
De Messias van Israël en zLJn
broers in de eindtijd
Wat is de messiasverwachting van
nieuwe Joodse theologen? Om die vraag
te beantwoorden kijken we kort terug
naar de ontwikkelingen van de afgelopen
eeuwen. Daarna brengen we in beeld
welke wonderwerken God in onze tijd
doet, zoals de groei naar eenwording
onder messiaans Joodse en christelijke
Arabische ('Palestijnse') theologen/
voorgangers.
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Er kwam zomaar een mailtje van de

redactie met de vraag:'Zou je een ar-

tikel willen maken voor Profetisch Per-

spectief, over de messiasverwachting

van nieuwe (Joodse) theologen?i Daar

zeg je natuurlijk geen nee tegen, zeker

niet als je hart vol is van de Messias

van lsraël! Maar waar begin je, of beter

gezegd, waar eindig je?!

We zien Psalm 1 33 en Johannes 10, als

Gods werk in uitvoering!

EEN MESSIAANSE PROFETIE
1 Een bedevaartslied.Van David.

Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het,

als broeders ook tezamen wonen.
2 Het is als de kostelijke olie op het

hoofd,

Nedervloeiende op de baard, de baard

van Aaron,

Die nedergolft op de zoom van zijn

klederen.
3 Het is als dauw van de Hermon,

die nederdaalt op de bergen van Sion.

Want daar gebiedt de Here de zegen,

leven tot in eeuwigheid.

Psalm 133 (NBG'S1)

DE MESSIAS EN DE EINDTIJD

Met de komst van Jezus, de Messias van

lsraë1, begint Gods laatste hoofdfase

van de wereldgeschiedenis. Tenminste,

dat zegt Petrus:'HU (Jezus) was van

tevoren gekend, voor de grondlegging

der wereld, doch is bij het einde der

tijden geopenbaard ter wille van u, die

door Hem gelooft in God. . .' (1 Petr.

1:20-21a).

Ondertussen leven we al tweeduizend

jaar in de eindtijd en er is heel veel

gebeurd sinds het begin ervan! Daar

moeten we wel iets van in beeld heb-

ben, willen we Gods handelen en dat

van theologen na Auschwitz begrijpen.

DE BROERS VAN DE MESSIAS

De eerste Joodse broers van Jezus (de

apostelen) brachten het evangelie de

wereld in, naar ons, God zij dank daar-

voor! Maar verreweg de meeste van zijn

Joodse broers en zussen (be)grepen het

niet. Langzaam maar zeker scheidden

zich de wegen van Jezus'Joodse broers

van die van zijn aangenomen broers uit

de heidenen. De wens van Jezus:'Nog

andere schapen heb lk, die niet van

deze stal zijn; ook die moet lk leiden

en zij zullen naar m'rjn stem horen en

het zal worden één kudde, één herdel

(Joh 10:18), leek sindsdien nog niet in

vervulling te gaan.

Erger nog: de christelijke aangenomen

broers van Jezus gingen zijn eigen

Joodse broers vervolgen, vaak tot in de

dood. Dit ondanks het feit dat God hen

aannam als zi)n kinderen, hun zijn heer-

lijkheid en Messias gaf en de verbonden

en de wetgeving (de Thora, Gods onder-

wijzing van liefde) en de eredienst en de

beloften (Rom.9:4).
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Vele orthodoxe Joden zien de
inzameling van de Joden in het
land Israël als een teken van
(de komst van) de Messias

Ook onder orthodoxe Joden zien

velen de inzameling van de Joden in

het land lsraël als een teken van (de

komst van) de Messias, zo vertelden

orthodoxe rabbijnen ons de afgelopen

jaren tijdens onze bezoeken aan lsraë|.

De verwachting van de komst van de

Messias groeit!

BEKERING ONDER DWANG?!

Sinds het ontstaan van het christen-

dom zijn er in de loop der eeuwen

altijd wel enige Joodse'bekeerlingen'

tot het christendom geweest. Waar-

schijnlijk zijn de meesten van hen

Het dieptepunt van haat werd bereikt

toen meer dan zes miljoen broers van

Jezus omkwamen in de gaskamers in

het thristelijke' Europa.

'God heeft zijn volk toch niet verstoten?

Volstrekt niet!'(Rom. 1 1:1).

EEN KEER IN HET LOÏ, OP WEG

NAAR HET EINDE VAN DE

EINDTIJD

Voor de overgebleven'dorre doods-

beendereni schijnbaar zonder hoop in

deze wereld, doet God een wonder (Ez.

37). Velen van hen keren (terug) naar

Gods land. lsraë|. ln 1948 krijgen Jezus

broers (en zussen) hun eigen Joodse

staat (basisskelet), waarin zich een

nieuwe maatschappij ontwikkelt (vlees

op het skelet).

