DE PRIORITEIT VAN JESJOEA
De volgelingen van Jesjoea worden in het Hebreeuws: ‘talmidiem’
genoemd. Talmidiem zijn Tora-leerlingen van hun Rabbi: Jesjoea van
Nazaret. Met het woord:’Tora’ bedoelen wij de Bijbel, met als fundament
de eerste de vijf boeken van Mosjee. Bij Tora–leerlingen moeten we niet
meteen denken aan Tora- studie. Natuurlijk is Tora-studie, de studie van
G’ds Woord, erg belangrijk. Maar het gaat niet om de Tora-studie op zich,
maar om een Tora-léven! Als talmidiem van Jesjoea behoren wij te leren
leven zoals de Tora, d.i. G’ds Woord, dat aan ons laat zien. Het is een
leven dat zoekt om de Eeuwige te leren kennen en lief te hebben. Maar
hoe ziet dit ‘Tora-leven’ er uit? Het leven van Jesjoea haMasjiach laat dit
aan ons zien. Hij leefde als dienaar van de Eeuwige! En Hij wil, dat wij
vanuit een verbintenis met Hem, voor de Eeuwige leren leven. Als dienaar
van de Eeuwige zocht Jesjoea niet zijn eigen wil, maar de wil van Hem,
die Hem gezonden had. En de wil van de Eeuwige is, dat de mensen niet
verloren zullen gaan, maar bij Hem en Zijn Koninkrijk zullen gaan horen!
Daarom heeft Hij Zijn levende Memra (Woord) voor ons, mens laten
worden. Dus Jesjoea was gehoorzaam om de opdracht van Zijn Zender uit
te voeren! Als wij volgelingen van Jesjoea zijn, behoren wij samen als
vertegenwoordigers van Hem, Zijn opdracht uit te voeren. Want dat is dan
ook ònze opdracht! Hoe luidt die? Het is de opdracht om het goede nieuws
van het Malchoet haElohiem (het Koninkrijk van G’d), waar Jesjoea
haMasjiach centraal staat, aan de wereld te brengen.
Matt. 4:17
Van toen af begon Jesjoea te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het
Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen (d.w.z. het is nu gekomen, je
kunt er deel aan hebben!).
Matt. 9:35
En Jesjoea trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun
synagogen, en Hij predikte het goede nieuws van het Koninkrijk en genas
iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.
Marcus 1:14
En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jesjoea naar Galilea en
predikte het goede nieuws van het Koninkrijk van G’d, en Hij zei: De tijd is
vervuld en het Koninkrijk van G’d is nabijgekomen; bekeer u en geloof het
goede nieuws.

En bij deze opdracht heeft Jesjoea een bepaalde prioriteit. Jesjoea bracht
het goede nieuws eerst naar het Joodse volk!

Matt. 15:21–24
En Jesjoea ging vandaar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en
Sidon. En zie, een Kananese vrouw, die uit dat gebied kwam, riep naar
Hem: Heere, Zoon van David, ontferm U over mij! Mijn dochter is ernstig
door een demon bezeten. Maar Hij antwoordde haar met geen woord. En
Zijn talmidiem kwamen naar Hem toe en vroegen Hem: Stuur haar weg,
want zij roept ons na. Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar
gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël.
En deze prioriteit gaf Jesjoea ook door aan zijn sjelichiem (gezanten,
apostelen)!
Matt. 10:5–7
Deze twaalf zond Jesjoea uit en Hij gebood hun: U zult u niet op weg
begeven naar de heidenen (volkeren) en u zult geen enkele stad van de
Samaritanen binnengaan, maar ga liever naar de verloren schapen van
het huis van Israël. En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der
hemelen is nabijgekomen.
De eerste Messiasbelijdende Joden volgden de prioriteit van hun Rabbi en
Masjiach:
Dit was hun boodschap: Hand. 3:25–26
U (het Joodse volk) bent kinderen van de profeten en van het verbond dat
G’d met onze vaderen sloot, toen Hij tegen Abraham zei: En in uw
nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. G’d, Die
Zijn Knecht Jesjoea heeft doen opstaan, heeft Hem eerst naar u gezonden
om u hierin te zegenen dat Hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte
daden.
Hand. 11:19
Zij nu die, door de verdrukking die in verband met Stefanus
plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land door tot
Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, terwijl zij tot niemand het Woord
spraken dan alleen tot de Joden.
Hand. 13:4–5
Zij dan, uitgezonden door de Roeach haKodesj (Heilige Geest) ,
vertrokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus. En toen zij in
Salamis gekomen waren, verkondigden zij het Woord van G’d in de
synagogen van de Joden; en zij hadden bovendien Johannes als dienaar.
Hoewel de sjaliach Sjaoel (de Apostel Paulus) geroepen was om het goede
nieuws te brengen naar de volkeren, hield hij de prioriteit van Jesjoea
aan, om het goede nieuws eerst te brengen aan de Joodse gemeenschap:

