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soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die
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is op het schriftelijke onderwijs.”

De Deuteronomium 13 test
Heb je je wel eens afgevraagd waarom de Joden niet begrijpen dat Jezus - zijn Hebreeuwse naam is
Jesjoea- de Messias is, die lang geleden door de profeten werd beschreven? Voor ons is het zo
overduidelijk! We denken dat als we hen het Nieuwe Testament laten lezen, ze het ook zullen begrijpen
en als ze het toch afwijzen, het hun eigen schuld is. Maar is echt hun eigen schuld? Welke rol spelen wij
daarin?
Als het je menens is om hun het evangelie te vertellen, dan willen we de volgende uitdaging aan je
voorleggen; Kun jij aan een Joodse persoon bewijzen dat Jesjoea de Messias is? Dat is namelijk wat
Paulus volgens Handelingen dag in, dag uit deed, in de synagogen. En er kwamen duizenden Joden tot
de overtuiging dat Jesjoea de Messias is, en dat Hij zichzelf als een offer gaf voor onze zonden.
Dat gebeurt vandaag de dag niet zo vaak meer… Waarom is dat? Het is niet zo dat de hedendaagse
Joden de Schriften beter kennen dan de Joden die in de eerste eeuw leefden.
Wat zou jij tegen iemand die Joods is zeggen? Zou je hem kunnen overtuigen dat Jesjoea de beloofde
Messias is? Welk probleem zou hij kunnen hebben met Jesjoea?
In de eerste veertien jaren ná het kruis, waren er alleen Joden die over de eerste komst en de identiteit
van hun Messias hoorden. Duizenden Joden... De heidenen waren nog niet echt in beeld, het waren
alleen Joden. We kunnen daarover lezen in het boek Handelingen. Er is niemand die dat ontkent.
Waarom zijn er nu geen duizenden, dan niet tienduizenden Joden, die hun Joodse Messias Jesjoea leren
kennen, net als in de eerste eeuw? Is er iets veranderd? Wat is er gebeurd? Waarom is daar een einde aan
gekomen? Worden er andere dingen verkondigd dan wat onze Messias werkelijk onderwees? Worden er
andere dingen onderwezen dan wat de apostelen leerden? Worden er andere dingen onderwezen, dan de
dingen die Paulus onderwees? Ze brachten duizenden Joden tot geloof in de Messias!
Wat is het grote probleem? Wat is ons probleem?

Er zijn meerdere problemen. En de meeste zijn goed te verklaren; Misschien wordt een profetie verkeerd
geïnterpreteerd ... of misschien hechten ze te veel waarde aan tradities die tegen het Woord van God
ingaan, waardoor ze verblind zijn. We kunnen daarover lezen in Marcus 7. Het is absoluut moeilijk om
te zien dat Jesjoea het Woord van God is, als je eigen doctrine tégen het Woord van God is.
Voor sommige Joden zijn dat zeker problemen. We behandelen veel van deze misinterpretaties in ons
onderwijs “De 'Brit Chadasja' serie”.
Alhoewel het veel tijd en geduld vergt, kunnen alle bezwaren worden weggenomen. Paulus had daar
soms succes in, maar soms ook helemaal niet. We zijn ons er van bewust dat sommige Joden als takken
van de boom zijn gebroken (zie Romeinen 11) Maar dankzij Jesjoea en zijn apostelen, waaronder
Paulus, zijn er velen die het wél hebben begrepen. We gaan ons verdiepen in de belangrijkste reden
waarom Joden het moeilijk vinden om Jezus - of Jesjoea- als Messias te accepteren.
We gaan daarom terug naar de context van de eerste eeuw. We zien dat Paulus regelmatig in de
synagogen onderwijst uit het Woord van God en over Christus.
Handelingen 9:20
En meteen predikte hij Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is.
Handelingen 17:17
Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die godvrezend waren, en
iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam.
Handelingen 18:19
En hij kwam in Efeze aan en liet hen daar achter; maar zelf ging hij de synagoge binnen en
ging in gesprek met de Joden.
Handelingen 19:8
En hij ging de synagoge binnen en sprak er vrijmoedig; drie maanden lang sprak hij met hen
en probeerde hen te overtuigen van de zaken van het Koninkrijk van God.
Het vergt veel kennis van profetieën die door Jesjoea in de evangeliën worden aangehaald om met Joden
in discussie te gaan. Soms had Paulus succes met de Joden maar regelmatig (zoals al genoemd) keerde
het Joodse leiderschap zich tegen Paulus. Net zoals ze zich ook tegen Jesjoea keerden. Net als Jesjoea
bedreigde Paulus het destijds gebruikelijke religieuze systeem van menselijke tradities en doctrines.
Jesjoea refereerde daaraan door te spreken van wetteloosheid. Paulus was in zijn onderwijs ook fel
gekant tegen deze menselijke doctrines die in strijd waren met dat wat Mozes had geschreven, net zoals
Jesjoea deed in Marcus 7, Johannes 7 en Mattheus 23. Laten we het simpel stellen: Jesjoea leerde dat
wat Mozes schreef goed is, en dat de Joodse tradities en doctrines die Mozes krachteloos maken gewoon
niet goed zijn.
