Kies het Leven

EEN CONTRA-MISSIONARIS STUDIEGIDS
Geschreven door Rick Halpern
Voorwoord en bewerkt door:
Rabbijn Michael Skobac

Hemel en aarde roep ik vandaag als getuigen tegen jullie op dat ik je leven en dood heb
voorgelegd, de zegen en de vloek. Kies dus het leven….
Deuteronomium 30:19
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Voorwoord door Rabbi Michael Skobac
"Zijn christelijke missionarissen echt een probleem?" Na 27 jaar betrokkenheid te zijn in het
Joodse contra-missionaire veld zegt deze vaak gestelde vraag mij dat er nog veel werk aan de winkel
is. Het is moeilijk om onze gemeenschap te helpen een probleem aanpakken als zo velen ervan
overtuigd zijn dat we er geen hebben.
Zoals bij de meeste problemen, is het belangrijk om onze begrippen te verduidelijken. Als we
aannemen dat alle zendelingen T-shirts dragen of bij ons aankloppen op de meest irritante
tijdstippen - is er waarschijnlijk niet zo'n groot probleem. Maar als we beseffen dat iedereen die ons
probeert te overtuigen van zijn religie een missionaris is, dan spelen we een ander balspel, om het
zomaar te zeggen.
Recente schattingen laten zien dat 25% - 40% van de Amerikanen evangelische christenen zijn. Ze
zijn er vast van overtuigd dat iedereen op de planeet zijn eeuwigheid in de hel zal doorbrengen,
tenzij zij worden gered. Ze geloven ook dat het belangrijkste wat ze in hun leven kunnen doen is mee
te helpen om de boodschap van redding aan alle mensen te brengen – aan familieleden, vrienden,
buren, kamergenoten, collega's, patiënten, klanten en anderen, inclusief en vooral de Joden.
In een recent onderzoek uitgevoerd door Jews for Judaism onder meer dan 1.000 leerlingen van
middelbare scholen en universiteitsstudenten, meldde 81% dat iemand had geprobeerd hun geloof
met hen te delen.
Daarom is het boek dat u vasthoudt zo belangrijk. Rick Halpern heeft een onschatbare bron voor
de joodse gemeenschap geproduceerd. Zijn Kies het Leven EEN CONTRA-MISSIONARIS STUDIE GIDS
legt de motivaties uit van degenen die ernaar streven om ons te bekeren, de redenen waarom zoveel
joodse mensen kwetsbaar zijn, en het meest belangrijkere, wat er moet gebeuren om ervoor te
zorgen dat wij joden altijd joods blijven.
Kies het leven - de titel zegt het al. Dit boek zendt de kritische boodschap uit dat de inzet voor die
joden die het christendom omarmen erg hoog is. De missionaire boodschap doet met onze ziel wat
het roken van 10 pakjes sigaretten per dag doet met ons lichaam.
Dit boek bevat ook een hartstochtelijke oproep aan alle joden om de Thora in handen te nemen,
onze Boom des Levens, en onze zielen daarmee te voeden. Hoewel missionarissen proberen om onze
Thora tegen ons te gebruiken, door de betekenis ervan te verdraaien en door hun religie te
injecteren, laat Kies het Leven de Thora voor zichzelf spreken.
Louis Pasteur, een beroemde wetenschapper uit de 19e eeuw, verklaarde: “Fortuin is gunstig voor
de geest die is voorbereid." Kies het leven is een onschatbare hulpbron die ten eerste helpt om de
joodse gemeenschap in te enten tegen de missionaire dreiging en ten tweede laat het talloze joden
kennismaken met de zoete en diepe spirituele schat die ligt begraven in hun eigen achtertuinen onze door God gegeven levensboom, de Thora.
Rabbijn Michael Skobac
Onderwijsdirecteur, Jews for Judaism, Toronto
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Inleiding
Toen het christendom 2000 jaar geleden ontstond, geloofden de joden die het stichtten dat de
joodse Messias was gekomen en dat de joodse Bijbel moest worden bekeken vanuit een nieuw
perspectief. Sinds die tijd heeft het Joodse volk herhaaldelijk te kampen gehad met christelijke
missionarissen en hun claims. Hoewel missionarissen erop aandringen dat Jezus talloze Bijbelse
profetieën vervulde, heeft het jodendom hun standpunt altijd verworpen. Waarom?
Dit onderwerp is er één waarvan maar weinig joden veel kennis hebben, aangezien het zo zelden
wordt besproken. Het is erg spijtig dat als joden geen opleiding hebben genoten over hun eigen
Bijbel en worden geconfronteerd met christelijke argumenten, ze zich vaak in de war voelen over wat
ze moeten zeggen en over wat ze moeten geloven.

Waarom Moeten Joden Leren om op de Beweringen van Missionarissen te Reageren?
De joodse reactie op claims van christelijke missionarissen is vandaag de dag relevant om de
volgende redenen:
• De meeste joden zullen wel eens te maken krijgen met missionarissen, hetzij persoonlijk, hetzij
via hun literatuur. Hun inspanningen om ons te bekeren zijn enorm, goed gefinancierd - en
groeiende. Wat dit vandaag de dag tot een dringend probleem maakt is dat joden in
ongekende getallen in christelijke overtuigingen trappen.
(Zeker, niet elke christen is erop uit om ons te bekeren. In feite zijn velen zeer respectvol naar
het jodendom en het Joodse volk toe. Sommige christenen zullen ons vragen stellen over het
jodendom uit oprechte nieuwsgierigheid, en we weten hoe we ze kunnen beantwoorden.
Onze focus in deze studiegids is echter gericht jegens hun die ons proberen te bekeren, en we
moeten weten hoe we ook hun een antwoord geven.)
• Hoewel u misschien niet vatbaar bent voor missionarissen, zou iemand die u kent dat wel
kunnen zijn - en u zou het verschil kunnen maken door te voorkomen dat ze in hun klauwen
vallen.
• Het christendom bestuderen kan een krachtige springplank zijn om het jodendom te
bestuderen. Hoewel we het niet eens zijn met veel van hun overtuigingen, brengen christenen
wel belangrijke onderwerpen naar voren. Wie is G-d en wat vraagt Hij van ons? Wat is het
Bijbelse concept van de Messias en het Messiaanse tijdperk? Hoe zit het met zonde,
verzoening en leven na de dood? Zijn de wetten van de Thora vandaag de dag nog steeds
relevant? Zijn de joden nog steeds G-d's uitverkoren volk?
Gedurende deze tijdloze debatten, worden er vandaag de dag geen claims of verzen door de
missionarissen genoemd die anders zijn dan die uit de hele christelijke geschiedenis. Al 2000 jaar
hebben joodse geleerden al hun uitdagingen gehoord, en samen met de overgrote meerderheid van
onze voorouders, weigerden zij deze claims en verzen allemaal - zelfs als dat een gewisse dood
betekende. Alleen maar omdat je geen antwoord hebt op hun vragen betekent dat niet dat de
missionarissen gelijk hebben, noch dat het joden ontbreekt aan antwoorden. We hebben in feite
krachtige reacties op al hun claims.
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Voor een Jood is de keuze tussen het jodendom en het christendom er duidelijk een van "leven of
dood, zegen of vloek" beslissingen waar de Thora over spreekt. We moeten weten dat G-d, door Zijn
Thora, ons de informatie geeft die we nodig hebben om te kiezen voor het leven. Deze studiegids
bespreekt de kwesties rond deze beslissing en maakt dat jij beter voorbereid bent op de argumenten
van de missionarissen, en hopelijk bevordert hij een grotere waardering voor je eigen joodse
erfgoed.
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Het Historisch Perspectief

Maar hoor nu, O Jakob mijn knecht; en Israël, wie ik hebben gekozen…Jullie zijn mijn getuigen.
Jesaja 44: 1,8

Wat is het Historische Perspectief op deze Kwestie?
In de meer dan 3300 jaar sinds de joden Egypte verlieten, heeft onze reis als G-ds Uitverkoren
Volk of "dienaar" ons naar de vier uithoeken van de aarde gebracht. Als Zijn "getuigen" zijn we alle
grote rijken van de geschiedenis van aangezicht tot aangezicht tegengekomen, en hebben wij ze
allemaal overleefd. Onze ervaringen hebben ons veel geleerd - inclusief de blijvende aard van onze
mensen en onze Thora. We gaan nu enkele aanvullende lessen in onze unieke geschiedenis
verkennen om dit onderwerp verder te belichten.

Chronologie van de Joodse Geschiedenis (niet op schaal)

9

Onze tijdlijn begint bij de uittocht uit Egypte en loopt tot de dag van vandaag. Zoals G-d aan
Abraham beloofde, toont onze geschiedenis het wonder van de Joodse natie die altijd een trouw
overblijfsel heeft behouden, die tegen alle verwachtingen in iedereen heeft overleefd. Toch zijn in
elke generatie joden verloren gegaan door vervolging of doordat ze het jodendom verlaten hebben
ten gunste van de buitenlandse cultuur van die tijd. Echter, trouwe joden hebben altijd weerstand
geboden aan de eisen om onze overtuigingen op te geven voor andere goden. De afgelopen 2000
jaar hebben we oproepen gezien om op deze manier in Jezus te geloven.
Pas op, dat jullie hart zicht niet voor het verkeerde openstelt, zodat jullie afdwalen, andere
goden dienen en je daarvoor neerwerpen.
Deuteronomium 11:16
Elke jood die vandaag leeft, heeft een lange rij voorouders om dankbaar te zijn, omdat zij trouw
bleven aan het jodendom en het joodse volk. In elke generatie, hebben joden die andere culturen en
religies omarmden ten koste van hun jodendom geen nakomelingen die trouw waren aan het
jodendom voortgebracht, en de meesten van hen assimileerden binnen drie tot vier generaties
volledig. Zie het op deze manier - als een van uw betovergrootouders zich had bekeerd, zou u zich
naar alle waarschijnlijkheid vandaag niet als jood identificeren.
Maar jullie die vastgehouden hebben aan de Eeuwige, jullie God, jullie zijn vandaag
allemaal in leven.
Deuteronomium 4: 4
Als G-d wil dat het Joodse volk overleeft, dan zwemmen de joden die hun banden verbroken
hebben met het historische jodendom tegen de stroom van G-ds agenda in.

Het Tweede Tempeltijdperk en de Opkomst van het Christendom
Het christendom is ontstaan in zeer moeilijke tijden voor het Joodse volk, en het is dan ook
belangrijk om de historische context van die periode te begrijpen. In het jaar 586 BCE,1 volgend op de
vernietiging van de Eerste Tempel door de Babyloniërs, waren de joden uit hun land in ballingschap
gebracht. Na 70 jaar leidde Ezra de Schriftgeleerde een groot aantal van de joden terug naar Israël
om het land terug te winnen en om de Tempel te herbouwen. De meerderheid van de joden bleef
echter in Babylon, zelfs nadat de Romeinen in 70 CE de Tweede Tempel hadden vernietigd.

De Grote Vergadering
Bij zijn terugkeer naar Israël riep Ezra een speciale vergadering van het Sanhedrin (het Joodse
Hooggerechtshof) bijeen, bekend als de Anshei Keneset HaGedolah (de mannen van de Grote
Vergadering), met leden als Nehemia, Daniël en Zacharia. Daar het tijdperk van de profeten ten einde
was gekomen, richtte de Grote Vergadering zich op verschillende kritieke behoeften van de natie.

1

Dit is de datum die door vrijwel alle seculiere geleerden wordt gebruikt. Volgens
de Joodse traditie was het dit het jaar 421 BCE.

10
Twee van hun grootste prestaties waren:
• Het canoniseren van de Tenach (Oude Testament). Om dit te doen, selecteerden ze die boeken die
in overeenstemming waren met de wetten en overtuigingen van de Thora, en wiens profetieën van
blijvende relevantie waren. Uit de Geschriften van de Tenach, krijgen we een consistent beeld van
joodse overtuigingen, inclusief de Messiaanse tijd.
• Het organiseren van de joodse gebedsdienst. Om de overtuigingen en ambities van het jodendom
uit te drukken formaliseerde de Grote Vergadering joodse zegeningen en gebeden. Onder deze is het
Shemoneh Esrei (Achttien Zegeningen) die de kern van de joodse gebedsdienst vormt. Door de
Heilige Woorden te onderzoeken, krijgen we inzicht in een verscheidenheid aan joodse
overtuigingen, inclusief het onderwerp van de Messias.
 ו ְַקרנְ ֹו ָּתרּום ּביׁשּועָּ ֶתך, ַאֶ ת צֶ ַמח ָּדוִד עַ ְב ְדך ְמהֵ ָּרה ַתצְ ִמיח
 ַמצְ ִמיחַ ֶק ֶרן יִשּועָּ ה,' ּבָּ רּוך אַ ָּתה ה.ישּועָּ ְתך ִקּוִ ינּו ּכָּל הַ ּיֹום
ְ ּכי ִל
Het nageslacht van Uw dienaar David laat U spoedig bloeien, en vergroot zijn trots door Uw
redding, want wij hopen op Uw redding elke dag. Gezegend bent u, G-d, die ervoor zorgt dat de
trots van de redding floreert.
Deze zegen van de Shemoneh Esrei heeft betrekking op ons geloof in de Messias. Het is duidelijk
dat er niet wordt vermeld dat de Messias de "Zoon van G-d" zal zijn, dat hij zal lijden en sterven als
een verzoening voor onze zonden, of dat er een tweede komst zal zijn. Deze christelijke ideeën zijn
totaal vreemd aan het jodendom.
Toen de Mannen van de Grote Vergadering stierven, schonken ze de mantel van leiderschap aan
een lange rij wijzen, bekend als Tanaaim, die het Joodse volk de Talmoedische tijden in leidde. Hun
naleving van de Wetten die van Mozes waren doorgegeven aan de rechters en aan de profeten
hebben de weg geëffend voor de continuïteit van ons geloof tot de dag van vandaag. Toen de
Talmoedische rabbijnen op hun beurt de leiding van de mensen op zich namen, waren wij bereidt om
de beproevingen van ballingschap en onze vijanden te doorstaan.

Hellenisme en de Wortels van het Christendom
Misschien wel de grootste uitdaging waar het jodendom in het Tweede Tempeltijdperk mee werd
geconfronteerd was de verspreiding en invloed van het hellenisme. Door de veroveringen van
Alexander de Grote, vonden Hellenistische ideeën hun weg naar het land Israël. Er ontstond een
conflict tussen de mensgerichte filosofie van Griekenland die de nadruk legde op fysiek schoonheid
en genoegens, en de G-d-gecentreerde Thora van Israël die heiligheid en naleving van G-ds Wetten
benadrukte - en deze strijd woedt vandaag nog steeds. Omdat veel Joden de kant van de Grieken
kozen, in hun minachting voor de Thora, werd dit conflict verder vergroot. De gebeurtenissen in het
Chanoeka-verhaal (165 BCE) laten een succesvolle afronding zien als resultaat van dit conflict. Hierbij
behaalden de joden zowel een spirituele als een militaire overwinning.
Het is essentieel om de Griekse cultuur, die veel joden omarmden, te begrijpen om zo de wortels
van het christendom te begrijpen. Hoewel de grondleggers van het christendom joden waren,
brachten ze deze nieuwe religie op een pad dat van de Thora wegleidde om het meer naar de smaak
te maken voor de Griekse wereld. De Griekse mythologie bevatte gebruiken en begrippen uit het
buitenland, zoals maagdelijk geboren redders, en veel van hun helden werden vereerd als zonen van
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god. Het Nieuwe Testament is bijna volledig in het Grieks geschreven, dit in tegenstelling tot de
boeken van de Tenach, die in het Hebreeuws werden geschreven. Paulus, de belangrijkste promotor
van het christendom, maakte zijn nieuwe religie aantrekkelijker voor de heidense naties door de
naleving van de Thora-wet te vervangen door een volledig geloof in Jezus.
Na verloop van tijd werden er extra heidense invloeden in het christendom gebracht, zoals het
geloof in de Drie-eenheid en de plaatsvervangende verzoening, evenals heidense feestdagen. Toen
het christendom de officiële religie van het Romeinse rijk werd, tonen zijn leerstellingen en
praktijken aan dat het gericht was om aantrekkelijk gevonden te worden door de niet-joodse naties.
Kort daarna werden al zijn joodse banden verbroken.
Heidense oorsprong van christelijke feestdagen:
•
•
•

Zondag - het wekelijkse festival voor de zonnegod
25 december - festival voor de winterzonnewende
Pasen - van het festival tot de vruchtbaarheidsgodin Oester, met zijn
vruchtbaarheidssymbolen van eieren en konijnen

Het christendom en de Joden
Ondanks de inspanningen van het christendom om zichzelf af te schilderen als de religie van
liefde, heeft het de afgelopen 2000 jaar de grootste bedreiging voor het Joodse volk gevormd, zowel
fysiek als spiritueel. De erfenis van de kerk als religieus en economisch onderdrukker, evenals de
massale slachting van joden, blijft als de langst bestaande onderdrukking van de ene groep tegen de
andere in de geschiedenis bestaan.
Veel missionarissen verontschuldigen zich heel snel voor wreedheden die door christenen tegen
de joden door de eeuwen heen zijn gepleegd, maar vertellen je ook zo snel mogelijk dat die
moordenaars geen "echte christenen" waren. Ze zeggen: "Echte christenen zouden dat niet doen,
omdat ze zo liefdevol zijn." Het is altijd moeilijk geweest om een antwoord zoals deze te accepteren.
In werkelijkheid proberen ze alleen maar te ontsnappen aan de verantwoordelijkheid die hun religie
gehad heeft voor het joodse bloedvergieten. Hoe zit het met de miljoenen die erbij zaten en niets
deden? Waren zij ook geen "echte christenen"?
Veel protestantse missionarissen proberen zichzelf vrij te pleiten door het bloedvergieten alleen
aan de katholieken toe te schrijven. Die de kruistochten, de inquisitie en tal van leugenachtige
bloedfabels en pogroms initieerden. Maar als we de geschriften van Martin Luther lezen, de
grondlegger van de protestantse Reformatie, zien we ook een geweldige hoeveelheid haat jegens de
joden. Door zijn werk “Over de Joden en hun leugens”, hadden Luthers anti-joodse tirades uit de 16e
eeuw invloed op 20-eeuwse leiders van de nazipartij.
“Ten eerste moeten hun synagogen in brand worden gestoken, en alles wat niet verbrandt moet
met vuil worden bedekt of uitgespreid, zodat niemand ooit nog een sintel of steen daarvan kan
zien. En dit zou moeten worden gedaan ter ere van G-d en van het christendom zodat G-d kan zien
dat we christenen zijn ... ten tweede, zouden hun huizen eveneens moeten worden afgebroken en
vernietigd ... ten derde, moeten hun gebedenboeken en Talmoeds hun worden afgenomen ... ten
vierde, moeten hun rabbijnen onder bedreiging van de dood verboden worden om les te geven ...
Kortom, vorsten en edelen die joden in uw domeinen hebben, als dit advies van mij niet bij je past,

