Joodse volgelingen van Jesjoe’a
door de eeuwen heen
Nadruk op het tijdvak 1800 -1945:
de bloeiperiode van de Hebreeuwse Christenen
- Waarom kwamen juist in deze tijd zoveel Joden
in het geloof in de Messias?
- Hoe kwamen ze tot geloof?
- Waarom was na 1945 hier nagenoeg niets meer
van over?

Joodse volgelingen van Jesjoe’a
door de eeuwen heen
In 1909 publiceerde Rev. Aaron Bernstein
een boek, ‘Some Jewish Witnesses for
Christ’
Opvallend: meeste Joden die in dit boek
worden genoemd, zijn in de 19e eeuw tot
bekering gekomen.

Het idee bestaat dat de Messiaans Joodse beweging pas na 1967 is
ontstaan en tot bloei is gekomen. Maar is dat zo?

Volgens betrouwbare schattingen* bedroeg het aantal
Joodse christenen in 1918:
Hongarije:
Oostenrijk :
Polen:
Rusland:

97.000
17.000
35.000
60.000

En kleinere aantallen in andere Europese landen
*(bron: Hugh J. Schonfield, History of Jewish Christianity, 1928)

Karakteristiek is het levensverhaal van de auteur
Rev. Aaron Bernstein:
- 1841: geboren in Skalat, sjetl in het district van Tarnopol.
- Orthodoxe, chassidische opvoeding
- 1858 onderwijs-assistant in Moldavie.
- Hier werd het eerste contact gelegd met Rev. W. Mayer, zendeling
in Jassy
- Later kreeg hij een NT in het Hebreeuws, kwam door het lezen
ervan tot geloof.

Karakteristiek is het levensverhaal van de auteur
Rev. Aaron Bernstein:
- 1863: samen met 9 andere Joden gedoopt
- 1871: als zendeling naar Jeruzalem, daarna in Bukarest, Liverpool,
Parijs, Frankfurt en London.
- schreef vele boeken en tractaten in het Hebreeuws, Jiddisch en Engels
- Als hij waren er velen

Bijvoorbeeld: Phillipp Trostianetzky (1890- 1979)
uit Rusland
Citaat:
“Zo kwam ik (in 1943) in aanraking met Trostianetzky en zijn vrouw….
We droegen alle drie een ster…. Hij en zijn vrouw hadden geen telefoon,
spraken onderling Jiddisch, gingen volkomen onmodieus gekleed. Hij
zat altijd met zijn hoofd in de boeken, las de Bijbel van Genesis tot
Openbaring in de grondtalen , kende de joodse chassidische traditie. Een
gedrongen mannetje, weltfremd in praktische zaken, maar wat een
kennis…
- Geworteld in de joodse traditie en in de Tenach en Talmoed
- Volgeling van Jesjoe’a en groot kenner van het N.T.
- Evangelische en chiliastische visie op de toekomst van Israel
-(vergl. Johannes de Heer )

De negentiende eeuw en begin twintigste eeuw is de
bloeiperiode van de Jodenzending geweest
Waarom juist in die tijd?
En niet eerder?

Gezien de Europese voorgeschiedenis is het zeer verbazingwekkend dat
er nog Joden tot bekering zijn gekomen.

Vanaf de uitstorting van de Heilige Geest op de eerste Pinksterdag hebben Joden
Jesjoea als Messias gevolgd.

De drieduizend die tot bekering kwamen op de eerste Pinksterdag waren allen
Joden en/of Jodengenoten.

Weliswaar vormden de gelovigen uit de volkeren al gauw de meerderheid binnen
het Lichaam van de Messias, maar de invloed van de Joodse Christenen bleef
onevenredig groot .
Joodse christenen functioneerden als leraren binnen de gemeenten

De verhoudingen met andere Joden waren niet zo slecht als men vaak denkt.

