
Context 6  
Eerste gemeenten 



• Ons algemene perceptie vermogen (en overschatting daarvan).

• Vooraannames van de schrijver of ontvanger

• Wat was de vraag?

• Voor wie is de boodschap? (Doelgroep) 

• Kosten (en omvang) v/e brief >> toegankelijkheid. 

Context 1 - algemeen:

• Bereid tot vechten en sterven om Gods Torah te volgen. 

• Verlangen om streng afgebakende (religieuze) grenzen te stellen.

• Argwaan tegen Joden die “vreemden” willen laten aansluiten (geënt worden).

Context 2: Inter-testamentische periode  



Context deel 3a&b Joodse groepen 1ste eeuw

Essenen 
Therapeutae 

Chasidiem 

Herodianen 

Farizeeën 

Zeloten 
Sicarii 

Sadduceeën  

          Schriftgeleerden 

Samaritanen 

Overpriesters 
Hogepriester 

Priester 

Raad 

Leiders/Oudsten

Yeshua/Nazarenen

Gewelddadig

Vreedzaam

Gods Woord GeheelGedeeltelijk 



Yeshua en de Farizeeën (4a&b)
• Zij waarschuwden Hem dat Herodus Hem wilde doden 

• Geliefd bij en gerespecteerd door het volk. 

• Veel NT-discussies lijken op verschillen tussen Hillel & Shammai.

• Naar maatstaven van die tijd was de NT-polemiek van Yeshua mild.


• Yeshua had vele raakvlakken met de Farizeeën, veel meer dan met enige 
andere groep in die tijd.


• Mat 23:2-3 “ Neem al in acht wat de Farizeeën en Schriftgeleerden zeggen 
dat u in acht moet nemen, maar doe niet naar hun werken.


• Ondergrens >> als het tegen Torah ingaat. >> dan zeker niet.

• Bovengrens >> Kijk maar in hoeverre de Messias jou hierin leidt/ jij Hem volgt. 

• Belangrijk: halacha ≠ Torah    &  Yeshua gaf ruimte naar BEIDE zijden!



• 1) om de profetieën aangaande de Messias Zijn eerste komst te vervullen.

• 2) Hij overtrad geen enkel gebod uit Torah en was dus zondeloos (2 Cor 5:21).

• 3) Hij bracht het ultieme offer voor de zonden.

• 4) Hij gaf de juiste, en gezaghebbende interpretatie van Torah.

4 manieren hoe Yeshua de Wet en profeten vervulde

• Yeshua heeft nooit alle geboden gedaan, en zal ze ook NOOIT allemaal doen!

• Als Gods Wet (geheel of gedeeltelijk) niet meer van toepassing is waarom zouden 

er dan negatieve consequenties zijn voor iemand die onderwijst en of praktiseert 
dat zelfs het kleinste gebod niet meer van toepassing is?


• Ja Yeshua vervulde de Torah voor mijn verlossing, maar dat betekent geenszins 
dat ik geen geboden meer hoef te doen.

Snelle logische antwoorden op tegenwerpingen

Context deel 5 Mat 5:17-19 



Mat 5:17-19    Beknopte uitleg
1. We mogen niet denken dat Torah is afgeschaft.

2. Profeten & Wet zijn aan elkaar gelinkt mbt “lotsbestemming”.

3. καταλύω oplossen/afschaffen kwam Hij NIET DOEN.

4. πληρωσαι/volledig (voor) te doen kwam Hij WEL DOEN.

5. Hemel en aarde zijn er nog dus niets van Torah af.

6. Jesjoea is er nog niet en de dood wel, dus niets van Torah af.

7. Zelfs het kleinste gebod niet afschaffen en anderen zo leren.

8. Geboden doen en andere zo onderwijzen.

9. Theologen gebruiken Mt 5:17-19 NIET om afschaffing te “onderbouwen”. 

Onmogelijk ruimte voor de Wet is afgeschaft interpretatie 
• Deu 30:1-10 Israel keert in de laatste dagen terug naar Torah.

• Deu 13:1-6 Wonderwerker die oproept geboden niet te volgen is een test.

• Mat 23:2-3 Doe wat men zegt als men leest uit Torah.

