
KIJK EN PRAATWIJZER BIJ DE FILM 
TERUG NAAR JERUZALEM
VAN AAD&DIRK KAMSTEEG

“In feite vormt mijn geloof in Christus, in Jeshua, de vervulling van mijn Joodse identiteit”, aldus Kalisher (2:50)

 Wat vindt u van deze visie?

 Waarom is deze visie opmerkelijk?

  En waarom is het belangrijk dat Joden dit ook (gaan) beseffen, en dat daarbij, zoals Kalisher ook zegt, 

   het Oude Testament als sleutel wordt gebruikt?

Nog een citaat van Kalisher (3:29): “Laat de kerk (tegen Joden) zeggen: jullie roeping zou tot zegen kunnen 

zijn voor de hele wereld. Wij willen als kerk zo graag dat u de Messias omarmt. Want Hij is de openbaring van 

Gods zegen en liefde, eerst voor de Joden en via de Joden voor de rest van de wereld.” En iets later (4:14), over 

het onderscheid Jood en niet-Jood, merkt Kalisher op dat er geen verschil is tussen beide als het gaat om 

verlossing. Maar wel als het gaat om roeping: via het Joodse volk wil God zijn reddingsplan voor de volken 

uitvoeren.

 Wat de kerk tegen Joden zegt is juist vaak wat anders? Wat?

 Kalisher gaat er dus vanuit dat er nog steeds een taak voor het Joodse volk ligt. Hoe kijkt u daar tegenaan?

ITEM 2 – DS DAVID ZADOK, VOOR-
GANGER VAN DE GEMEENTE 
GRACE AND TRUTH IN KANNOT

Een van de gemeenteleden, Sarel Hubert vertelt (7:40) iets over hoe het is om als Jood ook volgeling van 

Jezus Christus te zijn. Ze heeft er ook zelf tijd voor nodig gehad om de waarde ervan te leren ontdekken. 

En dat er in haar omgeving de nodige tegenstand en scepsis is.

 Wat vindt u daarvan? Was u daarmee bekend?

 Wat zegt de reactie die ds Zadok daarop geeft u? (“beseffen dat vervolging soms wel goed is voor de kerk”).  

 Wat kunnen we daar als kerk in Nederland mee/van leren?

David Zadok zegt ook (8:57) dat hij eraan wil vasthouden dat ze Jood en Israeli zijn. 2000 jaar kerkgeschiede-

nis heeft Joden onnoemelijk veel leed bezorgd. Toen zijn ouders hoorden dat hij in Jezus geloofde, had-

den ze zoiets van ‘hoe kun je nou geloven in een man in wiens naam zovelen van ons volk zijn vermoord?’ 

Daarom hecht Zadok eraan één van hen te zijn, “opdat ons Joodse volk ziet dat het evangelie even Joods is en 

relevant voor hen als voor ieder ander.”

 2000 jaar kerkgeschiedenis – wat was daar dan het drama van als het gaat om de evangelie-

  verkondiging aan het Joodse volk?

 Waarom is het de kerk niet gelukt om het Joodse volk tot jaloersheid te wekken (Romeinen 11:11,13)?

ITEM 1 – DS VICTOR KALISHER, 
DIRECTEUR VAN THE BIBLE 
SOCIETY IN JERUZALEM

In Israël zijn in 2017 ongeveer 10.000 Messiasbelijdende Joden, verspreid over zo’n 150 gemeentes door het hele land. 

Die gemeentes verschillen nogal qua karakter: sommige sluiten nauw aan bij Joodse gebruiken en tradities, andere 

lijken veel op internationale kerken. Er zijn er die heel sterk charismatisch zijn, maar ook die reformatorisch willen 

zijn. Yachad heeft vooral contact met gemeentes uit de laatste categorie, zoals de Kolba ’Midbargemeente in Jeruza-

lem (voorganger ds Antony Simon) en de Grace and Truthgemeente in. (voorganger ds David Zadok).



De Generale Synode van 2014/5 heeft besloten om geen speciaal deputaatschap voor de relatie tussen de kerk en het 

Joodse volk in het leven te roepen (zoals veel andere kerken wel hebben), maar Yachad geadviseerd om aansluiting te 

zoeken bij de algemene zendingsorganisatie ‘Mission’ in onze kerken. Daarover is gesprek geweest, maar uiteindelijk 

heeft Yachad besloten het niet te doen, o.a. omdat de naam ‘Mission’ dan gevoerd moet worden, en dat een beladen 

begrip is in de Joodse wereld.

ITEM 3 – YOYAKIM FIGUERAS, 
VOORGANGER HASDEY 
YESHUA GEMEENTE ARAD

 Wat vindt u van de manier (11:29) van in de wereld staan die Figueras voorstaat: 

  gehaat worden en toch voor je vijanden bidden en van hen houden?

 Hoe kijkt u aan tegen de interpretatie van Figueras m.b.t. de terugkeer van Joden 

  naar het land Kanaan (14:25)?

ITEM 4 – DS AART BRONS, ISRAËL-
PREDIKANT IN JERUZALEM

 Hoe is uw visie op de verhouding kerk en Israël/het Joodse volk na Pinksteren? Maakt het voor de 

  evangelieverkondiging wat uit of je te maken hebt met iemand uit het Joodse volk of bijvoorbeeld een  Papua?

 Veel Joden wijzen nog steeds Jezus als Messias af. Maar dan zegt God niet ‘nou dan drop ik dat hele 

  volk en laat Ik mijn plannen varen’. Nee, God werkt er aan door op de manier die Hij voorzegt in 

  Deuteronomium 32 (18:30). Wat vind u van deze gedachte en de link naar Deuteronomium?

 Ds Brons trekt een parallel: “als God zijn liefde met christenen niet verbreekt, dan ook niet met het 

  Joodse volk.” Wat vindt u daarvan?

ITEM 5 – ASAF PELLED, MESSIAS-
BELIJDENDE JOOD IN AMSTERDAM

 Wat vindt u van zijn drijfveer Romeinen 11:29 – dat de genadegave en de roeping van God voor het 

 Joodse volk onberouwelijk zijn...?

 Pelled zegt op gegeven moment: “christenen in Nederland moeten de oorspronkelijke gevers van      

het evangelie die goede boodschap teruggeven, omdat het niet een boodschap is van een vreemde god,     

     maarvan hun God, niet van een vreemde Messias, maar van hun Messias...” (23:47) 

     Wat vindt u van deze gedachte?

Yachad Moonenlaan 7, 7773 DS HARDENBERG 

tel: 0523 859 098, mail: info@yachad.nl nl, www.yachad.nl


