


• Vanaf de Exodus t/m Esther toont een constante vermenging.

• Geschiedenis, Archeologie, Taalrestanten, Mythen, DNA, 
Logica, allen wijzen ook naar vermenging…


• Ondanks dat God Zijn volk “vernietigd”, zal Hij het terughalen, 
het zijn verloren schapen (door vermenging) in de verstrooiing.


• Rabbijnen gaven en geven aan dat er een grote groep “Joden” 
is wat hun identiteit (als “Jood”) is verloren…. en bevestigen 
daarmee bovenstaande constateringen.


• “De gemeente/kerk” is de vervallen hut van David die wordt 
herbouwd, ze is het ene volk van God, met de ene nieuwe 
mens, geleid door de ene Geest van God, waar iedereen zich 
door genade op de ene olijfboom mag enten.


• Dat is wat Paulus dmv de Heilige Geest mocht inzien, en wat 
zijn bediening werd!!

Bijbels beeld Israël, Joden & heidenen 



“Wet is Weg verzen….”
Handelingen  
15:10 Torah is een ondragelijk juk


Romeinen 

3:20	 Torah openbaart zonden maar kan deze niet oplossen

4:14	 Als Torah zou werken dan zou geloof irrelevant zijn

4:15	 Torah brengt toorn op diegenen die het willen volgen

5:20	 Het doel van Torah was om de zonde te laten toenemen 

6:14	 Christenen zijn niet onder Torah

7:1-6	Christenen zijn bevrijd van Torah

7:7-12 	 Torah is goed, heilig en perfect, maar kan jouw niet helpen om 
deze zaken te zijn

7:10 	Torah die leven beloofde bracht enkel dood en zonde

7:13 	Torah maakt je mateloos zondig

8:2-3 	 Torah is zwak


1 Korinthe  
15:56	 De kracht van zonde is Torah




“Wet is Weg verzen….”
2 Korinthe  
3:7 	 Torah is een bediening v/d dood

3:9 	 Torah is een bediening van veroordeling

3;10 	 Torah heeft geen enkele glorie vergeleken met het “NT”

3:11  	Torah is aan het verdwijnen

3:14-15 Verkondiging van Torah produceert een bedekking op hart en 
gedachten 

 
Galaten  
2:16 	 Torah kan niemand rechtvaardigen 

2:19 	Christenen zijn dood voor Torah

2:21 	 Torah frustreert de genade

3:1 	 Torah gaan volgen als je tot geloof bent gekomen is dom

3:10 	 Torah vervloekt iedereen die faalt in het perfect volgen ervan

3:11-12 Torah heeft niets te doen met geloof

3:13 	 Torah is een vloek waarvan Christus ons heeft verlost

3:16-19 Christus verkondigde dat Torah functioneert als een tijdelijk Verbond 
van Mozes tot Johannes de Doper (Mat 11:12-13 ; Luk 16:16)

3:21 	Als Torah werkte dan had God het wel gebruikt om ons te redden

3:23 	 Torah was onze gevangenis

4:24	 Torah maakt je een slaaf zoals Hagar 
 



“Wet is Weg verzen….”
Efeze 
2:14-15 Christus heeft de Torah afgeschaft want het was een muur van 
vijandschap 
Filippenzen 

3:4-8	Paulus beschouwde alles wat Torah hem bracht als “skybalon” (poep)  
Colossenzen 
2:14 Torah was het handschrift wat tegen ons getuigde en dat nagelde 
Jezus aan het kruis

1 Timotheüs 
1:8 Torah is goed als men die rechtmatig gebruikt (volgende vers voor 
context)

1:9 Torah is gemaakt voor onrechtvaardigen niet rechtvaardigen

Hebreeën  
7:18-19 Torah is zwak, nutteloos, en maakt niets perfect

8:7-8	God ontdekte fouten bij Torah en maakte een beter Verbond gebouwd 
op betere beloften

8:13 Torah is overbodig, wordt oud, en staat op het punt te verdwijnen

10:1 Torah is enkel een schaduw van toekomstige goede zaken en zal nooit 
iemand perfectioneren




