


 
 

1. Het teken van de Messias is drie dagen dood en opstanding (leven)
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 >> inzichten.
4. Wij zijn Israël dus Gods reddingsplan wacht op dit moment op mij!!!
5. Profetie ontvangen we uit: Geschiedenis & beloftes van God
6. Bileam leek een profeet van God maar was niet nauwkeurig… 
 

7. God roept in de Tenach op tot het houden van Zijn geboden  

8. Yeshua bevestigde deze constante oproep in Mat 5:17-19 

9. Paulus schrijft soms moeilijk bv. Gal 4:5-6 maar er zijn antwoorden. 
 

terugkeren חזור



 
 

• Zegen en vloek (Gerzim & Ebal)
• Afgoderij vernietigen
• Alleen nog op de uitgekozen plaats offeren
• Verbod op overnemen van heidense praktijken
• Criteria voor profeten van God
• Straffen voor valse profeten
• Reine & onreine dieren 
• Shmita jaar (jaar van kwijtschelding)
• Zorg voor armen 
• Opdrachten drie grote feesten van Yahweh te vieren

in vogelvlucht פרשת ְראֵה 



 
 

• Aanstellen van rechters 
• Doodstraf afgoderij
• Plichten van de Koning
• Voorziening van de priesters
• Profeet zoals Mozes
• Regels omtrent vrijsteden
• Grenzen niet verleggen
• Straf op vals getuigenis
• Oorlogswetten
• Verzoening van bloedschuld

in vogelvlucht פרשת ֹׁשֹפְטִים 



• Geboren onder een vreemde heerser                 (Ex 1 - Luk 2:1) 
• Bedreigd door wrede koning                   (Ex 1:15-16 - Mat 2:16) 
• Beschermd als kind in Egypte                 (Ex 2:10 - Mat 2:13-14) 
• Gezonden door Yahweh                          (Ex 3:13-14 - Joh 8:42) 
• Onderwees de Torah                        (Ex 18:15-16 - Mat 5:17-19) 
• Weigerde werelds Koninkrijk                   (Heb 11:24 - Mat 4:8-9) 
• Werd bekritiseerd door familie             (Num 12:1 - Mar 3:20-21)  
• Was trouw aan God                                    (Num 12:7 - Heb 3:2)  
• Gaf brood van Yahweh                   (Ex 16:14-15 - Mat 14:19-20)  
• Tekenen en wonderen                  (Deu 34:10-12 - Joh 12:37-38) 
• Nederige dienaar van Yahweh                 (Num 12:3 - Fil 2:8-9) 
• 40 dagen vasten                                           (Ex 34:28 - Mat 4:2) 
• Middelaar van Verbond                      (Ex 24:7-8 - Mat 26:26-28) 
• Bereid te sterven voor zonden Israël             (Ex 32:32 - Joh 17) 
• Hem weigeren leid tot uitroeiing                (Num 16 - Hand 3:23)  
• Zond 12 mannen uit                                     (Num 13 - Mat 10:1)  
• Wees 70 mannen aan                        (Num 11:16-17 - Luk 10:1) 
• Profeten van God                  (Deu 34:10 - Mar 6:4 / Hand 7:37) 

Deu 18 Profeet zoals Mozes….



Uitgangspunten v/d Tenach
1. God roept in Torah constant op tot volgen Torah 
2. Ware profeet roept nooit op tot niet volgen Torah 
3. De profeten in Tenach roepen constant op tot volgen Torah 
4. In de laatste dagen zullen we terugkeren naar volgen van Torah 
5. Sommige profeten vatten de geboden samen, maar blijft Torah 
6. Koning van Israel volgt Torah >> Yeshua is ook “een” Koning 
7. (Hoge) Priester volgt de Torah >> Yeshua is ook “een” Priester 
8. Losser in Israël volgt Torah >> Yeshua is ook “een” Losser 
9. Mashiach volgt en onderwijst Torah >> Yeshua is HaMashiach  
10.Yeshua laat duidelijk weten dat Torah blijft gelden



Oproep in Torah voor volgen Wet
1. Deu 11:26-28 Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: 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. 

