Parasha Terumah
תרומה
Torah: Sh’mot / Exodus 25:1 - 27:19
Haftarah: M'lachiem Alef / 1 Koningen 5:12 – 6:13
Brit-Chadashah: Mattityahu / Mattheüs 5:21-48

Yeshua & Torah

De Boodschap van het Tabernakel
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

God woont tussen ons (hele constructie)
Er is maar één weg naar binnen (oost "poort")
God red ons (brandaltaar)
God reinigt ons (waterbekken)
God geeft licht aan ons (menorah)
God zorgt voor ons (toonbrodenaltaar)
God hoort ons (reukofferaltaar)
God IS gescheiden van zonde (binnenste gordijn)
God heerst over ons (Ark van het Verbond)

Het Woord is de Tempel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(Joh. 2:19-21)
Het Woord is de enige Weg (Ps 22:28-29 ; Joh. 10:9)
Het Woord is het Lam en Zijn bloed red (Jes. 53:5-7 ; 1Pet. 1:19)

Het Woord is het levend water dat wast & leven geeft (Jer. 2:13; Joh 4:14)
Het Woord is het licht (Job 29:3; Joh. 8:12)
Het Woord is het brood van het leven (Deu. 8:3; Joh. 6:48)
Het Woord is onze hoge Priester die voor ons pleit (Joël 3:16 ;Heb. 7:25)
Zijn offer opende de toegang (Mar. 15:38)
Tot het heilige der heiligen,
waar Hij troont aan de Vaders rechterhand (Ps. 110; Efe. 1:20; Heb. 9:11-12)

Het Woord / Memra
•

Ex 25:22 Dan zal Ik u daar ontmoeten en van boven op het
verzoendeksel met u spreken…

•
•

Targum Onkolos And I will appoint My Word (Memra) with thee
there; and I will speak with thee from above the Propitiatory…
En Ik zal Mijn Woord daar benoemen met u; en Ik zal met u
spreken van boven op de genadetroon…

•
•

Targum Pseudo Jonathan And I will appoint My Word with thee
there, and will speak with thee from above the mercy-seat….
En Ik zal Mijn Woord daar benoemen met u, en zal met u
spreken van boven op het verzoendeksel…

•
•
•
•

Wie spreekt er, het Woord of Yahweh?
Ex 26:28 (Jonathan) …Abraham prayed in there in the name of the
Word of the Lord….
…Abraham bad daar in de naam van het Woord van God….
Joh 14:14 Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.

Efe 2:14-15
•

Efe 2:14 Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt
heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te
breken (λύω),
15 heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan,
namelijk de wet (νόμος) van de (menselijke) geboden
(ἐντολή), die uit (hun) bepalingen (δόγμα) bestond,
opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou
scheppen en zo vrede zou maken,

Mat 5:17-19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Conclusie

We mogen niet denken dat Torah is afgeschaft
Profeten & Wet zijn aan elkaar gelinkt mbt “lotsbestemming”
καταλύω oplossen/afschaffen kwam Hij NIET DOEN
πληρωσαι/volledig (voor) te doen kwam Hij WEL DOEN
Hemel en aarde zijn er nog dus niets van Torah af
Jesjoea is er nog niet en de dood wel, dus niets van Torah af
Zelfs het kleinste gebod niet λύω (Efe 2:14) en anderen zo leren
Geboden doen en andere zo onderwijzen

Onmogelijk ruimte voor de Wet is afgeschaft interpretatie
Mat 23:2-3 Doe wat men zegt als men leest uit Torah maar niet wat men
doet, want men zegt het wel maar doet het niet…
• Mat 28:19 Onderwijs ALLE volken ALLES wat ik JULLIE onderwezen
heb.
• Deu 30:1-10 Israel keert in de laatste dagen terug naar Torah
•

Met het juiste vertrekpunt weet ik waar ik heen moet….

Mat 5:21-26 doden
•

Mogen we nu fysiek moorden als we maar niet boos zijn?

•

Anders gezegd: stelt de diepere betekenis het letterlijke gebod
buiten werking?

