Kesjer cursus
De Kesjercursus zal:
•
•
•

Uw inzicht verrijken in Gods woord en wie Jezus is
Uw geloof verdiepen in God en Zijn trouw aan ons mensen
U verbinden met het Joodse volk en met Gods land Israël

KESJER

De Kesjercursus bestaat uit 10 lessen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jezus de Jood
Jezus de rabbi
Jezus de Messias
Het Joodse karakter van de bijbel
Verlossing is uit de Joden
De grote scheuring
‘Christelijk’ antisemitisme
Fysiek herstel en wedergeboorte van Israël
Israël - profetie vervuld
Gods toekomst met Israël

Elke les bevat:
•
•
•
•

Aanbidding - met o.a. Hebreeuwse liederen
Een eenvoudige studie van een Hebreeuws woord
De themales (zie boven)
Mogelijkheid voor vragen

Cursus over de Joodse wortels van het christendom

leg de verbinding
jodendom - christendom - israël - de kerk

gebeurtenissen in het Midden-Oosten
De Kesjer cursus bestaat uit 10 lessen:

Kesjer betekent: VERBINDING
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Jezus is Jood
Jezus als Rabbi
Jezus de Messias
Het Joodse karakter van de bijbel
Het heil is uit de Joden
De grote scheiding
'Christelijk' antisemitisme
Fysiek herstel en wedergeboorte van Israël
Israël - vervulling van de profetie
Gods toekomst voor Israël

Cursus over de Joodse wortels van het Christendom

Elke les bevat:
* Aanbidding - met o.a. Hebreeuwse liederen
* Mogelijkheid voor vragen en discussie
* Een eenvoudige studie van een Hebreeuwse woord
* De hoofdles (zie boven)

Van scheiding naar eenheid

Meer informatie over de Kesjercursus in Nederland bij Stiching
Shoresh: www.shoresh.nl . Hier kunt u ook terecht voor informatie
over het organiseren van een Kesjercursus in uw eigen omgeving
/ kerk / gemeente.

Leg de

Verbinding
Jodendom - Christendom - Israël - de Kerk

Kesjer is bedoeld voor u

Kesjercursus

Jezus, de Messias, is gekomen om ieder, die dat wil
aanvaarden, vrede te brengen tussen hem/haar en de
enige ware God: de God van Abraham, de God van
Isaäk en de God van Jakob! Daar mag u op vertrouwen,
als u Jezus hebt aanvaard als Gods Zoon, die de straf
op uw overtredingen van Gods normen (Tora) in uw
plaats heeft gedragen (Joh.1:12).

Leer het leven met Jezus vanaf de basis en ontdek
ook, hoe 6000 jaar geloofs-geschiedenis vanaf Adam
en Eva tot op heden naast veel zegen ook helaas
grote scheidingen heeft meegemaakt. God is bezig
een einde te maken aan deze scheiding die binnen
het lichaam van de Messias heeft plaatsgevonden. Hij
brengt de twee, Jood en niet-Jood, bij elkaar en maakt
ze tot één Lichaam.

Als christen hebt u vooral uit het Nieuwe Testament
geleerd hoe u moet leven. Maar beseft u ook dat het
volmaakte werk van Jezus al aangekondigd is in wat
we nu noemen het Oude Testament?
Jezus zei, dat niets van de Tora zal vervallen en Hij liet
dat in de praktijk van Zijn leven zien; niemand kon Hem
op een overtreding van de Tora betrappen.
Wat voor waarde hecht u aan de Tora en het gehele
Oude Testament, het grootste deel van uw Bijbel?
Kan het er, bij wijze van spreken, eventueel worden
uitgescheurd als het toch verouderd is? Hoe zit het
eigenlijk met die Tora, de vijf boeken van Mozes?
Als u hebt ontdekt dat het Nieuwe Testament niet los
te verstaan is van het Oude, dan zult u vanzelf meer
hierover willen gaan weten. Zeker als u ontdekt hebt
dat het Oude Testament een verbond van liefde en
genade is met het volk Israël in de eerste plaats, maar
ook met u, Messiasbelijdende gelovige (christen) uit de
volkeren.
Met dit besef gaat uw geloof groeien. Dat kan ook niet
anders, als u uw leven gaat inrichten naar de maatstaf
van God en gaat doen, wat Hij zegt. U gaat ervaren,
dat Zijn woorden in de Bijbel kloppen als u ze doet.
Van Alef naar Beet
Als u A (alef) heeft gezegd, dus door Jezus met God
verbonden leeft, dan moet u ook B (beet) durven
zeggen, namelijk doen wat God in Zijn gehele Woord
zegt.
Na de bekende Alpha-cursus zou u kunnen zeggen, dat
deze Kesjercursus een logisch vervolg is. U ontwikkelt
op revolutionaire wijze verder door zo te leven als
Jezus, de discipelen, Paulus en de tienduizenden
Messiasbelijdende Joden van de eerste gemeente in
Jeruzalem, geleid en gezegend door de Heilige Geest.

