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De oude lofzang “I Would Be Like Jesus” heeft een refrein waarbij de zanger zegt: “Be like Jesus,
this my song, in the home and in the throng; Be like Jesus all day long! I would be like Jesus”.
Vele christenen realiseren zich niet dat er een oorlog woedt tussen enerzijds joodse uitwendigheden
en rituelen als middel van spiritualiteit en heiliging en anderzijds echte bijbelse middelen die behoren tot het innerlijke hart. Niemand zal betwisten dat “zijn zoals Jezus” een erg aanbevelingswaardig doel is. Ons oog is immers constant gericht op Hem (Hebreeën 12:2) en we zien Hem als ons
ultieme voorbeeld om Zijn voetsporen na te volgen (1 Petrus 2:21). Maar met elke omwandeling in
het leven moeten wij beslissen hoe we dit kunnen bereiken. Het grotere onderwerp van “zijn zoals
Jezus” is: “Wat betekent dit precies? Hoe ziet dat eruit? En hoe wordt het verwezenlijkt?
Jezus werd geboren als jood en Hij leefde een in acht nemend joods leven. Hij deed dit om elke eis
van de wet na te komen en te vervullen. Hij vervulde de rechtvaardige eis van de wet in ons door
Zijn kruisdood (Romeinen 8:3-4). Wij zijn nu gerechtigheid van God in Hem (2 Korinthiërs 5:21),
en wij zijn met Christus getorven, met Hem opgewekt en vereenzelvigd (Romeinen 6). De uitwerking van het leven van Christus dat wij bezitten wordt in ons verwezenlijkt door de kracht van de
inwonende Heilige Geest. Wetsbetrachting is daarom “dood”. Christenen leven in “de bediening
van de Geest” en niet meer in “de bediening van de dood” (2 Korinthiërs 3:7-8).
Nu, als wij dan willen zijn zoals Jezus, betekent dit dan dat wij praktiserende joden moeten worden,
zoals sommigen beweren? Zouden gelovigen uit de heidenen moeten trachten Messiaanse joden te
worden? Zouden zij een keppeltje dragen, aanbidden in een synagoge, op een sjofar blazen, een
gebedssjaal dragen, zouden zij Jezus liever Yeshua noemen, de oudtestamentische feesten houden
en de voedselwetten nakomen, en hun pastors Rabbi noemen alhoewel Mattheüs 23:8 helemaal wat
anders zegt? Zijn joodse ceremoniën en praktijken doeltreffend?
Moeten wij eerste-eeuwse of latere joodse praktijken restaureren om goede christenen te zijn?
Eén heel moderne beweging zou deze vragen beantwoorden met “Ja, min of meer”. Deze groeiende
beweging wordt de Hebrew Roots Movement genoemd, of Hebreeuwse Wortels Beweging (HWB).
Maar het ontbreekt hen aan een gedeelde, coherente, consistente theologie, een intern mechanisme
van leerstellige controle, en ze is gevuld met non-conformisten en zijn gehecht aan joodse termen
en uiterlijkheden.
Sommigen in de HWB zijn ver over de grenzen gegaan met hun ontkenning van de Drie-eenheid en
zij blijken Jezus enkel in het vlees te kennen. Zoals we zullen zien is deze beweging een idee, een
zienswijze, een attitude of een filosofie, een gedeeld concept dat joodse tradities en judaïsme ver
superieur beschouwd worden voor de kerk, een zekere weg naar een diepere heiliging, en voor sommigen zelfs redding.
Het is moeilijk de HWB te definiëren omdat ze zo divers is en samengesteld uit vele disparate groepen en enkelingen. Het is een groot smörgåsbord1 van alles, van de geleerdheid zoals in de Jeruzalem School of Synoptic Research, tot enkelingen die een soort van subjectief pop-judaïsme beoefenen. Het kan zelfs middeleeuwse mystieke Kabbala omvatten met zijn esoterische numerologie.
Meestal worden er geen distincties gemaakt tussen het Oude en Nieuwe Testament, of tussen de
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Smörgåsbord (Zweeds feestmaaltijd) wordt als een buffet op een grote tafel gepresenteerd waarbij iedereen zelf kan
uitzoeken wat hij wil eten. Een grote keuze uit talloze borden met allerhande gerechten.
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Bijbel en de Talmoed. Deze beweging legt legalisme op, of in sommige gevallen suggereren zij dat
joodse praktijken ons dieper inzicht en begrip geven en dat ze ons tot meer “authentieke” gelovigen
maken.
