


 
 

1. Het teken van de Messias is drie dagen dood en opstanding (leven) 
en kan men op veel meer plaatsen in de Tenach terugvinden. 

2. Israël zal terugkeren naar Torah voordat de 2e & grotere Exodus    
plaatsvind. (Deu 30:2-3 & Neh 1:8-10 + Jes 11:11-12 & Jer 16:14-15) 

3. Chiastische structuren & thematische verbindingen helpen om 
Bijbelse inzichten te krijgen. 

4. Wij zijn Israël dus Gods reddingsplan wacht op dit moment op mij!!! 

5. Profetie ontvangen we uit: Geschiedenis & beloftes van God  

6. Balak leek een profeet van God maar was niet nauwkeurig in het 
overbrengen van Zijn boodschap…. 
 
 

terugkeren חזור



Va’etchanan in vogelvlucht
• Jozua zal Mozes opvolgen, hij mag het land niet in

• Israël moet met het naleven van Torah een voorbeeld zijn

• Israel zal ongehoorzaam zijn en verspreid worden (Deu 4:30)

• Herhaling v/d Vrijsteden 

• Herhaling en verduidelijking van o.a. de tien geboden 

• Het “ׁשְמַע” wordt gegeven

• Voortdurende oproepen dat de geboden aan kinderen en 
kleinkinderen worden onderwezen.



• Mozes vroeg/bad/smeekte of hij het land in mocht…>>NEE!! 
• Deu 4:7 Want welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij 

zijn als de HEERE, onze God, bij ons is, altijd als wij tot Hem 
roepen? 

• 1 Joh 3:21-22 Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, 
hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan; en wat wij ook 
maar bidden, ontvangen wij van Hem… 

• … omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem 
welgevallig is. 

• Deu 4:5-6 Zie, ik heb u de verordeningen en bepalingen 
geleerd, zoals de HEERE, mijn God, mij geboden heeft; om zo 
te handelen in het midden van het land waarin u zult komen 
om het in bezit te nemen. Neem ze in acht en doe ze; want 
dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn voor de ogen van de 
volken, die al deze verordeningen horen zullen en zullen 
zeggen: Werkelijk, dit grote volk is een wijs en verstandig volk!



ּבָנִים ּובְנֵי בָנִים
• Deu 4:9 Alleen, wees op uw hoede en neem uzelf zeer in 

acht! Anders vergeet u de dingen die uw ogen gezien 
hebben, en anders wijken ze uit uw hart alle dagen van 
uw leven. U moet ze uw kinderen en uw kleinkinderen 
bekendmaken: 

• Deu 4:10 Op de dag dat u voor het aangezicht van de 
HEERE, uw God, stond, bij de Horeb, zei de HEERE 
tegen mij: Roep het volk voor Mij bijeen, dan zal Ik hun 
Mijn woorden laten horen, die zij moeten leren, om Mij te 
vrezen, alle dagen dat zij op de aardbodem zullen leven, 
en die zij ook hun kinderen moeten leren.



Kinderen en kleinkinderen
• Deu 6:2 opdat u de HEERE, uw God, vreest door al Zijn 

verordeningen en Zijn geboden, die ik u gebied, in acht te 
nemen: u, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven; 
en opdat uw dagen verlengd worden. 

• Deu 6:7 U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, 
als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en 
als u opstaat. 

• Deu 11:18-19 Daarom moet u deze woorden van mij in uw hart 
en in uw ziel prenten….En leer ze aan uw kinderen door 
erover te spreken als u in uw huis zit en als u over de weg 
gaat, als u neerligt en als u opstaat;



מְצַּוְָ הַּיֹום
• Deu 4:40 En u moet Zijn verordeningen en Zijn geboden, die 

ik u heden gebied, alle dagen in acht nemen, opdat het u en 
uw kinderen na u goed gaat en opdat u uw dagen verlengt 
in het land dat de HEERE, uw God, u geeft, alle dagen. 

• Deu 6:6 Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw 
hart zijn.

• Deu 7:11 Onderhoud dus het gebod, de inzettingen en 
verordeningen, die ik u heden gebied na te komen. 

• Deu 8:1 U moet alle geboden die ik u heden gebied, 
nauwlettend in acht nemen, opdat u leeft, talrijk wordt en het 
land dat de HEERE uw vaderen onder ede beloofd heeft, 
binnengaat en in bezit neemt.