• Mat 28:19 Onderwijs ALLE volken ALLES wat ik JULLIE onderwezen heb. 



Hoe te verklaren en Paulus zijn perspectief
• Ceremoniële-, morele-, civiele Torah zijn allemaal onbijbelse benamingen …


• “De betekenis van de woorden in Mat 5:17-19 zijn duidelijk. Christus is niet 
gekomen om het gezag van de Mozaïsche wet, die voor eeuwig bindend zou zijn 
voor de harten en gewetens van de mensen, omver te werpen.


• Zolang de wereld bestond, zou haar gezag permanent zijn. Commentatoren 
hebben hun vindingrijkheid uitgeput in pogingen om deze passage weg te 
redeneren, maar de betekenis ervan is te duidelijk om verkeerd te worden 
begrepen” (Internationaal kritisch commentaar).


• Paulus: 2 Tim 3:16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om …

• Te onderwijzen … (Wat goed is).

• Te weerleggen ... (Wat niet goed is).

• Te verbeteren ... (Hoe het wel goed te doen).

• Op te voeden in rechtvaardigheid (hoe houd je het goed).



• Hand 24:14 geloof alle dingen die geschreven zijn in de wet en in de Profeten.

• Hand 25:8 Noch tegen de wet van de Joden, noch tegen de tempel, iets overtreden.

• Rom 2:13 maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden;

• Rom 2:23 U die roemt op de wet, onteert u de HEERE door de wet te overtreden? 

• Rom 3:20 door de wet [is] de kennis van de zonde.

• Rom 3:31 Maken we dan de wet ongeldig door geloof? Zeker niet! Integendeel, wij 

bevestigen de Wet.

• Rom 6:15 Zullen we zondigen omdat we niet onder de wet maar onder de genade zijn? 

Zeker niet! 

• Rom 7:12- Daarom is de wet heilig, en het gebod heilig en rechtvaardig en goed.

• Rom 7:22  behagen in de wet van God naar de innerlijke mens.

• Rom 7:25 met het verstand dien ik zelf de wet van God,

Enkele van Paulus zijn pro-wet verzen…



Voorbeelden uit Handelingen 
• Hand 2:42 DE gebeden (tais proseuchais). 

• Hand 2:46 Bleven in de Tempel samenkomen.  
• Hand 3:1 ; 10:9 Gebedstijden (Shacharit >12 Mincha 12-18 en Ma’ariv <18 uur).

• Hand 5:34 Farizeeër Gamaliel waarschuwt Raad >> waarom als haaks op Hillel?

• Hand 6:7 Veel priesters werden volgers van Yeshua.

• Hand 9:20 ; 13:14 ; 18:4 Men blijft de synagoge bezoeken.

• Hand 15:2 Enige uit Judea …[Shammai >> onwaarschijnlijk (18 artikelen)] > Hillel.

• Hand 15:5 Sommigen van de sekte van de Farizeeën >> dus (ZEKER) niet allemaal.

• Hand 21:20 tienduizenden ijveraars voor de Wet.

• Hand 21:24 ; 24:17-18 Offers, geloften & gebruiken in de Tempel blijven doen.

• Hand 1:8 ; 15:2 “hoofdkantoor” in Jeruzalem.

• Hand 10 & 15 Actieve chassidische (genadige) behandeling van heidenen. 

• Hand 22:3 Paulus is onderwezen door Gamaliël.

• Hand 23:1-5 Paulus volgt Torah gebod mbt hogepriester op.

• Hand 23:6 Paulus zegt ik BEN (NIET was) een Farizeeër een zoon van een Farizeeër.



Kerkgeschiedenis



Kerkgeschiedenis

1517-1521 REFORMATIE



Voorbeelden van VROEGE scheefgroei 

• Hand 20:29 Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen 
binnenkomen, die de kudde niet sparen;


• Rom 16:17 En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die 
onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht 
dat u hebt ontvangen, en keer u van hen af. 


• 2 Cor 11:13 Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich 
voordoen als apostelen van Christus.


• 1 Tim 6:21 Sommigen, die deze kennis verkondigden, zijn van het geloof 
afgeweken. De genade zij met u. Amen.




