


Een nieuw Israël
Als dan de vrucht rijp is….

De nieuwe Gemeente is de 
rijpe vrucht, die uit liefde 
Torah volgt en verzameld 
wordt!

Markus 4:29, Openb. 14:14-
16



ח ַּ֣ לַׁ שַׁ בְּ

B’shalach

Sh’mot / Ex. 13:17-17:16 Parashah

Shoftiem / Ri. 4:4-5:31 Haftarah 



De Malach Elohiem

• Lezen: Sh’mot 14:13-19

• De Engel van Elohiem ging tussen de 2 legers in en vormde Israëls achterhoede.

• Rashi zegt hierbij: Overal zegt het: "de engel van de Heer (ה)," maar hier: "de 
engel van God (ֱאֹלִהים)." Overal [in de Schrift] duidt ֱאֹלִהים [Gods eigenschap van] 
oordeel.

• Dus de Malach JHWH wordt hier de Malach Elohiem genoemd omdat hij een 

oordeel over de Egyptenaren ging voltrekken. 

• Het woord Elohiem duidt ‘autoriteit’ aan, m.n. in het rechtspreken. 

• Dit vinden we terug in Psalm 82 m.b.t. de rechters – worden ‘elohiem’ genoemd.



De Malach Elohiem

• Malakh – .engel, bode, gezant, ambassadeur, profeet, priester :מלאך

• Stam is: ל א ך: vertrekken als afgevaardigde.

• Tevens betekenis: heen en weer

• Hiervan komt: m’lachah - .fysieke arbeid :מלאכה



De Malach Elohiem

• We vinden deze Malach Elohiem terug in Ex. 23:20: 

• Zie Ik zend een engel voor uw aangezicht, om u te behoeden op deze weg en om 
u te brengen tot de plaats die Ik bereid heb.

• Van deze engel wordt gezegd:

• Mijn Naam is in het binnenste van Hem.

• Als u aandachtig luistert naar Zijn stem en alles doet wat Ik spreken zal, dan zal ik 

de vijand van uw vijanden zijn… Ex. 23:20-23

• Mijn Naam in zijn binnenste wordt van geen enkele engel gezegd. Die hebben 

allen ‘EL’ in hun naam; Gabri’EL, Micha’EL, Rafa’EL, Oeri’EL, etc. 



De Malach Elohiem

• Deze Malach heeft ook de autoriteit om de zonden te vergeven, Ex. 23:21 

• In het Vernieuwde Verbond wordt gezegd dat de Naam van de Zoon boven de 
namen van de engelen is. (Hebr. 1:4)

• Yeshua heeft immers de naam Jah in zijn naam: J’hoshua = JHWH Redt!

• Deze Naam heeft de kracht om alle mensen te verlossen, Hand. 4:12

• Als mens was Yeshua een mens, maar met de Geest van JHWH in hem.

• Num. 24:17 profeteert: “Ik zie hem, maar niet nu. Ik zie hem, maar niet dichtbij. 

Een Ster zal voortkomen uit Ja’akov. Een scepter zal oprijzen uit Israël en zal 

verpletteren het voorhoofd van Moab en neerhalen al de zonen van Chaos 

(Sheth).”



De Malach Elohiem

• Deze zeer unieke ster komt voort uit Ja’akov, maar komt ook naar beneden om de 

scepter van J’hudah in bezit te nemen. Dit is de Zoon die van de hemel komt.

• Van Wie Spr. 30:4 vraagt: Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon?

• Jes. 11:1-3 zegt van Hem dat de zevenvoudige Geest van JHWH in Hem rust.

• Jes. 53:1: Wie heeft onze boodschap geloofd? En aan wie is de arm van JHWH 

geopenbaard? De Arm van JHWH is een metafoor. 

• Hij zal afgewezen worden door Israël, simpel door de boodschap – het Evangelie –

niet te geloven.



De Malach Elohiem

• De Arm hier genoemd is de openbaring van de kracht van Jah in de Schepping.

• Het is door deze Arm dat Israël is uitgeleid uit Egypte, zie Psalm 136:12

• JHWH staat buiten de tijd, het Universum, maar via de Zoon werkt Hij in de 

Schepping.

• En de Geest van de Zoon is in een menselijk lichaam gekomen.

• “… die, als hij in de gelijkheid van Elohiem was, het geen zonde oordeelde om de 

gelijke te zijn van Elohiem”, Filip. 2:6 (AENT)

• “heeft zichzelf onterfd en de gelijkenis van een dienaar aangenomen…”



De Malach Elohiem

• Rabbijnen: de Mashiach bestond al voor de schepping van Universum.

• Alles in tijd en ruimte is aan Mashiach onderworpen.

• Machiach’s bestaan voor de schepping, geeft de intieme binding met JHWH aan.