2. Deu 11:32 Neem dan alle verordeningen en bepalingen die ik u 
heden voorhoud, nauwlettend in acht. 

3. Deu 12:28 Let erop dat u aan al deze woorden die ik u gebied, 
gehoor geeft, opdat het u en uw kinderen na u goed gaat tot in 
eeuwigheid, als u doet wat goed en juist is in de ogen van de 
HEERE, uw God. 

4. Deu 17:19 Dat moet bij hem zijn en hij moet er alle dagen van 
zijn leven in lezen om de HEERE, zijn God, te leren vrezen en 
om alle woorden van deze Torah en deze verordeningen in 
acht te nemen door ze te houden,



Ware profeet Deu 13:1-5 
• Deu 13:1  Als in uw midden een profeet opstaat of iemand die 

dromen heeft, en u een teken of wonder geeft, 
• Deu 13:2 en dat teken of dat wonder waarvan hij tot u gesproken 

had, komt en hij zegt: Laten we achter andere goden aan gaan, die 
u niet kent, en laten we die dienen, 

• Deu 13:3 luister dan niet naar de woorden van die profeet of naar 
hem die die dromen heeft! Want de HEERE, uw God, stelt u dan op 
de proef om te weten of u de HEERE, uw God, liefhebt met heel uw 
hart en met heel uw ziel. 

• Deu 13;4 Achter de HEERE, uw God, moet u aan gaan, Hem moet 
u vrezen, Zijn geboden moet u in acht nemen en Zijn stem 
gehoorzamen; Hem moet u dienen en u aan Hem vasthouden.

• Deu 13:5 En die profeet of hij die die dromen heeft, moet gedood 
worden, omdat hij heeft opgeroepen afvallig te worden aan de 
HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte heeft geleid en u uit het 
slavenhuis verlost heeft; en omdat hij u wilde afbrengen van de 
weg die de HEERE, uw God, u geboden heeft daarop te gaan. …



Deu 13 Test
• Wonderwerker met “echte” wonderen 
• Roept op achter andere goden aan te gaan om die “te dienen”…
• Definitie van “te dienen”: 

omdat hij u wilde afbrengen van de weg die de HEERE, uw 
God, u geboden heeft daarop te gaan. … 

• luister dan niet!  

• uw God, stelt u dan op de proef om te weten of u de HEERE, 
uw God, liefhebt met heel uw hart en met heel uw ziel. 

• Yahweh vrezen, dienen, vasthouden:
• Zijn geboden moet u in acht nemen  

Zijn stem gehoorzamen
• Deu 13:18 Gehoorzamen aan alles wat ik u heden gebied



• 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 satan vermomt zich als een engel v/h licht. 
• Jud 1:4 Want er zijn sommige mensen binnengeslopen…
die de genade van 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.

Satan’s strategie 



Profeten roepen terug naar Torah 
• Joz 22:5 Alleen, neem zeer nauwlettend de geboden en de 

Torah in acht die Mozes, de dienaar van de HEERE, u geboden 
heeft, namelijk dat u de HEERE, uw God, liefhebt, in al Zijn 
wegen gaat, Zijn geboden in acht neemt, zich aan Hem 
vasthoudt, en dat u Hem dient met heel uw hart en met heel uw 
ziel. 

• 1 Kon 2:3 Vervul je taak ten behoeve van de HEERE, je God, 
door in Zijn wegen te gaan, en door Zijn verordeningen, Zijn 
geboden, Zijn bepalingen en Zijn getuigenissen in acht te nemen, 
zoals geschreven staat in de Torah van Mozes, opdat je 
verstandig zult handelen bij alles wat je doet 

• 2 Kon 17:13 Bekeer u van uw slechte wegen en neem Mijn 
geboden en Mijn verordeningen in acht, overeenkomstig heel de 
Torah die Ik uw vaderen geboden heb.