Voorbeelden van VROEGE scheefgroei 
• 2 Tim 1:15 Dit weet u dat allen die in Asia zijn, zich van mij afgekeerd hebben. Tot 

hen behoren Fygellus en Hermogenes.


• 2:16 Maar ontwijk onheilige, inhoudsloze praat. Want zij die dat doen, zullen steeds 
meer in goddeloosheid toenemen. … Zij zijn van de waarheid afgeweken …


• Jac 4:4 Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met 
de wereld vijandschap tegen God is?


• 2 Pet 2:1 Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder 
u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen 
invoeren. 



Voorbeelden van VROEGE scheefgroei 
• 1 Joh 4:1 Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God 

zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.


• 2 Joh 7 Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen… 8 Let op uzelf, opdat 
wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen 
ontvangen. 9 Ieder die overtreedt en niet blijft in Christus zijn leer, heeft God niet;


• 3 Joh 10 …Hij belastert ons met kwaadaardige praatjes; en hiermee nog niet 
tevreden, erkent hijzelf de broeders niet en verhindert het hun die het wel willen 
doen en stoot hen uit de gemeente.


• Jud 1:4 Want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die tot dit oordeel al lang 
tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God 
veranderen in losbandigheid,


• Het is duidelijk dat satan niet stil zat…



Kerkgeschiedenis

1517-1521 REFORMATIE

<< 17 “kerken” in 400 jaar 

<< 6 “kerken” in 100 jaar 



30-196 AD

30

Jacobus 

1e leider van de gemeente in Jeruzalem.



30-196 AD

30
69

Jacobus 

Polycarpus 

Zou volgens overlevering 20 jaar hebben gestudeerd bij Johannes. 



30-196 AD

30
69

70

Jacobus 
Tempel  

Verwoest
Maar werd de offerdienst daarna niet hervat…?



30-196 AD

30
69
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Jacobus 

Polycarpus 
Amidah 

Tempel  
Verwoest

Samuel Katan voert de “12e zegen” in tegen volgelingen van Yeshua. 
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van Rome
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Amidah 
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Polycarpus 



Clemens: De Offerdienst ging door…?
• Wat de Heer ons ook heeft opgedragen te doen, behoren we te doen in 

overeenstemming met de vastgestelde seizoenen. 

• Hij beval dat de offers en diensten gewetensvol en niet willekeurig of 

ongeordend moesten worden uitgevoerd, maar op vastgestelde seizoenen en 
uren.


• Aangezien Clemens vervolgens verwijst naar de hogepriesters, de priesters en 
de levieten, is het duidelijk dat de ‘vastgestelde seizoenen’ die hij als 
essentieel beschouwt, die van de Levitische wet moeten zijn.


• Dus er werd nog geofferd voor de eeuwwisseling …

• Ook vooraanstaande gelovigen in Yeshua probeerden er heen te gaan … 

• Onder Vespanius (69-79) werd de eredienst, op de plaats v/d Tempel verboden.  
(Van Sjabbat naar zondag pag 162)
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 Ignatius aan de Magnesiërs (98)
• 8.1 Laat u niet verleiden door vreemde doctrines, noch door verouderde 

fabels, die nutteloos zijn.

• 8.2 Want als we zelfs tot op de dag van vandaag leven volgens de manier 

van Joodse concepten, dan geven we toe dat we geen genade hebben 
ontvangen: want de goddelijke profeten leefden zoals Jesjoea deed.


• De dag van vandaag >> waarom dit schrijven als dit geen (groot) probleem is?


• 9.1 Als dan degenen die in oude praktijken hadden gewandeld tot nieuwe 
hoop zouden komen, niet langer Judaïsch sabbatten te houden, maar ze te 
houden volgens hoe onze Heer ze hield … 


• ... laat een ieder van u de sabbat op een geestelijke manier houden, zich 
verheugend in meditatie over de wet ….


