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Aan onze familie, vrienden en allen die betrokken zijn bij ons werk. 

 
Terugblik en vooruitblik 
Samengesteld door Kenna Schipper-Velema – medewerkster en echtgenote van de voorzitter. 

 
We zijn momenteel op een punt aan gekomen waarop we graag wat meer bekendheid 
willen geven aan het werk, waarmee we al ruim 20 jaar bezig zijn. 
Dit in de eerste plaats om te getuigen van Gods leiding, hulp en trouw die we hebben 
ervaren in ons leven.  
Dit jaar mochten we in dankbaarheid gedenken dat we 20 jaar getrouwd zijn. Daarnaast is 
het ruim 20 jaar geleden dat de Stichting Boaz Evangelie Support werd opgericht. 
 
Hoe is het begonnen? Waar heeft het toe geleid? Waar zijn we nu mee bezig? 
Wat zijn de plannen voor de toekomst? 
 
Door zijn werk als vrijwilliger bij de Bunyan Stichting werd Henk bepaald bij de noodzaak om 
ook de Joodse mensen bekend te maken met de Messias. Namelijk op dezelfde wijze als de 
Heere Jezus dit deed in Joh.5:39: “U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig 
leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen”. En Lukas 24:27: “En Hij begon bij 
Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was”. 
Henk heeft daarna ongeveer 12 jaar gewerkt aan het boek “De Messias geopenbaard in de 
Heilige Schrift”, met ruim 300 teksten uit het Oude Testament en de vervulling daarvan in 
het Nieuwe Testament en/of de teksten die erop betrekking hebben. 
Dit boek werd en wordt in de eerste plaats verspreid in Israël door de Bible Society in Israel 
in het Engels, Hebreeuws/Engels, Jiddisch, Arabisch en vele andere talen.  
Het werk heeft zich inmiddels geweldig uitgebreid en verbreed. 
Momenteel is het boek verkrijgbaar in de talen: Nederlands, Engels, Hebreeuws, Jiddisch, 
Russisch, Arabisch, Duits, Frans, Zweeds, Spaans, Portugees, Italiaans, Koreaans en Tagalog.    
Verschillende talen wachten nog op de definitieve afronding zoals het Chinees, Farsi, 
Hongaars, Thais en Albanees.  
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Via onze website kan iedereen die interesse heeft ons boek gratis aanvragen en dat gebeurt 
ook. B.v. een Joodse professor uit Zuid-Afrika die op zoek is naar de ware identiteit van de 
Messias. Of iemand vraagt voor een zendeling in Brazilië een Portugese uitgave aan. Met het 
gevolg dat we er nu 25 Portugese edities naar toe konden sturen voor voorgangers, oudsten 
en jeugdleiders.  
Of door een organisatie die werkt in Cuba en voorgangers daar toerust. Met het gevolg dat 
één van deze voorgangers in Cuba weer contact zoekt met Joodse mensen. 
De Heere werkt op vele- en wonderlijke manieren. We baden al heel lang voor iemand die 
het boek over zou kunnen zetten in het Koreaans, maar dat lukte niet. Tot we via e-mail, 
vorig jaar oktober, een verzoek kregen van een Koreaanse voorganger: “Geef ons alstublieft 
de copyrights, want ik heb uw boek vertaald in het Koreaans. Ik wil het graag laten drukken 
en voor de Kerstdagen aan 500 voorgangers cadeau doen.” En dit is gebeurd!      
We hebben inmiddels andere verspreidingspunten gekregen nl. drie punten in de Verenigde 
Staten, een organisatie die onder Joodse mensen werkt in Australië, in de Oekraïne, in 
Hongarije, in Albanië en op de Filippijnen. 
Op initiatief van Henk is het boek overgezet in het Tagalog, de taal die gesproken wordt op 
de Filippijnen, het land waar ik acht jaar in de zending gewerkt heb. Op het eiland Mindoro 
worden momenteel 50 exemplaren verspreid onder voorgangers en het was een heel 
emotioneel moment om te zien hoe het boek werd overhandigd aan de voorganger van de 
gemeente, die indertijd met Gods hulp tot stand is gekomen. 
 

 
Het overhandigen van de “Messias Geopenbaard” in het Tagalog aan de  
Naujan Bible Church in Naujan, Mindoro, Filippijnen. 
 
