
Torah:                   D’variem 31:1 – 30 

Haftarah:         Hoshea 14:2 – 10 

          Micha 7:18 – 20 (Jom haKipoerim) 

          Jo’el 2:15 – 27  

Briet-Chadashah:  o.a. Ivriem / Hebr. 13:5 – 8 

Wajelech ְֶוַיֵּל 



Overzicht ְֶוַיֵּל 
• Moses herhaalt dat hij het land niet in mag 
• Wees sterk en moedig om de volken te verdrijven 
• Yahweh zal voor u uitgaan  
• Torah overhandigd aan de priesters  
• Iedere zeven jaar Torah met Sukkot voorlezen aan iedereen 
• Wolk verschijnt bij de tent met Moses & Jozua 
• Afvalligheid van Israël aangekondigd 
• Lied moet worden geleerd als getuige  
• Torah is ook een getuige 
• Hemel en aarde worden getuige 
• In de laatste dagen zal kwaad over u komen 



  Hebreeuwse taal & Gematria 
• Vader = אָב
• Moeder  = אמ  
• Kind = ילד  

• Vader =            2+1 = 3
• Moed     =    40+1 = 41 +
• Kind       =     4+30+10 = 44  



    Hebreeuwse taal & Gematria 
• Abram = אַבְָרם   
• Hagar = הָגָר  
• Ismaël = יִשְׁמָעֵאל  

• Abram =       40.200.2.1   = 243
• Hagar =        200.3.5   = 208+
• Ismaël = 30.170.40.300.10 = 451  

• Yitzchak       =         יִצְחָק 
• Yitzchak       = 100+8+90+10 = 208



    Hebreeuwse taal & Gematria 
• 1 Joh 4:8 …God is liefde 
• Deu 6:4 …Yahweh is Één  

• Liefde = אהבה   
• Eén       = אחד  
• YaHWeH  יְהוָה  =

• Liefde = 5+2+5+1 = 13
• Eén       =    4+8+1 = 13 +
• YaHWeH = 5+6+5+10 = 26   



 de Messias in Torah המשיח בתורה 
• Moshe brengt Israël tot aan het land  
• Joshua brengt ze het land in, niet vanwege hun gerechtigheid (Deu 9:4-5) 
• God doet dit vanwege wat Hij heeft beloofd  
 
Deu 31:20 Want Ik zal dit volk brengen in het land dat Ik zijn vaderen onder 
ede beloofd heb, een land dat overvloeit van melk en honing, en het zal eten 
en verzadigd en vet worden… 

• Geboden Zijn voor wandel (1 Joh 2:6) en heiliging (Rom 7:12) 
• Yeshua is Degene wat red, niet vanwege onze werken (Efe 2:8-9)  
• Vanwege de belofte van de Vader ( Joh 3:16) wat in een mooie verdekte 

profetie al was uitgebeeld (Joh 3:14)  

• Num 21:9 Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. 
En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek 
en in leven bleef. 

• Koper >> Negoshet = 50+8+300 = 358 op een kruis   נְחֶׁשת  
• Slang  >> Nachash  = 50+8+300 = 358                          נְַחׁש 
•  ָמִׁשיַח   40+300+10+8 =358



 Devariem (Deu) 31:10-11 
• Voorlezen van de Torah op Soekot 
• Koning las het voor. 
• Op welk feest komt Yeshua terug? 
• Welke functie zal Hij dan vervullen? 

• Zach 6:12-13… Zie, een Man – Zijn Naam is SPRUIT – zal uit Zijn plaats 
opkomen, en Hij zal de tempel van de HEERE bouwen. Ja, Híj zal de tempel 
van de HEERE bouwen, Híj zal met majesteit bekleed zijn, Hij zal zitten en 
heersen op Zijn troon. Hij zal Priester zijn op Zijn troon; tussen die Beiden zal 
vredesberaad plaatsvinden. HSV 

• “Daar is de man die de telg heet; hij schiet omhoog waar hij is en hij bouwt de 
tempel van de HEER. Hij bouwt niet alleen de tempel van de HEER, maar hij 
zal ook met luister bekleed worden en als heerser op zijn troon zetelen. Ook 
een priester zal op zijn troon zetelen en er zal vrede zijn tussen die twee.” Willi  