12
zoek dan een betere, zodat jij en wij allen vrij zullen zijn van deze onuitstaanbare duivelse last, de
joden…”
Maarten Luther
De meeste joden zijn zich pijnlijk bewust van de wrede vervolgingen van christenen door de
geschiedenis heen. Daarom, als de missionarissen erin willen slagen om het joodse verzet tegen de
christelijke overtuigingen te overwinnen, moeten ze eerst het probleem van de christelijke
geschiedenis tegen de joden overwinnen. Dit wordt meestal bereikt door het onderwerp te
vermijden en een overvloedige demonstratie van liefde. Dit is echter nog steeds een ontkenning.
Sommige missionarissen daarentegen, proberen de eigenlijke schuld voor de vervolging bij de joden
zelf te leggen. Waarom werd de Tweede Tempel vernietigd? Waarom vond de Holocaust plaats? Ze
suggereren dat dit alles gebeurde omdat de joden Jezus verwierpen en G-d daarom boos was op hen.
Elke christen wordt sterk beïnvloed door de verhalen van het Nieuwe Testament - en als ze
bepaalde passages lezen, is het voor hen erg moeilijk om veel liefde en respect te voelen voor de
joden, onze rabbijnen, de Joodse Wet of het Jodendom. Joden zijn gekenmerkt als harteloos en
meedogenloos, zoals te zien is in het verhaal van de barmhartige Samaritaan, het karakter van Judas
Iskariot die Jezus verraadde en tal van andere voorbeelden.
Te vaak hebben de woorden van de christelijke geschriften wrok opgewekt jegens joodse leiders
en Joodse Wet. Er zijn veel citaten uit het Nieuwe Testament geweest die door de geschiedenis heen
gebruikt zijn tot het aan zetten tot haat en zelfs tot het bloedvergieten van joden.
U [Joden] bent uit uw vader de duivel, en de lusten van uw vader zult u doen. Johannes 8:44
Maar toen hij [Johannes de Doper] zag dat veel van de Farizeeën en Sadduceeën tot hem
kwamen toen hij aan het dopen was, zei hij tot hen: Jullie adderbroed! Wie heeft u gewaarschuwd
om te vluchten voor de komende toorn?
Mattheüs 3:7
… De Joden, die zowel de heer Jezus als de profeten hebben gedood en ons hebben verdreven.
Zij zijn niet aangenaam voor G-d, maar zijn vijandig tegenover alle mensen!
I Thessalonicenzen 2: 14-15
Als joden erkennen we het heroïsche mededogen van veel christenen die joden tijdens de
Holocaust hebben gered en in andere tijden van vervolging. Maar we hebben ook soortgelijke
vriendelijke daden van niet-joden met een ander geloof ervaren, en zulke mensen noemen we
Rechtvaardige Niet-Joden.
Concluderend: evangelische christenen zitten achter de agressieve inspanningen die erop gericht
zijn om joden te bekeren en we moeten onszelf en anderen onderwijzen om daarop voorbereid te
zijn.

Geen Rebellenhelden: Een Laatste Les uit de Joodse Geschiedenis
Alleen…jullie moeten niet tegen de Eeuwige rebelleren…

Numeri 14: 9

Er is veel dat we in onze Tenach zullen vinden - persoonlijkheden, gebeurtenissen, wetten en
principes. Maar een ding vinden we niet, en dat zijn rebellenhelden. Wat bedoel ik?
Alle helden van de Tenach zijn mensen die voor de Thora opkwamen en die de religie die G-d aan
de joden openbaarde ondersteunden. Toen dingen niet zo goed voor ons gingen, riepen ze op tot
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terugkeer naar de "oude orde" (naleving van de Thora), want dit is onze basis. Af en toe kwamen er
mensen langs die zeiden: "Het oude is uit, en we hebben iets beters." Toch behoort geen van hen tot
de helden van de Tenach.
Zo ging dat niet in de niet-joodse wereld die geen Thora kent. Hun rebellen zijn vaak hun helden.
Maar elk nieuw rechtssysteem dat de mens creëert, maakt niet uit hoe schijnbaar verlicht,
degradeert uiteindelijk en moet opnieuw worden gemaakt en nog een keer. In onze eeuw prezen
Lenin en Mao het communisme en beweerden: “De oude orde is onrechtvaardig, en wij hebben iets
beters." Evenzo werden hun systemen van regeren in korte tijd onrechtvaardig. In 1776 vond de
Amerikaanse revolutie plaats en wierp een onrechtvaardige tiran omver. Niettemin in de jaren zestig,
met de burgerrechten beweging en de oorlog in Vietnam, had de Amerikaanse regering en
samenleving een nieuwe revolutie nodig.
In de religieuze wereld verkondigde Maarten Luther dat de oude orde van het katholicisme
corrupt was en bood een herziene vorm van christendom aan. Vandaag de dag kunnen we duidelijk
zien wat er van zijn protestantse Duitsland is geworden terwijl het voortschreed in de 20ste eeuw.
Tweeduizend jaar geleden deed Jezus een zelfde soort verkondiging tegen het joodse religieuze
establishment. Zijn woorden waren voor ons voldoende reden om hem afwijzen. Hij was niet ons
type held.
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De Motieven en Tactieken van Missionarissen

We bestaan om ervoor te zorgen dat het Messiasschap van Jezus een onvermijdelijk kwestie wordt
voor onze Joodse mensen, wereldwijd.
Jews for Jesus
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Motieven en Tactieken van Missionarissen
Wie zijn de missionarissen die we zullen tegenkomen? Ze kunnen een klasgenoot zijn, een
medewerker, of een buurman die het "goede nieuws" van het christendom wil delen. Meestal zijn
het gewone mensen in gewone situaties en die niet betaald worden als professionele missionarissen.
Ongeacht hoe oprecht of hoe goedbedoeld deze mensen kunnen lijken, hun boodschap is een
tragedie voor een jood.
In de afgelopen 2000 jaar waarin het Joodse volk met het christendom werd geconfronteerd, zijn
we altijd heel consequent geweest in onze afwijzing op de beweringen dat Jezus de Messias en de
"Zoon van G-d” is.
Dus waarom proberen de missionarissen nog steeds joden te bekeren? Wat zijn hun motivaties?
• Altruïsme: ons redden van verdoemenis. Volgens het christendom, wordt iedereen die niet
in Jezus gelooft, tot een eeuwig branden in de hel veroordeeld. Vanuit een geest van liefde
willen veel gelovige christenen ons van dit waargenomen lot redden. Het jodendom is het
echter niet eens met hun opvattingen over de hel en de noodzaak om gered te worden door
geloof in Jezus.
• De Grote Opdracht: missionarissen voelen de verplichting om ons te overtuigen en dit komt
rechtstreeks uit het Nieuwe Testament. Jezus gaf aan zijn discipelen de Grote Opdracht om de
wereld in te gaan en het evangelie te verspreiden. Belangrijker nog, de boodschap moet eerst
aan de jood worden gepredikt en dan aan de niet-jood:
Want ik schaam me niet voor het evangelie van Christus: want het is de kracht
van G-d tot redding voor iedereen die gelooft; eerst aan de Jood, en dan naar de
Griek [niet-jood].
Romeinen 1:16
• De Wederkomst: Volgens het christendom zal Jezus een tweede keer terugkomen als de
Messias om G-ds koninkrijk op aarde te vestigen. Voor velen is deze wederkomst afhankelijk
van de acceptatie van de joden van hem als hun redder.
… Voorwaar, ik zeg u: u zult mij niet zien tot de tijd komt wanneer u zult zeggen:
'Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. '
Lukas 13:35
Met dit vers wordt bedoeld dat, aangezien Jezus tot de joden sprak, zij hem moeten aanvaarden
voordat hij terugkomt. Daarom is er een bijzondere urgentie onder de missionarissen om zo snel
mogelijk zoveel mogelijk joden te bekeren.
Er zijn ook verschillende emotionele kwesties die christelijke gelovigen motiveren in hun
missionaire inspanningen.
• Elke jood die trouw is aan het jodendom is een herinnering aan de gedachte dat misschien
hun god en hun overtuigingen onjuist zijn, omdat de joden, G-d's uitverkoren volk, die
overtuigingen altijd verworpen hebben. Als de joden zich bekeren, zou deze angst worden
verlicht.
• Sommige christenen zijn jaloers op de status van de joden en willen Gods Uitverkoren Volk
zijn. Om dit te bereiken, hebben ze de 'vervangingstheologie' geformuleerd waarin de joden in
G-ds ogen worden vervangen door de christenen. De bekering van joden helpt deze mening te
bevestigen.
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• Veel van de joden die christelijke missionarissen worden, worden gedreven door slechte
ervaringen binnen het jodendom en hun families, en zij ergeren zich daarom aan hun joodszijn.
Ze willen acceptatie onder niet-joden en zijn ijverig in het opgeven van veel van hun joodse
erfgoed banden. De meesten zijn interreligieus gehuwd.

Waarom Hebben We Dit Probleem?
Een trieste waarheid waarmee de joodse gemeenschap tegenwoordig wordt geconfronteerd is de
vervreemding van teveel van onze mensen. Het ontbreken van een joodse opleiding of een negatieve
ervaring met het joodse leven heeft ervoor gezorgd dat ze afstand hebben genomen van de vitaliteit
en spiritualiteit die gevonden kan worden in het jodendom en in de identificatie met het Joodse volk.
Sommigen hebben het joodse leven vooral ervaren als alleen materieel succes of dat het met name
seculiere oorzaken ondersteunt. Hun blootstelling aan het jodendom slaagde er niet in om de liefde,
de spiritualiteit en het familiegevoel over te brengen de ze nodig hadden.

WIE IS HET MEEST KWETSBAAR?

Joden die zich tot andere religies bekeren zijn vaak extreem kwetsbaar als een gevolg van het
meemaken van een overgangsperiode of crisis in hun leven. Wie zijn deze mensen?
•

Studenten die uit huis zijn en nu hun spiritualiteit onderzoeken

•

Verhuizers - mensen die naar een nieuwe stad verhuizen, die hun joodse connecties achter
hebben gelaten en nu opzoek zijn naar nieuwe vrienden

•

Russische immigranten voor wie de identificatie als jood vaak voor problemen zorgden,
worden nu verteerd door succes in Amerika. Vaak heeft de joodse gemeenschap hun niet zo
consequent weten te bereiken als de christenen

•

Ouderen die alleen wonen en gezelschap nodig hebben

•

Interreligieuze gezinnen met joodse echtgenoten en kinderen worden beïnvloed door hun
christelijke echtgenoten en familieleden

Dit zijn onder ons de joods vervreemden, de spirituele zoekers, joden van alle leeftijden vaak met
een laag zelfbeeld die door een traumatische tijd gaan ,en op zoek zijn naar begeleiding en liefde.
Missionarissen profiteren met veel ijver en succes van hun kwetsbaarheid. Ze bieden deze joden de
liefde en acceptatie aan die ze zoeken - samen met christelijke overtuigingen. Hoe doen ze dat?
Door alles in een bedrieglijk joods jasje te verhullen.
De joodse gemeenschap moet de liefde en vitaliteit, die gevonden wordt in onze eigen religie,
beter promoten, en daardoor voorkomen dat joden in de open armen van missionarissen worden
gelokt. In Psalm 19 schreef koning David: “De Thora van G-d is compleet." We hebben een complete
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religie, en we moeten onze mede-joden en kinderen vertellen dat alles wat ze zoeken in het
jodendom te vinden is. Je hoeft niet ergens anders te gaan zoeken!

Het Verkooppraatje van Missionarissen
Onlangs meldde het tijdschrift Charisma dat “in de afgelopen 19 jaar meer joden het christendom
hebben omarmd, dan in de afgelopen 19 eeuwen.” Wat is er veranderd? In het verleden hebben
missionarissen joden ertoe aangezet om het jodendom te verlaten voor het christendom. Vandaag
de dag beseffen ze dat de meeste joden zich niet op hun gemak voelen bij het idee om hun jood-zijn
op te geven om een christen te worden.
Missionarissen hebben daarom nu een geheel nieuwe benadering aangenomen bij het bereiken
die kwetsbare joden. Ze vertellen hun nu dat ze zich niet hoeven te bekeren. Ze zeggen:
"Een jood kan in Jezus geloven en toch joods zijn.”
De Joodse Wet bevestigt dat er niets is dat een jood kan doen om zijn / haar joodse status te
verliezen. De missionarissen houden vol dat “Als je als jood geboren wordt, je ook als jood zult
sterven, dus je verlaat niet wie je bent.” Ze benadrukken dat Jezus en zijn discipelen joden waren,
dus in hem geloven moet iets joods zijn om te doen.
Dit is echt een ongegronde bewering! Een joodse massamoordenaar is nog steeds joods, maar dat
betekent niet dat hij doet wat G-d wil. Gewoon omdat iemand joods is betekent niet dat alles wat hij
/ zij doet automatisch consistent is met de leerstellingen van het jodendom.
“Wordt een voltooide Jood.”
Missionarissen beweren: “Je laat niets achter door het christendom te omhelzen. U voltooit
slechts het jodendom van uw voorouders. Jodendom gelooft in het idee van een Messias. Waar is die
van jou? De joodse Messias is hier voor jou om geaccepteerd te worden.”
Deze benadering is ook bedrieglijk. Binnenkort zullen we zien hoe radicaal anders het
christendom is ten opzicht van het jodendom en hoe het in vrijwel alle grote theologische kwesties
van het jodendom afwijkt. Het resultaat van het aanvaarden van zo’n geloof is dat je jezelf afsnijdt
van de leringen van de Thora en joden. Is dat een Voltooide Jood?
In het begin van de jaren zeventig ontwikkelden missionaire groepen een joodse versie van het
christendom wat ze ‘messiaans jodendom’ noemden, welke het christendom camoufleert als een
vorm van jodendom. De missionarissen zijn zo succesvol geweest in de marketing van deze
luchtspiegeling dat er een hele beweging uit is voortgekomen. Boeken, audio-video materialen en
seminars gemaakt om missionarissen op te leiden over de vele manieren waarop ze kunnen
“getuigen” (hun geloof kunnen delen) aan hun joodse vrienden op deze nieuwe, verbeterde manier.
Enkele richtlijnen die zendelingen gebruiken wanneer ze met joden praten, zijn:
•

Begin ermee door alleen het Oude Testament te citeren en probeer het Schriftuurlijk gezag
en joodszijn van Jezus te vast te stellen.

•

Bepaalde woorden en afbeeldingen zorgen voor een rode vlaggen en zijn erg ongemakkelijk
voor joden vanwege hun historische associaties met het christendom. Gebruik daarom deze
eufemistische alternatieven:
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Wat je niet moet zeggen
Jezus
Christus
Nieuwe Testament
Bekeerling
Christen
Dopen

Wat je wel moet zeggen
Jesjoe’a
Messias of Mashiach
Nieuwe Verbond
Iemand die voltooid/ compleet wordt,
Messiaanse jood
Bijbelgelovige
Mikva dienst

Er zijn ‘Messiaanse synagogen’ met namen, zoals Beth Hallel, Adas Yeshua en Etz Chaim. Deze
“synagogen” tonen alleen joodse symbolen, geen kruisen of andere flagrante christelijke symbolen.
Diensten worden geleid door een “rabbijn” die een kipah (kalotje) en tallis (gebedssjaal) draagt, dit
alles moet er toe bijdragen om een joodse “shtick” gevoel eraan toe te voegen. Joodse feestdagen
en Sabbat worden schijnbaar gevierd, maar altijd met een uiteindelijke verbinding met Jezus. De
jaarlijkse Pascha Seder is een groot evenement. De Messiaanse Haggadah legt uit dat de drie
matzahs de Vader, Zoon en Heilige Geest representeren, en beschrijft hoe Jesjoe’a het echte
Paschalam is.
Een belangrijk thema van deze studiegids is om de misleidingen van de missionarissen te
onthullen. We gaan nu de integriteit van hun argumenten en hun gebruik van joodse bronnen
onderzoeken. Hoe waarheidsgetrouw zijn de missionarissen? We zullen het antwoord snel
ontdekken.
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Knoeien met het Bewijs

Op elke manier, hetzij onder een voorwendsel of in waarheid, Christus wordt afgekondigd; en
daarin ben ik verheugd.
Filippenzen 1:18

Hij die waarheid spreekt waarheid geeft rechtvaardig bewijs; maar een valse getuige is bedrog.
Spreuken 12:17
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Knoeien met het Bewijs
Missionarissen willen dat u in het Nieuwe Testament gelooft, en dat hun messiaanse beweringen
over Jezus worden ondersteund door de Tenach. Om de geloofwaardigheid van deze beweringen te
onderzoeken, moeten we beginnen met te onderzoeken hoe nauwkeurig de missionarissen en de
schrijvers van het Nieuwe Testament de Joodse Geschriften gebruiken.
Een zorgvuldige studie van de Tenach, evenals het Nieuwe Testament, onthult hoe vaak
misleiding wordt gebruikt om de kwestie over Jezus te onderbouwen. Omdat de schrijvers van het
Nieuwe Testament Jezus zo vaak mogelijk in de Tenach wilden portretteren, zullen we zien hoever ze
gaan om dit te bewerkstelligen. Twee belangrijke lessen die uit deze Studiegids kunnen worden
geleerd zijn:
1. Het jodendom baseert zijn overtuigingen op een uitgebreide lezing van de hele Bijbel. Met elk
vers moet rekening genomen worden om het ware beeld te krijgen. Missionarissen zullen en kunnen
niet elk vers citeren. Ze negeren grote secties van de Tenach omdat veel verzen in tegenspraak zijn
met het beeld dat zij proberen te fabriceren. Zou hun literatuur ooit verzen bevatten, zoals:
• "G-d is geen man, dat Hij zou liegen."

Nummers 23:19

• "Stel uw vertrouwen niet op vorsten, noch op de mensenzoon, in wie geen redding is" Psalm
146: 3 (Jezus wordt vaak de zoon des mensen genoemd).
2. Elke profetie die de missionarissen uit de Tenach citeren, is:
• Verkeerd vertaald of verkeerd voorgesteld
• Uit de context gehaald
• Gewoon verzonnen!

De Weg Voorbereiden
En voor de Joden werd ik een jood, om de joden te winnen; voor degenen die onder de wet
zijn ben ik geworden als onder de wet, opdat ik degenen die onder de wet zijn winnen zou;
Voor hen die zonder wet zijn, zoals zonder wet, (zijnde niet zonder wet voor G-d, maar onder de
wet aan Christus) opdat ik ze zou kunnen winnen die zonder wet zijn. Voor de zwakken werd ik
zwak, opdat ik de zwakken zou winnen; ik ben alles geworden voor alle mensen, opdat ik er
zeker enkelen zou kunnen redden.
In Korintiërs 9: 20-22
In deze passage en degene die op de vorige pagina uit Filippenzen werd geciteerd, openbaart de
apostel Paulus zijn bereidheid om alles te zeggen wat nodig is om mensen zover te krijgen om in
Jezus te geloven. Hier schiep hij het precedent dat het doel alle middelen voor alle toekomstige
missionarissen heiligt.
We lezen nu verschillende voorbeelden die laten zien hoeveel de missionarissen knoeiden met
het bewijs.

