Joods Messiaanse Gemeente ''Beit Nitzachon''
Hoe kunnen we één zijn in de Mashiach?
De Messiaanse beweging in Nederland is in ontwikkeling en bestaat uit vele verschillende
gemeenten en karakters. Er moet nog veel gebeuren om al deze gemeenten met elkaar te
verbinden om een éénheid te kunnen vormen. Waar moeten wij op gericht zijn als wij een
echte éénheid willen zijn? Wat zegt het woord van JHWH hierover? Yeshua haMashiach
bid over de éénheid in het tiflat Kohén haKadol (het hogepriesterlijk gebed) hij zegt: '' Mogen
ze allen één zijn, zoals u, mijn Vader, in mij bent en ik in u. Mogen ze in ons één zijn. Dan zal de
wereld geloven dat u mij hebt gestuurd. (Jochanan 17:21)'' De aramese versie van de b'rit

hachaddasha maakt de connectie met de hebreeuwse Tanach. Het aramese woord voor
één is ''  חדghad'' en is direct te koppelen aan het hebreeuwse woord ''  דאחדechad''.
Yeshua bid voor ons en vraagt aan Vader of wij één mogen zijn zoals Hij één is met Vader.
Yeshua haMashiach verklaard in Jochanan 10:30: '' Ik en de Vader zijn één (echad)''. Wat voor
een éénheid is dit en wat betekend dit voor ons? Onze geloofsbelijdenis zegt iets
opvallends over JHWH Elohim:
להינו יהוה דאחד
שָ מע יׂ שָ ר יאל יהוה ֹא י
Luister Jisraeel JHWH onze Elohim JHWH is één. (D'wariem 4:6)
Als we meerdere teksten uit de Tanach bestuderen kunnen wij meer gaan begrijpen van
het woord Echad (één):
a. Zo komt het dat een man zich los maakt van zijn vader en moeder en zicht hecht aan zijn
vrouw, en hij (echad) één van lichaam word.(Bereshiet 2:24)
b. Ooit werd er op aarde één (echad) enkele taal gesproken.(Bereshiet 11:1)

De man en de vrouw zijn twee losse personen maar worden toch één vlees. We spreken
over twee personen die één worden. Ooit was er op aarde één taal en was er geen
verwarring maar éénheid. Na de spraakverwarring van de toren van Bavel ontstond er
verwarring. Het woord ''echad'' heeft vaak te maken met éénheid. Als Yeshua zegt dat hij
echad (één) met de Vader is bedoeld hij dat hij een éénheid met JHWH is. Als wij belijden
dat ''JHWH echad'' is belijden wij dat JHWH een éénheid is met zijn zoon. Voor deze
éénheid bad Yeshua in het t'filat Kohén haKadol (Jochanan 17:21). Wij moeten daarom een
éénheid zijn met JHWH Elohim! Rav Shaoel leert dat het liefhebben van je vrouw (echad
zijn) direct in verbinding staat met het liefhebben van Yeshua haMashiach: '' Mannen, heb
jullie vrouw lief zoals ook de Mashiach zijn gemeente heeft liefgehad en zichzelf voor haar heeft
gegeven, om haar te heiligen en te reinigen met de wassing en met het woord. En hij zal de
gemeente voor zichzelf oprichten wanneer ze geprezen en smetteloos is, zonder rimpel of iets
anders is, maar het zal heilig en vlekkeloos zijn. (Efeshiem 5:25-27)'' HaMashiach heeft zichzelf

voor ons gegeven om ons te heiligen en te reinigen, zo moet een man ook met zijn vrouw
omgaan. De liefde van Yeshua moet zijn drijfweer zijn in alles. Deze liefde maakt ons
heilig en rein. Als wij in deze liefde zijn dan kan Mashiach een gemeente oprichten –
omhoogheffen – omdat we dan zonder smet of rimpel zijn. We zullen gezegend zijn door
Yeshua. Echte éénheid is enkel door Yeshua te ontvangen........... wij moeten zeker zijn van de
autoriteit van Yeshua.
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Er ligt een geheim in de hebreeuwse letters van de naam Yeshua. In het hebreeuws en
aramees schrijft men Yeshua op de volgende manier  יי שועen zijn naam betekend; Jah
brengt verlossing. De vraag is hoe brengt JHWH verlossing? In het oud (foenisisch)
hebreeuws zagen de letters eruit als een afbeelding. De betekenis van een woord wordt
hierdoor verduidelijkt. Laten we de betekenis van Yeshua gaan onderzoeken vanuit het
oud hebreeuws.
De betekenis van  – יי שועYeshua in het oud (foenisish) hebreeuws