• zie, een man, wiens naam is Spruit. Deze zal uit zijn plaats uitspruiten en hij zal 
de tempel des Heren bouwen. Ja, hij zal de tempel des Heren bouwen en hij 
zal met majesteit bekleed zijn en als heerser zitten op zijn troon; en hij zal 
priester zijn op zijn troon; heilzaam overleg zal er tussen hen beiden zijn. NBG



Melchizedek priesterschap
1. God wilde dat heel zijn volk priester was, met alleen de geboden tot Ex 24:11  

2. Hier stemde het volk mee in en dat werd het Verbond (Boek v/h Verbond BoC) 

3. Israël verbrak dat verbond met de zonde van het gouden kalf 

4. God wilde Israël uitroeien maar door Mozes kwam יְהֹוָה met “plan B” 

5. “Plan B” werd het aardse priesterschap uit Aron’s-lijn, met de extra (nieuwe) 
geboden vanaf Ex 24:12 tot Deu 31:26 (Boek v/d Wet BoL) wat ook alle 
vloeken bevat 

6. Toen Yeshua stierf en weer werd opgewekt trad opnieuw het “Melchizedek-
priesterschap” in werking (BoC) en werd het aardse opgeheven (BoL)



“voordelen” ervan….
1. Gal 3:19 Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de 

overtreding(en), totdat het Nageslacht zou gekomen zijn aan Wie het beloofd was; 
en zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. 

2. Heb 7:11 Als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had 
kunnen worden – want onder dit priesterschap had het volk de Wet ontvangen – 
waarom was het dan nog nodig dat er een andere Priester naar de ordening van 
Melchizedek zou opstaan, Eén van Wie niet gezegd kan worden dat Hij naar de 
ordening van Aäron was? 

3. Heb 7:21 ….De Heere heeft gezworen en het zal Hem niet berouwen: U bent 
Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek (Ps 110)  

4. Rom 6:14 ….U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade 

5. 1 Pet 2:5 dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, 
tot een heilig priesterschap, om geestelijke (en dus geen dieren) offers te brengen, 
die God welgevallig zijn door Jezus Christus. 

6. 2 Tim 2:15 Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die 
zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.



A) Ex 24:12 tot Ex 31:18 niet gebeurd 
voor de zonde van het gouden kalf

• Anders gezegd, het is niet chronologisch geschreven, ofwel het is later hier 
ingevoegd en het lijkt alleen maar zo te zijn dat Moses de tabernacle instructies 
ontving voor het gouden kalf. 

• Er is zover ik kan nagaan niets in de tekst wat daarop wijst. (op pasjat niveau, 
of bv in een chiastische structuur)

A. Het zijn twee versies van dezelfde gebeurtenis, geen kopieën  

B. In beide versies wordt er steeds gerefereerd naar de vondst van 1 boek 
met twee titels, en geen enkele aanwijzing naar meerdere boeken. 

1. Zijn het boek van de Wet (BoL) en boek v/h Verbond (BoC) wel twee boeken? 

2. In 2 Kro 34:14-30 en 2 Kon 22:8-23:2, zijn twee zaken die mij opvallen:

B) Het boek van de Wet (BoL) en boek v/h 
Verbond (BoC) zijn twee boeken



Geboden die toch niet zijn afgeschaft
1. Lev 11 Rein en onrein want dat kwam al bij Noah naar voren…  

2. Lev 23 Feesten van Yahweh want die feesten zijn al ingesteld bij bv de 
schepping (hemellichamen) en de uittocht uit Egypte… 

3. Alle andere geboden die een verduidelijking zijn van geboden die al gegeven 
waren voor Ex 24:11 

4. bv Lev 18:21 Geen kinderen offeren aan de Moloch (6e gebod moord) 

5. bv Lev 19:36 U moet een zuivere weegschaal hebben ( 8e gebod stelen) 
 

• Maar ook o.a. deze geboden:

A. Ex 21:21 Als de slaaf na (stok)slagen echter nog een of twee dagen op de 
been blijft, wordt het niet gewroken, want het is zijn eigen geld 

B. Ex 21:33 Een gegraven put/kuil moet je afdekken zodat vee er niet invalt  

C. Ex 22:28 U mag de rechters niet vervloeken



Geboden die dan zijn afgeschaft I
1. Lev 5:1 Als een persoon zondigt doordat hij een uitgesproken vervloeking  

hoort en hij dus getuige is, of dat hij het gezien heeft of het te weten gekomen 
is, als hij het niet vertelt, dan draagt hij zijn ongerechtigheid. 

