
Evangelieverkondiging aan het Joodse volk als kerkelijk werk 

Wanneer vandaag in de Geref. Kerken vrijgemaakt aandacht wordt gevraagd voor de 
evangelieverkondiging aan de Joden, is dat in het spoor van de gereformeerde traditie. In de 
afgelopen eeuwen hebben gereformeerde kerken in ons land steeds speciale belangstelling 
gehad voor de relatie met het Joodse volk in het algemeen en voor de roeping tot 
evangelieverkondiging aan de Joden in het bijzonder. Toen na de Vrijmaking aan die roeping 
geen gehoor meer werd gegeven binnen de vrijgemaakte kerken, was dat een radicale breuk 
met het verleden. Yachad wil graag de draad van voor de oorlog weer oppakken en 
herintreden in het gereformeerde spoor dat er al eeuwen loopt.  

Voor een korte terugblik op de geschiedenis, maken we gebruik van een artikel dat wijlen ds. 
C.G. Bos schreef in het blad Radix, begin jaren tachtig van de vorige eeuw. Daarbij blijkt, dat 
de Gereformeerde Kerken vóór 1875 geen directe bemoeienis met de Joden hebben gehad. 
Maar belangstelling voor de positie van de Joden was er wel. Interessant historisch materiaal 
staat in het rapport dat de deputaten voor de zending onder de Joden hebben uitgebracht op 
de generale synode van Middelburg 1896. Daar wordt er melding van gemaakt dat 
Nederland in de 16e en 17e eeuw vooraan stond, vooral in de wetenschappelijke bestrijding 
van de Joodse theologie. Geen man van betekenis onder de theologen liet zich onbetuigd. 
Voetius en Hoornbeek richtten zich meer op de bekering van de Joden. Verschillende 
provinciale synoden hielden zich ermee bezig: Utrecht 1670, Delft 1676, Leiden 1678. Er 
kwamen zelfs voorstellen om in elke stad met een Joodse bevolkingsgroep woonde, een 
evangelist aan te stellen. Maar er is weinig van terechtgekomen. Alleen kreeg de Leidse 
universiteit een bijzondere leerstoel voor de bestrijding van de Joodse theologie. Dat er niets 
meer tot stand gekomen is, is mede te wijten aan de afhankelijkheid van de kerken van de 
overheidsinstanties. Daardoor ook kon er gedurende twee eeuwen geen nationale synode 
bijeenkomen. Dat feit alleen al verhinderde dat de Gereformeerde kerken in die tijd een 
gemeenschappelijke houding tegenover de Joden konden aannemen. 
 
Aan het eind van de 19e eeuw bleken de kerken uit de Afscheiding het voortouw te nemen. In 
de 19e eeuw had de bekering van Da Costa en Capadose uit het jodendom tot het 
christendom de aandacht van velen op de Joden gericht. Veel anderen hebben zich met hen 
ingezet voor de bekering van de Joden. In die tijd werd alleen door particulieren en 
verenigingen aan zending onder de Joden gedaan. De Ch. Geref. Kerk heeft het eerst in 
breed kerkverband de roeping tot zending onder de Joden aanvaard. De synode van 's-
Hertogenbosch 1875 benoemde een 'Commissie voor de Zending onder Israël'. Er woonden 
toen in ons land zo’n 70.000 Joden. De meesten in Amsterdam, maar ook in 's-Gravenhage 
en Rotterdam waren sterke concentraties. De synode van Utrecht 1877 had al de benoeming 
van een 'zendelingleeraar' op het oog en droeg aan de commissie op die benoeming tegen 
de volgende synode voor te bereiden. Maar het is er niet van gekomen. Wel werden 
bidstonden belegd voor de bekering van de Joden. Die bidstonden dienden tegelijk om de 
belangstelling voor de zending onder de Joden te stimuleren. 

