TALMIDIEM MET EEN MITSWE!
Het Hebreeuwse woord „talmidiem‟ betekent: leerlingen, discipelen of volgelingen.
Als we geloven dat Jesjoea de Messias is, dan zijn wij Zijn talmidiem. Verder
behoren we het woord „talmidiem‟ te plaatsen in de context van Jesjoea‟s
Hebreeuwse cultuur. Dan heeft het woord „talmidiem‟ de betekenis van het zijn van
Tora-leerlingen. Jesjoea de Messias, is dus onze Tora-leraar. Hij is onze Rabbi!
De Tora heeft verschillende mitswot (enkelvoud is: mitswe). Dit woord kunnen we het
beste vertalen met „opdrachten‟. Het zijn de positieve opdrachten (dingen die we
behoren te doen) en de negatieve opdrachten (dingen die we behoren te laten). Met
„Tora‟ bedoelen wij het onderwijs van heel G‟ds Woord, in het bijzonder de vijf
boeken van Mosjee.
Ook Jesjoea heeft zijn talmidiem mitswot gegeven! Bij het volgen van Jesjoea staat
één mitswe centraal! Het is de opdracht het b‟sorat ha-Malchoet ha- Elohiem (het
goede nieuws van het Koninkrijk van G‟d) bekend te maken! Waarom? Omdat de
Eeuwige niet wil dat mensen verloren gaan, maar door Jesjoea bij Zijn Koninkrijk
zullen horen!
1 Tim. 2:3–4
Dit is goed en welgevallig in de ogen van G-d, onze Redder (Verlosser), die wil dat
alle mensen gered (behouden) worden en de waarheid leren kennen. (NBV)
Jesjoea bracht het b‟sorat ha-Malchoet ha- Elohiem (het goede nieuws van het
Koninkrijk van G‟d)! Daartoe heeft de Eeuwige Hem gezonden!
Matt. 4:17
Vanaf dat moment begon Jesjoea zijn verkondiging. „Kom tot inkeer (doe tesjoevá,
bekeer u),‟ zei Hij, „want het Koninkrijk van de hemel is nabij!‟ (d.w.z. het wordt nu
bekend gemaakt en u kunt er nu deel aan hebben!)
Matt. 4:23
Hij trok rond in heel Galilea; Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het
goede nieuws van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het
volk.
Matt. 9:35
Jesjoea trok rond langs alle steden en dorpen, Hij gaf er onderricht in de synagogen,
verkondigde het goede nieuws over het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke
kwaal.
En Hij gaf deze opdacht ook aan zijn talmidiem:
Matt. 10:7–8
Ga op weg en verkondig: “Het Koninkrijk van de hemel is nabij.” (D.w.z. het wordt nu
bekend gemaakt en u kunt er nu deel aan hebben!) Genees zieken, wek doden op,
maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben
jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven! (zie ook: Lukas 10:8–9)

Markus 16:15–16
En Hij zei tegen hen: „Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het
goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered (zal niet verloren
gaan), maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld (zal verloren gaan).
Maar Jesjoea had één prioriteit bij het verkondigen van het goede nieuws van het
Koninkrijk van G‟d: Zijn prioriteit is het Joodse volk!
Matt.15:24
Hij antwoordde: „Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van
Israël.‟
Matt.10:5–6
Deze twaalf zond Jesjoea uit, en Hij gaf hun de volgende instructies: „Sla niet de weg
naar de gojiem (de volkeren, heidenen) in en bezoek geen Samaritaanse stad. Ga
liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël.
En daarom schrijft de Sjaliach (Apostel) Sjaoel (Paulus) ook in zijn brief aan de
Messiasbelijdende gemeente te Rome:
Rom. 1:16
Voor dit goede nieuws (evangelie) schaam ik mij niet, want het is G‟ds reddende
kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere
volken.
En verder in Romeinen 10:1
Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot G‟d voor Israël is gericht
op hun redding (behoud, zaligheid).
Dus wij hebben als talmidiem, als volgelingen van Jesjoea, een mitswe, een
opdracht! Deze opdracht is het b‟sorat ha-Malchoet ha- Elohiem (het goede nieuws
van het Koninkrijk van G‟d), waarin Jesjoea de Messias centraal staat, eerst aan
Joodse mensen bekend te maken! Jesjoea wil niet dat Joodse mensen verloren
zullen gaan, maar bij Zijn Koninkrijk zullen gaan horen! De tegenstander van de
Eeuwige weet dit maar al te goed! Hij zal er alles aan doen, om te voorkomen dat wij
aan Joodse mensen het goede nieuws bekend maken. Er zijn heel wat excuses te
bedenken om het goede nieuws niet eerst aan Joodse mensen bekend te maken. Ik
zal er een paar noemen.


