


Overzicht 
• Sceptische vriend vind God sadistisch….. 

• Waarom krijgen we het land? 

• Wat vraagt God van ons? 

• Het Millennium en onze opdracht? 

• Welke geboden? 

• Efe 2:14-15



 
 

• Deu 8:3 Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet 
u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet 
gekend hadden,

• Dat klinkt niet echt liefdevol en zelfs sadistisch….. 
• 3 om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, 
maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de 
HEERE komt. 
4 De kleren die u droeg zijn niet versleten en uw voet raakte 
niet opgezwollen in deze veertig jaar.

Sceptische vriend….



Achteloos dingen als  
vanzelfsprekend beschouwen



• …Jullie gaan het land in en een leven opbouwen…
• Deu 8:17 Zeg dan niet in uw hart: mijn kracht en de sterkte 
mijner hand heeft mij dit vermogen verworven. 

• Als je veel zelf doet is het nog moeilijker te zien dat God helpt…

Sceptische vriend….
• Deu 8:3 Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet 
u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet 
gekend hadden,

• Dat klinkt niet echt liefdevol….. 
• 3 om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, 
maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE 
komt. 
4 De kleren die u droeg zijn niet versleten en uw voet raakte niet 
opgezwollen in deze veertig jaar.



• Deu 7:12 Dan zal het gebeuren, omdat u deze bepalingen zult 
horen, in acht nemen en houden, dat de HEERE, uw God, voor u 
het verbond en de goedertierenheid in acht zal nemen die Hij uw 
vaderen onder ede beloofd heeft.

• Deu 9: 4-5 Zeg niet in uw hart, wanneer  
de Here, uw God, hen voor u uit gejaagd  
heeft: wegens mijn gerechtigheid heeft  
de Here mij dit land in bezit doen nemen;  
want wegens hun goddeloosheid drijft  
de Here  deze volken voor u weg. 

• Niet wegens uw gerechtigheid noch  
wegens de oprechtheid van uw hart gaat  
gij hun land in bezit nemen, en om  
het woord gestand te doen, dat  
de Here uwvaderen, Abraham,  
Isaaken Jakob,gezworen heeft

Waarom het land “ontvangen”



Verbond





Geen beloning maar een middel

• Het land is voor het volk Israel een (hulp)middel om hun taak te 
volbrengen, dus gehoorzaam God (zoals Abraham) en gebruik het 
middel goed. 

• Land als beloning, dan zijn we over de finish…..  
• Ruach HaKodesh (Heilige Geest) is ook geen beloning…

Gen 22:18 & 26:5 Num 14:24 & Deu 7:12



Wat vraagt God van ons?
•vrees God 
•wandel op zijn Weg 
•heb Hem lief 
•dien Hem

•doe recht 
•heb genade lief 
•wandel ootmoedig

Hoe zit dat nu?



Nederig 
wandelen 
met God

Genade Recht
Micah 6:6-7 Mic 6:8     מַה־ּטֹוב ּו

Num 24:5   מַה־ּטֹבּו

Mat 23:23
κρίσις 
ἔλεος  
Geloof  



 
 

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

• Deu 8:1 Heel het gebod, dat ik u heden opleg, zult gij naarstig 
onderhouden…..

• Deu 8:2 ... u op de proef te stellen ten einde te weten, wat er 
in uw hart was: of gij al dan niet zijn geboden zoudt 
onderhouden.

• Deu 8:3 maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des  
Heren uitgaat. 

• Deu 8:5 Erken dan van harte, dat de Here, uw God, u 
vermaant, zoals een man zijn zoon vermaant,  

• Deu 8:11...uw God, niet vergeet door zijn geboden, zijn 
verordeningen en zijn inzettingen, ...te verwaarlozen

Voortdurende oproep….



 
 

• Deu 9:12...want uw volk, …. heeft verdorven gehandeld; zij 
hebben zich gehaast om af te wijken van de weg, die Ik hun 
geboden heb;…..

