
 

 

 

Johannes 3:16 is het bekendste vers uit de Bijbel                                     

’Want God had de wereld zó lief dat Hij zijn enige Zoon 

hee� gegeven, opdat iedereen die in Hem geloo�, niet 

verloren gaat, maar eeuwig leven hee�’. Het evangelie  

van de overweldigende liefde en genade van God voor 

mensen van alle landen en alle etnische en godsdien-

s ge achtergronden wordt hier in één zin samengevat!  

In Israël wordt je sterk met deze waarheid geconfron-

teerd: bijvoorbeeld in Tel Aviv, de overwegend seculie-

re en kosmopoli sche grootstad, waar bijna alles kan 

en gedaan wordt wat God in Zijn Woord hee, verbo-

den. De Joods-Messiaanse voorganger Avi Mizrachi -

zijn gemeente komt samen in het hartje van Tel Aviv - 

deed een dringend beroep op de Nederlandse gelovi-

gen om speciaal voor deze stad te bidden: “De pelgrims 

gaan allemaal naar de ‘heilige plaatsen’ en misschien 

verblijven ze één nachtje in Tel Aviv, maar ik zou hen 

graag willen vertellen over de grote geestelijke nood in 

deze miljoenenstad”.  

In  de noordelijke kuststad  Haifa en  het centraal  in 

Galilea gelegen Nazareth vinden we tamelijk veel               

Arabische Evangelische gelovigen. In gesprekken met 

hun geestelijke leiders wordt duidelijk hoezeer zij zich 

in een spagaatposi e bevinden. Zij zijn voluit Israëli-

sche staatsburgers, maar worden dikwijls met wan-

trouwen bejegent door christenen van de tradi onele 

kerken. Zij ondervinden ook druk van moslims die hen 

beschuldigen te heulen met de Israëlische Staat. Pastor 

Ha m, voorganger van een bloeiend Arabische kerk 

vlakbij de Libanese grens zegt het zó: ’Ik ben een Isra-

eli, maar geen Jood en ik ben een Arabier maar geen  

Moslim’. Wij mogen deze mensen bemoedigen door 

liefde te tonen en hun zorgen te delen. Zij vertellen 

graag over de wonderen die God in hun midden doet!  

Want zó lief had God... Joden én ArabierenWant zó lief had God... Joden én ArabierenWant zó lief had God... Joden én ArabierenWant zó lief had God... Joden én Arabieren    

S�ch�ng Encouragers Unlimited              -            December 2018  

ENCOURAGERS  JouRNAL 

Beste vrienden, Beste vrienden, Beste vrienden, Beste vrienden,     

De rela es met de Messiaanse Gemeenten worden 

steeds intensiever. Dat komt ook omdat wij vier keer 

per jaar zes weken in Israël zijn als vertegenwoor-

digers  van het Comité Gemeentehulp Israël. 
 

Een kleine greep uit onze bezoekenEen kleine greep uit onze bezoekenEen kleine greep uit onze bezoekenEen kleine greep uit onze bezoeken    
In dit verslag van onze ac viteiten hebben wij een 

greep genomen uit onze bezoeken aan de voorgan-

gers in Israël en hun gemeenten.  
 

Messiaans-Joodse 

pastor Avishalom is 

leider van een ge-

meente in de kust-

stad Kiryat Yam.  

Geboren in Ethiopië, 

kwam hij aan het 

begin van deze 

eeuw naar Israël en 

beleefde een dra-

ma sche bekering. 

Avishalom is een 

man met een gewel-

dige visie. Voor ie-

dere categorie mensen hee, zijn gemeente een af-

deling: voor scholieren een hangplek, voor de jonge-

ren een eigen café, voor de armen een voedsel- en 

kledingbank; voor zwangere vrouwen een begelei-

dingscentrum met een 12 maanden hulpprogramma 

voor moeder en kind en voor spor eve mensen een 

fitnessruimte. Toch staat bij Avishalom de verkondi-

ging van het Woord van de levende God en Zijn Mes-

sias centraal!   
 

Heel bijzonder is het verhaal van pastor Israel (wij 

kennen drie voorgangers met deze voornaam). Hij is 

leider van een kleine gemeente aan het begin van de 

Jizraëlvlakte. Ondanks geringe middelen en –mensen  

gaat hij samen met zijn vrouw een paar keer per jaar 

naar een moslim buurland om de christelijke voor-

gangers te ondersteunen. (vervolg pag.2 links boven)  

Wij wensen u een gezegend Kers�eest 

en een gelukkig  

 Nieuwjaar 2019 waarin  

Jezus in het middelpunt staat ! 
  

Jan & Mies Barendse 



Jan 
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Wat doen jullie in Nederland ? 

