
Jeruzalem, februari 2022.  

Beste familie en vrienden, 

Houden jullie Shabbat? Eten jullie kosjer? Waarom nou juist Jezus? Hebben jullie ook een paus? Hoe zit het met de 

feesten? Vieren jullie Pesach of Pasen? Kerst of Chanoeka?  

Dit zijn geen vragen die ons gesteld worden, maar opmerkingen die Messiaanse gelovigen hier regelmatig voor-

geschoteld krijgen. Dat hierop geen eenduidige antwoorden gegeven worden mag duidelijk zijn. Er is nogal wat 

verschil in de overtuiging en de beleving van individuele volgelingen van Jesjoeah, Jezus, en ook tussen hun Kehilot, 

gemeenten. Sommigen vertonen in hun samenkomst grote overeenkomst met een synagogedienst en volgen de 

gebruikelijke gebeden en lezingen aangevuld met een lezing uit Brit Hachadasha, (het Nieuwe Testament) en de 

viering van het avondmaal. Anderen lijken meer op een Evangelische gemeente met hun spontane sfeer en 

enthousiaste lofprijzing. Daartussenin zijn allerlei schakeringen te vinden. Uiteraard brengen verschillende 

immigrantengroepen ook de sfeer van de eigen cultuur mee. Wat zij met elkaar gemeen hebben is dat het lezen en 

de uitleg van het Woord centraal staat.  

Het blijkt een groeiende groep gelovigen te zijn, die zich in 

25 jaar tijd heeft verdrievoudigd. Nieuwe immigranten uit 

met name de Sovjet Unie en Ethiopië, maar ook veel 

seculieren die op zoek gaan naar geestelijke verdieping.  

Zonder uitzondering geven velen uit deze laatste groep 

aan, dat hun joodse identiteit meer voor hen is gaan leven 

sinds zij volgeling van Jesjoeah zijn geworden.  

Een aantal van hen heeft een kleine expositie ingericht in 

het museum op het terrein van Christchurch, de oudste 

protestantse kerk in het Midden Oosten. De opening van 

de expositie werd toegelicht met een inleiding over de 

historie van deze groep gelovigen en hoe het accent van: 

“Kan een heiden ook een volgeling van Jezus worden?” 

(Handelingen 15) verschoven is naar: “Zijn joodse 

volgelingen van Jesjoeah nog wel joods?”  

De kunstenaar Baruch Maayan vertelde hoe hij probeert 

zichtbaar te maken in zijn beeldhouwkunst en 

schilderwerken, hoe Jezus in de oud testamentische 

geschiedenis als het ware verborgen aanwezig is. Voor wie 

hierin meer interesse heeft, is het de moeite waard te 

luisteren naar zijn uitleg in een filmpje op de website 

‘baruch maayan art.com’.  

Waar kijken we op terug?                                                          

Allereerst hebben we de pieken en dalen van de Covid- besmettingen en regelgeving ervaren.  Zowel in Nederland 

als in Israël en vermoedelijk ook in Egypte en Jordanië, al is de registratie daar wat minder accuraat en betrouwbaar. 

De wijziging in het beleid die het meest impact had op ons werk was de opening van de luchthaven voor mensen 

met een buitenlands paspoort.  Al gauw kwam de eerste vrijwilliger -na twee jaar wachten- het land binnen, gevolgd 

door een drietal dat zich gaat inzetten bij Jemima, een instelling voor dubbelgehandicapten in de Palestijnse 

gebieden. Later dit voorjaar verwachten we nog twee jonge vrouwen, die elk drie maanden komen.  Het is mooi te 

merken dat Covid het enthousiasme om een periode te gaan dienen in het Midden-Oosten, niet heeft gedoofd en 

dat er voor de voorbereidingscursus van eind maart alweer nieuwe opgaven zijn. 