מְצַּוְָ הַּיֹום
• Deu 8:11Wees op uw hoede dat u de HEERE, uw God, 

niet vergeet, en daardoor Zijn geboden, Zijn bepalingen 
en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, niet in acht 
neemt.  

• Deu 7:11 Onderhoud dus het gebod, de inzettingen en 
verordeningen, die ik u heden gebied na te komen. 

• Deu 10:13 en de geboden van de HEERE en Zijn 
verordeningen, die ik u heden gebied, in acht te nemen, 
u ten goede?  



מְצַּוְָ הַּיֹום
• Deu 11:8 Daarom moet u alle geboden die ik u heden gebied, 

in acht nemen. Dan zult u sterk zijn en het land waar u 
naartoe trekt om het in bezit te nemen, binnengaan en in bezit 
nemen. 

• Deu 11:13 En het zal gebeuren, wanneer u nauwgezet luistert 
naar mijn geboden die ik u heden gebied, door de HEERE, uw 
God, lief te hebben en Hem te dienen met heel uw hart en 
met heel uw ziel, 

• Deu 11:27 de zegen, als u luistert naar de geboden van de 
HEERE, uw God, die ik u heden gebied de vloek, als u niet 
luistert naar de geboden van de HEERE, uw God, en van de 
weg die ik u heden gebied, afwijkt om achter andere goden 
aan te gaan, die u niet gekend hebt. 



“Compleet” overzicht…
• Deu 4:2  Niets erbij of eraf
• Deu 4:6 Bewaken & doen
• Deu 4:8 Hele Torah
• Deu 4;9 Ziel bewaken & kinderen onderwijzen
• Deu 4:10 God vrezen >> Zijn woorden te leren/onderwijzen
• Deu 4;25 Kinderen geboden onderwijzen
• Deu 4;40 Alle dagen de geboden in acht nemen 
• Deu 5:1 Heel Israel Torah in acht nemen & leren
• Deu 5:3 Verbond ook met nakomelingen (Deu 29:15-15 ; 29:29) 
• Deu 5:10 God liefhebben door geboden te doen
• Deu 5:26-27 wij zullen luisteren en doen, God zegt is goed
• Deu 5:32 Niet afwijken naar links of naar rechts 
• Deu 5:33 Heel de door God geboden weg moet u gaan



“Compleet” overzicht…
• Deu 6:1 geboden die u moet leren en doen 
• Deu 6:2 Vrees God (Torah doen) kind & kleinkind, alle dagen
• Deu 6:3 nauwlettend in acht nemen
• Deu 6:6 moeten in uw hart zijn
• Deu 6:7 kinderen inprenten en altijd erover spreken 
• Deu 6:8 teken op uw hand en hoofd zijn
• Deu 6:9 op deurposten van uw huis schrijven 
• Deu 6:13 Yahweh dienen en vrezen
• Deu 6:17 geboden enz nauwgezet in acht nemen 
• Deu 6:24 al de geboden houden en Hem te vrezen
• Deu 6:25 onze gerechtigheid = de geboden geboden doen
• Deu 7:9 Die het Verbond en de goedertierenheid in acht 

neemt voor wie Hem liefhebben en Zijn geboden in acht 
nemen, tot in duizend generaties.

• Deu 7:11 Moet u de geboden doen door ze te houden  



ׁשְמַע יִׂשְָראֵל יְהוָה אֱֹלהֵינּו יְהוָה אֶחָֽד

• Sommige zaken staan open voor interpretatie, let daar op !
We zijn op verschillende nivo’s (Heb 5:12-14)  let daar op !.



• Deu 13:1-5 Wonderwerker die oproept Gods geboden niet te 
volgen is een valse profeet  

• Dan 7:25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken.… Hij 
zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, 

• 2 Kor 11:14 de satan doet zich voor als een engel v/h licht. 
• 2 Pet 2:1 Onder u zullen valse leraars komen. 
• Jud 1:4 Want er zijn sommige mensen binnengeslopen…die 
de genade van onze God veranderen in losbandigheid, 

• Mat 24:24 want er zullen valse christussen en valse profeten 
opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat 
zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden 
misleiden. 