•

Yeshua’s toespraak is (voornamelijk) gericht op onze
persoonlijke wandel, en niet op nationaal niveau (zoals Gods
Torah het voornamelijk wel is)

•

Onterecht boos (vers 22)

•

Sta welwillend tegenover een oplossing (vers 25)

•

Persoon naar persoon geboden zijn belangrijker dan persoon
naar God (vers 23-24)

Mat 5:27-30 overspel
•

Mogen we nu overspel plegen zolang we maar niet begeren?

•

Anders gezegd: stelt de diepere betekenis het letterlijke gebod
buiten werking?

•

Moeten we letterlijk ogen uitrekken en handen afhakken, of is
het alleen het rechterhand…?

•

Yeshua benadrukt hier weer dat we ons uiterste best moeten
doen.

Mat 5:31-32 echtscheiding
•

Yeshua heeft ook hier de Torah niet buiten werking gesteld &

•

Yeshua spreekt ook hier tot personen ipv ‘een land’

•

Echtscheiding is een gevoelig onderwerp en te groot om zo
maar even te behandelen, ik kom er een andere keer op
terug.

Mat 5:33-37 Zweren
•

Spr 20:25 Het is een valstrik voor een mens ondoordacht een heilige
gelofte te doen, en pas daarna de gedane geloften te overwegen.

•

Sirach 23:9 Maak er geen gewoonte van een eed te zweren en
spreek niet voortdurend de naam van de Heilige uit.

•

Lev 19:12 U mag geen valse eed afleggen in Mijn Naam, en zo de
Naam van uw God ontheiligen. Ik ben de HEERE.

•

Zweren bij Hemel, Aarde, Jeruzalem, Hoofd, maar niet God….

•

Ze hadden een ‘maas in de Wet’ gevonden waardoor ze geloftes
konden afleggen bij allerlei zaken, en deze gelofte dan konden
breken ‘zonder Gods gebod te overtreden’…..

•

Yeshua laat weten dat dit NIET goed is

•

N.B. Zou Hij hier nu ineens wel een fysiek gebod buiten werking
zetten?

Mat 5:38-42 andere wang
•

Mat 5:39 Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze;
maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe;

•

Spr 19:11 Het verstand van een mens doet hem zijn toorn uitstellen, het
is zijn sieraad aan een overtreding voorbij te gaan.
Spr 24:19 Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, wees niet
jaloers op de goddelozen, (Ps 37:1,8)
Spr 24:29 Zeg niet: Zoals hij mij gedaan heeft, zo zal ik hem doen, ik zal
die man vergelden naar zijn werk.
Spr 25:21 Als iemand die u haat, hongerlijdt, geef hem brood te eten, en
als hij dorstig is, geef hem water te drinken….

•
•
•

•

De gedachte is geheel niet nieuw maar moest benadrukt worden.

•

T.o.v. buurman, bekende, enz die wil twisten, NIET over een moordenaar,
het is moreel ontoelaatbaar om kwaad te tolereren!! (Rom 12:9 ; Jac 4:7)

•

Luc 22:36 Hij zei dan tegen hen:.… En wie geen zwaard heeft, laat die
zijn bovenkleed verkopen en er een kopen.

Mat 5:43-47 vijand liefhebben
•

Mat 5:43 U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste
liefhebben en uw vijand moet u haten.
Mat 5:44 Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; [zegen hen die u
vervloeken; doe goed aan hen die u haten;] en bid voor hen die u
beledigen en u vervolgen

•

[Dit gedeelte] staat niet in de meest betrouwbare oude grondteksten.

•

Dit gedeelte staat niet in Torah, sterker nog er staat;

•

Lev 19:17-18 U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw
naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laadt. U mag
geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten,

•

Ex 23:4-5 Wanneer u een rund van uw vijand of zijn verdwaalde ezel
aantreft, moet u het dier beslist bij hem terugbrengen. Wanneer u de
ezel van iemand die u haat, onder zijn last ziet liggen, moet u zich
ervan weerhouden om het aan hem over te laten. U moet de ezel
beslist samen met hem overeind helpen.

•

1 Yeshua overtreed de Shabbat met genezing

•
•
•
•
•

Mat 12:9-14 // Mar 3:1-6 //Luk 6:6-11
Mat 12:10 En ze vroegen Hem Mar 3:2 Luk 6:7 ze letten scherp op
Hem om te zien
Mat 12:10 Is geoorloofd op sabbat te genezen? Mar 3:2 Luk 6:7 of
of Hij op Shabbat geneest
Mat 12:10 Mar 3:2 Luk 6:7 om iets te kunnen vinden om Hem te
beschuldigen
Mat 12:11 Welk mens onder u die één schaap heeft, zal het niet, als
het op een sabbat in een kuil valt, grijpen en eruit tillen? 12 Hoeveel
gaat niet een mens een schaap te boven!