 Philip 

Jan 

Een bijzondere ontmoetingEen bijzondere ontmoetingEen bijzondere ontmoetingEen bijzondere ontmoeting     

    

Als wij in Israel zijn dan bidden wij al jd voor bijzon-
dere ontmoe ngen en iedere keer hebben wij volop 
gelegenheid om in het land een licht te zijn. De meer-

derheid van de Israëli’s is seculier. Zij houden wel de 
voornaamste Joodse tradi es in acht, maar verder is 
er weinig kennis van hun eigen Hebreeuwse Bijbel. 

Een poos geleden stonden wij op Tel Jizraël, de over-

blijfselen van het vroegere Noordelijke Rijk van Israël.  

Een groepje soldaten waren aan daar aan het picknic-
ken  en sommigen maakten video-opnamen van de 

omgeving. Jan is al jd nieuwsgierig, maakte een 
praatje en kreeg meteen een kopje koffie aangebo-
den. ‘Weten jullie wat op deze plaats is gebeurd’? De 

soldaten hadden geen idee. Jan maakte een spannen-
de korte geschiedenisles en vertelde over het slechte 
koningspaar Achab en Izebel, over de wijngaard van 

Naboth en de moord op hem en de profeet Elia. 

Jan wees de soldaten op de 
bergen van Gilboa vóór hen en 
de berg Moreh achter hen en 

vertelde het verhaal van koning 
Saul en Jonathan en hun tra-
gisch einde precies in die omge-

ving.  ‘Hoe kom je allemaal aan 
die informa e’, vroegen ze. ‘Uit 
jullie eigen boek, de Hebreeuw-

se Bijbel’, was het antwoord.  

Er kwamen nog meer soldaten 
bij staan. Jan kon nog een paar 

andere korte verhalen vertellen en vertelde toen 

over het plan van God met Zijn eigen volk Israël.  

 Liefde is de sleutel! Niet religie, of ‘mijn 

 godsdienst tegenover jullie godsdienst’ of     

 geruzie over doctrines. Oprechte liefde maakt 

 mensen nieuwsgierig en hun harten zacht.   

 

De gemeente van pastor Israël be-

staat uit voornamelijk Joodse immi-

granten uit de voormalige Sovjet-

Unie. Het is opvallend dat de voertaal 

in de gemeente niet Russisch, maar 

Ivriet, het modern Hebreeuws, is. 

Een leuk detail, dat typisch is voor 

veel Messiaanse Gemeenten in het 

land Israël: hun gebouwen (meestal gehuurde ruim-

ten in een industrieel gebied) zijn van buiten totaal 

onopvallend, maar van binnen keurig ingerichte ju-

weeltjes. Misschien een symbool waar het om gaat in 

ons persoonlijk leven?    

Bidt voor deze gemeente en voorganger dat zij een 

zegen mogen zijn voor de wijde omgeving. Mies en ik 

werden bijzonder hartelijk ontvangen in deze ge-

meente. Er was grote openheid voor de verkondiging 

van het Woord dat ik op die bewuste Shabbatmorgen 

mocht brengen.      ʘ 

Wij gingen op bezoek bij een buitengewoon ac eve ge-

meente in het hartje van Haifa. Door de week hebben 

zij een muziekschool voor kinderen met studieruimten 

voor verschillende instrumenten. Er 

is ook een crea eve afdeling waar de 

kinderen leren schilderen. Pastor 

Leon vindt dit een prach ge manier 

om trauma’s te verwerken!  

De diensten worden rechtstreeks 

uitgezonden via een live-stream uit-

zending op het internet. Maandelijks komen er 200.000 

reac es vanuit de hele voormalige Sovjet-Unie.  

Op het podium van de samenkomst zaal is een prach g 

moderne Aron HaKodesh, een Tora kast in de vorm van 

een brandende fakkel. Leon Mazin wil hiermee duidelijk 

maken dat Yeshoea - het Levende Woord - vlees is ge-

worden. Héél de Schri, wordt verkondigd: de Torah, de 

Psalmen, Profeten èn het Nieuwe Testament. Jan kreeg 

meteen een uitnodiging voor een spreekbeurt.              ʘ 

Met 35 mensen van Pinkstergemeente Amsterdam op Tel Jizrael 

Aan het einde van dit jaar hee, Encouragers Unlimited 

29 spreekbeurten gehad in ons land, meestal op de 

zondagen, maar ook op zaterdag en doordeweeks. In 

de gemeenten ves gt Jan naast de prediking van het 

Woord bijzondere aandacht op het werk van het CGI 

(Comité Gemeentehulp Israël). In RoNerdam verzorgde 

Jan een serie van vier avonden over ‘De rela e tussen 

de Kerk en Israël’. Er werden vragen behandeld zoals: 

Bestaat er een apart ‘redding verbond’ voor Israël dat 

de noodzaak van het geloof in Yeshua ophe,? Wat is 

de rela e tussen de kerk en Israël, of beter gezegd, de 

beweging van Joden die Jezus aanvaarden? Wat zijn 

Gods belo,en voor Israël? Moeten Christenen de wet 

van Mozes volgen? En nog  entallen andere vragen 

werden behandeld. Op Goede Vrijdag van 2018 (dat 

samenviel met het Bijbelse Pesach) leidde Jan een Sei-

deravond met 148 deelnemers.  