De anti-joodse geschriften van de kerkvaders en de vijandige houding van de
Joodse leiders ten opzichte van Joodse christenen valt te verklaren vanuit:

- men bezocht elkaars diensten
- er waren goede contacten tussen Joden en (Joodse) christenen
- men vierde met elkaar de Joodse feesten
- pas als het christendom staatsgodsdienst wordt, komt hieraan een eind

Vierde eeuw tot aan de Franse Revolutie:
De donkere eeuwen
- Europa onder ‘christelijk’ bestuur
- Noord-Afrika en het Midden-Oosten onder islamitisch bestuur

- Eeuwenlange strijd tussen christenen en moslims
- Spanje; Kruistochten; het Ottomaanse Rijk.
- Joden tussen het aambeeld van kruis en halve maan
- Aantal Joodse slachtoffers als gevolg van de pogroms en vervolgingen
- Vanaf de derde eeuw tot aan 1933 geschat op zes miljoen!

Gedwongen doop:

614, Spanje: de Visigothische koning Sisebut laat bij decreet 90.000 Joden
onder dwang dopen.

9e eeuw, Frankrijk
11e eeuw, Engeland en Duitsland (als gevolg van de Kruistochten)
1391: Sevilla, Spanje ; de eerste pogrom, waarbij Joden tot de doop
worden gedwongen
1400: 200.000 Marranen in Spanje

1496: Portugal: de gehele Joodse gemeenschap onder dwang gedoopt 	
  

Vandaar de uitspraak:
"Water wordt in drie gevallen onnuttig vergoten: ten eerste als het in de zee stroomt,
ten tweede als men het bij wijn giet en ten derde als men er Joden mee doopt.“

- Nog steeds associëren Joden de doop met vervolging en Jodenhaat.
- Vandaar het scheldwoord: gesjmadden (gedoopten)
- Toch zijn er altijd individuen geweest die vanuit overtuiging Jesjoea als Messias
hebben (h)erkend en gevolgd.

Voorbeelden van Joodse gelovigen:
- Simon Abilus uit Praag, in 1694 door zijn vader gedood, omdat hij zijn geloof niet
wilde afzweren.
- Cohen Todoros, Florence 16e eeuw, schreef een boek met zijn
bekeringsgeschiedenis.
-Daniel Alexanderson uit Rouen, Frankrijk, 1621 schreef over zijn
bekeringsgeschiedenis.
-Mandl Christof, uit Hongarije, gedoopt in 1534, schreef “
- Jezus is de Messias”.

Waarom veranderde dit in de 19e eeuw?

1) Verlichting en Franse Revolutie:

- Verlichting: alle mensen zijn gelijk (ook Joden!)
- Ook onder Joden sloegen de ideeën van de Verlichting aan:
Haskala (Moses Mendelsohn)
- Amerikaanse Revolutie in 1787 en Franse Revolutie 1792
- De ideeën van de Verlichting in praktijk gebracht.

Pas na 150 jaar was de emancipatie van de Joden in Europa een feit.

- Verenigde Staten: 1787
- Frankrijk: 1790; Nederland:1791; Engeland: 1832; Zwitserland: 1874.
- Als laatste Oost-Europa: Roemenie: 1933.

Gevolgen voor de Joden:
-Joodse identiteit niet meer bepaald door de godsdienst
- Velen willen helemaal af van hun Joodse identiteit, bijvoorbeeld door
zich te laten dopen
- toename van het antisemitisme
- citaat: ‘In landen als Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije en Hongarije is
iedereen antisemiet’

Antwoorden van de Joden op de emancipatie

- Hervorming van de Joodse godsdienst: Liberaal
en Reform
- Volledige assimilatie aan de christelijke cultuur
en religie (doop en gemengde huwelijk)
- Terug naar de orthodoxie
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- Haskala met als gevolg de herleving van het Jiddisch.
- Politiek Zionisme
- Bekering tot Christus

Waarom veranderde dit in de 19e eeuw?
1) Verlichting en Franse Revolutie
2) Ontstaan van zendingsgenootschappen onder de
Joden

1795: London Missionary Society
1809: London Society for the Promotion of Christianity
Amongst the Jews (LSPCJ), ook wel genoemd:
London Jews Society (LJS)
Hierna vele andere zendingsgenootschappen, in andere landen,
Zowel kerkelijk als interkerkelijk

Ontstaan van zendingsgenootschappen onder de Joden
- Vanaf het begin sterk gericht op Palestina en haar Joodse bevolking
- Gemeenschappelijke theologische en geestelijke visie

