TRADITIE EN VORMGEVING
IN DE MESSIAANSE BEWEGING

Jesjoea [Jezus] de Messias is door de Ruach haKodesh [Heilige Geest] ook
in Nederland bezig Christenen tot Tikkoen [herstel] te brengen.
Voor de één is het, het Christelijke [Messiaanse] geloof te herstellen tot
een Joods geloof. De ander ziet het meer als het herstellen van de Joodse
wortels van het Christelijk geloof. De één richt zich op het Joodse volk, de
ander op het Christendom. In de Messiaanse beweging zou dit verschil
van roeping nogal wat verwarring kunnen veroorzaken. En dan hebben we
het nog niet eens over de neiging van het oordelen van elkaars visie en
wat hieruit voort kan komen. Dit schrijven hoopt wat duidelijkheid te
brengen.
DE TWEE STROMINGEN VAN DE MESSIAANSE BEWEGING
De Messiaanse beweging in Nederland bestaat volgens mij uit twee
stromingen. Namelijk:
1. De Messiasbelijdende Joodse gemeenten.
2. De Messiaanse gemeenten.
1.De Messiasbelijdende Joodse gemeenten.
Dit zijn de gemeenten die zeggen allereerst een roeping te hebben voor
het Joodse volk. Deze gemeenten willen Joodse gemeenten zijn! Zij willen
hun Messiaanse (Messiasbelijdende) geloof herstellen als zijnde een Joods
geloof en dit in lijn brengen met de Tora (G’ds Woord). Daarbij willen zij
aan hun geloof vorm geven vanuit de rabbijns-Joodse traditie.
2. De Messiaanse gemeenten.
Dit zijn gemeenten die niet een roeping hebben voor het Joodse volk. Zij
willen de Joodse wortels van hun Christelijk geloof hervinden en hun
geloof in lijn brengen met de Tora (G’ds Woord). Daarbij willen zij aan hun
geloof vorm geven vanuit hun eigen traditie en zienswijze.
Allebei de stromingen zijn volgens mij Bijbels. Het Brit haChadasja
(Nieuwe verbond/testament) leert, dat wij als talmidiem (Tora leerlingen) van Jesjoea (Jezus) niet onszelf behoren te plaatsen onder het
juk van de mènselijke Tora (leer) met haar menselijke geboden en
menselijke tradities, als waren zij van de Eeuwige zelf. Helaas zijn er
vanuit het Jodendom èn vanuit het Christendom stromingen die aan
menselijke traditie, met haar ge- en verboden, dezelfde autoriteit geven
als aan het geschreven Woord van G’d. Jesjoea de Messias heeft zijn
talmidiem (leerlingen) vrijgezet van dit juk. Wij behoren dit slavenjuk niet
meer op ons te nemen en elkaar niet meer hierbij te oordelen. Wij zijn

vrij, maar wij behoren deze vrijheid in de Messias te gebruiken om elkaar
te respecteren en niet om elkaar te veroordelen en te kwetsen. Dit
betekent niet dat er geen tradities mogen zijn! Er zijn altijd tradities. Dat
heeft te maken met onze cultuur en onze identiteit. We behoren echter
Bijbels met onze tradities om te gaan (zie Kol. 2:6 en 3:4). Hoe gaan wij
Bijbels met onze tradities om?
•

Door traditie te zien als traditie en méér niet. We behoren
menselijke traditie met al haar rijkdom, hoe mooi ook, nooit
het zelfde gezag toe te kennen als G’ds Woord!
• Door onze tradities te onderwerpen aan G’ds geschreven Tora (leer,
de Bijbel). En onze tradities behoren geen afgoderij en onreinheid te
promoten.
• We behoren respect te tonen voor menselijke tradities die niet de
onze zijn.
DE PLAATS VAN TRADITIE
De westerse Christelijke kerk heeft vele tradities. Zo hebben we de
Rooms-katholieke en de Protestantse tradities. Maar ook hebben de
evangelische, charismatische en pinkstergemeenten zo hun tradities. Ook
al zijn velen van hen zich daar niet van bewust. Daarbij kunnen we
denken aan het vieren van de Christelijke feesten, maar ook aan de
indeling van de dienst op zondag. Elke Christelijke gemeente heeft zo zijn
tradities. Deze tradities hebben een verbintenis met onze cultuur. Daar is
niets verkeerds mee. Maar wanneer een cultuur en haar tradities zich
superieur en dominant gaan opstellen tegenover andere culturen en
tradities, hebben we een probleem. Het is volgens G’ds Woord zondig om
andere culturen en tradities als verkeerd te zien. Discriminatie is verkeerd.
Vele Christenen zullen het hiermee eens zijn. De meeste Christenen in
Nederland hebben geen problemen met andere gemeenten die zich
verbonden weten met andere culturen en tradities. De Nederlandse
Christelijke gemeenten hebben bijvoorbeeld geen bezwaar als Ghanese
Christenen zich verbonden voelen met hun cultuur en traditie. Maar het
vreemde is, dat vele Nederlandse Christelijke gemeenten over het
algemeen gesproken wèl problemen hebben met Messiasbelijdende Joden
en Messiasbelijdende Joodse gemeenten die zich verbonden voelen met de
Joodse cultuur en haar geloofstradities. Het lijkt wel of de Joodse cultuur
en haar traditie als minderwaardig worden gezien. Hoe komt dat toch? De
Joodse traditie zou on-Bijbels zijn. Maar hoeveel van de Christelijke
traditie is on-Bijbels? Of het zou wettisch zijn. Hoeveel van de Christelijke
geloofstraditie is wettisch? Een feit is dat veel van de Christelijke traditie
een verbintenis heeft met de heidense Grieks-Romeinse cultuur. De
Joodse traditie heeft helaas ook bepaalde elementen hiervan in haar
geloof opgenomen. Maar veel van de Joodse traditie heeft duidelijk een
verbintenis met G’ds Woord. Het is immers vanuit de Joodse cultuur en
traditie dat het Woord van G’d tot de volkeren kwam. Maar natuurlijk is er
geen enkele cultuur met een perfecte Bijbelse geloofstraditie! We kunnen
als talimdiem (leerlingen) van Jesjoea natuurlijk niet cultuurloos of zonder

