
Ontstaansgeschiedenis van de

Messiaanse Sjoel
Voor Joden en niet-Joden

Te Borne (Overijssel)

Iets wat je leuk en prettig vind, doe je graag en dan neem je de eventuele zwaarte 
ervan op de koop toe. Voor lief, zoals dat met een mooi woord heet.
Dat gold ook voor het schrijven van dit boekje. Ik vond het leuk om het te mogen doen 
en daarom nam ik deze [kleine] inspanning voor lief. 
De Pioniers van de Messiaanse Sjoel vinden het leuk om hun werk te mogen doen 
en daarom is het voor hen ook geen straf. Maar leuk, is een te gemakkelijk woord, zij 
zien het als een opdracht, als een soort levensvisie die zij met verve vervullen want 
ga er maar eens voor staan als men eens weet wat er allemaal bij komt kijken. Een 
organisatietalent, inzet en vooral pionierschap, die zij vijf jaar geleden zelf vanuit hun 
geloof zijn begonnen. Het draagt toch wel een behoorlijke verantwoording om iedere 
keer maar weer opnieuw enthousiasmerend te kunnen vertellen en het publiek te 
raken. Zoiets vereist kennis van zaken, verdieping van de materie en open te staan 
voor eventuele kritiek. Maar ook zorg dragen voor de dingen die achter de schermen 
gebeuren zoals zich op de hoogte houden van het wel en wee, van de Messiaanse be-
zoekers - en vooral de zorg voor de catering. Zoiets vergt aandacht en vooral inspan-
ning, want met hoogtijdagen staan er altijd de heerlijkste gerechten. 

Hun ondernemerschap is echt wel een pluim waard, ik heb er soms versteld van ge-
staan dat zij zich door niets en niemand laten weerhouden om hun visie uit te dragen. 
Ik heb gedurende een jaar een kijkje kunnen nemen in deze Messiaanse Gemeenschap 
en ervaren hoe boeiend en leerzaam het was, maar ook kunnen ervaren op welke wijze 
zij dit doen en hoe zij alle ongemak erbij voor lief nemen. En daarom mag na vijf jaar 
hier weleens iets over geschreven worden.

Anouska van de Stolpe



Christ en Zita, Ger en Channa bij de voormalig sjoel in Hoogeveen november 2009
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inleiDing

Bij het schrijven van dit boekje heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de gesprekken die ik heb 

gehad met de oprichters van de Messiaanse Sjoel.* Ze gaven mij hun vertrouwen, stelden fo-

to’s ter beschikking, lieten brieven zien, papieren en wat dies meer zij. De gesprekken vonden 

meestal plaats als we op de werkplek zelf waren en de Sjoel in orde maakten en waarvan ik in 

de loop der maanden ook deel was gaan uitmaken. 

Ofschoon dit boekje op het eerste gezicht het product schijnt van geschrijf over de inhoud en 

de betekenis van de Messiaanse Sjoel, wil ik ook melding maken van de persoonlijke motie-

ven van de betrokkenen die met hun hele inzet de Sjoel zijn begonnen. Samen representeren 

zij niet alleen hoe zij begonnen waren, maar ook hun eigen sfeer en beleving van het geloof 

die zij graag aan anderen willen uitdragen.

Een jaar geleden had ik er nog geen notie van wat nu de precieze inhoud was van een 

Messiaanse Sjoel en nog minder snapte ik de gebruiken, o.a. de lofprijzingen en het uitspre-

ken van het Sjema en de voorlezingen door verschillende mensen uit de Tora. Het enige waar 

ik direct voor viel, waren de mooie gezangen en misschien toch, hoewel ik dat in het begin te 

lang vond duren, de derasja’s [toespraken]. 

Nu we een jaar verder zijn is het draaiboek voor mij wat overzichtelijker geworden. Het uit-

spreken van het Sjema Jisraeel uit Dewarim [Deuteronomium] 6 en de delen uit het Amida 

[Achttien-gebed] blijven weliswaar altijd hetzelfde maar als men op zoek gaat naar het hart 

van het gebed dan is het goed om te weten waar het om draait namelijk: de berachot [lof-

prijzingen/zegeningen] aan de Eeuwige, die wordt erkend en geprezen. In de Joodse traditie 

wordt de beracha gezien als de meest volmaakte gebedsvorm.

Maar wat is dan deze Kille [geloofgemeenschap]?

Hier en daar ontstaat iets bijzonders. Zo ook in Borne, waar in een Baptistengemeente een 

Messiaanse gemeenschap is gevestigd. Eén van de voorgangers is Ger Blesing. Hij heeft er 

aan meegeholpen dat deze Messiaanse Sjoel, die thans [2010] vier jaar bestaat, bezig is zich 

steeds verder te ontwikkelen. 

Mensen uit alle windstreken voelen zich aangesproken om deze geloofsgemeenschap te be-

zoeken. Sommigen misschien uit nieuwsgierigheid omdat de tradities hen aanspreken, maar 

ook vanwege de mooie en levendige gezangen die o.a. deel uitmaken van de dienst. 

*     zie woordenlijst achter in dit boekje van de gebruikte Hebreeuws- Jiddische woorden
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De aanwezigen hebben dan ook diverse achtergronden; de één is Joods, de ander niet. De één 

is op de hoogte van de Joodse tradities, de ander niet. De één is Messiasbelijdend, de ander 

niet. Maar een ieder mag deze dienst op geheel eigen wijze beleven. 

De Messiaanse gemeenschap maakt deel uit van een wereldwijde beweging onder gelovigen 

die de Bijbelse wortels van het geloof hebben gevonden. Zij gaan uit van de eenheid van 

de Kille waar Joden en niet-Joden beiden deel van uitmaken. Leidraad hierbij is: Efeze 2 en 

Romeinen 11.

 

Messiasbelijdend, wat is dat precies? Waarin verschilt dit nu met het orthodox Joodse geloof? 

Orthodoxe Joden geloven dat de Messias nog moet komen. Messiasbelijdenden zijn Joden 

en niet-Joden die Jesjoea als de door G’d in de Bijbel beloofde Messias beschouwen en hun 

geloof op Joodse wijze willen beleven. 

In de Kille wordt niet langer over het Oude en Nieuwe Testament gesproken maar over de 

Tanach en de Beriet Chadasja. De diensten vinden niet op zondag maar op de Sjabbat [zater-

dag] plaats. Door hun geloof in Jesjoea als de Messias behoren Messiasbelijdenden tot een 

stroming binnen het Jodendom. Mensen die tot deze stroming behoren worden in de Beriet 

Chadasja mensen van haDerech [de WEG] genoemd. Handelingen 9:2 en 24:14.

De Messiaanse gelovigen gebruiken, in tegenstelling tot de niet-Messiaanse gelovigen, zowel 

de Tanach als de Beriet Chadasja. De basis voor beiden is: ‘de Eeuwige is EEN’.

In Israël krijgt de sterke groei van Joden die in Jesjoea geloven heel wat aandacht. Veel leiders 

zeggen, dat het de sterkste groei is sinds de tijd van Jesjoea en dat de Messiaanse beweging 

op het punt van een grote opleving staat. 

Hoewel Jesjoea en de vroegere talidim [discipelen] Joods waren, wordt het goede nieuws 

[evangelie] hoofdzakelijk gezien als een godsdienst voor Christenen. Zelfs de naam Jezus 

[Jesjoea] is een verboden naam onder veel Joden geweest maar in de laatste jaren gebeurt er 

iets belangrijks, zeggen Messiaanse leiders in Israël.

Een predikant, Avi Mizrachi uit Tel Aviv, zegt: ‘Ik geloof met heel mijn hart dat, nadat wij terug 

gekomen zijn in het beloofde land, wij G´d en de Roeach haKodesj [de Heilige Geest] zien, die 

de bedekking voor de ogen van de Joden verwijderd. Meer en meer Joden beginnen zich te 

realiseren dat Jesjoea de beloofde Messias is’.
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Historie

Ger volgde in de zeventiger jaren van de vorige eeuw een driejarige fulltime opleiding aan de 

Evangelische Bijbelschool te Doorn. Eind jaren zeventig begon hij als assistent predikant en 

later een aantal jaren als predikant te werken. 

