“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst,
dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet
vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel
zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het
schriftelijke onderwijs.”

Waarom wijzen de meeste Joden Jezus af?
Voor volgelingen van Jezus, zijn Hebreeuwse naam is Jesjoea, is het vaak onbegrijpelijk waarom de
meeste Joden vandaag de dag nog steeds weigeren om Jesjoea als Messias te accepteren. Joden en
christenen delen tenslotte dezelfde Geschriften - de TENACH ofwel het Oude Testament. Het Brit
Chadasja - Nieuwe Testament - leert duidelijk dat deze Jesjoea de verwachte Messias is waarover in de
TENACH is gesproken. Is het dan niet logisch dat we verwachten dat het Joodse volk Hem erkent? Is
het feit dat de meeste Joden Hem niet hebben aangenomen reden om de beweringen uit het Brit
Chadasja over Jesjoea te betwijfelen?
Op het eerste gezicht is dat misschien een terecht aandachtspunt. Het zou voor ons reden kunnen zijn
om het geloof in Messias Jesjoea te heroverwegen. We moeten echter bedenken dat veel Joden, net als
veel niet-Joden, niet bijzonder religieus zijn en daarom niet echt over deze kwestie hebben nagedacht.
Veel Joden, zelfs religieuze Joden, hebben de claims van het Brit Chadasja niet grondig getoetst in het
licht van de Messiaanse profetie in de TENACH. Daarom kan de algemene Joodse afwijzing van Jesjoea
geen basis zijn voor het in twijfel trekken van Jesjoea als de Messias.
Zo kunnen we ook de algemene christelijke afwijzing van het gebod om de Sjabbat te houden, geen
reden laten zijn om de Bijbelse instructie met betrekking tot de Sjabbat in twijfel te trekken. Als je onze
bediening al enige tijd volgt, dan weet je dat we op veel punten enorm verschillen van het reguliere
christelijke onderwijs over diverse geboden in de Torah. Bekijk bijvoorbeeld onze studie “De dag van
de Sjabbat” en onze “Paulinische Paradox-serie.”
Of het nu gaat om het toetsen van een claim uit het christendom of uit het Jodendom – uiteindelijk heeft
de Bijbel, en niet de meerderheid, autoriteit.
Dat brengt ons bij een van de belangrijkste redenen waarom de meeste Joden Jesjoea afwijzen: het
christendom.
De algemene christelijke doctrine heeft Jesjoea en Zijn boodschap op belangrijke punten vervormd,
zodat Hij volledig is vervreemd van het Joodse volk en hun geschriften. Waarom zou een Jood Jesjoea
aannemen als de vervulling van de TENACH, als de gangbare presentatie van Jesjoea door het
christendom aantoont dat Hij in conflict leeft met de TENACH? Het probleem is dus niet Jesjoea, maar
de verkeerde voorstelling van Jesjoea door het christendom.

We leggen dit veel dieper uit in onze studie “De Deuteronomium 13-test”, maar om een voorbeeld te
geven: één van de Joodse verwachtingen van de Messias is dat Hij het volk van God zal leiden bij het
naleven van de Torah. Maar het reguliere christendom leert dat Jezus de Torah tegensprak en leerde dat
sommige geboden niet meer gelden. Zie je het conflict?
Als we gewoon naar de Schrift kijken, is dit eenvoudig op te lossen. In Mattheüs 5:17-19 zien we dat
Jesjoea in perfecte harmonie wandelt met de TENACH en dat Hij bevestigt dat de Torah nog steeds
geldig is:
Mattheüs 5:17-19
“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om
die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde
voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.
Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste
genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot
genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.”
We bestuderen dit gedeelte uitgebreider in onze studie, Hemel en Aarde en de Wet van God, maar als we
gewoon naar de tekst kijken kunnen we al enkele dingen vaststellen.
1. Jesjoea wilde zelfs niet dat er enkele mensen zouden denken dat Hij tegen de Torah was of kwam
om deze te vernietigen — dat die volgens Hem verouderd was.
2. Jesjoea zei dat Zijn volgelingen zelfs de minste van de geboden in de Torah moeten “doen” en
“onderwijzen”.
3. Zelfs het kleinste deel van de Torah zal niet voorbijgaan totdat de hemel en aarde voorbij zijn
gegaan en alles is vervuld (wat, volgens sommige geleerden, een verwijzing is naar het laatste der
dagen)
Dus volgens het onderwijs van het Brit Chadasja voldeed Jesjoea eigenlijk aan de Joodse verwachting
dat Messias de mensen zou leiden tot gehoorzaamheid aan de Torah. Pas veel later, na de tijd van Jesjoea
en de apostelen, begonnen christenen delen van de Torah te verwaarlozen en te leren dat de geboden
zoals de Sjabbat niet langer golden.
Dus wat kunnen we doen om het Joodse volk te bereiken met de waarheid van hun Messias? We denken
dat de eerste stap is om daadwerkelijk te doen wat Jesjoea zei wat we moeten doen - dat wil zeggen, de
Torah uitleven en onderwijzen. Door onze gehoorzaamheid aan Zijn onderwijzing in het Brit Chadasja
kunnen we onze Joodse broeders een duidelijk beeld schetsen van wie Jesjoea werkelijk is , in plaats van
het verwrongen beeld dat ze nu kennen.
We bidden dat je door deze studie bent gezegend. Vergeet niet om alles te blijven onderzoeken. Sjalom! Voor meer
informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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