Hier volgt dan een losse definitie van de Joodse Wortels Beweging. Het is een erg moderne beweging die erop staat dat we het eerste-eeuwse judaïsme (“onze joodse wortels”) moeten opwekken,
en het milieu en de levensstijl van de eerste-eeuwse joden moeten opleggen aan zowel niet-joodse
als joodse gelovigen. Het gaat hier niet om een studiebeweging om de Schrift en haar inzettingen
beter te begrijpen, maar het gaat veeleer om een restauratiebeweging die beweert dat de kerk haar
joodse fundament verlaten heeft en dat zij moet terugkeren naar een meer joodse manier van leven
om authentiek te zijn.
Alhoewel het een groot voordeel betekent om de archeologie, geografie, sociologie en gebruiken
van de oude bijbelse wereld te bestuderen, volgt hier niet uit dat wij een kopie van die tijden moeten
herstellen, samen met de taal, de gebruiken en zelfs kleding.
Het is duidelijk dat veel van de HWB niet louter een studie inhoudt van de eerste eeuw voor interpretatie, informatie over die dagen, maar het gaat om het houden van de tradities en praktijken van
de joodse Talmoed, die gecompleteerd werd in de jaren 400-500 nC. (The Encyclopedia of Jewish
Religion, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1965, p. 374). Eigenlijk zijn er twee Talmoeds,
namelijk de Babylonische en de Palestijnse Talmoed. De Talmoeds variëren in vele van hun gebruiken, tradities en praktijken.
Joods gelovige Stephen Katz drukt zijn bezorgdheden uit wanneer hij zegt: “Veel van de Joodse
Wortels Beweging is eigenlijk gebaseerd op latere joodse rabbijnse traditie. Belangrijker: de vraag
of de heidengelovigen al dan niet een joodse levensstijl moeten toevoegen en moeten terugkeren
naar joodse wortels is reeds afgehandeld in het Jeruzalemconcilie, beschreven in Handelingen 15.
Het opmerkelijke nieuws van het Evangelie is dat, in Yeshua/Jezus, joden en heidenen een directe
toegang tot God hebben” (“The Jewish Roots Movement: Flowers and Thorns”, March 1, 2001).
In de praktijk betrekken vele promotors van de HWB hun gegevens meer van het Talmoedisch judaïsme dan van het oud- of nieuwtestamentische judaïsme. Handelingen 15 bespreekt de relatie van
heidengelovigen tot het judaïsme. De apostel Jakobus vertelde de joodse gelovigen dat zij heidenbekeerlingen niet in verwarring moesten brengen. In vers 19 gebood Jakobus: “Daarom ben ik van
oordeel dat men het hen die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken”. Toen
ging er een officiële brief uit naar de heidengelovigen met de herbevestiging van de beslissing: “Wij
hebben gehoord dat sommigen die bij ons vandaan zijn gekomen, u met woorden in verwarring
hebben gebracht en uw zielen hebben verontrust door te zeggen alsof u besneden moet worden en
de wet moet onderhouden. Wij hadden hun daar geen opdracht toe gegeven” (vers 24). Met andere
woorden: “Hou op met van heidenen joden te maken!”
Messiaanse jood Stan Telchin ziet de oplegging van joodse wet en praktijk aan heidenen als een van
de meer lastige aspecten van de Messiaans-Joodse Beweging: “Ik weet dat de overweldigende
meerderheid van joodse gelovigen geen Messiaanse synagogen bezoeken. Er werd geraamd dat
minder dan 5% van de joodse gelovigen in de VS deze bijwonen. …Vele joodse mensen die naar
zo’n synagoge werden gebracht hebben gezegd dat zij zich voelden alsof zij keken naar een karikatuur - een imitatie en niet het echte” (Messianic Judaism Is Not Christianity, Chosen Books, Grand
Rapids, MI, 2004, p. 83).
Als Telchins statistieken kloppen, betekent dit dat 95% van de aanwezigen in Messiaanse synagogen heidenen zijn en slechts 5% joden zijn. Dit zegt ons dat heidenen “bekeerd” worden tot vormen
van judaïsme die de meeste joden afwijzen. Dit zet Handelingen 15 op zijn kop. De echte grote
vraag die Hebreeuwse Wortels leraren moeten beantwoorden is: “Waarom zijn er verre meer heidense gelovigen dan joden in Messiaanse synagogen en Messiaanse gemeenschappen?”