Verder waren het koude wintermaanden met veel dagen regen en zelfs met twee dagen sneeuw. Vooral onze 

werkers in Jordanië werden royaal getrakteerd. Daarover staat een leuk verhaal van Teresa op de website.  

https://www.neareastministry.nl/nieuws/nieuwsberichten/sneeuwpret-in-het-middenoosten-en-de-keerzijde-

ervan/ 

https://www.neareastministry.nl/nieuws/nieuwsberichten/sneeuwpret-in-het-middenoosten-en-de-keerzijde-ervan/
https://www.neareastministry.nl/nieuws/nieuwsberichten/sneeuwpret-in-het-middenoosten-en-de-keerzijde-ervan/


Na de kou kregen we onverwacht hartverwarmend bezoek 

van Joram en Nynke, onze jongste zoon en zijn vrouw, die 

kans zagen een midweek vrij te plannen en met wie we vijf 

supergezellige dagen beleefden.  In het voorjaar wordt het 

land als eerste getooid met de witte sluier van amandel-

bloesem en vervolgens met velden vol anemonen, 

krokussen en cyclamen en de paarse bloesem in de struiken 

rozemarijn. Daarvan liepen wij te genieten tijdens een 

wandeling naar Ein Kerem door de heuvels van Judea, met 

Joram en Nynke toen Nelleke struikelde en haar linkerarm 

brak net boven de pols. Een vervelende breuk die in het 

ziekenhuis gerepositioneerd moest worden en nu met zes 

weken in het gips moet genezen.  

Waar kijken we naar uit? 

Het meevieren van de voorjaarsfeesten. Eerst het Poerimfeest dat medio maart de uitredding van het joodse volk 

gedenkt, toen het in het Perzische rijk met uitroeiing bedreigd werd. Je kunt het verhaal terugvinden in het 

Bijbelboek Esther. In de synagogen wordt tot op de dag van vandaag de boekrol met deze geschiedenis op de 

vooravond van het feest gelezen. Ondanks de ernst van het verhaal, waarbij ook menige andere poging om hetzelfde 

te bereiken wordt herdacht, is het een jolige boel in de synagogen. Velen, en zeker alle kinderen, komen 

gekostumeerd. Een heenwijzen naar het feit dat de Eeuwige, hoewel Hij in het verhaal niet genoemd wordt, voor de 

opmerkzame lezer in verschillende gedaanten ‘verborgen’ aanwezig is.  Met groot plezier maken de kinderen kabaal 

met ratels zodra de naam van ‘Haman’ klinkt, zodat deze volledig overstemd wordt.  

In april vieren we opnieuw de avond mee “die anders is dan alle andere avonden” waarop de Uittocht uit de slavernij 

van Egypte nu al 3400 jaar herdacht wordt. Tevens de avond, waarop Jezus met zijn discipelen het avondmaal 

instelde, dat in de christelijke kerken wereldwijd nu bijna 2000 jaar, Jezus’ dood en opstanding en daarmee de 

overwinning over de machten van de duisternis gedenkt. 

Machten die helaas op het wereldtoneel hun kop nog weten op te steken en angst, verdriet, dood en verderf zaaien. 

Op dit moment worden we daarmee geconfronteerd in de recent losgebarsten oorlog in Oekraïne. Een strijd die hier 

de gemoederen erg bezig houdt, met anderhalf miljoen immigranten uit beide landen, die nog familie en bekenden 

hebben om wie zij bezorgd zijn. Zorgen die ook leven onder de Ethiopische gemeenschap vanwege de strijd in hun 

land.  

Graag eindigen we deze brief met het gebed voor de vrede:  

O Koning der koningen en Heer de Heren, die wil dat alle mensen eensgezind zouden samenleven,                              

laat Uw wil onder alle volken bekend en ook volbracht worden; leid hen op de weg van de vrede.                                                            

Gedenk ons en alle mensen in Uw barmhartigheid. Verlos ons van zonden, die aanleiding geven tot oorlog en 

conflicten, en sterk in onze harten de wil om gerechtigheid en recht op aarde te dienen.                                                       

Geef ons allen, die U aanbidden, het oprechte verlangen om in vrede en liefde met alle mensen samen te leven.             

Richt onze gedachten en harten op het eeuwige doel, dat Gij voor de mensen bestemd hebt.                                        

Verhoor ons, barmhartige Heer en God.                        

 Shalom, Ron en Nelleke                                                                                                                                                