•

I) Spreekt Mat 12:10 tegen wat in Mar 3:2 & Luk 6:7 staat?

•
•
•

A) Ze vragen en letten scherp op.
B) Ze letten scherp op en vragen Hem dan.
C) Ze vragen Hem en letten dan scherp op.

1 Yeshua overtreed de Shabbat met genezing

•

1) Als Yeshua zondeloos is ( 2 Cor 5:21 & Heb 4:15 Mat 26:59-60), hoe
kan Hij dan een overtreding hebben begaan?

•
•

2) Wat zegt ons de motivatie van de schriftgeleerden en de Farizeeën?

•
•

3) Hoe logisch is het argument van Yeshua?
Als leven (van een dier) voor het houden van een gebod gaat
(argument Yeshua) wat is dan de overtreding?
A) Als je een dier al helpt op Shabbat dan toch zeker een mens.
Licht en zwaar (Mat 6:30)
B) Mechilat Sjabbata op Exodus 31:13 >> Rabbi Akiva zegt:
Als [straf voor] moord de tempeldienst opzij zet, die op haar beurt de
Shabbat opzij zet (Mat 12:5), hoeveel te meer zet dan piku’ach nefesh
(Lev 18:5) dan de Shabbat opzij.

•

4) Wat zegt ons het feit dat ze Hem (zeker na Zijn vraag) niets ten laste
konden leggen?

•

5) Waar staat in Torah dat je iemand niet mag genezen op Shabbat?
….Nergens!

1 Yeshua overtreed de Shabbat met genezing

•

Conclusie: Yeshua kan de Shabbat niet hebben overtreden
en ook niet iemand anders hebben opgedragen deze te
overtreden, want dat zou een zonde zijn.

•

Dit ging dus over INTERPRETATIE van het Shabbatsgebod, niet of dit gebod al dan niet nog van toepassing
was.

2 Yeshua overtreed de Shabbat met genezing
•
•
•

Luk 14:1 En het gebeurde, toen Hij in het huis van een van de leiders
van de Farizeeën gekomen was op een sabbat om brood te eten, dat zij
scherp op Hem letten. 2En zie, voor Hem stond iemand die leed aan
waterzucht.
3 En Jezus antwoordde en zei tegen de wetgeleerden en Farizeeën: Is het
geoorloofd op de sabbat gezond te maken?
4 Maar zij zwegen. En Hij greep hem vast, genas hem en liet hem gaan. 5
En Hij zei, terwijl Hij Zich tot hen richtte: Wie van u zal, wanneer zijn ezel
of os in een put valt, deze er niet meteen uittrekken op de dag van de
sabbat? 6 En zij konden Hem daarop geen antwoord geven.

1. Ze letten scherp op Hem
2. ze kunnen Zijn vraag niet beantwoorden
3. Is het geoorloofd goed te doen >> gezond te maken?
Conclusie: Yeshua kan de Shabbat niet hebben overtreden. Dit ging
dus over INTERPRETATIE van het Shabbats-gebod, niet of dit gebod
al dan niet nog van toepassing was.

3 Yeshua overtreed de Shabbat met genezing
•
•
•
•
•
•
•
•

Luk 13:11… een vrouw die achttien jaar lang een geest had die haar
ziek maakte 14 En het hoofd van de synagoge, die verontwaardigd…Er zijn
zes dagen waarop men moet werken. Kom dan daarop en laat u
genezen, maar niet op de dag van de sabbat.
15 De Heere dan antwoordde hem en zei: Huichelaar, maakt niet ieder
van u op de sabbat zijn os of ezel van de voederbak los en leidt hem
weg om hem te laten drinken?
16…. die de satan, zie, nu achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt
worden
1) Als Yeshua zondeloos is ( 2 Cor 5:21 & Heb 4:15 Mat 26:59-60),
overtreding…?
2) Hoe logisch is het argument van Yeshua? Als het losmaken van een touw
om een dier te laten drinken mag op Shabbat dan mag men zeer een vrouw
losmaken van haar ziekte (argument Yeshua) wat is dan de overtreding?
(Mat 6:30)
3) Wat zegt ons het feit dat ze beschaamd stonden en niets ten laste
konden leggen?
4) Waar staat in Torah dat je iemand niet mag genezen op Shabbat?
Nergens!
Conclusie: INTERPRETATIE

