Torah tot Johannes….?

tot

Mat 11:13
•

Want de profetieën van alle profeten en van de wet reiken tot de dagen van
Johannes (NBV)
Want al de profeten en de Wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. (HSV)
Want al de profeten en de wet hebben geprofeteerd tot Johannes toe (NBG)
Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd (SV77)

Enkele vragen/opmerkingen:
•

ff

•

1) Hand 3:24 En ook al de profeten vanaf Samuel en zovelen als er
daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd. (HSV)
Johannes was toen al dood…..spreekt Hand 3:24 dan tegen wat er in
Mat 11:13 staat?

•
•

2) Geen gebeurtenissen geprofeteerd voor na Johannes?
(O er van Yeshua (Ps 22 Jes 53) Vrederijk (Jes 11) Grote Aliyah (Jer 16),
terugkeer naar Torah (Deu 30) enz.)

•

3) De Aramese Shem Tov versie van Johannes heeft niet  = עדמאtotdat,
maar  = אלaangaande / omtrent.

Enkele vragen/opmerkingen:
•
•

4) Bij onderstaande vertalingen is het veel moeilijker om het verkeerd te
begrijpen op basis van enkel Mat 11:13
De wet van Mozes en alle profeten tot aan Johannes hebben
gesproken over het koninkrijk. (GNB)
Want tot aan Johannes hebben alle profeten en de Wet het voorzegd,
(WV12)

•

Alle profeten en de Wet, tot Johannes toe, hebben het voorzegd
(Petr. Canisius)
Want de profetieën van alle profeten en van de wet reiken tot de
dagen van Johannes (NBV)

Enkele vragen/opmerkingen:
•
•
•
•

5) Yeshua zegt in Mat 5:17-19 dat er geen jota of tittel van de Wet
vergaan totdat alles is geschied.
Spreekt Hij zichzelf 6 hoofdstukken later tegen, of moeten we Zijn
uitspraak in Mat 11 bekijken in het licht van ZIjn klip en klare uitspraak
hier? (8 punten!!)
5a) Luk 16:16-17 De Wet en de Profeten zijn er tot Johannes. Vanaf die
tijd wordt het Koninkrijk van God verkondigd, en ieder doet het geweld
aan. En het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbijgaan,
dan dat één tittel van de wet wegvalt.
Bij de parallelle passage zien we de link naar de uitspraak in Mat 5.

•

•
•

I) Wat is de context van Mat 11:13?
Mat 11:7 Toen dezen weggingen, begon Jezus tegen de menigte te
zeggen over Johannes: Waar bent u in de woestijn naar gaan kijken?
Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt?
8 Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare
kleding gekleed? Zie, zij die kostbare kleding dragen, zijn in de huizen
van de koningen.
9 Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, Ik zeg u,
zelfs naar veel meer dan een profeet. 10 Want hij is het over wie
geschreven staat: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U
uit Uw weg gereed zal maken.
11 Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is
niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper; maar wie de
minste is in het Koninkrijk der hemelen, is groter dan hij.

I) Wat is de context van Mat 11:13?
•
•
•

12 En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het
Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het.
13 Want al de profeten en de Wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd.
14 En als u het wilt aannemen: hij is Elia, die komen zou. 15 Wie oren
heeft om te horen, laat hij horen. (HSV)

•

Wat wilde Yeshua hier dan overbrengen?

•

>> Dat de profeten (o.a.) voorzegd hebben dat er een aankondiger zal
zijn voor de Messias en Zijn Koninkrijk >> en dat Johannes de Doper die
voorzegde aankondiger is.

II) Christelijke commentatoren:
•

R.T. France …Met de komst van Johannes, de laatste en grootste van de
profeten, is die rol (van de aankondigingen v/h Koninkrijk) nu vervuld/
compleet. ….

•

L. Morris … De hele christelijk onthulling bouwt op de continuïteit van de
Wet en de profeten, en tot de bedieningen van Johannes waren ze de
som van Goddelijke Openbaring en kon daar niets aan worden
toegevoegd. ….

Conclusie op basis van:
-Tekstuele verschillen (Shem Tov)
- Implicaties v/d voorgestelde interpretatie (Hand 3:24)
- Context Mat 11:7-15)
- Paralelle passages (Luk 16:16-17)
- Toekomst (Ps 22 Jes 53, Jes 11, Jer 16, Deu 30 enz)
- Gedrag/uitspraken Yeshua elders (Mat 5:17-19)
-

is het onmogelijk te beweren dat dit vers het einde van Torah aantoont.
Wat dan wel?

-

Yeshua maakt duidelijk dat de beloofde aankondiger in Johannes de Doper
voor hun neus staat.

