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Israël
Gemeentenieuws

‘Hij kwam er sterker 
uit dan dat hij erin 
ging. Joel Goldberg 
verdiepte zijn 

geloof gedurende de drie jaar 
dienst in het Israëlisch leger. 

Maar hij is daarmee de uitzon-
dering die de regel bevestigt. 
Veel jonge Messiaanse Israëli’s 
raken hun geloof juist kwijt 
tijdens hun diensttijd. ‘Ze zijn 
niet goed voorbereid op alles 

wat er op ze afkomt,’ zegt 
Goldberg. Met zijn organisatie 
Netivah maakt hij jongeren 
geestelijk weerbaar voordat ze 
onder de weerbare mannen en 
vrouwen van Israël gaan.

Lees verder op de volgende pagina >>

Joel Goldberg:
Hoe je je geloof in het leger niet verliest



leert er zijn Schotse vrouw kennen. 
Ze trouwen en wonen korte tijd in de 
Verenigde Staten waar zij gezond-
heidszorg studeert en hij grafische 
kunsten. Daarna vertrekken ze naar 
Israël waar Joel een eigen ontwerp- 
bureau start in Tel Aviv. 

Als vrijwilliger raakt het echtpaar 
betrokken bij jeugdwerk. Ze organise-
ren eind jaren ’90 allerlei activiteiten 
voor jongeren uit diverse gemeenten 
in Tel Aviv. In de zeven jaar dat ze dit 
doen, groeit het aantal jongeren op 
bescheiden schaal van 17 naar 40.

‘We ontdekten dat veel jonge mensen 
grote nood hadden op allerlei gebie-
den. Ik miste toen de diepgang om 
jongeren verder te helpen. Ik had wel-
iswaar 15 jaar ervaring als jeugdleider, 
maar miste kennis van theologie, 
kinderpsychologie en apologetiek (je 
geloof verdedigen). Ook wist ik toen 
niet goed hoe je lesmethoden moet 
ontwikkelen.’  

Het gezin Goldberg besluit dan met 
drie jonge kinderen een 2-jarige 
Bijbelschool in Oregon (VS) te gaan 
volgen. Met de opgedane kennis start 
Goldberg in Israël de organisatie 
Netivah (pad). Ze beginnen met con-
ferenties voor kinderen en tieners en 
later komen daar speciale trainingen 
bij die jongeren voorbereiden op hun 
diensttijd.

Identiteit trainen
Goldberg: ‘30 jaar geleden zat ik zelf 
in het leger en in al die jaren erna heb 
ik als reservist gediend. De soldaten-
tijd is heel lastig omdat je meestal 
de enige gelovige bent in je eenheid. 
De grootste verleiding is op seksueel 
gebied. Er zijn veel leuke jonge vrou-
wen die flirten. Het grootste gevaar 
voor een Messiaanse gelovige in het 
leger is niet de vijand met wapens, 
maar de vrouwen voor de mannen en 
andersom vormen het grootste gevaar. 
Dat zijn grote thema’s die je moet aan-
pakken.‘  

We spreken Goldberg in een weg-
restaurant langs de snelweg Tel Aviv 
- Jeruzalem. Hij wijst naar een Joodse 
man met een keppeltje. Het is al snel 
duidelijk dat Goldberg niet zoveel 
op heeft met uiterlijke religieuze 
symbolen. ‘Het gaat om de identiteit 
die je van binnen hebt in Christus.‘ 
Dat zinnetje komt nog vaker voorbij 
tijdens het gesprek. Het is dé manier 
om als gelovige te weten wie je ten 
diepste bent. Alleen op die manier 
ben je bestand tegen alle verleidingen 
en kun je de sterke identiteit van het 
leger op waarde schatten. 

Bijbelschool 
Joel groeit zelf op in een Messiaans 
gezin in Israël. Hij heeft een Joodse 
vader en een niet-Joodse moeder. 
Op zijn 16e geeft Joel zijn leven aan 
de Heer tijdens een conferentie. Hij 
is vol vuur en als hij op zijn 18e voor 
drie jaar het leger ingaat, verandert 
dat niet. Na zijn diensttijd doet hij 
een jaar Bijbelschool in Engeland en 

Te
ks

t: 
M

ic
hi

el
 S

te
en

w
in

ke
l

Jongens- en meisjesconferenties

‘Van zee tot zee’ veldtrip

‘Het grootste gevaar voor een 
Messiaanse gelovige in het leger 

is niet een vijand met wapens, 
maar vrouwen voor mannen en 

andersom.’