• Hij pleit voor het houden van de Shabbat en ‘meditatie’ over de wet, maar dan 
niet op een Joodse manier. Dus niet ‘of’ maar ‘hoe’!
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Eusebius
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Eusebius (ca 100 AD)
• ... na de dood van de tiran keerde hij [Johannes] terug van het eiland 

Patmos naar Efeze, ging hij op hun uitnodiging naar de aangrenzende 
gebieden van de heidenen,  

• om op sommige plaatsen bisschoppen aan te stellen, op andere plaatsen 
om hele kerken op orde te brengen , elders om iemand voor de bediening 
te kiezen van degenen die door de Geest waren aangewezen ... “ 
 

• Wanneer zouden de brieven van Johannes (met al zijn vermaningen) zijn 
geschreven, hiervoor of erna?  

• Iraeneaus: “…de kerk in Efeze, gesticht door Paulus, en waar Johannes 
permanent verbleef…, is een waarheidsgetrouwe getuige … van de 
apostelen.



30-196 AD

30
69

70

Jacobus 

Tempel  
Verwoest

 Clemens  
van Rome

85

Amidah 

96

Polycarpus Ignatius

98

Eusebius

100
117

Hadrianus

Anti Joodsere houding, kloof tussen de gemeente en Judaïsme groeit.



30-196 AD

30
69

70

Jacobus 

Tempel  
Verwoest

Clemens  
van Rome

85

Amidah 

96

Polycarpus Ignatius

98

Eusebius

100
117

Hadrianus

133

Bar 
Kochba

Verbod Shabbat/Besnijdenis/Studie Torah >> Opstand breekt uit. 
Door de valse Messias doet de gemeente niet mee, kloof vergoot.
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Verbod op Joden in Israël.



De Joodse bisschoppen
• De eerste vijftien bisschoppen van Jeruzalem waren allemaal besneden 

joden; en de gemeente waarover zij de leiding hadden, verenigde de wet 
van Mozes met de leer van Christus.


• Het was vanzelfsprekend dat de primitieve traditie van een kerk die slechts 
veertig dagen na de dood van Christus werd gesticht en bijna evenveel 
jaren onder de onmiddellijke inspectie van zijn apostel werd bestuurd, zou 
moeten worden aanvaard als de standaard van orthodoxie. 

• .Er is opgemerkt dat de maagdelijke zuiverheid van de kerk nooit werd 
geschonden door schisma of ketterij vóór de regering van Trajanus of 
Hadrianus, ongeveer honderd jaar na de dood van Christus. 

• Verval en ondergang van het Romeinse Rijk, Deel I, Hoofdstuk XV,



De Joodse bisschoppen
• Eusebius: “Zij [15 Joodse bisschoppen] ontvingen de kennis van Christus 

in zijn pure vorm, 

• en ze werden goedgekeurd door degenen die in staat waren om over 

dergelijke zaken te oordelen, en het episcopaat (bisschop-ambt) waardig 
werden geacht.”


• Zij volgen Torah en dat is de pure vorm volgens hem, waarom dan afwijken? 

• Joodse christenen, althans in Palestina, hielden nauwgezet de sabbat, de 
jaarlijkse joodse feesten, de uren van dagelijks gebed en het hele 
Mozaïsche ritueel.


• Geschiedenis van de christelijke kerk, hoofdstuk 9. Oak Harbor, WA: Logos 
Research Systems, Inc. 1997 door Philip Schaff
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Entree van heidense bisschoppen
• Eusebius: Ze kozen Marcus als hun bisschop, een prelaat (bestuurlijke 

macht) van de heidenen, en hoogstwaarschijnlijk een inwoner van Italië of 
van enkele van de Latijnse provincies.


• Het grootste deel van de gemeente deed op basis van zijn 
overredingskracht afstand van de Mozaïsche wet, die ze in de praktijk 
meer dan een eeuw hadden volgehouden.  

• Door deze opoffering van hun gewoonten en vooroordelen kochten ze gratis 
toegang tot de kolonie Hadrianus.


• [Voorafgaand aan deze actie] drongen "de Joodse bisschoppen aan op 
de letterlijke naleving van de wet.”