• Ope 13:13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit 
de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de 
mensen.



Belangrijkste van Torah
• 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.  

• Als het gaat om “naaste” moet je niet op details letten….!!  

• Luk 10:25-37 naaste = die hem barmhartigheid bewees  

• Varkensvlees en garnalen?? >> omkijken naar de armen… 
• overspel of stelen?? >> kinderen die sterven v/d honger… 
• Vuilnis buiten zetten of overspel?? >> BEIDEN belangrijk 

hoewel de één belangrijker is dan de andere…



Blinde vlek…Torah
• In de Tenach “moest” men De Wet of Torah volgen. 
• Profeten mochten niet oproepen Gods Torah niet te volgen!! 
• Hab 2:4 Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar 

de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.              1 gebod 
• Amos 5:4 Want zo zegt de HEERE tegen het huis van Israël: 

Zoek Mij en leef!                                                           1 gebod 
• Jes 56:2 Welzalig een sterveling die zo handelt, het 

mensenkind dat daaraan vasthoudt; die de sabbat in acht 
neemt, zodat hij die niet ontheiligt, en die zijn hand ervoor 
behoedt om enig kwaad te doen.                            2 geboden

• Mic 6:8 Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat 
de HEERE van u vraagt: niets anders dan recht te doen en 
goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen 
met uw God.                                                              3 geboden 

• Niemand twijfelt dat toch Gods hele Torah gedaan moest worden. 



Blinde vlek…Torah
• 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.  

• 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.  

• Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de 
mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden 
in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en 
onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk 
der hemelen.



Mat 5:17-19    Punt 1
• 1 Pet 3:15 maar heilig God, de Heere, in uw hart;  

en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die 
u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met 
zachtmoedigheid en eerbied. 
 

• 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….



Mat 5:17-19    Punt 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.  

• 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….  

Maar als de profeten zijn afgeschaft waarop baseren 
Mattheüs en de andere apostelen dan nog hun vervulling 
van profetie passages op??



Mat 5:17-19    Punt 3
• 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 4
• 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 5
• 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

• Zijn de hemel en aarde al vernieuwd? 

• Ope 21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren 
voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.  
(Zie ook bv 2 Pet 3:13 & Jer 31:35-36) 

Waar je bovenstaande gebeurtenis ook wilt plaatsen, 
gezien vers 2 is dit iets wat nog steeds in de toekomst ligt.  
Dat betekend dat er geen jota of tittel van de Wet af is….



Mat 5:17-19    Punt 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.

• Is Jezus al teruggekomen (Hand 1:11), is de dood als 
laatste vijand al vernietigd (1 Cor 15:26)? 
De meesten zijn het eens dat we nog uitzien naar deze en 
andere gebeurtenissen. 

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

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

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



Mat 5:17-19    Punt 7
• Mat 5:18 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 afschaft EN anderen zo onderwijst DIE 
ZAL de geringste worden genoemd… 

Dus zeker het onderwijzen dat een gebod is afgeschaft is 
volgens Jezus geen goed idee…..



Mat 5:17-19    Punt 8

• Mat 5:18 …maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot 
genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. 

• Ook dit laatste criterium uit Mat 5:17-19 helpt geenszins om 
aan het woord πληρωσαι plerosè de betekenis te geven 
dat we de Torah niet meer hoeven te doen omdat Jezus de 
geboden vervuld heeft. 

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.



Mat 5:17-19    Conclusie
1. We mogen niet denken dat Torah is afgeschaft 
2. Profeten & Wet zijn aan elkaar gelinkt mbt “lotsbestemming” 
3. καταλύω oplossen/afschaffen kwam Hij NIET DOEN 
4. πληρωσαι/volledig (voor) te doen kwam Hij WEL DOEN 
5. Hemel en aarde zijn er nog dus niets van Torah af 
6. Jesjoea is er nog niet en de dood wel, dus niets van Torah af 
7. Zelfs het kleinste gebod niet afschaffen en anderen zo leren 
8. 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….