‘Je voedt een grote hond niet met 
puppy voedsel. Daarom hebben we 
speciale trainingen ontworpen waarin 
we alles doen wat er ook in het leger 
gebeurt, helemaal in militaire stijl 
inclusief push ups en het opvolgen van 
orders. We trainen ze in hun identiteit. 
Het leger is een sterke identiteit omdat 
ze iedereen willen laten werken binnen 
één doel. Daarom moet ieder persoon 
eerst gebroken worden om in de leger- 
identiteit te passen.  Maar wat breekt er 
in de identiteit van de jongeren… hun 
eigen wil en misschien wel hun geloof?’  
Als voorbeeld noemt Goldberg de code 
van ‘stelen’ in het leger. Als iemand je 
tent binnengaat en iets steelt, is het 
normaal om vervolgens iets van een 
ander te stelen. Op dat soort dingen 
bereiden we jongeren voor. Wat is je 
identiteit en welk gedrag hoort daar-
bij?’ 

Offerbloed nodig?
Volgens Goldberg weten veel jongere 
gelovigen kritische vragen niet goed te 

pareren. Ze hebben het geloof nog niet 
goed doordacht. ‘De meeste van onze 
tieners weten niet waarom er offerbloed 
nodig is voor vergeving. Op school kun 
je mensen links laten liggen als ze moei-
lijke vragen stellen of je geloof belache-
lijk maken. Maar in het leger moet je wel 
samen met hen in een eenheid dienen 
en samen 8 uur per dag patrouille lopen 
en in een kamer slapen. Het is dan heel 
lastig om overeind te blijven. We willen 
ze daarom niet zozeer bijbrengen wát we 
geloven maar waaróm we geloven wat 
we geloven.’ 

De training voorafgaand aan het leger 
duurt maar 10 dagen, maar is heel inten-
sief. We werken met heel veel vrijwil-
ligers die dit alles mogelijk maken. Elk 
jaar zijn er vijf soldatenconferenties met 
120 jongeren per keer. 

Ook is het belangrijk dat jonge soldaten 
weten hoe ze tegenover de staat Israël 
staan. ‘We geloven dat de stichting van 
de staat in 1948 een wonder is. Maar 

doet een soldaat dan ook automatisch 
Gods werk in het leger? Is het ons 
werk om het land te behouden?  Het 
beïnvloedt je politieke keuzes en hoe 
je kijkt naar Arabieren. Hoe kun je een 
liefhebbende vredezoekende volgeling 
van Jezus worden die zijn land verde-
digt? Het is ons doel dat mensen deze 
vragen voor zichzelf kunnen beant-
woorden en toelichten voordat ze het 
leger ingaan.‘

Gemeenten ondersteunen
Een andere belangrijke tak van Netivah 
is de ondersteuning van gemeenten 
bij het jongerenwerk. Op de vijf confe-
renties per jaar komen steeds zo’n 350 
jongeren af. De conferenties worden 
gehouden in het Baptist Village in 
Petach Tiqvah. Goldberg wil de jonge-
ren een ervaring met God geven waar-
door ze echt hun leven aan Hem gaan 
toewijden. ‘Het zijn gelovige jongeren, 
maar niet gecommitteerd om hun leven 
aan de Heer te geven. Onze verantwoor-
delijk is om een omgeving te creëren 

Joel gaat voor

‘De tieners hebben ons op hun 
telefoon. Als ik 600 jongeren 

heb die ons volgen, heb ik een 
grote verantwoordelijkheid om 

het goede te zeggen.’



Staff-team

N E T I V A H
PROJECTNR. 1761

is een non-profitorganisatie, die in 2015 is opge-

richt in Israël zelf. Comité Gemeentehulp Israël 

heeft als missie de Messiaanse beweging in Israël 

te steunen met gebed èn financiële middelen. 