( יJod) betekend: hand en staat voor: maken of een daad.
( שShin) betekend: tand en staat voor: vernietigen en herhalen.
( וWaw) betekend: nagel/spijker en staat voor: vaststellen
( עAijin) betekend: oog en staat voor: zien,weten ervaren.
Wij moeten verlost worden van onze zonden, er is niemand die zonder zonde is. Hoe
ontvangen wij Yeshua verlossing van deze zonden? Door de hand wordt de daad verricht
en deze brengt vernietiging van de zonden voor eeuwig (herhaling). De nagel/spijker stelt
het vast zodat wij zullen zien,weten en ervaren........ verlossing komt door Yeshua. Als onze
verlossing enkel gekoppeld is aan  יי שועen het offer wat hij bracht kunnen wij echad met
JHWH zijn' er is geen andere weg. Wat is jouw verlangen en waar ben jij op gericht, leef jij in
de zekerheid van Yeshua (verlossing)?
Éénheid in Mashiach is een bovennatuurlijk proces van heiliging en reiniging, en is niet
mogelijk zonder de zekerheid dat jij bent verlost van je zonden. Bedenk dat de Bijbel ons
waarschuwt voor de instelling van de mens in het einde der tijden: '' Maar weet dat er in de
laatste dagen harde tijden zullen aanbreken. Mensen zullen zichzelf liefhebben, het zilver
liefhebben, bluffers, trots, lasteraars, ongehoorzaam aan hun eigen mensen, ontkenners van
genade, misdadig,beschuldigers, onderworpen aan begeerte, wreed, haters van het goede, verraders,
impulsief en arrogant zijn, met meer liefde voor begeerten dan liefde voor Elohim, Ze hebben een
vorm van vrees voor Elohim maar staan ver van zijn macht. Verwerp degene die zo is.(Timothiem
3:1-5)'' De misjna (rabbijns geschrift) leert hetzelfde als Rav Shaoel dit doet in de brief aan
Timothiem: '' Tegen de komst van de Mashiach zal de onbeschaamdheid groot zijn en de duurte
haar hoogtepunt bereiken; de wijnstok zal wel zijn vrucht geven,maar de wijn zal duur zijn. De
regering zal tot loochening van Elohim overgaan en er zal geen terechtwijzing zijn. De leerzaal zal
voor ontucht dienen. Galilea zal verwoest, en Gablán verlaten zijn. De mensen van de grens
trekken rond van stad tot stad en vinden geen medelijden. De kennis der leraren komt in kwaden
reuk en zij, die zonden vrezen, worden geminacht; de waarheid ontbreekt, knapen maken
bejaarden beschaamd en bejaarden moeten voor jonge mensen opstaan. (Micha 7:6): , Ja een zoon
minacht zijn vader, een dochter staat tegen haar moeder op, een schoondochter tegen haar
schoonmoeder; iemands vijanden zijn zijn eigen huisgenoten''. Het voorkomen van de mensen uit
die tijd is als dat van een hond: de zoon schaamt zich niet voor zijn vader. Op wie kunnen wij
steunen? Op onze Vader in de hemelen. (Misjna Nasjiem – traktaat sota)'' Wij moeten ons niet