“NT” bestuderen & begrijpen

A.  Niet gevonden kan worden in de Tenach, 
Amos 3:7 Yahweh doet niets wat niet geprofeteerd is  
Hand 17:11 Luister bereidwillig en toets alles aan de Tenach  
2 Tim 3:16 HEEL de Schrift is om op te voeden in 
rechtvaardigheid  

B. Geen geheimenis is wat in het N.T. wordt onthuld.  
Spr 25:2 Het is Gods eer een zaak verborgen te houden, maar 
de eer van koningen een zaak te doorgronden.  
Jes 48:6 U hebt het gehoord, aanschouw dit alles, en u, zou u 
het dan niet verkondigen? Van nu af aan doe Ik u nieuwe dingen 
horen, verborgen dingen, die u niet geweten hebt.         

C. Haaks staat op wat Yeshua zegt (Mat 5:17-19, 23:2-3 28:19 )

We moeten weigeren een doctrine te accepteren die: 



Gal 4:4-5
• HSV Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond 

God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de 
Torah, om hen die onder de Torah waren, vrij te kopen, …

• NBV Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, 
geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar 
gezonden om ons vrij te kopen van de wet…

• AENT Maar toen de door God voorbestemde tijd gekomen 
was, zond God Zijn Zoon. Als mens geboren uit een vrouw, 
en onderworpen aan Torah. Om hen vrij te kopen die onder 
de wet zijn ... (Prof Brouwer vertaling GNB)

• CJB Maar toen de door God voorbestemde tijd gekomen 
was, zond God Zijn Zoon. Als mens geboren uit een vrouw. 
Opgegroeid in een cultuur waar een wettische manier van 
Torah uitleg de norm was geworden. Yeshua kwam om ons 
vrij te zetten van deze corrupte verdraaiing van Torah uitleg…



Gal 4:4-5 uitleg A
• NBV Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, 

geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar 
gezonden om ons vrij te kopen van de wet…

• Wij zitten in het vlees nog vast aan de wet van zonde 
(Rom 7:26 ;8:7) en Yeshua is via Zijn moeder in het vlees 
gekomen en was dus geboren onder de wet van zonde.

• Omdat Hij nooit vleselijk heeft gehandeld en dus niet 
zondigde, kon Hij ons met Zijn perfecte offer vrijkopen van 
de wet van zonde.

• Gal 4:4-5 Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn 
Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet 
van zonde…, maar gezonden om ons vrij te kopen van de 
wet van zonde…



Gal 4:4-5 uitleg B
• NBV Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, 

geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar 
gezonden om ons vrij te kopen van de wet…

• Wij zitten in het vlees nog vast aan de wet van zonde 
(Rom 7:26 ;8:7) en Yeshua is geboren en als Israëliet/
Jood onderworpen aan Gods Torah.

• Omdat Hij nooit vleselijk heeft gehandeld en dus niet 
zondigde, kon Hij ons met Zijn perfecte offer vrijkopen van 
de wet van zonde.

• Gal 4:4-5 Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn 
Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan Torah, 
maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet van 
zonde…



Gal 4:4-5 uitleg C
• HSV Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond 

God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder 
de Torah, om hen die onder de Torah waren, vrij te kopen,

• Gods volk Israël kreeg Zijn Torah waarmee het een 
specifieke groep werd, omdat ze niet gehoorzaamden 
gingen ze in de verstrooiing en ballingschap. Resp. huis 
van Israël >> verloren schapen (Mat 15:24) en Judah. 

• Het Verbond hield in dat de Torah diende te worden 
onderwezen aan de volgende generaties, en ook al weten 
die niet dat Torah voor hun is, blijf Torah ook voor hun…

• Gal 4:4-5 Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, 
zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren 
onder de Torah, om de verloren schapen, vrij te kopen,



Gal 4:4-5 uitleg D
• AENT Maar toen de door God voorbestemde tijd gekomen 

was, zond God Zijn Zoon. Als mens geboren uit een vrouw, 
en onderworpen aan Torah. Om hen vrij te kopen die onder 
de wet zijn…

• Onderworpen aan Torah betekend dat je door de Ruach 
HaKodesh (HG) wordt geleid om Gods Torah te volgen. 