Aan het roer staat Jo Kaplan (voorheen directeur van 
het ‘Joseph Project’). Deze Messiaanse Jodin heeft 
een zeer groot netwerk in Israël, en werkt samen met 
o.a. met de Messiaanse beweging, orthodoxe Joden, 
ziekenhuizen en overheidsorganisaties. Jack van der 
Tang (Pillar of Fire) is medeoprichter en bestuurslid. 
Voorzitter Max Veenstra is verantwoordelijk voor het logistieke 
gedeelte. Hij heeft jarenlange ervaring en veel kennis van interna-
tionaal transport.

Vanuit Nederland, Duitsland en Engeland worden regelmatig goe-
deren verscheept. Meer dan 500 containers met goederen zijn 
al verwerkt door de huidige directeur Jo Kaplan. Hulpgoederen 
komen uit allerlei landen, bijvoorbeeld uit Nederland, Hong Kong, 
Groot-Brittannië, Amerika en Finland. Israel Relief Aid is een logis-
tieke schakel in het proces om goederen in containers te bezorgen 
door geheel Israël. Men heeft veel ervaring met het inklaren bij de 
douane en het transport naar en in Israël, en er wordt samenge-
werkt met de Israëlische overheid.

Financiële hulp
Regelmatig komt er vanuit Israël (o.a. de Messiaanse beweging) 
vraag naar hulpgoederen. De nood is hoog en voorraden raken 
snel op. Israel Relief Aid stuurt regelmatig containers vol hulpgoe-
deren naar Israël. U kunt helpen het financieel mogelijk te maken 
om deze containers te sturen, om zo de Messiaanse beweging in 
Israël te zegenen. Elke container met hulpgoederen kost ongeveer 
$ 9.000,- (USD) aan transport, douanekosten en distributie, maar 
bevat goederen met een waarde van 10 tot 30 keer zoveel. 

Meehelpen met sorteren
Naast financiële steun kunt u ook een dag praktisch komen helpen 
door goederen te sorteren die naar een project van het CGI ver-
scheept zullen worden. Op dinsdag- en woensdagmorgen wordt 
er van 09.00 tot 12.00 kleding gesorteerd voor onder meer Israël 
en Joodse projecten in Diaspora. In juli en augustus wordt er niet 
gesorteerd i.v.m. de vakantieperiode. Daarnaast is het moge-
lijk om als gemeente en groep een afspraak te maken, voor een 
sorteer ochtend/middag. In het weekend is Israel Relief Aid niet 
beschikbaar voor sorteerafspraken.

Interesse? 
Neem contact op met Max Veenstra: 
Tel.: (0294) 76 14 10.

Israel Relief Aid

waar jongeren Christus gecentreerd, 
Geestvervuld en Bijbelgericht leren 
leven.’ Eén van de methoden waarop 
jongeren daarna bemoedigd blijven 
worden, is de inzet van Youtube. 
Via het eigen kanaal plaatst Netivah 
geregeld inspirerende filmpjes en 
boodschappen. ‘De tieners hebben 
ons op hun telefoon. Als ik 600 jon-
geren heb die ons volgen, heb ik een 
grote verantwoordelijkheid om het 
goede te zeggen.’

Netivah timmert flink aan de weg. In 
de laatste 5 jaar groeide de organi-
satie uit met een enorme soldaten-
afdeling, een media-afdeling en een 
jeugdleiders afdeling met in totaal 
zeven voltijds betaalde krachten. 

HULPGOEDEREN VOOR MESSIA ANSE BEWEGING 

PROJECTNR. 1750

Max Veenstra



Steeds meer jongeren willen graag naar 
Israël om gelovige leeftijdsgenoten te  
ontmoeten, te zegenen en te bemoe-
digen. Ze verlangen naar diepgang, 
een aanraking van God en natuurlijk 
een mooie vakantie. Helaas kunnen ze 
alleen tijdens de vakanties wanneer 
de prijzen extra hoog zijn. Ouderen 
die Israël een warm hart toedragen 
en jongeren willen stimuleren naar 
Israël te gaan, kunnen hun bijdrage 

storten in het CGI Stimuleringsfonds 
Jongerenreizen. CGI Jongerenreizen 
worden mede gefinancierd vanuit dit 
stimuleringsfonds waardoor het binnen 
het bereik komt van veel meer  
jongeren. 