Verbod op besnijdenis van niet-Joden

• Caesar Antonius Pius (138-161 AD): 
• "Door een schriftelijk bescheid van de vergoddelijkte Pius is het alleen 

toegestaan voor Joden om hun eigen zonen te besnijden; een persoon 
die niet van die religie is en die dat wel doet, krijgt de straf van iemand die 
een castratie uitvoert"


• (Modestinus, Corpus Jurus Civilis: Digesta 48:8:11).
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Polycarpus versus Anicetus ~150 AD
• “En toen de gezegende Polycarpus in Rome was in de tijd van 

Anicetus, waren ze het enigszins oneens over bepaalde dingen …  
Ze … besloten geen ruzie te maken over deze kwestie.


• Want Anicetus kon Polycarpus niet overhalen om te stoppen met 
observeren wat hij altijd had waargenomen met Johannes, de 
discipel van onze Heer, en de andere apostelen met wie hij omging;


• En Polycarpus kon Anicetus niet overhalen om het in acht te nemen, 
aangezien hij (Anicetus) zei; dat hij de gewoonten moest volgen van 
de priesters die hem waren voorgegaan … 
… [ongeacht wat de apostelen leerden en overleverden]. 

• Dus gewoonten volgen van niet-Joden die tegen Torah ingaan is ok …?



Justinus de Martelaar Dialoog met Trypho (~147-161 AD) 

• Er waren in Justinus zijn tijd vele gelovigen uit de heidenen die het niet 
“riskeerden om enige omgang te hebben met of openlijk gastvrijheid te 
verlenen aan” …


• … deze gelovigen uit de Joden die “geloofden in en gehoorzaam waren 
aan” Christus maar die ook de joodse inzettingen onderhielden. 

• #67 Van Sjabbat naar zondag (Samuelle Bacchiocchi) pag.155. 



Justinus de Martelaar Dialoog met Trypho (~147-161 AD) 
• Zowel de conservatieve als de liberale Ebionieten (een gelovige Joodse 

groep) “ijverig waren om te blijven bij de letterlijke naleving van de 
Sjabbat”. De conservatieven meenden dat de heidenen verplicht moesten 
worden te leven volgens de Wet van Mozes. 


• Justinus probeerde zijn Joodse vriend Thryphus ervan te overtuigen zondag 
te gaan vieren, en meende dit vanuit de Tenach te kunnen aantonen. 

• Nergens maakt hij melding dat de zondag al in plaats is gekomen van de 
Shabbat niet bij Joden (of gelovigen uit heidenen). 
 

• Van Sjabbat naar zondag pag.144. 



Iraeneaus (~170 AD) 

• Vroeg “christelijke sekte” bestond tot ~5e eeuw of zelfs de 12e. 

• “Zij die Ebonieten worden genoemd … brengen:

• de besnijdenis in de praktijk …

• en volharden door deze inzettingen van de wet in de joodse manier 

van leven …

• en ze bidden richting Jeruzalem, alsof dat het huis van God was.” 

• #63 Van Sjabbat naar Zondag pagina 155
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Polycrates: de Brief (aan Victor) ~195 AD
• "Met betrekking tot Pesach,


• We letten nauwgezet op de exacte dag; noch toevoegen, noch 
wegnemen.


• Want ook in Azië zijn grote lichten in slaap gevallen. Onder hen 
bevinden zich de apostelen Filippus en Johannes, Polycarpus en 
anderen.


• Al dezen vierden de 14e dag van de maand, in overeenstemming 
met het evangelie, in geen enkel opzicht afwijkend, maar volgens de 
regel van het geloof.”  

• Waar in het evangelie staat de 14e ?? >> Tenach !! 



Polycrates: de Brief ~195 AD
• "Want zeven van mijn familieleden waren bisschoppen; en ik ben de 

achtste. Ze hielden ALTIJD de dag waarop men het zuurdeeg opbergde. 

• Ik heb de Broeders over de hele wereld ontmoet en heb elke Heilige Schrift 
doorgenomen.


• Ik zou de aanwezige bisschoppen kunnen noemen, die ik naar uw wens 
heb ontboden; wiens namen [...] een grote menigte zouden vormen.


• En ze gaven hun ... unanieme toestemming voor de brief.” 

• Ik ben niet bang voor de dingen waarvan wordt gezegd dat ze ons angst 
aanjagen. Want diegenen die groter zijn dan ik hebben gezegd: 


• “We behoren God meer te gehoorzamen dan mensen”.



