Messiasbelijdende Joodse Bijbelstudies
Graag willen wij u van harte uitnodigen om dagelijks de Bijbel te lezen en daarnaast onze
bijbelstudies vanuit messiasbelijdend Joods perspectief. Het doel van deze bijbelstudies is
immers om G’ds Woord vanuit de Hebreeuwse en Griekse grondteksten en vanuit de
oorspronkelijke Joodse invalshoek beter te leren lezen en begrijpen.
Hoe belangrijk het bestuderen van G’ds Woord en een intensief gebedsleven zijn, blijkt uit
een heel oud liedje, dat sommigen onder u misschien als kind op de zondagsschool hebben
geleerd: “Lees je Bijbel, bid elke dag als je groeien wilt!” In een ander lied van weleer zong
men: “Lees getrouw elke dag met eerbiedig ontzag uit uw bijbel één hoofdstuk per dag. Wilt
ge G’ds weg verstaan en Zijn wil doen voortaan, lees tenminste één hoofdstuk per dag!” En
in het laatste couplet: “Lees G’ds Woord, en ge vindt hoe G’d zondaars bemint, hoe een
vijand kan worden G’ds vriend! Die gelooft wat er staat en zijn twijfel verlaat, krijgt de macht
om te worden G’ds kind!” (Johannes de Heer 255a).
Het is de intentie van deze Bijbelstudies, de lezers ervan bewust te maken dat het nooit de
bedoeling van Yeshua [Jezus] en Zijn apostelen was om een nieuwe religie te stichten, los
van het Jodendom! G'd is immers onveranderlijk, en onze G'd is de G'd van Israël! Dat
moeten wij ons altijd voor ogen houden! De Bijbel is een Joods boek van kaft tot kaft, want
ook het Nieuwe Testament is geschreven door Joden! De eerste gemeente was Joods, de
Messias is Joods en zowel de 12 apostelen alsook de 72 eerste discipelen waren Joods.
Zowel het Oude Verbond alsook het Nieuwe Verbond zijn beiden gesloten met het huis van
Israël en het huis van Juda (Jeremia 31:31-34). Heidenen die in G'd geloven en de Messias
hebben aangenomen als Heer en Verlosser, worden als wilde loten geënt op de edele
olijfboom Israël (Romeinen 11:11-24), maar zij moeten eerst losgekapt worden van hun
eigen heidense kerstboom (Jeremia 10:2-4). Heidenen verkrijgen door het geloof het
burgerrecht van Israël en zij mogen mede-erfgenamen worden. (Efezen 2:11-22). Maar let
wel: zij worden bijgevoegde mede-erfgenamen, maar de natuurlijke erfgenamen zijn nog
steeds de gelovige Joden!
Yeshua werd in Israël geboren in dezelfde stad als koning David, Hij leefde als orthodoxe
Jood en zal eens in Israël terugkomen als Koning der Joden! De Naam boven alle naam is
derhalve niet Jezus Christus, maar Yeshua haMashiach: “want er is ook onder de hemel
geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden!”
(Handelingen 4:12). Met deze studies willen wij ook de praktische kanten van ons
geloofsleven vanuit de grondtekst nader toelichten, want Yeshua heeft de Tora ofwel de Wet
nooit afgeschaft en daarom zijn ook zaken als het eten van geoorloofd vlees, het houden van
de Shabat [sabbat] en het vieren van de bijbelse feesten op de door G'd voorgeschreven
datums nog steeds aan de orde. Wij hopen dus dat deze Bijbelstudies voor u tot een zegen
mogen zijn en dat ook voor u de volgende woorden uit een oud liedje herkenbaar zullen zijn:
“Heil’ge Bijbel, Woord mijns G’ds, Boek, veracht door ’s werelds trots! Meer dan ’t heerlijkst
goed op aard’ zijt g’als G’ds geschenk mij waard!” (Johannes de Heer 310:1).
Hoe lezen wij de Bijbel? Selectief of van kaft tot kaft? Ongetwijfeld erkenden de Joodse
schrijvers van B’rit haChadasha [het Nieuwe Testament] de TeNaCH [het Oude Testament]
als het Woord van G’d en elk onderricht van Yeshua alsook van de Sh’lichim [apostelen] is
gebaseerd op de Tora, de vijf boeken van Moshe [Mozes]. Het hart van de Bijbel is derhalve
nog steeds de Tora, want daarin heeft de Eeuwige ons Zijn wil bekendgemaakt! Daarom is
het van het grootste belang voor ons eigen geloofsleven om de juiste waarde van TeNaCH
te beseffen zodat wij bijbels in balans blijven.
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