• 1 Kro 22:12 Alleen, moge de HEERE je verstand en inzicht 
geven, als Hij je het bevel geeft over Israël, zodat je de Torah van 
de HEERE, je God, in acht neemt. 

• Ezra 10:3 Welnu, laten wij een verbond sluiten met onze God om 
alle vrouwen en het uit hen geborene weg te sturen, volgens de 
raad van de Heere en van hen die beven voor het gebod van onze 
God, en er zal overeenkomstig de Torah gehandeld worden. 

• Neh 9:29 U hebt hen gewaarschuwd om hen te doen terugkeren 
naar Uw Torah, maar zíj hebben overmoedig gehandeld. Ze 
hebben niet naar Uw geboden geluisterd, maar hebben gezondigd 
tegen Uw bepalingen, waardoor een mens die ze houdt, leven zal. 
Zij zetten hun schouder er dwars tegenin, zij waren 
halsstarrig en luisterden niet.

Profeten roepen terug naar Torah 



• Ps 1:2 maar die zijn vreugde vindt in de Torah van de HEERE en 
Zijn Torah dag en nacht overdenkt. 

• Spr 28:4 Wie de Torah verlaten, prijzen de goddelozen, maar 
wie de Torah in acht nemen, gaan met hen de strijd aan. 

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

• Jer 32:23 Zij kwamen en namen het in bezit, maar zij hebben niet 
geluisterd naar Uw stem en hebben niet volgens Uw Torah 
gewandeld. Alles wat U hun geboden had om te doen, hebben zij 
niet gedaan. Daarom hebt U al dit onheil over hen doen 
afroepen. 

Profeten roepen terug naar Torah 



• Eze 22:26 Zijn priesters hebben Mijn Torah geweld aangedaan, zij 
hebben de aan Mij geheiligde gaven ontheiligd. Tussen heilig en 
onheilig hebben zij geen onderscheid gemaakt en het verschil tussen 
onrein en rein hebben zij niet duidelijk gemaakt. Zij hebben hun ogen 
gesloten voor Mijn sabbatten. Ik word in hun midden ontheiligd.  

• Dan 9:11 Maar heel Israël heeft Uw Torah overtreden en is afgeweken 
door niet te luisteren naar Uw stem. Daarom is over ons de vervloeking 
en de eed uitgegoten die beschreven is in de Torah van Mozes, de 
dienaar van God, want wij hebben tegen Hem gezondigd. 

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

• Amo 2:4 Zo zegt de HEERE: Vanwege drie overtredingen van Juda, ja, 
vanwege vier, zal Ik er niet op terugkomen, omdat zij de Torah van de 
HEERE verworpen hebben, Zijn verordeningen niet in acht genomen 
hebben, en hun leugengoden hen hebben misleid, de goden die hun 
vaderen naliepen.

Profeten roepen terug naar Torah 



• Hab 1:4 Daarom verliest de Torah zijn kracht en komt het recht 
nooit meer tevoorschijn; want de goddeloze omsingelt de 
rechtvaardige, daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. 

• Sef 3:4 Haar profeten zijn lichtzinnig, mannen vol 
trouweloosheid. Haar priesters ontheiligen het heilige, zij doen 
de Torah geweld aan. 

• Hag 2:12 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Vraag toch 
de priesters onderwijs in Torah. 

• Zach 7:12 Zij maakten hun hart als diamant, om maar niet te 
hoeven luisteren naar de Torah en de woorden die de HEERE 
van de legermachten door Zijn Geest gezonden had, door de 
dienst van de vroegere profeten.