Veel Joden lieten deze theologische revolutie, die zich tot deze verkeerde religieuze tradities
ontwikkelde, achter zich.... en in plaats daarvan werden ze volgelingen van het Woord van God en
Jesjoea. Daardoor raakte het Joodse leiderschap in paniek. Het begon aan hen te knagen. Hun macht en
invloed werden bedreigd. Laten we duidelijk zijn; Jesjoea en zijn volgelingen leerden niet tégen de
dingen die Mozes had geschreven... ze leerden tégen wat de Joden de 'mondelinge leer' noemen of de

geboden van mensen. Tegenwoordig kennen we die leer als Talmoed.
De Talmoed is de weergave van de mondelinge leer die door de Joden is opgeschreven. De Talmoed
voegde dingen toe aan het Woord van God. Het bouwde hekken om de Wet van God. Door hun eigen,
gedetailleerde geboden, bepaalden zij hoe Gods volk Zijn geboden zou moeten onderhouden. Ze gaven
niet veel ruime voor speling. Ze bedachten er dingen bij. Ze bouwden zulke hoge muren om Gods
Woord heen, dat het bijna onmogelijk was om te ontrafelen wat er nog overbleef van Gods Woord in
hun doctrines en daden. Gods Woord werd daardoor onvindbaar, en volgens Jesjoea krachteloos. Ze
bouwden een valse godsdienst rondom de Waarheid van Gods Woord. Vanwege hun menselijke
geboden werd Gods Wet een juk, een last, zodanig dat het niet meer Gods Wet was, maar een systeem
van regels.... die rondom het Woord van God waren gebouwd.
Een voorbeeld: Ten aanzien van de Sabbat gaf onze Schepper ons het eenvoudige gebod om te rusten…
in de mondelinge leer worden honderden manieren genoemd die definiëren wat rusten en niet rusten
inhoudt. Menselijke regels die ons vertellen hoe we God moeten gehoorzamen. Daardoor werd je een
volgeling van mensen, terwijl je eigenlijk God zou moeten volgen. In dit systeem was de mens tot god
geworden. Degenen die autoriteit gaven aan deze mondelinge leer zagen hoe Jesjoea en zijn volgelingen
hun systeem en regels bedreigden. Jesjoea en Zijn volgelingen leidden mensen tot het eenvoudig naleven
van het Woord van God, in plaats van de geboden van mensen. Dat was de reden dat de farizeeën en
Sadduceeën besloten om in actie te komen tegen degenen die hun verkeerde manieren bedreigden. Ze
moesten ervoor zorgen dat het erop leek dat Jesjoea degene was die tegen de geschriften van Mozes
was....
Technisch gezien was het namelijk niet mogelijk om de Talmoed te handhaven, omdat het niet Gods
Wet was. Het ergerde hen eenvoudigweg als anderen zich niet voegden naar hun tradities en doctrines,
die in de Talmoed zijn opgeschreven.
Nu wordt het interessant!
Omdat het Joodse leiderschap niet kon bewijzen dat Jesjoea en zijn volgelingen zich uitlieten tégen de
Wet van Mozes… moesten ze valse getuigen tegen hen gebruiken.
Dat is wat er helaas gebeurde met Stefanus, een Jood, die de vele Joodse tradities niet meer wilde
volgen, maar alleen Jesjoea en het Woord van God.
Handelingen 6:13
En zij lieten VALSE GETUIGEN OPTREDEN, die zeiden: Deze man houdt niet op
lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de Wet, want wij hebben hem
horen zeggen dat die (Jesjoea) Jezus de Nazarener deze plaats zal afbreken en de gebruiken
die Mozes ons overgeleverd heeft zal veranderen."
Hieruit wordt duidelijk dat het een vals getuigenis is om te stellen dat Jesjoea Gods wegen, zoals
opgeschreven door Mozes, wilde veranderen. Als dat terecht was zou het een waar getuigenis zijn, niet
een vals getuigenis.
Herinner je je nog dat ze hetzelfde wilden doen met Jesjoea?

In Lucas 6 beschuldigden ze Hem ervan dat Hij de Sabbat overtrad terwijl Hij in werkelijkheid alleen
Joodse tradities en doctrines, de Talmoed, overtrad. Volgens Gods Wet is het plukken van graan om het
daarna te eten, niet een overtreding van één van Gods geboden. Een dergelijk gebod staat namelijk
nergens in de bijbel. Het is echter wel een overtreding van bepaalde rabbinale geboden, en daar had
Jesjoea geen moeite mee.
In de Talmoed staat: "Als een vrouw tarwe tussen haar handen wrijft om daarmee het kaf te verwijderen,
wordt dat gezien als ziften; Als ze de tarwehalm wrijft moet dat als dorsen worden gezien; als ze de
zijkanten eraf pelt, is dat ziften van vruchten; als ze de halmen kneust..is dat zware arbeid; als ze ze met
haar hand omhoog gooit, is dat wannen." [Jer. Sabbat 10a]
Als Jesjoea ook maar één van de geboden van God overtrad, deed Hij zonde, en zou hij niet meer ons
perfecte offer zijn. Elke doctrine die leert dat het onderwijs van Jesjoea tegen de geschriften van Mozes
ingaat, of tegen iets anders dat vanuit de Schrift als waarheid kan worden gezien.... verandert zijn
perfecte offer in een onvolmaakt offer, uitgaande van de definitie die de bijbel ons geeft van 'perfect'.