21

De Volgorde van de Tenach
Een belangrijk inzicht in de christelijke manipulatie begint met zoiets eenvoudigs als de volgorde
van de Tenach. Zoals we weten, is het woord "TeNaCh" een acrostichon gevormd door de eerste
letter van de namen van de drie secties van de Joodse Geschriften: Thora (de Vijf Boeken), Nevi’iem
(Profeten) en Ketuvim (Geschriften). De Tenach werd gecanoniseerd in ongeveer 500 BCE (meer dan
800 jaar vóór het Nieuwe Testament) door de Mannen van de Grote Vergadering die duidelijk grote
betekenis hechtten aan de volgorde van de boeken.
De kerk probeerde het Nieuwe Testament op de Tenach en te enten en daarmee zijn eigen Bijbel
te creëren. Er werden veel veranderingen in de vertaling en in de volgorde van de boeken
opgenomen om ervoor te zorgen dat hun creatie beter van ons boek naar dat van hen vloeit.
Dit schema laat zien hoe de kerk onze Schriften heeft herschikt:

(* opmerking vertaler: het schema is 1 op 1 overgenomen uit het originele boek in de veronderstelling dat de namen genoeg overeenkomsten vertonen om ze te herkennen.)
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•

•

•

De kerk had duidelijk het gevoel dat ze een autorisatie had als redacteuren om onze Tenach
in volgorde te herschikken. Zoals we zullen zien, hebben ze deze autorisatie ook gebruikt om
andere dingen te wijzigen dingen.
De nieuwe ordening maakte dat ons boek niet langer Tenach kon heten en was een nieuwe
naam vereist. Daarom noemden ze deze het Oude Testament, om deze te kunnen vervangen
door het Nieuwe Testament.
De kerk herschikte de boeken van de Tenach om zo te eindigen met Maleachi in plaats van
met II Kronieken. Maleachi zorgde voor een soepelere overgang naar het boek Mattheüs van
het Nieuwe Testament omdat 2 Kronieken eindigt met een opbeurende boodschap voor de
joden. Daar geeft koning Cyrus van Perzië de joden toestemming om terug te keren uit de
ballingschap naar hun land en om hun Tempel te herbouwen. Op een typische manier
probeerde de kerk te vermijden dat deze hoopvolle boodschappen naar voren kwamen over
de toekomst van de joden, vooral omdat we Jezus verwierpen.
Zo zei Kores, koning van Perzië: “Alle koninkrijken van de aarde heeft de Heer G-d van
de hemel aan mij gegeven; en Hij heeft mij opgedragen om voor Hem een huis te
bouwen in Jeruzalem, welke in Juda is. Degene die er onder jullie is die tot Zijn volk
behoort, de Heer, zijn G-d, zal met hem zijn, en laat hem optrekken.
II Kronieken 36:23
Maleachi eindigt daarentegen met:
Zie, ik zal u de profeet Elia zenden vóór de komst van de grote en ontzagwekkende dag
van de Heer. Hij zal terugkeren [naar G-d] de harten van de vaders met hun zonen, en
de harten van de zonen met hun vaders, zodat Ik niet kom en het land met een vloek zal
treffen.
Maleachi 3: 23-24
Voor de kerk is dit een geweldige aanloop naar het Nieuwtestamentische verhaal van
Johannes de Doper, waarvan zij beweren dat hij de profeet is Elia, die Jezus de Messias
aankondigt. In het Nieuwtestamentische boek Johannes 1:21 staat echter dat Johannes de
Doper feitelijk ontkent dat hij Elia is.

“Bewijsteksten” van Missionarissen.
Het Nieuwe Testament beweert herhaaldelijk dat Jezus Bijbelse profetieën vervulde. Het joodse
standpunt is dat hij er geen vervulde en dat alle pogingen die proberen om te laten zien dat hij
profetieën vervulde, gedaan wordt door onze teksten verkeerd te citeren. Deze manipulatie van onze
Schriften wordt bereikt door passages uit hun verband te halen en woorden verkeerd te vertalen en
zelfs door citaten te verzinnen! Hier zijn verschillende verzen uit het Nieuwe Testament (NT), samen
met hun bronnen uit Tenach (T). Laten we eens kijken hoe eerlijk specifiek passages worden
weergegeven.

23

Passages uit hun context halen
Voorbeeld # 1
Toen hij opstond, nam hij ’s nachts het jonge kind en zijn moeder, en vertrok naar Egypte: en
was daar tot de dood van Herodes: zodat vervuld zou worden wat door de profeet van de Heer
werd gesproken, zeggende: "Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. " Mattheüs 2:14 (NT)
Dit nieuwtestamentische verhaal gaat over de vlucht van Jozef met zijn vrouw Maria en baby
Jezus kort nadat Jezus was geboren. G-d wordt geciteerd als zijnde dat Hij Zijn “zoon” uit Egypte
roept. Matthew probeert aan te tonen dat deze gebeurtenis werd voorspeld in Tenach in het Boek
van Hosea honderden jaren eerder. Kijkend naar deze passage uit Hosea, zoals deze in Mattheus
geciteerd wordt, lijkt het erop dat Jezus deze "Zoon van G-d" kan zijn geweest.
Toen Israël nog een kind was, hield Ik van hem en riep Mijn zoon uit Egypte. Hosea 11: 1 (T)
Als we de eigenlijke tekst onderzoeken die Matthew als zijn bron gebruikt, zien we heel duidelijk
dat Hosea feitelijk naar het Joodse volk verwees als G-d's zoon. Het gebruik van deze metafoor is in
de Tenach gebruikelijk, waar het Joodse volk herhaaldelijk G-ds “zoon” of “kind” wordt genoemd.
En u zult tot Farao zeggen, zo zegt de Heer: Israël is Mijn zoon, Mijn eerstgeborene. Exodus 4:22
Bovendien is dit vers in Hosea een van de vele voorbeelden waar het Nieuwe Testament een
historische gebeurtenis neemt en deze transformeert in een messiaanse profetie.

Voorbeeld # 2
En terwijl hij Nazareth verliet, kwam hij [Jezus] en woonde in Kapernaüm, dat ligt aan de
zeekust, welke grenst aan Zebulon en Neftalim: zodat vervuld zou worden wat werd gesproken
door de profeet Jesaja, zeggende: "Het land van Zebulon, en het land van Naftali, langs de zee,
bij de Jordaan, Galilea van de heidenen. De mensen, die in duisternis zaten, zagen een groot
licht, en voor hen die in het gebied en de schaduw van de dood zaten, is een licht opgegaan."
Mattheüs 4: 13-16 (NT)
Deze passage gaat over het begin van Jezus zijn bediening, en geeft een opsomming van de
plaatsen die hij bezocht. Mattheüs wilde laten zien dat Jezus een zogenaamde profetie vervulde door
de Messias zijn bediening op dezelfde plaatsen te laten beginnen.
Nu daarom, zie, de Heer brengt het water van de rivier over hen, sterk en velen, de koning van
Assyrië en al zijn glorie; en het zal stijgen over al zijn kanalen, en gaan over al zijn oevers ...
want er is geen vermoeidheid aan hem [de koning van Assyrië] die aanvankelijk lichtjes tegen
haar is opgesteld, tegen het land Zebulon, en het land Naftali, en daarna liet hij haar nog erger
lijden langs de weg van de zee, voorbij de Jordaan, in het Galilea van de natiën. Jesaja 8: 7,23 (T)
Het achtste hoofdstuk van Jesaja is echt een historisch verslag van de koning van Assyrië zijn
aanval op het noordelijke koninkrijk Israël die uiteindelijk leidde tot de ballingschap van zijn 10
stammen. Het hoofdstuk eindigt met een beschrijving van hoe hij het land Zebulon, Naftali en Galilea
trof. Dit ontkent duidelijk Mattheus zijn bewering dat dit een Messiaanse profetie is die door Jezus is
vervuld. Let erop dat Matthew tweemaal de beschrijving van hoe de koning deze gebieden teisterde
elimineert.
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Verkeerde vertalingen
Om ervoor te zorgen dat het lijkt dat de Tenach vol staat met verwijzingen naar Jezus hebben
christelijke schrijvers hun toevlucht genomen tot het verkeerd vertalen van enkele kritische
Hebreeuwse woorden. Daarom moeten we ons niet alleen bewust zijn van de misleidingen die we in
het Nieuwe Testament aantreffen maar ook op onze hoede zijn voor christelijke vertalingen van de
Hebreeuwse Bijbel.

Voorbeeld # 3

ּכאֲ ִ ִ֗רי י ַ ַָ֥די ו ְַרגְ ָ ָֽלי׃
ָּ ָּ֝ ִ ַ֥כי ְסבָ ב֗ ּונִ י כְ לָָ֫ ִ ַ֥בים ע ַ ֲַ֣דת ְ֭ ְמ ֵרעִ ים ִה ִקיפ֑ ּונִ י
Psalm 22:17
Want honden hebben mij omringd; de vergadering van de goddelozen hebben mij omsingeld; ze
doorstoken mijn handen en voeten.
Uit deze christelijke vertaling van de Hebreeuwse Bijbel lijkt het dat deze Psalm spreekt over
iemand wiens handen en voeten zijn doorboord. Deze woorden zouden ertoe kunnen leiden dat
iemand gelooft dat de Psalm zinspeelt op Jezus. Echter werden er tijdens de romeinse bezetting,
tienduizenden Joden gekruisigd, en Psalm 22:17 identificeert geen specifiek persoon, ook Jezus niet.
Versus
Want honden hebben mij omringd; de vergadering van de goddelozen hebben mij omsingeld, als
een leeuw [zij zijn aan] mijn handen en mijn voeten.

ָּ֝ ָּּכאֲ ִ ִ֗רי

Deze joodse vertaling van Psalm 22:17 geeft
יka’ari, het Hebreeuwse woord in kwestie
weer als, 'als een leeuw' en niet als 'ze doorstoken'. Koning David schreef deze passage om de
beproevingen van zijn leven te beschrijven - het is geen messiaanse profetie. In de verzen 14 en 22
verwijst David allegorisch naar degenen die hem achtervolgen als leeuwen. (zie ook Psalm 7: 3). Op

ָּ֝ ָּּכאֲ ִ ִ֗רי

alle andere plaatsen waar
ka’ari in de Hebreeuwse Schriftplaatsen voorkomt, geven
christelijke vertalingen het correct weer als "als een leeuw" (Numeri 24: 9, Jesaja 38:13, Ezechiël
22:25).
Voorbeeld # 4

ָל־חֹוסֵ י ָֽבֹו׃
ַ֥ אבדּו ֶּ֗ד ֶּרְך ִ ָֽכי־י ְִב ַ ַ֣ער כִ ְמ ַ ַ֣עט אַ ֑פֹו ַ֝אַ ְש ֵ ֗רי כ
ְ נ ְַשקּו־בַ ר פֶּ ן־יֶּאֱ נַ ַ֤ף ׀ ו ְֹ֬ת
Psalm 2:12
Kus de Zoon, opdat Hij niet boos wordt en u omkomt op de weg: wanneer zijn toorn maar een
beetje wordt ontstoken. Gezegend zijn allen die hun vertrouwen in Hem stellen.
Deze christelijke vertaling van Psalm 2:12 wekt de indruk dat we de Zoon (van G-d) moeten omhelzen
of dat lijden anders het gevolg zal zijn.
Versus
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Omhels [aanbidding in] zuiverheid, opdat Hij niet boos wordt en u omkomt op de weg, wanneer
Zijn toorn maar een beetje wordt ontstoken. Gezegend zijn allen die hun vertrouwen in Hem
stellen.
In deze joodse vertaling is het Hebreeuwse woord  בַ רbar correct vertaald met "zuiverheid."
Christenen baseren hun vertaling op de Aramese vertaling van  בַ רbar wat "zoon van" betekent,
zoals in Bar Mitswa. Afgezien van het feit dat  בַ רbar niet het Aramees woord voor "zoon" is,
waarom zou dit Aramese woord hier in deze Psalm, die gecomponeerd is in het Hebreeuws door
koning David, staan? De context van deze psalm is een vermaning van de heersers van de wereld
vanwege hun gedrag - niet een profetie over de Messias.

Zelf bedachte verzen
Voorbeeld # 5
En hij kwam en woonde in een stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wordt door
de profeten werd gesproken, ‘Hij zal een Nazarener worden genoemd.’
Mattheüs 2:23 (NT)
Het doel van deze passage is om te laten zien dat de Messias uit de stad Nazareth zou komen en dat
de stad hierom bij iedereen bekend stond - omdat Jezus uit Nazareth kwam.
Het is nooit een vereiste geweest dat de Messias uit Nazareth zou moeten komen, sterker nog, ook
het citaat dat Matthew citeert, komt nergens voor in de Tenach. Het was verzonnen! Bovendien zijn
de woorden 'Nazareth' en 'Nazarener' nergens in de Tenach te vinden.

Voorbeeld # 6
Toen werd vervuld wat door de profeet Jeremia was gesproken, zeggende: En zij namen de
dertig zilverstukken, de prijs waarvoor hij gewaardeerd was, die zij van de kinderen van Israël
waardeerden; En gaf ze voor het veld van de pottenbakker, zoals de Heer mij bevolen heeft.
Mattheüs 27: 9-10 (NT)
Mattheus wil dat we geloven dat de profeet Jeremia de 30 stukken zilver, die Judas heeft ontvangen
voor het verraden van Jezus, heeft voorspeld. Nadat Judas wroeging voelde, gooide hij de munten
de Tempel binnen, voordat hij zelfmoord pleegde. Jeremia heeft nooit iets soortgelijks geschreven!
De dichtstbijzijnde verwijzing hiernaar zou een combinatie kunnen zijn van de twee volgende verzen:
En Jeremia zei: Het woord van de Heer kwam tot mij, zeggende: Zie, Hanameel, de zoon van
Sallum, je oom zal tot je komen en zeggen: Koop mijn akker in Anathoth, want het recht op
verlossing is van voor jou om het te kopen.
Jeremia 32: 6-7
En ik zei tot hen: Als u het goed vindt, geef mij dan mijn prijs; en indien niet, verdraagzaam. Dus
wogen ze voor mijn prijs dertig zilverstukken. En de Heer zei tegen mij: Werp het voor de
pottenbakker, een mooie prijs waarvoor ik werd gewaardeerd door hen. En ik nam de dertig
zilverstukken en wierp ze naar de pottenbakker in het huis van de Heer. Zacharia 11: 12-14
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Beide teksten zijn historische passages die niets te maken hebben met het beschrijven van de
Messias die in de toekomst zou komen.
Het is belangrijk dat joden begrijpen dat dezelfde manipulatie van de Schrift die we in deze zes
voorbeelden hebben gezien, ook worden gebruikt voor overtuigingen die fundamenteel zijn voor het
christendom. Laten we er nu twee bekijken.

De Maagdelijke Geboorte
Daarom zal de Heer zelf u een teken geven; Zie, een maagd zal zwanger worden, een zoon baren en
hem Immanuel noemen.
Jesaja 7:14, christelijke vertaling
Dit is het vers waarop het christendom zijn bewering baseert dat Jezus werd geboren uit een
maagd en dat is essentieel om te bewijzen dat hij de "Zoon van G-d" is. Zoals genoemd, verhalen
over maagdelijke geboorten waren gebruikelijk in heidense mythologieën en werden dan ook
gemakkelijk door hen aanvaard. Zulke overtuigingen zijn altijd volkomen vreemd geweest voor het
jodendom!
Inmiddels hebben we veel voorbeelden gezien van de manieren waarop sommige christelijke
"redacteuren" joodse teksten hebben gemanipuleerd en kunnen we begrijpen hoe deze verzen zijn
aangeleerd. Door woorden verkeerd te vertalen en passages uit hun context te halen zien we
opnieuw hoe hun overtuigingen absoluut geen verband houden met onze Tenach.
Laten we nu naar het zevende hoofdstuk van Jesaja kijken om de feitelijke context van deze verzen te
zien.
En het geschiedde in de dagen van Achaz ... koning van Juda, dat Rezin de koning van Aram, en
Pekah ... koning van Israël, opgingen naar Jeruzalem om ertegen te vechten, maar ze konden
het niet overwinnen ... Meer nog, de Heer sprak opnieuw tot Achaz, zeggende: Vraag een teken
van de Heer, uw G-d; vraag het, hetzij in de diepte, of in de hoogte erboven. Maar Achaz zei, ik
zal het niet vragen, ook zal ik de Heer niet verzoeken. En Hij zei: Hoor nu, huis van David! Is het
een kleinigheid voor jou om mensen te vermoeien, maar wil je mijn G'd ook vermoeien?
Daarom zal de Heer zelf u een teken geven; Zie, de jonge vrouw is zwanger, en ze zal een zoon
baren, en ze zal hem Immanu-El noemen. Boter en honing zal hij eten, als hij zal weten hoe het
kwade moet weigeren en het goede moet kiezen. Want voordat het kind zal weten om het
kwade te weigeren en het goede te kiezen, zal het land van de twee koningen die u bedreigen
verlaten zijn.
Jesaja 7: 1-16
Na de regering van Salomo splitste het Joodse volk zich in twee strijdende koninkrijken: het
zuidelijke koninkrijk Juda en het noordelijke koninkrijk Israël (Efraïm). Koning Achaz van het
koninkrijk Juda werd aangevallen door de twee legers van Aram en Israël en was in paniek. Om zijn
angsten te verzachten bood God hem een teken aan dat hij en de rest van Jeruzalem gered zouden
worden. De jonge vrouw (iemand die Achaz kende) was zwanger en zou bevallen. Het echte teken
was dat voordat het kind zou “weten hoe het kwaad te weigeren en het goede te kiezen ', Achaz en
zijn koninkrijk gespaard zouden blijven van de twee bedreigende koningen.
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Dit hoofdstuk gaat over een politieke crisis die plaatsvond rond 700 BCE. Het heeft niets te maken
met de toekomstige Messias van het Joodse volk. Welke troost zou Achaz gehad hebben bij een kind
dat 700 jaar later werd geboren aangezien hij toen hulp nodig had?
Christelijke vertalers veranderen het woord  הָ ָר הharah wat betekent "is zwanger" (zie Jesaja
26:17) naar "zal zwanger worden", wat impliceert dat Jesaja spreekt over de toekomst en niet over
het heden. Bovendien veranderden ze het woord  הָ עַלְ ָ֗ ָמהha'alma wat 'de jonge vrouw' betekent, naar
'een maagd'.2 Het Bijbels Hebreeuws woord voor maagd is  בְ תּולָ ָ֥הbetulah. Bovendien, als Jesaja
een "een maagd" bedoelde, dan zou er een maagdelijke geboorte moeten zijn in de tijd van Achaz,
en er wordt nergens melding gemaakt van een dergelijke gebeurtenis.

