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“Hine matov umanayim shèvèt achim gam yachad”. Zo luidde een Hebreeuws liedje dat ik vroeger 

op de lagere school geleerd heb. Pas later kwam ik er achter dat dat de eerste regel is van Psalm 

133: “Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen”. Yachad is dus het 

Hebreeuwse woord voor ‘samen’. Sinds 2009 bestaat er binnen onze kerken een commissie onder 

die naam. De missie van Yachad is: ondersteuning van de evangelieverkondiging aan het Joodse 

volk en het bewust maken van de vrijgemaakt-gereformeerde achterban van de relatie met het 

Joodse volk.  

 

Al vanaf 1996 heeft de evangelieverkondiging onder het Joodse volk een vaste plek in het 

zendingswerk van de gereformeerde kerken (vrijgemaakt). In jaar besloot de generale synode van 

Berkel ermee in te stemmen dat de contacten met de Bat Tsion Gemeente  in Jeruzalem voortgezet 

worden via de kerk te Ommen. In 2004 moesten de contacten met de Bat Tsion Gemeente 

afgebroken worden. Er werd door de kerk van Ommen echter contact gelegd met een andere 

gemeente in Jeruzalem: Qol BaMidbar (dat betekent: Stem In de Woestijn). De laatste generale 

synode, van Harderwijk 2011, noemt Yachad als één van de “kerken of instellingen” waarmee contact 

onderhouden wordt, teneinde van elkaar te leren, elkaar te ondersteunen en samen Christus’ naam 

te prijzen waar we elkaar ontmoeten.  

 

Kerk of instelling? 

Is Yachad nu een kerk of een instelling? Allebei. In Yachad zijn de Bat Tsion Commissie van de kerk 

van Ommen-West en de Stichting evangelieverkondiging aan het Joodse volk samengegaan. Yachad 

is echter een commissie van de kerk van Ommen-West gebleven. Zoals alle zendingswerk is ook de 

evangelieverkondiging onder het Joodse volk dus verworteld in een plaatselijke kerk. Een belangrijk 

verschil is echter dat dit zendingswerk niet gedaan wordt namens één ressort binnen onze kerken, 

maar namens de gezamenlijke kerken. Merkwaardig genoeg wordt dit werk alleen niet door de 

gezamenlijke kerken financieel  gesteund, maar door donateurs van Yachad. Dat lijkt mij onjuist. Als 

het hier gaat om werk dat voor de gezamenlijke kerken van belang is, zal het ook door de 

gezamenlijke kerken financieel ondersteund moeten worden.  

 

Douma 

Als het hier gaat om werk dat voor de gezamenlijke kerken van belang is… De vraag is dan natuurlijk 

of dat ook zo is. Mijn antwoord daarop is een volmondig: ja! Ik wil dat laten zien aan de hand van een 



lezing die (toen nog ds.) Jochem Douma gehouden heeft op de mannenbondsdag van 1967: ‘De 

plaats van Israël in Romeinen 9 – 11’. Het is in meerdere opzichten een profetisch verhaal. Want als 

je goed tussen de regels door leest, blijkt het niet te gaan over de vraag: Hoe moeten we tegen Israël 

aankijken?, maar over de vraag: Hoe moeten we tegen de kerk aankijken? Dan zegt Douma, in ’67 

dus, “dat wij over de kerk, in haar totaliteit gevat, niet zonder Israël kunnen spreken. Wie het geheel 

overziet, kan nooit vergeten de naam van Israël te noemen”. 

Douma sprak echter over het belang van Israël, niet alleen voor onze visie op de kerk, maar ook voor 

onze visie op de zending. “Daar is een – ik gebruik een term van prof. Ridderbos – daar is een 

interdependentie, een voortdurende onderlinge samenhang van de verkondiging aan de één tot heil 

van de ander. Door de val der Joden kwam het heil tot de heidenen, door de schenking van het heil 

aan de heidenen, wordt er jaloersheid en alzo bekering bij de Joden teweeggebracht. Heel duidelijk 

komt dit uit in [Romeinen] 11:30-32: “Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar 

nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook dezen nu ongehoorzaam 

geworden, opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden”. 

Interdependentie, het één hangt met het ander samen. Geen boodschap aan de heidenen, of het 

volk der Joden moet de boodschapper voor ogen blijven!” 

 

Israëls val 

Concreet betekent dat voor Douma: “Wat wordt er onder ons gedaan? Ik ken de verschrikkingen, die 

ons kerkelijk leven thans doormaakt. We hebben werk genoeg. Maar kunnen we zending onder de 

heidenen blijven drijven, zonder dat de mogelijkheden van contacten met het Joodse volk zelfs maar 

onderzocht worden? Ik wil citeren, wat de vader van prof. dr. L. Doekes, ds. G. Doekes geschreven 

heeft in zijn studie “De betekenis van Israëls val”: De zending onder de heidenen mag doorgaans 

rijker vrucht oogsten, dan de arbeid onder Israël. Er is dus gevaar, dat wij ons meer aan het 

eerstgenoemde dan aan het andere deel van onze missionaire taak wijden. Geringe vrucht maakt zo 

licht moedeloos. Maar Paulus roept ons toe, dat we èn om ’s Heeren wil èn om onzes zelfs wille niet 

zullen aflaten, den arbeid der liefde tot verlossing van Israël voort te zetten, opdat voortdurend een 

overblijfsel naar de verkiezing der genade met ons roeme in onzen Heiland en Zaligmaker en straks 

de dag des heils aanlichte”.  

Douma concludeert: “God heeft gedacht aan Zijn genade, Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Maar 

Hij heeft daarvoor apostelen nodig en dominees en zendelingen en broeders en zusters. Laten dan 

ook al ’s aardrijks einden dat gade slaan, nu onze God Zijn heil ons schenkt”.  

 

Fantoompijn 

Ik geloof dat Douma’s woorden nog niets aan actualiteit hebben ingeboet. De kerk blijft een torso, 

zolang Israël aan de zijlijn blijft staan. Er zijn bij opgravingen allerlei torso’s uit de klassieke oudheid 

gevonden: prachtige beelden waarvan de armen ontbreken. Maar de kerk uit de heidenen is een 



torso zonder benen. Want zoals Douma met de apostel Paulus zegt: “Niet gij draagt Israël, maar 

Israël draagt u. Niet zij komen bij u, maar gij komt bij hen binnen. Jafeth woont in Sems tenten”. De 

kerk moet dan ook lijden aan fantoompijn: pijn aan ledematen die niet meer met het lichaam 

verbonden zijn.  

Nu er op synodaal niveau gewerkt wordt aan herstructurering van het werk van Zending, 

Hulpverlening & Training, kan de evangelieverkondiging onder het Joodse volk eindelijk de plek 

krijgen die ze behoort te krijgen. Laten alle kerken en alle regio’s hun eigen missionaire projecten 

hebben, maar laten we als gezamenlijke kerken onze verantwoordelijkheid nemen voor Israël. Opdat 

Israël met ons mag ingaan, door poorten die niet genoemd zijn naar de twaalf provincies, maar naar 

de twaalf stammen,  in de stad die niet Nieuw Amsterdam, maar Nieuw Jeruzalem heet. 
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Dit artikel is in februari 2013 geplaatst in  'Het Gereformeerd Kerkblad' en de  'Gereformeerde 

Kerkbode voor Gron., Friesl. en Drenthe'. 
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