laten vormen door de wereld of door de mensen die in deze/onze dagen leven.
De waarschuwing die in de beide teksten verborgen is kan gelden als graadmeter.
Is er iets van deze beschreven kenmerken in ons leven aanwezig waardoor wij geen gemeenschap
kunnen hebben met haMashiach? Er zullen twee soorten mensen zijn voor de terugkomst van
Yeshua, mensen die één zijn met Yeshua en mensen die leven in religie of goddeloosheid.
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Onze opdracht is om één met Mashiach te zijn. Veel mensen vergeten dat de autoriteit van
Yeshua een eeuwige autoriteit is waar we alle schepselen voor moeten buigen:
''Ik bleef aanschouwen, in nachtelijke aanschouwing, en zie, met de wolken des hemels
mee genaakte iemand als een mensenzoon; hij bereikte de hoogbedaagde en mocht diens
aanschijn naderen. Hem werd verleend: heerschappij, waardigheid en koningschap,
en alle gemeenschappen, natiën en talen eerden hem:zijn heerschappij is een eeuwige
heerschappij die niet vergaat en zijn koningschap is er een dat niet wordt beschadigd!
(Daniél 7:13-14)'' In de B'rit haChaddasha beschrijft Rav Shaoel de vervulling van de
woorden van Daniél (Philiphiem 2:9 -11). Elke knie in de hemel op de aarde en onder de
aarde zal zich buigen voor Yeshua en erkennen wie hij (MarJah/JHWH) is.
Wie is Yeshua? Is dit een vraag binnen de messiaanse beweging? Zijn wij daadwerkelijk
op Yeshua gericht? De identiteitscrisis van de messiaanse beweging kan gestopt worden als
wij één worden met Mashiach Yeshua. Verdeeldheid komt voort uit ons vlees (zonde) en
stimuleert onze dominantie, arrogantie en manipulatie. Het woord leert ons dat deze
gedragingen onder tovenarij vallen. '' Voorwaar, weerspannigheid is de zonde der toverij en
ongezeglijkheid is afgoderij en het dienen van de terafiem (Shemoel alef 15:23)'' Deze zonde staat
de éénheid in Mashiach in de weg en heeft niets te maken met JHWH, Yeshua of
waarheid. Wat tovenarij concreet is zal ik formuleren in één zin.
''Tovenarij is de poging om de andere te controleren/manipuleren zodat de persoon gaat doen wat
jij wil. Dit gebeurt door gebruik van een andere geest als de Roeach hakodesh (Heilige geest).''Een
perfecte manier om tovenarij te stimuleren is redetwisten ( λογομαχεῖν – logomachein –
woorden strijd voeren): ''Herinner hen aan deze dingen en draag hen voor onze Meester op niet
te redetwisten over zinloze woorden tot afbraak van degenen die ze horen. Zorg ervoor dat je zelf
volledig staat tegenover Elohim, als een werker die zonder schaamte het woord van waarheid
recht verkondigt. Heb niets met zinloze woorden die geen nut verlenen, want ze voegen veel meer
toe aan de slechtheid van degenen die ermee bezig zijn. (Timothiem beth 2:14-16)''

We kunnen met elkaar het woord bestuderen en JHWH alle eer geven die hem toekomt.
Maar we kunnen ook discussiëren over het woord en onze eigen kennis centraal zetten.
Wie lukt het om te discussiëren zonder manipulatie of intimidatie te gebruiken? Uiteindelijk blijft
een ieder bij zijn standpunt en heeft men niet de éénheid in Mashiach bereikt. We kunnen
JHWH niet dienen met onze lippen, de oude profeten spraken deze zonde/blokkade uit
en lieten de B'ney Jisraeel weten wat daadwerkelijk het verlangen van JHWH was:

'' Dit zegt JHWH: Omdat dit volk mij naar de mond praat, mij slechts met de lippen dient, terwijl
hun hart ver van mij vandaan is; omdat hun ontzag voor mij louter plicht is, slechts aangeleerd en
door mensen opgelegd daarom zal ik opnieuw wonderen verrichten voor dit volk, indrukwekkende
wonderen en grootse daden . De wijsheid van de wijzen zal hun dan niet baten, het verstand van
de verstandigen houd zich verborgen. Wee degenen die hun ware bedoelingen diep verborgen
houden voor JHWH; die alles doen in duisternis en zeggen: 'Wie ziet ons? Wie weet wat wij
doen?'Jullie draaien de zaken om! Is klei soms meer dan de pottenbakker? (Jesjajahoe 29:13-16)''

