Beth Yeshua

Je gelooft oÍ je gelooft niet
opdat gij weten moogt, dat Ben
haAdam (de Zoon des mensen)
macht heeft op aardè zonden te
vergeven - toen zeide Hij tot de
verlamde: Sta op, neem uw bed
en ga naar huis. En hij stond op
en ging naar huis' (Matityahu 9: 17). In TeNaCH vindenwij talloze
geloofs§etuigén: Noach, Avraham, Moshe, David, Shlomo, te
veel om allemaal op te noemen.
Allen hadden één ding gemeenschappelijk:.hun geloof! Je ge-

AIs het geloofter sprake kordt,

dan wordt dikwijls

§ezegd:
,,Eerst zien en dan geloven". Men
moet dus met harde bewijzen ko-

men. Maar is dat wel de bedoeling van het geloofl Yeshua heeft
ooit gezegd: 'Zalig zij, die niet
gezien hebben en toch geloyen'
(Yochanan 20:29). In Ivrim 11:1
wordt het zo gèformuleerd: 'Het
geloofnu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs
der dingen, die men niet ziet'. Zowel TeNaCH als B'rit haChadasha staan vol met voorbeelden,
hoeveel zegen het geloof tot ge-

volg heeft. Lichamelijke

zingen, militaire overwinningen,

redding

uit

wijdingen

t

gene-

noodsituaties, beuiteindelij-

en zelfs de

ke behoudenis van de nesjomme
(ziel) zijn allemaal een direkt gevolg van een sterk en levend ge-

loof. Een paar prachtige voorbeelden.vinden wij in de Besora

van Matityahu: ,,En zie,

een

vrouw, die reeds twaalfjaren aan
bloedvloeiingen 1eed, kwam van
achteren tot Hem en raakte de
tzitzitvar, Zijn kleed aan. Want,
zeide zij bij zichzelf, indien ik

Heb medelijden met ons, Be4
David! En toen Hij het huis was
birtnengegaan, kwamen de blinden tot Hem en Yeshua zeide tot
hen: Gelooft gij, dat Ik dit doen

Zi

looft dus of je gelooft niet, de
keuze is aan iedereen persoonlijk. Maar let op: ook de gevolgen
voor een verkeerde keuze moet
iedereen zelf dragen. Ook daar-

voor heeft TeNaCH voorbeelden
genoeg. In Chavaquq 2:4 Lezen
wij: 'Zie, opgeblazen, niet recht,

is zijn ziel in hem, maar de

zeiden tot Hem: JaAdoneinu! Toen raakte Hij hun ogen
aan en zeide: U geschiede naar
uw geloof. En hrrn ogen gingen

rechtwaardige zal door zijn geloof leven'. Yeshua bevestigt dit:
''Wie in Hem gelooft, wordt niet
veroordeeld; wie niet gelooft, is

zie, men bracht een verlamde, op

reeds veroordeeld, omdat hij niet
heeft gelooft in de naam van de

kan?

open' (Matityahu 9:27-30). 'En

tot Hem. En
daar Yeshua hun geloof zag,
zeide Hij tot de verlamde: Houd
slechts Zijn kleed aanraak. zai ik moed, mijn kind, uw zonden
behouden zijn. Maar Yeshua worden vergeven. En zie, somkeerde .zich om, zag haar en mige der Soferim zeiden bij zichzeide: Houd moed, dochter, uw zelf: Deze Iastert G'd. En daar
geloof heeft u behouden. En de Yeshua hun overleggingen kenvrouw was behouden van dat de, zeide Hij: waarom overlegt
ogenblik af (nilatityahu I :20 -22). gij kwaad in uw hart? Want wat
'En terwijl Yeshua vandaar ver- is gemakkelijker, te zeggen: uw
der ging, volgden Hem twee blin- zonden worden vergeven, of. te
den, al roepende en zeggende: zeggen: Sta op en wandel? Maar
een bed liggende,

eniggeboren Zoon van G'd' §ochanan 3:18). Heeft u ree.ds uw
keuze gemaakt?
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