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Building a Culture  
Boaz Michael (FFOZ) 

 

Do you remember when people used to attend faith-
based events? In the church it was Sunday School 
classes, Sunday morning services, Sunday evening 
services, Wednesday evening Bible study, Thursday 
prayer meeting, Tuesday Men's Fellowship Breakfast, 
and so forth. In the Messianic Synagogue we had 
corollaries in the form of weekly parashah class, 
Hebrew class, worship dance classes, midweek 
studies, special Oneg Shabbat meals, and other 
opportunities for people to interact. These social 
interaction opportunities are the stuff of community. 
They create the atmosphere of social reinforcement 
that keeps us in the faith and working together 
toward the kingdom. They create a social 
environment in which we can transmit our faith to 
our children. We call that social environment a 
"culture." A culture transmits values, creates 
boundaries, and fosters growth.  

Now and then you hear a life-changing teaching or an 
inspiring sermon that makes a huge impact on your 
spiritual life and development. More often, however, 
spiritual growth comes as a result of regular, week-
after-week interaction with the Word and with one 
another. At the end of the day, the actual content of 
the rabbi's drash on Shabbat, or the pastor's sermon 
last Sunday, or the topic of the speaker at the 
women's fellowship gathering, or the lesson in the 
Sunday School class, is not nearly as important as the 
fact that we were physically there, present, together, 
in one place as brothers and sisters in Messiah.  

We come together as brothers and sisters to create 
and maintain a culture of godliness. Without the 
regular reinforcement of that godly culture, we 
quickly assimilate into the broader world culture, 
despite our personal convictions and values. That's 
just basic sociology. This is what the writer of the 
book of Hebrews had in mind when he warned us 
against neglecting fellowship:  

And let us consider how to stir up one another 
to love and good works, not neglecting to 
meet together, as is the habit of some, but 
encouraging one another, and all the more as 
you see the Day drawing near. (Hebrews 
10:24-25)  

The Online Revolution  

Over the last fifteen years, we've seen an enormous 
shift taking place in how people access the culture. 

Een cultuur opbouwen 
Boaz Michael (FFOZ) 

 

Weet je nog de tijd dat mensen deelnamen aan op religie 
gebaseerde samenkomsten? In de kerk waren het zon-
dagsschoollessen, zondagochtenddiensten, zondagavond-
diensten, woensdagavondbijbelstudie, donderdaggebeds-
bijeenkomst, dinsdagmannenontbijt, enzovoort. In de 
Messiaanse Synagoge hadden we uitvloeisels ervan in de 
vorm van wekelijkse parashah-klas, Hebreeuwse klas, 
aanbiddingsdanslessen, midweekstudies, speciale “Oneg 
Shabbat” (korte viering van Shabbat op vrijdagavond) 
maaltijden en andere mogelijkheden voor mensen om te 
communiceren. Deze sociale interactiemogelijkheden zijn 
onderdeel van gemeenschap. Ze creëren de sfeer van 
sociale versterking die ons in het geloof en het samen 
werken bewaren op weg naar het koninkrijk. Ze creëren 
een sociale omgeving waarin we ons geloof aan onze 
kinderen kunnen overbrengen. We noemen die sociale 
omgeving een “cultuur”. Een cultuur brengt waarden 
over, creëert grenzen en bevordert groei. 

Af en toe hoor je een levensveranderende lering of een 
inspirerende preek die een enorm impact heeft op je 
spirituele leven en je ontwikkeling. Vaker echter komt 
spirituele groei als resultaat van regelmatige, week-na-
week interactie met het Woord en met elkaar. Aan het 
eind van de dag is de feitelijke inhoud van de lering van 
de rabbijn op Shabbat of de preek van de predikant 
afgelopen zondag, of het onderwerp van de spreker op 
de bijeenkomst van de vrouwensamenkomst, of de les in 
de zondagsschoolklas, lang niet zo belangrijk als het feit 
dat we er fysiek waren, samen aanwezig waren, op één 
plek als broeders en zusters in de Messias. 

We komen samen als broers en zussen om een cultuur 
van godsvrucht te creëren en te behouden. Zonder de 
reguliere versterking van die goddelijke cultuur, gaan we 
spoedig op in de bredere wereldcultuur, ondanks onze 
persoonlijke overtuigingen en waarden. Dat is gewoon 
basis sociologie. Dit is wat de schrijver van het boek 
Hebreeën in gedachten had toen hij ons waarschuwde 
tegen het verwaarlozen van gemeenschap: 

en laten wij elkaar gadeslaan om te prikkelen tot 
liefde en goede werken, en ons eigen 
samenkomen niet nalaten, zoals voor sommigen 
gewoonte is, maar ertoe aanmoedigen, en dat 
zoveel te meer naarmate ge de Dag ziet naderen. 
(Hebreeën 10: 24-25, Naardense) 