Polycrates: de Brief ~195 AD

• 14e dag zoals apostelen. 


• Evangelie is inclusief Torah. 


• God meer gehoorzamen dan mensen.
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Raad van Caeserea
• Wat was de beslissing van Victor?

• Excommuniceer ze …

• Iraeneaus (die aan de kant van Victor stond) schreef Victor en berispte hem.

• Wat deed Victor toen? Hij besloot dat er het jaar daarna een Raad in 

Caesarea zou zijn waarbij de bisschoppen van Azië niet werden uitgenodigd. 

• Dan bespreken we het onderwerp wanneer we Pasen (Pascha) moeten 
vieren.


• We zullen het er allemaal over eens zijn.

• En het wordt dus GEWELDIG! God zij geprezen … 

• En dat is precies wat er gebeurde.. .



Bardesane (180-223)

• "Mijn discipelen heiligen de zondag en niet de zaterdag en ze beoefenen de 
besnijdenis niet zoals de christenen in Judea.” 

• (Bagatti, L'Eglise, pp. 8,9) 

• (zie ook Shabbat naar Zondag #70 blz 155) 

• Christenen in Judea beoefenen nog steeds de Shabbat en besnijdenis …



Eusebius (~ 260-340 A.D.)

• Want Ebionieten beschouwden hem als een eenvoudige en gewone man, die 
alleen gerechtvaardigd was vanwege zijn superieure deugd, en die de vrucht 
was van de omgang van een man met Maria. 


• Volgens hen was de naleving van de ceremoniële wet absoluut 
noodzakelijk, omdat ze niet gered konden worden door het geloof in Christus 
alleen en door een overeenkomstig leven. 



• "Er waren echter anderen, behalve zij, die dezelfde naam droegen, maar de 
vreemde en absurde overtuigingen van de eerste vermeden en niet ontkenden 
dat de Heer werd geboren uit een maagd en uit de Heilige Geest. 


• Maar niettemin, voor zover ze ook Zijn pre-existentie weigerden te erkennen, 
God, Woord en Wijsheid zijn, wendden ze zich af tot de goddeloosheid van 
eerstgenoemde, vooral toen ze, net als zij, probeerden de lichamelijke 
eredienst van de wet strikt na te leven.” 

• Nazoreeërs zijn de afstammelingen van de Aramees sprekende gelovigen die 
naar Transjordanië waren gevlucht en die “zich afscheidden van de rest van 
de gemeente omdat zij de joodse naleving van de sjabbat en de 
besnijdenis nog steeds als geldend beschouwden”.


• (Shabbat naar Zondag #70 blz 155)

Eusebius (~ 260-340 A.D.)



• “5,4 Dus in die korte periode dat ze Jessaeërs werden genoemd – na de 
hemelvaart van de Heiland en nadat Marcus in Egypte had gepredikt – 
scheidden zich bepaalde andere personen af”, hoewel ze volgelingen 
van de apostelen waren, zo u wilt.  

• Ik bedoel de Nazoreeërs, die ik hier presenteer. Ze waren Joods, waren 
gehecht aan de Wet en hadden de besnijdenis. 

• 7,1 Maar deze sektariërs die ik nu schets, negeerden de naam van Jezus en 
noemden zichzelf geen Jessaeërs, hielden niet de naam van Joden of 
noemden zichzelf Christenen - maar "Nazoreeërs", van de plaatsnaam 
"Nazareth", alstublieft! Het zijn echter gewoon complete Joden.” 

Epiphanus in Panarion 29 (~374 - 375 A.D.)



• “7,2 Ze gebruiken niet alleen het Nieuwe Testament, maar het Oude 
Testament net zo goed als de Joden. 


• Want in tegenstelling tot de vorige sektariërs, verwerpen ze de wetgeving, 
de profeten en de boeken die de Joden 'Geschriften' noemen niet. 


• Ze hebben geen andere ideeën, maar belijden alles precies zoals de Wet 
het verkondigt en op de Joodse manier - behalve hun geloof in Christus, 
als je wilt! (3) 


• Want zij erkennen zowel de opstanding van de doden als de goddelijke 
schepping van alle dingen, en verklaren dat God één is en dat zijn 
Zoon Jezus Christus is.”