Jan vertegenwoordigt zijn kerkgenootschap VPE in het 

algemeen bestuur van het OJEC- het overlegorgaan van 

Joden en Christenen.   

 



Ons doelstelling:Ons doelstelling:Ons doelstelling:Ons doelstelling:    

Bereik de volkeren (te beginnen met Israël)Bereik de volkeren (te beginnen met Israël)Bereik de volkeren (te beginnen met Israël)Bereik de volkeren (te beginnen met Israël)    

Versterk het Lichaam van Christus, de GemeenteVersterk het Lichaam van Christus, de GemeenteVersterk het Lichaam van Christus, de GemeenteVersterk het Lichaam van Christus, de Gemeente    

Train werkers en rust leiders toeTrain werkers en rust leiders toeTrain werkers en rust leiders toeTrain werkers en rust leiders toe    

Fellowship House Beth HaKerem in MigdalFellowship House Beth HaKerem in MigdalFellowship House Beth HaKerem in MigdalFellowship House Beth HaKerem in Migdal    

Beth HaKerem is een retraite centrum in het dorpje Migdal en gelegen op een paar honderd meter van het Meer van 

Genezareth. Het is een luxe ingericht complex van vijf gebouwen. De kamers hebben 2 single bedden, zijn voorzien 

van airco, hebben een badkamer en zien uit op het meer. In Beth HaKerem is plaats voor groepen tot 40 personen 

en het is zeer geschikt voor kerkelijke groepen die studiereizen ondernemen, maar ook voor predikanten- en leider-

schap-retraites. Beth HaKerem is in 2009 ges cht met het doel om gelovigen uit de volkeren en Israël gelegenheid te 

bieden in een rus ge atmosfeer te bidden voor de vrede van Jeruzalem (Ps. 122:6), zich te verdiepen in Gods’ Woord 

en te ontdekken wat Gods plan is voor Israël en de volkeren. Tijdens hun verblijf in Israël is Beth HaKerem het vaste 

onderkomen voor Jan en Mies Barendse. Beth HaKerem wordt door hen vertegenwoordigt in Nederland en Duits-

land. Wij brengen u graag in contact met dit heerlijke centrum als u met uw groep hier wilt komen.   
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Reisleiding IsraëlReisleiding IsraëlReisleiding IsraëlReisleiding Israël----reizenreizenreizenreizen    
Wij hebben de laatste jaren veel ervaring opgebouwd in het begelei-

den van kleine en grotere reisgroepen naar Israël . De groepen kun-

nen in grooNe variëren van 8 tot plm. 35 deelnemers. Wij helpen u 

graag bij het organiseren van uw Israëlreis.  

Spreekbeurten:Spreekbeurten:Spreekbeurten:Spreekbeurten:    
Als wij in Nederland zijn is Jan beschikbaar voor spreekbeurten in 

kerken en gemeenten - op zondagen, maar ook door de week. Jan 

hee, een grote passie voor héél het Woord en is niet eenzijdig op 

één thema gefocust. Wel is het gebruikelijk dat Jan en/of Mies een 

vijf minuten praatje houden over hun werk in Israël wat ze daar 

doen in samenwerking met het Comité Gemeentehulp Israël.     

Gebedsnood: 
Wij doen ons werk met hart en ziel en ervaren iedere keer weer 

Gods leiding,  kracht en voorziening. Iedere keer zien wij dat het 

nog net lukt om zes weken naar Israël te gaan en daarvoor zijn wij 

de Heer zeer dankbaar. De financiële basis van onze bediening is 

echter heel erg zwak. Als u deze regels leest, vraagt u dan de Heer 

wat u kunt doen om het ons mogelijk te maken als ambassadeurs 

van Nederlandse mensen die Israël lieTebben onze bediening te 

doen.  

Dank: 
Iedereen die het afgelopen jaar voor Encouragers Unlimited gebe-

den hee, of geholpen hee, met een gi, willen wij heel hartelijk 

bedanken. Wij merken echt dat mensen voor ons bidden! 
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