4 Yeshua geneest man die 38 jaar ziek is
en laat hem zijn ligmat dragen (Joh 5:5-18)
•
•
•

1) Men gaat ook hier weer volledig voorbij aan de wonderbaarlijke genezing
2) Men gaat volledig voorbij aan het feit dat deze man al 38 jaar leed.
3) Er zijn 39 verboden werkzaamheden op Shabbat op basis van bouwen
van Tabernacle.
Nr. 39 = overbrengen van het ene terrein naar het andere.

•

Hfdst 82 Kitsoer Sjoelchan Aroech Verbod op het vervoer van het ene
gebed naar het andere
Blz 465 10 Een vrouw mag haar kind over straat meevoeren, zelfs over
publiek terrein, zolang zij het niet voortsleept, maar het kind zijn ene been
optilt, terwijl zijn andere been op de grond staat en het daarop steun, totdat
het zijn andere been neerzet , zodat het steeds op minstens één been
staat. Maar wanneer zij het kind met beide benen voortsleept. dan is dat
‘dragen’, en dat is zelfs in Karmeliet, verboden.
12 Men mag ook niet vier Ammot op publiek terrein of Karmeliet lopen of
van het ene gebied naar het andere met speeksel in de mond.

•

•
•

Dit gebod van zaken vervoeren neemt men uitermate serieus en staat tot in
detail beschreven.

4 Yeshua geneest man die 38 jaar ziek
is en laat hem zijn ligmat dragen
•

Als we dit weten dan is het begrijpelijk dat men niet wilde dat iemand zijn
ligmat ‘vervoert’ op Shabbat, de vraag is zou dit zijn wat God bedoelde met
rusten van werk?

•

A) We vinden dit niet letterlijk terug in de Torah, dus dat duid erop dat dit
mag.
B) Maar toch, zou je het eruit kunnen afleiden?
Het verplaatsen van materiaal was natuurlijk nodig voor de bouw van het
Tabernacle >> ja
Zou het dan de bedoeling zijn dat iemand zijn ligmat na een wonderbaarlijke
genezing niet zou mogen dragen?
Yeshua Zijn aanwijzing toont aan dat de twee zaken los van elkaar staan,
deze man draagt niets dat in verband kan worden gebracht met werken om
iets te produceren.

•
•
•
•
•

Conclusie: Yeshua kan de Shabbat niet hebben overtreden en ook niet
iemand anders hebben opgedragen deze te overtreden, want dat zou
een zonde zijn. Dit ging dus over INTERPRETATIE van het Shabbatsgebod, niet of dit gebod al dan niet nog van toepassing was.

5 Yeshua opent ogen van blindgeborene met slijk
• Joh 9:1-33
• 1) 9:16 …En er was verdeeldheid onder hen.
• 2) De ‘tegenstanders’ slaan geen acht op het feit dat dit uniek was
• 3) 9:6 Nadat Hij dit gezegd had, spuwde Hij op de grond, maakte slijk
met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde,

•
•
•
•

Blz 441 30 Het is verboden te spugen op een plaats waar de wind het
spuug verspreidt.
58 Het is verboden een zalfje op een pleister te smeren
74 Men mag geen spuug op de grond met zijn voeten uitwrijven, maar
men mag er wel op stappen, als men het maar niet uitwrijft.
Wat de exacte reden is dat dit volgens hun niet mocht blijft echter
onduidelijk.
4) Yeshua is zondeloos dus dit mocht.
Conclusie: Dit ging dus over INTERPRETATIE van het Shabbatsgebod, niet of dit gebod al dan niet nog van toepassing was.