Dan start het laatste deel van het

wonder van God. De afgelopen

decennia beweegt Gods Geest zich en

tienduizenden van Jezus Joodse broers

en Arabische neven nemen Hem aan als

hun Messias en erkennen het huidige

lsraël (land en staat) als wonderwerken

van God. Zij zien dit als teken dat we de

laatste fase van de eindtijd ingaan.

onder thristelijke' d ruk tot'bekering'

gekomen. Zeker was dit het geval in de

middeleeuwen.

Maar toen er na de Reformatie en de

Verlichting langzaamaan meer gods-

dienstvrijheid kwam, veranderde dit

gelukkig.

NIEUWE MESSIAANSE

THEOLOGEN: JOODSE

VOORLOPERS

Voor velen is het onbekend, maar in de

loop van de negentiende eeuw (vanaf

ca. 1 850) brak een bijzondere'nieuwe

t'rjd'aan. Door een aanraking van God

aanvaardt een aantal Joodse geleerden

Jezus als hun Messias. Belangrijke Jood-

se namen als Adolph Saphir en David

Baron traden toe tot het christendom.

Het werden echter vooral christelijke

theologen, hun achtergrond in de Jood-

se traditie speelde maar een beperkte

rol in hun vele publicaties.

Dat was anders bij hun tijdgenoten,

onder wie de grote Joodse Bijbelgeleer-

den J.W. Etheridge en Alfred Edersheim.

Zij gaven betrouwbare informatie

in hun Bijbeluitleg vanuit de (oude)

Joodse bronnen uit

de tijd van Jezus en

de vroegchristelijke

kerk.

Uniek voor zijn tijd,

vertaalde Etheridge

de oude Aramese

Bijbelvertalingen en -verklaringen van

de Thora (de vijf boeken van Mozes)

in het Engels. Deze oude bronnen

uit Jezus'tijd getuigen van een grote

messiasverwachting! Etheridge deed

dit in de volle overtuiging dat het hoge

profetisch-messiaanse karakter van

deze bronnen bekend moest worden

aan zijn Joodse broeders. Het zou nog

meer dan een eeuw duren voordat dit

werk geëvenaard zou worden. Recent is

zijn werk weer uitgegeven.

Edersheim schreef onder andere het

tot de dag van vandaag onovertroffen

studieboek The Life andTimes of Jesus

the Messiah (1883)'z. Het hele leven van

Jezus wordt bestudeerd en uitgelegd

vanuit de oude Joodse bronnen op

wetenschappelijk verantwoorde manier.

Ook kostbaar voor ons als christenen

vandaagl

Van al deze geroepen Joodse Gods-

mannen was de verwachting groot:

God zou nu (in de negentiende eeuw)

het Joodse volk de ogen openen voor

hun Messias. Het werden echter geen

grote aantallen, maar God blijft deze

voorlopers en eerstelingen geven als

teken van hoop!

NIEUWE MESSIAANSE

THEOLOGEN VANDAAG DE DAG

We stappen door naar 1 948, het ont-

staan van de Joodse staat, lsraël; een

van de tekenen dat de (weder)komst

van de Messias van lsraël aanstaande is.

Er woonde echter maar een handjevol

Joden die Jezus (h)erkenden als de

Messias.

Maar de laatste dertig à veertig jaar

doet God een wonderbaar nieuw

werk in lsraël! Jezus wordt nu door

tienduizenden beleden als de Messias

van lsraël! ln de volksmond worden

ze messiaanse- of Messiasbelijdende

Joden genoemd. De eerstelingen onder

de orthodoxe Joden in lsraël die in Jezus

geloven - die dat vaak in het geheim

moeten doen - benoemen zichzelf vaak

als a believer.

Er is een messiaans lsraëlisch Bijbelge-

nootschap en er is het'lsraël College of

the Biblei een messiaans theologische

opleiding op academisch masterniveau.

Het bijzondere van deze opleiding is

dat hier zowel Joodse als Arabische

voorgangers theologie studeren, en

dat in de opleiding Jezus als de Messias

van lsraël centraal staat. Dat alles onder

het motto: one for lsrael! (één voor

lsraël). Dit is nog nooit eerder gebeurd

in lsraëls geschiedenis sinds de dagen

van Abraham, lzak en lsmaël!Wat een

getuigenis!
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lsrael College of the Bible (lCB)

Joodse en Arabische broeders-

in-Jesjoea-HaMasjiach studeren

in éénheid tezamen, en wonen

samen in Gods land. Hier gaat het

profetisch-messiaans perspectief van

Psalm 1 33 in vervulling! Veel van deze

messiaanse theologen verkondigen nu

over de wereld (ook in Nederland) wat

God in deze profetische eindtijd doet

in lsraël: met zijn volk lsraël en met hun

broedervolk de Arabieren ('Palestij-

nen'): de nieuwe eenheid in de Messias

van lsraë|, in het land van God !