Israël nam, mede door zijn huwelijk met Channa, zijn Joodse vrouw, een grote plaats in. En 

toch duurde het nog jaren voordat er iets gebeurde waardoor de visie ontstond om Joodse 

mensen een plaats te geven om weer volgens hun tradities het geloof te mogen beleven in 

en buiten Sjoel.

Ger en Channa hadden beiden toen al een warm hart voor Israël. Het is allemaal vrij onver-

wachts gekomen. Ger was nl. uitgenodigd om lezingen te geven over de vervangingsleer in 

een Evangelische gemeente te Rijssen. Deze leer houdt kort gezegd in: dat G’d afscheid heeft 

genomen van zijn volk, hen heeft verstoten en dat de kerk daarvoor in de plaats is gekomen. 

Ger bestudeerde de Bijbel over dit onderwerp en kwam tot een andere mening: God heeft zijn 

volk niet verstoten. Rom.11:1 en verder.

Ger en Channa hadden al enige tijd ontmoetingsavonden in hun huis onder de naam Emmaüs 

[warme bronnen]. In eerste instantie kwamen kennissen en vrienden en de een nodigde de 

ander uit. In de zomer van 2005 gingen ze ook de buren in hun eigen straat uitnodigen. Als 

overbuurman was Christ wel benieuwd naar deze avonden en kwam zo in contact met Ger 

en Channa. Christ ging eind 2005 samen met Ger naar de avonden in Rijssen, waarop Ger 

sprak over de vervangingsleer. Zo raakten Ger en Christ in gesprek met elkaar over verschil-

lende onderwerpen die direct te maken hadden met de vervangingsleer en de rol van Israël en 

het Joodse volk. De vraag kwam op waar de Joodse mannen en vrouwen zich nu bevonden. 

Mogen wij hen een plaats geven waar ze elkaar kunnen ontmoeten en samen met de gelovige 

niet-Joden hun geloof gaan beleven vanuit hun eigen tradities? Christ en Ger werden zich 

meer en meer bewust van Gods plan voor het land Israël en het Joodse volk. Al snel daarna 

kwam ook Zita meer in contact met Ger en Channa. Zita heeft een vader van Joodse afkomst.

Maar we hadden het over het ontstaan van deze Kille [gemeenschap].

Toen ontstond er, nu vijf jaar geleden [2005], bij Ger, Channa, Christ en Zita een stoutmoedig 

plan om in Almelo in het gebouw van de Baptistengemeente eenmaal per maand een Sjabbat 

avond te organiseren. De Sjabbat begint op vrijdagavond na zonsondergang en wordt Erev 

Sjabbat genoemd. 
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Bij de pioniers ontstond meer en meer Nesjomme [betrokkenheid] met het Joodse volk en 

hun tradities. Steeds meer mensen ontmoetten elkaar tijdens de Erev Sjabbat en spraken over 

het beleven van hun geloof binnen een Kille. En dus was het niet verwonderlijk dat de vraag 

ontstond: hoe nu verder!! Hoe ontmoeten we mensen met een Joodse achtergrond? Kunnen 

we ook op de Sjabbat samenkomen?

Het samenkomen op de Erev Sjabbat vereist voorbereiding. Het bakken van de challot [ge-

vlochten broden], het tot stand brengen van een smakelijke maaltijd, het aankleden van een 

tafel die feestelijk gedekt moet zijn en met mooi serviesgoed is omkleed. Maar belangrijk was 

en is: dat de traditie door middel van de symbolen in ere wordt gehouden En dat het bij de 

mensen, die bij hen aanschoven, in een behoefte voorzag. Daar deden ze het voor.

Als er ineens een idee wordt geboren is het maar de vraag of een ander dat ook zo ziet. 

Immers, een geloofsgemeenschap [een Kille] beginnen is niet zomaar iets. Men moet vol-

doende geïnspireerd zijn, kennis hebben van de gang van zaken maar vooral toewijding be-

zitten. Daar ontbreekt het hen niet aan. En aan stoutmoedigheid ook niet. En in de Tora vallen 

veel waarheden te ontdekken, dingen die veel mensen zijn vergeten. Met de wijsheid van hun 

levensjaren wisten zij het met grote zekerheid: dit is wat wij willen gaan doen. Ger kreeg veel hulp 

uit Joodse hoek maar ook van voorgangers die werkzaam zijn bij een Messiaanse Sjoel. Zo 

ontving hij veel antwoorden op de door hem gestelde vragen. 

Na een klein jaar de maandelijkse Erev-Sjabbat gevierd te hebben, kwam de vraag: kunnen we 

geen Sjoeldiensten houden op de Sjabbat? Zij stonden volledig achter dit verlangen en begon-

nen in het kerkgebouw van de Baptistengemeente in Borne. En zo ontstond de Messiaanse 

Gemeenschap Emmaüs. Het was een geschikte locatie en in november 2006 was het zover.

Dat betekende dat zij ervoor moesten gaan. Eenmaal per maand op de eerste Sjabbat vanaf 

11.00 uur werd er Sjoeldienst gehouden naar Joodse traditie. Veel belangstellenden die al 

kwamen op de erev Sjabbat  te Almelo, zagen er naar uit om voortaan Sjoeldiensten te gaan 

houden in Borne.
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Messiaanse geMeenscHaP eMMaüs in Borne

Ger en Channa Blesing: De Messiaanse gemeenschap is voor Joden en niet-Joden

BORNE - Ger Blesing heeft zelf een christelijke opvoeding gehad en is getrouwd met Channa, 

een Joodse vrouw. Steeds weer werd hij bepaald bij het Jodendom en het geloof van de Joden. 

‘Na mijn studie over de vervangingsleer [Israël heeft voor God afgedaan] werd het me duide-

lijk dat de Bijbel dat niet leert. Er kwam een visie en een vraag’. DE VISIE van Ger Blesing is 

Joodse en niet-Joodse mensen bij elkaar brengen. Maar hoe doe je dat? Ruim een jaar gelden 

is hij begonnen met een maandelijkse Sjabbatavond op de derde vrijdagavond van de maand 

en in november 2006 met een maandelijkse Sjoeldienst [synagogedienst].

Visie

De door Ger genoemde visie houdt in een plek te creëren waar Joodse en niet-Joodse mensen 

elkaar ontmoeten en tezamen het geloof in Jesjoea [Hebreeuws voor Jezus] mogen beleven. 

‘Daartoe zullen we’, zegt Ger, ‘in de sjoeldienst uitgaan van de Joodse tradities’. 
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samenkomen

‘We gebruiken de Tanach [het 1ste Testament], de Sidoer [het Joods gebedenboek] en de B’riet 

Chadasja [het 2de Testament], omdat we Messiasbelijdend zijn. Messiasbelijdend’, zegt Ger, 

‘wil zeggen dat we Jesjoea [Jezus] belijden als Messias. De sjoeldienst is heel ontspannen en 

feestelijk. De begeleiding zal in sjoel typisch Joodse klanken ten gehore brengen, zoals viool 

en accordeon’.

Maar wie is nu een Jood?

‘Daar is veel over te zeggen, maar laat ik het zo uitleggen: De afstammelingen langs de lijn 

van Avraham, zijn zoon Jit-schak en zijn kleinzoon Ja-akov, dat is het Joodse volk. Dat zegt 

overigens nog niets over het geloof’. Ger Blesing vervolgt zijn verhaal met de wens dat hij en 

anderen heel graag in contact wil komen met mensen van Joodse afstamming, langs vaders 

of moeders kant, kortom mensen met een Joodse achtergrond. ‘Dan is het mooi om vanuit 

hun eigen geschriften [de Tanach] hen bekend te maken met hun Messias Jesjoea’.

een brochure?

‘Ja, we hebben een brochure met meer informatie. We zijn er van overtuigd dat iedereen die 

de brochure leest precies op de hoogte is van wat er gebeurd in de sjoeldienst. De dienst mag 

ontspannen zijn, we geloven dat we ons vrij mogen voelen en dat er een betrokkenheid mag 

zijn. Het is goed’ en zijn vrouw Channa ondersteunt dit, ‘dat duidelijk is dat dit niet een pro-

testantse kerk is, nee, het is een gemeenschap van Joodse en niet-Joodse mensen die Jesjoea 

als Messias kennen en tezamen het geloof willen delen en beleven’. 

Blijft het bij één sjoeldienst per maand?