Verzoening door middel van Bloed
Want het leven van het vlees zetelt in het bloed en dat heb Ik jullie op het altaar ter beschikking
gesteld om verzoening voor jullie leven te verwerven, want het is het bloed dat door het leven
dat er in zetelt verzoening bewerkt.
Leviticus 17:11 (OT)
Christelijke missionarissen zullen je vertellen dat deze passage bevestigt dat alleen door een
bloedoffer we verzoening kunnen ontvangen voor onze ziel. Echter, omdat joden niet langer
Tempeloffers hebben, hoe wordt deze verzoening dan bereikt? Missionarissen beweren dat
dergelijke offers niet langer nodig zijn omdat het bloed van Jezus dient als onze eeuwige verzoening…
als we maar in hem zouden geloven.
Nogmaals, het is absoluut essentieel om elke passage in zijn volledige context te zien om de ware
betekenis te begrijpen en de opzettelijke manipulatie van de missionarissen.
Wanneer de een of ander uit het Huis-Jisraël of van de vreemdelingen die zich temidden van
jullie ophouden, wat voor bloed ook nuttigt, dan zal Ik Mijn kwade blik op die persoon, die het
bloed nuttigt, richten en hem uit zijn volk uitroeien. Want het leven van het vlees zetelt in het
bloed en dat heb Ik jullie op het altaar ter beschikking gesteld om verzoening voor jullie leven te
verwerven, want het is het bloed dat door het leven dat er in zetelt verzoening bewerkt.
Daarom heb ik tegen de Kinderen van Jisraël gezegd: Geen een van jullie mag bloed nuttigen en
evenmin mag de vreemdeling die zich temidden van jullie ophoudt bloed nuttigen. En wanneer
iemand van de Kinderen van Jisraël of van de vreemdelingen die zich temidden van jullie
ophouden, wild of gevogelte vangt dat gegeten mag worden, dan moet hij het bloed eruit laten
lopen en het met aarde bedekken. Want wat het leven van alle vlees betreft: het is het met
leven verbonden bloed en daarom heb Ik tegen de Kinderen van Jisraël gezegd: Het bloed van
alle vlees is het ermee verbonden bloed, ieder die het nuttigt zal uitgeroeid worden.
Leviticus 17: 10-14
Deze passage gaat duidelijk over het verbod om bloed te consumeren en niet over het verkrijgen
van vergeving van zonden. Bloed bevat de levenskracht van een dier, dus als er offers werden
gebracht op het heilige altaar om voor ons te verzoenen, gebeurt dat door het bloed - niet door de
2

De mannelijke vorm van alma is elem en wordt zelfs door christenen altijd vertaald als ‘jonge jongen’ (I
Samuël 20:22). De trend onder modern christelijke vertalingen van Jesaja moeten erkennen dat ‘maagd’ niet
nauwkeurig is, en zij geven alma weer als ‘jonge vrouw’. Zie bijvoorbeeld de Revised Standard Version, The
New English Bible, The Good News Bible en The New Jerusalem Bible, NB, NBV en GNB onder anderen. Betulah
is het enige duidelijke Bijbelse woord voor ‘Maagd.’ Zie Deuteronomium 22: 13-15.
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neus, voet of oor - dat verzoent. Echter, is een bloedoffer de enige manier om verzoening te
bereiken? Volgens de Tenach niet. Het vers waarop missionarissen vertrouwen (Leviticus 17:11) zegt
dat bloed kan dienen als verzoening - niet dat bloed het enige verzoeningsmiddel is. We gaan in de
bijlage verder op dit probleem in, zie bladzijde 55.
Inmiddels kunnen we duidelijk zien dat het van vitaal belang is om ten alle tijden bij het lezen van
de Tenach de oorspronkelijke taal en context in overweging te nemen. De schrijvers van de
christelijke geschriften hadden een verborgen agenda, en ze hadden de joodse teksten nodig om aan
hun eisen te voldoen. Hoewel we niet alle christelijke "bewijsteksten" hebben behandeld, is het
eerlijk om te zeggen dat we typische voorbeelden hebben gezien van de vervormingen die ze
gebruiken om hun argument te verdedigen. Nu gaan we onze aandacht richten op de persoon van
Jezus, we richten onze aandacht op het begrijpen van de persoon van Jezus en we zullen hem
beoordelen als profeet en als de Messias. Voldeed hij aan de criteria?
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Was Jezus een Profeet?

En Hij zond profeten naar toe hen, om ze terug te brengen naar de Heer. II Kronieken 24:19
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Was Jezus een Profeet?
Volgens het jodendom werd de Thora aan het Joodse volk gegeven als een gids voor het leven.
Wij geloven dat in de Thora de blauwdruk van de schepping is, deze geeft ons het fundament en de
principes waarop de hemelen en de aarde werken. Ongeacht de tijd en locatie, waar een jood zich
ook maar zal bevinden, zal de Thora hem inzicht geven in hoe hij moet denken en wat hij moet doen.
Dit was ook de situatie bij het evalueren van Jezus en de religie die zich na zijn dood 2000 jaar
geleden ontwikkelde. Dit probleem was zo belangrijk dat de Thora ons van de manieren voorzag om
daar mee om te gaan.
Als je een missionaris zou vragen om je te laten zien waar, in de vijf boeken van Mozes, het meest
openlijk naar Jezus wordt verwezen, zou hij / zij u waarschijnlijk het volgende laten zien:
Ik zal een profeet laten op staan uit de kring van hun broeders evenals jij [Mozes] bent en Ik zal
Mijn woorden in zijn mond leggen, dan zal hij tot hen spreken al wat Ik hem gebied. En diegene
die niet luistert naar Mijn woorden die hij uit Mijn naam zal spreken, van hem zal Ik zelf
rekenschap vragen.
Deuteronomium 18: 18-19
"Ik zal een profeet laten opstaan ... zoals ... Mozes." Missionarissen zullen vragen: 'Wie was een
profeet zoals Mozes? Over wie zou de Thora kunnen spreken?" Ze zullen bij hoog en bij laag beweren
dat het Jezus is, en als we Jezus niet volgen, zal G-d ons straffen.
Nu we weten hoe zendelingen doorgaans hun bewijs opbouwen, moeten we dit vers in zijn
volledige context onderzoeken. Als we het in zijn geheel bekijken, zien we een completer en
nauwkeuriger beeld.
Ik zal een profeet laten op staan uit de kring van hun broeders evenals jij bent en Ik zal Mijn
woorden in zijn mond leggen, dan zal hij tot hen spreken al wat Ik hem gebied. En diegene die
niet luistert naar Mijn woorden die hij uit Mijn naam zal spreken, van hem zal Ik zelf rekenschap
vragen. Maar de profeet, die de brutale opzet heeft iets uit Mijn naam te verkondigen wat Ik
hem niet heb opgedragen te zeggen of die uit naam van andere goden spreekt, die profeet
moet sterven. En als je bij jezelf denkt: Hoe kunnen we het woord onderkennen dat de Eeuwige
niet gesproken heeft? Dat is het geval – als de profeet in naam van de Eeuwige gesproken zou
hebben en er gebeurt niets van dien aard en het komt niet uit, dat is dat het woord, dat de
Eeuwige niet gesproken heeft. Met brutaal opzet heeft die profeet het dan uitgesproken; heb
dan geen angst voor zijn persoon.
Deuteronomium 18: 18-22
Deze passage dient verschillende doelen.
• Het vestigt het gezag van alle toekomstige profeten na Mozes. Als, wanneer het zegt: "Ik zal een
profeet doen opstaan", en het verwijst naar slechts één persoon en die persoon is Jezus, waar
haalden de eerdere profeten, zoals Jesaja en Jeremia hun gezag dan vandaan?
• Het geeft instructies over de manieren waarop je onderscheid kunt maken tussen een ware en
een valse profeet. Ons wordt verteld dat wanneer hij profeteert en datgene wat hij voorspelt
komt niet tot stand, dan weten we dat hij een valse profeet is.
Door het Nieuwe Testament te onderzoeken, kunnen we zien hoe Jezus het als profeet deed.
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Toen antwoordden sommigen van de Schriftgeleerden en Farizeeën, zeggende: Meester, we
willen een teken van je zien. Maar hij antwoordde en zei tegen hen: Een slecht en overspelige
geslacht zoekt een teken; maar er zal geen teken worden gegeven, dan het teken van de
profeet Jona: want Jona was drie dagen en drie nachten in de buik van de walvis; zo zal de Zoon
des mensen drie dagen en drie nachten zijn in het hart van de aarde.
Mattheüs 12: 38-40
Hier beweren christenen stoutmoedig dat Jezus een profeet is omdat hij zijn eigen dood en
opstanding heeft voorzegt. Het probleem is dat deze profetie aan de "Schriftgeleerden en Farizeeën”
werd gegeven. Als de profetie van Jezus inderdaad was uitgekomen en hij uit de dood was herrezen,
dan had hij aan zijn twijfelaars moeten verschijnen en zijn geloofwaardigheid moeten bevestigen,
maar dat deed hij niet. In plaats daarvan moeten wij erop vertrouwen dat zijn volgelingen ons de
waarheid vertellen over de gebeurtenissen van zijn opstanding. Mattheüs stelt ook dat Jezus
voorspelde dat hij drie dagen en drie nachten zou worden begraven (12:40). Maar, volgens de drie
synoptische evangeliën, werd hij slechts drie dagen en twee nachten begraven. Volgens het
evangelie van Johannes (20: 1) waren het maar twee dagen en twee nachten.
Voorwaar, Ik zeg u: Er staan hier sommigen, die de dood niet zullen proeven, totdat ze de Zoon
des mensen zien komen in zijn koninkrijk.
Mattheüs 16:28
In deze passage vertelt Jezus zijn discipelen dat hij zal terugkeren om zijn koninkrijk op te richten
voordat sommigen van hen sterven. Blijkbaar deed hij dat niet, en heeft hij dat ook in de afgelopen
2.000 jaar niet gedaan. Als welk type profeet zou Deuteronomium 18: 18-22 hem zien?
Er is nog een passage in het boek Deuteronomium die relevant is wanneer Jezus en de auteurs
van de christelijke bijbel willen beoordelen.
Wanneer er een profeet of iemand die in zijn dromen visioenen heeft bij je optreedt en je een
teken of een wonder aankondigt en dat teken of dat wonder, dat hij je beloofd heeft komt niet
uit en hij zegt: “Laten we andere, jou onbekende goden volgen en die dienen,” luister dan niet
naar de woorden van die profeet of van hem die als dromer optreedt, want de Eeuwige, jullie
God, stelt jullie op de proef om te weten te komen of jullie wel met heel jullie hart en ziel van
de Eeuwige, jullie God, houden. De Eeuwige, jullie God, moeten jullie volgen, Zijn geboden
moeten jullie stipt nakomen, aan Zijn roepstem moeten jullie gehoor geven, Hem moeten jullie
dienen en met Hem moeten jullie je verbonden voelen. En die profeet of hij die als dromer
optreedt moet ter dood gebracht worden, want hij heeft, met de bedoeling jullie af te brengen
van de weg die de Eeuwige, jullie God, die jullie uit het land Egypte heeft gevoerd en die jullie
verlost heeft uit het slavenhuis; zo moet je het kwade bij je verwijderen.
Deuteronomium 13: 2-6
Hier leren we dat G-d wonderwerkende profeten toestaat om te komen en de trouw aan Hem te
testen. We worden gewaarschuwd dat we ons niet door wonderen voor de gek mogen houden. De
magiërs van Egypte hebben wonderen verricht, maar dat betekent niet dat we in hun zouden
moeten geloven. De christelijke geschriften gaan er echter van uit dat wonderen een absoluut bewijs
zijn van de legitimiteit van Jezus.
Daarom zeiden sommigen van de Farizeeën: Deze man is niet van G-d, omdat hij de sabbat niet
houdt. Anderen zeiden: Hoe kan een man die een is zondaar zulke wonderen doen?
Johannes 9:16
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Deuteronomium 13: 2-6 geeft de criteria waarmee we alle mensen moeten evalueren die beweren
namens G-d te spreken. Twee dingen bewijzen onomstotelijk dat deze boodschappers niet van G-d
zijn, zelfs niet als ze in staat zijn bovennatuurlijke wonderen te presteren:
•
•

Elke afwijking aan de Wetten die G-d aan Mozes heeft geopenbaard
Elke voorstelling van G-d die we niet eerder kenden

Het hele religieuze bouwwerk van de christelijke geschriften wordt door deze twee criteria
beschuldigd. Het Nieuwe Testament beweert consequent dat veel Wetten van de Thora, die G-d als
eeuwig heeft verklaard, niet langer bindend zijn, en geeft een visie van G-d die bij onze voorouders
onbekend was. We zullen deze twee kwesties binnenkort onderzoeken.
Een laatste punt. We hebben eerder geleerd dat het tijdperk van profetie eindigde met de
voltooiing van de Tenach en dat dit de motivatie was om de Tenach te canoniserende, omdat 'het
boek - in zekere zin - gesloten was'. Het is inderdaad zo, dat de joden geen post-Tenach profeten
erkennen. Als Jezus door de joden als een profeet werd beschouwd, dan is de enige categorie waarin
hij geplaatst zou kunnen worden, die van "valse profeet".
Heel interessant is de vraag of de profeet Zacharia, eeuwen voordat Jezus leefde, over hem
profeteerde. Misschien wel. Een van de grote commentatoren van de Tenach3 onderwees dat in het
Messiaanse tijdperk de valse profeten zullen terugkeren om hun fouten te belijden. Wie is de profeet
met wonden in zijn handen?
Op die dag zal er een fontein worden geopend voor het huis van David en voor de inwoners van
Jeruzalem voor reiniging en besprenkeling. En het zal die dag gebeuren, zegt de Heer der
heerscharen, dat Ik de namen van de afgoden uit het land zal verwijderen, en ze zullen niet
meer worden herinnerd; en ook zal Ik ervoor zorgen dat de profeten en de onreine geest
verdwijnen uit het land. En het zal geschieden, dat wanneer er dan nog iemand zal profeteren,
zijn vader en zijn moeder, die hem gebaard hebben, zullen tot hem zeggen: u zult niet leven;
want u spreekt leugens in de naam van de Heer; en zijn vader en de zijn moeder die hem
gebaard heeft, zal hem doorboren als hij profeteert. En het zal te dien dage geschieden, dat de
profeten beschaamd zullen zijn, ieder over zijn visioen die hij profeteerde. Ze zullen geen harige
profetenmantel meer dragen om te misleiden. Maar hij zal zeggen: ik ben geen profeet, ik ben
een bewerker van de aarde; want een man leerde me vee te houden van mijn jeugd af. En men
zal tegen hem zeggen: Wat zijn deze wonden in uw handen? Dan hij zal antwoorden, daarmee
ben ik gewond geraakt in het huis van mijn vrienden.
Zacharia 13: 1-6

3

Rabbi David Kimchi, vaak gerefereerd als RaDak (1157-1236)
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Is Jezus de Messias?

En er zal een staf voortkomen uit de stam van Isaï, en een tak zal groeien aan zijn wortels; En de
geest van de Heer zal op hem rusten, de geest van wijsheid en begrip, de geest van raad en
macht, de geest van kennis en van de vreze des Heren ... Jesaja 11: 1-2
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Is Jezus de Messias?
"De zaak van de mysterieuze bankrover" - Is hij degene?
Op een nacht brak een bankrover in de kluis van een bank en ontsnapte met het geld. Toen hij
wegging, zagen verschillende ooggetuigen hem duidelijk. De portrettekenaar van de politie
arriveerde, en uit de getuigenissen van de ooggetuigen ontwikkelde hij een goede schets van het
gezicht van de rover. Hoewel alle getuigen uiteindelijk stierven, arresteerde de politie een verdachte
op basis van de schets. De advocaat van de verdachte beweerde echter bij hoog en bij laag dat zijn
cliënt om twee redenen onschuldig was. Ten eerste kwam zijn DNA niet overeen met een
bloedmonster dat was achtergelaten op de plaats van de misdaad. Ten tweede werd hij getest om te
zien of hij de nodige vaardigheden bezat om de kluis te kraken, en die miste hij. Zou u op basis van
dit bewijs de verdachte veroordelen? Is hij degene?
Dit eenvoudige verhaal illustreert een groot verschil tussen de joodse en christelijke benaderingen
om te bepalen of Jezus in aanmerking komt als de joodse Messias. De christelijke benadering
benadrukt dat Jezus overeenkomt met een afbeelding van de Messias die zij hebben ontleend aan
een verkeerde interpretatie van de Joodse Geschriften. Echter, het jodendom houdt vol dat de
Messias ten eerste de juiste afstamming (DNA) moet hebben, hij moet namelijk een patrilineaire
afstammeling van koning David zijn, via zijn zoon Salomo; en ten tweede moet hij door zijn invloed
(vaardigheden) een utopisch tijdperk tot stand brengen die wordt aangegeven door zeven grote
veranderingen in de wereld. (Zie 7-punt in de samenvatting op pagina 38 )
De joden zijn de enige mensen die kunnen beweren dat hun voorouders Jezus werkelijk kenden.
Tweeduizend jaar geleden werden we op brute wijze bezet en onderdrukt door het Romeinse Rijk en
hoopten we wanhopig op de komst van de Messias. Toch verwierpen we met een overweldigende
meerderheid Jezus omdat hij niet voldeed aan de criteria die in onze Bijbel worden uiteengezet.
Laten we nu deze criteria onderzoeken.

Was Jezus een legitieme erfgenaam van de koninklijke lijn van David?
Volgens de joodse Bijbel is de primaire kwalificatie voor een messiaanse kandidaat dat hij een
vader-zoon afstammeling van koning David moet zijn. De schrijvers van het Nieuwe Testament
vonden het essentieel om Jezus te certificeren als een afstammeling van David. In feite begint het
Nieuwe Testament met de woorden:
Het boek van de afstamming van Jezus Christus, de zoon van David…

Mattheüs 1: 1

Om te bepalen of Jezus al dan niet een wettige erfgenaam was van de lijn van David, onderzoeken
we nu de genealogieën van het Nieuwe Testament. Hier ontdekken we verschillende problemen die
helpen verklaren waarom we Jezus niet als onze Messias kunnen aanvaarden.
Wie was de vader van Jezus? De meeste christenen beschouwen Jezus zowel als de Messias en
als de "Zoon van G-d" - en dit vormt een ernstige tegenstrijdigheid. Wie was zijn vader? Als het G-d
is, dan is Jezus niet iemand die van David afstamt. Als het David is, dan kan hij niet de "Zoon van G-d"
zijn. Het feit dat hij maar één vader kan hebben maakt dat het "Zoon van G-d" zijn en de Messias zijn
elkaar wederzijds uitsluiten.
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Christenen beweren dat G-d de vader van Jezus is, en dat Jezus nederdaalde via David via twee
geslachtslijnen die in het Nieuwe Testament worden getoond - één in het Boek Mattheüs, de andere
in het boek Lukas. Onze discussie gaat nu over deze geslachtslijnen en geslachtslijn zoals we die
kennen vanuit het boek 1 Kronieken uit de Tenach, en deze geslachtslijnen moeten we met elkaar
vergelijken. Door deze geslachtslijnen te onderzoeken, zien we dat ze nogal een probleem zijn voor
de christelijke positie.

