk en de liefde. 
Hij trouwt met Marti, een vrouw uit 
een christelijke familie. Thuis in Israël 
spreekt iedereen schande van de relatie 
met deze ‘heidense’ vrouw.

Man met een paraplu
Maar in Zuid-Afrika klopt Iemand intus-
sen aan de deur van zijn hart. Als Israel 
na een werkafspraak ver van huis op een 
avond in een dorp belandt waar geen 
hotel of restaurant open is, probeert hij 
in de auto wat te slapen. Dan komt er 
een man met een paraplu langs die een 
cafédeur opent. Israel stapt uit en koopt 
iets in het café. De eigenaar herkent zijn 
Israëlische accent en nodigt hem thuis 
uit, een huis vol Joodse en Israëlische 
symbolen.
De man is een volgeling van Jezus. Tot 
2 uur in de nacht praten ze over Hem. 
‘Ik kon kiezen om buiten in de auto in 
de regen te slapen of hier met die man 
te praten. Het voelde niet goed, zeker 
niet toen hij vroeg of hij voor me mocht 
bidden. Ik wist niet wat ik meemaakte. 
Joden bidden altijd uit een boek, maar 
hij bad zomaar voor vrede in mijn leven. 

‘Ik had gevonden waar ik altijd 
naar op zoek was. Uiteindelijk had 

ik rust, en mijn leven was nooit 
meer hetzelfde’
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Terug naar Israël
Nog 17 jaar woont Israel met zijn vrouw 
in Zuid-Afrika. Tot hij in 2013 ervaart dat 
God hem terugroept naar zijn geboor-
teland. Hij gaat in Tel Aviv werken bij 
Trumpet of Salvation, de organisatie van 
Jakob Damkani. Als hij in contact komt 
met een groepje gelovigen in Kiryat 
Shmona, besluit hij hen Bijbelstudie te 
gaan geven. Zeven maanden rijdt hij 
heen en weer vanuit Tel Aviv. De groep 
groeit en dan verruilt Iluz de grote stad 
in het centrum van het land voor het 
kleine stadje bij de grens met Libanon. 
Inmiddels is hij daar voorganger van 
een gemeente met 50 leden. Ze komen 
samen in het gebouw van een voormali-
ge Russische gemeente. 
Het is de enige gemeente in de wijde 
omtrek. Iluz wil dan ook graag de 
mensen in deze uithoek van het land 
bereiken. Dat doet hij samen met Nati 
Cohen, de jonge jeugdleider die met 

Israël meekwam uit Tel 
Aviv. De gemeente is een 
mooie mix van culturen 

Kiryat Shmona, in het Noorden van Israël

en achtergronden. Er komen mensen uit 
Ethiopië, Rusland, Oekraïne en Amerika. 
Maar de meeste mensen zijn sabra 
(geboren in Israël). Israel studeert intus-
sen aan het Israel College of the Bible in 
Netanya en hoopt spoedig zijn theologi-
sche graad te halen. 
Zijn grootste uitdaging is het bereiken 
van het Joodse volk met het Evangelie. 
‘Wij gaan niet de straat op, je moet 
heel wijs zijn hier om te getuigen. Er 
is tegenstand, je hebt als gemeente 
in Israël niet voor niets een advocaat 
nodig. Wij bouwen het liefst relaties 
met mensen. Ook met christenen uit de 
volken. Ze zijn van harte welkom bij ons. 
We leren ze graag hoe ze het Joodse 
volk kunnen dienen en hoe ze het 
Evangelie met wijsheid moeten bren-
gen. Zodat het Joodse volk tot jaloers-
heid wordt gewekt.’ 
De gemeente in Kiryat Shmona komt 
samen op vrijdagavond, aan het begin 
van de sabbat. Israel Iluz nodigt bezoe-
kers uit Nederland van harte uit om 
langs te komen.
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KORT NIEUWS

ONLINE BEMOEDIGING 
VOOR SOLDATEN
Israël is een van de landen 
waar de bevolking het vaakst 
online is. Het gebruik van de 
mobiele telefoon is er enorm. 
Het land loopt dan ook voor-
op bij veel technologische gebieden. De Messiaanse beweging in Israël doet daar-
aan mee. De media-afdeling van de Messiaanse Bijbelschool in Netanya is hier zeer 
succesvol mee. Speciaal voor gelovige soldaten en officieren in het leger, is er nu 
het youtube kanaal Tzofen. Drie jonge gelovige Israëli’s bespreken daar thema’s en 
bemoedigen mensen in het leger. 