‘Of we meer Sjoeldiensten gaan houden is afhankelijk van de ontwikkeling die we gaan mee-

maken.’ Ger merkt overigens op dat er na de sjoeldienst voor belangstellenden iets extra’s 

is. ‘Bijvoorbeeld vanaf december [2006] hebben we iemand bereid gevonden, die een warm 

hart voor Israël heeft, om ons de beginselen van het bijbels Hebreeuws te leren. Dat doen 

we dan ‘s middags na de Sjoeldienst. Na verloop van tijd willen we ook aandacht besteden 

aan bijvoorbeeld een cursus Joodse traditie en Joods dansen. De sjoeldiensten worden ge-

houden elke eerste Sjabbat [zaterdag] van de maand om 11.00 uur in het gebouw De Fontein, 

Twijnerstraat 6 in Borne’. Voor meer informatie over de Messiaanse Gemeenschap Emmaüs 

of een brochure kan contact opgenomen worden met Ger en Channa Blesing, tel. 0546 - 

825413 of mail naar gerritBlesing@kpnplanet.nl.
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algeMene inforMatie oVer De Messiaanse sJoel 
     
Structuur van de Kille
De Messiaanse Sjoel wordt door een werkgroep geleid. 

We kennen geen specifieke voorganger.

Opbouw Kille 
De Kille bestaat voor het grootste deel uit volwassenen. We zijn dankbaar dat er een toename 

is van Joodse bezoekers. 

Begin-einde samenkomst 
De Sjoeldienst duurt ongeveer van 11.00 uur-13.00 uur. Er wordt begonnen met het lied: Adon 

Olam en geëindigd met het lied: Een Kelohenoe. 

Zegenen van de kinderen?
Als er kinderen zijn dan is er ook een specifieke zegen voor hen: de Birkat Habaniem.

Standaard wordt de Birkat Kohanim [Priesterlijke zegenbede] uitgesproken. 

Messiaanse kenmerken 
We komen samen volgens de Joodse tradities. We gebruiken de Bima [voorleestafel] en de 

Sidoer  [het Joods gebedenboek]. 

 
De feesten
De feesten worden zoveel mogelijk gezamenlijk in de Sjoel gevierd. 

Overige instellingen
In de Kille worden, als men daarom vraagt, ondermeer de volgende tradities onderhouden: 

besnijdenis, bar- en batmitzwa, mikwe, huwelijk, huwelijksjubileum en begrafenis.

 

25-jarig huwelijksfeest Christ en Zita 
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40-jarig huwelijksfeest Mavis en Paul

Contacten met andere Kehilot [gemeenten]?
Er is sporadisch contact met bezoekers van andere Joodse Kehilot. In het Jodendom be-

staat ook een Messiasverwachting, zij zien even als wij uit naar de Messiaanse tijd. Wij als 

Messiaanse Kille staan open voor toenadering tot anderen.

Ger vervolgt: ‘Dat doet mij denken aan een uitspraak van een rabbijn. Hem werd door een 

Messiaanse gelovige gevraagd wat zijn eerste vraag zou zijn als de Messias komt en hij ant-

woordde: ‘Ik zou aan de Messias vragen, bent u hier al eerder geweest?’ Over de orthodoxe 

leer zijn prachtige boekjes verschenen, o.a. ‘Wegwijs in het Jodendom’. Ger: ‘Het is duidelijk 

dat het liberale Jodendom en het orthodoxe Jodendom, Jesjoea uit Nazareth niet zien als de 

Messias. Er is in Nederland een Messiaans platform: www.messiaansplatform.nl. Wij, als 

Messiaanse Kille, zijn zo nu en dan op de halfjaarlijkse vergadering. We hebben de meeste 

Messiaanse Kehilot die er in Nederland zijn, bezocht en zijn er zo achtergekomen dat er vele 

manieren zijn om de Sjoeldienst te laten verlopen. We zien in de meeste andere Messiaanse 

Kehilot vrij weinig van het volgen van de Joodse tradities. Dat wij dat wel doen heeft te maken 

met onze visie en waarom we begonnen zijn’,  zegt Ger. 

Om iets te kunnen betekenen voor een ander heb je elkaar nodig, de omvang van de maat-

schappelijke problemen zijn steeds groter geworden. Misschien sluit wat wij doen aan bij wat 

de mensen zoeken. Bij G’d en Jesjoea kan iedereen terecht. 

En zolang wij mensen kunnen bereiken en boeien, gaan wij gewoon door. En gelukkig zijn we 

niet de enigen die deze missie waar willen maken, we doen het samen met anderen.
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Maar wie zijn dan die anderen? 
Nadat Ger en Channa twee Sjabbatavonden [erev Sjabbat] bij kennissen hadden bijgewoond 

was er geen houden meer aan. Zij kregen het in hun hart om het goede nieuws [Evangelie] 

te delen met anderen. Na een periode van maandelijkse erev-Sjabbatot werd er in november 

2006 zoals gezegd begonnen in Borne met een Sjoeldienst op de Sjabbat. In dat zelfde jaar 

werd ook de brochure gedrukt waar duidelijk werd gemaakt wat er allemaal in de Sjoel ge-

beurd. Later werd ook gestart met een website. De Kille kreeg de naam: Messiaanse gemeen-

schap Emmaüs, voor Joden en niet-Joden. Later werd de naam veranderd in: Messiaanse 

Sjoel. De Sjoel werd gehouden op elke eerste Sjabbat van de maand. Het vieren van de feesten 

zijn we later gaan doen. 

Ook Kees van Dorth kwam via de erev Sjabbat in aanraking met de Messiaanse Gemeenschap. 

Hij was al enige tijd actief met het geven van Kesjer-cursussen. Bij de Kesjer-cursus krijgt men 

inzage in de Hebreeuws-Joodse wortels van het Christelijke geloof.  De cursus, door velen als 

zeer verrijkend ervaren, trekt vele cursisten en duurt tien avonden. 

Wat zocht hij bij de Messiaanse beweging in Nederland? 

‘De reden dat ik me daarbij heb aangesloten, was het gehoorzamen aan G’d en zijn Woord. 

Het kon niet zonder gevolgen blijven. Ik was er al eerder van  doordrongen geraakt dat veel 

christelijke regels waarmee ik ben opgegroeid on-Bijbels waren en zelfs ingingen tegen G’ds 

Tora. De Messiaanse Gemeenschap in Borne sluit daar goed op aan, met name omdat er een 

dienst is op Sjabbat’. 

En affiniteit met Israël? 

‘Ik weet me nu geënt op/en verbonden met Israël, waar de oorsprong ligt van de Christelijke 

religie.  Ik leef bewuster met G’d.  Het volk Israël is door G’d uitgekozen om zijn volk te zijn 

en het land Israël het beloofde land waar Zijn volk mag wonen en waar Hij aanbeden wil wor-

den. Alles wat het christendom buiten Israel om doet is een gevolg van de vervangingsleer, 

het idee dat de christelijke kerk in de plaats is gekomen van Israël. Als ik nu zonder culturele 

erfenis zou moeten kiezen welke religie ik zou aanhangen, heeft het Jodendom veruit de beste 

papieren. In Israël hebben de gebeurtenissen zich afgespeeld waar de Bijbel over vertelt. In 

Israël zullen de gebeurtenissen plaats vinden die geprofeteerd zijn. Daar ligt de oorsprong 

en de vervulling van het geloof in de Eeuwige en Zijn Zoon, Jesjoea de Messias. Ons oog is 

gericht op Jeruzalem waar de Messias zijn voet op de Olijfberg zal zetten’.

En het volgen van de Joodse feestdagen?

‘Ik vier ze ten dele’, aldus Kees. ‘Ik probeer wel zoveel mogelijk alle Bijbelse feestdagen te 

vieren, maar soms zijn er praktische bezwaren vanuit onze Christelijke cultuur.  We hebben 

nu eenmaal geen week vrij met Pesach [Pasen] en Soekot [Loofhuttenfeest] zoals in Israël. 
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Maar we stoppen op vrijdagmiddag wel met al onze activiteiten om de koningin van de week 

[de Sjabbat] te begroeten. We doen de Seder [Pesach], thuis of in sjoel. We bouwen al jaren 

een Soeka [loofhut] en vieren Channoeka. Maar op Tisja be’av [vastendag] heb ik niet gevast, 

ook niet voorafgaand aan Poerim [Lotenfeest]. Op Jom Kippoer [Grote Verzoendag] wel. Op 

de Sjabbat doen we geen wekelijkse boodschappen. Maar voor de rest wel van alles omdat 

ik meen dat die dag bij uitstek geschikt is om leuke dingen te doen.  De post laat ik dicht tot 

zondag of maandag. En we eten altijd kosjer-friendly’, aldus Kees.