Profeten roepen terug naar Torah 



• Mal 2:6 Betrouwbaar onderwijs in de Torah was in zijn mond, 
geen ongerechtigheid werd op zijn lippen gevonden. In vrede en 
oprechtheid wandelde hij met Mij en velen bekeerde hij van 
ongerechtigheid. 

• Zou de Eeuwige hebben geweten dat “wij” de volgorde van de 
boeken in de Tenach (“OT”) zouden veranderen? 

• Mal 4:4 ִזְכרּו Denk aan de Torah van Mozes, Mijn dienaar, die Ik 
hem geboden heb op Horeb voor heel Israël, aan de 
verordeningen en de bepalingen. 

• Mal 4:5 Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de 
HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag. 

• Mal 4:6 Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen 
terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat 
Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.

Profeten roepen terug naar Torah 



• Richteren 

• Ruth 

• 1&2 Samuel 

• Esther 

• Prediker 

• Hooglied 

• Joël  

• Obadja 

• Jona 

• Nahum

Boeken die ּתֹוָרה niet noemen

• Ruth 
• 2 Samuel 
• Hooglied 
• Klaagliederen 
• Ezechiël 
• Hosea 
• Joël  
• Amos 
• Obadja 
• Jona 
• Micha 
• Nahum 
• Habakuk 
• Zefanja 
• Haggaï 
• Zacharia 

Boeken die מִצְוָה niet noemen
• Ruth 
• 2 Samuel 
• Hooglied 
• Joël  
• Obadja 
• Jona 
• Nahum

Pre 8:5 Wie het gebod in acht 
neemt, ondervindt geen kwaad. 
12 Toch weet ik dat het goed zal 
gaan met hen die God vrezen, 
die voor Zijn aangezicht vrezen.



• Marcus 
• 2 Korinthe 
• Kolossenzen 
• 1&2 Tes 
• 2 Timotheüs 
• Filemon 
• 1&2 Petrus 
• 2&3 Johannes 
• Judas 
• Openbaring 

Boeken die Wet niet noemen

• 2 Korinthe 
• Galaten 
• Filippenzen 
• Kolossenzen 
• 1&2 Tes 
• 2 Timotheüs 
• Filemon 
• Jacobus 
• 1 Petrus 
• 3 Johannes 
• Judas

Boeken die geboden niet noemen
• 2 Korinthe 
• 1&2 Tes 
• 2 Timotheüs 
• Filemon 
• 1 Petrus 
• 3 Johannes 
• Judas



Torah in de laatste dagen 
• Deu 30:10 wanneer u de stem van Yahweh, uw God, gehoorzaam 

bent door Zijn geboden en Zijn verordeningen, die in dit 
Torahboek geschreven zijn, in acht te nemen; wanneer u zich 
bekeert tot Yahweh, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel. 

• Jes 2:3 Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan 
naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; 
dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij 
Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de Torah uitgaan, en 
het woord van de HEERE uit Jeruzalem. (Mic 4:2)  

• 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 in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik 
zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. 

• Eze 43:12 Dit is de Torah voor het huis; op de top van de berg is 
heel het gebied ervan helemaal rondom allerheiligst….



Samenvatting = Torah
• 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. 



Profetie van HaMashiach ַהָמָשִׁיח 
• Jes 11:5  Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen 

zijn, de waarheid (Ps 119;142) de gordel om Zijn middel. 
• Jes 42:4 …totdat Hij het recht op aarde zal hebben 

gevestigd. De kustlanden zullen uitzien naar Zijn Torah. 
• Jes 59:9,21 …Wij zien uit naar licht (Spr 6:23)…Wat Mij 

betreft, dit is Mijn verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn 
Geest, Die op U is, en Mijn woorden die Ik U in de mond 
gelegd heb, zullen uit Uw mond niet wijken, … evenmin 
uit de mond van de nakomelingen van Uw nakomelingen, 
zegt de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid. 

• Jer 31:33 …Ik zal Mijn Torah in hun binnenste geven… 
• Eze 36:27 Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal 

maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn 
bepalingen in acht neemt en ze houdt.