• “Onder de wet” betekend dan dat je onder wereldse en of 
kerkelijke tradities staat (bv Mar 7) waarvan je door Jezus 
wordt vrijgekocht  

• CJB Maar toen de door God voorbestemde tijd gekomen 
was, zond God Zijn Zoon. Als mens geboren uit een vrouw. 
Opgegroeid in een cultuur waar een wettische manier van 
Torah uitleg de norm was geworden. Yeshua kwam om ons 
vrij te zetten van deze corrupte verdraaiing van Torah uitleg…



Gal 4:4-5 uitleg E
• GNB Maar toen de juiste tijd was aangebroken, heeft God 

zijn Zoon gezonden. Geboren uit een vrouw en 
onderworpen aan de wet, moest hij ons die onder de wet 
stonden vrijkopen

• Onderworpen aan Torah betekend dat je door de Ruach 
HaKodesh (HG) wordt geleid om Gods Torah te volgen. 

• “Onder de wet” betekend dan dat je de Torah hebt 
overtreden en je dus een “bon” hebt (de vloek Gal 3:13) 
die Jesjoea is komen betalen (bv Col 2:14) 

• Gal 4:4-5 Maar toen de juiste tijd was aangebroken, heeft 
God zijn Zoon gezonden. Geboren uit een vrouw en 
onderworpen aan de wet, moest hij ons die schuldig 
waren volgens Torah vrijkopen



Gal 4:4-5 uitleg F
• Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, 

geboren uit een vrouw en onderworpen aan de Torah, 
maar gezonden om ons vrij te kopen van de Torah…

• Deze uitleg laat ons vertrekpunt buiten beschouwing en 
spreekt de Tenach, Jezus Zijn woorden en vele andere 
plaatsen in het “NT” tegen… >> ONACCEPTABEL!! 

• Dus blijven over uitleggingen A ™ E 
• wet van zonde… & onder wet van zonde…
• onderworpen aan Torah & onder wet van zonde…
•           “                 & de verloren schapen
•           “                 & wettische manier van Torah uitleg 
•           “                 & schuldig waren volgens Torah



Samenvatting
• Torah onderwijst houden van Gods Wet   
• Profeten wijzen naar houden van Gods Wet
• Geschriften wijzen naar houden van Gods Wet
• Yeshua onderwijst houden van Gods Wet
• Paulus onderwijst houden van Gods Wet 

• Bovenstaande feiten dienen als uitgangspunt te worden 
genomen om “NT” verzen wat lijken te suggereren dat we 
één of alle geboden van Torah niet meer dienen te volgen. 

• Vergeet Mat 23:23 niet!!



Wie wat is Israël
• 1) Jacob                                                    (Gen 32:28 ; 49:2)
• 2) 12 Stammen/zonen Jacob                   (Ex 1:7,12 ; 31:33)
• 3) 12 Stammen+ vreemdelingen       (Ex 12:38 ; Ruth 1:16 ) 
• 4) Land Kanaän                         (Gen 49:7 Eze 13:9 , 20:40)  

• 5) Noordelijke Koninkrijk/10 stammen* 

• * Huis van Israël      (Jer 3:18 ; 11:10,17 ; 31:31 Zach 8:13)
• * Huis van Jozef                                   (Amo 5:6 Zach 10:6) 
• * Efraïm            (Jes 7:8 ; Jer 7:15 ; 31:18,20 ; Hos 6:4,10) 
• * Verloren Schapen   (Jer 50:6 ; Mat 10:6 ; 15:24 ; Jac 1:1)



Wie wat is Israël
• …he said to me, ‘They did not move from there until they had declared them (19 = Ten 

Tribes) to be perfect heathens; as it is sad in the Scriptures, They have dealt 
treacherously against the Lord, for they have begotten strange children. (20 = Hos 5:7)  
(Yebamot 17a)  
 
…hij zei tegen mij, ‘ze zijn van daar niet weg gegaan totdat 
ze hun (19 = Tien stammen) tot perfecte heidenen 
hadden verklaard; zoals het in de Schrift staat, Zij hebben 
trouweloos gehandeld tegen de HEERE, want zij hebben 
vreemde kinderen verwekt.   