Dit opleggen van joodse praktijken aan niet-joodse gelovigen is een ernstige zaak die elitisme, onnodige opdeling, grote verwarring en onbijbelse praktijken promoot. Dit is een directe overtreding
van Paulus’ woorden aan de Kolossenzen: “Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken,
of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw
van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus” (Kolossenzen 2:16-17). Dus, Paulus
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vertelt de heidenen te Kolosse dat zij niemand mogen toelaten hen het judaïsme op te leggen. Vertelde Paulus de Efeziërs niet dat geredde joden en heidenen nu één lichaam vormen: de kerk (Efeziers 3:1-8)?
Wij hebben reeds de erg verwarrende praktijk vermeld van het opleggen van de latere Talmoed en
talmoedische tradities op nieuwtestamentische gelovigen (jood of heiden). Is dit niet even erg als
het opleggen van buitenbijbelse boeken aan sekteleden? Het toevoegen aan de Schrift wordt sterk
veroordeeld in Gods Woord (Openbaring 22:18-19). De dingen in de Talmoed hebben niets te maken met het Nieuwe Testament en weerspiegelen slechts een later judaïsme zonder een land, tempel,
priesterschap of offers.
Eén erg belangrijke en dringende kwestie die de HWB niet aanpakt is: welk soort judaïsme? Het is
correcter te spreken van judaïsmen, meervoud! In de eerste eeuw waren er al verschillende stromingen binnen het judaïsme. Moeten het de Farizeeën zijn? En indien zo: is het dan de school van
Shammai of die van Hillel? Of is het de strekking van de Sadduceeën? Waarom niet het judaïsme
van de Zeloten, of de Herodianen? Of moet het het judaïsme van Johannes de Doper zijn? Of de
puristen: de separatisten die Essenen genoemd worden. Zoals reeds vermeld werd: enig eersteeeuwse judaïsme, van gelijk welke strekking, kan niet ten volle beoefend worden vermits er geen
tempel, priesterschap en offers zijn. Sommigen in de HWB lijken bekoord te zijn door moderne
orthodoxe joden, maar de grote vraag is: wélke orthodoxe groep?
In de complexe wereld van de joodse orthodoxie bestaan er talloze wedijverende groepen met verschillende uiterlijkheden en tradities, en allen claimen hun deel van de waarheid. Enkele van de zich
wat afgezonderde groepen in Jeruzalem zijn de Ger Hassidische Dynastie, de Belz Hassidische Dynastie, de Karlin Stolin Hassidische sekte, de Breslav Hassidische Dynastie, de Samar Hassidische
Dynastie, de Chabad Hassidische sekte, en de Neturi Karta. (Voor details, verschillen, en dynamiek
van deze groepen, zie The Mysteries of Jerusalem, Adam Ackerman, Multipress, Jeruzalem, 2007,
pp. 61-77). Welke groep is juist?
Door de HWB-leraren wordt bijna twee-derde van het Nieuwe Testament genegeerd, namelijk de
Brieven van Paulus (zowel als ook andere Brieven). Selectieve stukken uit Romeinen worden aangeraakt waar ze, in hun visie, spreken over Abraham en het geënt worden op het judaïsme of de
joodse wortels. Het is duidelijk dat dit geënt worden op Israël te maken heeft met Abrahamitische
en Messiaanse zegeningen - niet het klonen, of proberen te handelen als joden. Deze geestelijke
voorrechten zijn echte spirituele en eeuwige zegeningen. Ze betekenen niet je opkleden en doen
alsof je van een andere nationaliteit of religie bent.
Gelovigen uit de heidenen hebben het Woord van God, de Messias en Zijn redding ontvangen. Geent zijn in Abrahams zegeningen is zo mooi en simpel als Gib Martin en Larry Richards vertellen:
“De olijfboom … is een vertrouwd en mooi deel van het landschap van Israël. Het is een symbool
van zowel sterkte als zegen. David schreef in Psalm 52:10: ‘Maar ik zal zijn als een bladerrijke
olijfboom in het huis van God; ik vertrouw op Gods goedertierenheid, eeuwig en altijd’ … Paulus
gebruikte de tak van een olijfboom als een beeld van wat God heeft gedaan met het enten van de
heidenen, de ‘wilde olijfboom’ (Romeinen 11:17), op de gecultiveerde olijfboom, Israël. In Paulus’
metafoor waren enkele van de takken van de olijfboom afgebroken, en wilde scheuten werden geënt
op de boom. God vormde de heidenen om tot vruchtdragende mensen. … Paulus wijst hen op de
echte bron van hun leven: God. God is de Onderhouder van de wijngaard, de ultieme Tuinman”
(The Book of Romans, Thomas Nelson, Nashville, TN, 2007, p. 168).