Op elke synode van de Chr. Geref. Kerk is vervolgens gerapporteerd over de voortgang van 
het werk. Voortdurend klinkt de klacht dat de Joden zo moeilijk te benaderen zijn. Vlak voor 
de vereniging met de Nederduitsche Geref. Kerken heeft de synode te Assen op 15 juni 
1892 nog gehandeld over de voortgang van het werk na de vereniging. Dat werk zou moet 
worden voortgezet. ,,De Christelijke kerken hebben naar Romeinen 9 een dure roeping met 
het oog op het oude bondsvolk. Omtrent de wijze, waarop deze roeping zal worden betracht, 
kunnen nadere bepalingen op de volgende Synode aangenomen worden, mits met 
inachtneming van hetgeen wederzijds is aanvaard”, aldus de Handelingen van deze synode. 

Na de Vereniging van 1892 is de arbeid van de zending onder de Joden voortgezet. De 
synode van Dordrecht 1893 volstond met de benoeming van deputaten, met de opdracht de 
volgende synode van advies te dienen tot definitieve regeling van de arbeid. Dat is een 



interessant rapport geworden. Allereerst hebben deputaten de vraag onder ogen gezien, of 
het Schriftuurlijk is dat de Gereformeerde kerken 'er een bijzondere Zending onder de Joden 
op nahouden'. Ze merken dan op dat er een tijd geweest is ,,waarop de Joden volksgewijs 
tot het Koninkrijk Gods werden geroepen. Die tijd is echter voorbij. De Joden hebben hun 
Christus volksgewijs verworpen. Sedert worden zij niet langer volksgewijs geroepen.” 
Opvallend is dat wel de verwachting wordt uitgesproken dat de Joden  eens weer een volk 
zullen worden. Dan zullen zij ook weer als bondsvolk moeten worden erkend. Vooral 
vanwege de toekomst van dat volk moet zending onder hen worden bedreven. Als redenen 
voor aparte zending worden in dit rapport genoemd:  
1. dat de Joden weer een volk zullen worden,  
2. dat zij eigen kenbronnen hebben voor hun geloof en een eigen theologische taal, 
3. dat zending een 'akte van eerbied' is tegenover het volk waaruit de Christus is geboren,  
4. dat de zending onder de Joden een aparte plaats inneemt in de harten van de vromen.  
5. dat de toekomst van de Joden alles te maken heeft met de toekomst van de Christelijke 
kerk. 
Dit rapport kreeg op de synode Middelburg 1896 veel kritiek bij monde van dr. A. Kuyper als 
rapporteur van de commissie. Alle aangevoerde redenen werden afgewezen. De uitkomst 
was dan ook erg mager. Belangrijkste besluit van de synode was de opdracht aan deputaten 
de arbeid onder de Joden zoveel mogelijk plaatselijk te organiseren. Men diende plaatselijk 
iemand aan te stellen om Bijbels en geschriften te verspreiden onder de Joden. 

Maar dat was niet het eind van het verhaal. De zaak van de evangelieverkondiging bleef de 
aandacht van de kerken houden, als een serieus te nemen roeping. Vele mogelijkheden en 
varianten werden overwogen en besproken.  

De synode van Zwolle in 1911 gaf deputaten de opdracht zich in verbinding te stellen met 
kerken die in aanmerking komen voor het uitzenden van een predikant voor het werk onder 
de Joden. Aan die kerk zou medewerking verleend moeten worden. In 1914 was het zover 
dat de synode kon besluiten een contract aan te gaan met de kerk te 's-Gravenhage, 
waardoor het deze kerk financieel mogelijk werd gemaakt een beroep uit te brengen op Jac. 
van Nes, kandidaat te Rijsoord, voor zending onder de Joden. Na een periode van studie 
aan het Institutum Judaicum te Leipzig is hij 17 mei 1916 als zodanig bevestigd. Toen ds. 
Van Nes een jaar gewerkt had bleek de arbeid voor één predikant al te omvangrijk. Toch 
duurde het nog tot 1922 dat ds. W. J. J. Velders te Amsterdam bevestigd worden als tweede 
missionair predikant. Later kwam ds. C. Kapteijn in zijn plaats. En in 1935 werd ds. R. 
Bakker als derde missionaris te Rotterdam bevestigd. Nu was het mogelijk om vele 
activiteiten te ontwikkelen. In de uitvoering daarvan ondervond men wel veel vijandschap en 
onverschilligheid. 