(Opmerking vertaler: de tabel is uit het Engels overgenomen, met de gedachte dat de namen ook in het Nederlands herkenbaar zijn)
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Punt (Point) #1: Beide genealogieën eindigen met Jozef, de stiefvader van Jezus, echter ze
hebben bijna geen andere namen met elkaar gemeen. Hoe kan Jozef twee verschillende
geslachtslijnen hebben? Het daagt zeker de geloofwaardigheid van één, zo niet beide, uit. Een
christelijke reactie hierop is, is dat de geslachtslijn van Mattheus die van Jozef is, terwijl die van Lucas
de geslachtslijn van Maria volgt. We zullen ze nu allemaal behandelen en de problemen
onderzoeken die ze presenteren.

BETREFFENDE DE GESLACHTSLIJN VAN JOZEF IN MATTHEUS
Punt #2: Een stiefvader is niet iemands biologische vader. We zijn geïnteresseerd in het pad
waarover de Y-chromosomen van David, van vader op zoon werden doorgegeven om Jezus te
bereiken. Dat gaat in elkaar geval niet door Jezus zijn stiefvader. Christenen zullen beweren dat Jozef
Jezus heeft geadopteerd en daarmee de koninklijke lijn heeft doorgegeven. Maar net als bij de
Kohanim (priesters) kan een geadopteerde zoon niet een Kohen worden, zo ook kan een zoon die
door een lid van de koninklijke lijn geadopteerd is, geen erfgenaam van de troon worden. De Messias
moet een werkelijk biologisch lid van de koninklijke lijn zijn.
Punt #3: Er ontbrekend namen en generaties. Bij het vergelijken van de Davidische lijn, zoals deze
wordt getoond in Mattheus en zoals deze wordt getoond in I Kronieken, zien we dat er vier namen
zijn verwijderd zoals aangegeven in de tabel. Zo stelt Mattheus zijn genealogie bijvoorbeeld dat Uzzia
(hetzelfde als Azariah) de zoon van Joram was, in plaats van de zoon van Amazia. Christelijke
geloofsverdedigers proberen dit uit te leggen door te stellen dat wanneer er staat "deze verwekte
die", het impliceert dat het gaat om een voorvader, en niet noodzakelijk zijn vader. Het probleem dat
ze voor zichzelf creëren, wordt versterkt wanneer Mattheus zegt:
Dus alle generaties van Abraham tot David zijn veertien generaties; en van David tot de
wegvoering naar Babylon zijn veertien generaties; en van het wegvoeren naar Babel tot
Christus zijn veertien generaties.
Mattheüs 1:17
Omdat de gematria (numerieke waarde) van Davids naam in het Hebreeuws 14 is, vonden de
schrijvers van het Nieuwe Testament het erg belangrijk om te laten zien dat de genealogie van Jezus
verbonden was aan dit getal.
We kunnen accepteren dat er namen kunnen worden overgeslagen bij het tonen van een
voorouderlijke lijn. Het is echter niet legitiem om een afstamming te volgen die zich uitstrekte van
David tot de Babylonische ballingschap, die 18 generaties omvatte, en dan beweren dat het maar 14
generaties bevat, om de betekenis van het aantal generaties aan te tonen.
Punt #4: Volgens het christendom was Jozef zelf geen legitiem persoon om opvolger van de troon
te zijn. Zelfs als het geslacht zou kunnen worden doorgegeven door middel van adoptie, kon Jezus
geen Messiaanse kandidaat zijn als hij een afstammeling van Jozef was. Waarom was dat onmogelijk?
Jozef zelf was een afstammeling van een familie die niet in aanmerking kwam om de Messias te zijn.
Mattheüs 1:11 laat zien dat Jozef van Jechonia afstamde, of kortweg Coniah, een voormalige koning
die erg slecht en vervloekt was door G-d. In Jeremia 22 zien we dat Jechonia's nakomelingen absoluut
worden gediskwalificeerd als erfgenamen van de troon. Daarom was iedereen die van Jozef afstamde
ook gediskwalificeerd als kandidaat voor de troon van David.
Is deze man Coniah een veracht gebroken vat? Een object die niemand iets kan schelen?
Waarom worden ze verdreven, hij en zijn zaad, en verbannen naar een land dat ze niet kennen?
O aarde, aarde, aarde, hoor het woord van de Heer. Dit zegt de Heer, schrijf deze man op als
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kinderloos, een man die niet voorspoedig zal in zijn dagen zal zijn; want geen man van zijn zaad
zal voorspoedig zijn, ooit zittend op de troon van David, en ooit nog over Juda regeren.
Jeremia 22: 28-30
Sommige christenen antwoorden dat een rabbijnse midrasj (traditie) ons vertelt dat Jechonia
berouw had en dat de vloek later werd ingetrokken. Dit idee wordt echter niet gevonden in de Bijbel
- het wordt alleen onderwezen door onze joodse wijzen. Missionarissen accepteren alleen de
autoriteit van de Bijbel en niet de tradities van onze rabbijnen. Het is daarom dat volgens de
christelijke opvattingen de afstamming van Jozef niet geldig is.

BETREFFENDE DE GESLACHTSLIJN VAN MARIA IN LUKAS
Punt #5: Maria’s naam wordt niet genoemd in de geslachtslijn van Lukas. Christenen leggen de
discrepanties tussen de twee Nieuwtestamentische geslachtslijnen uit door inventief voor te stellen
dat Matthew de geslachtslijn van Jozef volgt, en Lukas de geslachtslijn van Maria. Hoe kunnen we
weten dat dit de geslachtslijn van Maria is? Sommigen beweren dat Heli de echte vader is van Maria,
en als er staat dat Heli de vader van Jozef is, dat dat eigenlijk “schoonvader” betekent. Toch zegt het
Nieuwe Testament nergens iets over Heli, en bovendien wordt hij alleen hier genoemd. Anderen
beweren dat Jozef ook de naam was van Maria haar vader, en dat de Jozef die hier wordt genoemd
Maria haar echte vader was en niet haar echtgenoot. Het komt erop neer dat we deze geslachtslijn
niet kunnen onderbouwen als geslachtslijn van Maria door wat dan ook wat er in het Nieuwe
Testament staat. Onze conclusie is vooral ironisch - ten eerste omdat christenen zo onvermurwbaar
de legitimiteit van joodse tradities die niet expliciet in de Bijbel voorkomen verwerpen; en ten
tweede omdat ze er strikt op aandringen om alleen de Schrift te vertrouwen.
Punt #6: De koninklijke lijn wordt alleen door de vader doorgegeven, nooit door de moeder. Zelfs
als de geslachtslijn die in Lukas wordt genoemd, de geslachtslijn van Maria is, vormt dit een
probleem op zichzelf. Het is waar dat iemands joodszijn wordt doorgegeven via de moeder, maar de
erfenis van de stam gaat via de vader. Christenen beweren dat het Boek van Numeri een geval toont
waarin een vader geen zonen had, en zijn landgoed toen wel, bij zijn dood, geërfd werd door zijn
dochters. Dit verhaal leert echter alleen dat overerving van toepassing is op eigendommen, niet op
afkomst. Dit is waarom zijn dochters moesten trouwen binnen hun eigen stam; anders zouden de
landgoederen die ze erfden verloren gaan aan een andere stam. Maar zelfs als we aannemen dat de
afstamming zou kunnen gaan via de moeder, en we nemen ook nog aan dat de geslachtslijn van
Lukas inderdaad bij Maria hoorde – was de afstamming via Maria wel legitiem?
Punt #7: Van-David-naar-Salomo. Volgens de Bijbel moest de Davidische lijn alleen via David zijn
zoon Salomo worden doorgegeven, niet door een andere zoon.
Zoals ik u heb gezworen bij de Heer G-d van Israël, zeggende: zeker Salomo uw zoon zal na mij
[David] koning zijn, en hij zal in mijn plaats op mijn troon zitten…
I Koningen 1:30
Zie, u zal een zoon worden geboren, die een man van rust zal zijn; en ik zal hem rust geven van
al zijn vijanden rondom hem; want zijn naam zal Salomo zijn, en ik zal vrede en rust geven aan
Israël in zijn dagen. Hij zal een huis voor mijn naam bouwen; en hij zal mijn zoon zijn, en ik zal
zijn vader zijn; en ik zal de troon van zijn koninkrijk voor altijd over Israël vestigen.
I Kronieken 22: 9-10
Lukas zijn geslachtslijn laat zien dat Maria niet uit de lijn van Salomo komt, maar uit Nathan, een
andere zoon van David (Lukas 3:31) die geen koninklijke erfgenaam was. Omdat Maria niet uit de lijn
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van Solomon is, hebben zij en haar nakomelingen geen legitieme band met de koninklijke lijn van
David.
Nu we zien dat noch de geslachtslijn van Jozef in Mattheus, noch de veronderstelde geslachtslijn
van Maria in Lukas legitiem zijn, kunnen we Jezus niet als legitieme afstammeling van David
beschouwen. Daarom kan Jezus niet de Messias zijn.

Wat Moet de Messias Bereiken?
Volgens de Schrift wordt verondersteld dat de Messias één keer komt, als een verheven en
gerespecteerde koning van het Joodse volk, en hij bereikt verschillende dingen om het koninkrijk van
G-d op de aarde te vestigen.4
WERELDVREDE
En Hij [G-d] zal oordelen onder de naties, en voor vele mensen beslissen; en zij zullen hun
zwaarden tot ploegscharen smeden, en hun speren in ploegijzers; natie zal tegen natie geen
zwaard opheffen, noch zullen ze de oorlog nog leren.
Jesaja 2: 4
Sinds de tijd van Jezus zijn er oneindige gruwelijke oorlogen geweest. In feite is er meer bloed
vergoten in de naam van Jezus dan van wie dan ook op aarde.
DE NATIES ZULLEN NAAR DE GOD VAN ISRAËL KEREN
Tot U [G-d] zullen naties komen van de uiteinden van de aarde en zeggen: Onze vaders erfden
volslagen waanvoorstellingen, dingen die zinloos en waardeloos zijn. Kan een man voor zichzelf
goden maakt? Het zijn geen goden! Zeker, ik zal hen lesgeven, voor eens en voor altijd zal Ik hun
Mijn kracht en Mijn macht leren. En zij zullen leren dat Mijn naam G-d is. Jeremia 16: 19-21
Zo zegt de Heer der heerscharen: In die dagen zal het geschieden dat tien mannen uit de natiën
van elke taal, de mantel van een jood vastpakken, zeggende: Wij zullen met u meegaan; want
we hebben gehoord dat G-d met je is.
Zacharia 8:23
Zo zegt de Heer G-d: Zie, Ik zal mijn hand opheffen naar de heidenen, en stel mijn vandaal op
voor de volkeren: en zij zullen uw zonen in hun armen brengen en uw dochters zullen ze op hun
schouders dragen. En koningen zullen uw verzorgende heren zijn, en hun koninginnen uw
verzorgende moeders: zij zullen zich voor u buigen met hun gezicht naar de aarde, en het stof
van je voeten oplikken; en je zult weten dat Ik de Heer ben: want zij die op Mij wachten, zullen
zich niet schamen.
Jesaja 49: 22-23

4

De profetische strekking van de Bijbel is om te beschrijven hoe de wereld eruit zal zien tijdens de regering van
de Messias. Deze utopische periode zal de inzameling van de joodse ballingen naar het land Israël bevatten,
een hereniging van de tien verloren stammen met de rest van hun broeders, het Joodse volk keert zich om tot
G-d met een hernieuwde toewijding aan het naleven van de Thora, het bouwen van de Derde Tempel, vrede en
veiligheid voor het Joodse volk in hun land, de naties van de wereld wenden zich tot het Joodse volk als
vertegenwoordigers van G-d en leraren, de verspreiding van het monotheïsme over de hele wereld en
universele vrede. Als een groot leider zal de Messias waarschijnlijk een rol spelen bij de realisering van deze
monumentale veranderingen. Maar net zoals Mozes het Joodse volk niet uit Egypte verloste - het was de
Almachtige die dit tot stand heeft gebracht - zo zal ook het Messiaanse tijdperk een prestatie van G-d zijn. Net
zoals Mozes G-ds hulp was in het Exodus-verhaal, zal de Messias zal deze rol spelen tijdens de definitieve
verlossing.
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UNIVERSELE KENNIS VAN G-D
Na die dagen, zegt de Heer, zal Ik mijn Thora in hun innerlijke delen plaatsen, en het in hun
schart schrijven; en Ik zal hun G-d zijn, en zij zullen Mijn volk zijn. En zij zullen niet meer een
ieder zijn naaste leren, en iedere man zijn broeder, zeggende: Ken de Heer; want zij zullen Mij
allemaal kennen, van de minste tot de grootste, zegt de Heer; want Ik zal hun ongerechtigheid
vergeven, en Ik zal niet langer aan hun zonde denken.
Jeremia 31: 32-33
… Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer, zoals de wateren bedekken de zee. En
te dien dage zal er een wortel zijn van Isaï, die zal als een banier voor de mensen staan; naar
hem zullen de natiën zoeken; en zijn rustplaats zal heerlijk zijn.
Jesaja 11: 9-10
De meest uitgebreide lijst van wat er in de tijd van de Messias zal gebeuren, wordt gevonden in
het boek Ezechiël, hoofdstuk 37.
En zeg tot hen: Zo zegt de Heer G-d: Zie, Ik zal het volk Israël nemen uit de volken, waar zij heen
zijn gegaan, en zij zullen zich verzamelen van alle kanten, en Ik breng ze naar hun eigen land;
En Ik zal van hen één volk maken in het land op de bergen van Israël; en één koning zal voor hen
allen koning zijn; en ze zullen niet meer twee naties zijn, en ze zullen helemaal niet meer in
twee koninkrijken worden verdeeld;
Ook zullen zij zich niet meer verontreinigen met hun afgoden, noch met hun verfoeilijke dingen,
noch met enige van hun overtredingen; maar Ik zal hun redden uit al hun woonplaatsen, waar
ze gezondigd hebben, en ze zullen worden gereinigd; zo zullen zij Mijn volk zijn,
en Ik zal hun G-d zijn.
En mijn knecht David zal koning over hen zijn; en ze zullen allemaal één herder hebben; zij
zullen ook Mijn regels volgen en Mijn wetten zullen ze naleven. En zij zullen wonen in het land
dat Ik heb gegeven aan mijn knecht Jakob, waar uw vaderen hebben gewoond; en zij zullen
daarin wonen, zij en hun kinderen, en hun kleinkinderen voor altijd; en mijn dienaar David zal
voor altijd hun vorst zijn. En Ik zal een verbond van vrede met hen maken; het zal een eeuwig
verbond met hen zijn; en Ik zal hun plaatsen en vermenigvuldigen, en Ik zal mijn heiligdom in
hun midden plaatsen, voor altijd.
Mijn tabernakel zal ook bij hen zijn; en Ik zal hun G-d zijn, en zij zullen mijn volk zijn. En de
natiën zullen weten dat Ik, de Heer, Israël heilig, wanneer Mijn heiligdom voor altijd in hun
midden zal zijn.
Ezechiël 37: 21-27
Samenvattend zal het volgende gebeuren in het Messiaanse tijdperk:
1.
2.
3.
4.
5.

De inzameling van al het verbannen Joodse volk, terug naar het land Israël
De joden zullen verenigd worden, gezuiverd van zonde, zonder afgoderij
Een afstammeling van koning David zal over de joden regeren als hun koning en Messias
De joden zullen alle door G-d gegeven Thora-wetten naleven
G-d zal een eeuwig verbond van vrede sluiten met de joden en er zal geen oorlog meer zijn op
aarde
6. De Tempel wordt herbouwd in Jeruzalem
7. Alle naties van de wereld zullen de G-d van Abraham, Isaak en Jacob, gaan erkennen die het
Joodse volk heeft gekozen en geheiligd
Op basis van het bewijs dat we nu hebben onderzocht, is het duidelijk dat de Messias nog niet is
gekomen. Ziet de wereld van vandaag de dag eruit alsof de Messias al gekomen is? In de
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afgelopen 2000 jaar, is het enige punt waarover Joden het unaniem eens zijn geworden, is dat
Jezus niet de Messias is zoals beschreven en beloofd in onze Bijbel.

De Christelijke Visie op de vraag Waarom Jezus Kwam
De meeste christenen erkennen de problemen die we zojuist noemden, maar ze hebben een
ander standpunt. Hoewel Jezus werd gedood en er niet in slaagde G-d’s Koninkrijk hier op aarde
tijdens zijn leven te vestigen, beweren christenen dat zijn leven en dood allemaal onderdeel van G-ds
plan voor de Messias zijn. Zijn volgelingen gingen geloven dat Jezus een tweede keer zal terugkeren,
en er dan in zal slagen om wereldvrede tot stand te brengen en de Tempel te herbouwen.
Maar waarom kwam hij dan de eerste keer? Ze brengen naar voren dat hij kwam om met de
zonde “af te rekenen”. Door zijn lijden en dood werd aan de hele mensheid verzoening geschonken
voor hun zonden - als ze maar in hem zouden geloven.