Hand. 14:1
En het gebeurde in Ikonium dat zij samen de synagoge van de Joden
binnengingen en zo spraken dat een grote menigte, zowel van Joden als
van Grieken, geloofde.
Hand. 17:1–2
En zij namen de weg door Amfipolis en Apollonia en kwamen in
Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. En Paulus ging naar
zijn gewoonte bij hen naar binnen en drie sabbatten lang ging hij met hen
in gesprek vanuit de Schriften.
Hand. 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.
Hand. 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 G’d.
Hand. 28:17–23
En het gebeurde na drie dagen, dat Paulus hen die de voornaamsten van
de Joden waren, bijeenriep. En toen zij bijeengekomen waren, zei hij
tegen hen: Mannen broeders, ik, die niets gedaan heb tegen het volk of
de gewoonten van de vaderen, ik ben uit Jeruzalem als gevangene
overgeleverd in de handen van de Romeinen.
En de sjaliach Sjaoel (de Apostel Paulus) zegt ook waarom dit zijn
prioriteit is:
Rom. 11:13–15
Want tegen u, heidenen (de gelovigen uit de volkeren), zeg ik: Voor zover
ik apostel van de heidenen (volkeren) ben, maak ik mijn bediening
heerlijk, om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot
jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden. Want als hun
verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun
aanneming anders dan leven uit de doden?
Rom. 10:1
Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor
Israël is gericht op hun zaligheid (behoud).
Dus het goede nieuws van het Malchoet haElohiem (Koninkrijk van G’d) en
Jesjoea haMasjiach is eerst bestemd voor het Joodse volk: Israel! Er staat
in:

Rom. 1:16
Want ik schaam mij niet voor het goede nieuws van de Masjiach, want het
is een kracht van G’d tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de
Jood, en ook voor de Griek.
Dus het goede nieuws is altijd eerst voor het Joodse volk en dan voor de
volkeren. Waarom? Omdat de verlossing voor de wereld via het Joodse
volk loopt!
Joh. 4:21–22
Jesjoea zei tegen haar (de Samaritaanse vrouw): Vrouw, geloof Mij, de
tijd komt dat u niet op deze berg, en ook niet in Jeruzalem de Vader zult
aanbidden. U aanbidt wat u niet weet; wij (de Joden) aanbidden wat wij
weten, want de zaligheid (de verlossing) is uit de Joden.
Rom. 11:12
Als dan hun (Israel, het Joodse volk) val voor de wereld rijkdom betekent
en het feit dat zij achteropkomen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te
meer hun volheid!
Zelfs de wederkomst van Jesjoea is verbonden met het tot geloof komen
van het Joodse volk:
Hand. 3:17–21
En nu weet ik, broeders (het Joodse volk), dat u het uit onwetendheid
gedaan hebt, evenals uw leiders, maar G’d heeft op die manier vervuld
wat Hij bij monde van al Zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de
Masjiach lijden zou. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden
uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het
aangezicht van de Eeuwige, en Hij Jesjoea haMasjiach zal zenden (dus het
tot geloof komen van het Joodse volk, het ‘opdat’, zal resulteren in de
wederkomst van Jesjoea haMasjiach) , Die tevoren aan u verkondigd is.
Hem moest de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden
hersteld, waarover G’d gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige
profeten door de eeuwen heen.
Matt. 23:39
Want Ik (Jesjoea) zeg u (inwoners van Jeruzalem, het Joodse volk): U zult
Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de
Naam van de Eeuwige!
Dit ‘totdat’ heeft te maken met het tot geloof komen van het Joodse volk.
Dan zullen zij Jesjoea verwelkomen als de Masjiach. Dan zullen zij (als
volk) zeggen: Baroech haBa, beSjem Adonai! (gezegend is Hij die komt in
de Naam van de Eeuwige).