2. Lev 18:9 De schaamdelen van uw zuster, de dochter van uw vader of de 
dochter van uw moeder, of ze nu in dit gezin of daarbuiten geboren is, hun 
schaamdelen mag u niet ontbloten. 

3. Lev 18:22 U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een 
vrouw slaapt. Dat is een gruwel. 

4. Lev 19:9 Wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van 
uw akker niet helemaal afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen, mag u 
niet oprapen. 

5. Lev 19:14 U mag een dove niet vervloeken en vóór een blinde mag u geen 
struikelblok neerleggen, maar u moet uw God vrezen. Ik ben Yahweh



Geboden die dan zijn afgeschaft II
 

1. Lev 19:16 U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan… 

2. Lev 19:17 U mag in uw hart niet uw broeder haten…. 

3. Lev 19:18…maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEERE. 

4. Lev 19:26 U mag niets eten waar nog bloed in zit… 

5. Lev 19:26 …U mag niet aan wichelarij doen en u mag geen wolken duiden. 

6. Lev 19:29  U mag uw dochter niet schenden door haar hoererij te laten 
bedrijven… 

7. Lev 19:31 U mag u niet wenden tot de dodenbezweerders en tot de 
waarzeggers. U mag hen niet raadplegen, zodat u zich met hen verontreinigt. 

8. Lev 19:32 U moet opstaan voor iemand met grijze haren en eer bewijzen aan 
een oudere



Geboden die dan zijn afgeschaft III
1. Deu 4:2 U mag aan het woord dat ik u gebied, niets toevoegen of afdoen, 

2. Deu 4:9 …U moet ze uw kinderen en uw kleinkinderen bekendmaken: 

3. Deu 6:5 Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met 
heel uw ziel en met heel uw kracht. 

4. U mag de HEERE uw God niet op de proef stellen zoals bij Massa deed. 

5. Deu 22:4 U mag niet de ezel van uw broeder zien als die onderweg gevallen 
is, en u onttrekken. U moet die beslist samen met hem overeind helpen. 

6. Deu 22:8 Er moet voor de veiligheid een dakleuning op uw huis staan.  

7. Deu 22:5 De kleren van een man mogen niet door een vrouw gedragen 
worden, en een man mag geen vrouwenkleding dragen, dat is een gruwel. 

8. Deu 22:25 Maar als de man het ondertrouwde meisje in het open veld 
aantreft, en de man haar vastgrijpt en met haar slaapt, dan moet alleen de 
man die met haar geslapen heeft, sterven. 



Verzen die worden tegengesproken I 
1. Jer 31:33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van 

Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn Torah/Wet in hun binnenste 
geven en zal die in hun hart schrijven…. 

2. Eze 44:10-11 Voorzeker, de Levieten…moeten zij in Mijn heiligdom dienstdoen 
en de ambten bij de poorten van het huis vervullen, en ook dienstdoen in het 
huis. Zij moeten zelf het brandoffer en het slachtoffer voor het volk slachten… 

3. Eze 48:18-25 diverse soorten zondoffer wat dienen te worden gedaan 

4. Amo 3:7 Voorzeker, de Heere Yahweh doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis 
heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten. 

5. Deu 4:5-8 Zie, ik heb u de verordeningen en bepalingen geleerd…de volken, 
die al deze verordeningen horen zullen en zullen zeggen: Werkelijk, dit grote 
volk is een wijs en verstandig volk…dat zulke rechtvaardige verordeningen en 
bepalingen heeft als heel deze Torah/Wet, die ik u heden voorhoud? 

6. Deu 13:1-4 profeet mag niet oproepen Gods geboden niet te volgen, Zijn 
geboden moeten we in acht nemen en Zijn stem gehoorzamen 



Verzen die worden tegengesproken II
1. Jes 2:3 …Want uit Sion zal de Torah/Wet uitgaan, (Micha 4:2)  

2. Jes 8:16 Bind het getuigenis toe! Verzegel de Torah/Wet onder Mijn leerlingen! 

3. Jes 8:20 Terug naar de Torah/Wet en het getuigenis! Als zij niet 
overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn. 

4. Jes 42:4 …De kustlanden zullen uitzien naar Zijn Torah/Wet. 

5. Jes 42:21 De HEERE was hem genegen omwille van Zijn gerechtigheid, Hij 
maakte hem groot door de Torah/Wet, en luisterrijk. 