Jesaja 53: De Lijdende Dienstknecht
Er is geen passage in de hele Tenach die christenen vaker citeren dan Jesaja 53 om met
overtuigend bewijs te laten zien dat Jezus de Messias is. Ze beweren dat de beproevingen,
moeilijkheden en lijden die Jezus naar verluidt heeft ondergaan, een vervulling zijn van alles wat de
"persoon", waarover wordt gesproken in Jesaja 53, heeft ervaren. Maar hier, net zoals bij alle teksten
uit de Tenach, is het nodig om deze passage in het oorspronkelijke Hebreeuws en in de originele
tekst te behandelen.
Het onderwerp waarover Jesaja 53 schrijft, wordt beschreven als G-ds dienaar, niet als de
Messias.
Naar wie verwijst Jesaja als hij over G-ds 'dienstknecht' spreekt? Missionarissen beweren
nadrukkelijk dat het Jezus is. Het joodse standpunt komt voort uit een zorgvuldige contextuele lezing
van dit hoofdstuk in het licht van alles wat Jesaja schreef.
Maar u, Israël, zijt Mijn dienstknecht, Jacob die Ik heb uitgekozen, het zaad van Abraham, Mijn
vriend. Jij die Ik heb weggenomen van de uiteinden van de aarde, en u riep uit de voornaamste
mannen daarvan, en Ik zei tot u: U bent Mijn knecht; Ik heb je uitgekozen en niet weggestuurd.
Jesaja 41: 8
Denk aan deze dingen, o Jakob en Israël, want u bent Mijn dienstknecht. Ik heb u gevormd. U
bent Mijn dienstknecht, Israël, u zult door Mij niet worden vergeten.
Jesaja 44:21
En hij zei tegen mij: U bent mijn dienstknecht, o Israël, in wie Ik zal worden verheerlijkt.
Jesaja 49: 3
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Jesaja maakt tenminste tien keer5 expliciet deze identificatie van Israël als G-ds dienstknecht.
De hoofdstukken in Jesaja die onmiddellijk voor en na deze passage komen zorgen voor
verduidelijking. De hoofdstukken 52 en 54 spreken beide over het historisch lijden en vervolging van
het Joodse volk en hun uiteindelijke verlossing door G-d. Dit is ook het thema van hoofdstuk 53.
Jesaja 52: 13-15 introduceert hoofdstuk 53 door ons te vertellen dat wanneer G-ds dienstknecht
uiteindelijk verhoogd zal worden, de naties en koningen van de wereld totaal geschokt zullen zijn.
Deze verklaring is logisch als we begrijpen dat de dienstknecht het Joodse volk is. Echter de
uiteindelijke verheffing van Jezus zou de wereld helemaal niet verbazen - omdat dit precies is wat
zowel het christendom als de islam verwacht.
Verder blijkt uit een correcte vertaling van het vers 8:53 “ ִמ ֶּ ַ֥פ ַשע עַ ִ ִּ֖מי נֶּ ַַ֥֤גַע ָ ָֽלמֹוdoor de zonden van
mijn volk, werden zij getroffen” dat dit vers impliceert dat een volk, een niet een enkele man, zal
lijden. De koningen van de wereld gaan erkennen dat hun volk gezondigd heeft door G-ds
"dienstknecht" (Israël) te kwellen.6 Christelijke vertalers geven dit vers weer als "voor de zonden van
mijn volk, is hij geslagen", waarmee ze proberen te suggereren dat de mens, Jezus, leed voor onze
zonden. Het oorspronkelijke Hebreeuws van Jesaja ondersteunt deze bewering niet. Bovendien
vertelt vers 10 ons dat de dienstknecht feitelijk kinderen en een lang leven zal hebben – dit is
duidelijk niet van toepassing op Jezus.
Wij geloven niet dat de Messias zal lijden voor onze zonden. Hij zal een rechtvaardige koning zijn
die zal regeren in Israël. Bij zijn komst, zullen de joden die door de geschiedenis heen groot lijden
hebben ervaren, niet meer lijden.
De kruisiging van Jezus zorgde ervoor dat zijn volgelingen naar een manier zochten om zijn dood
te rechtvaardigen zodat zijn dood geen tragedie zou zijn. In plaats daarvan vertellen ze ons dat het
opzettelijk was en deel uitmaakte van G-ds plan. Als dit zo was en Jezus in feite G-d was, waarom
waren dan zijn laatste woorden aan het kruis:
Mijn G-d, mijn G-d, waarom hebt Gij mij verlaten?

Mattheüs 27:46

Christenen beweren dat Jezus als een volmaakt offer stierf om voor onze zonden verzoening tot
stand te brengen en dat hij zal terugkeren om G-ds koninkrijk op aarde te vestigen.

5

Het interne bewijs uit het boek Jesaja dat de dienaar van G-d identificeert als het Joodse volk zo sterk dat
talloze christelijke geleerden toegeven dat dit de contextuele betekenis van Jesaja 53 is. Zie bijvoorbeeld The
New English Study Bible, Oxford Study Edition 1976, The Harper Collins Study Bible, 1989
en The New Interpreter's Study Bible, 2003.
6
Om dit hoofdstuk te begrijpen, is het van cruciaal belang om te weten wie er wanneer spreekt. Hoofdstuk 52,
vers 13-15, is een verklaring van G-d. Het vertelt ons dat in de toekomst G-ds dienstknecht Israël verhoogd en
verheven zal worden in de wereld. Dit zal een totale schok zijn voor de koningen en naties van de wereld die
dit soort rechtvaardiging van het Joodse volk nooit hadden verwacht. In het volgende vers, dat het begin is van
hoofdstuk 53, beginnen deze koningen en naties na te denken over hun lange relatie met het Joodse volk. Dat
maakt dat ze zullen toegeven dat ze door de geschiedenis heen het Joodse volk gekweld hebben in de
veronderstelling dat G-d hun had afgewezen, en omdat ze als zondebok voor verlichting zorgden van hun
binnenlandse problemen. Het zijn deze naties en koningen die in vers 6 toegeven: Allen waren we als schapen
die afgedwaald zijn... en dat de Joden leden als gevolg van hun (de naties) zondigheid (vers 5).
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WAS HIJ EEN PERFECT OFFER?

Nodig voor een Kosjer-offer
Kosjer dier
Volgens de joodse wet geslacht
Aangeboden op het altaar in de Tempel
Aangeboden door de Kohen (priester)

Wat er gebeurde met Jezus
Een mensenoffer7
Aan een kruis genageld
Gekruisigd buiten de Tempel8
Gedood door Romeinse soldaten.

DE OPSTANDING

Er is geen overtuiging waaraan christenen steviger vasthouden dan hun overtuiging in Jezus zijn
opstanding uit de dood. Sommigen beweren zelfs dat vanwege hun onbetwistbaar geloof in de
opstanding, ze zich geen zorgen maken over Schriftuurlijke problemen. Het jodendom benadert de
Schrift uiteraard heel anders. Nogmaals, zorgvuldige studie onthult ook verschillende problemen met
het opstandingsverhaal.
• Zelfs als iemand wordt opgewekt, hoeft dit hem niet noodzakelijkerwijs te kwalificeren als de
Messias. De profeet Elisa wekte een kind op en Jezus zou Lazarus hebben opgewekt. Kwalificeert dit
Lazarus als de Messias? We moeten niet vergeten dat geen van de Bijbelse passages over de Messias
vermeldt dat hij uit de dood zal worden opgewekt.
• De vier evangeliën - Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes - presenteren verschillende verslagen
van de opstanding met grote verschillen. Christenen proberen deze discrepanties te gebruiken om
hun zaak te ondersteunen en beweren dat volledig consistente verhalen een eenheid zouden
suggereren Door deze bewering te doen, beweren ze dat de Evangelie-verhalen echte
ooggetuigenverslagen waren. Geen van de evangelieschrijvers was een ooggetuige. Als ze in plaats
daarvan vertrouwden op de "Heilige Geest" voor hun informatie, waarom zou de "Heilige Geest" vier
verschillende verslagen geven?

7

De Bijbel beschouwt mensenoffers als een van de meest verschrikkelijke daden die maar denkbaar is. Het
wordt afgekeurd in Deuteronomium 12: 30-31, Jeremia 19: 4-6, Ezechiël 16: 2 en Psalm 106: 37-38. Sommigen
hebben gesuggereerd dat het verhaal van de binding van Izaäk dient ook om te laten zien dat mensenoffers
niet iets zijn dat G-d ooit zou willen (Genesis 22: 9-14).
8
Offeranden zijn alleen toegestaan op het altaar van de Heilige Tempel. (Leviticus 17:1-9)
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Hieronder vindt u een tabel waarin de vier verslagen van Jezus zijn vermeende opstanding met
elkaar worden vergeleken:

Een engel zit
buiten het graf

Markus
Maria Magdalena
en moeder Maria
& Salome
Een man zit in
het graf

Lukas
Maria Magdalena
en moeder Maria
& Joanna
Twee mannen
zitten in het graf

Wie vertelde
Maria Magdalena
als eerste over de
opstanding van
Jezus?
Aan wie
verscheen Jezus
als eerste?

Een engel

Een man

Twee mannen

Een vrolijke
Maria Magdalena
op haar weg

Maria Magdalena
op haar weg

Cleopas en Simon
op hun weg

Wat deden de
vrouwen toen ze
over de
opstanding van
Jezus
geïnformeerd
werden?

Maria Magdalena
en moeder Maria
haasten zich om
de discipelen te
informeren

Ze gingen heen
om de discipelen
te informeren

Aan wie en waar
openbaarde
Jezus zichzelf als
eerste?

Aan de 11
discipelen in
Galilea

Angstvallig
hielden ze het
nieuws voor
zichzelf. Alleen
Maria Magdalena
gaat later naar de
discipelen toe om
hun te
informeren
Aan de 11
discipelen in
Galilea

Wie kwam als
eerste bij het
lege graf?
Wie zagen ze als
eerste toen ze bij
het lege graf
kwamen?

Mattheus
Maria Magdalena
en moeder Maria

Aan de 11
discipelen in
Jeruzalem

Johannes
Alleen aan Maria
Magdalena
In eerste
instantie
niemand, en
daarna twee
engelen
Jezus zelf

Een enorm
verdrietige Maria
Magdalena in het
graf
Maria Magdalena
gaat heen om de
discipelen te
informeren

Aan de 11
discipelen in
Jeruzalem

Het feit dat Jezus veel mensen heeft geïnspireerd om betere mensen te worden, is prachtig, maar
deze bewering kan elke religie maken. Dat hij verzoening deed voor onze zonden, dat hij de enige
weg is naar een relatie met G-d en dat hij de sleutel is tot het eeuwige leven kan niet objectief
worden gevalideerd. Deze claims zijn puur gebaseerd op geloof. Naast het gegeven er nooit
beschrijven is dat de Messias als een mensenoffer sterft en is herrezen, spreken de Joodse
Geschriften nooit over een "tweede komst". De wereldwijde utopische veranderingen die zullen
plaatsvinden wanneer de Messias arriveert, zijn allemaal tastbaar en verifieerbaar. Omdat Jezus niets
vervulde van datgene wat verlangd wordt van de Messias, kan het Joodse volk hem niet als zodanig
accepteren.
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Komen ze Overeen?

G-d is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.
Psalm 145: 18
Jezus zei tegen hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven: niemand komt tot de Vader, dan
door mij.
Johannes 14: 6
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Komen ze Overeen?
Is het christendom slechts een verlengstuk van het jodendom, zoals Messiaanse joden ons willen
doen geloven, of is het christendom een totaal andere religie? Als het een extensie is, dan kunnen we
stellen dat een jood in deze religie kan geloven en toch trouw kan blijven aan de Thora. Als het
echter anders is, dan moeten we het christendom behandelen in termen van dat een jood het
jodendom voor een andere religie verlaat.
Bij onze zoektocht naar de waarheid hebben we de Thora als onze gids. Wanneer we een nieuw
idee gepresenteerd krijgen, vragen we ons af of dit idee wel of niet overeenkomt met datgene wat er
in de Thora staat. Ons doel in dit laatste deel van onze studiegids is om enkele fundamentele joodse
overtuigingen te onderzoeken terwijl we deze vraag in gedachten houden: “Komen christelijke
overtuigingen overeen met wat de Thora zegt?"
We beginnen met het onderzoeken van de verschillende opvattingen over de aard van G-d, Zijn
Wetten en het Joodse volk.

Achtergrond
Een mooie manier om inzicht te krijgen in het joodse perspectief is om te beginnen met een vaak
geciteerde passage uit de Zohar, het boek van de joodse mystiek.
וקּוד ָּשא ְּב ִריך הּוא חָּ ד הּוא
ְ
ְיתא
ָּ ְאֹורי
ַ ְי ְִׁש ָּראֵ ל ו
Israël, de Thora en G-d zijn één.
Deze passage vertelt ons zóveel in zo'n beknopte vorm. Wat bedoelt de Zohar wanneer het ons
zegt dat Israël, de Thora en G-d allemaal één zijn? Dit suggereert zeker niet de Drie-eenheid!
• Het kan betekenen dat elk van deze drie uniek is, en dat niets daarmee vergeleken kan
worden.
Wie is U gelijk onder de goden, Eeuwige / Wie is U gelijk, “verheerlijkt in heiligheid,
ontzaggelijk in roem, Wonderdoener!
Exodus 15:11
Bestaat er een ander groot volk bij wie G-d zo nabij is als de Eeuwige, onze G-d, iedere keer
als we hem aanroepen? En bestaat er dan een ander groot volk dat zulke rechtvaardige
wetten en voorschriften heeft als deze hele leer die ik jullie heden voorleg?
Deuteronomium 4: 7-8
De Thora van G-d is perfect, het doet de ziel herleven; het getuigenis van G-d is zeker, het
maakt de eenvoudigen wijs.
Psalm 19: 8

• Het kan betekenen dat ze alle drie zo met elkaar verweven zijn dat ze “als één” zijn in hun
essence. Door zo met elkaar verbonden te zijn, kunnen we over elk ervan leren door over de
andere TWEE te leren. We kunnen over G-d leren door Zijn Thora en het Joodse volk te
begrijpen. We kunnen leren over de Thora door G-d te begrijpen die het gaf en de mensen die
het bewaarden. We kunnen leren over het Joodse volk door onze G-d en Zijn Thora te
begrijpen.
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• Bovendien kan het betekenen dat de drie zo intrinsiek met elkaar gebonden zijn dat als we één
ervan proberen te veranderen, we de andere twee ook moeten veranderen. Als iemand
probeert de joden te vervangen als het uitverkoren volk van G-d, dan moeten ze ook
veranderen wat G-d is en moeten ze Zijn Thora veranderen. Net als bij een kruk met drie
poten, als één been wordt ingekort, moeten de andere twee ook worden ingekort om de kruk
zijn doel te laten vervullen.
Als deze verordeningen voor Mij afwijken, zegt de Heer, dan zal het zaad van Israël ook
ophouden voor altijd een natie voor Mij te zijn.
Jeremia 31:35
Net zoals we G-ds getuigen zijn, waarin ons loutere bestaan van Zijn bestaan getuigt, zo getuigd ook
ons bestaan van Zijn Wet die eeuwig levend is.

G-d: De visie van de Unitariërs en de Trinitariërs.
Sinds de tijd van Abraham is de meest kritische boodschap die het Joodse volk aan de wereld
heeft gebracht de Eenheid van G-d. Dit was 3.800 jaar geleden een revolutionair idee en zelfs
vandaag de dag begrijpt het grootste deel van de wereld nog steeds de betekenis daarvan niet
duidelijk. Om duidelijkheid te verschaffen, zegt God dat we Hem moeten begrijpen zoals Hij Zichzelf
aan onze voorouders op de berg Sinaï heeft geopenbaard.
Bijna 2000 jaar lang hebben christenen geprobeerd ons ervan te overtuigen dat de trinitarische
visie op G-d - Een G-d bestaande uit drie personen van gelijke status, namelijk de Vader, Zoon en
Heilige Geest - hetzelfde is als onze unitaire visie. Nergens in de Thora wordt de trinitarische visie
genoemd en bovendien werd de drie-eenheid pas in de vierde eeuw de officiële doctrine van de kerk.
Onze voorouders in de Thora "hebben niet gekend" een driedelige G-d die Zich in een menselijke
vorm manifesteerde en hun directe ervaringen met de ene G-d is voor ons voldoende reden om zo’n
idee te verwerpen.
Wanneer er een profeet … bij je optreedt …en hij zegt: “Laten we andere, jou onbekende goden
volgen en die dienen,” luister dan niet naar de woorden van die profeet…
Deuteronomium 13: 2-4
Ze offerden voor demonen, goden van niets, godheden die ze niet kenden, pas opgekomen
nieuwelingen, waarvoor jullie ouders nooit gehuiverd zouden hebben. Deuteronomium 32:17
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Eenheid van G-d
Het is essentieel voor het Joodse volk om te begrijpen dat in onze Bijbel geen passage voorkomt
die G-d en Zijn aard beschrijft met woorden – zelfs geen hint – met betrekking tot een trinitarische
visie of een menselijke vorm.9
Jullie bent door aanschouwen tot de erkenning gebracht, dat de Eeuwige de G-d is, er is geen
andere dan Hij.
Deuteronomium 4:35
U bent mijn getuigen, zegt de Heer, en mijn dienaar die Ik heb gekozen; opdat u mag weten en
begrijpen dat Ik het ben: vóór Mij is er geen god gevormd, noch zal er na Mij een zijn. Ik, Ík ben
de Heer: en naast Mij is er geen redder.
Jesaja 43: 10-11
... En er is geen G-d naast Mij; een rechtvaardige G-d en een redder; er is niemand naast Mij.
Kijk naar Mij en weest gered, alle einden van de aarde: want Ik ben G-d, en er is niemand
anders.
Jesaja 45: 21-22
Toch ben Ik de Heer, uw G-d, uit het land Egypte, en u zult geen andere goden kennen dan Mij:
want er is geen redder naast Mij.
Hosea 13: 4

Zijn Gods Geboden Eeuwig? De Bijbelse Visie
En moet je je stipt houden aan zijn wetten en geboden die ik jullie nu opdraag, opdat het jou je
kinderen na jou goed zal gaan en opdat je lange tijd zult leven op het land dat de Eeuwige, je
God, je voor altijd geeft.
Deuteronomium 4:40
En de Eeuwige heeft ons geboden al deze wetten op te volgen, ontzag te hebben voor de
Eeuwige, onze G-d, steeds voor ons eigen bestwil, om ons in leven te houden zoals vandaag de
dag. En het zal ons als deugd worden aangerekend als wij nauwlettend de hele omvang van het
gebod vóór de Eeuwige, onze G-d, nakomen, zoals Hij het ons heeft geboden.
Deuteronomium 6: 24-25
Maar de barmhartigheid van de Heer is van eeuwigheid tot eeuwigheid voor hen die Hem
vrezen en Zijn gerechtigheid voor de kinderen van de kinderen; die Zijn verbond houdt en aan en
degenen die Zijn geboden indachtig zijn om ze te doen.10
Psalm 103: 17-18