Tegenstrijdigheden
Romeinen 
7:7-12 	 Torah is goed, heilig en perfect, maar kan jouw 
niet helpen om deze zaken te zijn

8:2-3 	Torah is zwak 

1 Timotheüs 
1:8 Torah is goed als men die rechtmatig gebruikt 
(volgende vers voor context)


Hebreeën  
7:18-19 Torah is zwak, nutteloos, en maakt niets perfect




Tegenstrijdigheden
2 Korinthe  
3:11  Torah is aan het verdwijnen


Galaten  
3:13 Torah is een vloek waarvan Christus ons heeft verlost 
3:16-19 Christus verkondigde dat Torah functioneert als 
een tijdelijk Verbond van Mozes tot Johannes de Doper


Efeze

2:14-15 Christus heeft de Torah afgeschaft want het was 
een muur van vijandschap                                                 (Col 2:14)


Hebreeën  
8:13 Torah is overbodig, wordt oud, en staat op het punt 
te verdwijnen 



Nou en….?Hand 15:10 Torah is een ondragelijk juk

Rom 3:20	 Torah openbaart zonden maar kan deze niet oplossen

Rom  4:14	Als Torah zou werken dan zou geloof irrelevant zijn

Rom 4:15	 Torah brengt toorn op diegenen die het willen volgen

Rom 5:20	 Het doel van Torah was om de zonde te laten toenemen 

Rom 7:7-12 Torah is goed, heilig en perfect, maar kan jouw niet helpen om deze zaken te zijn

Rom 7:10 	Torah die leven beloofde bracht enkel dood en zonde

Rom 7:13 	Torah maakt je mateloos zondig          Rom 8:2-3 	 Torah is zwak

1 Kor 15:56	 De kracht van zonde is Torah

2 Kor 3:7 	 Torah is een bediening v/d dood         2 Kor 3:9 Torah is een bediening van veroordeling

2 Kor 3;10 	 Torah heeft geen enkele glorie vergeleken met het “NT”

2 Kor 3:11  	 Torah is aan het verdwijnen

2 Kor 3:14-15 Verkondiging van Torah produceert een bedekking op hart en gedachten  
Gal 2:16 	 Torah kan niemand rechtvaardigen      Gal 2:21 	Torah frustreert de genade

Gal 3:1 	 Torah gaan volgen als je tot geloof bent gekomen is dom

Gal 3:10 	 Torah vervloekt iedereen die faalt in het perfect volgen ervan

Gal 3:11-12 Torah heeft niets te doen met geloof

Gal 3:21 	 Als Torah werkte dan had God het wel gebruikt om ons te redden

Gal 3:23 	 Torah was onze gevangenis                  Gal 4:24	Torah maakt je een slaaf zoals Hagar

Fil 3:4-8	 Paulus beschouwde alles wat Torah hem bracht als “skybalon” (Grieks voor poep) 

1 Tim 1:8 	 Torah is goed als men die rechtmatig gebruikt (volgende vers voor context)

1 Tim 1:9 	 Torah is gemaakt voor onrechtvaardigen niet rechtvaardigen

Heb 7:18-19 Torah is zwak, nutteloos, en maakt niets perfect

Heb 8:7-8	God ontdekte fouten in Torah, maakte een beter Verbond gebouwd op betere beloften

Heb 8:13	 Torah is overbodig, wordt oud, en staat op het punt te verdwijnen

Heb 10:1	 Torah is een schaduw van toekomstige goede zaken en zal nooit iemand perfectioneren 



Samengevat
• Onthul de tegenstrijdigheden in hun interpretaties 
• Rom 7:12 vs Heb 7:18  

Heilig/goed vs zwak/nutteloos  
• Gal 3:13&Efe 2:14&Col2:14 vs 2 Kor 3:11&Heb 8:13  

kruis afgeschaft vs 30 jaar later op punt te verdwijnen 

• Onthul de vele; “nou en” interpretaties die ze hebben  

• Vermeld erbij dat deze interpretatie(s) niet kunnen kloppen 
omdat ze elkaar tegenspreken,  

• Wie zegt dat de andere interpretaties dan niet verkeerd 
zijn? 