Een ander hoogtepunt dit jaar was de druk van een verkorte Engelse uitgave met 
Hebreeuwse namen, om zo te laten zien dat ook het Nieuwe Testament van oorsprong een 
Joods boek is. Dit is vooral belangrijk om de orthodox Joodse mensen te bereiken. Deze 



suggestie werd gedaan door een Messias belijdende broeder in Virginia. Hij heeft ook 
meegeholpen aan de totstandkoming en inmiddels al vele exemplaren verspreid. 
Momenteel laten we 1000 exemplaren in het Jiddisch drukken voor de organisatie van een 
jong Messias belijdend echtpaar dat werkt in New York. Ze zeiden al zes jaar gebeden te 
hebben voor dit soort materiaal. 
In 2012 is Henks boek “Israël Gods oogappel” verschenen: beloften voor Israël in verleden, 
heden en toekomst. Het is inmiddels vertaald in het Engels en begin volgend jaar hoopt onze 
vertaler te beginnen met de Russische versie. 
Dit alles is niet ons werk, maar Gods werk en we ervaren dagelijks Zijn leiding, wijsheid en 
kracht. 
We hadden dit alles niet kunnen doen als we vanaf het begin geen toegewijde medewerkers 
en mee bidders hadden gehad. Een paar namen willen we noemen: Marcel Rijsdijk, onze 
typograaf en Henk Post die een speciaal programma opgezet heeft om de Bijbelvertalingen 
over te kunnen zetten en David van Capelleveen, onze deskundige op het gebied van het 
Hebreeuws en Jiddisch. 
We denken ook aan ons Bestuur en zijn blij met ons nieuwe bestuurslid Tinie de Vegt die al 
verschillende initiatieven ontplooid heeft om het werk te ondersteunen. Ook zij verspreidt 
het boek van de Messias in Israël. 
Voor meer informatie verwijs ik naar onze vernieuwde website 
www.boazevangeliesupport.com 
Kenna Schipper-Velema 

 

Victor Kalisher, directeur van de Bible Society in Israel over 
Boaz Evangelie Support: 
 
“En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem 
geschreven was” (Lukas 24:27, HSV) 
  
De Messias is inderdaad in de Schriften geopenbaard! Maar we hebben een grote behoefte 
en liefde nodig om “mee te lopen” met de kinderen van Israël en hen “geduldig” te 
onderwijzen en uitleg te geven over Yeshua, hun Messias uit de boeken van Mozes, de 
Psalmen en de Profeten. Jezus deed dit met de Emmaüsgangers; hun hart was brandend in 
hen toen Hij onderweg tot hen sprak en de Schriften voor hen opende. Daardoor werden 
hun ogen geopend en herkenden zij Hem.  
Dit is precies wat broeder Henk Schipper en zijn vrouw Kenna doen door middel van de 
publicatie en verspreiding van het boek De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift, en dat 
is ook het verlangen van de Bible Society in Israël: zich uitstrekken naar het volk van Israël 
met de volheid van de Schriften, zodat mensen behouden worden. Daarom was het zo’n 
bemoediging en zegen om, nu al een aantal jaren geleden, elkaar te ontmoeten en sindsdien 
samen te werken in deze missie en bediening.    
Dit boek geeft grondig onderwijs in de Messiaanse boodschap van de Bijbel en de volheid 
ervan, en doet dit op een objectieve manier die volledig in lijn is met en trouw aan het 
Woord van God. Het is een effectief en toegankelijk middel waarmee we ons met het 
Evangelie kunnen uitstrekken naar Joden, zodat ze begrijpen dat geloof in Christus feitelijk 
hun Joodse identiteit vervult, en daarmee ook hun Messiaanse verwachting. 
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Vooral in deze tijd is het echter ook heel belangrijk en noodzakelijk onderricht voor de kerk, 
voor iedere gelovige, Jood of niet-Jood. De gebeurtenissen die tot de terugkeer van onze 
Messias zullen leiden, spitsen zich toe en dat houdt in dat de relaties tussen Israël en de 
volken, evenals Gods betrekkingen met beide cruciaal worden. Daarom is het urgent en 
essentieel dat we ons uitstrekken naar de Joden – en tegelijk de kerk, elke gelovige, de 
gelegenheid geven de waarheid te verstaan over de voornaamste en centrale boodschap van 
de Bijbel door de Messias te openbaren. Immers, in Hem volvoert God Zijn plannen voor de 
hele mensheid.  
In de laatste zeven jaar is de Bible Society in Israël gezegend door de vrijgevigheid van de 
Stichting Boaz. We mochten het boek verspreiden onder duizenden Joden en Arabieren in 
Israël, maar ook onder velen met een andere achtergrond. De reacties en getuigenissen 
waren erg bemoedigend en opbouwend.  
Daarom bid ik dat de productie en verspreiding van De Messias geopenbaard in de Heilige 
Schrift zowel Joden als niet-Joden zal blijven zegenen en hun ten goede zal komen, en velen 
van hen voor de Messias zal winnen.  