• Oude bronnen duiden de Mashiach aan als ‘het Woord van JHWH’

• In Aramees: Memra, Grieks: Logos, Hebreeuws: D’var Elohiem / D’var JHWH

• Targoem zegt over de schepping: En de Memra van JHWH zei: Laat er licht zijn, en 

er was licht door zijn Memra. In alle volgende verzen wordt de scheppings-

activiteit door ‘Memra’ uitgevoerd



Memra van JHWH

• Sprekend tot mensen: Gen. 3:8 “En zij hoorden de stem van Memra van JHWH…” 

• “En de Memra van JHWH riep naar Adam”, 3:9.

• Openbaart God Zelf: Gen. 18:1: “En de Memra van JHWH verscheen hem.”

• Die de kwaden straft: Gen. 19:24: “En de Memra van JHWH liet regenen op 
Sodom en Gomorrah.”

• Reddend: Ex. 13:21: “En de Memra van JHWH leidde hen overdag in een 
wolkkolom.”

• Verlossend: Deut. 32:39: “Als de Memra van JHWH geopenbaard zal worden om 

zijn volk te redden.

• Een verterend vuur: Deut. 9:3: de Memra is “een verterend vuur”.



Memra van JHWH

• Johannes 1 is met gebruik van ‘Logos’ dus niet nieuw in het Jodendom.

• Dit alles wordt ondersteund door Psalm 33:6:

• “Door het Woord van JHWH [D’var JHWH] zijn de hemelen gemaakt en door de 
Adem van Zijn mond hun hele legermacht”.

• Het is interessant dat God vaak als meervoudig wordt aangeduid in de Schriften. 
B.v. Gen. 20:13:

• “En het is geschied als mij Elohiem lieten rondzwerven uit mijns vaders huis …”

• Elohiem wordt meestal als enkelvoud opgevat, maar hier staat zelfs het 

werkwoord ִהְת֣עּו in het meervoud…

• Psalm 149:2: “Laat Israël zich verheugen in haar Makers (– b’osaav)…”



Memra van JHWH

• De samengestelde eenheid van God zien we zelfs terug in sommige heilige 

boeken van het Judaïsme.

• Het idee dat God zichzelf op meerdere manieren kan vertonen

• In de Zohar lezen we, in Parashat Yitro :

• De Torah zegt: “er waren stemmen en bliksems” (Ex. 19:16). Het woord kolot, 

‘stemmen’ mist tweemaal de letter wav קלת-קולות  ) ), omdat het doelt op twee 

onderscheiden stemmen (de twee missende wavs) die als één stem werden.

• De eerste stem vertegenwoordigt de geest, en de andere stem het water (= 

Mashiach). 



YHWH is Yeshua de Mashiach

• Het aanhangsel van de AENT, ‘YHWH is Yeshua de Mashiach’ zet uiteen hoe in het 

lichaam van Yeshua de volheid van God woont.

• De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam.

• In Jodendom ziet men dit als: neshamah, nefesh + lichaam.

• Neshama, betekent letterlijk adem = hogere deel van de ziel

• Ruach betekent wind – inspiratie van de Goddelijke adem.

• Nefesh komt van rusten: het lichamelijke deel v/d ziel – de nefesh is in zijn bloed, 

Lev. 17:11



YHWH is Yeshua de Mashiach

• In YHWH is Yeshua de Mashiach wordt uitgelegd dat Yeshua het menselijke vat is 

waarin de volle Roeach Elohiem woont.

• Zoals de neshamah in ons allen is.

• Wij mensen kunnen hooguit een deel van de Roeach hebben, maar Yeshua bezit 

de volheid.

• Men gaat uit van de gedachte: er is één Elohiem + Elohiem is een geest

• En deze geest is de Roeach haKodesh

• Dus JHWH is één en openbaart Zich als de Vader, de Zoon en de Roeach haKodesh



YHWH is Yeshua de Mashiach

• Zoals boven gesteld: dan is er één Geest en dat is JHWH = Roeach Elohiem.

• Dit lijkt onderstreept te worden door Joh. 3:34:

• “Want Hij die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God, want God geeft 

hem de Geest zonder maat”. (HSV)

• En deze geest is de Roeach haKodesh.

• Het is mij niet duidelijk hoe zij de Roeach zien, Echad – een samengestelde 

eenheid of Jachid = uniek één…?



YHWH is Yeshua de Mashiach

• Bovenstaande kan ons helpen om de godheid van Yeshua een plaats te geven.

• Er blijven echter vragen over… / Kunnen wij Elohiem ooit bevatten…?

• Zijn de Vader, de Zoon en de Roeach niet verschillende entiteiten/ werkelijkheden

• Vormen deze drie niet samen de ene Elohiem?

• Eerste keer dat het woord ‘Echad’ voorkomt is bij de eenheid van man en vrouw

• Een samengestelde eenheid!

• Denk aan de uitdrukkingen als: Laat Ons mensen maken / wij spreken wat wij…



Samenvatting

Zie, er komen  dagen, spreekt JHWH, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT 

zal doen opstaan.

Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid 

doen op de aarde.

In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen.

Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal:

JAHWEH TSIDKENOE.

Jeremia 23:




