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van de directeur

VERBONDSTROUW
‘Looft de Eeuwige, want Hij is goed, want Zijn  
goedertierenheid (chesed = verbondstrouw) is  
tot in eeuwigheid.’ ~ Psalm 136.

Ja daar staat nogal wat! Zijn verbondstrouw is tot in 
eeuwigheid. Het verbond dat Hij heeft gesloten met 
Abraham, Isaäk, Jakob en Israël is tot in eeuwigheid. 

Hij geeft die verbondstrouw steeds meer gestalte. Het maakt niet uit hoe de 
wereldse leiders erover denken of wat zij er mee doen. Dat is ook de essentie van 
Psalm 2. De wereldleiders maken plannen en bekokstoven allerlei plannen, maar 
Hij die in de hemel zetelt, Die lacht. Het gaat toch op de manier die Hij gepland 
heeft! Wat een geruststelling voor ons gelovigen en voor de gelovigen in en om 
Israël, want daar wordt het uitgevoerd. Zijn verbondstrouw is tot in eeuwigheid! 
Het staat als een huis, het huis van God.

Het is voor ons bemoedigend om door deze Psalm 136 heen te lezen en mee te zin-
gen misschien. Hodu l’Adonai ki tov (Hij is Tov) ki le olam (door de eeuwen) chasdo 
(verbondstrouw geeft). Zesentwintig keer komt dat ‘refrein’ terug, na elke regel. 
Zesentwintig is het de getalswaarde van het woord JHWH. De rabbijnen zeggen dat 
Psalm 136 de volheid van Zijn trouw weergeeft. Hij ís in die verbondstrouw. Dat is 
een mooie gedachte. Vandaaruit mag Comité Gemeentehulp Israël steun geven aan 
die ‘zekerheid’, dat de Eeuwige Zijn verbond met Israël nooit zal laten vallen!

De gelovigen in Israël hebben die steun hard nodig. Ze werken toegewijd aan het 
uitdragen van de boodschap van Jezus. In het leger, op straat, onder taalgenoten. 
Dat is niet altijd makkelijk, want (ultra)orthodoxen werken dat tegen. Ook Arabische 
gelovigen die achter Gods plan met Israël staan, hebben het moeilijk. Zij krijgen 
strijd met moslims, familie en andersgelovigen. Helpt u mee, door voor hen te bid-
den en hun werk te ondersteunen? Daardoor weten we ons nog meer met elkaar 
verbonden! De Eeuwige van Het Verbond zegene u!

Jaap Bönker, Directeur
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De gemeente Beit Hallel komt samen  
op de tweede verdieping van een bedrij-
venpand in Ashdod. Vergeleken met 
veel andere gemeenten in Israël heeft 
Beit Hallel het goed voor elkaar: een 
grote samenkomstzaal, een warme  
ontvangstruimte en diverse bijzaaltjes. 
Toch wil de gemeente op korte termijn 
een eigen gebouw elders in de wijk 
betrekken. Alhoewel de orthodox- 
Joodse organisaties dat proberen te  
verhinderen met protesten en graffiti. 

Emil, één van de jonge zangleiders 
van de gemeente vertelt: ‘Wij helpen 
nieuwkomers uit Rusland of Oekraïne 
en wij laten ze de weg van Jezus zien. 
De religieuzen zien dat en kunnen het 
niet hebben dat wij ons bekommeren 
om deze mensen. Ze komen hier gewoon 
voor de deur staan en zeggen dat wij de 
ziel stelen van Joden.’ 

Ilya, één van de jeugdleiders, vult aan: 
‘Ze stonden hier voor de deur tijdens 
Poerim. We hadden hier toen 200 kinde-
ren voor het feest. De orthodoxen spra-
ken iedereen aan over de persoon Jezus 
die je ziel steelt. Ik ging in gesprek met 
ze en zei dat ik nooit iemands ziel heb 
gestolen. Helaas zijn ze echt verblind.’ 

Dienstplicht
In het dagelijks leven proberen de jon-
geren getuigen te zijn van Jezus. Op 
school en in het leger zijn ze vaak de 
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Z e noemen zich geen christen, 
maar zeggen wel dat ze naar 
de kerk gaan. Ze noemen zich 

Messiasbelijdende joden, maar houden 
geen sabbatsmaaltijd op vrijdagavond. 
Even snel een broodje tussen twee 
diensten door volstaat. Want de jeugd 
van de Russischtalige gemeente Beit 
Hallel in Ashdod staat vol in de bedie-
ning. Ze vertellen mij daar enthousiast 
over na de tweede dienst op een vrij-
dagavond. 

Reportage:
 Messiaanse jongeren in Ashdod zijn niet lauw maar heet…
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enige gelovige. Elmira vervult momen-
teel haar dienstplicht van twee jaar: 
‘Mensen denken vaak dat we bij een 
sekte horen. Het is lastig om over geloof 
te praten, want sommigen denken echt 
dat je gek bent.’ 

De 14-jarige Guy valt het op dat veel 
jongeren eigenlijk niets weten van het 
geloof in Jezus. Ze zijn volgens hem wel 
nieuwsgierig. ‘Als het eenmaal ter spra-
ke is geweest, zoeken seculiere jongeren 
op internet veel dingen op over Jezus en 
het geloof in Hem.’ 

Sasson is de zoon van voorganger Israel 
en is één van de leiders van de jonge-
rengroep. Ook hij komt veel onkunde 
over Jezus tegen onder zijn leeftijds-
genoten. ‘Veel joden weten alleen wat 
de rabbi vertelt. Die heeft voorbereide 
antwoorden die al eeuwenlang hetzelf-
de zijn. Het heeft daarom niet zoveel 
zin om te argumenteren. Je kunt veel 
beter een relatie bouwen met mensen. 
Ik zal nooit zomaar de straat op gaan 
om te getuigen, dat werkt hier niet. In 
het leger heb ik goede vriendschappen 
gemaakt. Dan vragen mensen waarom 
ik niet vloekte of waarom ik niet over 

door Michiel Steenwinkel

Reportage:
 Messiaanse jongeren in Ashdod zijn niet lauw maar heet…

“Als het eenmaal ter sprake  
is geweest, zoeken seculiere  

jongeren op internet veel  
dingen op over Jezus…”

Ashdod, stad aan de 

Middellandse zee…

Ashdod
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meiden sprak. Ik vertelde dan over 
mijn geloof en nodigde ze uit naar de 
gemeente. Twee mede-soldaten zijn een 
paar keer naar de dienst geweest. Ze 
hadden zoiets nog nooit meegemaakt. 
Maar ze kwamen alleen maar omdat ze 
mij goed kenden, anders waren ze nooit 
gekomen.’ 

Geen Babylonische 
spraakverwarring 
Tijdens de samenkomst worden drie 
talen gebruikt, wat soms tot enige 
hilariteit leidt. De officiële taal hier is 
Russisch omdat bijna alle gemeentele-
den net als voorganger Israel Pochtar 
uit Rusland of Oekraïne komen. Wel ziet 
men het belang van de Hebreeuwse 
taal in en daarom vertaalt een tolk alles 
naar het Hebreeuws. Maar sommige 
jongeren spreken liever Hebreeuws op 
het podium, zodat hun woorden weer 
door iemand anders vertaald worden 
in het Russisch. Omdat er soms ook 
sprekers uit het Westen komen, is er 
ook weer vertaling nodig van het Engels 
naar het Russisch. Het zingen gaat een-
voudiger. De liederen zijn alle in het 
Hebreeuws en de tekst wordt ook alleen 
in Hebreeuwse letters geprojecteerd. 

Eén van de nieuwste leden van de 
gemeente is Maria uit Rusland. Ze is 
onlangs getrouwd met Emil en woont 
nog maar sinds kort in Israël. Als ik vraag 
of ze zich nu Mirjam (de oorspronkelijk 

Hebreeuwse naam van Maria) laat noe-
men, antwoordt ze beslist ‘nee’. Ze is 
niet Joods en wil graag Maria blijven 
heten. Ze is door haar man in contact 
gekomen met het geloof in Jezus. 
Hoewel ze haar familie in Rusland mist, 
voelt ze zich in Israël veiliger dan in 
Rusland. Bang voor raketten uit het 
nabijgelegen Gaza is ze niet. En dat is 
niemand van de jongerengroep. Het is 
alsof mensen hier gewend zijn aan de 
raketten en zich er niet door van slag 
laten brengen. 