Yeshua reduceert het aantal geboden 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mat 19:16-24 // Mar 10:17-23 // Luk 18:18-25
1) U zult niet doden;
2) u zult geen overspel plegen;
3) u zult niet stelen;
4) u zult geen vals getuigenis afleggen; // u zult niemand benadelen
5) eer uw vader en moeder;
6) u zult uw naaste liefhebben als uzelf.
7) verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen
8) volg Mij

•
•
•

A) Geeft Yeshua consequent dit lijstje door?
B) Waren er ook van dit soort ‘lijstjes’ in de Tenach?
C) Is dit het ‘hele lijstje’ of zijn er nog andere geboden die gevolgd dienen te
worden? (bv. eerste 4 geboden….?)

•

Conclusie: Yeshua haalt hier de punten aan waarvan Hij weet dat de
jongeman ze netjes heeft gevolgd om te komen tot één waarvan Hij
weet dat het eraan schort. (begeren)

Yeshua reduceert het aantal geboden 2
•

Mat 22:37-39 // Mar 12:28-34 // Luk 10:25-37

•
•

1) U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel
en met heel uw verstand.
2) U zult uw naaste liefhebben als uzelf

•
•
•

A) Geeft Yeshua consequent dit lijstje door?
B) Waren er ook van dit soort ‘lijstjes’ in de Tenach?
C) Mat 22:40 Aan deze twee geboden hangen heel de Wet en de profeten

•

Interessant dat ook de profeten erbij worden genoemd (zie ook Mat 5:17)
want daarvan is nog niet alles vervuld >> het is een eenheid.

•

Conclusie: Heel de Wet (& profeten) hangt aan deze twee haken /
steunt op deze twee pilaren en kunnen worden samengevat in het
woord barmhartig (wat ook Yeshua perfect beschrijft), zulke
samenvattingen bevestigen de Torah&profeten ipv ze af te schaffen.

Yeshua reduceert het aantal geboden 3
•

Mat 23:23 (6) Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u
geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste
van de Wet na: het recht, en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen
zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten.

•
•
•
•
•
•

1) Recht doen
2) Barmhartigheid doen
3) Geloof doen (Jacobus)
4) Tiende van munt geven niet nalaten
5) Tiende van dille geven niet nalaten
6) Tiende van komijn geven niet nalaten

•
•
•

A) Geeft Yeshua consequent dit lijstje door?
Waren er ook van dit soort ‘lijstjes’ in de Tenach?
B) Hoe doe ik recht barmhartigheid en geloof??

•

Conclusie: Yeshua roept op de juiste prioriteiten te stellen, en niet
enkel je mooi voor willen doen.

Yeshua reduceert het aantal geboden 4
•

Joh 13:34 Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals
Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.

•

Christelijke uitleg: Yeshua geeft een nieuw gebod (ipv) de Torah en dat is
elkaar liefhebben zoals Hij ons heeft liefgehad.

•
•
•
•

A) Deu 6:5 Hoe van God Lev 19:18 Hou van je naaste zoals van jezelf
B) Hoe doe je dat liefhebben zoals Hij?
C) De Nieuwheid komt van Hem die het op ons hart zal schrijven
D) Het is een uitdieping van de Torah zoals ook de bergrede vooral
gefocust op individuen ipv een volk.
E) Liefhebben naar Zijn voorbeeld was natuurlijk pas mogelijk nadat we Zijn
voorbeeld hebben….>> doe wat Ik doe (en zeg)

•
•

Conclusie: Het ultieme voorbeeld van hoe je Torah volgt is Yeshua en
in die zin is dit een nieuw gebod we hebben nu het voorbeeld van hoe
lief te hebben met/in/door/op basis van Torah

Alleen doen wat Yeshua zegt
•
•
•

Luk 6:46 Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg 47
Ieder die naar Mij toe komt en Mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u laten
zien aan wie hij gelijk is.
48 Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde: hij groef en diepte uit en
legde het fundament op de rots. Toen de hoge vloed kwam, sloeg de
waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet doen wankelen, want het
was op de rots gefundeerd.
49 Maar wie ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk aan een man
die een huis bouwde op de aarde zonder fundament. Toen de waterstroom
ertegenaan sloeg, stortte het meteen in, en de val van dat huis was groot..

•
•
•

Christelijke uitleg: Als we doen wat Hij zegt dan is dat voldoende!!

•

Conclusie: Als we DOEN wat Yeshua zegt (in heel het “N.T.” & Tenach)
dan bouwen we op rots!!