Daarom is het de opdracht van de gelovigen uit de volkeren, de prioriteit
van Jesjoea te volgen en zich te ontfermen over het Joodse volk, door het
brengen van het goede nieuws.
Rom. 11:29–31 (met wat uitleg)
Zij (Israel: het Joodse volk) zijn naar het goede nieuws vijanden om
uwentwil (voor de volkeren), naar de verkiezing zijn zij (het Joodse volk,
die op grond van het briet-Miela – verbond van de besnijdenis, geroepen
zijn) geliefden om der vaderen wil. Want de genadegaven (onverdiende
gunst) en de roeping G’ds zijn onberouwelijk (de Eeuwige blijft trouw aan
Zijn verbond!). Want evenals gij (gelovigen uit de volkeren) eertijds aan
G’d ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun
(het Joodse volk) ongehoorzaamheid, zo zijn ook dezen (het Joodse volk
van Paulus’ generatie) nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u
(gelovigen uit de volkeren) betoonde ontferming ook zij (het Joodse volk)
thans ontferming zouden vinden (dus de Eeuwige heeft zich ontfermd over
de volkeren en Hij roept de volkeren op, om zich met diezelfde
ontferming, die zij van de Eeuwige hebben ontvangen, te ontfermen over
het Joodse volk!). Want G’d heeft hen allen (Jood en niet-Jood) onder
ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen (Jood en niet-Jood)
te ontfermen.
Tot slot het volgende: voor het brengen van het goede nieuws aan Joodse
mensen hoeven de gelovigen uit de volkeren (Christenen) niet Joods te
worden! Statistieken laten zien, dat de meeste Joodse mensen tot geloof
zijn gekomen door Christenen, dus door niet-Joden! Maar als Joodse
mensen tot geloof gekomen zijn, behoren de gelovigen uit de volkeren
(Christenen) hen te brengen naar Messiasbelijdende Joodse gemeenten.
Zo kunnen Messiasbelijdende Joden, de Eeuwige aanbidden door Jesjoea,
vanuit hun eigen Joodse identiteit. Gelovigen uit de volkeren kunnen
betrokken zijn bij de Messiasbelijdende Joodse gemeenten. Want de
Messiasbelijdende Joodse gemeenten hebben de gelovigen uit de volkeren
nodig! Zij hebben hen nodig, om hen te helpen het goede nieuws van het
Koninkrijk van G’d en Jesjoea haMasjiach aan Joodse mensen te brengen
en om de Messiasbelijdende Joodse beweging met alle beschikbare
middelen te ondersteunen! Maar ook als de gelovigen uit de volkeren niet
in Messiasbelijdende Joodse gemeenten zitten, kunnen zij toch betrokken
zijn bij de Messiasbelijdende Joodse beweging. Dit kunnen zij doen door
gebed en andere vormen van ondersteuning. Want het gaat hierbij niet
om ònze prioriteiten! Immers wij (Jood en niet-Jood) volgen als talmidiem
van Jesjoea zíjn prioriteit!
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