“Veel Arabieren willen uiteindelijk 
niet alleen de ‘gebieden’, ze willen 
heel Israël. Er komt pas vrede als 

de Messias komt.”
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Oorlog op drie fronten
Maar hoe zien deze jongeren de toe-
komst van hun land? De strijd met 
Hamas in Gaza kan toch niet altijd door 
blijven gaan? Ilya zegt dat het stopt als 
de Messias komt. Intussen voert Israël 
op drie fronten oorlog. Op het geestelij-
ke vlak en het aardse vlak wint Israël de 
oorlog, maar de media-oorlog verliest 
Israël volgens hem. ‘Er was hier een 
Zweedse groep die zag wat er werkelijk 
gebeurde. Toen ze in het nieuws lazen 
dat Israël Gaza bombardeerde, reageer-
de iemand van hen op social media dat 
niet Israël begon, maar Hamas. Maar de 

tegenstander wil de waarheid verhullen 
en mensen de leugen laten geloven. Dat 
lukt hem aardig. Veel Arabieren willen 
uiteindelijk niet alleen de ‘gebieden’, ze 
willen heel Israël. Er komt pas vrede als 
de Messias komt.’

Het wordt snel laat deze vrijdagavond. 
Ik ben onder de indruk van het geloof 
van deze jongeren. En dat heeft alles 
te maken met het geestelijke klimaat 
van deze plek op de wereld. Het is heel 
moeilijk om hier lauw te zijn. Of je bent 
koud, of je bent heet. En dat laatste 
proef je sterk bij deze groep in Ashdod. 

Bid u mee met deze jongeren in Ashdod?
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In het gebouw van samenkomst is 
bijna alle dagen muziek te horen. 120 
kinderen komen hier voor lessen van 
hun Muziekschool Regenboog van 
Geluid. Er zijn lessen op onder meer 
piano, viool en drums. 80 procent komt 
uit niet-gelovige gezinnen. Kinderen 
uit arme gezinnen hoeven maar 40 
procent van de kosten te betalen. Ook 
tekenles en andere artistieke vakken 
komen aan bod. Dankzij getalenteerde 

De hal van de gemeente Shavei Tsion (teruggekeerden van Zion) hangt vol met 
kunst gemaakt door kinderen. Niet alleen door kinderen uit de gemeente, maar 
ook door buurtkinderen uit Haifa. ‘Zo houden we ze van de straat,’ zegt voor-
ganger Leon Mazin.

Gemeente Shavei Tsion
 bereikt veel Russische immigranten in Haifa

docenten uit Rusland zijn de lessen 
van hoog niveau. Voorganger Leon 
Mazin: ‘Dit project is een geweldig 
getuigenis naar onze omgeving. We 
geven ook concerten voor speciale 
groepen als overlevende van de Sjo’a 
of voor nieuwe Joodse immigranten.’ 

OasisMedia
De gemeente is een overwegend 
Russische gemeente en erg actief op 

Leon Mazin
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internet. Vele duizenden mensen 
worden bereikt met het eigen 
Russischtalige YouTube kanaal 
Oasis Media. Daarop zijn talloze 
Bijbelstudies te zien die worden 
opgenomen in de eigen kleine 
tv-studio naast de samenkom-
struimte. 

Door de voortdurende oorlog in 
Oost-Oekraïne, blijven er nieuwe 
Joodse immigranten uit dit gebied 
naar Israël komen. Velen komen 
met bijna niets naar het beloofde 
land. De gemeente voorziet olim 
(nieuwkomers) in Haifa van aller-
hande huisraad, zoals beddengoed, 
en keukengerei. 
 