 
 
Op de foto Victor Kalisher (l) en Henk Schipper (r) 

 
Van de voorzitter. 
Dankbaar ben ik dat de Heere ons werk zo gezegend heeft en dat Hij meerdere keren ons 
heeft bevestigd en bemoedigd. Dat waren voor ons tekenen om met ons werk door te gaan. 
We zijn ook heel dankbaar dat het Israëlisch Bijbelgenootschap in Jeruzalem zich vanaf het 
begin ingezet heeft om het boek “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift” in Israël in 



vele talen te verspreiden. In hun Bijbelshop komen mensen uit de gehele wereld om kennis 
te nemen van hun arbeid en hun boeken aan te schaffen.  
Omdat het boek over de Messias op dit moment het belangrijkste boek is dat wij 
verspreiden, wil ik iets dieper ingaan op onze motivatie en ons doel.  
 
Wij hebben dezelfde motivatie als de Heere Jezus en Zijn discipelen. En dat is om aan te 
tonen waar het in het Oude Testament, de Tanakh, over de Messias gaat. En wat was hun 
doel? Om uit de Tanakh aan te tonen dat al de dingen die toen gebeurden en nu in het NT 
beschreven staan, in de Tanakh al geprofeteerd waren door Mozes, de Profeten en in de 
Psalmen te vinden zijn. Dat was ook mijn doel. 
Wij evangeliseren dus niet, wij dringen niemand iets op. Joden en niet-Joden kunnen ons 
werk bestuderen, het erkennen als de Waarheid of het op allerlei gronden afwijzen. En als 
mensen door deze studie tot geloof in de Messias Jezus komen dan danken we de Heere 
voor Zijn werk. Ook wordt door dit boek de eenheid tussen Oud- en Nieuw Testament 
aangetoond. Bovendien wordt aangetoond dat er veel profetieën in het OT staan die nog 
wachten op hun vervulling, profetieën waar velen, door de vervangingstheologie, geen raad 
mee weten of denken dat deze al vervuld zijn.  
 
Ook het boek “Israël Gods oogappel” wordt in de Engelse taal in Israël en de USA verspreid. 
Dit project loopt nog niet zo lang, maar de eerste reacties zijn zeer bemoedigend. Binnenkort 
hopen we dit boek als E-book uit te geven. 
Als er nog andere talen gereed zijn, hopen wij een CD te laten maken waarop alle talen van 
het boek “De Messias geopenbaard in de heilige Schrift” te lezen zijn. Tot slot: “Aan God alle 
eer”.  

 

Een nieuwe veldwerker. 
 Ons nieuwe bestuurslid Tinie de Vegt geeft ook lezingen over Israël.  
De lezingen kunnen bijvoorbeeld gaan over de beloften aan Israël in verleden, heden en 
toekomst. 
En over de huidige situatie in Israël ten aanzien van de Messias belijdende gemeenten en 
Messiaanse organisaties. 
Als u een boeiende avond wilt organiseren over Israël in uw gemeente, voor uw vereniging, 
club of voor een groep, dan kunt u contact met haar opnemen. 

 



U kunt haar bereiken via email of telefoon: 
Emailadres: ishah5770@gmail.com 
Telefoon: 06-29208096 
 
De werkzaamheden van de Stichting Boaz hebben in 2016 voortgang kunnen 
vinden en zijn bijzonder gezegend door de genade en goedheid van de Heere. 
Hij heeft onze gebeden verhoord en heeft voorzien in alle dingen, zowel 
materieel als financieel.

U mag deze brief doorgeven aan ieder die geïnteresseerd is in dit onderwerp. 
 

ANBI  Algemeen Nut Beogende Instelling 

 

Bankrekening:  IBAN NL83RABO0137210493 
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