In de Talmoed wordt heel uitgebreid omschreven hoe iemand zijn handen zou moeten wassen voordat
hij gaat eten. In de bijbel wordt melding gemaakt van een conflict dat Jesjoea hierover had met de
farizeeën.
Marcus7:5
Daarna vroegen de Farizeeën en de Schriftgeleerden Hem: Waarom wandelen Uw discipelen
niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten zij het brood met ongewassen handen?
Valt het je ook op dat de farizeeën en Schriftgeleerden naar een traditie verwijzen van de ouden? ....Niet
naar een gebod van God... Ze proberen Jesjoea en zijn discipelen te corrigeren en te bestraffen, waarbij
ze uitgaan van een traditie; een gebod van mensen. Het is natuurlijk helemaal niet verkeerd om je
handen te wassen. Vandaag de dag wassen de meeste mensen hun handen voor het eten. Het gaat erom
dat ze geestelijke reinheid en - onreinheid in verband brachten met de geboden, waardoor het probleem
ontstond. Ze hadden zelfs een beschrijving opgesteld hoe het ritueel van handen wassen moest worden
uitgevoerd. Het staat allemaal in de Joodse Talmoed opgeschreven, mocht je het willen nalezen.
Alleen God kan dicteren welke omstandigheden en bezigheden ervoor kunnen zorgen dat een persoon
rein of onrein is, dat mogen mensen niet doen. Ze gingen hun boekje te buiten en kenden zichzelf een
autoriteit toe die alleen aan God toebehoort. Dit is de reden dat Jesjoea hen aanspoort om terug te gaan
naar alleen Gods Woord, zoals opgeschreven door Mozes... en afstand te doen van hun ijdele tradities en
doctrines, en zich weer onder de autoriteit van God te plaatsen, in plaats van daarboven.
Marcus 7:6-11
Maar Hij antwoordde hun: Terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd zoals er
geschreven staat: ‘Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij
vandaan. Maar tevergeefs eren zij Mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen
zijn. Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de
mensen, (......)’ En Hij zei tegen hen: U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u
aan uw overlevering te houden. Want Mozes heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder; en:
Wie vader of moeder vervloekt, die moet zeker sterven; maar u zegt: Als iemand tegen zijn
vader of zijn moeder zegt: Het is korban (dat wil zeggen: een gave) wat u van mij had

kunnen krijgen, is het met hem in orde. En u laat hem niet meer toe iets voor zijn vader of
zijn moeder te doen, en zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw overlevering die u
overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen doet
De Joden deden zo hun best dat ze niet eens meer door hadden dat ze in de fout gingen. Jesjoea zegt in
Mattheus 23 dat ze vanuit de stoel van Mozes uit de Wet van God lezen, en dat we hen daarin moeten
navolgen. Maar in hun doctrines en praktijken deden ze niet naar wat ze juist daarvoor hadden gelezen,
maar in plaats daarvan bedachten ze hun eigen geboden en praktijken zoals het wassen van handen
voordat je brood eet, ...of het niet samenwrijven van twee korenaren op de Sabbat.
Ze leerden twee verschillende wetten: Ze leerden wat Mozes had opgeschreven vanuit de Stoel van
Mozes...en ze leerden de Talmoed, de mondelinge leer die de geschriften van Mozes teniet deed. Ze
worden hypocriet genoemd. Volgens Jesjoea moeten we dat eerste doen, maar niet dat laatste.
Vanuit de Stoel van Mozes werden alleen de exacte woorden die Mozes had opgeschreven voorgelezen.
Jesjoea zegt dat we dat moeten aanhoren en ernaar leven.
Mattheus 23:1
Toen sprak Jezus tot de menigte en tot Zijn discipelen: De Schriftgeleerden en Farizeeën
zijn gaan zitten op de stoel van Mozes; daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet
nemen, neem dat in acht en doe het."
Als het Joodse leiderschap echter de Stoel van Mozes had verlaten, nadat ze uit de Wet van God hadden
gelezen... leerden ze hun interpretaties en tradities die in strijd waren met de woorden van Mozes.
Jesjoea gaat verder:
..maar doe niet naar hun werken, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet.
Ze waren hypocriet: ze leerden Gods Wet, maar leefden er niet naar. Jesjoea sprak hun daar vele malen
op aan, en daarom haatten ze Hem. Ze hielden van hun religie.
Johannes 7:19
Heeft Mozes u niet de Wet gegeven? En niemand van u doet de Wet. Waarom probeert u Mij
te doden?
Als we verder lezen in Mattheus 23, dan ontdekken we dat hun hartsgesteldheid niet goed was. Zelfs bij
het volgen van Gods geboden… en hun eigen gebruiken, was dat alleen maar om zichzelf belangrijk te
maken en de aandacht op henzelf te richten. Ze onderwezen de Wet van God maar leefden naar een
andere wet, die van henzelf, en daarom worden ze hypocrieten en slangen genoemd.