6. Jes 51:7 …u die de gerechtigheid kent, volk met Mijn Torah/Wet in zijn hart…. 

7. Hos 8:12 Al schrijf Ik voor hen Mijn Torah/Wet in tienduizendvoud, toch 
beschouwt men die als iets vreemds. 

8. Mal 2:7 Voorzeker, de lippen van een priester moeten kennis bewaren,uit zijn 
mond moet men onderwijs in de Torah/Wet zoeken, want hij is een gezant van 
de HEERE van de legermachten.



Verzen die worden tegengesproken III

• Israël zal worden uitgestrooid  
 
Deu 30:1 Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de 
vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer 
ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de HEERE, uw God, 
u verdreven heeft.  

• Israël zal weer terugkeren naar Gods Torah  
 
Deu 30:2 En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn 
stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met 
heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied.



• Yahweh zal Israël weer gaan verzamelen  
 
Deu 30:3-4 Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw 
gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer 
bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u 
verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van 
de hemel, toch zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en 
u vandaar weghalen.  

• God zal Israël weer terugbrengen naar het land  
 
Deu 30:5 En de HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat 
uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en 
Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen.



• Yahweh zal het hart van Israël besnijden  
 
Deu 30:6 De HEERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw 
nageslacht besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel 
uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult.  

• Tweede getuige: Israël zal terugkeren naar Gods Torah  
 
Deu 30:8 En ú zult zich bekeren, de stem van de HEERE gehoorzaam 
zijn en al Zijn geboden, die ik u heden gebied, houden. 

• Voorwaarde voor het verblijden van Yahweh  
 
Deu 30:9-10 Want de HEERE zal Zich weer ten goede over u 
verblijden, zoals Hij Zich over uw vaderen verblijd heeft, wanneer u 
de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent door Zijn 
geboden en Zijn verordeningen, die in dit wetboek geschreven zijn, 
in acht te nemen; wanneer u zich bekeert tot de HEERE, uw God, met 
heel uw hart en met heel uw ziel.



Verzen die worden tegengesproken IV 
1. Mat 22:40 Aan deze twee geboden hangt heel de Torah/Wet en de profeten. 

2. Mat 23:2-3 De schriftgeleerden en de Farizeeën zijn gaan zitten op de stoel van 
Mozes; daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem in acht en 
doe; maar doe niet naar hun werken, want zij zeggen het, maar doen het niet. 

3. Heb 13:8 Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. 

4. Hand 21:20-24 En toen zij dat gehoord hadden, prezen zij de Heere en zeiden 
tegen hem: U ziet, broeder, hoeveel duizenden Joden er zijn die geloven; en 
zij zijn allemaal ijveraars voor de Torah/Wet.  
21 Men heeft hun over u verteld dat u alle Joden die onder de heidenen wonen, 
leert afvallig te worden van Mozes, …. 
24 Neem die bij u, reinig u samen met hen en betaal voor hen de kosten van de 
offers, zodat zij zich het hoofd kunnen laten scheren en allen kunnen weten dat 
er niets waar is van wat hun over u verteld is, maar dat u zo wandelt dat u ook 
zelf de Torah/Wet in acht neemt. 

5. Rom 3:31 Doen wij dan door het geloof de wet teniet? Volstrekt niet, maar wij 
bevestigen de Torah/Wet.



Verzen die worden tegengesproken V 
A. Mat 5:17 Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.  
 
In het "N.T." komt het woordje (G4137 πληρόω plēroō) in de vorm (πληρωσαι) 4 keer 
voor, in drie van die vier gevallen is er NIEMAND!!!!! die beweert dat het einde/
eindigen/afschaffen betekend. 

1. Mat 3:15 Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze 
wijze past het ons alle gerechtigheid TE VERVULLEN. 

2. Mat 5:17 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.  

3. Rom 15:13 De God nu van de hoop moge u VERVULLEN met alle blijdschap en vrede 
in het geloven, opdat u overvloedig bent in hoop, door de kracht van de Heilige Geest. 

4. Col 1:25 Daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de beheerstaak van 
God, die mij met het oog op u gegeven is om het Woord van God TE VERVULLEN, 
 
Het woordje pleroo KAN beëindigen betekenen dat bestrijd ik geenszins maar in 
 Mat 5:17 is het niet mogelijk om er die betekenis aan te geven.  
 
 



Verzen die worden tegengesproken V 
Er staan namelijk nog vijf andere criteria wat ook op geen enkele wijze lijken te 
suggereren dat Yeshua komt om de Torah te beëindigen/afschaffen. 

