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Wij moeten volgens het Nieuwe Testament een strikte scheiding maken tussen 1. Joden en 2. Christenen. Het is óf, óf. Men kan niet de twee tegelijk zijn! Het Nieuwe Testament geeft me gelijk.
Het is nieuwtestamentisch gezien absurd, of ongerijmd zo je wil, dat een gelovige zich een “Joodse
Christen” of een “Messias belijdende Jood” zou noemen. Zie Galaten 3:25-28:
“Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen
kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt,
hebt gij Christus aangedaan. Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch
vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus”.
Zie verder de links achteraan naar artikelen die dit thema verder bespreken.
De blote waarheid zeggen is de beste remedie tegen afwijkend (van de Schrift) denken. Beter gekwetst door de waarheid dan getroost door een leugen.
Veel van zulke fouten ontstaan door een verkeerd begrip van de bedelingen, in casu de bedeling van
de Joden en die van de Kerk. Spoedig zal de Kerk opgenomen worden, en daarna zal God de draad
met Israël terug opnemen en Israël zal behouden worden in de Verdrukking. God zal alle profetieën
met betrekking tot Israël vervullen! Maar laten wij nu in de genadebedeling blijven, waarin geen
onderscheid is tussen Jood of heiden.
Op dit ogenblik staan de Joden nog steeds onder de vloek (maar zoals u wellicht weet zal die spoedig opgeheven worden en zullen zij zich als volk bekeren - lees bv. Romeinen 11) en dus moet men
voor wijsheid niet bij de Joden zijn, maar bij wedergeboren christelijke leraren die zich als zodanig
ook duidelijk identificeren en laten blijken.
Als iemand zich identificeert als “christelijke Jood”, of als “christelijke Indiaan”, of als “christelijke
Hindoe”, enz. enz. dan moet zo iemand zich realiseren dat hij schuldig blijft aan het bloed van de
Messias. De Heer werd aan het kruis genageld door 1. de Joden (“En al het volk, antwoordende,
zeide: Zijn bloed kome over ons, en over onze kinderen” (Mattheüs 27:25) en 2. de heidenen, vertegenwoordigd door het toenmalige Romeinse rijk en Pontius Pilatus: “maar Jezus gegeseld hebbende, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden” (Mattheüs 27:26). Romeinse soldaten hebben Hem
letterlijk “doorstoken” (Openbaring 1:7).
Wie zich afzondert in Christus alléén, zonder referentie naar Jood-zijn of Griek-zijn, die zal gered
worden. Refereren (in casu) de Joden naar hun Jood-zijn dan komt het vergoten bloed van Jezus
over hun en blijven zij strafschuldig. Dit is een ernstige zaak!
Wat iedereen moet leren is dit:
“Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle
geslachten van de aarde zullen over Hem rouw bedrijven. Ja, amen” (Openbaring 1:7)
Iemand die dit begrijpt zal absoluut niet meer op zijn Jood-zijn (of wat-dan-ook-zijn) gaan staan om
er zich mee te identificeren. Want zo’n identificatie is een identificatie met het oordeel en de dood!
En niemand doet er een goede zaak mee zijn Joodse naasten in hun dwaling te laten. Het is en blijft:
óf christen óf Jood; óf christen, óf hindoe; óf christen, óf boeddhist; enz... Ware bekering, en dus
berouw, geeft geen plaats aan iets anders dan éénheid in Christus, zonder onderscheid.
“Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het
is alles nieuw geworden” (2 Korinthiërs 5:17)
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Lees hierover meer:
o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/JudaistischChristendom.pdf,
o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/HebreeuwsChristendom.pdf,
o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/christen-joden.pdf.
o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Judaisering.pdf
o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Hebrew-Roots.pdf
o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Israel-Kerk.pdf
o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Michael-Rood.pdf
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