Mattheus 23:28
Zo lijkt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen, maar van binnen bent u vol
huichelarij en wetteloosheid.
Mattheus 23:33
Slangen, adderengebroed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen?

De reden waarom wij ons aan de geboden van God moeten houden is omdat we van God houden, en
omdat we van anderen houden. We moeten ons verootmoedigen en klein worden. Niet in de
schijnwerpers gaan staan om maar gezien te worden. Dat is wat Mozes bedoelde, en wat de farizeeën
niet hadden begrepen.
De schrijver van psalm 119 begreep het absoluut. Dat is de reden waarom het Joodse leiderschap zo'n
groot probleem heeft met Jesjoea en Zijn volgelingen. Hij onderwees namelijk het werkelijke doel van
de Wet van God zoals die door Mozes is opgeschreven. Het Joodse leiderschap daarentegen, was druk
met het beschermen van hun verkeerde religieuze manieren, die in strijd waren met "Mozes". Ze gingen
zelfs de strijd aan met Paulus, net zoals ze met Jesjoea hadden gedaan. Ze beschuldigden hem ten
onrechte dat Hij tégen de Wet van Mozes onderwees.
Handelingen 21:20-24
En toen zij dat gehoord hadden, prezen zij de Heere en zeiden tegen hem: U ziet, broeder,
hoeveel duizenden Joden er zijn die geloven; en zij zijn allemaal ijveraars voor de Wet.
Men heeft hun over u verteld dat u alle Joden die onder de heidenen wonen, leert afvallig
te worden van Mozes, doordat u zegt dat zij de kinderen niet moeten besnijden en ook
niet moeten wandelen overeenkomstig de gebruiken van de Wet. Wat staat ons nu te
doen? Het is beslist noodzakelijk dat heel de menigte samenkomt, want zij zullen horen
dat u gekomen bent. Doe daarom wat wij u zeggen. Wij hebben vier mannen die een
gelofte gedaan hebben. Neem die bij u, reinig u samen met hen en betaal voor hen de
kosten van de offers, zodat zij zich het hoofd kunnen laten scheren en allen kunnen weten
dat er niets waar is van wat hun over u verteld is, maar dat u zo wandelt dat u ook zelf de
Wet in acht neemt.
Valt het je op dat ware gelovigen hier 'ijveraars voor de Wet' worden genoemd?! En dat Paulus ervan
wordt beschuldigd dat hij het onderwijs van Mozes aan de kant schuift? Jacobus verklaart dat de
beschuldigingen die tegen Paulus worden geuit VALS zijn, en dat Paulus de volledige Wet van God, die
door Mozes is opgeschreven onderhoudt en onderwijst. Let op, dit is heel interessant: Jacobus definieert
ordelijk en/of ordelijk wandelen als het in acht nemen van Gods Wet!
Als Jacobus zegt dat Paulus de geschriften van Mozes zowel onderhield als onderwees en Paulus een
aanbeveling meegeeft om te bewijzen dat hij geen afval van de Wet van Mozes onderwees, dan kunnen
we daaruit drie conclusies trekken; Jakobus en Paulus waren 1. Leugenaars...2. Gekken... of 3.Legitiem
Jakobus benadrukt namelijk dat een ordelijke wandel het onderhouden van de Wet, die Mozes schreef,
inhoudt. Daaruit kunnen we ook concluderen dat als iemand niet in overeenstemming met de geschriften
van Mozes wandelt... dat die persoon dan geen ordelijke geestelijke wandel heeft. Dus tenzij we Jacobus
en Paulus ervan willen beschuldigen dat ze leugenaars of gekken zijn moeten we voor de laatste optie
gaan.
Degenen die er ten volle van overtuigd zijn dat ze de brieven van Paulus goed begrijpen en geloven dat
ze in strijd zijn met de geschriften van Mozes, zullen hiervan wellicht in de war raken. Maar dat is juist
de reden dat Petrus ons waarschuwt over de brieven van Paulus... hij zegt immers dat ze moeilijk te
begrijpen zijn, makkelijk verdraaid kunnen worden en daarmee tot wetteloosheid kunnen leiden. Velen
die de brieven van Paulus lezen, beschuldigen hem op dezelfde manier als de farizeeën dat deden. De
ironie is hier ongeëvenaard en het is bijna grappig, ware het niet dat het om zulke serieuze zaken gaat.

De situatie uit Handelingen 21 was absoluut niet de enige situatie waarin Paulus op het matje werd
geroepen. De aantijgingen tegen Paulus dat hij tegen de Wet van Mozes onderwees, zijn meedogenloos,
net zoals ze dat vandaag de dag zijn. De valse beschuldigingen tegen Paulus zijn tegenwoordig nog
steeds dezelfde. Kijk maar eens:…
Handelingen 24:13-14
...en zij kunnen ook niets bewijzen van datgene waarvan zij mij nu beschuldigen. Maar dit
erken ik voor u: dat ik volgens die Weg die zij sekte noemen, op die manier de God van de
vaderen dien, en dat ik alles geloof wat er in de Wet en in de Profeten geschreven staat.
