Beth Yeshua

Hoe Joods zijn
messiasbelijdende
Joden? Í31
Er heerst nogal verwarring en onbe-

grip over de vraag hoe Joods een Yehutli is, tlie de Brith haChatlasha erkent als één van de heilige Joodse geschriften en Yeshua heeft aangenomen als Heer en Mashiach. De alom
heersende opvatting is dat zo iemand
geen Jood meer zou zijn, omrlat hij een
andere religie aanhangt. Maar is dit

rvel waar? Geenszins! De

eerste

christengemeente was immers gehéél
Joods en de eerste niet-Jood die samen

met familie en vrienden

in die

ge-

t

meente werd opgenomen was de Romeinse hoofdman Cornelius.
Shimon, genaamd Kefas, ging naar die met Hem gegeten en gedronken
aanleiding van een visioen naar cor- hebben, nadat Hij uit de d]od.en was
nelius toe en zei: ,,Gij weet hoe het een opgestaan; en Hii heeft ons geboden
Jood verboden is zich te voegen of te het vol te prediken en te betuigen dat
gaan tot een niet-Jood, doch mij heeft Hij helis die door G'd is aangesield tot
G'd doen zien dat ik niemand onheilig rechter over levenden en dóden. Van

of onrein mag noemen," Nadat

cor-

nelius op zijn beurt vertelde dat een
Engel hem de opdracht gaf om Shimon te laten komen, zei deze: ,,Inderdaad bemerk ik dat er bij G'd geen
aanneming des persoons is, maar onder elk volk is wie Hem vereert en
gerechtigheidwerkt, Hem welgevali.ig

Hem getuigen alle profeten dat een
ieder die in Hem gelooft, vergeving

van zonden ontvangt aooi Ziii

naam." Terwijl Kefas deze woorden

nog sprak, viel de Ruach haeodesh op
allen die het woord hoorden. En al de
gelovigen uit de besnijdenis (messiasbelijdende Joden), die met Kefas wanaar het woord dat Hij heeft doen ren medegekomen, stonden verbaasd
brengen aan de kinderen Israëls om dat de gave van de Ruach haeodesh
vredeteverkondigendoorYeshuaha- ook over de heidenen was uitgóstort,
Mashiach. Deze is aller Heer. Gij weet want zij hoorden hen spreken-in tonvan de dingen die geschied zijn door gen en G'd grootmaken-. Toen merkte
het gehele Joodse land, te beginnen in Kefas op: ,,Zou iemand het water
haGalil, na de doop die Yochanan ver- kunnen weren, om dezen te dopen die
kondigde, van Yeshua haNotsri, hoe evenals wij de Ruach haeodeitr heuG'd Hem met de Ruach haQodesh en ben ontvangen?,, En hij bLval hen te
met kracht heeft gezalfd. Hij is rond- dopen in de naam van yeshua haMasgegaan, weldoende en genezende al- hiach (Ma,asim 10),
len die door de duivel overweldigd Wordt vervolgd.
waren;wantG'dwasmetHem.Enwij
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zijn getuigen van al hetgeen Hij gedaan heeft in het land der Joden zowel De samenkomsten uan d.e tnessíasbe-

als te Yerushalayim; en zij hebben Lijdende

Joodse gemeente Beth yeshua uinden ellce zaterdag om 14.00
een'hout. Hem heeft G'd ten derden uurplaatsinhetgebouwuandeWetedage opgewekt en heeft gegeven dat nngkerk, Veluwelaan 20 (ltoek BetuHij verscheen, niet aan het gehele westraat bij de RAI) in Amsterilom.
volk, doch aan de getuigen die door
G'd tevoren gekozen waren, aan ons

Hem gedood door Hem te hangen

aan