• Hos 7:8 Efraïm, is met de volken geassimileerd. 
• Hos 1:9 Geef hem de naam Lo-Ammi, want u bent niet 

Mijn volk
• Jer 3:8 Maar Ik zag, toen Ik vanwege alles waarin het 

afvallige Israël overspel had gepleegd, haar weggestuurd 
had en haar een echtscheidingsbrief gegeven had… 



• Gods Torah is alleen voor Israël 

• Aantal zandkorrels/sterren (10*22)  (hoog/laag)              100.000.000.000.000.000.000.000

• 300 jaar 2*10                             =                                                                                     1024

• 1500 jaar 2*50                          .=                                                        1.125.899.906.842.624

• 2000 jaar Yeshua's tijd 2*66.     =                                               73.786.976.294.838.206.464

• 2750 jaar Verstrooide N. Koninkrijk  2*93 =            9.903.520.314.283.042.199.192.993.792

• 3500 jaar Berg Sinaï 2*116.      =            83.076.749.736.557.242.056.487.941.267.521.536

• 3900 jaar Abraham 2*130 .       =1.361.129.467.683.753.853.853.498.429.727.072.845.824

• Er stonden naar schatting zo'n 3.000.000 Israëlieten aan de voet v/d berg wat de Torah 
moesten leren aan hun nakomelingen…

• Deu 4:9-10 ; 6:1-7 ; 11:18-19 ; 29:14-15, 29 
>> doe de geboden van Yahweh, u en uw kleinkinderen, prent ze hun in.



1 Man Aaron…



Cohen Gen… 



Lemba stam >> Cohen Gen



Rico Cohen Gen…



Chaim Richman Cohen Gen



Cohen Gen >> Aaron…



en de andere 600.000 
mannen (20+) dan…?

1 Man heeft zoveel 
verscheidenheid in 

zijn nakomelingen…



• Aantal zandkorrels/sterren (10*22)  (hoog/laag)              100.000.000.000.000.000.000.000

• 300 jaar 2*10                             =                                                                                     1024

• 1500 jaar 2*50                          .=                                                        1.125.899.906.842.624

• 2000 jaar Yeshua's tijd 2*66.     =                                               73.786.976.294.838.206.464

• 2750 jaar Verstrooide N. Koninkrijk  2*93 =            9.903.520.314.283.042.199.192.993.792

• 3500 jaar Berg Sinaï 2*116.      =            83.076.749.736.557.242.056.487.941.267.521.536

• 3900 jaar Abraham 2*130 .       =1.361.129.467.683.753.853.853.498.429.727.072.845.824

• Er stonden naar schatting zo'n 3.000.000 Israëlieten aan de voet v/d berg wat de Torah 
moesten leren aan hun nakomelingen…

• Deu 4:9-10 ; 6:1-7 ; 11:18-19 ; 29:14-15, 29 
>> doe de geboden van Yahweh, u en uw kleinkinderen, prent ze hun in.

• Zeggen dat jouw voorouder bij die 600.00 niet bij stond  
is een ongefundeerde bewering:  

Dat WEET NIEMAND, of BETER GEZEGD dat KAN niemand weten….

• Gods Torah is alleen voor Israël 



• 1 Torah voor iedereen en dat is nu net wat je op veel plaatsen in Zijn 
Woord leest (bv. Ex 12:48-49 ; Num 15:15-16 ; Pre 12:13 ; Jes 56:3)

• Mat 5:17-19 Niets afschaffen totdat alles vervult is, geboden DOEN & 
ONDERWIJZEN

• Mat 23:2-3 DOE wat ze zeggen ALS ZE LEZEN UIT MOZES maar niet 
wat ze doen

• Mat 28:19 Onderwijs ALLE volken ALLES wat ik JULLIE geboden heb
• Efe 2:12 zegt duidelijk dat wij die voorheen niet God kenden 

AFGESLOTEN WAREN van het BURGERSCHAP VAN ISRAËL....en in 
2:19 zijn we NU door Yeshua’s offer MEDEBURGERS 

• God heeft één volk heeft dat uit velen bestaat Gen 12:2 en op dit 
moment is opgedeeld in twee huizen, het huis van Judah waarvan God 
NOOIT gescheiden is Hos 1:7 en het huis van Israël waarvan Hij wel 
gescheiden is Hos 1:6,8 en die zijn nu niet meer Zijn volk en daarmee 
dus feitelijk heidenen…..

• Die laatste zijn de verloren schapen waarnaar Yeshua zoekt (Mat 15:24)

Verrassende conclusie….?



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 dus o.a. tekenen v/d laatste (אֲחרֹון) dagen/generatie? 

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