Handelingen 25:7-8
En toen hij daar gekomen was, gingen de Joden die uit Jeruzalem gekomen waren, om hem
heen staan en brachten vele en zware beschuldigingen tegen Paulus in, die zij niet konden
bewijzen. Hij verdedigde zich en zei: Ik heb niet tegen de Wet van de Joden, niet tegen de
tempel, en ook niet tegen de keizer enige zonde bedreven.
Je zou denken dat ze alleen de brieven van Paulus er maar bij hoeven te pakken om hun beschuldigingen
hard te maken.. Dat wordt door veel mensen vandaag ook onderwezen; 'Als je wilt ontdekken dat wat
Mozes heeft geschreven is verouderd en afgeschaft, dan hoef je alleen maar de brieven van Paulus te
lezen.' Als je denkt dat de farizeeën daaraan hadden gedacht bij hun beschuldigingen... als de brieven
van Paulus wérkelijk onderwezen tégen datgene wat Mozes had geschreven.. dan had het Joodse
leiderschap heel eenvoudig hun beschuldigingen aan het adres van Paulus kunnen bewijzen... De brieven
die hij zélf had geschreven, zouden hem immers op dit punt veroordelen!
Maar.... Paulus en Jakobus zeggen dat als de brieven op een dergelijke manier worden gebruikt, ze valse
beschuldigingen teweegbrengen. Helaas zijn de brieven van Paulus veelvuldig verkeerd begrepen,
doordat ze niet vanuit het juiste, 1e-eeuwse, Hebreeuwse perspectief, waarin ze werden geschreven en
overgeleverd, werden bestudeerd.
De farizeeën konden de brieven van Paulus niet gebruiken om hun valse beschuldigingen, dat Paulus
tégen Mozes onderwees, te bewijzen...omdat zij de conflicten die in de eerste eeuw speelden en het
hebreeuwse denken, kenden.
Alhoewel het merendeel van het Joodse leiderschap probeerde om Paulus succesvol te beschuldigen,
werden veel Joden in plaats daarvan volgelingen van Jesjoea en alleen het Woord van God. Ze lieten
daarmee de erfenis van religieuze bagage, de extra dingen, achter zich, die ze vanuit menselijke
doctrines was onderwezen... en dat vanuit het dominante religieuze systeem aan het Woord van God was
toegevoegd. Dit laat zien dat de Joden die geloofden dat de volledige Wet en Profeten van kracht waren,
ook in Jesjoea konden geloven en Hem volgden. Die dingen sloten elkaar niet uit. De Joden die
volgelingen werden van Jesjoea herkenden Hem als de beloofde Joodse Messias.
De problemen met het verkeerd begrijpen van de profetieën of de problematische religieuze bagage
konden uit de weg worden geruimd.. en duizenden Joden hebben dat gedaan.
De problemen waar Paulus in de eerste eeuw tegenaan liep, zoals religieuze bagage, of het verkeerd
interpreteren van profetieën.. bestaan nog steeds in de huidige Joodse gemeenschappen. Wat dat betreft
is er niets veranderd....

Ook zijn er nog steeds veel Joden die er niet van houden als je dingen uit de Talmoed in twijfel trekt.
Ze reageren vandaag de dag op dezelfde manier zoals ze ook reageerden op Jesjoea en Paulus. Maar
zelfs als je deze dingen benoemt en uit de weg weet te ruimen, verdoe je naar alle waarschijnlijkheid nog
steeds je tijd.
Een voorbeeld: Vandaag de dag zijn er Joden die Karaïeten worden genoemd - dat betekent 'alleen de
Schrift'- die zich bewust zijn van de Schriftuurlijke problemen van de Talmoed, net zoals Jesjoea. Toch
nemen ze Hem niet aan.
Zelfs als het grootste bezwaar dat in de eerste eeuw aanwezig was wordt verwijderd, de Talmoed,
blijven ze Hem afwijzen.... Waarom?
Vandaag de dag hebben we een ander probleem. Denk eens aan alle beschuldigingen aan het adres van
Jesjoea, Stefanus, Paulus... waarvan duidelijk wordt gezegd dat dat valse beschuldigingen zijn. De
beschuldiging te verkondigen dat de geschriften van Mozes waren veranderd. De beschuldiging dat
Jesjoea is gekomen om de Wet van God te veranderen. De valse beschuldiging dat Paulus tégen de
geschriften van Mozes onderwees.
Toen het Joodse leiderschap in de eerste eeuw deze beschuldigingen uitsprak, werd gezegd dat het valse
beschuldigingen waren. Het is erg verdrietig dat de meerderheid van het hedendaagse christendom
Jesjoea en Paulus op precies dezelfde manier beschuldigt .. en ze nu WAAR noemt. Ze vinden het
terechte beschuldigingen. Je kan dat als een belediging zien. Of wellicht haal je je schouders er voor op,
en denkt wat maakt het uit?
Het maakt wel degelijk wat uit als je een Jood kennis wilt laten maken met hun Joodse Messias. Als het
jou niet uitmaakt of de Joden hun Joodse Messias Jesjoea leren kennen, dan heb je misschien gelijk. Dan
maakt het wellicht niet uit. Echter, als we echt serieus zijn in onze evangelisatie, dan hebben we een
probleem, en daar moeten we goed mee omgaan.