Hebt u een hart voor Israël  
én jongeren? 
Stort dan nu uw bijdrage of 
legaat ten behoeve van het 

Stimuleringsfonds Jongerenreizen, 
IBAN NL19INGB0004651992  
t.n.v. Comité Gemeentehulp Israël. 
Alle giften zijn belasting aftrekbaar.

Geïnteresseerd? 
Neem contact op met Christine Guijt, reiscoördinator CGI, reisbureau@cgi-holland.nl. 
Zie voor het actuele reisprogramma: www.cgi-holland.nl  > Activiteiten in Nederland > Reizen 

CGI jongvolwassenen studiereis (22-35 jr)

19 t/m 28 november 2018

INCLUSIEF

• Retourvlucht per non-stop retourvlucht 

•  Begroeting op internationale luchthaven van bestemming 

door onze lokale vertegenwoordiger

• Transfers van en naar de luchthavens in Israël

•  Alle overnachtingen in goede en schone touristklasseaccom-

modatie met eigen sanitair op de kamer

• Verblijf op basis van halfpension (ontbijt- en dinerbuffetten)

• Speciaal shabbat diner met uitleg

• Ontvangst op de luchthaven en bij de accommodaties

• Vervoer per airconditioned bus met chauffeur 

• Boottocht over het Meer van Tiberias 

• Independence Hall Tel Aviv 

• Friends of Zion Museum 

• Ontmoeting Holocaust overlevende

• Gediplomeerde lokale gids: engelstalig

•  Uitgebreide reisdocumentatie voor alle 

deelnemers

•  Extra zekerheid van een lokale vertegenwoordiger van 

Promised Lands die de reis ter plaatse volgt

• Alle lokale toeristentaxen in accommodaties

•  Alle luchthavenbelastingen per heden. Wijzigingen door 

airlines < € 10 worden niet met reizigers verrekend. 

• Capernaum

• Yad Vashem Museum

•   City of David / Hizkia / Davidson Centre / 3D

EXCLUSIEF

5 lunches in Jeruzalem, reis- en annuleringsverzekering

Maximaal 30 deelnemers
€ 1490,- p.p.

STIMULERINGSFONDS

Stimuleringsfonds
Jongerenreizen

PROJECTNR. 1800
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QR Code
Scan deze QR code en maak eenvoudig 
€ 10,00 over voor het ontvangen van 
Israël Gemeentenieuws.

Giften

Overige info

Ontvang dagelijks een nieuwsupdate 
van de Messiaanse beweging:
https://www.facebook.com/CGIHolland
https://www.instagram.com/cgi.holland

Zie voor alle projectnummers de website www.cgi-holland.nl. 
Giften zonder vermelding van projectnummer worden als  
algemene gift aangemerkt en ter beoordeling van CGI besteed.

•  Gemeentenieuws DIGITAAL ontvangen? Dat kan! Geef 
het aan ons door als u niet langer de papieren versie wilt 
ontvangen. Oude nummers zijn ook digitaal terug te vinden 
op onze website: Media > Gemeentenieuws.

•  EXTRA Gemeentenieuws exemplaren ontvangen om op de 
tafel in uw gemeente te leggen? Dat kan!

•  Wilt u een COLLECTE houden voor één van de projecten in 
Israël, neem dan contact met ons op.

Mail voor al dit soort zaken naar: info@cgi-holland.nl

IBAN nummer NL19 INGB 0004651992 
BIC-code: INGBNL2A

Veldwade 20a
3439 LE  Nieuwegein
T 055-843 19 04 
(ma & wo : 9.00 - 12.00 uur)

www.cgi-holland.nl
info@cgi-holland.nl
lid van www.israelplatform.nl

Staf: 
Timo Erkelens • project manager
t.erkelens@cgi-holland.nl
Johan van Otterloo • parttime 
administrateur
j.vanotterloo@cgi-holland.nl

Bestuur: 
Wim Nieuwenhuis, St. Maartensbrug 
(voorzitter); Coen van der Lek, 
Dordrecht  (secretaris); Wiebe 
Dijkstra, Steenwijk (penningmeester), 
Henk Mulder, Borger (lid);  
Jan Boonstra, Zuidhorn (lid),  
Nathanja Licht, Haarlem (lid).