“normale” tegenwerpingen
• Jezus heeft de Torah vervuld dus wij hoeven het niet meer 

te doen….(Mat 5:17) 

• Alleen in het “NT” herhaalde geboden gelden nog… 

• Dus de meeste “christenen” zaten er bijna 2000 langs 
maar jij hebt het nu bij het rechte tijd… 

• Liefde is de vervulling v/d Torah (Joh 15:12)  

• De Heilige Geest leid ons nu (Joh 14:26)



Jezus heeft de Torah vervuld dus wij 
hoeven het niet meer te doen….(Mat 5:17)

1.God niet meer liefhebben?  
Ouders niet meer respecteren?  
Overspel plegen is ok? 

2.Hoe zit het met de geboden die Yeshua als man niet deed? 

3.Joh 14:15 Als je Mij liefhebt, neem Mijn geboden in acht…  
Mat 23:2-3 Doe wat Mozes schrijft, niet wat hun doen…  
Mat 28:19 Leer alle volken alles wat ik jullie leerde… 

4.Waarom deden Jacobus en Paulus het dan wel (Hand 21)? 

5.Waarom riep Johannes op het wel te doen (1 Joh 2:6) ?



Mat 5:17-19    Punt 1 & 2
• Mat 5:17-19 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of 

de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af 
te schaffen, maar te vervullen. 

We mogen niet eens denken dat Jezus is gekomen om iets 
van Torah af te schaffen….  

Jesjoea koppelt hier de Wet en de profeten aan elkaar dus 
alles wat met de Wet gebeurt in Mat 5:17 geldt in gelijke 
mate voor de profeten…. 

• Wat bedoelde Yeshua dan met “het is volbracht/
Τετέλεσται” in Joh 19:30? 

• Alles wat Hij tot op dat moment moest doen was volbracht.



Mat 5:17-19    Punt 3
• Mat 5:17-19 …Ik ben gekomen … om die … te vervullen. 
• πληρόω plēroō G4137  

vervullen, volmaken, beëindigen, consumeren, realiseren. 
• De vorm πληρωθῇ is in de verleden tijd en die wordt 

gebruikt bij de “en zo is vervuld wat de profeet zei” verzen. 
• In Mat 5:17 wordt de vorm πληρωσαι gebruikt en dat is de 

tegenwoordige(actieve) tijd, deze komt 4 keer voor. 
• Mat 3:15 … want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid πληρωσαι. 
• Rom 15:13 De God nu van de hoop moge u πληρωσαι. 
• Col 1:25 … met het oog op u gegeven is om het Woord van God πληρωσαι 

• Niemand beweert dat op de andere drie plaatsen het ook 
maar iets te maken heeft met ten einde brengen… 

In Mat 5:17 wijst de (uitgangs)vorm πληρωσαι op hetzelfde, 
Hij kwam om het ten volle te verkondigen/realiseren/vervullen   



Mat 5:17-19    Punt 4
• Mat 5:17-19 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de 

Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te 
schaffen, maar te vervullen.  

• καταλύω katalyō G2647  
Oplossen, ontwrichten, vernietigen, slopen, verwerpen.

• Mat 24:2 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit 
alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen op de 
andere steen gelaten worden die niet καταλύω zal worden.

• Hand 5:39 maar als het van God afkomstig is, kunt u dat 
niet καταλύω, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt 
te strijden.  

Dus Yeshua kwam niet om de Torah:  
af te breken, klein te krijgen, tot niets te maken, verwerpen.



Mat 5:17-19    Punt 5 & 6 
• Mat 5:18 Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de 

aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van 
de Wet voorbijgaan,  totdat het alles geschied is.

• Zijn de hemel en aarde al vernieuwd? Ope 21:1 & 2 Pet 
3:13 & Jer 31:35-36) 

• Dan nog geen jota of tittel van Torah wat voorbij is.  

• Is Jezus al teruggekomen (Hand 1:11), is de dood als 
laatste vijand al vernietigd (1 Cor 15:26)? 
We zien nog uit naar deze en andere gebeurtenissen. 