9

Enkele van deze vele passages zijn: Deuteronomium 4: 9-39; 10: 17-18, I Samuël 2: 2-10, Nechemia 9: 5-33,
Job hoofdstukken 38-39, Psalm 103 en 104, Jesaja 40: 26-29; 45: 5-22, Jeremia 10: 6-16. De absolute Eenheid
van G-d is zo duidelijk in de Tenach dat zelfs een beroemde christelijke geloofsverdediger, die schrijft over het
onderwerp van de Drie-eenheid, moest toegeven, “alle Trinitariërs zijn het erover eens dat de ideeën over
G-d uitgedrukt in de leer van de Drie-eenheid niet rechtstreeks in het Oude Testament gevonden kunnen
worden." Robert M. Bowman, Why You Should Believe in the Trinity, blz. 22; Baker House Books, 1989.
10
Zie ook Deuteronomium 11: 1; 12: 1; 29:29, II Koningen 17:37, Psalm 111: 7-10; 119, 152, 160.
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Zullen de Geboden van Kracht zijn in het Messiaanse Tijdperk?
En mijn knecht David zal koning over hen zijn; en ze zullen allemaal één herder hebben: zij zullen
wandelen in Mijn regels en Mijn wetten zullen ze in acht nemen en ze naleven.
Ezechiël 37:24
Het woord dat Jesaja, de zoon van Amoz, zag aangaande Juda en Jeruzalem. En het zal gebeuren
in de laatste dagen, dat de berg van het huis van de Heer zal worden gevestigd op de top van de
bergen, en verheven zal worden boven de heuvels; en alle naties zullen er naartoe stromen. En
veel mensen zullen gaan en zeggen: Kom, en laten we gaan naar de berg van de Heer, naar het
huis van de G-d van Jacob; en Hij zal ons zijn wegen leren, en we zullen Zijn paden bewandelen;
want uit Sion zal de Wet uitgaan, en het Woord van de Heer vanuit Jeruzalem. 11 Jesaja 2: 1-3

Met Wie sluit G-d Zijn Verbond?
Erken dan dat de Eeuwige, je G-d, de G-d is; de betrouwbare G-d, die tot in het duizendste
geslacht zich houdt aan het verbond van liefde voor hen die van Hem houden en die Zijn
geboden stipt nakomen. Maar die aan ieder persoonlijk van hen die Hem haten het vergeldt
door die te verdelgen. Hij stelt het niet uit bij degeen die Hem haat; hem persoonlijk vergeldt
Hij het. Let er dus nauwgezet op, om de geboden, de wetten en rechtsvoorschriften die Ik je
heden gebied, te uitvoer te brengen. Als jullie gehoor zullen geven aan deze voorschriften en ze
stipt ten uitvoer zullen brengen, zal het resultaat zijn dat de Eeuwige, je G-d, tegenover jullie
zich stipt zal houden aan het verbond van liefde waartoe Hij zich onder ede tegenover je
voorouders verplicht heeft.
Deuteronomium 7: 9-12
En ik bad tot de Heer, mijn G-d, en deed mijn belijdenis, en zei: “O Heer, de grote en
ontzagwekkende G-d, die het verbond en de genade nakomt aan degenen die Hem liefhebben
en aan hen die Zijn geboden onderhouden.”12
Daniël 9: 4

De Geboden: een Nieuwtestamentisch Perspectief
Hoewel Jezus in het algemeen de eeuwig bindende aard van de Thora-wet bevestigt, bevatten de
evangeliën dubbelzinnige uitspraken en spreken ze over verschillende incidenten waarin hij bezwaar
maakt tegen de rabbijnse regelgeving. Niettemin geven historische gegevens aan dat Jezus zijn
discipelen de Thora naleefden.
De richting van het historische christendom is echter primair gebaseerd op de leringen van Paulus,
in plaats van die van Jezus. Hoewel Paulus Jezus nooit heeft ontmoet, schreef hij het merendeel van
de Nieuwtestamentische geschriften waarin hij nooit iets vertelt over het leven van Jezus, noch één
van zijn leringen citeert. In plaats daarvan weerspiegelen Paul zijn geschriften in de eerste plaats zijn
interpretatie van Jezus zijn aard en missie.

11
12

Zie ook Ezechiël 44: 9, 17, 23-24, Jesaja 66: 14-17, Zacharia 14:16.
Zie ook Deuteronomium 30: 9-10, Psalm 103: 17-18.
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Eveneens onthullen Paulus zijn geschriften dat hij vaak in conflict kwam met Jezus zijn werkelijke
discipelen over de kwestie van Thora-naleving, en dit schisma ging door tot in de tweede eeuw.
Gedurende deze tijd werd Paulus door de joodse volgelingen van Jezus als een ketter beschouwd,
deze groep werd echter in een snel tempo een kleine minderheid in de kerk. De kracht van Paulus
zijn leringen, samen met de historische richting van het christendom, maakte dat er niet langer enige
verplichting was om de ceremoniële en rituele wetten van de Thora, zoals de sabbat, feestdagen,
dieet, wetten en besnijdenis na te leven.13
Vergelijk wat Paulus zei over de Thora in het Nieuwe Testament met wat Koning David zei in de
Tenach.

Nieuwe Testament- Versus Tenach

NIEUWE TESTAMENT
Daarom concluderen we dat een mens gerechtvaardigd is door het geloof zonder de daden van
de wet.
Romeinen 3:28
Want Christus is het einde van de wet voor gerechtigheid voor iedereen die gelooft.
Romeinen 10:4
... de bediening van de dood, in letters in steen gegraveerd ...

II Korintiërs 3: 7

... want als gerechtigheid door de wet komt, dan is Christus tevergeefs dood. Galaten 2:21
Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet ...

Galaten 3:13

Maar voordat het geloof kwam, werden we onder de wet gehouden, in bewaring gehouden
voor het geloof, dat daarna zou moeten worden geopenbaard. Daarom was de wet onze
leermeester om ons tot Christus te brengen, opdat wij door geloof gerechtvaardigd zouden
worden. Maar nadat dat geloof is gekomen, staan we niet langer onder een leermeester. Want
jullie zijn allemaal kinderen van G-d door geloof in Jezus Christus.
Galaten 3: 23-26

Versus
TENACH
De Thora van de Heer is perfect, het doet de ziel herleven; het getuigenis van de Heer is zeker,
wijs voor de eenvoudige. De inzettingen van de Heer zijn juist, verheugende het hart; het gebod
van de Heer is zuiver en verlicht de ogen.
Psalm 19: 8-9
Gelukkig zijn zij wiens wegen onberispelijk zijn, die wandelen in de Thora van de Heer. Gelukkig
zijn zij die zijn getuigenis onderhouden en hem zoeken met hun hele hart. Ze doen ook geen
13

Het idee dat het historische christendom voortkomt uit de leer van Paulus in plaats van die van Jezus is het
onderwerp van een enorme hoeveelheid geleerden geschriften. Zie bijvoorbeeld: How Jesus Became Christian
door Barrie Wilson (2008), The Jesus Dynasty door James Tabor (2006), The DaVinci Code: A Jewish
Perspective door Michael Skobac (2006), Jesus: The Misunderstood Jew door Robert Kupor (2007), The Brother
of Jesus door Jeffrey J. Butz (2005), Paul: The Founder of Christianity door Gerd Ludemann (2002), The
Mythmaker: Paul and the Invention of Christianity door Hyam Maccoby (1986) en die Incredible Christians door
Hugh J.Schonfield (1968).
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ongerechtigheid; ze lopen in Zijn wegen. U heeft ons Uw geboden en voorschriften geven om
die nauwgezet na te leven. O dat mijn wegen werden opgedragen om Uw regels te houden! Dan
zal ik me niet schamen, als ik staar naar al Uw geboden.
Psalm 119: 1-6
Uw gerechtigheid is een eeuwige gerechtigheid, en uw Thora is de waarheid. Benauwdheid en
angst hebben mij aangegrepen; maar Uw geboden zijn mijn vreugde. De gerechtigheid van Uw
getuigenissen zijn eeuwigdurend; geef mij begrip, en ik zal leven.
Psalm 119: 142-144
Want de Heer is rechtvaardig; Hij houdt van rechtvaardige daden; de oprechten zullen Zijn
gezicht aanschouwen.
Psalm 11: 7
De Heer beloont mij [David] naar mijn gerechtigheid; volgens de reinheid van mijn handen
beloont Hij me. Want ik heb mij aan de wegen van de Heer gehouden, en ben niet goddeloos
vertrokken van mijn G-d. Voor al zijn oordelen waren voor mij; en wat Zijn regels betreft, ik
week er niet van af. Ik was ook oprecht voor Hem, en heb mijzelf bewaart van mijn
ongerechtigheid.
II Samuël 22:21
Dus, welke manier is de juiste manier? Leidt het houden van de Wet ertoe dat we worden
rechtvaardigt, of wordt gerechtigheid alleen bereikt door geloof in Jezus? Het uiteindelijke resultaat
van deze discussie is dus als volgt. De kerk ging geloven dat ze niet verplicht was om de Thora te
houden en maakte daarom geen deel uit van het verbond dat met het Joodse volk werd gesloten.
Hoewel alle vroege discipelen van Jezus joden waren, was het al binnen enkele honderden jaren dat
er geen joden meer verbleven in de kerk en het christendom een totaal niet-joodse religie werd.

Zijn de Joden Nog Steeds het Uitverkoren Volk van God?
Er is één kwestie waar zowel joden als christenen het over eens zijn, namelijk dat de Tenach de
joden duidelijk identificeert als het uitverkoren volk van God en het jodendom als de ware religie in
de wereld. Waar joden en christenen in verschillen, is wat er gebeurde na de geboorte van Jezus.
Nu dan, als jullie goed naar Mijn stem luisteren en Mijn verbond in stand houdt, dan zullen
jullie van alle volkeren Mij het meest dierbare bezit zijn, alhoewel Mij de gehele aarde
toebehoort…
Exodus 19: 5
Want je bent een volk gewijd aan de Eeuwige, je G-d en op jou heeft de Eeuwige zijn keuze
bepaald uit alle volken die er op aarde zijn met het doel van Hem een zeer bijzonder volk te zijn.
Deuteronomium 14: 2
Ook heeft de Eeuwige vandaag een wederzijdse afspraak met jou gemaakt: om voor Hem een
volk als speciaal bezit te zijn, zoals hij het je gezegd heeft en dat jij al Zijn geboden zult
nakomen. Om jullie te plaatsen boven alle andere volkeren die Hij gemaakt heeft tot lof, roem
en sieraad, om een volk te zijn gewijd aan de Eeuwige, je G-d, zoals Hij dat gezegd heeft. 14
Deuteronomium 26: 18-19

14

Er zijn talloze verwijzingen in de Tenach die aantonen dat het joodse volk G-ds eeuwig uitverkoren volk is.
Genesis 12:3, Deuteronomium 7:6, Psalm 135:4, Zacharia 2:8, Deuteronomium 4:32, Jeremia 5:8-9, 30:11;
31:35-37; 33:25-26; 46:27-28; Jesaja 54:9-10; 59:21, Ezechiël 20:31-36; hoofdstuk 36, Psalm 94:14, Maleachi
3:6, II Samuël 7:24, 1 Kronieken 16:13-18; 17:22 en II Kronieken 9:8.
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In het Nieuwe Testament worden de joden vaak afgeschilderd als harteloos en overdreven
wettisch, afgewezen door G-d, maar niettemin een volk dat uiteindelijk zal komen om Jezus aan
het einde der dagen te aanvaarden. Voorlopig zeggen veel christenen dat we uit de genade van
God zijn geworpen omdat we hebben geweigerd Jezus te accepteren.

Christelijke Vervangings- of Verbondstheologie
In het boek Galaten legde Paulus de basis voor de “Vervangingstheologie ', waarin het lichaam
van gelovigen in Jezus de joden heeft vervangen als G-d’s uitverkoren volk.
Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had, een bij de slavin en de andere bij de
vrije vrouw. Zijn zoon bij de slavin werd op de gewone manier geboren; maar zijn zoon bij de
vrije vrouw werd geboren als resultaat van een belofte.
Deze dingen kunnen figuurlijk worden opgevat, want de vrouwen vertegenwoordigen twee
verbonden. Eén verbond is van de berg Sinaï en draagt kinderen die slaven zijn: dit is Hagar.
“Hager” staat voor de berg Sinaï in Arabië en komt overeen met de huidige stad Jeruzalem,
omdat ze in slavernij is met haar kinderen. Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en zij is onze
moeder…
Nu zijn jullie, broeders, net als Izaäk, kinderen van de belofte. Maar net zoals de zoon die
geboren op de gewone manier geboren werd, de zoon vervolgde die door de macht van de
Geest werd geboren. Zo ook nu. Maar wat zegt de Schrift? " Zend de slavin en haar zoon weg,
want de zoon van de slavin zal nooit delen in de erfenis met de zoon van de vrije vrouw. "
Daarom, broeders, zijn wij geen kinderen van de slavin, maar van de vrije vrouw.15
Galaten 4: 22-31
Zoals we duidelijk kunnen zien, toont een zorgvuldige studie van het christendom aan dat dit niet
passend is bij de meest fundamentele gebieden van het jodendom. In principe is het zo dat alle
woorden van waarheid die gevonden worden in het Nieuwe Testament niet nieuw zijn omdat ze
al gevonden werden in de Tenach. Omgekeerd kunnen alle nieuwe concepten die in het Nieuwe
Testament gevonden worden als onwaar worden beschouwd omdat ze vreemd zijn aan de
leringen van de Tenach.

15

De vervangingstheologie gelooft dat de kerk het Nieuwe Israël is geworden en is enigszins controversieel
onder christenen in deze tijd. Terwijl velen het idee blijven omarmen, is er een groeiende beweging van
protestanten die het als niet-Bijbels afwijzen.
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De Conclusie

Laat maar horen de conclusie van de gehele materie: heb ontzag voor G-d, en onderhoudt Zijn
geboden: want dit is verplicht voor ieder mens. Prediker 12:13
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De Conclusie
Dit boek is pas het begin in de behandeling van de immense kwesties met betrekking tot het
jodendom en het christendom. Desalniettemin hebben we veel belangrijke kwesties behandeld die
een jood moet onderzoeken om duidelijkheid en perspectief te krijgen.
Laten we deze kernpunten samenvatten.
•

•

•

•

•
•

Voor een jood is het belangrijk om trouw te blijven aan onze Thora en dit heeft “leven of
dood” gevolgen voor onze mensen. De zegen om onderdeel te blijven van G-ds verbond met
het Joodse volk moet niet lichtvaardig worden opgevat, en dit geldt zowel voor ons als voor
onze kinderen, kleinkinderen en volgende generaties. Het jodendom gelooft ook dat we
invloed hebben op de eeuwigheid die onze ziel zal ervaren als we trouw aan G-d en Zijn
Thora blijven en door geen andere goden te gaan dienen. De Thora geeft ons de informatie
die we nodig hebben om deze kritische keuzes te maken.
De afgelopen 2000 jaar heeft het christendom gediend als de belangrijkste 'andere' god die
we moesten weerstaan. Met behulp van economische onderdrukking, geweld of
bekeerlingen, hebben gelovigen in het Nieuwe Testament geprobeerd onze gehechtheid aan
de Thora te ondermijnen. Ondanks het liefdevolle gezicht dat vandaag de dag door
missionarissen wordt gedragen, moeten we weten dat ze agressief proberen ons te dwingen
een geloof aannemen dat altijd heeft geresulteerd in totale assimilatie.
Helaas hebben veel joden tegenwoordig weinig of slecht joods onderwijs genoten of hebben
negatieve ervaringen met het jodendom. Velen zoeken spiritualiteit en keren tot het
christendom omdat ze geloven dat het jodendom geen inhoud heeft en niet in staat is om
hun innerlijke behoeften te vervullen. Met grote ijver en verrassend succes, profiteren
evangelische christenen en messiaanse joden van onze kwetsbare mede-joden. Door de
boodschap van missionarissen bedrieglijk voor te stellen als een authentieke joodse
boodschap, bieden ze liefde en acceptatie, samen met de christelijke overtuigingen om hun
te 'redden'.
Hoe aantrekkelijk het christendom ook mag lijken voor een niet-praktiserende jood, bekering
is een val met vreselijke gevolgen. Onze joodse gemeenschappen moeten waakzamer
worden in het promoten van de liefde, spiritualiteit en kracht van onze religie zodat
ontgoochelde joden niet door de christelijke boodschap zullen worden gelokt.
Missionarissen kunnen niet elk vers van de Tenach citeren omdat er veel van verzen in
tegenspraak zijn met het beeld dat ze proberen te verzinnen.
Bij het onderzoeken van missionaire argumenten, zien we dat elk vers van profetie die ze
citeren uit de Tenach:

•
•
•

•

Verkeerd vertaald of verkeerd voorgesteld is
Uit de context wordt gehaald
Of gewoon verzonnen is!

Als we onze Thora voor leiding onderzoeken, wordt ons gezegd op te passen voor valse
profeten die echte wonderen verrichten, omdat G-d onze trouw test. We moeten ons
realiseren dat de christelijke missionarissen ons proberen te overtuigen om in een G-d te
geloven die vreemd is aan de Thora-overtuigingen, “andere goden die je niet hebt gekend."
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•

•

De joden van de Tenach aanbaden nooit een Drie-eenheid, noch spraken ze over de Messias
als iets anders dan een menselijk wezen.
De joodse criteria voor het beoordelen van een Messiaanse kandidaat zijn nauwkeurig. Hij
moet een vader-zoon afstammeling van David via zijn zoon Salomo zijn en verschijnt alleen
één keer. Hij zal het Koninkrijk van G-d op aarde inluiden, inclusief de wereldvrede, een
maken einde aan oorlog, het verbannen Joodse volk naar Israël terugbrengen, hij zal zorgen
voor een wederopbouw van de Tempel en zorgen voor universeel geloof in G-d. Deze dingen
kwamen duidelijk niet tot stand in de tijd van Jezus of op enig ander moment in de
geschiedenis.
Ten slotte, als we willen geloven dat het christendom slechts een verlengstuk is van het
jodendom, en niet een andere religie, moeten zijn overtuigingen een weerspiegeling zijn van
de joodse overtuigingen. In feite komt het christendom heel weinig overeen met het
jodendom, en bovendien, kan worden aangetoond dat het christendom veel heidense
overtuigingen heeft opgenomen in zijn fundament.

