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VERDENKING EENSGEZINDHEID EN SAMENWERKING 

 

Vandaag de dag leven we in een wereld waarin we zien dat het lichaam van de Messias 

Jesjoea wereldwijd aan het groeien is. Toch zien we in ons Europa dat er een groot verval 

is in gemeentes en kerken. Wat is overgebleven binnen het Lichaam van de Messias is 

veelal ontzettend verdeeld onderling. De ene denominatie strijd tegen de andere, en de ene 

broeder verheft zich boven de ander. Dit gaat allemaal ten kostte van relaties, en daarmee 

ten koste van het werk dat God hier in Europa door ons heen wil verrichten. 

Soms vraag ik me af, wanneer we zo met elkaar omgaan, of we wel de goede strijd voeren? 

De grootste verdeling zien we tussen de messiaanse gemeenschappen en de rest van de 

kerkelijke wereld. De messiaanse beweging is een fenomeen dat sinds de laatste twee 

decennia groeit in Europa. Wonderlijk genoeg zijn het vooral christenen die ontdekken dat 

Gods Woord nog meer verrijking geeft in het Oude Testament, dan ze eerder hadden gedacht. De Tora wordt in 

deze beweging weer van belang en vooral de Bijbelse feesten en het volk Israël krijgen een centrale rol in hun 

levensstijl. Al met al ontzettend bijzonder omdat het Oude/Eerste Testament/Tenach in een beter licht komt te staan 

dan voorheen! Toch zijn er ook valkuilen binnen de Messiaanse beweging. Er ontstaat geregeld een mentaliteit van 

trots, namelijk, dat wij het Woord van God nu beter kennen dan mensen uit de kerken en wij daarmee dus beter 

zijn... Alles uit de kerken wordt bestempeld als afgodisch, verkeerd en slecht. Dit gaat ten koste van relaties en ten 

koste van het grotere Lichaam van de Messias hier in Europa. De achtergrond die God heeft gebruikt om ons te 

maken tot wie we vandaag de dag zijn geworden, verachten en verafschuwen we tot en met kerst aan toe. 

Tegelijkertijd zien we aan de andere kant van de medaille dat de kerkelijke wereld een vastgeroeste angst heeft ten 

opzichte van mensen die zich graag willen verdiepen in de Tora, de Bijbelse Feesten en het volk Israël. Die angst 

gaat zo ver dat mensen die zich op deze manier willen verdiepen worden uitgesloten en als ketters worden 

bestempeld. Waar komt die angst vandaan...? Zetten we soms Israël op een hoger plek dan God zelf? Is het omdat 

men bang is dat wij Jesjoea als de Messias verlaten omdat mensen te wettisch worden? En het zijn reële angsten, 

want helaas komt het voor. Maar… zijn er ook niet veel mensen uit de kerken die hun Heiland verlaten? De 

werkelijkheid is dat de meerderheid van de mensen uit de messiaanse beweging gewoon oprechte mensen zijn die 

Gods heilsplan door de Bijbel heen beter willen leren begrijpen. Dit is toch juist geweldig! Toch moet de messiaanse 

beweging niet hoogmoedig worden. Dit omdat wij allemaal maar ‘ten dele kennen’(1Kor.13:9). Dit betekent dat de 

messiaanse beweging stukjes openbaring heeft ontvangen, maar tegelijkertijd dat er ook mensen zijn uit andere 

kerkelijke bewegingen die weer andere stukjes openbaringen hebben verkregen van onze Vader. Het hebben van 

profetisch inzicht vergt dus een hoge mate van nederigheid omdat niemand de gehele waarheid heeft. Het is soms 

moeilijk voor beide partijen om open te blijven naar elkaar en te blijven proberen van elkaar te leren… 

De oorzaak van de problematiek zit hem vooral in het ‘hokjes denken’. Als wij ons pinkster, evangelisch, hervormd, 

gereformeerd of messiaans noemen zijn dat hokjes van leefwerelden met bepaalde begrenzingen om ons veilig te 

doen laten voelen. Deze hokjes creëren echter verdeling en uitsluiting van elkaar. Dit omdat de ene waarheid volgens 

ons niet naast de andere waarheid kan bestaan. Zou God Zijn plan door ons als gemeenschappelijke lichaam zo 

bedoeld hebben? Zou het ene orgaan nu echt tegen het andere orgaan kunnen zeggen dat het nutteloos is...? 

Jesjoea heeft ons nooit verkondigd: ‘bekeer u want de messiaanse/hervormde/pinkster of evangelische beweging is 

nabijgekomen’. Jesjoea verkondigde: ‘bekeer u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen’! (Matt.4:7). 

Hoewel we soms verkondigen dat onze eigen denominatie Gods doel is, zeg ik jullie, op basis van Jesjoea’s uitspraak 

dat dit helemaal niet waar is. Het doel is: Gods Koninkrijk! Gods Koninkrijk is waar alles mee begon hier op aarde. 