Derde van links op de foto staat de

Arabische voorganger Shalem Shalash.

Hij behaalde twee masters aan lCB, en

verwierf onlangs in Amerika zijn doc-

torstitel. Heilig overtuigd dat het Oude

en het NieuweTestament het plan van

God beschrijven voor alle volken van

de wereld. Zo gaal hij de wereld over

(onlangs in Nederland, op verzoek van

Comité Gemeentehulp lsraël) vurig

predikend over Gods plan met lsraël in

de eindperiode van deze eindtijd. Wie

een hart voor God heeft moet ook een

hart voor lsraël hebben! ln het artikel

van collega Jaap Bönker lezen we ook

over zijn getuigenis.

LAATSTE PROFETISCHE

ONTWIKKELINGEN IN

PERSPECTIEF

We zien in deze laatste fase van de

eindtijd dat de volken (Verenigde Na-

ties) zich steeds meer tegen Gods volk

en Gods land keren. We zien daarmee

bijna dagelijks dat de messiaanse Psalm

2 in vervulling gaat.'De koningen der

aarde scharen zich

in slaoorde en de t- God tilde
machthebbers soan-, geloolde
nen samen tegen de

Here en zijn Gezalfde

lMessias van lsraëll: Laat ons hun

banden verscheuren en hun touwen

van ons werpen! Die in de hemel zetelt,

lacht; de Here spot met hen'(Ps. 2:2-4).

Wij weten dat God voorzag dat dit zou

gebeuren, Hij past het in zijn plan.

lk hoorde pas nog van een orthodoxe

Joodse man die Psalm 2:12las:'Kust

de zoon, opdat Hij niet toorne...!i Ter

plekke openbaarde God zich aan hem

en sprak:'Dat is mijn Zoon, Jezus, de

Messiasi God tilde zijn sluier op en hij

geloofde!

Vooral messiaanse gelovigen in lsraël

met een orthodoxe achtergrond zijn er

sterk van overtuigd dat God ook onder

orthodoxe Joden een opwekking tot

Jezus gaat bewerkstelligen. Zij hebben

een enorme kennis van de Hebreeuwse

Bijbel en de oude Joodse uitleggingen

ervan. Momenteel is deze opwekking

nog heel gering in aantal, de eerste-

lingen zijn er, al is het vaak nog in het

geheim.

zijn sluier op en hij

lemand in lsraël zei onlangs tegen ons:

'Er is maar drie centimeter voor nodig!'

Hij legde uit Als God het puntje van

de sluier die hun ogen bedekt optilt,

gaan ze Jezus zien en herkennen! Dan

zal er een geweldige kracht van Geest

en Woord openbaar worden en over de

wereld gaan!'

Als dat gebeurt, zal de profetie uit

Zacharia 8:23 op bijzondere wijze in

vervulling gaan:'Zo zegt de Here der

heerscharen: ln die dagen zullen tien

mannen uit volken van allerlei taal

vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van

een Judeese man, en zeggen: wij willen
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met u gaan, want wij hebben gehoord,

dat God met u isi

De apostel Paulus, een groot geleerde

van de Schrift en de messiaanse uitleg-

gingen daarvan, voegt er in Romeinen

3:1-2 aan toe:'Wat is dan het voorrecht

van de Jood, of wat is het nut van de

besnijdenis? Velerlei in elk opzicht. ln

de eerste plaats toch dit, dat hun de

woorden Gods zijn toevertrouwdi

'De Jeru salem Talmoed? Die
veel te messiaans!'

EEN BIJBELGETROUWE JOOD

LOOPT l:2800
De Joodse traditie legt uit dat het hier in

Zacharia over de messiaanse tijd gaat.

Maar liefst 2800 mensen uit de heidenen

zullen eens de slip van eén Joodse man

vastgrijpen, om hun Thora te onder-

wijzen! Hoezo 2800? Welnu, tel maar

na: tien mensen uit elk van de zeventig

volken maakt zevenhonderd, en elk

Joods gebedskleed heeft vier hoeken:

dus vier maalzevenhonderd is 2800!3

ls dit overdreven? Met digitaal onder-

wijs via internet is dit tegenwoordig een

peulenschil.

OPENBAARWORDING OUDE

MESSIAANS JOODSE BRONNEN

ln wat voor bijzondere tijd we leven,

blijkt ook uit verschlllende bpenbaar-

wordingen' van oude messiaanse

Joodse bronnen. Velen zijn nog niet van

deze wonderen op de hoogte.

ln 1978 promoveerde de lerse Martin

McNamara op Het NieuweTestament

en de PalestijnseTargum in relatie tot

de Pentateuch (de eerste vijf boeken

van Mozes). Als latere hoogleraar zette

hij een breed onderzoek op naar alle

Aramese Bijbelvertalingen van het He-

breeuwse Oude ïestament (Targumim).