Er is één heel belangrijke kwestie die een Jood ALTIJD tegen zal houden om Jesjoea aan te nemen als
zijn Joodse Messias, namelijk zolang ze het Oude Testament kennen en geloven dat het voor 100% waar
is. Een Jood die niet gelooft dat het eerste deel van de bijbel waar is, of dat deel niet begrijpt, heeft dat
probleem niet. Maar bij hen die wél geloven, in de Wet, Profeten en Geschriften zul je geen succes
hebben als je de 'christelijke' Jezus aan hen voorstelt. Wil je weten waarom?
Dit is geen ondergeschikte kwestie. Er zijn miljoenen mensen op deze aarde die geloven dat het voorste
deel van de bijbel waar is. Toch wijzen ze de Joodse Messias Jesjoea af. Waarom?
In de eerste eeuw, en de eerste eeuwen daarna, kwamen er vele Joden tot het geloof in hun Messias.
Maar dit gebeurt vandaag de dag eigenlijk niet meer, en ook in de afgelopen 17 eeuwen is het eigenlijk
nauwelijks gebeurd. Een Jood die de Schriften goed kent zal waarschijnlijk de typerende presentatie van
Jesjoea afwijzen. Ze kunnen niet anders! Waarom niet?
Het antwoord is zowel schokkend als confronterend voor de doctrines die vandaag de dag de dienst
uitmaken. We vinden het antwoord niet leuk, maar we kunnen de waarheid niet ontkennen. Miljoenen
Joden zullen hierom hun Redder nooit leren kennen.

De reden dat veel Joden Jezus afwijzen, is dat God hen heeft gezegd dat ze Jezus niet mogen accepteren.
Laten we dat wat duidelijker maken.... God leerde aan iedereen die gelooft dat het Oude Testament waar
is, om niet te geloven in de Jezus die door de kerk wordt gepresenteerd.
Voordat je me begint uit te schelden voor 'ketter' en deze studie weglegt, gaan we deze uitspraken
toetsen aan het Woord van God.
Weet je nog dat we aan het begin van deze video vertelden, dat Jesjoea, Stefanus en Paulus Mozes
leerden en in praktijk brachten. Het Joodse leiderschap had er moeite mee om alleen het Woord van God
te volgen en niet de Talmoed, die ze graag leerden en oplegden. Daarom verspreidde het Joodse
leiderschap valse beschuldigingen tegen Jesjoea, Stefanus en Paulus, en zei dat ze tégen Mozes leerden.
Dit waren , op grond van wat we in de bijbel lezen, natuurlijk valse beschuldigingen. Ze leerden wel
degelijk wat Mozes had geschreven.
Als Paulus namelijk tégen Mozes was, zou geen enkele Jood ooit iets geloven van wat hij zei. De Joden
geloven dat het Oude Testament waar is, en ze geloven ook dat God meende wat Hij zei. God zei dat je
niemand moet geloven die de Wet van God verandert. God zei dat zo iemand een valse profeet is. De
Joden geloofden dat wat Mozes schreef van God kwam en kunnen daarom niet geloven in de Jezus of
Paulus die ze wordt voorgehouden, omdat de manier waarop Jezus en Paulus worden afgeschilderd, is
dat Jezus kwam om een nieuwe godsdienst, het christendom, te beginnen. En dat er nieuwe geboden zijn
ingesteld omdat het oude heeft afgedaan.
In Deuteronomium 13 staat dat als er een profeet opstaat die je opdraagt om andere geboden te volgen,
dan de geboden die door Mozes zijn gegeven, dan is dat hetzelfde als achter andere goden aanlopen...
Zelfs als ze echte tekenen, wonderen en visioenen hebben.
Als we Jesjoea dus voorstellen als iemand die wonderen en tekenen doet, en visioenen heeft die zijn
uitgekomen... maar die wel nieuwe geboden heeft gegeven, terwijl hij uitging van hún onderwijs, dan
zou een ware Jood Hem zonder twijfel afwijzen. Niet omdat ze koppig zijn, niet omdat ze onwetend,
trots of iets dergelijks zijn. Waarom dan wel? Omdat ze geloven dat de eerste helft van de bijbel waar is.
We gaan Deuteronomium 13 lezen.
Deuteronomium 13:2-6
Als in uw midden een profeet opstaat of iemand die dromen heeft, en u een teken of wonder
geeft, en dat teken of dat wonder waarvan hij tot u gesproken had, komt en hij zegt: Laten
we achter andere goden aan gaan, die u niet kent, en laten we die dienen, luister dan niet naar
de woorden van die profeet of naar hem die die dromen heeft! Want de HEERE, uw God,
stelt u dan op de PROEF om te weten of u de HEERE, uw God, LIEFHEBT met heel uw
hart en met heel uw ziel.
(en hoe doe je dat dan?)
Achter de HEERE, uw God, moet u aan gaan, Hem moet u vrezen, Zijn geboden moet u in
acht nemen en Zijn stem gehoorzamen; Hem moet u dienen en u aan Hem vasthouden. En

die profeet of hij die die dromen heeft, moet gedood worden, omdat hij heeft opgeroepen
afvallig te worden aan de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte heeft geleid en u uit
het slavenhuis verlost heeft; en omdat hij u wilde afbrengen van de weg die de HEERE, uw
God, u geboden heeft daarop te gaan. Zo moet u het kwaad uit uw midden wegdoen.