Project: 1761  Netivah (Joel Goldberg)

Project: 1750  Israel Relief Aid (Jo Kaplan)

Project: 1730 Noodhulp Israël
Project: 1800 Stimuleringsfonds Jongerenreizen

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).

Boekbestellingen:
Bij voorkeur via CGI webshop.
Christine Guijt, 
c.guijt@cgi-holland.nl

Reisinformatie en boekingen:
reisbureau@cgi-holland.nl

Gebedsmuur:
gebedsmuur@cgi-holland.nl

Layout:  
Sjoeal, Hoogeveen (sjoeal.nl)

31 augustus - 2 september 2018 : Israëlweekend ICEJ
19-28 november 2018 : Jongvolwassenenreis (22-35 jr)
Zie voor de actuele sprekersagenda: 
www.cgi-holland.nl > Activiteiten in Nederland > 
Agenda

Agenda

Abonneer je op ons YouTube-kanaal voor inspirerende  
getuigenissen van Messiaanse leiders uit Israël: 
https://www.youtube.com/channel/UCuSiH1PNJzt26CEkIzrXfRg

Boekbespreking

Geïnteresseerd? 
Neem contact op met Christine Guijt, reiscoördinator CGI, reisbureau@cgi-holland.nl. 
Zie voor het actuele reisprogramma: www.cgi-holland.nl  > Activiteiten in Nederland > Reizen 

de Messias leren 
Edjan Westerman

Als Israëls verkiezing en roeping deel 
uitmaken van het DNA van de Schrift, 
waarom lijkt het christelijk verhaal 
over de Messias, Israël en de volken 
dan zo vaak een andere genetische 
structuur te hebben? Gaat Israël met 
zijn verkiezing en beloften door 

de zijuitgang af, wanneer Jezus op Gods toneel ver-
schijnt? Vindt er een rolwisseling plaats, in een ander verhaal? Is 
de Messias daarin het zwarte gat waarin de eeuwige verkiezing en 
roeping van Israël verdwijnen? Hoe lezen wij de weg van God ...? 
Sinds de Sjoa weten we waar een ont-Joodst christelijk lezen aan 
kan bijdragen. Maar hoe ziet het doorgaande verhaal van de Bijbel 
er dan uit als héél de Schrift meeklinkt en de trouw van de God 
van Israël het centrum blijft? Dit boek geeft daar zicht op en is een 
oproep om Gods weg nieuw te leren lezen en te gaan.
Edjan Westerman is sinds juni 2015 emeritus predikant binnen de 
Protestantse Kerk in Nederland. Na zijn predikantsopleiding aan de 
theologische faculteit van de VU-Amsterdam deed hij daar ook een 
doctoraalstudie OT-NT.

Nieuwe privacywet (AVG)
Vanaf 25 mei beschermen alle EU-landen uw privacy volgens 
dezelfde regels. Vanaf deze datum is namelijk de nieuwe 
Europese privacywet ingegaan: de ‘Algemene Verordening 
Gegevensbescherming’ (AVG). Grote kans dat u daar al over heeft 
gehoord. Comité Gemeentehulp Israël voldoet ook aan de nieuwe 
wettelijke eisen. Onze Privacyverklaring kunt u terugvinden op de 
website onder CGI > Privacy verklaring. 
Een belangrijke boodschap voor wat betreft het beheer en de 
opslag van uw persoonsgegevens: stichting Comité Gemeentehulp 
Israël verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze 
uitsluitend en indien dit nodig is voor de uitvoering van onze 
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplich-
ting. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken 
(bijvoorbeeld de drukker van GemeenteNieuws), hebben wij een 
verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde 
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 
stichting Comité Gemeentehulp Israël blijft verantwoordelijk voor 
deze verwerkingen.

Bij vragen over de AVG of het beheer van uw gegevens kunt u  
contact opnemen met Timo Erkelens (t.erkelens@cgi-holland.nl).

Prijs € 29,90
Verkrijgbaar via de webshop op www.cgi-holland.nl