• Deu 9:16 ... gij had gezondigd tegen de  Here, uw God; gij 
hadt u een gegoten kalf gemaakt, gij hadt u gehaast om af te 
wijken van de weg, die de  Here  u geboden had; 

• Deu 10:12-13 Nu dan, Israël, wat vraagt de  Here, uw God, van 
u dan de  Here, uw God, te vrezen door in al zijn wegen te 
wandelen; Hem lief te hebben; de  Here, uw God, te dienen 
met uw ganse hart en met uw ganse ziel; de geboden en de 
inzettingen des  Heren, die ik u heden opleg, te onderhouden, 
opdat het u wèl ga. 

• Deu 10:16 Besnijdt dan de voorhuid uws harten en weest 
niet meer hardnekkig. 

Voortdurende oproep….



• Deu 11:1 Gij zult de  Here, uw God, liefhebben en alle dagen 
zijn dienst, zijn inzettingen, zijn verordeningen en zijn geboden 
in acht nemen.   

• Deu 11:8 Onderhoudt dus heel het gebod, dat ik u heden 
opleg,  

• Deu 11:13 Indien gij nu aandachtig luistert naar de geboden, 
die ik u heden opleg, zodat gij de  Here, uw God, liefhebt en 
Hem dient met uw ganse hart en uw ganse ziel,   

• Deu 11:18 Maar gij zult deze mijn woorden in uw hart en in uw 
ziel leggen; 

• Deu 11;19 Gij zult ze uw kinderen leren en daarover 
spreken,   

• Deu 11:22 Want indien gij heel dit gebod, dat ik u heden opleg, 
zeer naarstig onderhoudt, de  Here, uw God, liefhebt, in al 
zijn wegen gaat en Hem aanhangt,   

Voortdurende oproep….



 
 

• Joz 7:4-5… het volk [Israël] trok op daarnaartoe, maar zij sloegen 
voor de mannen van Ai op de vlucht. En de mannen van Ai 
doodden van hen ongeveer zesendertig man

• Joz 7:11 Israël heeft gezondigd. Ook hebben zij Mijn verbond, 
dat Ik hun geboden had, overtreden. Bovendien hebben zij 
genomen van wat met de ban gewijd was, en ook gestolen, en 
ook gelogen, en zij hebben het ook bij hun huisraad gelegd.

• Joz 7:20 Achan antwoordde Jozua: Het is waar, ík heb tegen de 
HEERE, de God van Israël, gezondigd, en ik heb zo en zo 
gedaan.

• Joz 7:24… Achan, de zoon van Zerah, zijn zonen, zijn 
dochters, zijn runderen, zijn ezels, zijn kleinvee, zijn tent, en 
alles wat van hem was… De HEERE zal u in het ongeluk storten 
op deze dag. En heel Israël stenigde hem met stenen, en zij 
verbrandden hen met vuur. En zij wierpen stenen over hen,

Gaatjes boren in de boot….



 
 

• 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.

• 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.

• Jer 31:33 …Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven…
• 38-39 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat de stad herbouwd 

zal worden voor de HEERE, van de Hananeëltoren tot aan de 
Hoekpoort, en dat het meetlint nog verder zal lopen, rechtdoor, tot aan 
de heuvel Gareb en zal afbuigen naar Goa.

• 40 Heel het dal met de dode lichamen en de as en al de velden tot 
aan de beek Kidron, tot aan de hoek van de Paardenpoort naar het 
oosten toe, zal een heiligheid voor de HEERE zijn. Voor eeuwig zal er 
niets meer worden weggerukt of afgebroken.

leid tot uitstel v/d wederkomst….