Intussen hadden Jan en Siny Benjamins zich ook aangesloten bij de Messiaanse Sjoel. Zij 

waren voordien jarenlang lid van een christelijke gemeente waar Siny veel heeft opgetreden 

als gospelzangeres, maar sinds zij Borne hebben ontdekt voelden zij zich al direct thuis. 

‘Het voelde als een warm bad’, aldus Siny, die de Messiaanse liederen prachtig kan vertolken 

en loepzuiver zingt. Jan Benjamins is vanaf het begin de technische man en heeft zich ont-

fermd over de geluidsinstallatie en over alles wat daar mee samenhangt.

Er wordt veel gezongen in de Messiaanse Kille. Zingen stimuleert het spirituele gevoel. ‘Men 

krijgt het gevoel dichter bij God te komen en door het zingen is men op weg naar Tora. Het 

zingen is een voorbereiding naar Tora’, verklaart Siny. 

De Joodse religieuze liederen hebben vaak een lyrisch, poëtisch, maar vooral ook een drama-

tisch karakter. Kijk maar naar het gedragen lied Kol Nidré, een Joods gebed dat tien dagen na 

het Joods Nieuwjaar drie maal gezongen wordt. 

Muzikale Siny neemt altijd onmiddellijk de toehoorders mee in haar zang. Bezieling is het 

juiste woord wat bij haar past, zingen doe je niet zomaar. Zij is een voorstandster dat de 

Joodse liederen goed worden geoefend. En dat gebeurt bij haar thuis. Daar worden nieuwe 

liederen geleerd. Het belangrijkste streven is dat men de melodie leert beheersen met de lang 

niet altijd eenvoudige Hebreeuwse tekst. 

Wat hadden zij gemeen met elkaar? Zij deelden de visie van Ger. Bewust is er gekozen voor 

een zeer korte geloofsbelijdenis. Die als volgt samengevat kan worden: Wij geloven in Jesjoea 

als de Zoon van G’d, de Messias. Over alle andere onderwerpen zijn we vrij om welke mening 

dan ook te hebben en zullen we elkaar niet bevragen en dat geldt eveneens voor de bezoekers 

van de Sjoel.

De Sjoel wordt geleid door een werkgroep die eenmaal per maand samenkomt voor overleg 

en brainstormen, maar ook anderen worden betrokken bij de ontwikkeling van de Messiaanse 

Sjoel.
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Opening Messiaanse Sjoel Borne november 2006
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Uitbreiding naar Drenthe 
Met opmerkelijke frisheid en onbaatzuchtigheid gaan zij er tegenaan want nog lang niet is hun 

doel bereikt. De volgende fase zal zich verder gaan ontwikkelen in de provincie Drenthe.

Vanuit Borne is namelijk, sinds bijna een jaar geleden, begonnen met uitbreiding van de 

Messiaanse Sjoel naar Drenthe. De reden? Het volgende gebeurde: Ger sprak in augustus 

2009 in de Baptistengemeente te Hoogeveen. Het gebouw is een voormalige Synagoge 

[Sjoel]. Het grote verlangen ontstond om daar Sjoel te houden. Jammer genoeg was dat maar 

eenmalig mogelijk. Maar omdat er veel bezoekers waren vanuit Drenthe moesten we ons 

opnieuw beraden of we in Drenthe verder zouden gaan, zo ja waar dan? Uiteindelijk streken 

we neer op een andere locatie te Hoogeveen, maar het bleek dat die locatie te groot en te duur 

voor ons was. Daarna kwam een andere locatie in zicht: Kerkenveld en daar….. hebben we nu 

sinds januari 2010 op de 2de Sjabbat van de maand Sjoel. ‘We hebben het vertrouwen dat het 

in Drenthe gaat lukken’, zegt Ger. 

start Van De Messiaanse geMeenscHaP eMMaüs in HoogeVeen

In 2006 is de Messiaanse Gemeenschap Emmaus van start gegaan in Borne. Oprichters van 

deze gemeenschap zijn Ger en Channa Blesing en Christ en Zita van Amelsfort. Channa en 

Zita zijn van Joodse afkomst. Wij zijn een van de vele Messiaanse gemeenschappen in de 

wereld waar Messiasbelijdende Joodse en niet-Joodse mensen elkaar ontmoeten. Wij leven in 

een tijd waarin de Eeuwige Zijn volk aan het herstellen is. De bedekking is aan het verdwijnen, 

zowel bij de Joden wat betreft hun Messias, als bij de christenen uit de heidenen wat betreft 

hun Joodse wortels.

De beleving in deze gemeenschappen is heel verschillend. Dat hebben wij vooral gezien in de 

Messiaanse gemeenten die wij in het land bezocht hebben. 

Wij kiezen voor herstel en waardering van de Joodse [voor een groot deel ook Bijbelse] tradi-

ties, maar ook voor ruimte voor de Roeach haKodesj [Heilige Geest]. In de eerste Messiaanse 

gemeenten die vooral bestond uit Joden waren ook beide elementen aanwezig. Vele tekenen 

en wonderen vonden plaats. Er is geen scheiding tussen traditie en vrijheid van de Geest en 
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er is ook geen vervanging van het een door het andere. De vervangingsleer heeft dit hardnek-

kige misverstand in het leven geroepen. Wij gaan hierin niet mee. Wij zijn gewoon weer terug 

gegaan naar de plaats waar de Eeuwige zijn model van samenkomen van gelovigen in de 

Messias, hetzij Jood of niet-Jood, heeft laten zien in de Messiaanse gemeenschap.

Wij willen onze vleugels uitslaan naar meerdere plaatsen in onze omgeving. Na een spreek-

beurt van Ger Blesing in de voormalige synagoge [sjoel] in Hoogeveen in de Baptistengemeente 

De Schutse, kregen wij het in ons hart om ook hier van start te gaan met een Messiaanse 

gemeenschap. Van de Baptistengemeente hebben wij toestemming gekregen om op deze 

plaats te beginnen met maandelijkse sjoeldiensten op de tweede sjabbat [zaterdag] van de 

maand. Wij willen op zaterdag 14 november om 10.00 uur de eerste dienst houden.

Wij hebben contact gezocht met een aantal mensen die geinteresseerd zijn in zo’n gemeen-

schap. Dat zijn Eelco Schaap van Stichting Petach Tikvah, Margreet Ruis van De Witte Velden 

en Kyre van Opstal, Nationaal Coördinator van de Kesjercursus. Deze mensen hebben dit 

schrijven gehad en zullen dit doorsturen naar andere belangstellenden.

Wij willen op een avond in de weken 28 of 29, behalve de vrijdag, een informatie-avond 

houden op De Witte Velden bij de fam. Ruis. Van iedereen vragen wij of zij willen aangeven 

op welke avonden zij niet kunnen komen, zodat we een tijdstip kunnen doorgeven aan die 

mensen die willen komen op deze avond.

Graag willen wij dat men vóór 5 juli a.s. reageert op deze oproep op van.amelsfort@kpnplanet.nl.

Wij hopen op enthousiaste reacties!

Onze website is: www.messiaansesjoel.nl. Als bijlage bij dit schrijven sturen wij onze bro-

chure: “Een bezoek aan de sjoeldienst”.

Met een hartelijk sjalom,

Ger en Channa Blesing

Christ en Zita van Amelsfort

Almelo, 24 juni 2009
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VoorBereiDing sJoelDienst 

Vanaf het moment dat zij hun intrek namen in Borne konden zij beginnen. Ze konden putten 

uit al bestaande liederen en berachot en met het gebruik van een overheadprojector. Zo werd 

er eerst begonnen. Snel daarna gingen ze over op het gebruik van een beamer en begonnen 

ook het Joods gebedenboek (sidoer) te gebruiken.