Dus hier in Deuteronomium 13 staat het heel duidelijk; Iedereen die meent een profeet te zijn, zelfs als
hij tekenen en wonderen doet... maar die ervoor zorgt dat Zijn volk zich afkeert van of niet meer houdt
aan de geboden die door Mozes zijn gegeven... Zo iemand wordt gezien als het 'kwaad in uw midden'.
De manier waarop het hedendaagse christendom Jezus en Paulus en ook het Nieuwe Testament
presenteert, maakt dat de Joden geen andere keuze hebben dan Jezus en Paulus af te wijzen als valse
profeten. Niet omdat Jezus en Paulus werkelijk valse profeten waren, maar omdat de hedendaagse
doctrine leert dat de Wet van God is veranderd.
Miljoenen Joden zullen hun Redder nooit leren kennen. Ze zullen de zegen van het Nieuwe Verbond,
waarin dezelfde Wet - die niet is veranderd - wordt geschreven in hun harten, nooit leren kennen. Ze
hebben de profeten gelezen, en ze weten dat in Ezechiël 36:26-27 staat dat de geest hun zal leiden in alle
waarheid en hun zal leren om te wandelen volgens de Wet van God. Niet een geest die hen weg zal
leiden van de Wet van God. Hun geloof dat het Oude Testament waar is, gecombineerd met een
verkeerd begrip van de brieven van Paulus, weerhoudt hen ervan om te geloven en in te zien dat het
Nieuwe Testament waar is.
Ook al verdedigden Paulus en Jacobus zich tegen deze valse beschuldigingen en waarschuwde Petrus
dat een verkeerde uitleg van de brieven van Paulus, die eenvoudig kon worden bereikt, tot wetteloosheid
zou leiden.
Deuteronomium 13 gaat verder met het prijzen van Joden die zich geen andere geboden aanmeten omdat
ze Gods geboden als achterhaald beschouwen. Die Joden die niet één jota of tittel van Gods Wet
verwijderen, worden geprezen.
In plaats daarvan moeten ze de Wet van God vervullen, en die in zijn geheel verkondingen. Net zoals
Jesjoea dat deed, door de Wet te leven als de Weg, de Waarheid, het Leven, het Licht en de perfecte
Vrijheid. Als het vleesgeworden Woord, zoals wij ook geroepen zijn om te wandelen, naar het beeld
waarnaar we zijn gemaakt.
Deuteronomium 13: 17-18
…en niets van datgene waarop de ban rust, mag u zelf houden. Dan zal de HEERE Zijn
brandende toorn laten varen en u barmhartigheid geven, Zich over u ontfermen en u talrijk
maken, zoals Hij aan uw vaderen gezworen heeft te zullen doen als u de stem van de
HEERE, uw God, gehoorzaamt, door al Zijn geboden die ik u heden gebied, in acht te
nemen, en door te doen wat juist is in de ogen van de HEERE, uw God.
Omdat velen dezelfde valse beschuldigingen blijven verkondigen tegen Jesjoea en Paulus, ontkennen
Joden zowel Jesjoea als Paulus. De Joden móeten dat doen. God heeft dat Zelf in Zijn Woord geboden,
en zij geloven dat het Woord van God waar is. Je zou denken dat de meeste christenen deze valse
beschuldigingen tegen Jesjoea en Paulus zouden afwijzen... omdat door beiden wordt geleerd dat het
Oude Testament ook waar is.

In Deuteronomium 12:31 ontvouwt zich een volgend probleem. God heeft duidelijk gezegd dat we Hem
niet mogen aanbidden op dezelfde manier waarop de valse zonnegoden werden aanbeden. Hij haat hun
gebruiken en tradities en de feestdagen ter ere van de Zonnegod. Zelfs als wij om wat voor reden dan
ook dergelijke tradities wel leuk vinden, zegt God dat we díe dagen en tradities niet mogen gebruiken
om Hem te aanbidden.
Deuteronomium 12:31
U mag ten aanzien van de HEERE, uw God, niet doen zoals zij! Want alles wat voor de
HEERE een gruwel is, wat Hij haat, hebben zij voor hun goden gedaan. Zij hebben voor hun
goden immers zelfs hun zonen en hun dochters met vuur verbrand.
We zouden er gewoon mee moeten instemmen als God ons opdraagt om Hem niet te aanbidden op
heidense manieren en - dagen. We zouden daar geen probleem mee moeten hebben omdat het er alleen
om zou moeten gaan hoe Hij aanbeden wil worden niet hoe wij Hem willen aanbidden.
Maar Joden zijn zich ten volle bewust dat feestdagen zoals Kerst en Pasen plaatsvinden op de datum van
valse zonnegodfeesten... met de daarbij horende valse zonnegod tradities, met de bedoeling om God te
aanbidden en feest te vieren voor Hem. Het "probleem" is dat de Joden geloven dat het Oude Testament
wáár is. Een succesvolle evangelisatie van een gelovige Jood komt hier abrupt tot zijn einde....