Wij dienen gezamenlijk aan het proces om Zijn Koninkrijk –wat we eens zijn kwijtgeraakt, weer te herstellen. Onze 
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gemeentes zijn daarom niet doelen op zich, maar slechts middelen ten behoeve van ons gemeenschappelijke doel. 

Dit geldt trouwens ook voor ‘geestelijke ambten’. Anders had God wel in het begin van Zijn scheppingsplan 

profeten, apostelen, evangelisten, onderwijzers en herders geplaatst. En was dit niet het geval. Dit vertelt ons dat 

deze ‘geestelijke roepingen’ een gemeenschappelijk doel hebben, namelijk: het herstel van het Koninkrijk der 

Hemelen hier op onze planeet aarde. 

De andere oorzaak van voormelde problematiek is dat God in onze heilsgeschiedenis voortdurend openbaringen 

geeft van mysteries die eerder verborgen waren. De oorzaak ligt in het feit dat mensen die Gods plan geopenbaard 

krijgen geneigd zijn zo enthousiast te worden dat ze doorslaan… Dit doorslaan kan beangstigend zijn voor hen die 

deze openbaring nog niet hebben gehad. Dit is logisch omdat we liever aan het ‘oude vertrouwde’ willen blijven 

vasthouden. Wanneer wij openbaringen krijgen van God, moeten we leren om na ons initiële enthousiasme, alles in 

een goede balans en een juist perspectief te brengen. Dit vergt wijsheid. Het vergt een zekere vaardigheid om 

bruggen te slaan in plaats van continu tegenstellingen naar elkaar te werpen. Deze tegenstellingen brengen niets 

anders voort dan onenigheid, afwijzing en haat. 

Hoewel elk onderdeel binnen het Lichaam van Jesjoea van elkaar verschilt, zijn wij uiteindelijke één lichaam, met 

één Hoofd. Laten we daarom onze strijd niet tegen elkaar voeren, want dan zijn wij verkeerd bezig. Natuurlijk 

moeten we afstand houden van valse profeten en valse leringen, maar dat is een ander verhaal. Het is namelijk zo, 

dat we niet alles van andersdenkende broeders en zusters onder het kopje ‘vals’ kunnen plaatsen. Wanneer de 

intentie en essentie van iemands dienst aan God oprecht is, moeten we veeleer leren bruggen te slaan door ‘begrip’ 

en ‘verdraagzaamheid’. God heeft als geen ander begrip voor ons als mensen. Het grote begrip wat God voor ons 

als mensen heeft, noemt de Bijbel ook wel ‘barmhartigheid’ (zie Ex. 34:6). Hij weet immers als geen ander hoe 

dingen soms zijn ontstaan en gelopen door de geschiedenis heen. Als God barmhartig met ons omgaat, waarvoor 

doen wij dan niet met elkaar? Maar al te vaak zijn we op zoek naar het kwade van een ander (Spr.17:11). De schat 

die we nog moeten ontdekken is vooral het goede zoeken in elkaar, ook al hebben we verschillende waarheden die 

wij naar elkaar en de wereld weerspiegelen. 

Je zou je misschien kunnen afvragen of verschillende waarheden wel naast elkaar kunnen bestaan? Laat ik het zo 

bewoorden: De Bijbel kunnen we zien als een ‘prisma’. Een ‘prisma’ is een op zichzelf staand object. Toch is het 

zo dat wanneer er licht door heen schijnt er verschillende kleuren licht uitkomen. Zo werkt de Schrift ook! De Bijbel 

is één en hetzelfde boek. Toch is het zo dat wanneer we er met een juist licht naar kijken we er verschillende 

inzichten uit kunnen halen! Deze inzichten en waarheden kunnen gewoon naast elkaar blijven bestaan, zonder dat 

het ene het andere uitsluit. Zegt de Schrift niet: ‘in Uw licht zien wij het licht’ en ‘het opengaan van uw woorden 

geeft licht, het geeft de eenvoudige inzicht’? (Zie Ps.36:10 en Ps.119:130) 

Lieve vrienden, uit welke denominatie u ook komt: de tijden in onze wereldgeschiedenis veranderen en zullen 

spoedig moeilijker worden. Wanneer wij leren samen te werken, ondanks de verschillen die er soms zijn, kunnen 

we standhouden in wat nog komen gaat. Hiervoor moeten we leren om buiten onze eigen hokjes van denominaties 

te denken; om naar het grotere geheel te kijken waar onze Vader doorheen werkt. Juist wanneer we onze krachten 

bundelen in samenwerking, kunnen we hard werken aan de voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor 

Jesjoea’s terugkomst! Strijd dus niet tegen elkaar, dit is zonde van de tijd en doet elkaar en onze Vader alleen maar 

verdriet. Zie elkaar als gelijke broeders en zusters, met één en dezelfde Vader. Leer dit door elkaar lief te hebben 

zoals de Messias Jesjoea ons ook lief heeft gehad (Joh.13:34)! We hebben een gemeenschappelijk doel, laten we 

dit vooral eensgezind najagen!  

 

Daartoe moedig ik jullie toe! 

 

Micha Essid 

 