Maar verder ging alles niet zonder slag of stoot. Want wie deed wat? Immers, de boel moest 

iedere keer op rolletjes lopen, boodschappen gehaald voor de lunch, tafels in orde gemaakt, 

liederen uitzoeken voor de dienst, het geluid, de belichting, de derasja. Kortom, er was genoeg 

werk aan de winkel en dat vereiste veel tijd. 

En bovendien waren ze er nog lang niet, nog zoveel moest er aangepast worden. Of juist 

vermeden worden, want kritiek van de bezoekers kwam ook wel voor. 

Als je kiest voor Sjoel moet je veel opofferen, deze wijze van samenkomen is zo anders dan 

men elders gewend was. Ze begonnen met één dienst in de maand en na verloop van tijd 

werden dat er twéé en daarna kwam langzamerhand het vieren van de Joodse feesten erbij.

Ook werd duidelijk dat ze af en toe hun krachten moesten bundelen, want het kwam wel eens 

voor dat iemand door ziekte of door vakantie afwezig was, maar de Sjoel ging altijd gewoon 

door en de pioniers waren vastbesloten om er iets van te maken en bezochten zelfs, zoals eer-

der al gezegd, andere Messiaanse Kehilot om er achter te komen hoe deze functioneerden.

‘Channa, doe jij de Bima even?’

Al bijna vier jaar lang vraagt Ger dit aan zijn vrouw, zodra ze in Sjoel zijn. 

De Bima is een verhoging, een verhoogd platform waar vanaf de dienst geleid wordt en Tora 

gelezen wordt. Voor de bedekking van de Bima en de tafels waarop de kandelaars staan 

domineert de kleur blauw. De blauwe kleur zien we ondermeer terug in de kwastjes van de 

tallit, waarover later meer. Ook zien we het blauw in de vlag van Israël. Blauw is de kleur die 

de hemel kan bevatten. 

Het aankleden van de sjoel gebeurt volgens Joodse traditie. Ook de Israëlische vlag is verte-

genwoordigd. Voorts liggen op de bima drie voorleesboeken: 

1. De Sidoer  [het gebedenboek] 

2. De Choemasj, waarin de Tora [de vijf boeken van Mosjee] en de Haftara [delen uit de 

Profeten]

3. De Bijbel, bestaande uit Tanach [het eerste Testament] en Beriet Chadasja [het tweede              

Testament].

Links en rechts van de Bima staan twee kandelaren, waarmee we uitdrukken: gedenk de 

Sjabbat en houdt de Sjabbat. 
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De Sjoel wordt ook wel Synagoge genoemd. Synagoge is een Grieks woord en is de vertaling 

van het Hebreeuwse woord beth haKnesset, ‘huis van samenkomst’. Een tweede functie van 

de Synagoge is beth haTefilla, ‘ huis van gebed.’ De derde functie is die van een beth haMi-

drasj, ‘leerhuis.’ De laatste naam geeft aan dat de Joden in de Synagoge de Tanach [het eerste 

Testament] en de verklaringen daarvan bestuderen, dus de rabbijnse literatuur.

Het lernen is in het Jodendom zo belangrijk dat men in de loop der tijden de Synagoge ook wel 

Sjoel is gaan noemen. Dit woord is afgeleid van het Duitse woord Schule, school.

Een gravure van Bernard Picart 1725
Hoogduitse Joden in de Synagoge tijdens Grote Verzoendag
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Het wordt op prijs gesteld dat de mannelijke bezoekers een kipa, keppeltje dragen. Sommige 

mannen dragen een tallit. Dat is een gebedskleed, een vierhoekig omzoomd kleed met op 

de hoeken gedenkkwastjes. Bemidbar [Num.] 15: 37-41. De tsitsit, de franjeachtige draden die 

zijn vastgemaakt aan de vier hoeken van een tallit hebben een betekenis. Om de betekenis 

van deze draden te kunnen begrijpen is het goed om te weten dat ieder Hebreeuwse letter 

ook een getalswaarde heeft. 

i=10, ts=90, t=400, dus  ts i ts i t  = 90+10+90+10+400 = 600

De hoeveelheid draden per tsitsit is 8. Het aantal knopen in de draden is 5.

Alles bij elkaar is dat: 600+8+5 = 613.

Dit is evenveel als er mitswot zijn (dat zijn geboden en verboden) die in de Tora staan.

 tallit
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Gebed als zelfreflectie
Gebed is in het Jodendom in de eerste plaats een vorm van zelfbezinning. In het gebed maakt 

de mens zich los van de sleur van het leven. Hij houdt zich bezig met zijn levenstaken, zijn 

verantwoordelijkheid en met de vraag wat God van hem verlangt. Het gebed is het voeren van 

een gesprek door het uitspreken van teksten uit de traditie. Door die woorden spreekt God tot 

de mens, naar die woorden luistert de mens.

Waaruit bestaat de Sjoeldienst?
Saai, doods of plechtig is het niet. Integendeel, bij binnenkomst hangt er al meteen een 

bijzondere sfeer door de Hebreeuwse- en Jiddische muziek. Allereerst wordt iedereen altijd 

van harte welkom geheten, daarna volgen vaak wat mededelingen. Maar de mededelingen 

kunnen ook aan het einde van de Sjoeldienst worden gedaan, na het zingen van het Hatikwa 

[Het volkslied van Israël]. Ook komt het voor dat aan de aanwezigen gevraagd wordt of zij iets 

willen zeggen, iets dat zij op het hart hebben liggen en wat zij kwijt willen. Dit gegeven houdt 

al in dat de sfeer en de omgangsvormen losser zijn dan men wellicht gewend is. Het is ook 

niet ongewoon als er in- en uitgelopen wordt, dat er humor wordt gebruikt en men tijdens de 

dienst soms gewoon even met iemand praat. 

Het openingslied bij aanvang van de sjoeldienst is Sjabbat sjalom. Dan wordt er in de handen 

geklapt en handen geschud. Men wenst tijdens het zingen elkaar Sjabbat sjalom toe. Dat is: 

vredige Sjabbat.

Sjabbat sjalom, Sjabbat sjalom,

Sjabbat, Sjabbat, Sjabbat, Sjabbat

sjalom. 2x

Daarna volgen er liederen en berachot [lofprijzingen] uit ondermeer de Sidoer. Er zijn meer-

dere Chazzans [voorzangers] die de teksten laaienen [zingend zeggen]. De Chazzan doet dat 

onder meer bij het uitspreken van het Sjema Jisraeel uit Dewariem [Deut.] 6 en ook tijdens het 

lezen van het Achttien-gebed [Amida].
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Eerst wordt de beracha [zegening] uit gesproken over de aanwe-

zige kinderen. Zij worden daartoe naar voren geroepen, waarna zij 

de Birkat Habaniem [kinderzegen] ontvangen. En vervolgens wordt 

de beracha van Aharon [Birkat Kohanim] uitgesproken over zowel 

de kinderen als de volwassenen. 

Voor de lezingen uit de Tora, Haftara en de Beriet Chadasja worden 

meerdere personen opgeroepen. Zeven voor de Tora, één voor de 

Haftara en één voor de Beriet Chadasja. Zowel mannen als vrou-

wen worden opgeroepen. Tora dat ook ‘onderwijzing’ betekent is 

de belichaming van een heel volk dat zich bezighoudt met de be-

studering van teksten van de Tora. Elke letter is heilig, geen woord 

is zonder betekenis. De ultieme bedoeling/doel van de Tora is 

Israël naar hun Messias [Jesjoea] te leiden. Jochanan [Joh.] 1:46: Wij hebben Hem gevonden, 

van wie Mosjee in de Tora geschreven heeft en de profeten, Jesjoea, de zoon van Joseef, uit 

Nazareth. 

Na het gebed voor Israël en Nederland volgt de derasja [toespraak]. Er zijn tientallen manie-

ren om iets uit te drukken, maar het belangrijkste is of hetgeen verteld wordt geloofwaardig 

overkomt. De derasja is niet zomaar een verhaaltje, daar is terdege voorbereiding bij nodig. 

Als Ger de derasja doet, bereidt hij zich altijd terdege voor. Met zijn krachtige stem weet hij 

op indringende wijze de toehoorders te boeien en hun aandacht vast te houden. Ger gelooft 

in het volk van Israël, net zo goed dat Jesjoea daar ook in geloofde. Hij benadert de goede 

boodschap (evangelie) op een eerlijke manier. Hij durft zijn ziel bloot te geven. Een type-

rende uitspraak: ‘Ik kan God niet altijd begrijpen, want waarom heeft hij dan zijn volk zoveel 

beproevingen laten doorstaan. ’Vol overgave vertelt hij wat hem boeit, dwarszit, inspireert en 

ontroert. 