A) AMEN, helemaal mee eens, nu nog vaststellen wat Hij heeft gezegd
B) In dit stuk vinden we geen specifieke instructies, dus moeten we ergens
ander kijken.

De Torah en profeten zijn (in ieder
geval) afgeschaft vanaf Johannes:
•
•

Joh 1:17 (Enkel nog genade) Want de wet is door Mozes gegeven, de
genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.
Mat 11:13 Want al de profeten en de Wet hebben tot Johannes toe
geprofeteerd.

•

Christelijke uitleg: de Wet van Mozes is afgeschaft vanaf Johannes….

•
•

A) Wet en profeten zijn weer aan elkaar gekoppeld
B) Waaraan was Yeshua dan zondeloos als het maar was tot aan
Johannes?
C) Veel van wat Yeshua kwam doen gebeurde nadat Johannes dood was,
hoe zit dat?
D) Waarom geeft Yeshua dan toch aan dat er wel geboden zijn, en zelfs de
Torah gevolgd dient te worden (bv Mat 5:17-19 & 23:2-3)?
E) Noah vond al genade in Gods ogen, en waarheid is een definitie van
Torah (Ps 119:142)

•
•
•

De Torah en profeten zijn (in ieder
geval) afgeschaft vanaf Johannes?
•

Joh 1:17 (Enkel nog genade) Want de wet is door Mozes gegeven, de
genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.
Mat 11:13 Want al de profeten en de Wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd.

•
•
•
•
•
•

1) Vele uitleggers verklaren dat het het een goede uitleg is om hier te lezen:
Dat de Wet en profeten niet compleet zijn zonder Yeshua’s werk
beschreven in het “N.T.”
2) Een bruikbare parafrase is: Want al de profeten en de Wet profeteerden
van zaken totdat Johannes verscheen
3) Iets vergelijkbaars lezen we ook in Hand 3:24 En ook al de profeten
vanaf Samuel en zovelen als er daarna gesproken hebben, hebben deze
dagen aangekondigd. (die waren na Mat 11:13)
4) Vanaf dat moment wordt het Koninkrijk van God verkondigd (Luk 16:16)
5) Er staat 1000 euro op je bankrekening totdat ik er 10.000 bij zet….
Conclusie: In Joh 1:17 staat dat we het daadwerkelijke uitwandelen
van Gods Torah (in genade en waarheid) kunnen zien in Yeshua’s
wandel, en de profeten profeteerden van de laatste

Geen veroordeling van zonde meer?
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Joh 8:3-11 …4 … zeiden zij tegen Hem: Meester, deze vrouw is op
heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. 5 In de wet nu heeft Mozes
ons geboden zulke vrouwen te stenigen; U dan, wat zegt U?
10 Jezus nu richtte Zich op en toen Hij niemand zag dan de vrouw, zei Hij
tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u
veroordeeld? 11En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Ook
Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig niet meer.
Christelijke uitleg: het duidelijk dat de Torah is afgeschaft want Jezus
veroordeelt haar niet….
A) Hij sluit af met zondig niet meer, hoe kan dat als Torah is afgeschaft?
B) geen overspel mogen plegen in andere verzen (Mat 19:18 & Mar 10:19)
C) Was hun motivatie het recht laten zegevieren? (Joh 8:6)
D) Waar zijn de getuigen (Lev 19:15)
E) Waar is de man (Lev 20:10 ; Deu 22:22)
F) Wie gaat op dat moment over doodstraffen? (Deu 17:8-10 ; Joh 18:31)
Conclusie: Yeshua weet dat als Hij haar veroordeelt (ook indien de
aanklacht terecht is) dit ingaat tegen de Torah (niet de juiste regels
volgt) en Hij doet dit dus ook zeker niet.
Verder sluit Hij af met:ga heen en volg Gods Torah.