Als wij niet gericht zijn op de pottenbakker en alles doen uit ontzag voor Hem raken wij
verwijderd van de Levende Elohim. We dienen Enige Elohim met onze lippen als we
eindeloos discussiëren en niet tot een punt van gemeenschap komen. Yeshua is de
woordenstrijd nooit uit de weg gegaan, maar wees het volk op Zijn Vader en op het
woord van JHWH. Een hier volgen een aantal teksten die ons inzicht geven hoe wij met
woorden twist moeten omgaan: Matitjahoe 15:1-13; 12:1-8; 16:1- 4; Loeka 6:6-11; Markos
12:13-17.

Joods Messiaanse Gemeente ''Beit Nitzachon''
Yeshua sprak woorden van Elohim als hij zijn mond opende en dit eindigde de discussie.
De mensen werden gewezen op JHWH en teruggeworpen op hun eigen
verantwoordelijkheid. Met onze lippen kunnen wij JHWH niet dienen, enkel door Elohim
te leren kennen via zijn woord en het ervaren van Zijn vernieuwende kracht zien wij wie
 יהוהJHWH is! Het is Yeshua die ons daarnaartoe leidt.
Het rabbijns jodendom is niet het jodendom uit de tijd dat Yeshua op aarde leefde.
Hoewel er wel veel raakvlakken zijn met het rabbijns jodendom was het authentieke
jodendom nog meer een zoektocht naar de tegenwoordige halagah. Dit gebeurde d.m.v
discussie en strijd. HaMashiach kwam juist in deze dagen om helderheid te scheppen.
Al deze discussies zijn opgeschreven in de joodse geschriften (Misjna,Talmoed,Midrasj).
We kunnen veel kennis en inzicht opdoen door deze bronnen te bestuderen, MAAR hier
zit ook een keerzijde aan. Het huidige jodendom heeft vastgesteld dat alles wat er in de
joodse geschriften staat waar is en dit woord daarom ook wel de mondelinge leer
genoemd. De vraag is: Moeten wij ons richten op deze gedocumenteerde discussies? In de
Talmoed staat een leer beschreven waar wij ons bewust van moeten zijn. In de BT Bava
Metsia 59b staat het volgende beschreven over de hallagah: ''….... Rabbi Eliëzer hield vol: als
de halacha aan mijn kant staat, laat dit dan vanuit de hemel worden bewezen.'Een hemelse stem
werd uitgezonden en en zei: 'Waarom twisten jullie met Rabbi Eliëzer; op alle punten heeft de
hallagah immers gelijk!' (D'wariem 30:12). Wat bedoelde hij daarmee? Rabbi Jeremijah zei:' Zij is
al op de Sinaï gegeven. Wij geven geen gehoor aan de hemelse stem, aangezien gij (Elohim) al op de
Sinaï in de geschreven hebt: '' volg in oordelen de meerderheid'' ( een rabbijnse interpretatie van
Shemot 23:2). Rabbi Natan ontmoette Eliahoe en vroeg hem: 'Hoe reageerde de heilige, Gezegend
zei Hij, daarop? Elijahoe antwoordde: Hij lachte en zei: Mijn kinderen hebben mij verslagen' Mijn
kinderen hebben mij verslagen!'' De discussie aangaande de hallagah was op dat moment in

volle gang. De rabbijnen gaven hun interpretaties en kwamen tot de conclusie dat het
woord van JHWH genoeg was om de hallagah vast te zetten, de hemelse stem werd
overbodig. Zij zeiden letterlijk wij luisteren niet naar de stem uit de hemel want U heeft
ons Uw woord gegeven. Volgens Rabbi Natan antwoordde JHWH dat zijn kinderen hem
verslagen hadden. Het commentaar op TB Bava Metsia 59b geeft de conclusie dat de
rabbijnen de macht hebben gekregen om de juiste interpretatie van de Torah te geven.
JHWH trekt volgens hen zijn handen af en laat alles aan de Rabbijnen over. Wordt JHWH
buitengesloten of niet?