traditie zijn. Wat wij als talmidiem (leerlingen) van Jesjoea wèl behoren te
doen, is: onze geloofstradities onderwerpen aan G’ds Tora (G’ds
onderwijs, Zijn Woord). Want de Eeuwige houdt van de verscheidenheid
van volkeren, culturen en tradities.
In Openb. 7:9–10 lezen we het volgende:
“Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle
volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het
Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. En
zij riepen met luider stem en zeiden: De zaligheid is van onze G’d, die op
de troon gezeten is, en van het Lam!”
Er staat hier niet: “en zie, ik zag een grote schare voor de troon van G’d”.
Iedereen is niet het zelfde. Er is hier geen sprake van een valse eenheid.
Maar er is een ware eenheid, die bestaat in verscheidenheid: “uit alle volk
en stammen en natiën en talen”. Deze mensen hoefden niet hun eigen
identiteit, cultuur of traditie op te geven om voor de troon van de Eeuwige
te mogen staan. Dat er hier wordt gesproken over “volk, stammen, natiën
en talen” laat zien dat deze verscheidenheid naar Zijn wil is.
Maar waarom hebben veel Christenen geen respect voor de Joodse cultuur
en haar geloofstraditie? En waarom reageren zij hierover zo afstandelijk?
Zou het misschien kunnen zijn, dat er nog ergens, anti-Judaïstisch denken
in hen schuilt? De Eeuwige weet het. Er is niets verkeerds aan om als
volgelingen van Jesjoea (Jezus) ons geloof vorm te geven vanuit de
Joodse cultuur en traditie. In tegendeel, het behoort een “must” te zijn
voor Messiasbelijdende Joden. Zij behoren in deze identiteitvervagende
wereld, hun eigen, door G’d gegeven, identiteit niet te verwerpen, maar
juist daaruit te leven en hun eigen cultuur en rijke geloofstraditie in ere te
houden! Het trieste is, dat er Messiasbelijdende Joden zijn, die hun eigen,
rijke geloofstraditie verwerpen. Waarom? Omdat zij helaas zo
geassimileerd zijn in de Christelijke, westerse geloofstraditie. Vaak zien zij
dit zelf niet. De kritiek van het Rabbijnse Jodendom op Christenen die
Joodse mensen proberen te bekeren tot het Christendom (dat is, tot een
geloof met een heidense cultuur en traditie), is hierbij terecht. Het is toch
niet goed als iemand van het Joodse volk zijn of haar door de Eeuwige
gegeven Joodse identiteit, cultuur en traditie de rug toekeert! Dit is nooit
de wil van Jesjoea geweest. Hierdoor heeft het rabbijnse Jodendom een
totaal verkeerd beeld van Jesjoea en zijn Tora-leer gekregen.
De gelovigen uit de volkeren behoren de Joodse identiteit, cultuur en
geloofstraditie te respecteren. Waarom? Omdat dit de Joden door het
Christendom al eeuwenlang ontzegd is! Niet alleen dit, gelovigen uit de
volkeren mogen zich ook verbònden voelen met de Joodse cultuur en haar
geloofstraditie. Ook dit taboe van de Christelijke kerk behoort doorbroken
te worden.

Waar de Roeach (Geest) van de Eeuwige is, is vrijheid! De vrijheid om je
eigen roeping te volgen. De vrijheid om Joodse of niet-Joodse tradities te
volgen. Maar niet de vrijheid om tegen G’ds Woord in te gaan!
Messiasbelijdende Joodse gemeenten mogen zich verbonden voelen met
de Joodse cultuur en van daaruit aan hun geloof vorm geven. En
Messiaans Christelijke gemeenten mogen vanuit hun Christelijke
zienswijze aan hun geloof vorm geven vanuit hun eigen inzicht en traditie.
Het is belangrijk dat we duidelijkheid scheppen en roeping, traditie en
vormgeving hun juiste plaats geven in de Messiaanse beweging, zodat
hierbij de Eeuwige wordt verheerlijkt door Jesjoea!
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