We zijn al rein
•
•
•
•
•
•
•
•

Joh 15:1…2 Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke
rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.
3 U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb.
We zijn al rein omdat Jezus tot ons gesproken heeft….
4 Blijf in Mij, en Ik in u. … 6 Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij
buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze
in het vuur, en zij worden verbrand
A) Wat is de betekenis van ‘U bent al rein’…. dat we niet meer ‘vuil’ worden?
B) In het vers erna zien we dat er toch weer een opdracht bij hoort, ‘blijf in
Hem’ en wat betekend dat concreet? (>> Joh 14:15,21 net ervoor & Joh
15:10)
C) Bij dit vers is het net als met alle andere, enkel als je ze isoleert (en
eventueel aan elkaar ‘plakt’) kun je tot de verkeerde conclusie komen.
Conclusie: Als we ‘in Hem/het Woord blijven’ zijn we rein, niet omdat we
niet zondigen en moeten trachten dit te voorkomen (= doen wat Hij
zegt), maar omdat als we dat doen we ‘in Hem zijn’ en als zodanig de
schuld betaald is

Alleen huichelaars volgen de Wet
•

Mat 23:23 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft
tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste van de
Wet na: het recht, en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men
moeten doen en die andere dingen niet nalaten.

•

Christelijke uitleg: Schriftgeleerden en Farizeeën volgen de Wet en Yeshua
noemt ze huichelaars, dus huichelaars volgen de Wet….

•

A) Yeshua geeft duidelijk aan dat het geven van tienden bij de Wet hoort en
men dit niet moet nalaten.
B) Men moet de belangrijke zaken voorop stellen, niet alle geboden zijn even
belangrijk hoewel ze allemaal tot Gods rechtvaardige goede heilige Wet
behoren.
C) Ook rabbijnen leggen uit dat bv positieve geboden voorgaan op negatieve,
m.a.w. er is een hiërarchie.

•
•
•

Conclusie: Men is geen huichelaar als men de Wet volgt, maar wel als
men muggenzift in details terwijl men de grote zaken (bewust) langs
zich neerlegt.

Yeshua verklaart al het ‘eten’ rein?
•
•
•
•
•

•

Mar 7:1-20 …15 Er is niets dat van buitenaf de mens binnengaat, dat hem
kan verontreinigen; maar de dingen die van hem uitgaan, die zijn het die de
mens verontreinigen.
16 Als iemand oren heeft om te horen, laat hij dan horen.
17 En toen Hij bij de menigte vandaan thuisgekomen was, vroegen Zijn
discipelen Hem naar de gelijkenis.
18 En Hij zei tegen hen: Bent ook u zo onwetend? Ziet u niet in dat alles wat
van buitenaf de mens binnengaat, hem niet kan verontreinigen?
19 Want het komt niet in zijn hart maar in zijn buik en gaat in de afzondering
naar buiten. καθαρίζον πάντα τὰ βρώματα
Zo wordt al het voedsel gereinigd….
Reinigend al het voedsel….
Zo verklaarde Jezus al het voedsel rein….
20 En Hij zei: Wat uit de mens naar buiten komt, dat verontreinigt de mens.
Yeshua zegt hier dat alles gegeten mag worden?
A) Context gaat over met ongewassen handen brood eten (Mar 7:2)

Yeshua verklaart al het ‘eten’ rein
•
•
•
•
•
•
•

•

B) Sommige discipelen deden handen wassen niet wat suggereert dat:
Hij dit wel deed (in tegenstelling tot bv Luk 11:38)
de meesten dit wel deden
Yeshua het ok vond dat sommige het wel deden en anderen niet >> want het
was een overlevering van de ouden (Mar 7:3) & geen Torah-gebod
C) Yeshua geeft aan dat tradities volgen die Gods Woord buitenspel zetten
iets is waar Hij niet blij mee is, het sarcasme druipt af van de woorden ‘u stelt
op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw overlevering te
houden (Mar 7:9), Hij noemt hun hiervoor niet zomaar huichelaars (Mar 7:6)
D) Yeshua praat hier in een GELIJKENIS (Mar 7:15 >> 17!!)
E) veel christelijke commentatoren (die geloven dat de Wet uiteindelijk toch is
afgeschaft) leggen hier correct uit dat het in vers 19 gaat over de ultieme
zetel van onreinheid of puurheid in Gods ogen namelijk HET HART (bv Deu
8:2)
Conclusie: Yeshua zegt eigenlijk wat uit de buik komt en naar beneden
vertrekt dat vervuild niet, maar wat uit hart komt en via de mond/
gedachten/handelen de mens verlaat dat is wat vervuild.

