EEN MESSIASBELIJDENDE (MESSIAANSE) GEMEENTE
Wat is een Messiasbelijdende gemeente en wat een Messiaanse gemeente? Laten
we eerst kijken naar het woord ‘gemeente’, hiermee bedoelen wij niet een gebied dat
door burgemeester en wethouders wordt bestuurd, maar met ‘gemeente’ bedoelen
wij het woord dat in de Bijbel voorkomt. In het Hebreeuws wordt hiervoor het woord
‘kahal’ gebruikt, en betekend ‘vergadering’ of ‘samenkomst’. In de Septuagint (de
Griekse vertaling van het eerste testament, de Tenach) wordt het woord ‘kahal’
vertaald met ‘ecclesia’. De ‘ecclesia’ was in de Griekse oudheid de ‘volksvergadering’
in Athene en andere Griekse steden. Dit woord bestaat uit twee delen, namelijk ‘ec’,
dat ‘uit’ betekent, en ‘clesia’ van ‘caleho’: ‘geroepen’. Dus de ‘ecclesia’ bestaat uit de
‘uitgeroepenen’. “Dat is de kerk”, zou iemand kunnen zeggen. Maar dit is niet juist!
Het woord ‘kerk’ is een west-Germaans woord, dat afgeleid is van het Griekse woord
‘kuriakon’, huis van de Heer. Pas later werd het woord ‘kerk’ ook gebruikt om het
Griekse ‘ecclesia’ aan de duiden. Ten tweede betekent het woord ‘kerk’ het instituut
van het Christelijk geloof. Maar ‘de gemeente’ is niet ‘de kerk’, het instituut van het
Christelijk geloof! Verder hebben we vanuit het Jodendom het woord ‘beet
haKnesset’, dat ‘huis van Samenkomst’ betekent. In het Grieks wordt het woord
‘Synagoge’ gebruikt (plaats van Samenkomst). In het Jiddisch wordt dit ‘Sjoel’
genoemd, van het Duitse Schule.
Dus wat is ‘de gemeente’? Hier zijn twee antwoorden op:
1. ‘De gemeente’ bestaat uit allen die bij het Joodse volk of tot de Joodse
gemeenschap behoren.
2. ‘De gemeente’ bestaat uit allen (Joods of niet) die bij de geloofsgemeenschap
van het Malchoet haElohiem (het Koninkrijk van G’d) horen.
Het hangt ervan af in welke context dit woord in de Bijbel staat. Want niet àllen van
het Joodse volk horen automatisch bij de geloofsgemeenschap van het Malchoet
haElohiem; zie bv. Matt. 3:5–9; Rom. 2:28–29; 9:1–8). Evenmin horen allen uit de
volkeren hier automatisch bij. ‘De gemeente’ bestaat uit ‘de (uit)geroepenen’ uit het
Joodse volk èn de volkeren (zie Rom. 9:24; 1 Kor. 1:24). En deze ‘(uit)geroepenen’
horen bij het Malchoet haElohiem vanwege hun geloof in de Eeuwige. Ze hadden en
hebben dezelfde hartsgesteldheid en hetzelfde geloof als Avraham, het gaat hierbij
om allen die vóór, tijdens, en na de komst van Jesjoea de Messias leefden. Op een
dag zal heel het Joodse volk tot de geloofsgemeenschap van het Malchoet
haElohiem gaan horen.
Dus de (universele) gemeente is de geloofsgemeenschap van het Malchoet
haElohiem, die verbonden is met Jesjoea de Messias, die vanaf de grondlegging der
wereld is geslacht. Maar wat is de plaatselijke gemeente dan? Zij is de
geloofsgemeenschap die plaatselijk Jesjoea de Messias en het Malchoet haElohiem
vertegenwoordigt.
Waarvoor staat een Messiasbelijdende (Messiaanse) gemeente? Het is een
gemeente die belijdt, dat Jesjoea de beloofde Messias is, dit hoort centraal te staan

in een Messiasbelijdende of Messiaanse gemeente. Wat is een Messiasbelijdende
(Messiaanse) gemeente nog meer? Zij is een geloofsgemeenschap. Het Westers
denken is individualistisch. Het Bijbelse Joodse denken is dit niet! In het Bijbels
Joods denken wordt veel meer de nadruk gelegd op het gemeenschappelijke. Het
individuele heeft wel een plaats, maar dan wel als een schakel in het geheel, het om
de Misjpooche (de familie, de geloofsgemeenschap). Een Messiasbelijdende
(Messiaanse) gemeente is een geloofsgemeenschap van talmidiem van Jesjoea de
Messias.
Centraal in deze gemeenschap staat Zijn mitswe om… elkaar lief te hebben zoals Hij
ons heeft liefgehad! (Zie Joh. 15:9–17; 1 Joh. 3:11–23; 1 Joh. 4:7–21). Jesjoea heeft
gezegd: ‘Hierdoor zullen allen inzien dat jullie Mijn talmidiem zijn: als jullie elkaar
liefhebben’ (Joh. 13:35).
Wat is dus een Messiasbelijdende (Messiaanse) gemeente? Het is een gemeente
waar Jesjoea de Messias en Zijn Tora-leer centraal staan, en waarbij wij vanuit onze
verbintenis met Hem elkaar leren liefhebben en doen wat Hij van ons vraagt.
Het woord ‘Tora’ betekent niet ‘wet’, maar ‘instructie’ of ‘onderwijs’. Specifiek
bedoelen wij hiermee de vijf boeken van Mosjee. In het algemeen bedoelen wij
hiermee de Tora, de Nevi’iem (de profeten) en de Ketoeviem (de geschriften), ook
wel foutief ‘het oude testament’ genoemd. Jesjoea onderwees als Rabbijn zijn
talmidiem hoe zij de Tora van de Eeuwige behoren na te volgen, daarbij zei Hij:
‘Wie dus ook maar één van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen
leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het Koninkrijk van
de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het Koninkrijk van
de hemel in hoog aanzien staan’ (Matt. 5:19).