De afgelopen ruim twintig jaar heeft de

'school van McNamara'al deze Joodse

bronnen vol messiaa nse perspectieven

uit de tijd van Jezus en de apostelen,

vertaald uit het Aramees naar het

Engels. Voor het eerst in de wereldge-

schiedenis kunnen we in 22 dikke delen

de messiaanse verwachting bestuderen

die leefde en gepreekt werd in de leer-

huizen en synagogen in Jezus'tijdl

Een andere bijzondere openbaring is

de )erusalem Talmoed (JT /Yerushalmi).

Deze Aramese bron ls een paar eeuwen

ouder dan de gebrui-

iS kelijke Joodse lal-

moed uit Babylonië,

maar was nog nooit

vertaald en van com-

mentaren voorzien in het Engels. De

tekst van de Yerushalmizou te moeilijk

zijn om te begrijpen. Ze bevat de Joodse

traditie met gesprekken, discussies, en

Bijbel uitleggingen en toepassingen,

zoals Jezus ze besprak met de Joodse

geleerden in de tweede tempel.

Echter, in het afgelopen decennium

zijn orthodoxe Joodse geleerden een

onovertroffen en heuglijk project

gestart om deze kostbare Joodse bron

te openbaren en toegankelijk te maken

met toelichtingen en commentaren

in het Engels. Meer dan veertig grote

delen zijn op dit moment klaar, dat is

zo'n negentig procent.

Toen we onlangs in een bijeenkomst

een rabbijn vroegen waarom de Jerusa-

lem Talmoed nooit eerder is vertaald en

uitgelegd, zei hij zonder nadenken:'Die

is veel te messiaans!'

VERBROEDERING BREEKT

DOOR: PSALM 133 EN

JOHANNES 1O IN UITVOERING

Naast het feit dat Arabische voorgangers

en theologen zich verbroederen in

eenheid met hun Joodse broeders (naar

Psalm 133), gebeuren er meer bijzonde-

re dingen. ln maart 2000 bezocht - voor

het eerst (!) in de geschiedenis van de

Rooms-Katholieke Kerk - de paus de

Klaagmuur in Jerusalem. Sinds 2008

viert de Rooms-Katholieke Kerk jaarlijks

op 1 7 januari de'Dag van het jodendomi

Leidende rooms-katholieke theologen

zijn onder andere in gesprek met messi-

aans Joodse theologen over het herzien

van de negatieve houding van de

Rooms-Katholieke Kerk naar de Joden

en lsraë|. Een unieke gebeurtenis in de

geschiedenis van de christelijke kerk.

Een belangrijk vertegenwoordiger

daarbij van de messiaanse kant is de

Joodse theoloog rabbi Mark Kinzer. Hij

schreef onder andere Searchin g her own

mystery, over Nostra Aefate, het Joodse

volk en de identiteit van de kerk. ln

maart 2018 was hij hoofdspreker op de

theologische conferentie over lsraël en

de (orthodox-)christelijke kerk. Hij ont-

wikkelt een theologie over de gemeente

(ecclesiologie) waar de twee kuddes

(de messiaans Joodse en de christelijke

kudde) tot één kudde onder één Herder

naar elkaar toegroeien (Joh. 1 0:1 8).

lulliel zo sprak hij ons als christelijke

theologen aan,'kunnen ons niet langer

ontkennen, net zo goed als jullie ook

niet kunnen ontkennen dat wij Joden

concreet in Gods land lsraël wonen.'

Toen wij Mark gedurende de confe-

rentie persoonlijk konden spreken,

moedigde hij ons aan

door te gaan met ons onderzoeken en

bekendmaken van de (oude) messiaans

Joodse bronnen om de christelijke kerk

het respect voor en begrip van het

Joodse volkterug te geven, en het Nieu-

we Testament beter als Joods geschrift

te kunnen begrijpen.
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Noten

1. Stichting lsraèls Messias doet onderzoek

ín oude messiaans Joodse bronnen uit de

tijd van Jezus en de vroegchristelijke kerk,

en maakt resultaten bekend irr lezingen en

pub{icaties.

2. Gratis pdf verkrijgbaar b,ij St. lsraëls Messias,

mail nieuwejw@gmail,com, onder vermel-

ding van'Edershelml

3. Rashi, Mahara Kara en Malbim, in Ihe

Twelve Prophers, Nebi'ím Ahoriem Artscroll,

201 4 pag 441 .
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PECTIET

THEMA:JEZUS

Lofzangen:
vol dwaling of vol

van de Geest?

Jezus volgen,
wat betekent dat?