Licht van de Torah
In de samenkomstzaal staat een 
grote Aron haKodesh, de traditio-
nele kast in de synagoge waarin de 
Torarol wordt bewaard. Dit exem-

door M
ichiel Steenw

inkel

plaar is wel meer dan 2 meter hoog 
en heeft de vorm van een pilaar van 
vuur. Aan de buitenkant is een prach-
tige schildering van 70 vlammen 
aangebracht, die staan voor de 70 
volken die voortkwamen uit Noach. 
De hendel om de kast te openen is 
de 71e, die staat voor Israël dat het 
licht van de Torah van binnen naar 
buiten brengt. 
‘God gaf de Tora aan Israël en Jezus 
is de vleesgeworden Tora. Wij leg-
gen daar een grote nadruk op,’ aldus 
Mazen. De centrale plek van de 
Torah zegt ook iets over de identiteit 
van de gemeente. Waar sommige 
Messiaanse gemeenten in Israël sterk 
lijken op evangelische kerken in het 
Westen, heeft Shavei Tsion een meer 
religieus-Joods karakter. Sommige 
gemeenteleden dragen een keppel 
en een talliet (gebedskleed).

Zie ook: english.shaveitzion.org

Gemeente Shavei Tsion
 bereikt veel Russische immigranten in Haifa

“Jezus is ‘de vleesgeworden Tora’, wij leggen daar grote nadruk op…”
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De naam Lech l’cha is afkomstig uit 
Genesis 12, waar God Abraham op pad 
stuurt naar het beloofde land. De orga-
nisatie wil jonge Israëlische gelovigen 
ook op pad sturen. Maar daarvoor 
moeten ze eerst geholpen worden om 
hun relatie met God te verdiepen. Dat 
gebeurt onder meer door een discipel-
schapstraining van drie maanden.  
 
Stanfield: ‘We bieden een intensief 
Bijbelschoolprogramma aan waarbij ze 
een beter overzicht van de hele Bijbel 
krijgen maar hun geloof ook in prak-
tijk brengen door vrijwilligerswerk te 
doen. Veel jongeren willen Gods woord 
indrinken. We leren ze dat ze com-

pleet zijn in de Messias en dat God hen 
geheel herstelt.’ 

geestelijk droog
Dat herstel is vaak ook wel nodig. Veel 
jonge mannen hebben gediend in 
gevechtseenheden en voelen zich gees-
telijk enorm droog na hun diensttijd. 
‘Een jongen die in de Gaza-oorlog van 
2014 actief was vertelde dat zijn leven 
uit twee delen bestaat: een deel vóór 
die week aan de grens met Gaza en een 
deel ná die week. Wij mogen ze leren 
dat ze bij God herstel vinden. Net als 
Paulus, die zei dat ‘hij vergat wat achter 
hem lag en dat hij zich uitstrekte naar 
wat met God voor hem lag’.

Mensen onder de 45 in Nederland kunnen zich weinig voorstellen bij de dienstplicht. 
Hoe anders is dat in Israël, waar iedere 18-jarige man en vrouw wordt opgeroepen 
voor 3 of 2 jaar dienst. Het is voor de meesten een eer om het land op deze manier 
te dienen. Maar velen maken ook heftige situaties mee. ‘Drie op de vier vrouwen 
heeft op de één of andere manier te maken gehad met seksuele intimidatie,’ vertelt 
Yochanan Stanfield van discipelschapsorganisatie Lech l’cha (Ga op pad).

Discipelschapstraining Lech l’cha
 helpt soldaten met trauma’s
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Discipelschapstraining Lech l’cha
 helpt soldaten met trauma’s

6 oktober 2019 • 10:00 uur  
Spreekbeurt Jaap Bönker
Baptistengemeente, Leiderdorp

8 oktober 2019 • 19:00 uur  
Lezing Jaap Bönker • Loofhuttenfeest
De Pijler Lelystad

13 oktober 2019 • 10:00 uur 
Spreekbeurt Jaap Bönker
Christengemeente, Purmerend

15 en 29 oktober 2019 • 19:30 uur 
Studie Jaap Bönker
Bethel, Drachten

19 oktober 2019 • 11:00 uur 
Studie Jaap Bönker • Loofhuttenfeest
Shamar, Den Haag

20 oktober 2019 • 10:00 uur 
Spreekbeurt Jan Barendse
Sjaloom, Heerhugowaard

27 oktober 2019 • 10:00 uur 
Spreekbeurt Jaap Bönker
Shekinah, Dronten

27 oktober 2019 • 10:00 uur 
Spreekbeurt Jan Barendse
Keerpunt, Amsterdam

AGENDA

GEVEN
In dit blad leest u over de 
gemeente SHAVEI TSION in Haifa 
en over discpelschapsproject 
LECH L’CHA in Jeruzalem. Wij 
bevelen deze projecten van 
harte bij u aan voor een  
financiële gift. 