Aan de synode te Amsterdam 1936 rapporteert ds. Van Nes dat de druk van het nationaal-
socialisme er toe heeft bijgedragen, dat veel Joden gaan erkennen dat er in de kringen van 
de Jodenzending warme liefde voor hen is. Maar dit leidde nog niet altijd geestelijke 
toenadering. 

In oktober 1940, bijna een half jaar na het begin van de oorlog, hebben deputaten voor de 
correspondentie met de Hoge Overheid zich samen met vertegenwoordigers van andere 
kerkgemeenschappen, gericht tot de Rijkscommissaris. Zij schrijven dat de anti-Joodse 
maatregelen die door de Duitsers zijn genomen, in strijd zijn met de christelijke 
barmhartigheid. 

Op dit schrijven is geen enkele reactie ontvangen. Het laatste rapport van de deputaten is 
uitgebracht op de synode van Utrecht 1943. Het meldt sober van voortgang van het werk in 
de jaren 1939-1942, maar van ernstige stagnatie daarna, vooral door de massale deportatie 
van Joden. Er wordt ook over zegen gesproken. 'In deze onheilvolle jaren is aan tallooze 
Joden de vertroosting van het Evangelie van Jezus Christus gebracht. En meerderen 
hebben, in hun nood, hun hart daarvoor geopend'. 



Vrijgemaakte kerken 
 
De Gereformeerde kerken die zich in 1944 vrijgemaakt hebben, hebben geen uitspraken 
meer gedaan over de positie van de Joden en over de vraag welke houding tegenover hen 
moet worden aangenomen. De Generale Synode van Groningen 1946 benoemde wel 
deputaten 'om te onderzoeken op welke wijze de zending onder de Joden dient te worden 
voortgezet'. Maar zij hebben hun opdracht niet kunnen uitvoeren. De synode van Amersfoort 
1948 benoemde opnieuw deputaten voor deze zaak. Zij hebben de synode van Kampen 
1951 concrete voorstellen gedaan. Maar deze synode sprak o.m. uit ,,dat het ook tot de taak 
van de plaatselijke kerk(en) behoort, zich te bezinnen over de vraag, hoe en op welke wijze 
zij haar roeping ten aanzien van op haar grondgebied woonachtige Joden heeft te vervullen”. 
De synode achtte hierin geen taak te hebben en benoemde daarom ook geen deputaten 
meer. Deze houding is gehandhaafd door de synode van Assen 1961. 

In de jaren tachtig en negentig kwam er hernieuwde belangstelling voor het kerkelijk contact 
met de Joden en voor de noodzaak van evangelieverkondiging. Twee initiatieven ontstonden 
los van elkaar: de oprichting van de Stevaj (Stichting voor de Evangelieverkondiging aan het 
Joodse volk) en de totstandkoming Bat-Tsion commissie van de kerk te Ommen. Na een 
periode van voorbereidingen op een fusie van deze twee,  kwam het in 2009 tot één 
organisatie: Yachad. 

Yachad heeft de overtuiging dat de kerk niet in plaats van Israël gekomen is, zoals vaak 
wordt gezegd, of dat Gods handelen met Israël gestopt zou zijn. Want het beeld in Romeinen 
11 maakt duidelijk dat het gelovige Israël de edele olijf is, waar de wilde takken (de gelovigen 
uit de heidenen) op geënt zijn. Naar dit beeld verwijst ook het logo van Yachad.  
 
Christenen zijn niet in plaats van het Joodse volk gekomen, maar met hen verbonden. Als 
Paulus de gemeente Gods volk noemt, bedoelt hij daarmee alle Joden én niet-Joden die 
Christus hebben aangenomen (Gal. 3: 19-29). Hij noemt ons: kinderen en erfgenamen. Ook 
vanwege die verbondenheid is speciale aandacht voor dit volk nodig. 