Epiphanus in Panarion 29 (~374 - 375 A.D.)

• Welke boodschap is op het eerste gezicht, aantrekkelijker? Regels of niet?



• “7,4 Ze zijn opgeleid tot correctheid in het Hebreeuws. Want onder hen 
worden de hele Wet, de profeten en de zogenaamde Geschriften – ik 
bedoel de poëtische boeken, Koningen, Kronieken, Esther en al de rest – in 
het Hebreeuws gelezen, zoals ze zeker door Joden worden gelezen. 


• (5) Ze verschillen alleen in het volgende van Joden en verschillen van 
christenen. 


• Ze zijn het niet eens met de Joden omdat ze tot geloof in Christus zijn 
gekomen; 


• maar omdat ze nog steeds geketend zijn door de wet – besnijdenis, de 
sabbat en de rest – zijn ze niet in overeenstemming met christenen.” 

• “De rest” >> Joodse halacha die ze zoveel het gaat volgen …?

Epiphanus in Panarion 29 (~374 - 375 A.D.)



Epiphanus in Panarion 29 (~374 - 375 A.D.)

• “7,7 Tegenwoordig wordt deze sekte van de Nazoreeërs gevonden in 
Berea bij Coelesyria, in de Decapolis bij Pella en in Bashanitis op de 
plaats die in het Hebreeuws Cocabe-Khokhabe wordt genoemd. 


• (8) Want dat was de plaats van oorsprong, aangezien alle discipelen 
zich in Pella hadden gevestigd nadat ze Jeruzalem hadden verlaten –


• Christus zei hun Jeruzalem te verlaten en zich terug te trekken vanwege de 
komende belegering. En om deze reden vestigden ze zich in Peraea en, 
zoals ik al zei, brachten ze daar hun leven door. 


• Dat was waar de Nazoreeën-sekte begon.”

• Tegenwoordig, dus tegen het eind van de 4e eeuw waren ze er nog steeds…



Hiëronymus vraagt aan Augustinus (eind 4e eeuw)
• “Als dit jouw mening is, of liever omdat het jouw mening is, dat alle Joden 

die geloven schuldenaars zijn om de hele wet te doen, dan zou je, als 
bisschop van grote faam in de hele wereld, uw leer publiceren en u 
inspannen om alle andere bisschoppen over te halen het met u eens te zijn.” 


• Het was dus NOG STEEDS een punt van discussie! 

• In paragrafen 9 en 10 worden Petrus, Paulus en alle andere gelovige 
Joden in Jeruzalem ervan beschuldigd hypocrieten en huichelaars te zijn 
voor het volgen v/d Torah. (Gal 1:18 Hand 18:18 en 21:17-26).


• “11. We hebben daarom geleerd dat zowel Petrus als Paulus uit angst voor 
de Joden deden alsof ze de voorschriften van de wet in acht namen.”


• Yeshua waarschuwde voor hypocrisie (o.a. Mat 23:2-3).

• Angst voor de Joden was voor de hemelvaart (Joh 7:13 ; 19:38 ; 20:19). 



Hiëronymus vraagt aan Augustinus (eind 4e eeuw)
• “… dat sinds de prediking van het evangelie van Christus, de gelovige Joden 

er goed aan doen de voorschriften van de wet na te leven, 

• dwz in het brengen van offers zoals Paulus deed, 

• in het besnijden van hun kinderen, zoals Paulus deed in het geval van 

Timoteüs, 

• en het houden v/d Joodse Sabbat , zoals alle Joden gewend zijn te doen. 


• Als dit waar is, vervallen we in de ketterij van Cerinthus en Ebion (Ebionieten), 
die, hoewel ze in Christus geloofden, door de vaders werden vervloekt voor 
deze ene fout, 


• dat ze de ceremoniën v/d wet vermengden met het evangelie van Christus, 
en beleden hun geloof in wat nieuw was, zonder los te laten wat oud was.” 


• Heeft men wellicht het kind (Torah) met het badwater (Yeshua is enkel mens) 
weggegooid…?