ETHIOPISCHE GELOVIGE SCHRIJFT BOEK
Naast alle online ontwikkelingen, worden er ook nog boeken geschreven in Israël. 
Een heel bijzondere is die van de Ethiopisch-Messiaanse Bat-El Tegen. Ze is lid van de 
Ethiopische gemeente Beit El waarover we schreven in het afgelopen december- 
nummer. 

Tegen is een jonge vrouw met Ethiopische roots. Ze 
schreef het boek ‘Geloof dat er een andere weg is’ voor 
jongeren in Israël die worstelen om het geloof in het 
dagelijks leven handen en voeten te geven. Zelf heeft 
Tegen geen makkelijke jeugd gehad. Ze maakte alijah op 
haar derde en werd op school in Israël bespuugd omdat 
ze de enige donker gekleurde was. Ze diende in het leger 
en bouwt aan een succesvolle carrière. Volgens haar 
omgeving zal ze nog eens eindigen in de Knesset…
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Sarit Roytman
…over haar diensttijd en leven met God

Church in Zweden. Vanuit deze orga-
nisatie heb ik met acht jongeren een 
kring opgezet in Jeruzalem. We kwa-
men elke week samen en deden ook 
aan outreach. Van mijn lerares op de 
openbare school mocht ik in de klas 
vertellen over ons Messiaans geloof. 
We spraken over de profetieën over 
Jezus in de Tenach en over de plek 
van Messiaanse gelovigen in Israël. 
Het is niet gebruikelijk dat een jood 
in Jezus gelooft. Maar de jonge gene-
ratie in Israël staat veel meer open 
dan hun ouders. Ik heb ook religieuze 
vrienden. Met één had ik altijd discus-

“Ik ben in 1999 geboren in Haifa. Mijn 
joodse ouders zijn in de jaren ’80 uit 
Oekraïne en Siberië naar Israël geko-
men. Op mijn derde verhuisden we 
naar Jeruzalem waar we lid werden 
van de Messiaanse gemeente Het Lam 
op de berg Sion die samenkomt in 
ChristChurch. Als kind ging ik naar de 
Messiaanse school Makhor haTikvah. 
Het was een fijne tijd, we zaten met 
13 kinderen in de klas. Het was wel 
wennen toen ik op mijn 15e naar de 
openbare school moest waar je met 
30 leerlingen in de klas zit. Mijn vader 
studeerde ooit aan de Word of Life 

Dit verhaal is geschreven naar aanleiding van een interview dat CGI 
had met Sarit Roytman. Hier volgt haar getuigenis:
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sies op school, maar aan het eind gaven 
we elkaar een high five. 
Na mijn examen heb ik een tijdje in een 
kindertehuis in Oeganda gewerkt. Via 
de telefoon hield ik contact met een 
oud-klasgenoot die problemen had. 
Telefonisch heb ik toen met haar gebe-
den en heeft ze de Heer aangenomen. 
Ik heb toen snel mijn vrienden gebeld 
zodat ze haar hier konden opvangen. 

Na mijn reis moest ik het leger in. Het 
hielp enorm dat ik een tiendaagse 
discipelschap training had gevolgd bij 
Netivah. We kregen er militaire trai-
ning en leerden te overnachten in het 
veld. Ook kregen we les van gelovige 
militairen en deden we een belofte om 
seksueel rein te blijven in het leger. Ik 
heb nog steeds vrienden van die confe-
rentie. 