Yeshua als Koning
• Jer 23:5 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, 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. 

• Ope 1:5 Yeshua HaMashiach is de Koning der koningen 
en Heer der heren, „de overste van de koningen v/d aarde"  

• Deu 17:18-19 Verder moet het zó zijn, als de Koning op 
de troon van zijn koninkrijk zit, dat hij voor zichzelf op een 
boekrol een afschrift van deze Torah schrijft, vanuit de 
rol die onder het toezicht van de Levitische priesters is. 

• Dat moet bij hem zijn en hij moet er alle dagen van zijn 
leven in lezen om de HEERE, zijn God, te leren vrezen en 
om alle woorden van deze Torah en deze verordeningen 
in acht te nemen door ze te houden, 



Yeshua (Hoge) priester
• Ps 110:4 …U bent Priester voor eeuwig… 
• Zach 3:1 Daarna liet Hij mij de hogepriester ַיְהֹוׁשּוע zien… 
• Heb 7:26 Want zo'n Hogepriester hadden wij nodig: 

heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de 
zondaars en boven de hemelen verheven.  

• Ex 28:43 …als zij de tent van ontmoeting binnenkomen, of 
als zij tot het altaar naderen om in het heiligdom te dienen, 
opdat zij geen ongerechtigheid op zich laden en 
sterven. Dit is een eeuwige verordening voor hem en 
voor zijn nageslacht na hem. 

• Lev 10:1-2 … brachten vreemd vuur voor … de HEERE, 
wat Hij hun niet geboden had. Toen ging een vuur 
uit ..van de HEERE, en verteerde hen, zodat zij stierven…



Yeshua Go’el als Losser
• Col 1:14  In Hem hebben wij de verlossing, … 
• Heb 9:11-12 Hij is … door Zijn eigen bloed voor eens en 

altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een 
eeuwige verlossing teweeggebracht.  

• Ruth 4:6 Toen zei de losser: Ik kan het voor mij niet lossen, 
… Neemt ú voor uw rekening wat ik zou moeten lossen, … 

• Lev 25:25 …dan moet zijn losser komen die nauw aan 
hem verwant is, en vrijkopen wat zijn broeder verkocht. 

• Deu 25:5-6 …Haar zwager moet bij haar komen…, en zo 
zijn zwagerplicht tegenover haar vervullen.  
En het moet zó zijn dat het eerste kind dat zij baart, op 
naam van zijn gestorven broer zal staan, zodat diens naam 
niet uit Israël wordt uitgewist.



Yeshua Go’el als bloedwreker
• Ope 19:11-13  En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit 

paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig 
genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in 
gerechtigheid.En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op 
Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een Naam, die 
opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij 
was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en 
Zijn Naam luidt: Het Woord van God.  

• Deu 19:11-12 Maar als er iemand is die zijn naaste haat, 
een hinderlaag voor hem legt, hem aanvalt en om het 
leven brengt, zodat hij sterft, en dan naar een van die 
steden vlucht, dan moeten de oudsten van zijn stad boden 
sturen en hem vandaar meenemen, en zij moeten hem in 
de hand van de bloedwreker geven, zodat hij sterft.



Yeshua bevestigd Torah
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 >> niets van Torah af 
6. oa Jezus is er nog niet en de dood wel >> niets van Torah af 
7. Zelfs het kleinste gebod niet afschaffen en anderen zo leren 
8. Geboden doen en andere zo onderwijzen  
 

1. God roept in Torah constant op tot volgen Torah 
2. TEST: Ware profeet roept nooit op tot niet volgen Torah 
3. Profeten in Tenach roepen constant op tot volgen Torah 
4. Profetieën van terugkeer naar Torah in de laatste dagen 
5. Soms samenvatting van geboden, maar blijft HELE Torah 
6. Mashiach, Koning, Priester & Losser volgen Torah

Beeld in Tenach en Yeshua’s woorden geven 1 beeld: 



Met het juiste vertrekpunt weet ik waar ik heen moet….



