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          Ommen, december 2013 
 
Betreft voorstel deputaatschap Kerk en Israël 
 
Geachte broeders, 
 
De Gereformeerde Kerk van Ommen West, die namens het kerkverband contacten met Israël onderhoudt, 
stelt aan de synode voor hiervoor niet langer een plaatselijke gemeente in te schakelen, maar een 
deputaatschap Kerk en Israël te benoemen. In deze brief schetsen wij u de belangrijkste ontwikkelingen die 
aanleiding zijn voor dit voorstel. 
 
Van 1996 tot 2004 heeft de kerk van Ommen namens het landelijke gereformeerde kerkverband intensief 
contact onderhouden met de Bat Tsiongemeente van ds. Ben Zvi. In de jaren daarna zijn de contacten 
verbreed, waarbij met name samengewerkt werd met de Kol’baMidbargemeente te Jeruzalem.  
Namens de kerk te Ommen-West is Yachad de werk/uitvoeringscommissie die zowel de 
evangelieverkondiging onder het Joodse volk stimuleert en ondersteunt, als ook de aandacht en 
belangstelling in de GKV voor het Israëlwerk probeert te vergroten. In 2009 zijn de Bat Tsion Commissie 
van de kerk van Ommen West en Stevaj samengevloeid in Yachad. 
Yachad heeft een duidelijke doelstelling, gericht op twee dingen:  
a) binnen de GKV aandacht genereren voor en bezinning op de positie van Israël en het Joodse volk. In de 
afgelopen jaren heeft Yachad daartoe o.a. nieuwsbrieven uitgegeven, kerken geinformeerd en geattendeerd 
op bijvoorbeeld de Israëlzondagen, een website www.yachad.nl beheerd waarop allerlei informatie 
aangereikt wordt, is er een catechisatieboekje over Israël en het Jodendom verschenen, zijn informatietafels 
ingericht en spreekbeurten verzorgt. Ook komt eenmaal in de twee jaar ds Simon uit Jeruzalem in Nederland 
op bezoek, om voorlichting te geven over zijn werk in Israël. 
b) het onderhouden van contact met en concrete ondersteuning van Messias-belijdende Joden in Israël en 
daarbuiten. Dit is gebeurd door het onderhouden van intensieve contacten met de Kol'ba Midbargemeente te 
Jeruzalem en haar predikant, ds Anthony Simon, en de financiele ondersteuning door de Classis Ommen van 
enkele van zijn evangelisatieprojecten in Israël. Verder door de jaarlijkse werkbezoeken, en de gesprekken 
die er, naast met ds Simon, ook met anderen zijn gevoerd, zoals met ds Ben Zvi van de Bat Tsiongemeente te 
Jeruzalem, Victor Kalisher van The Bible Society Israël en ds David Zadok van Hagefen Publishing. 
 
Organisatorisch is Yachad een commissie die valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van 
Ommen-West. Daarbij bestaat er voor het bestuur veel ruimte om naar eigen inzicht te handelen. Naast een 
Algemeen Bestuur (8 personen) is er een Raad van Toezicht en Advies (3 personen) en een comite van 
aanbeveling (10 personen). 
 
Enkele ontwikkelingen en waarnemingen in de afgelopen jaren: 
  
- evaluatie van het intensieve contact en de concentratie op de Kol'baMidbargemeente te Jeruzalem en ds 
Simon heeft duidelijk gemaakt dat dit kwetsbaar is en in zekere zin risicovol. Geleerd ook door eerdere 
contacten (focus op de Bat Tsiongemeente te Jeruzalem/ds Ben Zvi), is duidelijk geworden dat enkel het 
contact met één specifieke gemeente en voorganger het werk kwetsbaar maakt. Verschil van inzicht over 
bijvoorbeeld de manier van werken kan makkelijk tot misverstand, verwijdering en stopzetten van 
ondersteuning leiden. 
Daarom is bewust de laatste jaren verbreding gezocht,door contact te zoeken met andere werkers in Israël, 



 

zowel lokale Messias-belijdende Joden en gemeentes, als gelieerden aan Nederlandse organisaties (zoals ds 
A.Brons die namens het Centrum Voor Israëlstudies in Jeruzalem werkzaam is). Gesprek met hen bevestigt 
de overweging dat de vrij directe manier van werken van ds Simon door de Joden niet altijd goed begrepen 
wordt of zelfs averechts werkt. 
Dit maakt dat Yachad meer en meer de contacten in Israël is gaan verbreden, en nadrukkelijk zoekt naar 
andere gemeentes en projecten die kunnen worden ondersteund. 
Tegelijk zet dit de tot nu toe steeds bepleite werkwijze dat één plaatselijke kerk in Nederland contact 
onderhoudt met één plaatselijke gemeente in Israël onder druk. We constateren dat het Israëlwerk meer en 
meer de mogelijkheden van de kerk te Ommen-West te boven gaan. 
 
