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Nee, ik ben niet in Israël maar in Zuid Afrika op vakantie 
geweest. Bijzonder de grote diversiteit in de natuur en 
cultuur. Aanbiddenswaardig is de Schepper! “Verkwikkend” 
als je in een totaal andere omgeving in verwondering 
iets mag delen van het onuitputtelijke heil in Jezus 
Christus. Onze dochter werkte daar als vrijwilliger in een 
kindertehuis. Met haar gingen we naar de kinderbijbelclubs 
in de townships; de krottenwijken. Aan ruim 150 kinderen 
met snotneuzen en  bibberend van de kou werd er elke week 
in de (winterse) buitenlucht of onder een zinken plaat het 
Evangelie doorgegeven. Er is één Naam onder de hemel… 
Jezus. Elke sessie werden de Tien Geboden en het “Onze 
Vader” aangeleerd. Soms kwamen moeders mee en lagen 
de baby’s op hun arm te drinken. Er werd een Bijbelverhaal 
verteld. De vertelsters deden er alles aan om de boodschap 
te laten landen. De kernen van zonde en genade werden op 
een kinderlijke manier “ingeprent” en als het ware met de 
paplepel ingegeven.

Mooi als je merkt dat er in onze gezinnen of in de gezinnen 
van de gemeente zo ook met kinderen wordt omgegaan! 
Psalm 78 geeft ons “instructie” hoe en met welke inhoud 
we als (groot)ouders en gemeenteleden “het hart van 
het Evangelie” hebben door te geven. In mijn Bijbel staat 
er als opschrift boven: Gods vaderlijke liefde voor Zijn 
ondankbaar volk. Uitgebreid wordt ingegaan op wat de 
HEERE als de God van het verbond deed. Wat denkt u?  
Zou liefde voor Israël en het verbondsvolk onze kinderen 
komen aanwaaien? Is het een idee dat we met onze 
christelijke opvoedings “paplepel” ook zo nu en dan een 
“stukje Israël” ingeven? Wellicht kunnen Deputaten ons een 
concrete handreiking doen. Begin vast door als gezin en als 
gemeente (heel) psalm 122 te zingen: Bidt met een algemene 
stem; Om vrede voor Jeruzalem. Het ga hun wèl, die u 
beminnen. Echt, nu beginnen. ’t Kan al met de paplepel. <
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kerk en Israël

Hadderech, Nederlandse Vereniging van 
Jesjoe’a hammasjiach belijdende Joden
De tekst is ontleed aan een artikel van de  
heer J. Akker.

Haddèrech 
Haddèrech, ‘De Weg’, is een in 1947 ontstane samenvoeging van 

twee verenigingen van joodse christenen. De Nederlandsche Ver-

eniging van Joden-Christenen (NVJC) die al voor de Tweede Wereld-

oorlog bestond en de in december 1945 opgerichte vereniging 

van jonge Joden, die tijdens de oorlog tot de overtuiging gekomen 

waren dat Jezus de beloofde Messias was, Haddèrech. Na de fusie 

hielden de groepen aanvankelijk hun eigen naam in stand. Dat 

veranderde bij een statutenwijziging in 1969. Men was zich na de 

oorlog steeds meer joods gaan voe-

len en wilde benadrukken dat men na 

de erkentenis van Jezus als Messias 

de joodse identiteit behouden had. 

De naam Christen-Jood werd terzijde 

geschoven. De officiële naam werd 

daarom veranderd in: Hadderech, 

Nederlandse Vereniging van Jesjoe’a 

hammasjiach belijdende Joden. De le-

den stichtten geen Messiasbelijdende 

gemeente, maar bleven lid van een 

van de Nederlandse kerken. 

Doelstelling
De doelstelling van de vereniging vinden we terug in de statuten:

HADDERECH heeft als grondslag het Woord van God, zoals dit is ge-

openbaard in de Bijbel, en stelt zich ten doel de Jesjoea als Masjiach 

belijdende joden in Nederland samen te brengen.

•    Ter versterking van de band der gemeenschap met Jesjoea ham-

masjiach en van de onderlinge band;

•    Als getuigen van de verlossende kracht, welke uitgaat van het 

geloof in Jesjoea hammasjiach, de meest geliefde zoon van God, 

de Koning der Joden.

•    Om het besef te wekken of te versterken van de bijzondere plaats, 

welke Israël blijft innemen in Gods heilsplan;

•     Om de verbinding met de Jesjoea hammasjiach belijdende joden 

in het buitenland te onderhouden. 

Om de doelstelling te bereiken wordt een maandblad uitgegeven 

en komt men twee keer per jaar bij elkaar: 

•     Op de zaterdag voor het christelijke paasfeest om de uittocht uit 

Egypte te gedenken en aansluitend op zondagochtend om de 

opstanding van Jesjoea uit de dood te vieren 

•    Op de jaarlijkse ledenvergadering. <
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