Jezus Christus is de enige weg tot behoud, of je nu Jood bent of Griek. Of Nederlander. 
Daarom is het belangrijk het Evangelie te verkondigen aan alle volken, ook aan de Joden. 
Christus begint zijn werk op aarde eerst onder zijn eigen volk, al sluit hij andere volken niet 
buiten. En de apostelen - ook Paulus, die apostel van de heidenen wordt genoemd - 
brachten het Evangelie eerst onder hun volksgenoten en gingen daarna pas naar de rest van 
de wereld. Dat doen ze op bevel van Jezus zelf (Luc. 24:47-48). Het Evangelie gaat de 
wereld in, maar God wil dat zijn volk het als eerste hoort. 

Het is binnen Yachad altijd het verlangen geweest dat de vorm van een comité zou worden 
omgezet in een deputaatschap. Niet omdat die ‘status’ op zichzelf zo belangrijk is, maar 
omdat daarmee wordt onderstreept dat het werk onder het Joodse volk voluit een kerkelijke 
zaak is, en ook een kerk-brede zaak. Daarin zijn andere kerken in ons land ons voorgegaan. 

 

Christelijke Gereformeerde Kerken 

De Christelijke Gereformeerde Kerken presenteren hun deputaatschap ‘Kerk en Israël’ als 
volgt. 

Het deputaatschap ‘Kerk en Israël’ van de CGK houdt zich bezig met de relatie met Israël. 
Vanouds is er in onze kerken veel aandacht en liefde voor het volk Israël. Wij beseffen dat 
wij als kerk onze wortels hebben in het Joodse volk. Paulus gebruikt daarvoor in Rom. 11 het 
beeld van een olijfboom. In de olijboom Israël zijn vreemd, ‘wilde’ takken (daarmee bedoelt 
hij: gelovigen uit de volkeren) in geënt, door het geloof in Jezus, de Messias. 



De belangrijke elementen van ons werk zijn: 

- Bezinning op (de ontmoeting met) Israël en het jodendom 
- Informatie en toerusting van de kerk 
- Het begeleiden van een predikant in Israël. Er zijn in het verleden vijf ‘Israël-werkers’ 

door de CGK uitgezonden. Sinds 2002 werken we samen in het CIS en zijn we 
betrokken bij de uitzending van een prediknat. Van 2003 tot 2010 was dat ds. Kees 
Jan Rodenburg. Op 1 september 2011 werd ds. Aart Brons ‘Israëlconsulent’.  

Onze visie is neergelegd in een document dat verscheen in april 2012.  
1. God blijft trouw aan Israël, het volk dat Hij als eerste gekozen heeft en liefheeft. 

2. Jezus Christus is de beloofde Messias, die allereerst tot 
Israël kwam. Hij is de enige weg tot de Vader. 

3. Gelovigen uit de volken mogen zich met hun kinderen in-
gelijfd weten bij Israël, als wilde takken geënt op de oude 
stam van een olijfboom. 

4. Omdat Jezus Christus, onze Heiland, via Israël tot ons is 
gekomen, bestaat er een levende en wezenlijke 
verbondenheid van de kerk met Israël. 

5. De levende en wezenlijke verbondenheid van de kerk met 
Israël vraagt erom samen te luisteren naar de Schriften. 
Zoals het Oude Testament niet volkomen kan worden 
begrepen zonder het Nieuwe, zo het Nieuwe niet zonder 
het Oude. 

6. Diep verbonden met Israël beleven wij als kerk een 
smartelijke scheiding: het grootste deel van Israël erkent 
Jezus Christus niet als de vervulling van de Schriften. 

7. Diep ootmoedig erkennen wij de schuld van de kerk in 
hoogmoed, traagheid en vormen van antisemitisme. 

8. Diep bewogen zoeken wij de ontmoeting met Israël en 
willen ons daarin voor het Evangelie niet schamen. 

9. Verzoening in Christus is een geschenk met persoonlijke 
maar ook politieke perspectieven. 

10. Met Israël geloven wij dat God een nieuwe toekomst 
schept; als kerk geloven wij dat deze toekomst al 
begonnen is met de komst van Jezus de Messias en wij 
zien met verwachting uit naar het behoud van heel Israël. 