Sleutel “figuren” uit “NT”
1. Yeshua 
2. Petrus 
3. Johannes 
4. Stefanus 
5. Jacobus 
6. Paulus 
7. Timotheüs 
8. Tienduizenden Joden 
9. Priesters  

3 beschuldigd van oproepen Torah te veranderen
1. Yeshua 
2. Stefanus 
3. Sha’ul  



Yeshua vals beschuldigd?
• Mar 14:55 En de overpriesters en heel de Raad zochten 

een getuigenverklaring tegen Jezus om Hem te kunnen 
doden, maar vonden die niet. 

• 56 Want velen legden een vals getuigenis tegen Hem af, 
maar de getuigenissen waren niet eensluidend.  

• 57 Toen stonden er enigen op en legden een vals 
getuigenis tegen Hem af en zeiden  

• Hand 6:14 want wij hebben hem horen zeggen dat die 
Jesjoea deze plaats zal afbreken en de gebruiken zal 
veranderen die Mozes ons overgeleverd heeft. 



Stefanus vals beschuldigd?
• Hand 6:11 Toen zetten zij mannen aan om te zeggen: Wij 

hebben hem lasterlijke woorden tegen Mozes en God 
horen spreken.  

• 12 En zij brachten het volk, de oudsten en de 
schriftgeleerden in opschudding; en zij kwamen op hem af, 
grepen hem en brachten hem voor de Raad.  

• 13 En zij lieten valse getuigen optreden, die zeiden: Deze 
man houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen 
deze heilige plaats en tegen de wet, 

• 14 want wij hebben hem horen zeggen dat die Jesjoea 
deze plaats zal afbreken en de gebruiken zal veranderen 
die Mozes ons overgeleverd heeft. 
 



Paulus vals beschuldigd?
• Hand 21:21 Men heeft hun over u verteld dat u alle Joden 

die onder de heidenen wonen, leert afvallig te worden van 
Mozes, doordat u zegt dat zij de kinderen niet moeten 
besnijden en ook niet moeten wandelen overeenkomstig de 
gebruiken van de Torah. 

• 23-24 …Wij hebben vier mannen die een gelofte gedaan 
hebben. 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 in acht neemt. 

• Hand 24:13-14 zij kunnen ook niets bewijzen van datgene 
waarvan zij mij nu beschuldigen. Maar dit erken ik voor u: 
… dat ik alles geloof wat er in de Wet en in de Profeten 
geschreven staat. 



• 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 dat in acht en doe het; 
maar doe niet naar hun werken, want 

•            zij zeggen het, maar doen het zelf niet.   
• Hand 7:52-53 Wie van de profeten hebben uw vaderen 

niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst 
van de Rechtvaardige aankondigden, …U, die de wet 
ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet 
in acht genomen!

• Hand 23:3 Toen zei Paulus tegen hem: God zal ú slaan, 
witgepleisterde wand! Zit u hier om een oordeel over mij uit 
te spreken overeenkomstig de wet, en geeft u bevel, 
tegen de wet in, mij te slaan?

Hun veroordelen ongehoorzaamheid aan Torah



Tienduizenden μυριάδες
• Hand 21:20 En toen zij dat gehoord hadden, prezen zij de 

Heere en zeiden tegen hem: U ziet, broeder, hoeveel 
tienduizenden Joden er zijn die geloven; en zij zijn 
allemaal ijveraars voor Torah. (Prof Brouwer; studiebijbel)  
 
 
 
 

• Hand 6:7 En het Woord van God verbreidde zich en het 
aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe; en een grote 
menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam.