Na Sjoel is er ook de mogelijkheid om aan het lernen deel te nemen. Dan kan men inzage 

krijgen in bepaalde Joodse gebruiken, maar ook in hetgeen in de Tora is te vinden kunnen 

vragen worden gesteld. Veel Sjoelbezoekers doen hieraan mee. Ook bij jonge mensen is er 

nieuwsgierigheid en interesse om  meer over de goede boodschap en het Jodendom te weten 

te komen.

foto van de Rebbe Sjlita
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Het thema van de derasja heeft als uitgangspunt de Sidra [wekelijkse lezing] die wereldwijd in 

alle Synagogen wordt gelezen. Waarbij ook aandacht wordt besteed aan het leven van alledag. 

Direct na de dienst wordt Kidoesj [heiliging van de Sjabbat] gemaakt door middel van het le-

zen van een beracha, waarna een ieder een glaasje wijn krijgt, het opdrinkt en elkaar toeroept: 

LeChajim [op het leven].

Daarna zingt men staande het Hatikwa [het volkslied van Israël]:

Kol od balewav peniewa,

nefesj Jehoedi homiea.

Oelfa ‘otee mizrach kadiema, 

ajin I ‘Tsiejon tsofieja 

Od lo awda tikwateenoe,

hatikwa bat sj ‘not alpajiem,

lieot am chofsjie bé-ar-tseenoe,

érets Tsiejon wieroesjalajiem

Zolang als diep in het hart de Joodse ziel 

nog leeft en vooruit gericht blijft naar het oosten,

het oog nog steeds naar Tsion kijkt,

is onze hoop nog niet verloren,

de hoop van 2000 jaren om een

vrij volk te zijn in ons land,

het land van Tsion en Jeroesjalajim.

Daarna heft iemand spontaan het lied: Sjalom chaweriem of een ander lied aan. Het is nu tijd 

voor nasj [eten] en drank en een smoesj [een praatje met elkaar]. 

Na de lunch is de mogelijkheid om te ‘lernen’. Lernen is een typisch Duits-Jiddisch woord. Het 

lernen is het samen bespreken en vragen stellen en gedachten weergeven, waarbij een ieder 

zijn/haar gedachten kan geven. Ook het behandelen van de Joodse tradities is daarbij aan 

de orde. 
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Joodse feestdagen
Die zijn er te kust en te keur binnen de Joodse gemeenschap en het hangt allemaal samen 

met de vroegere geschiedenis. Poerim en Jom-Kippoer zijn misschien wel de belangrijkste 

feestdagen omdat het twee uitersten zijn in het Joodse feestspectrum. Toch zijn beide feesten 

een afspiegeling van de Joodse ziel en geest - lachen en huilen, pret en ernst. 

Op bovenstaande afbeeldingen zien we de hogepriester met witte kleding aan. Ook vandaag 

de dag wordt in Sjoel op Jom Kippoer zoveel mogelijk witte kleding gedragen door alle bezoe-

kers. Als afsluiting van de dag wordt op de sjofar geblazen, zie afbeelding.

Jom Kippoer is de heiligste dag van het Joodse jaar. Een dag van inkeer, godvruchtigheid en 

ernst. De gehele dag wordt in sjoel doorgebracht. Deze dag is gewijd aan meditatie en gebed, 

waaronder veel boetegebeden en waarin gelovigen de goddelijke barmhartigheid aanroepen. 

Het is een dag vol ontzag en verootmoediging. [Lev. 23: 27-32].

Een dag van de geestelijke afrekening: Joden staan oog in oog met zichzelf en met hun 

Schepper door middel van vasten, gebed en meditatie. De avond tevoren begint men met de 

vasten dat vijfentwintig uur duurt. Maar om zich de volgende dag geheel te kunnen wijden 

aan de geestelijke plichten, moet er vlak vóór de Verzoendag flink worden gegeten. De maal-

tijd wordt beëindigd als het nog licht is, zodat er voldoende tijd is om naar de synagoge te 

gaan en het Kol Nidré  aan te horen, die vóór zonsondergang moet beginnen. 

Het Kol Nidré  is in feite geen gebed, maar een Mozaïsche formule in het Aramees. Dit is de 

oude Joodse volkstaal om geloften ongedaan te maken die overhaast en onbezonnen zijn 

gedaan. Geen gebed in de Joodse liturgie is zo bekend en heeft zo een uitwerking op de emo-

tionele en geestelijke verbeelding als het Kol Nidré. Mannen zowel als vrouwen kunnen hun 

gebedssjaal of tallit  vóór het Kol Nidré  omslaan en gedurende de hele Jom-Kippoer dragen.
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 Poerim gaat over goed en kwaad. Over intrige, macht, complotten, tegenzetten en verijdelde 

plannen. Maar ook over liefde, dapperheid, afrekening en bevrijding. Het is het verhaal van 

Esther die de Joden redde van een volkenmoord door de slechte Haman. De gebeurtenissen 

vonden plaats aan het eind van de zesde eeuw v.d.g.j. [voor de gewoonlijke jaartelling] in de 

maand Adar.

Op Poerimavond en op de feestdag zelf wordt in Sjoel de gehele rol Esther gelezen. Haman 

vertegenwoordigt het absolute kwaad, dus om Hamans naam uit te wissen maakt men veel ka-

baal als deze naam tijdens het voorlezen genoemd wordt. Dit gebeurt met veel gefluit, boege-

roep of het stampen met de voeten en met ratels. Ook worden er o.a. Kiesjeliesj [Hamansoren] 

gegeten. Dat is een gerecht dat bestaat uit koekjes met en zoete vulling. Poerim is een dag 

van spontane vrolijkheid en spotternij. Er wordt aan parodie en spel gedaan en verkleedpar-

tijen. Ook kan er gedanst worden.

Christ en Anouska tijdens 

Poerimfeest 2010
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Ger leest het verhaal van Esther voor

 

 Er wordt gedanst…

Volgens de traditie moeten zowel mannen als vrouwen het verhaal aanhoren en beiden mo-

gen de Mekieláh Esther  [Rol van Esther] lezen. Behalve een symbolische is Poerim voor Joden 

ook een zuiverende ervaring.Op Poerim worden defensieve mechanismen beslecht en rem-

men los gegooid en regels verzacht.

Siny en Ger in actie tijdens Poerim 2010
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Simchat Tora

Simchat Tora is een feest waarop wordt gevierd dat het Joodse volk de Tora bezit en leest. Het 

woord simcha betekent vreugde. 

Op Simchat Tora is de jaarlijkse lezing van Tora compleet. Op deze 

dag wordt het laatste deel ervan uit Dewariem (Deuteronomium) ge-

lezen en meteen daarna het begin van Tora, het eerste hoofdstuk van 

Beresjiet (Genesis).

Daarmee is de jaarlijkse lezing van de Tora een cyclus en heeft Tora 

zelf dus als het ware geen einde. Er wordt in de Sjoel gezongen en ge-

danst en de Tora wordt blij rondgedragen. Simchat Tora bevestigt dat 

de Joden de Tora serieus nemen, maar niet in mistroostige zin. 

Impressie Simchat Tora feest te Borne en daarop aansluitend op sjabbat de sjacha-
riet [ochtenddienst] in Sjoel 

Op donderdagavond 30 september 2010 was er de Simchat Tora viering in de Sjoel van 

Borne. 

Anderhalf uur van te voren waren Ger en Channa, Christ en Zita en ik [Anouska] daar al gear-

riveerd. De tafel, waar de ingrediënten voor na de dienst op kwamen te staan, moest in orde 

worden gemaakt. Er waren tal van lekkernijen, veel zoete cake, vijgen en amandelsnoepjes, 

maar ook stokbrood, franse kaas en nog meer lekkers. 

