
Waarom is Yachad in het leven geroepen 
en wat doet Yachad zoal?
Yachad is ontstaan in 2009 door een samengaan van de Stichting ter bevordering van de 
evangelieverkondiging aan het joodse volk (Stevaj) en de Bat Tsioncommissie van de 
Gereformeerde kerk te Ommen. Formeel is Yachad een werkcommissie van de Gereformeerde 
kerk te Ommen-West, omdat die kerk van de Generale Synode de taak heeft gekregen het contact 
met Israël te onderhouden.
Yachad is het Hebreeuwse woord voor samen. Zoals in Psalm 133 – hoe goed is het, hoe heerlijk 
als broeders bijeen (samen) te zijn. Met deze naam wordt de gezamenlijke verbondenheid aan het 
Joodse volk tot uitdrukking gebracht.
Twee hoofddoelstellingen zijn er: het concreet ondersteunen van evangelieverkondiging onder het 
Joodse volk, en in de achterban van de kerken de liefde voor het Joodse volk levend houden en 
bevorderen.
Om de evangelieverkondiging onder het Joodse volk te ondersteunen wordt er contact onderhouden
met Messiasbelijdende Joden en gemeentes in het land Israël, en sponsoren we enkele concrete 
projecten van de Kolba'Midbargemeente te Jeruzalem (met dank aan de Classis Ommen).
Om de liefde in de achterban van onze kerken te bevorderen wordt er op allerlei manieren 
voorlichting gegeven (gemeenteavonden, Sedermaaltijden, website, nieuwsbrieven; voor meer 
informatie: www.yachad.nl), en is er o.a. een catechisatieboekje uitgegeven. En als de predikant 
van de Kolba'Midbargemeente uit Jeruzalem, ds A.Simon, op werkbezoek in Nederland is, 
proberen we hem altijd in een aantal kerkdiensten te laten voorgaan.
De laatste jaren zoeken we zowel in Israël als in Nederland nadrukkelijk naar verbreding van 
contacten. Omdat we merken dat het onderhouden/ondersteunen van een gemeente of een predikant
heel kwetsbaar maakt. En omdat er in Nederland en Israël veel meer organisaties actief zijn, die 
min of meer hetzelfde doel nastreven.

Waarom moet evangelieverkondiging aan het 
Joodse volk juist vandaag aan de orde komen?

1. Omdat bezinning op dit werk door kerkleden erg nodig is.
Veel mensen hebben niet helder hoe ze tegen Israël/het Joodse volk moeten aankijken. Dominant is
momenteel de visie van een organisatie als 'Christenen voor Israël', die de beloften uit de bijbel 
letterlijk toepast op de gebeurtenissen in de huidige staat Israël, en vrijwel kritiekloos de politiek 
van deze staat steunt. Als Yachad zijn we daar uiterst ongelukkig mee, want volgens ons is het de 
vraag of de huidige politieke staat Israël samenvalt met het bijbelse Israël c.q. het Joodse volk. Zo 
kunnen de christenen onder de Palestijnse bevolking niet begrepen dat christenen uit West-Europa 
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en de Verenigde Staten het inperken van hun vrijheid en leefgebied moreel steunen. Kritiek op het 
beleid van de politieke staat Israël moet mogelijk zijn, zonder dat gelijk gedacht of gezegd wordt 
dat je tegen de Joden bent (en daarmee een anti-semiet).
Bezinning is ook nodig, omdat we merken dat het echte anti-semitisme weer toeneemt. Ook 
christenen kunnen behoorlijk bot en ongenuanceerd denken en spreken over Joden, het Joodse 
geloof en Joodse gebruiken. Met elkaar in contact en gesprek komen kan begrip over en weer voor 
elkaar bevorderen. Zo valt er te leren van de eerbied voor de Schriften die Joden aan de dag leggen 
en de nauwgezetheid waarmee zij de Schriften lezen.

2. Omdat het Israëlwerk in onze kerken zich in een kritieke fase bevindt.
Op de Generale Synode Ede 2014 lag het voorstel van de kerk te Ommen-West om van Yachad een
deputaatschap van onze kerken te maken. De kerk wil de verantwoordelijkheid voor het Israëlwerk 
teruggeven, aangezien dit te omvattend is voor een kerk alleen (praktisch argument). Maar ook 
omdat het gewenst is dat meer dan tot nu tot uitdrukking komt dat het een taak en aandachtsveld is 
voor alle kerken (principieel argument). Helaas was er nogal wat kritiek vanuit de Synode op het 
voorstel, reden waarom het is aangehouden en nog op een latere vervolgzitting (in januari 2015) 
aan de orde zal komen. Als Yachad hopen we met dit Appel voldoende inzichtelijk te hebben 
gemaakt, dat het Israëlwerk specifieke aandacht van onze kerken verdient en anderssoortig is dan 
het zendingswerk in het algemeen. Naar onze mening kan een generaal deputaatschap beter 
zichtbaar maken en namens de kerken vorm en inhoud geven aan onze taak en 
verantwoordelijkheid t.a.v. het Joodse volk. Wij hopen en bidden dat u als kerkenraad, of als 
individueel gemeentelid, deze visie ondersteunt.

Jan Haveman, voorzitter Algemeen Bestuur Yachad
Het voorstel aan de Generale Synode kunt u vinden op www.yachad.nl

Wat kunt u concreet doen?

 aanhoudend bidden voor het Joodse volk, dat zij de Messias Jezus mogen gaan ontdekken 
als de Messias van de Schriften

 bidden om zegen over het werk van evangelieverkondigers onder de Joodse bevolking
 bidden om vrede voor Jeruzalem, ook in het conflict met de Palestijnen
 bidden om een juist (Bijbels) zicht op Israël en het Joodse volk in deze tijd
 bidden dat de Jodenhaat (het antisemitisme) afneemt
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