In het leger werd ik geaccepteerd 
als gelovige. Ik kreeg elke dag vijf-
tien minuten van mijn meerdere om 
stille tijd te houden. Ik kwam bij een 
inlichtingeneenheid. In de woestijn bij 
de Egyptische grens hadden we een 
onherkenbare verstopplaats. Met spe-
ciale apparatuur moesten we Egypte 
in de gaten houden, want IS zit in de 
Sinaïwoestijn, maar er vindt ook drugs- 
en wapenhandel plaats.
Toen ik op een dag een brancard de 
berg op moest tillen, kreeg ik rugpijn. 
Ik wilde het niet meteen melden omdat 
de kans bestaat dat je dan de eenheid 

door M
ichiel Steenw

inkel

moet verlaten. Maar de pijn hield aan. 
Uiteindelijk bleek ik een hernia en een 
goedaardige tumor te hebben. Ik moest 
de gevechtseenheid verlaten en kwam 
bij een eenheid die jongeren op scholen 
vertelt ter voorbereiding op het leger.  
Mensen in de gemeente baden intussen 
veel voor mij. Maar uiteindelijk moest ik 
vanwege de klachten na anderhalf jaar 
het leger verlaten. Je gezondheid wordt 
uitgedrukt in een score op een schaal 
van 21 tot 97. Toen ik het leger inging, 
scoorde ik 97, toen ik het verliet, nog 
maar 21. Het gaat nu wel beter, maar 
ik ben nog niet helemaal hersteld. Het 
is lastig maar ik geloof niet dat God dit 
heeft veroorzaakt. Ik denk dat Hij een 
beter plan heeft en dat Hij dit gebruikt 
ten goede. Ik wil graag naar Woord van 
Leven Bijbelschool in Zweden.”

Inmiddels studeert Sarit aan de Bijbel-
school in Zweden. Wij wensen haar Gods 
zegen!

Sarit in haar legeruniform

In het leger werd ik geaccepteerd 
als gelovige. Ik kreeg elke dag  
vijftien minuten voor stille tijd
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Naast al uw giften ontvingen we ook 
legaten met een specifieke, maar ook 
algemene bestemming. Ook de alge-
mene middelen zullen we in 2020 aan-
wenden voor projectondersteuning. 

Uw steun heeft ons werkelijk gemo-
tiveerd om verder te gaan. Daarbij 
blijft gebed het belangrijkste! De 
samenwerking met andere orga-
nisaties in Nederland (Near East 
Ministry, ICEJ, Petach Tikvah en Steun 
Messiasbelijdende Joden) groeit en 
geeft een ‘push’ aan het werk. We reke-
nen, ook in 2020, weer op uw gebed 

en steun in wat voor vorm dan ook. Want 
alleen kunnen we het niet!

Kijk op onze website voor alle projecten 
die we ondersteunen. Of nodig ons via 
de website uit voor een (s)preekbeurt 
of lezing. Wij gaan onverminderd door, 
zeker omdat we vernemen dat steeds 
meer Joden (én Arabieren) gaan zien wat 
Gods plan met de wereld en specifiek 
met Israël is. We leven in een boeiende 
tijd en ik zou zeggen: geniet daarvan!

Jaap Bönker,
directeur

In deze editie blikken we terug op het financiële jaar 2019. We hebben dat positief 
kunnen afsluiten. We konden meer aan projectondersteuning doen en hadden minder 
kosten. Dat is geweldig, want dat betekent dat we meer geld konden besteden aan 
het doel: Joods-Messiaanse gemeenten en Arabische gemeenten met een positieve 
Israëlvisie steunen. 

Terugblik op 2019
Financieel

Giftenverantwoording

In 2019 uitgekeerd aan 47 diverse projecten: 
24 gemeenten (waarvan 2 Arabische) en 
23 bedieningen. 

Totaal uitgekeerd in 2019 € 239.361,-

Totaal uitgekeerd in 2018 € 232.904,-

Totaal uitgekeerd in 2017 € 123.615,-

Totaal uitgekeerd in 2016 € 91.517,-

Kijk voor een volledig overzicht van alle projecten op: cgi-holland.nl/projecten
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22 feb. 2020 • 10:30 u
Spreekbeurt Jaap Bönker, 
MG Haderech, Apeldoorn

23 feb. 2020 • 10:00 u 
Spreekbeurt Jaap Bönker
BG Ichtus, Alphen a/d Rijn

28 feb. 2020 • 20:00 u
Bijbelstudie Jaap Bönker, 
Bijbelse Cultuur Stichting, Andijk