Maar in Sjoel zelf moest de Bima worden klaargezet met de kaarsen eromheen en het allerbe-

langrijkste, de Tora zelf. Ger had een schitterend kastje laten maken en daar stond een nieuw 

pronkstuk in: De Tora. Het bevond zich opgerold in een, met goud afgewerkte hemelsblauw 

fluwelen koker. ‘Deze is uit Amerika afkomstig’, vertelde Ger met zekere trots terwijl hij mij 

het kleinood toonde. Ik was inderdaad onder de indruk. Simchat Tora was in de vier jaar dat 

zij in Sjoel bezig waren nog niet eerder gevierd met een Tora-rol. Ik, en de andere bezoekers 

die later binnen kwamen, waren in stille afwachting. Niemand van de aanwezigen wist precies 

wat hem of haar te wachten stond. 

Een speciaal lied, dat betrekking had op de Simchat Tora, maar ook iets met vrede van doen 

had, zou in ieder geval worden gezongen. Daar hadden we nog, enkele dagen daarvoor, bij 

Siny thuis bloedig op geoefend. 

Rond half acht was Kees van Dorth ook gearriveerd en kon de dienst beginnen. Eerst werden 

de berachot [lofzeggingen] en het uitspreken van het Sjema gedaan. Daarna moest een voor-
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aanstaand lid van de gemeente, die Chátan Tora [bruidegom van de Tora] wordt genoemd, de 

laatste verzen uit Tora voorlezen. En werd het begin van Tora gelezen door de chatan Beresjiet 

[bruidegom van Beresjiet [Gen.]], gevolgd door het Simchat Tora lied. 

Toen hielden wij de adem in, er was ineens geritsel, geschuifel, uit het niets kwam een bal-

dakijn [Tallit] tevoorschijn. Wat gebeurde er? Wat moesten wij? Er werd gevraagd naar vier 

personen die de baldakijn omhoog konden houden. Eén persoon werd uitgenodigd om met 

de Tora-rol boven het hoofd onder de baldakijn te lopen gevolgd door zingende mensen die in 

processie er achteraan liepen te dansen en te zingen. Ik was getuige van iets wat ik nog niet 

eerder had meegemaakt. De Tora, die gefêteerd werd als was het de bruid op haar trouwdag. 

Kees van Dorth hield de fakkel brandende door geregeld met een nieuwe aanhef van een lied 

te beginnen en zorgde ervoor dat de stemming erin kwam. Zo werd er achtereenvolgens met 

veel verve het lied van Hawa nagilla gezongen en wij liepen rondjes om de Bima heen met 

de baldakijn omhoog. Dit gebeurde diverse keren. Iedereen vond het heel bijzonder. Iedereen 

was verrukt. 

Ik ook, want ik mocht met de Tora boven mijn hoofd onder de baldakijn lopen. ‘Ga er maar 

onder lopen’, zei Ger en sloeg intussen met een tamboerijn in zijn hand de maat evenals 

Christ die de sambaballen hanteerde en de liederen luidkeels meezong. Het was duidelijk, 

Simchat Tora was iets speciaals. 

Op de Sjabbat [zaterdag] die hierna aansluitend volgde, was er weer een sjoeldienst in Borne. 

Er was niet veel ruimte in de keuken omdat die dag een damwedstrijd werd gehouden en 

ook de zitruimte was bezet, dus het was passen en meten deze keer, maar we moesten het 

er maar mee doen. De dames Zita en Channa lieten zich hierdoor tenminste niet uit het veld 

slaan en togen aan het werk. Binnen een uur was de sjoel omgetoverd in een uitnodigend 

ambiance van culinair genot en spiritualiteit. Ondanks het karige aantal bezoekers [vakantie] 

was er genoeg animo om te zingen, jammer dat Siny er niet was, want sommige [nieuwe] 

liederen werden wat aarzelend en onwennig ingezet, maar gelukkig volgde er daarna ook wat 

van het bekende repertoire zodat iedereen zich weer naar harte kon uitleven.

Kees van Dorth deed deze Sjabbat de derasja. Hij refereerde aan het eerste hoofdstuk van 

Beresjiet [Genesis] en de Joodse Bijbelse telling vanaf het begin van de schepping. De eer-

ste zes dagen van de schepping hebben geen naam, maar worden dag één, dag twee enz. 

genoemd. Alleen de zevende dag heeft een naam gekregen: Sjabbat, want G’d rustte op de 

zevende dag. De zevende dag is door G’d geheiligd, dat wil zeggen apart gezet. Als teken van 

Zijn volbrachte scheppingswerk en als een opdracht voor ons om ook te rusten. De Bijbel 

leest als een open boek, niemand kan eromheen.
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Na de derasja en de gezangen werd er Kidoesj gemaakt en kon er worden geluncht. Men kon 

ook deel nemen aan het Lernen. Tijdens de lunch werd er ook nog even gerefereerd aan de 

Tora-lezing over de Sjabbat. Na een vraag aan verschillende dames hoe men de Sjabbat be-

leefde en of de Sjabbat geen belemmering was, reageerden iedereen eensgezind: de Sjabbat is 

geen crime. Iedereen zag er wekelijks naar uit, voor geen van allen was het een heilig moeten 

of iets opgelegd. Men beschouwde het als een rustpunt, een soort reiniging en men zorgde 

ervoor dat alle boodschappen etc. vóór die tijd zijn gedaan zodat men rustig de Sjabbat kon 

ingaan.

In de keuken moest intussen ook het werk worden gedaan. De afwas en het opruimen en 

sorteren van de spullen. We konden er maar navenant terecht omdat het damtoernooi in 

de andere ruimte nog steeds aan de gang was en de deelnemers zich geregeld op de gang 

vertoonden om buiten te gaan roken. In de keuken botsten we zowat tegen elkaar aan. Van 

de weeromstuit sneuvelden er twee glazen in de gootsteen. Er was nergens een glasbak te 

bekennen. Zita die zich desalniettemin niet uit het veld liet slaan, behield haar kalmte door 

onmiddellijk de glassplinters in een leeg kartonnen pak te doen. ’Opgeruimd staat netjes’, zei 

Channa even later die de plastic vuilniszak buiten neerzette.  ‘We komen er wel, we kunnen 

ons overal aanpassen’, zei ook Zita. Vele handen maken licht werk. We deden het met z’n 

allen, de boel opruimen. 

Maar zijn de twee dames het nu nooit eens zat om iedere keer maar weer zoveel moeite te 

doen? Van boodschappen doen en alles maar weer inslaan voor Sjoel en dan ook nog eens 

met al die feestdagen er tussendoor? En hun mannen ook, die weer iedere keer opnieuw een 

decor moeten creëren want dat het een voorbereiding is, is zo zeker als wat. ‘Het is heel wat 

maar….we gaan er voor. We vinden het heerlijk om te pionieren’. En daarmee maakten zij 

duidelijk wat zij zich ten doel hadden gesteld. Hun missie vervullen, ongeacht de omstandig-

heden. Ze hebben ervoor gekozen om dit te doen en zoals Christ zelf zegt: ‘en ons geluk is 

om dit te mogen doen’.

Mensen kwamen, mensen gingen. Dat is meestal als er ergens een nieuwe start wordt ge-

maakt. Zo ook in deze Sjoel. Maar iedereen is vrij om zich ergens bij thuis te voelen.

Sjoelbezoek schept geen verplichting. Het is een open gemeenschap waar respectvol met 

andermans mening wordt omgegaan. Men kan na de dienst eindeloos met elkaar ‘smoezen’ 

en tijdens het ‘lernen’ is er ook ruimte voor discussie. 

Zonder hulp en steun van anderen kan de Sjoel niet bestaan. De ‘anderen’ zijn de mensen 

die achter de schermen werken en o.a. zorg dragen voor de lunch die met liefde wordt bereid 
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door Channa, Zita en Anouska, het geluid, de entourage, het videoscherm waarop de lofprij-

zingen komen te staan enz. Dat alles kan alleen gebeuren als men zich geruggensteund voelt 

door deze anderen. Hierbij noem ik ook nog twee personen: Gerrit Stoeten die onder meer 

de presentatie met de beamer verzorgt en Yochanan Pronk die een groot aandeel heeft in de 

liturgie.