- als we kijken naar het werk in Nederland, denken we dat steeds meer kerken en leden van de GKV bekend 
zijn met Yachad. Steeds vaker wordt bijvoorbeeld voor Yachad gecollecteerd. Tegelijk horen we dat 
informatie van Yachad nogal eens als 'niet-kerkelijke zaak' terzijde wordt geschoven. 
Ook hebben we niet de indruk dat het Israëlwerk heel erg breed in onze kerken leeft, dat er veel liefde en 
belangstelling is voor het Joodse volk, of dat er regelmatig voor onze 'oudste broer' gebeden wordt. 
Wij vermoeden dat de sterke koppeling van het Israëlwerk aan de kerk te Ommen-West daar mede debet aan 
is: daarmee lijkt het teveel een zaak van deze ene kerk (en misschien de classis), vergelijkbaar met andere 
zendingsinstanties in onze kerken; ieder richt zich voornamelijk op zijn eigen gebied. 
Wij zijn er van overtuigd dat daarmee de specifieke positie van het Joodse volk t.o.v. de andere volken te 
kort wordt gedaan. Voor de inhoudelijk argumenten daarvoor verwijzen we naar het visiedocument dat ds 
Oostland en ds Siegers hebben geschreven: Kerk en Israël. Ontwerp voor een gereformeerde visie (Bijlage 
1). 
Het zou goed zijn als Israël/het Joodse volk heel duidelijk een zaak is van alle kerken gezamenlijk, 
organisatorisch vormgegeven door de koppeling aan de kerk te Ommen-West los te laten, en er een landelijk 
deputaatschap van te maken. Ook andere kerken, zoals de Christelijke Gereformeerde kerk en de 
Gereformeerde Gemeenten, kennen een dergelijk landelijk deputaatschap. 
 
- Yachad heeft de afgelopen jaren ook in Nederland aan verbreding van de contacten gewerkt. Zo is er 
overleg geweest met het Centrum Voor Israëlstudies (CIS), waarin o.a. de Christelijke Hogeschool Ede en de 
deputaten Kerk en Israël van de CGK samenwerken. Zij zorgen er samen voor dat er een werker in Israël is 
(de eerder genoemde ds Brons) die daar de ontmoeting en het getuigend gesprek met de Joden aangaat. Het 
zou voor de GKV een goede en aantrekkelijke optie kunnen zijn zich hierbij aan te sluiten. Ook dat pleit voor 
een landelijk deputaatschap. 
 
- Onlangs heeft de Classis Ommen besloten dat op afzienbare termijn geen gelden meer beschikbaar zullen 
worden gesteld om projecten in Israël financieel te ondersteunen. Een belangrijke overweging hierbij was dat 
het Israëlwerk geen verantwoordelijkheid van één classis maar van het hele kerkverband is. Daardoor is er 
voor de kerk te Ommen-West een nieuwe situatie ontstaan. 
 
Dit alles heeft er toe geresulteerd dat de kerkenraad van Ommen-West de synode voorstelt de aan haar 
toevertrouwde taak terug te nemen en deze te geven aan een nieuw  deputaatschap voor de relatie tussen kerk 
en Israël. Daarbij ligt het voor de hand, vanwege kennis en expertise, Yachad als zodanig om te vormen tot 
deputaatschap. 
 
Het voorstel luidt: 
 
De Generale Synode van Ede-Zuid 2014 
besluit 1: 
uit te spreken dat het de opdracht van de Gereformeerde Kerken is het evangelie van Jezus Christus bekend 
te maken aan het Joodse volk 
 
Gronden: 
1. Bijbels: 

1.1. Het is de taak van de kerk aan alle volken, Joden en niet-Joden, het evangelie van Christus te 
verkondigen (Handelingen 1:8 e.v.a) 

1.2. Onder alle volken heeft het Joodse volk een bijzondere positie (Deuteronomium 7:6-8, Matteüs 
15:24 (par), Handelingen 3:26, Romeinen 1:16, 9:4,5, 11:29, Efeze 2:11vv, Openbaring 21:12 e.a.) 