1 maart 2020 • 10:00 u
Spreekbeurt Jaap Bönker, 
VBG De Fontein, Sneek

3, 17, 31 maart 2020 • 19:45 u
Studie ‘Torah of Wet’ Jaap Bönker, 
VBG De Fontein, Sneek

19 maart 2020 • 19:30 u
Lezing voorwerpen Jaap Bönker, 
BG Het Lichtbaken, Den Helder

29 maart 2020 • 10:00 u
Spreekbeurt Jan Barendse, 
Christengemeente, Hoensbroek

AGENDAGEVEN

In dit blad leest u over de gemeente 
in KIRYAT SHMONA, vlak Libanon en 
Syrië. Hoewel hier niet zoveel raket-
ten neerkomen als bij Gaza, is er wel 
voortdurende dreiging. Daarnaast is 
het een uithoek van het land waar 
jonge mensen vaak wegtrekken. Uw 
steun voor deze gemeente is wel-
kom. Giften kunnen overgemaakt 
worden onder projectnummer 1741. 

Verder leest u het verhaal van Sarit 
Roytman, die diende in het leger. 
Voordat zij haar uniform aantrok, 
volgde ze een training bij NETIVAH, 
een organisatie die jongeren met 
trainingen en geestelijke toerusting 
voorbereidt op de vaak zware tijd in 
het leger. Netivah is een project van 
CGI. Uw steun is van harte welkom 
onder projectnummer 1761.

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

BOEK EEN SPREKER
Wij komen graag 

naar u toe! Kijk op:

cgi-holland.nl/sprekers

Kijk voor de volledige agenda op:

cgi-holland.nl/agenda
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KORT NIEUWS

NIEUWE HEBREEUWSE 
BIJBELVERTALING 
Voor het eerst in de geschiedenis is 
er een Bijbel in modern Hebreeuws 
met kanttekeningen beschikbaar. 
Het Bijbelgenootschap in Israël 
heeft lange tijd gewerkt aan deze 
nieuwe vertaling. Zowel het Oude 
als Nieuwe Testament zijn vertaald 
in modern Hebreeuws dat goed 
leesbaar is voor Israëli’s van nu. Het 
modern Hebreeuws is een jonge taal 
die snel verandert. Mede daardoor is 
het Bijbels Hebreeuws voor Israëli’s 
zeer moeilijk te begrijpen. Het bevat 
veel onbekende woorden. De vorige 
Hebreeuwse vertaling uit de jaren ‘70 
is voor veel mensen in Israël nu al niet 
meer goed te lezen. 

NIEUWE MESSIAANSE  
TV ZENDER
In maart van dit nieuwe jaar start 
in Israël een nieuwe Messiaanse 
TV-zender met uitzenden. Shelanu TV 
zal programma’s in het Hebreeuws 
en Engels gaan uitzenden, gericht 
op het geloof in Jezus. De zender zal 
gebruik maken van een kabelnet-
werk dat ontvangen wordt door zo’n 
600.000 Israëlische huishoudens.
Achter de Hebreeuwse zender zit het 
Amerikaanse GOD TV. 
CEO Ward Simpson zegt daarover: 
‘Nooit eerder was er de mogelijkheid 
om het Evangelie via kabeltelevisie 
te delen in de Hebreeuwse taal. We 
kunnen de boodschap over Yeshua 
onze Messias nu 24 uur per dag en 
365 dagen per jaar brengen aan heel 
Israël.’ 
Er bestaan al veel andere succes-
volle mediakanalen in Israël, zoals 
Revive Israel en OneforIsrael, maar 
die zenden uit via internet en niet via 
televisie. 

VOORGANGERS NEMEN AFSCHEID VAN KEREM EL
Voorgangersechtpaar Dani en Luanne Sayag hebben onlangs afscheid genomen 
van de gemeente Kerem-El in Haifa. Ze gaan fulltime aan de slag in de nabijgelegen 
Karmel-gemeente op de gelijknamige berg. Dani was daar al één van de voorgan-
gers. Stefan en Keren Silver en Yonatan Arnold nemen het stokje in Kerem-El over. De 
afgelopen jaren hebben zij al in het leiderschapsteam meegedraaid. Wij wensen hen 
allen veel zegen toe!


