Vraag:
Ik heb een probleem, of meer een vraag... De bijbel is het Woord van God. Wat in de bijbel staat is
waar. Maar ik word regelmatig aangesproken door Joden. En ze hebben mij een studie gestuurd,
die ik heb doorgelezen, en die heeft mij enorm aan het denken gezet. Ik weet niet of u de tijd heeft
om het te lezen. Ik hoop dat u het kent, ik weet niet of u zelf ook Jood bent geweest. Maar het gaat
om de overtuiging van de Joden, dat Jezus niet de Messias is, en dat het Nieuwe Testament niet
betrouwbaar is. Vanwege de verkeerde uitspraak van Jezus waarin Hij het Oude Testament
tegenspreekt. De verkeerde geslachtsregisters, Jezus verkeerde uitspraken over het Jodendom,
enz. enz. Allerlei bewijzen dat Jezus niet de profetieën vervuld heeft, het feit dat Jezus zei dat 'dit
geslacht geenszins voorbij zal gaan' over de wederkomst... en nu zijn we 2000 jaar verder, en d'r is
nog nix. Ik heb het hele artikel gelezen en ik vraag mij HEEL erg af wat uw reactie hierop is. Dit is
de site die ik bedoel: http://www.geocities.com/bergZion/
Ik ben er echt door verward. Ik hoop dat u mij hierin kunt helpen.
Antwoord:
Ik ben echt bezorgd over het feit dat je door orthodoxe Joden aan het twijfelen wordt gebracht ten
opzichte van de betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament en van de G'ddelijkheid van Yeshua
[Jezus]. Ondanks het feit dat ik het op het ogenblijk eigenlijk erg druk heb, heb ik echter toch
besloten om je meteen te antwoorden omdat ik zie dat je er heel erg mee zit. Je schreef dat je
regelmatig wordt aangesproken door Joden. Mag ik je misschien vragen waar en hoe ze dat doen?
Weet je, het is namelijk zo dat orthodoxe Joden in principe eigenlijk nooit met goyim [nietjoden] in
discussie gaan over het geloof en mocht dat wel gebeuren, dan zijn zij het doorgaans niet die
daarmee beginnen. Ik vermoed dus, dat je op discussiesites, forums of prikborden met hen in
contact bent gekomen. Klopt dat? Zo ja, dan wil ik het je ten zeerste afraden, want dat is heel
gevaarlijk. Ook ik heb daar heel wat jaren aan meegedaan en weet dus waar ik over praat.
Dergelijke discussies kunnen je inderdaad behoorlijk in verwarring brengen als je zelf niet
voldoende bijbelkennis bezit om de ogenschijnlijk sluitende "bewijzen" te weerleggen. Ook met
Eliyahu Silver, de schrijver van het door jou aangehaalde onderstaande artikel, heb ik hele felle
discussies gevoerd en ik ken deze man door en door. Hij is heel gevaarlijk en heeft maar één doel:
christenen van Yeshua [Jezus] wegtrekken en dat lukt hem bij velen aardig. Eigenlijk heet hij
helemaal niet Eliyahu Silver en hij is van huis uit ook helemaal geen Jood! Hij is een rasechte
Hollander die teleurgesteld raakte in het christendom en gefrustreerd de kerk heeft verlaten om
Jood te worden. Hij heeft giyur gedaan, dat wil zeggen: hij heeft een jarenlange opleiding tot het
Jodendom ondergaan, heeft Jezus Christus voor het Rabbinaat plechtig afgezworen waardoor hij
zijn Heiland en Verlosser heeft verloochend (Yeshua heeft eens gezegd dat wie Hem verloochent
voor de mensen, die zal Hij verloochenen voor Zijn Vader die in de hemelen is), heeft zich laten
besnijden en is toen officieel toegetreden tot het orthodoxe Jodendom. Hij heeft zijn naam laten
veranderen in Eliyahu Silver, is geëmigreerd naar Israël en woont nu in een ultraorthodoxe
commune. Als je met deze man in discussie of in e-mail contact bent, dan raad ik je dringend aan
om daarmee te stoppen. Zijn website ken ik uiteraard maar al te goed en elke bewering in zijn
artikel kan ik met het grootste gemak weerleggen vanuit G'ds woord. Ik zal enkele punten noemen.
1. De eenheid van G'd
Eliyahu Silver begint zijn artikel met het benadrukken van de absolute eenheid van G'd om te
bewijzen dat een drie-eenheid niet bestaat. Wat dat laatste betreft heeft hij ogenschijnlijk gelijk
omdat de christelijke leer van de drie-eenheid inderdaad niet klopt. Maar zijn bewering van een
absolute eenheid van G'd klopt ook niet, want het Hebreeuwse woord ECHAD uit de
geloofsbelijdenis ADONAI ECHAD betekent namelijk een samengestelde eenheid. Het
Hebreeuwse woord voor absolute eenheid is YACHID, maar dat woord wordt in de Bijbel niet
toegepast op G'd. Over deze kwestie heb ik zelf de bijbelstudie nr. 001 geschreven, die ik u van
harte wil aanbevelen.
2. Geboorteregister van Yeshua
Hier probeert Eliyahu door de verschillen in de twee geboorteregisters in Mattheüs en in Lucas aan
te tonen dat het Nieuwe Testament onbetrouwbaar zou zijn. Ook deze poging weerleg ik met een
andere bijbelstudie, die ik over dit onderwerp heb geschreven: nr. 037.

Omdat het erg veel informatie is om te verwerken stel ik je voor om eerst maar deze studies te
lezen voordat ik een andere keer verder ga met het weerleggen van deze dwaalleren. Ook wil ik je
gaarne attenderen op de website van mijn Messiasbelijdende Joodse broeder Nakdimon, die heel
uitgebreid en zeer gedetailleerd alle beweringen van Eliyahu Silver weerlegt:
http://www.geocities.com/nakdimonspage/starteliyahu.html
Toch nogmaals wil ik je nadrukkelijk aanraden om met deze orthodoxe Joden niet meer in
discussie te gaan, oké? Weet je, wij messiasbelijdende Joden zitten namelijk met het probleem,
dat wij aan de ene kant geconfronteerd worden met christenen die de Tora niet willen naleven
omdat ze denken dat ze vrij zijn van de wet, en aan de andere kant worden wij geconfronteerd met
orthodoxe Joden die Yeshua [Jezus] niet erkennen als de Messias en alles proberen om Zijn
G'ddelijkheid te ontkennen. Wij moeten daarom waakzaam zijn en niet te veel naar de ene kant en
ook niet te veel naar de andere kant luisteren, maar standvastig blijven in G'ds woord zonder
menselijke interpretaties. Ik wens je veel wijsheid en inzicht toe bij het bestuderen van het Woord
door de leiding van Ruach haQodesh, de heilige Geest!
Met vriendelijke groet,
Werner Stauder