Giften voor SHAVEI TSION kunt u 

overmaken onder projectnummer 

P1796. 

• Voor € 50,00 geeft u een kind uit 

Haifa een maand lang muziekles 

in de gemeente Shavei Tsion, waar 

hij/zij Gods liefde kan proeven.  

• Voor € 50,00 geeft u een nieuwe 

immigrant uit Oost-Oekraïne een 

volledige huisraadset. 

Giften voor LECH L’CHA kunt u 

overmaken onder projectnummer 

P1720. 

Lech l’cha richt zich met name op 

mensen die hun diensttijd erop 

hebben zitten. CGI ondersteunt dit 

werk van harte. 

GIFTEN kunt u ook gemakkelijk 

overmaken via de website: 

www.cgi-holland.nl 

BOEK EEN SPREKER

Jaap Bönker, Jan Barendse en  

andere sprekers komen graag 

naar u toe! Kijk op:

cgi-holland.nl/go/activiteiten/
sprekers

Raadpleeg de volledige agenda op:

cgi-holland.nl/go/activiteiten/agenda
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NIEUWS UIT ISRAËL

MESSIAANSE TANDARTS- 
KLINIEK BREIDT UIT
De Messiaanse tandartskliniek 
HaTikvah in Jeruzalem gaat verhuizen 
naar een grotere locatie. Sinds 2015 
biedt de kliniek mensen tandartszorg 
tegen een laag tarief. Met vele patiën-
ten ontstaat een band. De kliniek met 
twee behandelkamers heeft momen-
teel een wachtlijst van vijf maanden. 
Vandaar dat de stap is genomen naar 
een groter gebouw met vier behandel-
kamers. HaTikvah is een CGI-project. 
Steunen gaat via projectnummer 
P1774.

ACTIVISTEN VERSTOREN 
BUSTOUR
Anti-missionaire activisten  
hebben onlangs een bustour 
verstoord die werd georgani-
seerd door een Messiaans echt-
paar. Tijdens zo’n bustour wordt 
Israëli’s verteld over de geschie-
denis van het land en volk uit 
het Oude en Nieuwe Testament. 
Volgens de orthodox-joodse web-
site Arutz7 riepen activisten de 
deelnemers op twee locaties op 
om de groep te verlaten. Ze ver-
telden dat deelnemers in handen 
waren gevallen van gevaarlijke 
missionarissen. Eén ‘veldwerker’ 
had zich aangemeld als deelne-
mer om vervolgens verslag uit te 
brengen aan de anti-missionaire 
groep. Volgens het Messiaanse 
echtpaar hebben slechts 3 deel-
nemers de groep verlaten en 
keerden de meeste deelnemers 
zich tegen de activitisten. Sterker, 
veel deelnemers staan open voor 
het geloof en met hen wordt het 
contact voortgezet, meldt het 
echtpaar dat gezien de omstan-
digheden anoniem wil blijven. 

GEZOCHT: ALGEMEEN BESTUURSLID
We zijn op zoek naar een nieuwe algemeen bestuurslid. Aanstelling najaar 2019.
Voor meer info & aanmelding: Stuur een e-mail naar Jaap Bönker, 
j.bonker@cgi-holland.nl

MET CGI NAAR ISRAËL’S 
HARTLAND 
Begin mei 2020 leidt CGI-directeur Jaap 
Bönker een 12-daagse reis naar het 
hartland van Israël. Tijdens deze reis 
neemt Jaap u mee naar Bijbelse plaat-
sen in Judea en Samaria waar de meeste 
toeristen niet komen! Lees er meer over 
op onze website:  
www.cgi-holland.nl/go/activiteiten/
reizen. Voor vragen kunt u Jaap ook 
bereiken via info@cgi-holland.nl.


