Het begin van het messiasbelijdend Judaisme
“En Yeshua trok rond in de gehele Galil [Galilea] en leerde in hun synagogen en
verkondigde de Besora [het Evangelie] van Malchut haShamayim [het Koninkrijk der
hemelen] en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk. En het gerucht van Hem
drong door tot in geheel Syrië; en men bracht tot Hem allen, die ernstig ongesteld
waren, gekweld door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen en maanzieken en verlamden
en Hij genas hen. En Hem volgden vele scharen uit de Galil [Galilea] en Eser He’arim
[Decapolis] en Yerushalayim [Jeruzalem] en Yehuda [Judea] en Ever haYarden [het
Overjordaanse]!” (Matit’yahu [Mattheüs] 4:23-25). Deze scharen waren de eerste
messiasbelijdende Joden.
Toen Yeshua hen later de opdracht gaf om de Besora [het Evangelie] te verkondigen,
attendeerde Hij hen reeds op het feit dat dit hen niet altijd in dank afgenomen zal worden:
“Want zij zullen u overleveren aan de gerechtshoven en zij zullen u geselen in hun
synagogen; gij zult ook geleid worden voor stadhouders en koningen om Mijnentwil, tot een
getuigenis voor hen en voor de goyim [heidenen]!” (Matit’yahu [Mattheüs] 10:18). “Wanneer
men u vervolgt in deze stad, vlucht naar de andere; want voorwaar, Ik zeg u, gij zult niet alle
steden van Eretz Yisra’el [Israël] zijn rondgekomen voordat Ben haAdam [de Zoon des
mensen] komt!” (Matit’yahu [Mattheüs] 10:23). “Een ieder dan die Mij belijden zal voor de
mensen, hem zal ook Ik belijden voor Mijn Vader, die in de hemelen is; maar al wie Mij
verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik verloochenen voor Mijn Vader, die in de
hemelen is!” (Matit’yahu [Mattheüs] 10:32- 33). Dat is duidelijke taal. Het was dus een groot
risico om het geloof uit te dragen, dat Yeshua de Mashiach [Messias] is.
Desalniettemin groeide het aantal gelovigen onder de Joden gestadig. Een bewijs hiervoor
vinden we in de beschrijving van de intocht van Yeshua door de Gouden Poort: “De
volgende dag, toen de grote menigte, die voor Pesach gekomen was, hoorde dat Yeshua
naar Yerushalayim [Jeruzalem] kwam, namen zij palmtakken, gingen Hem tegemoet en
riepen: Hoshana, baruch haba b’Shem Adonai, Melech Yisra’el! [Hosanna, gezegend is Hij
die komt in de naam van de Heer]!” (Yochanan [Johannes] 12:12-13).
Met de hemelvaart van Yeshua en de uitstorting van Ruach haQodesh [de Heilige Geest]
tijdens Shavu’ot [het Pinksterfeest] begon een nieuw hoofdstuk in G’ds heilsplan. De eerste
messiasbelijdende Joodse gemeente was een feit: “Zij dan, die Zijn woord aanvaardden,
lieten zich onderdompelen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd!”
(Mif’alot [Handelingen] 2:41).
Maar dan gebeurde, wat Yeshua al had voorspeld: “En er ontstond te dien dage een zware
vervolging tegen de gemeente te Yerushalayim [Jeruzalem]; en allen werden verstrooid over
de streken van Yehuda [Judea] en Shomron [Samaria], met uitzondering van de Sh’lichim
[apostelen]!” (Mif’alot [Handelingen] 8:1). “Zij dan, die verstrooid werden door de verdrukking,
welke in verband met Stefanus plaatsvond, trokken verder tot Pinuq’ya [Phenicië], Qaf’ros
[Cyprus] en Ant’yoch’ya [Antiochië] toe, zonder tot iemand het woord te spreken dan alleen
tot de Joden!” (Mif’alot [Handelingen] 11:19).
Zo ontstonden de eerste messiasbelijdende Joodse gemeenten buiten Israël.
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