1. *Ik kom NIET om de Torah en Profeten af te schaffen…..  

2. *Totdat hemel en aarde voorbijgaan….. 2 Pet 3:13 & Ope 21:1  

3. * Totdat ALLES is vervuld..... Hand 1:11 & 1 Kor 15:24-28 & Ope 21:2  

4. *Wie dan de geringste van deze geboden afschaft EN anderen zo onderwijst zal de 
geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.  

5. * Wie dan deze geboden doet EN anderen zo onderwijst, die zal groot worden genoemd 
 
- Tja ook dit laatste criterium helpt geenszins om de betekenis afschaffen/beëindigen te 
geven aan het woordje (G4137 πληρόω plēroō) 

Dus hoe ik het ook bekijk men kan er m.i. (logischerwijs) niet omheen dat Yeshua in Mat 
5:17-19 duidelijk stelt dat Torah van kracht zal blijven...... 



Waarom zien nu net wij Torah?
• Psa 78:5 Want Hij heeft een getuigenis ingesteld in Jakob, een 

Torah vastgesteld in Israël; die heeft Hij onze vaderen 
geboden om ze hun kinderen bekend te maken,  

• 6 opdat de volgende generatie ze zal kennen, de kinderen die 
geboren zullen worden, en zij opstaan en ze weer aan hun 
kinderen vertellen;  

• 7 zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet 
vergeten, maar Zijn geboden in acht nemen,  

• 8 en niet worden als hun vaderen: een opstandige en 
ongehoorzame generatie, een generatie die zijn hart niet 
richtte op God en van wie de geest niet trouw was aan God.



Waarom zien nu net wij Torah?
• Psa 102:14 Ú zult opstaan, U zult Zich ontfermen over Sion, 

want de tijd om haar genadig te zijn, want de vastgestelde tijd 
 is gekomen. 

• 102:19 Dit wordt beschreven voor de volgende generatie.  
Het volk dat geschapen wordt, zal de HEERE loven. 

• Volgende = ַאֲחרֹון  
• Acharon = laatste, ultieme, volgende, daarna 

• Wat zijn o.a. tekenen va de laatste dagen/generatie? 

• Terugkeer naar het land  
• Terugkeer naar Torah bij Israël / Zijn “verloren schapen”  
 



Wie is Israël?
• Wie is Israël volgens Gods Woord? 

• Als mijn ouders zich niet aan Zijn regels houden gelden ze dan voor mij ook niet 
meer....? En mijn grootouders dan...? enz. Enz. 

• Zie bv Joz 5:6-7 of 7:1 ondanks zonde nog steeds Israël, maar denk ook aan de 
profetieën aangaande Israël....inclusief de profetie van Mozes in Deu 30:1-2,8 

• Kracht van getallen mbt potentiële voorouders 

• Iedereen heeft 2 ouders 2 macht 1 (2x1) 
• 4 grootouders 2 macht 2 (2x2) 
• 8 overgrootouders 2 macht 3 (2x2x2) 
• 16 over-overgrootouders 2*4 (2x2x2x2)
• 32 over-over-overgrootouders 2*5 (2x2x2x2x2) 

• De vijfde generatie kan 100 jaar geleden zijn (20 jaar voor nieuwe generatie) maar 
kan ook 200 jaar geleden zijn (40 jaar voor nieuwe generatie)  
 



Wie is Israël?
• Als iedere generatie gemiddeld 30 jaar duurt dan aantal voorouders: 

• 300 jaar 2*10 = 1024  

• Ten tijde van Yeshua: 
ca 2000 jaar 2*66 = 73.786.976.294.838.206.464  

• Ten tijde van de verstrooien v/h Noordelijke Koninkrijk (huis van Israël):  
ca 2800 jaar 2*93 = 9.903.520.314.283.042.199.192.993.792  

• Ten tijde van het geven van de Torah door Mozes:  
ca 3500 jaar 2*116 = 83.076.749.736.557.242.056.487.941.267.521.536  

• Ten tijde van Abraham:  
ca 3900 jaar 2*130 = 1.361.129.467.683.753.853.853.498.429.727.072.845.824 
 

• Max aantal mensen geleefd vanaf Abraham: 130.000.000.000 

• Er stonden ca 3.000.000 Israëlieten aan de voet van de berg…. 
 

http://42.199.192.99/