Tenslotte
Wat zoekt iemand in het geloof. En wat brengt iemand tot het geloof in de Eeuwige en Zijn 

Zoon, Jesjoea de Messias. Verandert een mens in zijn leven? Is het zo, dat iemand naarmate 

hij/zij ouder wordt, zich ineens met geloofszaken gaat bezighouden? Voor sommigen is het 

misschien een manier om het gevoel terug te krijgen dat ooit is kwijtgeraakt maar nu weer 

zoekende is naar bepaalde zekerheden. De greep op vele zaken is minder geworden en is 

zelfs op losse schroeven komen te staan. Men heeft het alleen maar druk, druk en nog eens 

druk en tijd voor enige bezinning schiet er dikwijls bij in. De mensen lijken de kracht te 

missen om dichter bij het geloof te komen doordat zij zo nauw betrokken zijn bij de heden-

daagse materialistische wereld, doordat hun geest in beslag wordt genomen door de materi-

ele belangen van dit leven. Hun geest en hun hart is zover verwijderd van een rustpunt. Een 

rustpunt dat nodig is om even weg te komen van de hectische maatschappij. Maar geloof is 

ook steunpunt voor degenen die het moeilijk hebben met de maatschappij, met mensen in 

hun onmiddellijke omgeving, met zichzelf en/of het leven in het algemeen. En soms is het 

de beste keuze die men ooit heeft gemaakt, wat hun leven totaal verandert. Weer grip op het 

leven krijgen. Maar het maakt niet zoveel uit wat de oorzaak was voor bepaald gedrag. Het 

gaat om het doorbreken ervan. 
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Ach, ook al ontbreekt het u aan tijd, 

er is altijd wel even tijd,

voor bezinning en contact te maken

met de schepper. 

Er is altijd wel even tijd,

die wordt benut voor een geestelijk ‘oppepper’.

Er is altijd wel even tijd,

om te zoeken en een tijd voor rust,

opnieuw passie voelen voor de Almachtige

en te luisteren naar al de prachtige,

gezangen, gebeden, de derasja’s met veel gevoel

zodanig, dat de buitenwereld een moment wordt vergeten.

dat is het streven van de Messiaanse Sjoel, 

Na afloop wordt er ‘gesmoesd’ en ook gegeten. 

De Messiaanse sjoel, een stroming binnen het Jodendom, dat zijn we en willen we graag zijn 

tot eer van de eeuwige.
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BeteKenis Van De geBruiKte HeBreeuwse woorDen  

Adon olam Heer van de wereld, gezongen als begin lied in Sjoel

Aharon Aaron, de hogepriester

Amida Letterlijk: staand, het achttiengebed

Bar mitzwa Zoon van het gebod, religieus volwassen, 13 jaar

Bat mitzwa Dochter van het gebod, religieus volwassen, 12 jaar

Bemidbar Numeri

Beracha [mv. Berachot] Zegenspreuk  

Beresjiet Genesis

Beriet Chadasja Het vernieuwde testament

Beth ha Knesset Huis van samenkomst

Beth ha Midrasj Leerhuis

Beth ha Tefilla Gebedshuis

Bima Letterlijk: verhoging, voorleestafel voor Tora-lezen

Birkat Habaniem Zegen voor de kinderen

Birkat Kohaniem Priesterlijke zegen

Challe  [mv. Challot] Gevlochten brood voor de vrijdagavond 

Channoeka Joods feest, herinwijding van de Tempel

Chatan Beresjiet Bruidegom  van Beresjiet 

Chatan Tora Bruidegom van de Tora

Chaveriem Vrienden

Chazzan Voorzanger, die de gebedsdienst leidt

Choemasj De Tora en deel van de profeten en geschriften

Derasja [Jiddisch: Droosje] Toespraak 

Dewarim Deuteronomium

Een kelehenoe Slotlied in de Sjoeldienst 

Emmaüs Warme bronnen

Erev-Sjabbat Vrijdagavond, begin van de Sjabbat

Haftara Deel uit de profeten en geschriften na de Toralezing

Hatikwa Volkslied van Israël

Jesjoea Hebreeuws voor Jezus

Jiddisch Dialect van Hebreeuws, Duits en Slavische talen 

Jochanan Johannes

Jom Kippoer Grote Verzoendag, dag van inkeer

Joseef Jozef

Kehila [mv. Kehilot]      Joodse gemeente
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Kesjer Verbinding

Kidoesj Wijdingsgebed van Sjabbat en feestdagen 

Kiesjeliesj Koekjes [in de vorm van oren: hamansoren]

Kille [Jiddisch] Joodse gemeente, Hebr.: Kehila

Kipa [Ned.: keppel] Hoofdbedekking

Kol Nidré Alle geloften. Lied op de vooravond van Jom Kippoer

Kosjer Rein volgens Joodse opvattingen 

Le Chajim Op het leven

Lernen Bespreken van allerlei uiteenlopende onderwerpen

Matze [mv. Matzot] Ongezuurd brood 

Megilla Perkamenten rol

Mikwe Ritueel bad waarin Joden zich reinigen

Nesjomme Betrokkenheid, gevoel

Pesach Het Joodse Pasen 

Poerim Lotenfeest

Roeach haKodesj Heilige Geest

Seder Orde. De orde van de liturgie op sederavond

Sidoer Letterlijk: volgorde, Gebedenboek

Sidra Het Toradeel dat wekelijks gelezen wordt

Simchat Tora  Vreugde van de Tora

Sjabbat [mv. Sjabbatot] De zevende dag van de week [zaterdag]

Sjachariet Ochtendgebed [ochtenddienst]

Sjalom Vrede, harmonie

Sjaoel Hebreeuws voor Paulus

Sjema Hoor, van het Hoor Israel, Deut.6:4 

Sjoel Jiddisch woord voor Synagoge

Sjofar Ramshoorn

Soeka Loofhut 

Soekot Loofhuttenfeest

Synagoge Sjoel

Talidim Discipelen, mv. 

Tallit Gebedskleed, herkenbaar aan de tsitsit

Tanach De Joodse Bijbel

Tisja be’av Een van de vastendagen

Tora De vijf boeken van Mosjee

Tsitsit De kwastjes aan de vier hoeken van de tallit 
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Voor alle informatie

Ger en Channa Blesing

Telefoon: 0546-825413

Email: gerritblesing@kpnplanet.nl

Website: www.messiaansesjoel.nl

Bijdragen en giften

Uw bijdragen/giften kunt u overmaken op bankrek.nr. 601052528

t.n.v. CL. van Amelsfort te Almelo inzake Messiaanse Sjoel

Locaties

Borne: Gebouw De Fontein aan de Twijnerstraat 6

Andere locaties: zie website

 



Iets wat je leuk en prettig vindt, doe je graag en dan neem je de eventuele zwaarte 
ervan op de koop toe. Voor lief, zoals dat met een mooi woord heet.
Dat gold ook voor het schrijven van dit boekje. Ik vond het leuk om het te mogen doen 
en daarom nam ik deze [kleine] inspanning voor lief. 
De Pioniers van de Messiaanse Sjoel vinden het leuk om hun werk te mogen doen 
en daarom is het voor hen ook geen straf. Maar leuk, is een te gemakkelijk woord, zij 
zien het als een opdracht, als een soort levensvisie die zij met verve vervullen want 
ga er maar eens voor staan als men eens weet wat er allemaal bij komt kijken. Een 
organisatietalent, inzet en vooral pionierschap, die zij vijf jaar geleden zelf vanuit hun 
geloof zijn begonnen. Het draagt toch wel een behoorlijke verantwoording om iedere 
keer maar weer opnieuw enthousiasmerend te kunnen vertellen en het publiek te 
raken. Zoiets vereist kennis van zaken, verdieping van de materie en open te staan 
voor eventuele kritiek. Maar ook zorg dragen voor de dingen die achter de schermen 
gebeuren zoals zich op de hoogte houden van het wel en wee, van de Messiaanse be-
zoekers - en vooral de zorg voor de catering. Zoiets vergt aandacht en vooral inspan-
ning, want met hoogtijdagen staan er altijd de heerlijkste gerechten. 

Hun ondernemerschap is echt wel een pluim waard, ik heb er soms versteld van ge-
staan dat zij zich door niets en niemand laten weerhouden om hun visie uit te dragen. 
Ik heb gedurende een jaar een kijkje kunnen nemen in deze Messiaanse Gemeenschap 
en ervaren hoe boeiend en leerzaam het was, maar ook kunnen ervaren op welke wijze 
zij dit doen en hoe zij alle ongemak erbij voor lief nemen. En daarom mag na vijf jaar 
hier weleens iets over geschreven worden.

Anouska van de Stolpe