• Dus is nog niet alles geschied en er geen jota of tittel van 
Gods Torah voorbijgegaan.



Mat 5:17-19    Punt 7 & 8
• Mat 5:19 Wie dan een van deze geringste geboden 

afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste 
genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen… 

• Wat is het geringste gebod v/d “613”, (of “10”, of “2”)….?  
• Yeshua geeft hier heel duidelijk aan dat wie zelfs maar het 

geringste gebod afbreekt (Efe 2:14) EN anderen zo 
onderwijst DIE ZAL de geringste worden genoemd… 

• Mat 5:19 …maar wie ze doet en onderwijst (Yeshua), die 
zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. 

• Dus zeker het onderwijzen en doen van de geboden is 
volgens Jesjoea in ieder geval een vereiste om groot te 
worden genoemd in het Koninkrijk der hemelen.



Alleen in het “NT” herhaalde geboden gelden nog
• Deu 22:5 verbod op travestie 
• Lev 18:9 Verbod op sex met een (half) zuster 
• Lev 19:14 verbod struikelen en vervloeken blinden/doven 
• Lev 18:23 verbod op sex met dieren 

• Allemaal geboden die niet herhaald worden in het “NT”…  
• “Antwoord”: Wordt samengevat in 1 Tim 1:10 of 2 Tim 4:3  

• Waar wordt gezonde leer gevonden in die tijd…? >>      
Spr 4:2 Daar ik u goede leer geef, verlaat mijn Torah niet.  
2 Tim 3:14-16 Blijf bij het u geleerde, heel de Schrift is nuttig  

• Waar staat ergens voorspeld dat dit de regel wordt? (Amo 3:7)  
• Waarom spreekt Yeshua deze regel tegen? (Mat 5:19 & 28:19)



Dus de meeste “christenen” zaten er bijna 2000 
langs maar jij hebt het nu bij het rechte tijd…

• Als je geen katholiek bent dan geef je al aan dat volgens 
jouw verreweg iedereen er ze maar de eerste 75% van de 
tijd naast zat…ofwel de reformatie was verkeerd?? 

• Ook Gods Woord toont aan dat de grootste groep er 
meestal langs naast zit (Noach, Abraham, Israël in de 
woestijn, N.Koninkrijk en Judah bij Yeshua)  

• Profetie is dat dit pas in de laatste dagen bekend zou 
worden; 
Deu 30:1-10 terug naar Torah en dan verzameld in Israël  
Ps 78:5-7 terug naar Torah is voor de acharon generatie  
Ps 102:19 terug naar Israël is voor de acharon generatie



Liefde is de vervulling v/d Torah (Joh 15:12) 
• Gal 5:14 Want de hele Wet wordt in één woord vervuld, 

namelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 
• Rom 13:10 De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom 

is de liefde de vervulling van de Wet. 
• Mat 12:36-40 … Aan deze twee geboden hangt heel de 

Wet, en de Profeten. 
•



Mat 12:36 Meester, wat is het grote gebod in de Wet. 37 Jezus zei tegen 
hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw 
ziel en met heel uw verstand...het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw 
naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangt heel de 
Wet, en de Profeten. 



Liefde is de vervulling v/d Torah (Joh 15:12) 
• Waarom is het toch niet zo eenvoudig als het lijkt? 
• Wat omschrijven wij als liefde….? 
• Ik hou van pindakaas, is dat Gods wil?  
• Een verslaafde houdt van zijn drug(s), is dat Gods wil? 
• Een relschopper houdt van geweld, is dat Gods wil?  
• Een homo heeft mannen lief, is dat Gods wil?  
• Een pedofiel heeft kinderen lief, is dat Gods wil? 
•              God gaf ons Zijn definitie van liefde! 
• 2 Joh 1:6 En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden 

Dit is het gebod zoals u vanaf het begin gehoord hebt…. 
• Verkeersdeelname = aanpassen aan medeweggebruikers 
• Maar dan nog moet je je aan de verkeersregels houden! 
• Alleen bij hoge uitzondering zoals ter voorkomen v/e 

ongeval (en dus mogelijk lichamelijk letsel van jezelf of 
anderen) zou je mogen afwijken.