Voor de doorsnee christelijke zendeling zou dit het tweede tegenpunt zijn. Het probleem van de
christelijke zendeling is dat hij geen weerwoord heeft tegen wat de Joden zeggen. Het staat in de bijbel!
Welke encyclopedie je ook neemt zal bevestigen dat tradities zoals Saturnalia, Mythranisme en andere
zonnegod-tradities door de meerderheid van het Christendom zijn overgenomen en heilig zijn verklaard.
Niet door God, maar door mensen. Er is dan ook weinig verschil tussen wat de Joden deden in het
vervaardigen van de Talmoed, en dergelijke tradities. De Joden zien de hypocrisie, de tegenstelling.
Er zijn miljoenen Joden die hun Messias niet kennen omdat christenen vasthouden aan valse
beschuldigingen tegen Jesjoea en Paulus en de manieren, gebruiken en tradities van de zonnegodaanbidding hebben geïntegreerd in de manier waarop ze God aanbidden.
Zelfs het volgende vers is slechts een andere reden waarom Joden die geloven dat het eerste deel van
onze bijbel waar is, niet kunnen geloven in de Jezus en Paulus die hun worden voorgeschoteld.
Deuteronomium 12:32
Dit alles wat ik u gebied, moet u nauwlettend in acht nemen. U mag er niets aan toevoegen
en er ook niets van afdoen.
Jesjoea kon niets toevoegen of afdoen aan datgene wat Mozes had geschreven, anders zou hij duidelijk
een gebod van God overtreden. Hij zou dan een zondaar zijn; een erg slecht getuigenis voor iemand
waarvan wij beweren dat Hij het perfecte, zondeloze offer is. We kunnen ook niet beweren dat Paulus
een zondaar was. Het kan niet zo zijn dat hij doctrines opstelde die iets aan de Wet toevoegden of iets
van de Wet van God afdeden.
Dat is de derde overwinning voor de Jood die gelooft dat het voorste deel van onze bijbel waar is. Er zijn
talrijke andere problemen die het gevolg zijn van een verkeerd begrip van wat Jesjoea en Paulus leerden

over de Wet van Mozes. We hebben maar een handjevol argumenten behandeld. Misschien zal het
Joodse volk op een dag werkelijk aandacht hebben voor evangelisatie, maar alleen als Jesjoea en Paulus
op een juiste manier worden voorgesteld.
Zelfs vandaag de dag moet Paulus zich nog steeds verdedigen tegen de valse beschuldigingen die in
Handelingen werden opgeschreven. En Petrus waarschuwt ons nog steeds voor een mogelijk verkeerd
begrip van de brieven van Paulus dat tot wetteloosheid kan leiden. De aanklagers van Stefanus zijn nu
nog net zo fout als ze in de eerste eeuw waren. Jesjoea is niet gekomen om iets van de Wet van Mozes te
veranderen. Alle geboden van God moeten worden nageleefd om dezelfde reden als toen; uit liefde voor
God.
Uit liefde voor God. 1 Johannes 5:2-3
Omdat Gods weg perfect is. Psalm 19:7-11
Omdat Gods weg vrijheid van zonde is. Psalm 119:44-45 Jacobus 1:25
Omdat Gods weg waarheid is. Psalm 119:142
Omdat Gods weg Licht is. Spreuken 6:23
…en zo kunnen we nog wel even doorgaan met vertellen waarom de Wet van God zo'n zegen is. Ga
Psalm 119 maar eens lezen. De schrijver had het in de gaten; We worden allemaal gered uit genade,
vanuit ons geloof. Vergeet niet dat we door genade zijn gered! Omdat we geloven in het Woord van
God, dat is Christus, onze Messias. Als we écht geloven dat het Woord van God waar is, zal dat blijken
uit ons gedrag. En het eerste deel van het boek is ook het Woord van God.
Gehoorzaamheid aan de Wet van God is een GEVOLG van ons geloof en BEWIJS van ons geloof. Het
is een groot geschenk dat God ons Zijn perfecte instructies geeft!
Tenslotte, laat het duidelijk zijn: dat er vaak verwarring is over het feit dat Mozes alleen maar is bedoeld
voor degenen die letterlijk van Israël afstamden. Mozes schreef dat er één Wet van God is die voor
iedereen geldt; voor de geboren Israëliet, maar ook voor de vreemdeling of heiden die door het geloof in
Israël is geënt.
Numeri 15: 15-16
U, gemeente, voor u en voor de vreemdeling die bij u verblijft, geldt één verordening, een
eeuwige verordening, al uw generaties door: net zoals u, zo moet ook de vreemdeling voor
het aangezicht van de HEERE zijn. Eén Wet en één bepaling geldt voor u en voor de
vreemdeling die bij u verblijft.
Er is niet een afzonderlijke Wet van God voor de Joden en een afzonderlijke Wet van God voor de
heidenen. Hij heeft zijn perfecte instructies aan iedereen gegeven, zodat niemand buiten de boot valt.
We hopen dat dit onderwijs u tot zegen is geweest... en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken!
Sjalom!
Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs. Denk eraan om altijd alles te toetsen.
Sjalom!
Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op
www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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