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Albert Grootheddecontact met Jeruzalem

’Hoeveel Joden geloven er eigenlijk in Jezus?’ ’Hoeveel 
messiasbelijdende gemeenten zijn er in Israël?’ Vragen 
die ons op afstand het vaakst worden gesteld en alleen 
daarom al aandacht verdienen. 

Het aantal christenen in Israël wordt geschat op zo’n 2 pro-
cent van de bevolking. Dit komt neer op een kleine 170.000 
personen. 

Arabische christenen
Het overgrote deel van de christenen in Israël heeft een 
niet-Joodse achtergrond. De meesten van hen zijn Arabier. 

Arabische christenen zijn vaak verbonden aan een (oos-
ters)-orthodoxe kerk of de Rooms-Katholieke Kerk. Er zijn 
echter meer smaken. Zo is er een Arabisch-Lutherse Kerk 
met zo’n 2000 leden. Daarnaast bestaan er tientallen zelf-
standige (huis)gemeenten van diverse snit. 

Versnipperd
Het aantal Joden in Israël dat gelooft in Jezus als de Messias 
is beperkt. Schattingen lopen uiteen van zo’n 10.000-25.000 
personen. Er zijn verschillende redenen die verklaren waar-

een lezing uit het Nieuwe Testament, elementen in de preek en 
de viering van het Heilig Avondmaal.
Veel Joden die in Jezus geloven hebben (theologische) bezwa-
ren tegen bovengenoemde stroming. Zij hebben hun diensten 
meer gevormd naar de christelijke traditie. Het christelijke 
karakter is dan wel weer afhankelijk van de christelijke hoofd-
stroming waartoe men zich rekent (charismatisch, protestants, 
rooms-katholiek etc.). Joodse elementen die in bijna alle ge-
meenten wél worden gehandhaafd zijn: het houden van sabbat, 
de besnijdenis en het lezen van de ’parasja’ van de week (het 
Bijbelgedeelte van de week). Daarmee wordt bewust de verbin-
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Thuisgemeente 
’Waar gaan jullie zelf eigenlijk naar de kerk?’ We hebben veel lokale gemeenten in Jeruzalem bezocht. Dat blijven we doen. 

Het is belangrijk om goede contacten te hebben en te houden. Ondertussen hebben we ook een ’thuisgemeente’ gevonden: 

de Jerusalem Assembly. Het is fijn dat deze gemeente veel energie steekt in kinderwerk. Veel dingen zijn er uiteraard anders 

dan we gewend waren in Nederland. Dat is lang niet altijd erg. Een ding is namelijk gebleven: we worden in de prediking 

opgezocht door de God van Israël, Die in Zijn Zoon Jezus Christus onze Verlosser wil zijn.

om het moeilijk is om precies in kaart te krijgen hoeveel 
messiasbelijdende Joden er zijn.
Allereerst is er een definitieprobleem. Een deel van de 
Joden die gelooft in Jezus als de Messias vindt het niet be-
zwaarlijk om zichzelf te typeren als een ’christen’. Anderen 
vermijden het woord christen echter zoveel mogelijk. Zij 
noemen zichzelf ’messiaans Joods’ of bijvoorbeeld ’een Jood 
die gelooft in Jezus als de Messias’.
Wat verder niet bijdraagt aan de overzichtelijkheid is de 
sterk versnipperde ’kerkelijke kaart’ in Israël. Veel van de 
ruim 100 gemeenten staan op zichzelf. Er zijn wel enkele 
koepelorganisaties, maar ook die slagen er niet in om alle 
Joodse volgelingen van Jezus onder zich te verenigen. 

Judaïsme
De versnippering onder Joodse gelovigen heeft verschillende 
oorzaken. De belangrijkste oorzaak is gelegen in het antwoord 
op de vraag hoe men zich verhoudt tot de Joodse traditie. Een 
kleine, maar invloedrijke messiaans-Joodse stroming hecht 
sterk aan de Joodse afkomst en synagogale gebruiken. Men 
gaat niet naar de ’kerk’, maar naar de (messiaanse) ’synagoge’. In 
de synagoge wordt het Joodse gebedenboek gebruikt, dragen 
mannen een keppeltje, wordt uit de Thorarol gelezen en is het 
eten kosjer. Christelijke elementen in de bijeenkomst zijn vaak: 

Het Baptist House aan de Narkisstraat in Jeruzalem. In deze kerk 
komen verschillende (Messiaanse) gemeenten bijeen. 
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Is dit boeiend of niet? Jongeren beoordelen dat in een paar 
seconden. Op bijvoorbeeld Instagram, Snapchat en de ‘da-
tingapp’ Tinder. Een jongen of meisje die er niet aantrekke-
lijk genoeg uitziet, wordt gelijk naar links ‘geswiped’ (naar 
links swipen betekent: niet interessant, naar rechts swipen 
betekent een ‘match’).

