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Bij de foto op de voorpagina:
De ‘Vlakte van Jizreël’ is de grootste vallei van Israël. 
De vlakte ligt tussen de bergen van Galilea in het 
Noorden en die van Samaria in het zuiden. Het is 
een zeer vruchtbare vallei. Hij staat bekend als de 
‘korenschuur’ van Israël. Vanwege de strategische 
ligging zijn er veel oorlogen gevoerd. Daardoor 
werd de vlakte een symbolische aanduiding van 
de eindoordeel (Hosea 1:5). Johannes neemt dit 
in Openbaring 16:16 over met de woorden ‘En Hij 
verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws 
genoemd wordt Armageddon’. Dit naar de Har 
Megiddo of de Berg van Megiddo. 
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Onlangs heeft de synode van de Gere-
formeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) 
besloten om geen afzonderlijk Kerk en 
Israëldeputaatschap in te stellen (RD 
19-1). Daarmee werd het voorstel van de 
kerk van Ommen-West en de organisatie 
Yachad van de hand gewezen. Er is volgens 
de synode blijkbaar geen bijzondere relatie 
tussen kerk en Israël. 
‘Evangelieverkondiging onder het Joodse 
volk, in Israël maar ook onder Joden in 
de diaspora hoort thuis bij het andere 
zendingswerk’, stelt de synode op haar 
website.

Verbonden
De Christelijke Gereformeerde Kerken 
(CGK) hebben haarscherp aangevoeld dat 
de relatie met Israël van een totaal andere 
orde is en dat deze ook volstrekt niet onder 
te brengen is onder de categorie ‘zending’.
Wij hebben dan ook een afzonderlijk de-
putaatschap Kerk en Israël en spreken van 
‘een onverbrekelijke en onopgeefbare ver-
bondenheid tussen Israël en de christelijke 
gemeente uit de heidenen.’ Het visiedo-
cument waarin de CGK de relatie van de 
kerk met Israël onder woorden brengen, 
heet dan ook: ‘Voorgoed Verbonden’. In 
januari verscheen het eerste nummer van 
‘Verbonden’. Deze naam drukt de verbon-
denheid uit met Israël. Wij kunnen om 

Christus’ wil niet om Israël heen. Of, om 
het anders te zeggen: ‘Wie Israël vergeet, 
zaagt de tak door waarop hij zit’.

Te betreuren
Het is zeer te betreuren dat de synode van 
de GKV niet gevoelig was voor de argu-
menten van de kerk van Ommen-West en 
de organisatie Yachad. De suggestie dat 
de relatie van de kerk met Israël onder de 
categorie zending valt, spreekt van weinig 
of geen invoelingsvermogen, nog afgezien 
van de vraag of zending hier principieel 
juist is.
De geschiedenis van de relatie tussen kerk 
en Israël is op zijn zachtst gezegd weinig 
verheffend geweest. Aan de moord op 6 
miljoen Joden in de Tweede Wereldoor-
log is een eeuwenlange miskenning en 
minachting van de kerk ten opzichte van 
de Joden voorafgegaan. Elke vorm van 
zending wordt door Joden daarom begrij-
pelijkerwijs als een bedreiging ervaren.

Verbazing
Het besluit van de GKV roept verbazing 
op gelet op het feit dat er al jarenlang 
wordt gestreefd naar het daadwerkelijk 
gestalte geven aan de eenheid van de GKV 
en de CGK. Had het in dat kader niet van 
fijngevoeligheid getuigd als de GKV over 
deze zaak op zijn minst contact hadden ge-

zocht met de CGK, voordat men hierover 
een besluit nam?
Al met al is er reden genoeg om de samen-
werking van CGK en GKV op dit punt 
opnieuw te doordenken. <
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opnemen met de penningmeester, hij geeft ook 
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projecten.

colofon

Jan Groenleer

Gebedsriemen
Vanaf zijn dertiende jaar moet elke joodse man, als ‘zoon der wet’, 

bij het morgengebed gebedsriemen ‘aanleggen’. Aan de riemen 

zijn kubusjes verbonden. Een daarvan wordt op het voorhoofd 

geplaatst, de ander op de linkerarm. Op het voorhoofd heeft 

het kubusje vier vakjes, met in elk vakje enkele passages uit de 

Tora, geschreven op perkament. Het gaat om de teksten uit Deut. 

6:4-9; Deut. 11:13-20 en Ex. 13:11-16. Het kubusje op de arm 

bevat dezelfde teksten op één strookje perkament. De opdracht 

daartoe staat in Deuteronomium 6 vers 8. 
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Verbonden is een uitgave van het  
deputaatschap Kerk en Israël  
van de Christelijke Gereformeerde 
Kerken in Nederland

De idee van de verkiezing van Israël  
kan worden gezien als een hoofdmotief  

van de Hebreeuwse Bijbel dat overal
in het Oude Testament te vinden is,  

van de Pentateuch tot en met de  
laatste profeten.

(Shalom Ben- Chorin) joodse symbolen
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Yachad = samen!
Half januari viel het nieuwe blad 

‘Verbonden’ op de deurmat. Wat een 

prachtig tijdschrift – heel hartelijk 

gefeliciteerd. Tegelijk is het met enige 

jaloezie dat we dat zeggen, want het 

was precies in het weekend waarin de 

GKV-Synode het besluit nam om geen 

‘Deputaatschap kerk en Israël’ in te 

stellen. Daarover waren we behoorlijk 

teleurgesteld – en dan zie je zoiets 

moois bij je broeders en zusters van 

de CGK...!

Graag vertellen we iets over Yachad. 

Deze werkcommissie van de GKV 

Ommen-West is in 2009 ontstaan, om 

op een goede wijze invulling te geven 

aan het contact dat er al vanaf 1986 

was met een gemeente in Jeruzalem. 
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