- Nadruk op het profetische Woord: met name de toekomst van de wereld en
het herstel van Israel
- Kerntekst: Rom. 11:26 ‘Gans Israel zal behouden worden’.
- Eerst post-millennianisme , later pre-millennianisme
- Liefde voor het Joodse volk

Gemeentestichting onder Joden slecht sporadisch

- De eerste gemeente gesticht in Kishinev door Joseph Rabinowitz
- Later ook gemeenten in Argentinie, Verenigde Staten en Berlijn

Meeste evangelisten waren van zelf van Joodse komaf
Markante persoonlijkheden waren:
-Joseph Rabinowitz (1837-1899) - Moldavië
- Yechiel Lichtenstein of Herschensohn ( 1830 – 1912)
-Rabbi Isaac Lichtenstein (1825-1928) Hongarije
-Chaim ‘Lucky’ Pollak (1854 – 1916) mn. USA.

Hoe kwamen Joden tot het geloof in de Messias?
1) Door het lezen van het Nieuwe Testament
2) Door getuigenissen / brochures/ pamfletten van Joodse evangelisten
3) Door dromen, visioenen, de stem van God

Er werd bij ons thuis nooit over God gesproken. Op een dag zat ik thuis na
te denken. Er gebeurden allerlei rare toevallige dingen. „Ook toevallig”, zei
ik maar steeds. „Ik val van het ene toeval in het andere. Ik lijk wel een
toevallenlijer.” En ineens kwam er een stem. Ik heb in mijn leven nooit
stemmen gehoord, voordien niet en nadien ook niet meer. Maar die stem
die was er, heel kalm, heel rustig. Het klonk een beetje als een mannenstem
en die zei: „Als je voor dat woord toeval nou eens het woord God
invulde.” Ik keek om, want ik dacht dat er iemand achter me stond, die er
niet stond, en ik zei stomverbaasd: „God, bestaat die dan?” Meer niet.

Einde van een wereld

In 1927 had de International Hebrew Christian Alliance
147.000 leden, waarvan
17.000 in Oostenrijk,
25.000 in Polen en
60.000 in Rusland.

- In 1945 aan het eind van de Tweede Wereldoorlog was hier nagenoeg niets
meer van over.
-Tussen de 60.000 en 120.000 Joodse Christenen kwamen
- om bij moordpartijen en in de gaskamers.

De eerste gemeentestichting in Europa van Joodse christenen vond
plaats in de kampen en getto's

- Getto van Warschau 1942 : Protestantse gemeente olv. Ds. Ernst Flatow
- Kamp Westerbork: Protestantse noodgemeente olv.
Max Enker en Srul (Paulus) Tabaksblatt
- Huize Barneveld: Protestantse noodgemeente

Theresienstadt: In 1944 was 10 % van de gevangenen lid van een
christelijke denominatie, slechts weinigen overleefden
Getuigenis van Hans Werner Hirschberg, rechter in Berlijn
The light of the gospel shone brightly in Theresienstadt. One tenth of the Jews
who had been interned there belonged to a Christian confession. Some were
Protestants, some Catholics.
“The Catholic and Evangelical Jews lived together as brethren in harmony. In
Theresienstadt the words of Jesus, that we may all be one, became reality . . .
and we prayed publicly for Pastor [Martin] Niemöller and other Christians
who were in concentration camps. I think that we were the only people who
really had freedom to do that. No one could commit us to a concentration
camp, for we were already in a concentration camp.”
“Many of our ‘church members’ had, although they had been baptized, never
really considered being followers of Jesus until they came to Theresienstadt.
But here, under the influence of God’s word, many of them were truly
converted. Jews who had been Christians in name only became true
Christians.
Many Mosaic Jews and Jews who had no faith whatsoever found Jesus and
were saved in Theresienstadt.

Gevolgen van de Holocaust

- Vernietiging van de Europese tak van de Hebrew Christian Alliance
- Er is heel veel brochures en boeken over de Bijbel en het geloof in
de Messias geschreven in het Jiddisch en premodern Hebreeuws.
Wat is daarvan over?
- De meeste traditionele kerken besluiten dat zending onder het Joodse
volk niet meer kan, na de moord op zes miljoen Joden.

Maar God laat Zijn werk niet los: na 1967:
ontstaan van de Messiaanse Beweging!