“Jesjoea de Messias laat Joodse mensen niet verloren gaan”
(zie Rom. 3:9, 21–22; 2:9–11).



“Joodse mensen komen wel tot geloof als de Eeuwige aan hen laat zien dat
Hij de Messias is.” (Rom. 9:1–3 Waarom heeft Sjaoel zo‟n grote droefheid?
Rom. 10:12–15 Hoe zullen zij dan gaan geloven?)



“Christenen kunnen niet meer het goede nieuws verkondigen aan Joodse
mensen, omdat de Christelijke kerk hen zo afschuwelijk heeft vervolgd. We
moeten Joodse mensen alleen maar liefhebben en hen niet over Jesjoea
vertellen.” (Rom. 1:16)

Dat is waar - de Christelijke kerk heeft Jesjoea in een heidens jasje gestoken en in
Zijn Naam verschrikkelijke dingen gedaan! Maar dit is niet de waarheid over de
persoon van Jesjoea de Messias! Wij behoren in de naam van Jesjoea de wandaden
en de gruwelen van de Christelijke kerk te benoemen als anti-messiaans! En wij
behoren de anti-Tora boodschap van de Christelijke kerk te verwerpen. Wij behoren
terug te keren naar de Tora van Mosjee en de boodschap van de profeten, en dit te
zien als een belangrijk fundament van ons geloof! Ik zou willen zeggen: „Trek weg uit
Babylon, kom uit van haar! Keer terug naar Jeroesjalajiem!‟ De ware volgelingen van
Jesjoea de Messias behoren de waarheid van de persoon van Jesjoea in woord en
daad bekend te maken! Terecht heeft een Messiasbelijdende Joodse broer eens
gezegd: „Joodse mensen het goede nieuws van Jesjoea te onthouden is een vorm
van antisemitisme!„ Als wij zeggen van Joodse mensen te houden, maar ons niet
bekommeren om hun eeuwige behoud….dan mogen wij ons afvragen of wij de
opdracht van Jesjoea wel serieus nemen. Misschien zit er ergens in ons hart een
stuk onverschilligheid? Of een stuk eigenbehoud? Misschien zijn we bang voor
onbegrip, afwijzing of vervolging? Jesjoea huilde over Jeroesjalajiem. Waarom?
Huilen wij? Zien wij wat Jesjoea ziet? Is ons hart gebroken over de dingen die zijn
hart breken? Jesjoea zegt in Lukas 6:46 „Waarom roepen jullie “Heer, Heer” tegen
Mij, maar doen jullie niet wat ik zeg?‟ Als Jesjoea onze Heer en Meester is, dan
behoren wij zijn mitswot (opdrachten) uit te voeren. In het bijzonder de mitswe
(opdracht) het b‟sorat ha-Malchoet ha-Elohiem (het goede nieuws van het Koninkrijk
van G‟d) aan Joodse mensen bekend te maken. Dit hoeft u natuurlijk niet alleen te
doen. We behoren dit samen als Messiaanse gemeente te doen! Want samen
vertegenwoordigen wij een plaatselijke gemeente van Jesjoea. Samen
vertegenwoordigen wij Hem, om vanuit Hem het goede nieuws van de Messias eerst
aan Joodse mensen bekend te maken. Wij zijn talmidiem met een mitswe!