De Heilige Geest leid ons nu (Joh 14:26)
• Rom 8:14 Immers, zovelen als er door de Geest van God 

geleid worden, die zijn kinderen van God. 
• Gal 5:18 Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u 

niet onder de wet. 
• Hand 5:3 …u gelogen hebt tegen de Heilige Geest… 
• Hand 5:9 …de Geest van de Heere te verzoeken… 
• Hand 7:51 …u verzet u altijd tegen de Heilige Geest… 
• “vrije wil” heerst dus over de Heilige Geest… >> opletten!! 
• 1 Tes 5:19 Blus de Geest niet uit. (>> Verhard hart…?) 
• Hand 17:11 … zij ontvingen het Woord met grote 

bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften… 
• 1 Cor 2:10 De Geest immers onderzoekt alle dingen… 
• 2 Cor 13:5 Onderzoek uzelf of u in het geloof bent… 
• 1 Tes 5:21 Beproef alle dingen, behoud het goede.



De Heilige Geest leid ons nu (Joh 14:26)
• Joh 16:13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, 

zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid,… 
• Waarheid is Yeshua (Joh 14:6) & Torah (Ps 119:142) 
•         Wat is de taak van de Geest? Hoe leid de Geest? 
• Eze 36:26-27 Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe 

geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw 
lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven… Ik zal 
maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn 
bepalingen in acht neemt en ze houdt 

• Jer 31:33 ...Ik zal Mijn Wet [Torah] in hun binnenste geven en zal 
die in hun hart schrijven… 

• Rom 8:6-7 …het denken van de Geest is leven en vrede. 
Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. 

• Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want 
het kan dat ook niet.



Samenvattend
• Zoek naar de onlogische interpretaties die men nu heeft. 

Rom 7:12 vs Heb 7:18 (heilig vs zwak) of Gal 3:13&Efe 2:14& 
Col2:14 vs 2 Kor 3:11&Heb 8:13 vs Gal 3:18 vs Mat 5:18

• Onthul de “nou en” interpretaties (Rom 3:20 ; 1 Cor 15;56 enz) 
•               Yeshua vervulde Torah dus ik hoef het niet meer…. 

Mat 5:18-19 / God liefhebben? / vrouw geboden? / Paulus 21:24? 
•                Alleen in “NT” herhaalde geboden nog doen… 

Sex met (half)zus/dieren? / profetie hiervoor? / Yeshua in Mt 28:19
•               2000 jaar zat iedereen ernaast maar jij nu niet…. 

Protestant beaamt dit / Bijbelsegeschiedenis / Profetie voorspelde 
•                Liefde is de vervulling van Torah  

Definitie liefde mensen vs God / Torah&profeten hangt aan liefde  
•                Nu geleid door de Heilige Geest   

Vrije wil / H.G. = Gods Woord / taken H.G. onderzoek & Torah 



Bijbelse beeld Torah
1. God roept (in Torah) constant op tot volgen Torah 
2. TEST: Ware profeet roept nooit op tot niet volgen Torah 
3. Profetieën van terugkeer naar Torah in de laatste dagen 
4. Profeten in Tenach roepen constant op tot volgen Torah 
5. Soms samenvatting van geboden, maar blijft HELE Torah 
6. Messias, Koning, Priester & Losser (in Tenach) volgen Torah 
7. Gerechtigheid/Waarheid/Weg/Licht enz >> wijzen ook naar Torah 
8. Er is er één die Torah-loosheid (met tekenen&wonderen) promoot 
9. Yeshua laat aan het begin duidelijk weten dat Torah blijft gelden 
10. Yeshua, Stefanus & Paulus werden VALS beschuldigd  
11. Tienduizenden Joden & vele priesters volgden Yeshua & Torah 
12. Petrus & Johannes volgden Torah en riep daar ook toe op 
13.  Vergeet de waarschuwing van Petrus aangaande Paulus niet… 
14.  Wandel en uitspraken Paulus in Handelingen ademen Torah