 

1.3. Voor Joden en niet-Joden is er alleen redding door het geloof in Jezus Christus (Romeinen 1:16, 
10:10,11) 

1.4. De kerk uit de niet Joodse volken moet zich altijd bewust blijven dat zij de redding uit Israël 
ontvangen heeft (Johannes 4:22, Handelingen 13:47, Romeinen 11:17,18) 

2. Historisch: 
2.1. In de Gereformeerde Kerken zijn sinds 1875 landelijke deputaten voor de zending (evangelisatie) 

onder Joden actief geweest (Acta, art. 93). 
2.2. Nadat de Generale Synode van 1951 besloten had de voortzetting van de zending (evangelisatie) 

onder de Joden aan de plaatselijke gemeenten over te laten (Acta GS Kampen 1951, art. 82), werd 
dit in de negentiger jaren opnieuw een zaak voor het landelijke kerkverband. Vanaf 1996 
onderhielden de kerken contact met de Bat Tsion Gemeente in Jeruzalem. De kerk van Ommen 
fungeerde namens de Gereformeerde Kerken als contactgemeente (Acta GS Berkel 1996, art. 88), 
hierin gesteund door de Classis Hardenberg (sinds 2000 Classis Ommen). 

2.3. Na het beëindigen van de samenwerking met de Bat Tsion Gemeente in 2004 word de missionaire 
samenwerking met Messiasbelijdende joden in Israël voortgezet door de kerk van Ommen, gesteund 
door de Generale Synode (Acta Amersfoort Centrum 2005, art. 154). Er wordt sindsdien 
samengewerkt met de Kol baMidbar Gemeente in Jeruzalem. 

 
besluit 2 
de missionaire opdracht onder het Joodse volk niet langer uit te voeren door middel van de contacten van de 
kerk van Ommen-West met de Kol baMidbar Gemeente in Jeruzalem, maar door te benoemen deputaten 
voor kerk en Israël 
 
Gronden: 
1. Hierdoor komt beter uit dat de zaak van de evangelieverkondiging onder het Joodse volk een 

verantwoordelijkheid van alle Gereformeerde Kerken is. 
2. Bij het werk in Israël is nu veel minder dan in 1996 sprake van een één op één relatie met een 

partnerkerk. Weliswaar worden door de classis Ommen diverse projecten van de Kol baMidbar 
Gemeente financieel ondersteund, maar de laatste jaren is bewust gezocht naar verbreding van de 
contacten met Messiasbelijdende Joden en gemeentes.  Hiermee vervalt de reden om het werk via één 
van de kerken te doen. 

3. De praktijk wijst uit het een te zware taak is voor één kerk (gesteund door één classis), zowel vanuit het 
oogpunt van de financiële draagkracht als vanuit het oogpunt van de bemensing (besluit Classis Ommen 
21 maart 2013). 

4. Landelijke deputaten kunnen ook als gesprekspartner fungeren met andere organisaties op het gebied van 
kerk en Israël, kunnen de bewustwording binnen het kerkverband beter stimuleren en zich zo nodig 
namens de kerken uitspreken over zaken die Israël betreffen. Deze taken kunnen maar zeer ten dele 
behartigd worden door de kerk van Ommen-West en de organisatie Yachad (die in opdracht van Ommen-
West het Israëlwerk behartigt). 

5. Ook de Christelijke Gereformeerde Kerken organiseren Israëlwerk op deze manier. 

 
besluit 3 
Deputaten kerk en Israël te benoemen met als taak 
1. het gesprek met het Joodse volk tot verkonding van het evangelie te bevorderen 
2. binnen de kerken te werken aan bewustwording van de positie van het Joodse volk 
3. namens de kerken als gesprekspartner te fungeren voor andere organisaties op het gebied van de 

evangelieverkondiging onder het Joodse volk 

 
U Gods zegen toewensend bij uw arbeid, 
namens de kerkenraad, 
 
 
 
G.J. Bolks, scriba 
 
 
Diverse bijlagen 
 