Hiëronymus vraagt aan Augustinus (eind 4e eeuw)

• “In onze eigen tijd bestaat er een sekte onder de Joden in alle synagogen 
van het Oosten, die de sekte van de Minei wordt genoemd, en zelfs nu 
door de Farizeeën wordt veroordeeld. 


• De aanhangers van deze sekte zijn algemeen bekend als Nazoreeërs; zij 
geloven in Christus, de Zoon van God, geboren uit de maagd Maria; en ze 
zeggen dat Hij die geleden heeft onder Pontius Pilatus en weer is 
opgestaan, dezelfde is als degene in wie wij geloven. 


• Maar hoewel ze zowel joden als christenen willen zijn, zijn ze noch het 
een noch het ander." 

• Deze laatste opmerking is tamelijk herkenbaar…



Hiëronymus vraagt aan Augustinus (eind 4e eeuw)

• Hiëronymus zijn angst: 

• “Als er echter voor ons geen andere keuze is dan de Joden in de Kerk op te 

nemen, samen met de gebruiken die door hun wet zijn voorgeschreven; 

• als, kortom, het voor hen geoorloofd wordt verklaard om in de kerken van 

Christus voort te zetten wat ze gewend waren te beoefenen in de 
synagogen van Satan, 


• dan zal ik je mijn mening over de zaak vertellen: 

• ze zullen geen christenen worden, maar ze zullen ons Joden maken.”



Hiëronymus vraagt aan Augustinus (eind 4e eeuw)
•                                              Nodig voor redding?
• 16 “laten we nu uit uw onderwijs leren welke goede dingen die Joods waren, hij 

behield. U zult antwoorden: 

• "De ceremoniële vieringen waarin zij de gewoonte van hun vaderen bleven 

volgen, op de manier waarop deze door Paulus zelf werden nageleefd, 
zonder te geloven dat ze überhaupt noodzakelijk waren voor redding." 


• Ik begrijp niet helemaal wat u bedoelt met de woorden, "zonder te geloven dat 
ze überhaupt nodig zijn voor redding." Want als ze niet bijdragen aan redding, 
waarom worden ze dan in acht genomen?  

• .En als ze moeten worden nageleefd, dragen ze in elk geval bij tot redding; 
vooral gezien het feit dat sommigen, door ze te observeren, tot martelaren zijn 
gemaakt: 


• want ze zouden niet in acht worden genomen tenzij ze bijdroegen tot redding.”

• Efe 2:8-9 …we zijn gered door genade en niet door werken…



Hiëronymus vraagt aan Augustinus (eind 4e eeuw)

• “Maar het naleven van wettelijke ceremonies is niet neutraal; het is goed of 
slecht. 


• Je zegt dat het goed is. 


• Ik bevestig dat het slecht is, en niet alleen slecht als het wordt gedaan 
door niet-Joodse bekeerlingen, maar ook als het wordt gedaan door 
Joden die hebben geloofd.”



Samenvatting 
• Deu 30:1-10 >> Mat 5:17-19 >>Mat 28:19 >> Handelingen >> 2 Tim 3:16.

• 50-90 Scheefgroei al ten tijde van de eerste brieven.

• 85      Samuel Katan voert de “12e zegen” in tegen de gelovigen in Yeshua.

• 96      Offerdienst gaat door.

• 98      Ignatius roept op om Torah niet op Judaïstische manier te volgen. 

• 133    Bar Kochba-opstand brengt verdere scheiding.

• 135    Na 15 Joodse & Pro Torah leiders gaat de Jeruzalem gemeente om.

• 150    Polycarpus blijft Pascha op de 14e vieren en leven volgens Torah.

• 155    Justinus schrijft over groepen die de Torah nog naleven.

• 195    Raad van Caeserea besluit (eenzijdig) om Pasen te gaan vieren.

• 200    In Judea worden Shabbat en Torah nog steeds gevolgd.

• 300    Eusebius beschrijft minstens 2 groepen die Torah nog volgen.

• 375    Epiphanius zegt dat ze alles doen zoals de Joden maar met Yeshua.

• 400    Hieronymus geeft aan dat ze er nog zijn en bang is om Jood te worden.