Is het mogelijk om in deze ‘swipecultuur’ nog aandacht te 
krijgen voor Israël? Je kunt het proberen: jongeren vertellen 
over Gods beloften voor Zijn volk, de bijzondere plek van 
Israël. Maar ja. Geeft dat een ‘match’ en ‘likes’? Of is zo’n 
boodschap in minder dan een tel ‘weggeswiped’.

Misschien is dat ook het lastige met de Bijbel, waarin het 
gaat over dat volk en die beloften. Da’s gewoon een boek. 
Een bundel papier. Dode bomen. Heel anders dan een mo-
bieltje: Dat geeft licht, geluid, het ‘leeft’. Je ziet er berichten, 
foto’s en filmpjes van vrienden. 
 
Of toch niet? Want de Geest kan je blinde ogen openen. 
Dan zie je dat dat Woord oneindig feller ‘schittert’ dan een 
mobieltje. Dat er stromen van Leven doorheen kolken; dat 
de levende God Zelf er doorheen spreekt! Met machtige en 
rijke beloften, zoals in Jesaja 44 voor Zijn volk Israël: ‘Want 
Ik  zal water gieten op het dorstige en stromen op het dro-
ge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen 
op uw nakomelingen’ (vers 3).

Met de Bijbel hebben we goud in handen. Moeten we dit 
goud niet wat meer uitstrooien op jongerenkanalen? Op 
social media, want daar zitten jongeren tenslotte. Vertel ze 
over die levende God, over Zijn beloften voor ons ‘heide-
nen’ en voor Israël. Met teksten, foto’s, video’s. Die goud-
korrels mogen we uitstrooien.

En ja, het kan dat jongeren het dan nog muffig en suffig 
vinden. Maar toch, zou God het niet kunnen gebruiken om 
ogen te openen? En mogen we daar niet voor bidden? Dat 
jongeren die Schittering gaan zien, dwars door de schittering 
van hun mobieltje heen en ze naar rechts swipen…: ‘match’.

Swipen, liken en matchen

ding gezocht met het Joodse volk en Gods verbond met Israël.
Het gebrek aan theologisch kader en historie is een andere reden 
voor de versnippering van de messiaans-Joodse gemeenschap. In 
1948 was er slechts een handvol messiaanse Joden in Israël. Nogal 
wat gelovigen zijn eerste-generatie gelovigen. Dit maakt gemeenten 
kwetsbaar en vatbaar voor afwijkend theologisch gedachtegoed.

De Jaffa Street in Jeruzalem. Zo’n twee procent van de bevolking van 
Israël noemt zichzelf christen.

Wilt u meer lezen over messiaanse gelovigen in Israël? 

Kees Jan Rodenburg, van 2003-2010 werkzaam als Israël-

consulent van het CIS, schreef het boek ’Joodse volgelin-

gen van Jezus. Een overzicht in 40 vragen en antwoorden’ 

(Heerenveen 2010). Te bestellen via info@hetcis.nl 

Betrokken 
Het CIS kiest er bewust voor om betrokken te zijn op verschil-
lende stromingen binnen de Messiaanse gemeenschap. Voor 
het eerst in de geschiedenis zijn hier Messiaanse gemeenten die 
langer dan een generatie bestaan. We zijn er diep van overtuigd 
dat de God van Israël aan het werk is in dit land. Hij Zelf staat 
garant voor de uitwerking van het Evangelie dat ook hier klinkt. 
Wij willen ons ondertussen belangstellend en bescheiden op-
stellen. Dit om Messiaanse Joden hun eigen weg te laten vinden. 
We doen er als christenen uit de heidenen uiteraard wel goed 
aan om waar mogelijk onze Joodse (en Arabische!) broeders 
en zusters met de daad te steunen en vooral in het gebed niet te 
vergeten. Want wat hebben wij veel aan Israël te danken!  <