Yeshua kwam niet voor niets in deze periode van de wereldgeschiedenis op aarde. Hij
heeft de Torah juist geïnterpreteerd (Matitjahoe 5:17-19). Als wij messiaans zijn moeten wij
ons voornamelijk richten op de interpretatie die Yeshua gaf....... dan ontvangen wij חופש
gofesh – vrijheid om de wil van JHWH te doen door gehoorzaam te zijn aan zijn woord.
 חופשheeft een diepe betekenis in zich als we per letter hebreeuwse letter het woord gaan
ontleden:

 = חMuur/ scheiding maken
 = וNagel/Spijker
 = פMond/stem/open
 = שTand/eeuwigheid (eten is een terugkerend proces)
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Het is niet moeilijk om deze woorden te begrijpen. Gofesh betekend: De muur die scheiding
maakt word vernietigt door de spijker. Hierdoor opent de mond van JHWH zich en spreekt hij
eeuwigheid (leven) over ons uit. Door Yeshua woord het hek/muur verwijderd want hij is de
enige die onze zonde d.m.v. de spijker aan het kruis genageld heeft. Als wij dit
aanvaarden zullen wij vrijgesproken worden en eeuwig leven. Wij worden dan mensen
die van hart besneden zijn en ervaren de chofesh van JHWH Elohim en kunnen wij één zijn
in Mashiach. Shaoel leert dat door Mashiach de ( חHek/Muur verwijderd is:
'' Bedenk hierom dat jullie natiën vroeger fysiek waren, maar jullie werden onbesneden genoemd door de besnijdenis,
wat het werk van handen is. Jullie waren in die tijd zonder de Masiach en vreemd van de manieren van Isrāʾyel en
buitenlanders voor het verbond van de belofte. Jullie waren zonder hoop en zonder Elohiem in de wereld. Maar nu zijn
jullie die ver af stonden, door Yeshuaʿ Mashiach naasten geworden door het bloed van Mashiach. Want hij is onze rust.
Hij maakte die twee tot één en hij heeft het hek dat in het midden stond verwijderd, En hij heeft de vijandschap
beëindigd (door zijn vlees en de Torah, vanwege de geboden op geboden). De twee heeft hij in zijn wezen een nieuwe
mens gemaakt en rust gebracht. Hij heeft de twee verzoend in één lichaam met Elohiem en heeft door zijn kruis de
vijandschap gedood. (Efeshiem/Efeze 2:11-16)''

4 vragen Bijbelstudie; Hoe kunnen we één zijn in de Mashiach?
1. Wat is de betekenis van een besneden hart? (D'wariem 30:6, Jeremijahoe 4:4, Romeihiem
2:29). Ben jij besneden van hart, hoe weet je dit wel/niet?
2. De b'rit hachaddasha leert ons dat als je spreekt je woorden als van Elohim moet
spreken ( 1 Kefa (Petrus) 4:11). Discussiëren is een menselijke eigenschap, en verstoort de
éénheid die Elohim ons wil schenken. Hoe kunnen wij ons beschermen om tijdens onze
meningsverschillen te zondigen met onze tong (woorden). Zodat de éénheid in Mashiach
bevorderd wordt i.p.v geblokkeerd!( 1 Timothiem 3:14-17)?
3. Waarom geloof jij in Yeshua haMashiach (wat is de basis van jou geloof)? Welke
verandering heeft Yeshua gebracht in jou leven en hoe uit je deze verandering?
4. Een uiting van het leven in éénheid met Mashiach uit je door te leven in éénheid met de
mensen om je heen. Specifiek met kinderen van JHWH. (T'hilliem 133:1, Mifalot
hashilichiem (Hand) 3:41-47) Het is een mitswa om je naaste lief te hebben als jezelf
(Wajikra 19:18, Jochanan 13:34-35). Hoe breng jij deze mitswa in praktijk? Is er een bijbels
fundament om in onmin met je naaste te leven en tevens in de éénheid van Mashiach?
Hoe kunnen wij als messiaans gelovige de éénheid in Mashiach bereiken – (Wat is het verlangen
van Elohim)?

