
                                                                 

Yachad staat voor: 
 
 
Getuigenis. 
 
Yachad wil het getuigenis dat Jezus de Messias is delen met het Joodse volk, door ondersteuning te 
geven aan de evangelieverkondiging.  
De doelgroep is tweeledig en daarmee correspondeert ook een tweeledige ondersteuning: 

 

 De eigen gereformeerd-vrijgemaakte achterban. 
Ondersteunen betekent dan: bewustwording van Gods unieke weg met Israël, gebed voor het 
Joodse volk, leren van Joodse schriftuitleg 

 Joden, zowel in het land Israël als in Nederland en Vlaanderen. 
Ondersteunen betekent dan: Messiasbelijdende Joden of Joodse gemeenten helpen in woord 
en daad, faciliteren bij het doorgeven van de boodschap aan hun volksgenoten 

 
PM. Christelijke Arabieren behoren niet tot de doelgroep van Yachad, maar zijn wel onze natuurlijke 
broeders en zusters in Christus. Als zij bij bovengenoemde ondersteuning op onze weg geplaatst 
worden, mogen we aan hen niet voorbijgaan. 
 
 
Positie. 

 
 Yachad erkent de bijzondere plaats van het Joodse volk in het heilswerk van God. 

 Eeuwenlang is God zijn weg speciaal gegaan met Israël  

 Jezus werd als Jood geboren in Bethlehem, ‘Hij kwam tot de zijnen’. En Jezus is nog 
steeds Jood, ook nu Hij een verheerlijkt lichaam heeft in de hemel  

 God blijft trouw aan het volk dat Hij heeft uitgekozen (Rom.9-11) De Joden haken aan bij 
de Schriften (vooral de Thora), zowel het traditioneel-orthodoxe Jodendom als de 
seculiere Joden (omdat de Tenach hun geschiedenis vertelt) 

 Kijkend naar de toekomst: op de poorten van het nieuwe Jeruzalem staan volgens het boek 
Openbaring weer de namen van de twaalf stammen 

 God voert zijn heilswerk niet uit zonder ons, gelovigen uit de volken. Hij schakelt ons in 
om, in de weg van jaloers maken een appèl te doen op de Joden, met woord en daad 

 
 
Relatie. 

 
Yachad ziet de volgende relatie tussen de christelijke kerk en het Joodse volk.  

 

 De christelijke kerk bestaat uit zowel joodse als niet-joodse gelovigen, die door het geloof 
nakomelingen van Abraham zijn, verenigde naties in Christus; iedere gelovige mag zijn of 
haar identiteit in Christus verankeren. 

 Het Joodse volk bestaat uit nakomelingen van Abraham qua afkomst (‘naar het vlees’). Er 
ligt dus een relatie tussen de christelijke kerk en het Joodse volk via vader Abraham (die 
trouwens ook de stamvader van de Arabieren is)! 

 
Messiasbelijdende joden zouden zich binnen de christelijke kerk op hun plaats moeten voelen (zelfs 
een ereplaats, want zij horen tot de binnenste kring om de Messias). De andere nakomelingen van 
Abraham hebben de aansluiting gemist met de Weg, dat is Jezus Christus in eigen persoon. We hopen 
hen te kunnen terugbrengen op het spoor door hen jaloers te maken en door hen de Weg te (laten) 
wijzen. Zo willen wij in onze verhouding tot het Joodse volk in het spoor van Christus en zijn apostelen 
gaan. Delend in hun diepe verdriet om de vele volksgenoten die het doel van de Thora missen, maar 
ook in hun biddende inspanning voor de evangelieverkondiging aan het Joodse volk. 

 
 