Het negeren van de Brieven is een manier om een overvloed aan materiaal te negeren over nieuwtestamentisch kerkleven, kerkstructuur, kerkelijke ambten, kerkelijke praktijken en geloofspunten.
Het is geen wonder dat zij in de HWB een afgeknotte en scheef getrokken boodschap hebben. Ik
zeg dit in droefheid.
Wat wij hier behandelen is fundamenteel. Moet het synagoge zijn of kerk? De joden voerden een
praktijk dat iedereen die Christus beleed uit de synagoge geworpen werd (Johannes 9:22). Maar
dezen in de HWB willen pretenderen dat synagogen goede plaatsen zijn om te vertoeven. Kunnen
wij kerk en synagoge vermengen? Waarom zouden we? We moeten ons herinneren dat Jezus duidelijk zei: “Op deze petra zal ik Mijn kerk bouwen”. Hij zei niet “Ik zal mijn synagoge bouwen”.
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Zal het wet zijn of genade? Het boek Galaten behandelt dit in detail. Maar, zoals ik zei: de Brieven
worden veronachtzaamd en genegeerd, en Galaten wordt overgeslagen. Het is interessant te noteren
dat Paulus de Galaten vertelde dat een trip terug naar het judaïsme aangaf dat zij “dwaas” en “betoverd” waren geworden (Galaten 3:1). Het woord “betoverd” heeft de Griekse wortel baskano, en dit
betekend verlokt en getrokken in valse leer.
Is het Oud Verbond of Nieuw Verbond? Als het alles is behalve Nieuw Verbond, dan zou Jezus
nooit gezegd hebben bij Zijn laatste avondmaal: “want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe
verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden” (Mattheüs 26:28). Dit wordt
herhaald in Markus 14:24 en Lukas 22:20. Deze herhalingen zijn daar voor een goede reden. Jezus
moet geweten hebben dat sommigen van het nieuwe verbond veel zouden negeren of dat ze de twee
verbonden door elkaar zouden halen.
Is het Pascha of Avondmaal van de Heer? Paulus herinnerde de Korinthiërs er aan waar het Pascha
voor stond en wat echt centraal stond: “Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg
zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus” (1
Korinthiërs 5:7). Het is duidelijk dat alle oudtestamentische ceremoniën, symbolen en feesten types
en schaduwen waren die wezen op Jezus Christus (Kolossenzen 2:16-23, Hebreeën 10:1-10).
Is het zaterdag of zondag? Zaterdag - de zevende dag - was duidelijk verbonden aan het beëindigen
van de oude schepping (Genesis 2:1-3). Zondag - de eerste dag van de week - viert de Opstanding
en de nieuwe schepping in Christus. Christenen zijn een nieuwe schepping (2 Korinthiërs 5:17).
Is het joodse uiterlijkheden en oppervlakkige rituele zuivering, of inwendige reiniging en zuiverheid
van het hart? Psalm 51 beantwoord deze vraag duidelijk: “Want U vindt geen vreugde in offers,
anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten” (Psalm 51:18-19).
Dit kort artikel is niet bedoeld een grondige analyse te zijn van de Hebreeuwse Wortels Beweging.
Er zijn gedetailleerdere en langere artikels en er is ook een boek in productie om de diepte en het
detail van deze beweging te onderzoeken. Wij hopen meer details en correcties aan te bieden over
vele aberrante praktijken. Stay tuned.

Reactie van een lezer:
“Met betrekking tot dit onderwerp wilde ik nog wat toevoegen. HWB-mensen proberen Christus
altijd zo Joods mogelijk neer te zetten en zoals Hij hier op aarde gewandeld heeft. De brieven van
Paulus die de kenmerkende waarheden voor onze bedeling bekend maken worden vaak genegeerd.
Paulus zegt bijv in 2 Kor. 5:16: ‘Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, EN INDIEN WIJ OOK CHRISTUS NAAR HET VLEES GEKEND HEBBEN, NOCHTANS KENNEN
WIJ HEM NU NIET MEER NAAR HET VLEES’. Paulus verkondigt in al zijn brieven niet meer
de Christus naar het vlees zoals Hij hier op aarde wandelde, maar als de verheerlijkte Christus die
zich verborgen heeft in de hemel. Het evangelie van de verborgenheid wat hij o.a. in Rom 16:25
‘mijn evangelie’ noemt”. 2-1-2014.
Lees in dit verband ook:
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http://www.verhoevenmarc.be/PDF/christen-joden.pdf.
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