Met de Kesjercursus komt u in verbinding met de
Messiasbelijdende Joodse gelovigen, die door die
scheiding tussen de christelijke kerken en de Joodse
synagoge bijna 2000 jaar hun Joodse identiteit
niet konden en mochten beleven. Nu ‘de tijd van de
heidenen’ bijna voltooid is en God de sluier van Zijn
eigen volk Israël aan het wegnemen is, is het moment
aangebroken om radicaal met de antisemitische
vervangingstheologie binnen de christelijke kerk af te
rekenen en de weg van verzoening en vergeving op
te gaan.

De Kesjercursus brengt u in verbinding met God,
met Gods Woord, met Gods volk Israël, door Jesjoea
haMasjiach (Jezus, de Messias), een noodzakelijke
en zeer inspirerende zoektocht naar het leven, zoals
Jesjoea ons dat heeft voorgeleefd. Jesjoea als de
Joodse Messias, levend uit de Tora zoals door God
bedoeld, gestorven en opgestaan volgens de profetie
van het gehele Oude Testament en de actualiteit van
het Nieuwe Testament.
Bovendien zult u, door de Bijbel met Joodse ogen te
lezen, veel meer zicht krijgen op de komst van Jesjoea
als Koning en het toekomstperspectief van Israël en de
volkeren gaan zien.
Voor wie is deze cursus bedoeld?
Voor ieder die zich willen verdiepen in het Hebreeuwse
denken van de Bijbelschrijvers, in het handelen van
God door de eeuwen heen en in de toekomst van het
land en volk Israël. Historische feiten en achtergronden
van de eerste gemeente en de afscheiding van de kerk
van Israël komen aan de orde. En in de cursus zit een  
introductie in de oorspronkelijke taal van de Bijbel, het
Hebreeuws.
Van wie gaat deze cursus uit?
De Kesjercursus gaat uit van Stichting Shoresh. De
cursus is oorspronkelijk ontwikkeld door Christian
Friends of Israel (CFI) in Engeland, in samenwerking
met de Messiasbelijdende Joodse beweging in Israël.
Stichting Shoresh heeft de vertaalrechten en de
rechten tot het uitgeven en doceren van de cursus in
Nederland gekregen van CFI. Informatie over Stichting
Shoresh vindt u op www.shoresh.nl.

Kan ik ook docent worden?
Cursisten die volledig de Kesjercursus hebben gevolgd
kunnen in aanmerking komen als docent. Aanstaande
docenten moeten een docententraject volgen, met
minimaal een stageles en een proefles alvorens te
kunnen worden gecertificeerd als Kesjercursusdocent.
Hoe lang duurt de cursus en wat zijn de kosten?
De Kesjercursus bestaat uit 10 lessen van 2 uur.
In de regel wordt de cursus eens in de 2 weken op
een vast tijdstip gegeven. Extra wensen kunnen in
overleg ingevuld worden. De huidige bijdrage van
de hele Kesjercursus is per deelnemer,   inclusief
het cursusmateriaal € 55.- (eventueel verhoogd met
kosten voor zaalhuur, koffie en kilometerkosten van
de docent). Ga naar www.kesjer.nl voor de actuele
basisprijs.
Hoe kan ik deelnemen?
De cursus gaat door als er genoeg belangstellenden
zijn (minimaal 10 deelnemers). De lessen kunnen
ook in huiskringen gegeven worden. Afhankelijk van
de beschikbaarheid van een docent en het minimum
aantal vereiste deelnemers kan in uw regio een cursus
worden georganiseerd. Geplande cursussen vindt u op
de website www.kesjer.nl. Via deze website kunt u zich
ook aanmelden. Of per telefoon, email of brief naar
Stichting Shoresh.
Sjalom en tot spoedig.

Door wie wordt de cursus gegeven?
Wat komt aan de orde
In de Kesjercursus kunt u in 10 avonden vanuit de
Bijbel leren, hoe:
•
we naar Gods bedoeling kunnen gaan leven, in
navolging van Jezus, de Messias
•
de scheiding met het Joodse volk en de door God
ingestelde feesten is ontstaan
•
zondag, kerstfeest en paasfeest zijn ontstaan,
i.p.v. de feesten van God (sjabbat, pèsach,
sjawoeot, soekot) en er herstel kan groeien,
zowel persoonlijk als in de gemeente.
Het is de hoogste tijd, om de dramatische fouten in
de joodse en christelijke geloofsgeschiedenis te gaan
inzien en te herstellen!
U zult net als wij, schrikken van de historische feiten
en door de Heilige Geest geleid tot een diep verlangen
naar herstel komen.

De cursus wordt gegeven door gecertificeerde docenten uit verschillende denominaties, die getraind zijn in
het geven van de Kesjercursus.
Wij streven er naar dat in iedere regio in Nederland
en België een docent beschikbaar zal zijn, maar dat is
niet overal en altijd het geval; neem contact met ons op
voor de mogelijkheden in uw regio.
Kan ik een Kesjercursus organiseren?
Voor iedereen die kan en wil organiseren is dit
mogelijk. Met behulp van een speciaal ontwikkeld
Kesjercursusdraaiboek, dat u na aanmelding wordt
toegestuurd, kunt u een Kesjercursus voorbereiden.
Sommige coördinatoren hebben de cursus al meerdere
keren met zeer veel plezier georganiseerd. Geef u snel
op want het aantal   Kesjercursusdocenten is beperkt
en er is veel vraag.
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Kesjercursus   
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