Een Missionaris Beantwoorden
Choose Life: A Counter-Missionary Study Guide ( Kies het leven: een contra-missionaris studiegids)
is niet bedoeld om je voor te bereiden voor een debat met de volgende missionaris die je tegenkomt.
Sommigen van hen zijn erg slim in het presenteren van hun zaak en zorgen ervoor dat onervaren
tegenstanders zich ongemakkelijk voelen en verward. Ook is er geen pakkende uitspraak die hun
vaste overtuigingen kan doordringen omdat hun geloof meestal gebaseerd is op emoties en een
verwrongen blootstelling aan Joodse geschriften - terwijl onze overtuigingen gebaseerd zijn op
zorgvuldige studie.
Jews for Judaisme (Joden voor het jodendom) gelooft dat de beste reactie op een missionaris in
feite geen reactie. Een beleefd, maar vastberaden: "Nee, dank u" is het beste antwoord - en u bent
ook absoluut niet verplicht om hem / haar persoonlijke informatie te geven, zoals uw naam,
telefoonnummer of e-mailadres.
Als u echter betrokken raakt bij een gesprek met een missionaris, onthoud dan hoe belangrijk het
is om de juistheid en de context van hun bronnen te controleren. De hele Tenach heeft een kritische
context die het joodse standpunt ondersteunt. Uit deze context gehaald, kunnen veel passages een
misleidende of onjuiste betekenis hebben.
Dit boek is geschreven om joden te informeren over de enorme verschillen tussen de authentieke
leringen van onze Thora en de misleidingen van de christelijke missionarissen die willen dat we hun
geloof adopteren. We hopen dat deze studiegids informatief is en tot nadenken aanzet, en we
vragen u contact op te nemen met Jews for Judaisme als u vragen heeft.
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Bijlage
Is een bloedoffer vereist voor Verzoening?
Heel vaak citeren zendelingen Hebreeën 9:22 (NT) waarin staat: “… Zonder bloedstorting is er
geen vergeving” (vergeving van zonde). Maar is dit waar? Is dit een joods concept? Het Nieuwe
Testament beweert tenslotte dat ze een vervulling van het jodendom is. Laten we deze vraag
onderzoeken op basis van wat werd geopenbaard in de Tenach en kijk of het Nieuwe Testament
correct is over dit belangrijke onderwerp.
Het Nieuwe Testament baseert zijn idee op Leviticus 17:11, dat zegt:
Want het leven van het vlees zetelt in het bloed en dat heb Ik jullie op het altaar ter beschikking
gesteld om verzoening voor jullie leven te verwerven, want het is het bloed dat door het leven
dat er in zetelt verzoening bewerkt.
Uit een eenvoudige lezing lijkt het erop dat “bloed verzoening doet voor de ziel." Zonder bloed
lijkt verzoening niet mogelijk. Maar is dit het hele verhaal? We moeten ons altijd afvragen: "Wat is de
volledige context van dit vers?"
Wanneer de een of ander uit het Huis van Jisraël of van de vreemdelingen die zich temidden
van jullie ophouden, wat voor bloed ook nuttigt, dan zal ik Mijn kwade blik op die persoon, die
het bloed nuttigt, richten en hem uit zijn volk uitroeien. Want het leven van het vlees zetelt in
het bloed en dat heb Ik jullie op het altaar ter beschikking gesteld om verzoening voor jullie
leven te verwerven, want het is het bloed dat door het leven dat er in zetelt verzoening
bewerkt. Daarom heb Ik tegen de Kinderen van Jisraël gezegd: Geen een van jullie mag dit
nuttigen en evenmin mang de vreemdeling die zich temidden van jullie ophoudt bloed nuttigen.
En wanneer iemand van de Kinderen Jisraël of van de vreemdelingen die zich temidden van
jullie ophouden, wild of gevogeltje vangt dat gegeten mag worden, dan moet hij het bloed eruit
laten lopen en het met aarde bedekken. Want wat het leven van alle vlees betreft: het is het
met het leven verbonden bloed en daarom heb Ik tegen de Kinderen van Jisraël gezegd: Het
bloed van generlei vlees mogen jullie nuttigen, want het leven van alle vlees is het ermee
verbonden bloed, ieder die het nuttigt zal uitgeroeid worden.
Leviticus 17: 10-14
Een zorgvuldige lezing van deze passage in Leviticus onthult duidelijk dat de Thora spreekt over
het verbod op het consumeren van bloed, en niet over verzoening. Bloed is namelijk belangrijk als er
een dier als offer wordt aangeboden, het is het bloed dat de verzoening beïnvloedt, niet de huid of
de botten. Deze passages vertellen ons ook dat het enige toegestane gebruik van bloed op het altaar
in de Tempel is.
Is een bloedoffer het enige middel dat G-d ons heeft gegeven om voor ons zielen te boeten?
Absoluut niet! Net zoals we in een winkel contant, per cheque of met een kredietkaart kunnen
betalen zo staat G-d ons ook vele manieren toe om voor onze ziel te boeten. Om dit concept te
waarderen, onderzoeken we het Nieuwtestamentische citaat de missionarissen gebruiken om hun
zaak te verdedigen. We ontdekken dat ze niet alleen verzen uit de Tenach uit hun verband nemen,
maar ze doen ook hetzelfde met de Nieuwtestamentische verzen. Het hele vers uit het Nieuwe
Testament luidt: En bijna alle dingen worden door de wet met bloed gezuiverd; en zonder het
vergieten van bloed is geen verzoening. Hebreeën 9:22 "Bijna alle dingen?" Paulus was zich er zeker
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van bewust dat de verzoenende kracht van bloed bedekte niet alles, en dat andere middel tot
verzoening waren beschikbaar. Laten we nu de Tenach onderzoeken om te zien waar verzoening
zonder bloed werd bereikt. Als een persoon zich geen dier kan veroorloven om te offeren, is
verzoening dan voor hem onmogelijk?
Mocht ook zijn vermogen niet toereikend zijn voor twee tortelduiven of twee jonge duiven, dan
brengt hij als offer voor hetgeen hij gezondigd heeft een tiende Efa fijn meel als zondeoffer,
doet er echter geen olie op en legt er ook geen wierook bij, het is een zondeoffer. Hij brengt dit
naar de priester, de priester neemt er een handvol vanaf die verband moet worden en doet het
op het altaar in rook opgaan bij de vuuroffers van de Eeuwige; het is een zondeoffer. Zo
bewerkt de priester verzoening voor hem wegens zijn zonde, het wordt hem vergeven. Het
komt evenals het meeloffer aan de priester toe.
Leviticus 5: 11-13
In feite waren offers op zichzelf nooit in staat om de persoon die een fout heeft begaan vrij te
spreken. Veel joden in Bijbelse tijden maakten de grote vergissing door aan te nemen dat het cruciale
tegengif voor de zonde het vergoten bloed was van een offer.16 In het boek Spreuken waarschuwde
koning Salomo dat “het offer van een goddeloze een gruwel is voor G-d ”(15: 8, 21:27). Uiteindelijk is
een offer alleen zinvol als het gaat om een echte oprechte verandering in het hart en de daden van
de persoon die vergeving zoekt. Deze verbetering van de zondaar en zijn terugkeer naar G-d
(teshuvah) is het ware berouw dat G-d verlangt en is het enige middel om vergeving te verkrijgen.
Breng geen ijdele offers meer; wierook van gruwel zijn ze voor Mij ... Was u, maak uzelf
schoon; doe het kwaad van uw daden weg van voor Mijn ogen; houdt op met kwaad te doen;
leer het goede te doen; zoek het oordeel, verlicht de onderdrukten, doet recht aan de wees,
pleit voor de weduwe.
Jesaja 1: 13-17
De offers van G-d zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart. Deze, Oh G-d, zult U
niet verachten.
Psalm 51:19
Koning David begeerde Bathseva, en daarom stuurde hij Uria, haar man, naar de frontlinies van de
strijd om gedood te worden. Toen de profeet Nathan David confronteerde met zijn zonde, bekeerde
hij zich en werd vergeven. Omdat zondoffers alleen werden gebracht voor onbedoelde zonden
(Leviticus hoofdstuk 4), was er geen bloedoffer betrokken bij Davids verzoeningsproces en er wordt
in dit verhaal dan ook helemaal niet gesproken over een offer.
En David zei tegen Nathan: Ik heb tegen de Heer gezondigd. En Nathan zei tegen David: De Heer
heeft ook uw zonde weggedaan; gij zult niet sterven.
II Samuël 12:13
Ninevé was een zondige stad die uitsluitend uit heidenen bestond en er wordt beschreven in
het Boek van Jona: Sta op, ga naar Ninevé, die grote stad, en roep ertegen; want hun
goddeloosheid is voor Mij gekomen ... En de mensen van Ninevé geloofden G-d, en riepen een
vasten uit, en deden een zak aan, van de grootste van hen tot de minste van hen. En het bericht
kwam tot de koning van Ninevé, en hij stond op van zijn troon, en hij deed zijn mantel uit, en
bedekte zich met een zak, en zat in de as ... En G-d zag wat ze deden, dat ze zich omkeerden van
hun slechte weg; en G-d bedacht zich van het kwaad, dat Hij had gezegd dat Hij hun zou
aandoen; en Hij deed het niet.
Jona 1: 2; 3: 5-6,10

16

Zie Jesaja 1: 11-16, Amos 5: 2-24, Psalm 51: 15-17, Jeremia 7: 1-7, Micha 6: 6-8, Spreuken 21: 3, Hosea 6: 6, I
Samuël 15:22, 30-31.
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Zich afkeren van zonde en in berouw terugkeren naar G-d is het enige weg naar vergeving, zoals
talloze keren in de Bijbel wordt herhaald:
Het kan zijn dat wanneer het huis van Juda hoort van alle rampen die Ik van plan ben om over
hen te doen komen, zodat ze allemaal van hun slechte wegen afkeren, zodat Ik hun
ongerechtigheid en hun zonde kan vergeven.
Jeremia 36: 3
Laat de goddelozen hun weg verlaten, en hun onrechtvaardige gedachten; laat zij tergkeren
naar de Heer opdat Hij genade met hen moge hebben, naar onze G-d, want Hij zal overvloedig
vergeven.1717
Jesaja 55: 7
Christenen vragen: "Hoe is het mogelijk om verzoening te bereiken zonder offers?" Omdat er
geen offers gebracht kunnen wonder zonder de Tempel hebben joden altijd precies datgene gedaan
wat de Bijbel hun in zo'n geval heeft opgedragen. Toen Salomo de eerste Tempel inwijdde, vertelde
hij de mensen hoe ze vergeving konden bereiken als ze zouden worden verbannen en er geen
toegang meer toe zouden hebben:
… ze zullen bij zichzelf denken in het land waarheen ze werden weggevoerd, en zich bekeren en
tut U bidden ... zeggende: Wij hebben gezondigd en hebben pervers gehandeld en slechtheid
hebben we bedreven. En ze keren allen naar U terug met heel hun hart en heel hun ziel… Hoor
dan hun gebed en smeekbede in de hemel ... en vergeef Uw volk dat tegen U gezondigd heeft ...
I Koningen 8: 47-50
Hosea profeteerde tegen de tien noordelijke stammen van Israël die niet naar de Tempel konden
gaan in Jeruzalem vanwege de burgeroorlog en zorgde voor een vermaning van G-d die volledig op
ons allen van toepassing is:
O Israël, keer terug naar de Heer, uw G-d; want je bent gestruikeld in je ongerechtigheid. Neem
woorden met u mee en wend u tot de Heer; zeg tegen Hem: vergeef alle ongerechtigheid, en
ontvang ons genadig; zo zullen we de woorden van ons lippen aanbieden lippen in plaats van
kalveren.
Hosea 14: 2-3
De profeet Daniël leefde tijdens de Babylonische ballingschap toen er geen Tempel voor offers
was, en biedt zijn belijdeniswoorden aan:
Wij hebben gezondigd, en hebben ongerechtigheid bedreven en goddeloos gehandeld en zijn in
opstand gekomen en zijn afgeweken van Uw voorschriften en van Uw regels ... Daniël 9: 5
En zijn pleidooi om vergeving:
Aan de Heer onze G-d behoort genade en vergeving, want we zijn in opstand gekomen tegen
Hem ... O Heer, naar al Uw gerechtigheid, ik bid tot U, wend Uw toorn en Uw grimmigheid af
van Uw stad Jeruzalem, Uw heilige berg; want door onze zonden en door de ongerechtigheden
van onze vaderen, zijn Jeruzalem en Uw volk een smaad geworden voor allen die rondom ons
zijn.
Daniël 9: 9,16
Daniel vroeg G-d om vergeving voor zichzelf en zijn volk. Wetende dat hij geen bloedoffers kon
brengen, zou Daniël ergens om bidden wat ontoegankelijk zou zijn? Natuurlijk niet. Daniël kende de
leringen van Salomo en Hosea, evenals de woorden van Nathan de profeet betreffende de vergeving
17

Zie ook II Kronieken 7:14, Ezechiël hoofdstukken 18 en 33, Job 22:23, Spreuken 16: 6, Jesaja 1: 18-19.
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van koning David. Daniël begreep de centrale leer van de Tenach aangaande de essentiële
handelingen die nodig zijn om G-ds vergeving te verkrijgen – we moeten ons afkeren van onze
overtredingen en terugkeren naar G-d in oprecht berouw.
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Addendum:
JEWS FOR JUDAISME: Het antwoord op een dringende behoefte
Volgens recente peilingen van Gallup en Harris zijn dat er meer dan 70 miljoen "Wedergeboren"
christenen in Noord-Amerika, van wie velen volledig gefocust zijn op het proberen om joden tot het
christendom te bekeren. Christelijke denominaties, zoals de Southern Baptist Convention, de
Assemblies of G-d en anderen dragen meer dan $ 300 miljoen per jaar bij om joden agressief te
evangeliseren. Deze evangelische christenen hebben speciale "Hebreeuws-christelijke synagogen"
opgericht om joden aan te trekken. Dergelijke "synagogen" zijn in aantal gegroeid van 20 tot bijna
500 in de laatste 30 jaar.
Missionarissen overtuigen hun rekruten ervan dat ze niet compleet zijn als joden totdat ze Jezus
accepteren als de Messias, en dat een jood zijn / haar joodse identiteit zelfs na bekering tot het
christendom behoudt. In de afgelopen 25 jaar zijn meer dan 275.000 joden over de hele wereld door
missionarissen bekeerd d.m.v. misleidende tactieken waarin het evangelie wordt gepredikt door
"messiaanse rabbijnen" die keppeltjes en gebedsmantels dragen en “Sabbat” en "Hoge Feestdagen"
-diensten houden.
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn het niet alleen emotioneel kwetsbare joden die
ten prooi vallen aan de inspanningen van de missionarissen; in feite zijn de meeste joden vatbaar.
Missionarissen richten zich vaak op universiteitscampussen, ziekenhuizen en afkickcentra,
seniorenwoningen en winkelcentra in joodse wijken, evenals op de Israëlische gemeenschap, en
immigranten uit de voormalige Sovjet-Unie en gemengde echtparen. Ze citeren verkeerd, vertalen
verkeerd en interpreteren de Joodse geschriften en rabbijnse teksten verkeerd om te "bewijzen" dat
Jezus zowel de Joodse Messias als G-d was. Ze delegitimeren het jodendom: met hun misleidende
exploitatie van joodse symbolen, religieuze artefacten en zelfs traditionele muziek, ze verwarren
potentiële bekeerlingen, waardoor ze nog kwetsbaarder worden.
Deze missionarissengroepen - alleen al in Noord-Amerika zijn er al meer dan 1.000 - zijn
wereldwijd actief, en zijn te vinden in bijna elk joods bevolkingscentrum. Verschillende groepen
hebben "Messiaans-Joodse" dagscholen voor kinderen opgericht en "yeshivot", waar ze "Messiaanse
rabbijnen" trainen en inwijden. In Israël, er zijn meer dan 130 "Messiaanse" gemeenten, fellowships
en yeshivot. Deze groepen jagen bijna uitsluitend op ongeschoolde, niet-aangesloten en vervreemde
joden.
Als reactie op deze steeds groter wordende dreiging werd Jews for Judaisme in 1985 opgericht
als de enige fulltime tegenmissionarissen netwerkcentrum voor onderzoek en het maken van
contacten. Een netwerk verspreid over Noord-Amerika en daarbuiten. Jews for Judaisme hebben
takken in Los Angeles, Baltimore, Toronto, Johannesburg en Sydney. Onze vestigingen nauw
samenwerken met Joodse gemeenschappen in Israël, de voormalige Sovjet-Unie en andere locaties
over de hele wereld als reactie op de missionarissendreiging. Onze twee hoofddoelen zijn preventief
onderwijs geven om kwetsbare joden te versterken en degenen terug te winnen die door
missionarissen zijn beïnvloed.
Jews for Judaisme bereiken deze doelen door 'Hebreeuwse christenen' te adviseren,
missionarissenactiviteiten te volgen, een sprekersbureau en intensieve contra-missionaire cursussen.
Jews for Judaisme is ook een pionier in wereldwijde reclame voor contra-missionair materiaal, en
heeft een uitstekende selectie literatuur geproduceerd en audiomateriaal in het Engels, Russisch,
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Hebreeuws, Spaans, Portugees, Duits en Frans. Bovendien hebben we bekroonde websites op
internet gemaakt: jewsforjudaism.org, be-true. org en tworoadsonepath.org.
Wilt u meer informatie ontvangen, boek dan een spreker voor uw groep of regel een persoonlijk
consult, bel dan ons kantoor van Jews for Judaisme. Wij zijn hier om te helpen.

“JODEN VOOR JODENDOM”
JEWS FOR JUDAISM
3110 Bathurst St, PO Box 54042, Toronto, ON, CANADA M6A 3B7
Phone: 416-789-0020 • Toll Free: 866-307-4362 • Fax: 416-789-0030
Email: info@jewsforjudaism.ca • www.jewsforjudaism.ca
Toronto • Los Angeles

Opmerking van de vertaler:
Voor de teksten uit Chumasj is gebruik gemaakt van de Dasberg-Vertaling van het NIK. Hier is
toestemming voor ontvangen. Conform de rest van het boek is er voor gekozen om verwijzen
naar G-d op deze manier te schrijven en verwijzingen naar G-d in teksten te voorzien van een
hoofdletter. Voor de overige teksten is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de Engelse teksten zoals
in het boek zijn weergegeven.
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Kies het Leven.
EEN CONTRA-MISSIONARIS STUDIEGIDS
Geschreven door Rick Halpern
Voorwoord en bewerkt door:
Rabbijn Michael Skobac
Tegenwoordig zijn er meer dan 1.000 verschillende christelijke missionaire organisaties die zich
specifiek wereldwijd richten op de bekering van joden. Deze dreiging wordt versterkt door de
realiteit dat het christendom de dominante religie is in Noord-Amerika. De meeste joden hebben wel
enig contact gehad met een vurig christelijke vriend, buurman of zakenpartner die vastbesloten was
zijn of haar geloof met hen te delen.
Helaas zijn de meeste joden zich niet bewust van de aard van deze serieuze uitdagingen en de
manieren hoe men hierop kan reageren Kies het leven: Een contra-missionaris studiegids is een
uitstekende educatieve hulpbron omdat het ons attent maakt op de geestelijke bedreiging die het
christendom vormt voor onze gemeenschap en biedt een kritisch fundament van essentiële kennis
om onze gezinnen veilig joods te houden.
Kies voor het leven is meer dan zomaar een 'weet-hoe-je-moet-reageren'-handleiding. In Kies voor
het leven klinkt een gepassioneerde oproep aan alle joden om echt onze 3300 jaar oude spirituele
schat - onze "Levensboom" te waarderen en te omhelzen.
Kies het leven wordt uitgegeven door JEWS FOR JUDAISM, 's werelds toonaangevende contramissionaire organisatie. Als u extra informatie wilt ontvangen, of hulp wilt krijgen voor u of iemand
die u kent, of spreekbeurten, neem dan contact met ons op.
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