Vraag:
Ik ben geïnteresseerd in het Jodendom, maar bij mij als christen blijft een vraag in de keel steken.
Kunt u hem beantwoorden? Waarom geloven Joden niet in Jezus? Ze zullen vast een goede reden
hebben en die wil ik ook graag horen.
Antwoord:
Heel hartelijk bedankt voor uw mailtje met de vraag waarom Joden niet in Jezus geloven. Zoals u
reeds vermoedde hebben zij daar een goede reden voor en die zal ik u uitleggen.
Weet u, dat veel Joden tegenwoordig niet in Jezus geloven heeft eigenlijk vele oorzaken. Een
daarvan is het feit dat onze Messias namelijk niet Jezus heet, maar Yeshua. Dat is Zijn
Hebreeuwse naam. Door de Griekse variant "Jezus" te gebruiken krijgen Joden nogal gauw de
indruk dat men het over een of andere Griekse godheid heeft. Deze indruk wordt nog versterkt als
men het heeft over de Vader, Zoon en Heilige Geest als drie onafhankelijke Personen, individuen
dus. Daardoor krijgen Joden de indruk dat het niet om één, maar om drie goden gaat, en dat is
uiteraard veelgoderij en in strijd met de Joodse geloofsbelijdenis dat G'd één is.
Het is overigens niet altijd zo geweest dat de Joden een afwijzende houding tegenover Yeshua
hadden ingenomen. Integendeel! Als u de Evangeliën erop naslaat en goed bestudeert, dan kunt u
lezen dat de overpriesters en schriftgeleerden juist besloten hadden om Yeshua in het geheim te
laten arresteren omdat zij namelijk bang waren voor het volk (Mt 26:5, Mc 14:2, Lc 22:2), want zij
hebben zelf gezegd: "Zie, de hele wereld loopt Hem na" toen zij zagen dat de grote mensenmassa
Yeshua tegemoet ging met palmtakken bij Zijn intocht in Jeruzalem. Dat waren allemaal Joden!!!
En wat dacht u van die 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend, in Mt 14:21 en de
4000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend, in Mt 15:38? Deze mensen hadden beslist
interesse voor Hem, want als er onder het Joodse volk geen interesse voor Yeshua geweest zou
zijn naar aanleiding van al de wonderen en tekenen die Hij deed, dan zouden de Overpriesters en
Farizeeën zeker niet gezegd hebben: "Wat doen wij? Want deze mens doet vele tekenen? Als wij
Hem zo laten geworden, zullen allen in Hem geloven..." Met "allen" bedoelen zij uiteraard Joden,
want Heidense christenen waren er toen nog niet. Deze leiders zagen dus hun positie bedreigd
omdat zij moesten constateren dat er wel degelijk een brede interesse onder het Joodse volk was
voor Yeshua.
Ook na Zijn dood en opstanding bleef de belangstelling voor Yeshua onder de Joden groeien. In
Handelingen 2:41 lezen wij dat er op de Pinksterdag 3000 mensen gedoopt werden en daar
kwamen er in Handelingen 4:4 nog 5000 bij. Dat waren allemaal Joden!!! In Handelingen 2:47
staat geschreven: "En zij stonden in de gunst van het gehele volk! En de HERE voegde dagelijks
toe aan de kring, die behouden werden." Zij stonden dus toen nog in de gunst van het gehele
Joodse volk! Dat veel Joden later een afwijzende houding innamen komt helaas door het feit dat
het christendom volledig ontjoodsd werd (Sabbat werd afgeschaft, het eten van varkensvlees werd
toegestaan, de feestdagen werden ontdaan van hun oorspronkelijke datum en inhoud), een
vermenging plaats vond met occulte heidense religies waardoor feestdagen zoals kerstmis met de
kerstboom en pasen met de paashaas en de paaseieren werden ingevoerd en de bijbelse Sabbat
door de heidense dag van de zonnegod, de zondag, werd vervangen. Zelfs de Hebreeuwse naam
van onze Verlosser, Yeshua, werd vervangen door de Griekse variant Jezus. Geen wonder dus
dat veel Joden zich daar niet in kunnen vinden. Als men in de kerken dus zegt dat het merendeel
der Joden zich niet bij het christendom hebben aangesloten, dan geef ik hen gelijk. Maar dat wil
nog niet zeggen dat zij zich niet bij Yeshua en Zijn (Joodse!) discipelen hebben aangesloten, want
de Messiasbelijdende Joodse beweging (waar ook ik deel van uitmaak) groeit met de dag!
Ik hoop dat ik uw vraag voldoende heb kunnen beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Werner Stauder