• Onderhoud  heden gebied 
• heden opleg,  naarstig onderhouden…..
• op de proef te stellen onderhouden.
• leeft van alles 
• God, niet vergeet te verwaarlozen
• verdorven gehandeld; gehaast om af te wijken van de weg, 
• gij had gezondigd tegen de  Here, gehaast om af te wijken van de weg,
• God, te vrezen al zijn wegen te wandelen; Hem lief te hebben; God, te 

dienen heden opleg, te onderhouden, 
• Besnijdt dan de voorhuid uws harten en weest niet meer hardnekkig. 
• God, liefhebben in acht nemen.   
• Onderhoudt heden opleg,  
• aandachtig luistert heden opleg, God, liefhebt en Hem dient ziel,   
• in uw hart en in uw ziel leggen; 
• uw kinderen leren en daarover spreken,   
• heden opleg, zeer naarstig onderhoudt, de  Here, uw God, liefhebt, al zijn 

wegen gaat en Hem aanhangt,  

Torah, gebod(en), inzetting(en), verordening(en), dienst, weg(en)



• geboden, Wet, voorschriften, verordeningen, bepalingen, 
wegen, enz komen ca 1400 X voor in Gods Woord  

• Gehoorzamen/doen/houden/in acht nemen enz staat ruim 
1800X in Gods Woord  

 

• Hoe vaak van die 1400 keer denkt u dat God ons vraagt om 
Hem (Zijn Wet en geboden enz) NIET te gehoorzamen/volgen/
doen?  

• Hoe vaak denkt u dat God blij was als men Zijn Wet/geboden 
voorschriften NIET gehoorzaamde/volgde/deed?

יהוה



• Als we een scheiding aanbrengen in de geboden wat we wel 
kunnen maar niet daadwerkelijk volgen, zijn we (Torah) dan: 

• naarstig aan het onderhouden?
• in ons hart en ziel aan het leggen?
• aandachtig aan het luisteren?
• Hem aan het dienen?
• niet tegen Hem aan het zondigen?
• Hem niet aan het vergeten?
• in Zijn wegen aan het wandelen?
• niet verdorven aan het handelen?
• niet aan het verwaarlozen?
• ons aan het haasten af te wijken?
• geslaagd aan het volgen voor de proef?  

Wat doen wij?



Welke dan?
Criteria: 

1.Wie? 
2.Waar of wanneer? 
3.Wijselijk? 
4.Waardevol? 
5.Wettelijk toegestaan?



• Er zijn een aantal voorwaarden om te zien of een gebod uit Torah 
voor iemand persoonlijk en nu van toepassing is: 

• 1) Voor wie is het: man, vrouw, boer, handelaar, priester?  

• Als ik geen boerderij heb hoef ik me om de rand van mijn land 
geen zorgen te maken, maar zodra ik boer met land word wel!

• Als ik geen Hoge priester ben hoef ik me om de 
reinigingsvoorschriften mbt betreding van het Heilige der Heilige 
op Yom Kippur geen zorgen te maken.

• 2) Is het plaats en/of tijd gebonden?  

• Offerdieren offeren wat alleen mag in de Tempel, en bv zondebok 
maar één keer per jaar.

• Shabbat geld altijd en overal.

Wie & Waar of wanneer?



• 3) Is het redelijkerwijs verantwoord/mogelijk om het gebod te 
volgen?  

• Een loofhut bouwen en erin “wonen” op de Noordpool, te koud 
ivm bevriezing=onverantwoord dus je moet het op een andere 
manier eren/gedenken. 

• Sabbat vieren van zonsondergang tot zonsondergang in een 
poolwinter, zon blijft 3 maanden onder=onmogelijk dus je moet 
zelf een tijd bepalen. 

Wijselijk?



• 4) Kunnen we er iets van leren ook al kunnen we ze niet exact 
naleven?  

• De feesten uit Lev 23 voor een aantal zijn er geboden om offers 
te brengen in de Tempel, aangezien die nu er nu niet is kunnen 
we die geboden niet volgens de letter uitvoeren. 