 

 

Protestantse Kerk in Nederland 

De PKN beschrijft haar betrokkenheid bij Israël en het Joodse volk als volgt: 

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen 
identiteit. Met de naam Israël bedoelen wij in dit verband: het Israël dat wij ontmoeten in de 
Bijbel en van daaruit in de geschiedenis tot op de dag van vandaag. Hier liggen de wortels 
van ons geloof; het gaat dus om meer dan een historische bepaling.  

Het deputaatschap Kerk en Israël houdt zich hier mee bezig. Denk hierbij aan:  

• bezinning op de relatie Kerk en Israël, ook in plaatselijke gemeenten; 
• contacten met plaatselijke en regionale Kerk en Israël-werkgroepen; 
• organiseren van een jaarlijkse ontmoetingsdag;  



• het aanreiken van materialen en een sprekerslijst; 
• de uitgave van het kwartaalblad Kerk & Israël Onderweg 
• het organiseren van de Israëlzondag (op de eerste zondag van oktober); 
• verstrekken van beurzen aan predikanten en studenten voor studie op het gebied van de 

Joodse traditie en de relevantie daarvan in de huidige theologie. 

In Israël steunt de Protestantse Kerk Nes Ammim, een internationale gemeenschap in 
Galilea, die door Joodse en Arabische mensen - en Europese bezoekers - gewaardeerd 
wordt als een veilige ontmoetingsplaats. Hier kan iedereen zichzelf zijn en vrijuit met elkaar 
spreken. Hierdoor kan de onderlinge dialoog groeien.    

Ook in Nederland worden organisaties ondersteund. Zoals Cheider, een Joodse school in 
Amsterdam, en de stichting Zikna, die zich vooral richt op geestelijke en pastorale zorg aan 
oudere Joden en chronisch-zieke Joodse jongeren en hun ouders.   

In de kerkorde is de verbondenheid tussen Kerk en Israël vastgelegd in de artikelen I-1 en I-
7. 

Gereformeerde Gemeenten 

De Gereformeerde Gemeenten omschrijven hun Israël-werk op de volgende manier: 

Binnen de Gereformeerde Gemeenten heeft het werk onder het Joodse volk de laatste twee 
decennia veel aandacht gekregen. Voor die tijd zijn er enkele predikanten die aandacht 
vragen voor ‘de beminden om der vaderen wil'; met name ds. G.A. Zijderveld en ds. R. 
Bogaard. De Golfoorlog in 1990, hulpvragen voor Israël bij het Deputaatschap Bijzondere 
Noden, aandacht van de Jeugdbond voor Israël, zoals Winterconferenties met ds. Baruch 
Maoz, leidden tot verdere bezinning. 

Enkele Particuliere Synodi pakken deze signalen op en vragen de Generale Synode van 
1992 om aandacht voor ‘Evangelieverkondiging onder de Joden'. Mede omdat het woord 
‘zending' erg gevoelig ligt bij de Joden besluit deze Synode tot het instellen van een apart 
‘Deputaatschap voor Israël voor Evangelieverkondiging en diaconale hulpverlening'. 

In Israël werkt het Deputaatschap vanuit Nazareth Illit, in Gallilea. Vanuit deze plaats worden 
contacten gelegd met verschillende Messiasbelijdende gemeenten. Daarnaast wordt gedaan 
aan Bijbelverspreiding. Omdat een deel van Nazareth Arabisch is, kunnen er ook contacten 
gelegd worden onder de Arabieren. Het deputaatschap wil het werk onder de Joden 
uitbreiden. Ook komt er steeds meer oog voor werk onder Arabische christenen en moslims, 
die tot dusver nog niet of nauwelijks bereikt worden via bestaande kanalen uit onze 
gemeenten. 
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