Op zaterdag z4 december zoo5 had

sindsdien lid van een grote messias-

ik in een"Amsterdamse sjoel kennis

dat iemand hem, als orthodoxe Jood,
een Nieuw Testament zou aanbieden

gemaakt met Jitschok, een orthodoxe

en ten tweede leek het hem vreemd

inmiddels goed Nederlands en

dat het een Jiddisch exemplaar zou

een vurige discipel van Jesjoea
geworden. Baruch haShem!

Jood uit Praag. Hij sprak Jiddisch en
was op zoek naar iemand die ook

Jiddisch spreekt. ln de synagoge
weten ze dat ik ult Duitsland

afkomstig ben en deze taal, die erg

zijn, want zoiets bestond volgens
hem toch niet! Croot is zijn verbazing als ik hem verheugd meedeel

veel op het Duits lijkt, redelijk

dat een Jiddisch Nieuwe Testament
wel degelijk bestaat en sterker nog,

beheers. Vandaar dat ik aan .f itschok

dat ik een exemplaar in huis heb om

werd voorgesteld. Hij vond het zo

aan een ,f oodse man of vrouw te

leuk om met mij in het.f iddisch te

geven. Dat was hij dusl!l

praten, dat hij gedurende de hele

Deze zaterdas in de sjoel was de dag

dienst naast mij en mijn gezin wilde
zitten. Hij vertelde dat hij 's nachts

roor Chanoeka en het is een Joodse
traditie om elkaar met Chanoeka

had gedroomd dat iemand hem een

cadeautjes te geven. lk nodigde

Nieuw Testament in het Jiddisch zou
geven en vroeg mij of ik wist wat die

daarom Jitschok uit om de volgende
avond bij ons Chanoeka te vieren.

droom kon betekenen. Ten eerste
vond híj het niet voor de hand liggen

Dat wilde hij wel en die avond heb ik
hem het meest kostbare en meest
d

íerbare Chanoeka-cadeau

gegeven: een Hebreeuws-

Jiddisch Nieuw Testament.
Zijn blijdschap was des te

grotertoen hijzag, dat het
niet alleen in zijn moedertaal, Jiddisch vertaald was,
maar bovendien in 'Lashon

Qodesh', in de heilige taal,
het Hebreeuws! lk heb die
nacht tot vroeg in de

ochtend met hem over
Jesjoea gesproken en hem

alles uitgelegd. Vier
maanden later kwam hij tot
geloof, werd gedoopt en is

belijdende gemeente. Hij spreekt
is