Yeshua schaft alle offers af
•

Mar 12:29-33 En Hem lief te hebben met heel het hart en met heel het
verstand en met heel de ziel en met heel de kracht, en de naaste lief te
hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers.

•

A) Dit zijn NIET de woorden van Yeshua (vers 33) maar die van een
Schriftgeleerde, en dit is dus zijn (hier) correcte samenvatting van Torah,
maar hij geloofde nog steeds dat de offers wel gebracht dienden te worden.
B) Yeshua bevestigd zijn woorden!!
C) Er staat; er zijn geen grotere geboden dan deze, niet; er zijn geen andere.
D) er staat; die andere zijn meer, niet; er zijn geen brand & slacht offers meer
E) Afschaffen van de offers zou overtreden van Deu 4:2 zijn….

•
•
•
•
•
•
•
•

F) waarom zou hij niet ver (vers 34) van het Koninkrijk zijn?
G) Zie o.a. 1 Sam 15:22 ; Ps 40:7 ; 51:18-19 of Jes 1:11-15
Wellicht weet hij bovenstaande maar moet hij enkel nog de moed hebben om
TE DOEN….?
Conclusie: Yeshua bevestigd dat de uiteg van de Schriftgeleerde klopt,
de geboden van God zijn gerangschikt op prioriteit, en we dienen
ervoor te zorgen dat we het rijtje in de goede volgorde uitleven.

Yeshua schaft de reinheid-wetten af
•
•
•
•
•

Luk 11:37-46 Toen Hij dit zei, vroeg een Farizeeër aan Hem of Hij bij hem de
maaltijd wilde gebruiken. Hij ging naar binnen en ging aanliggen. Toen de
Farizeeër dat zag, verwonderde hij zich erover dat Hij Zich niet eerst
gewassen had voor het middagmaal.
39 Maar de Heere zei tegen hem: Welnu, Farizeeën, u reinigt de buitenkant
van de drinkbeker en van de schotel, maar uw binnenste is vol roofzucht en
boosaardigheid.
40 Onverstandigen! Heeft Hij Die het buitenste maakte, ook niet het
binnenste gemaakt? 41 Geef echter de inhoud ervan als liefdegave en zie,
alles is voor u rein.
42 Maar wee u, Farizeeën, want u geeft tienden van de munt en de wijnruit
en van alle kruiden, maar u gaat voorbij aan het recht en aan de liefde
van God. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet
nalaten.
46 Maar Hij zei: Wee ook u, wetgeleerden, want u legt de mensen lasten op
die moeilijk zijn om te dragen, en zelf raakt u die lasten niet met één van uw
vingers aan. 47 Wee u, want u bouwt de grafmonumenten voor de profeten,
maar uw vaderen hebben hen gedood.

Yeshua schaft de reinheid-wetten af
•

Christelijke uitleg: Yeshua wast zich niet volgens de Torah en laat
daarmee zien dat de reinheidswetten zijn afgeschaft.

•
•

A) Heel simpel, waar staat dat ik me voor een maaltijd moet wassen?
B) Yeshua wordt boos dat hun zich verwonderen over een traditie die Hij
(in ieder geval hier) niet volgt, terwijl ze voorbij gaan aan recht en liefde
van God (de belangrijke zaken van Torah).
C) Hij doet er nog een schepje bovenop door te zeggen dat ze anderen
zware laatste opleggen die ze zelf niet doen (vers 46) wat ook de reden
is dat Hij hun huichelaars (vers 44) & onverstandigen (vers 40) noemt.
D) Hij benadrukt ook hier dat we zelfs de details van de Wet moeten
volgen (vers 42)

•
•
•

Conclusie: Yeshua doet (in ieder geval hier) niet mee aan de traditie,
wellicht om hun huichelarij aan te kunnen kaarten.

Samenvattend

•

Yeshua heeft nooit de Shabbat overtreden (Hij was zondeloos) dus
gingen al die zaken over INTERPRETATIE van Shabbatsrust.

•

Yeshua heeft nooit de Torah overtreden, Hij gaf de correcte interpretatie
ervan, meestal op persoonlijk niveau.

•

Als we de juiste uitgangspositie nemen (Torah geldt nog) dan komen we
tot antwoorden die overeenstemmen met HEEL Gods Woord en niet
enkel zorgvuldig geselecteerde ’N.T.’ verzen