• Wetten mbt onreinheid hadden (m.u.v. geslachtsgemeenschap 
wat verboden is Lev 18:19 / 20:18 — 15:24) betrekking tot het 
betreden v/d Tempel  

• Maar we kunnen er zeker van leren door te repeteren wat we 
wel kunnen doen en zo onze gehoorzaamheid en gewillig hart 
aan onze vader laten zien (Deu 8:2 , 10:12) 

Waardevol?



• 5) Gaat het niet in tegen de wet van het land waar ik woon.  

• In de tijd van Yeshua was het gezag aangaande doodstraf op 
basis van Torah al niet meer van de Joden (Israëlieten) God had 
toegestaan door hun ongehoorzaamheid aan Hem dat de 
Romeinen de baas waren (Joh 18:31) 

• Paulus haalt ook aan dat hij niet tegen de de keizer zondigt  
(Hand  25:8) 

• Daniel functioneert ook aan het hof van Nebukadnezar… 

• Van de drie voorbeelden kan ik ook aanhalen dat ze wel ingingen 
tegen de wetten van het land…. 

Wettelijk toegestaan?



• Hoe zit het met de geboden die hier niet onder vallen?  

• Zie het bv. als de verkeersregel dat de tram voorrang heeft, die 
is in heel Nederland geldig maar je kunt hem op de meeste 
plaatsen niet opvolgen…

Welke dan?
Criteria: 

1.Wie? 
2.Waar of wanneer? 
3.Wettelijk toegestaan? 
4.Wijselijk? 
5.Waardevol?



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 
(καταργέω), namelijk de wet (νόμος) van de geboden 
(ἐντολή), die uit bepalingen (δόγμα) bestond, opdat Hij die 
twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede 
zou maken, 

• af te breken / Los(ser) te maken (λύω), 
• tenietgedaan (καταργέω)  
• wet (νόμος) (Rom 7:25) 
• geboden (ἐντολή) ( God>> Luk 18:20 vs Mens>> Luk 25:29)  
• bepalingen (δόγμα) ( Mens >> Luk 2:1 Hand 17:7)  

• verordeningen (δικαίωμα) (Exclusief God >> Luk 1:6) 



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 
(καταργέω), namelijk de wet (νόμος) van de geboden 
(ἐντολή), die uit bepalingen (δόγμα) bestond, opdat Hij die 
twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo 
vrede zou maken,

1.νόμος kan staan voor iets anders dan Gods Wet 
2.ἐντολή kan staan voor iets anders dan Gods geboden 
3.δόγμα wordt gebruikt voor menselijke inzettingen  
4.δικαίωμα wordt niet gebruikt…. 
5.Yeshua zei ik kom niet om Torah λύω (Mat 5:19)  
6.Paulus zei dat geloof de Torah niet καταργέω (Rom 3:31) 
7.De toevoeging van God of Mozes wordt niet gebruikt…



Efe 2:14-15 
• De twee meest gehoorde opties voor wat de tussenmuur was 

zijn: 
• Een fysieke barrière in het Tempel complex (wat niet gevonden 

kan worden in de specificaties van de Tempelinstructies in de 
Torah) 

• Toegevoegde regels zoals besnijdenis van vlees voor “redding” 
of niet toestaan van het betreden van een huis v.e. heiden….. 

• 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,



Samenvattend
• God is liefdevol en onderwijst ons dat alles van Hem komt. 

• Land erfenis (Heilige Geest) is een middel geen beloning. 

• Verdieping van je geloof vind je versteviging van het 
fundament, niet uitbreiding dmv regels of offers. 

• Gaatjes boren in de boot leid tot uitstel van de wederkomst 
van Yeshua en het duizendjarig vrederijk. 

• Welke geboden voor mij zijn kun je “vaststellen” door de vijf 
“W” te vragen 

• Efe 2:14-15 is een perfect voorbeeld hoe een Torah is 
afgeschaft vers het tegenovergestelde verkondigd.