De online revolutie 

In de afgelopen vijftien jaar hebben we gezien dat er een 
enorme verschuiving plaatsvindt in hoe mensen toegang 
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A social revolution has occurred. Thanks to the 
advent of social media platforms such as Facebook 
and other on line experiences, people have the 
chance to connect and engage like never before. 
Instead of going to services to hear a teaching, 
anyone with access to a Google Search can instantly 
access an unlimited number of great Bible teachings 
that are probably better than what's going to be 
taught by the local pastor or rabbi. You can attend 
virtual services on line. If you want to study 
something, you can find more than you can possibly 
read on the subject.  

If you want to connect with friends, you can post on a 
social media platform, or flip through someone else's 
page. The problem with connecting remotely, 
however, is exactly that-it's remote.  

I don't want to fall into the cliché of complaining 
about the vacuous world of social media and online 
life, but let me make a few quick observations. 
According to the law of supply and demand, the 
greater the supply of a commodity, the lower the 
value. The same rule applies to religious material. An 
infinite number of readily accessible online teachings 
and Bible resources does not mean that people are 
studying the Bible more. Instead, it's human nature 
that, the more the options, the more we take it for 
granted. Likewise, the exponentially greater world of 
on line social connectivity does not mean that we are 
forming stronger relationships or finding healthy 
social reinforcement. Deep and thoughtful 
conversations about life's serious issues are not 
taking place in the language of memes and emojis. 
It's possible to have a thousand online friends and 
feel utterly lonely.  

Going Offline  

My point is that the virtual world cannot 
replace the real world experience of disciples 
coming together to form the body of Messiah. 
Paul tells us that we are all members of one 
body with various roles to play. If so, the only 
way the body can function is when the body 
comes together.  

Assembling for prayer, study, worship, and fellowship 
is such an intrinsic part of our faith that the first 
disciples ofYeshua named their movement "The 
Assembly".'… 
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krijgen tot de cultuur. Er heeft zich een sociale revolutie 
voltrokken. Dankzij de komst van sociale media-platforms 
zoals Facebook en andere online ervaringen, hebben 
mensen de kans om als nooit tevoren contact te maken 
en deel te nemen. In plaats van naar diensten te gaan om 
een lering te horen, kan iedereen die met Google overweg 
kan, direct toegang krijgen tot een onbeperkt aantal 
geweldige Bijbelse leringen die waarschijnlijk beter zijn 
dan wat de lokale voorganger of rabbijn zal leren. U kunt 
online virtuele vieringen bijwonen. Als je iets wilt 
studeren, kun je meer vinden dan je in staat bent over het 
onderwerp te lezen. 

Als je contact wilt maken met vrienden, kun je berichten 
plaatsen op een social-mediaplatform of door de pagina 
van iemand anders te bladeren. Het probleem met op 
afstand verbinden, is echter juist dat - het is op afstand. 

Ik wil niet in het cliché vallen van klagen over de lege 
wereld van sociale media en het online leven, maar laat 
me een paar korte observaties maken. Volgens de wet 
van vraag en aanbod, hoe groter het aanbod van iets, 
hoe lager de waarde. Dezelfde regel is van toepassing op 
religieus materiaal. Een oneindig aantal gemakkelijk 
toegankelijke online leringen en Bijbel bronnen betekent 
niet dat mensen de Bijbel meer bestuderen. Het is 
daarentegen de menselijke aard dat, hoe meer opties er 
zijn, hoe meer we het als vanzelfsprekend beschouwen. 
Op dezelfde manier betekent de exponentieel grotere 
wereld van online sociale verbindingen hebben niet dat 
we sterkere relaties aangaan of een gezonde sociale 
versterking vinden. Diepe en doordachte gesprekken 
over de ernstige problemen van het leven vinden niet 
plaats in de taal van memo’s en emoticons. Het is 
mogelijk om duizend online vrienden te hebben en je 
volkomen eenzaam te voelen. 

Offline gaan 

Mijn punt is dat de virtuele wereld de echte wereld-
beleving van discipelen die samenkomen - om het lichaam 
van de Messias te vormen - niet kan vervangen. Paulus 
vertelt ons dat we allemaal lid zijn van één lichaam met 
verschillende te spelen rollen. In dat geval is de enige 
manier waarop het lichaam kan functioneren, wanneer 
het lichaam bij elkaar komt. 

Bijeenkomen voor gebed, studie, aanbidding en 
gemeenschap is zo'n intrinsiek onderdeel van ons geloof 
dat de eerste discipelen van Yeshua hun beweging "De 
vergadering" noemden…. 
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