Priesters wat Yeshua volgen



Voorbeeld van Petrus
• Hand 10:14 Maar Petrus zei: Beslist niet, Heere, want ik 

heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is. 
• 1 Pet 1:25 Maar het Woord van de Heere blijft tot in 

eeuwigheid.
• 1 Pet 2:8 voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, 

door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. 
• 1 Pet 2:22-23 Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook 

Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een 
voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen; Hij, 
Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen 
bedrog gevonden is 

• 2 Pet 3:14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen 
verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem 
bevonden te worden in vrede



“Voorbeeld” van Johannes
• 1 Joh 2:3-5 … Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet 

in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid 
niet. Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is 
werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor 
weten wij dat wij in Hem zijn. 

• 1 Joh 3:4 Ieder die de zonde doet, doet ook de 
wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid. 

• 1 Joh 3:22 en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van 
Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat 
Hem welgevallig is. 

• 1 Joh 5:3 Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn 
geboden doen; en Zijn geboden zijn geen zware last.



“Voorbeeld” van Jacobus
• Hand 15:21  Want Mozes heeft van oude tijden af in elke 

stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat 
in de synagogen voorgelezen.

• Hand 21:20 Trots op de tienduizenden Joden die ijveraars 
voor Torah en Yeshua zijn 

• Hand 21:24 Zegt Paulus wat hij MOET doen om AAN TE 
TONEN  dat hij στοιχέω stoicheō (keurig) Torah volgt. 

• Jac 1:22 En wees daders van het Woord en niet alleen 
hoorders. Anders bedriegt u uzelf. 

• Jac 2:22 Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn 
werken en dat door de werken het geloof volmaakt is 
geworden?

• Jac 4:11 …Als u over de Torah oordeelt, bent u geen dader 
van de Torah, maar een rechter.



“Voorbeeld” van Timotheüs
• Hand 16:3  Paulus … nam hem bij zich en besneed hem 

omwille van de Joden die in die plaatsen woonden, want zij 
wisten allen dat zijn vader een Griek was. 

• 1 Tim 6:22 heb geen deel aan zonden … Bewaar uzelf rein. 
• 1 Tim 6:20 Wijs hen die zondigen, in bijzijn van allen terecht 
• 2 Tim 3:14-15 Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en 

waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het 
geleerd hebt, en u van jongs af de heilige Schriften kent, 
die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in 
Christus Jezus is. 

• 16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om 
daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en 
op te voeden in de rechtvaardigheid, 

• 17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, 
tot elk goed werk volkomen toegerust.



“Voorbeeld” van Paulus 
• Hand 18:21 Ik moet beslist het komende feest in Jeruzalem 

vieren, … 
• Hand 20:27 want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit 

van God te verkondigen. 
• Rom 2:13 Niet de hoorders van de wet zijn immers 

rechtvaardig voor God, maar de daders van Torah zullen 
gerechtvaardigd worden.

• 1 Kor 15:34 Word op de juiste manier nuchter en zondig niet, 
want sommigen hebben geen kennis van God… 

• 2 Kor 6:17 Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, 
zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, 

• Gal 3:21 Is dan Torah in strijd met de beloften van God? 
Volstrekt niet! 

• 1 Tim 1:8 Maar wij weten dat Torah goed is, als men die 
wettig gebruikt,



Toetsen van “leer” 
• Kla 3:40 Laten wij onze wegen onderzoeken en 

doorzoeken, en laten wij terugkeren tot de HEERE! 
• Hand 17:11  En dezen waren edeler van gezindheid dan 

die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met 
grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de 
Schriften om te zien of die dingen zo waren. 

• 2 Cor 13:5 Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, 
beproef uzelf. Of weet u niet dat Jezus Christus in u is? Of 
het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent. 

• 1 Tes 5:21 Beproef alle dingen, behoud het goede 
• 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.



Wandelen zoals Yeshua
• Deu 18:15 Een Profeet uit uw midden, …, zal de HEERE, 

uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren,
• Joh 8:12 Jezus dan sprak opnieuw en zei: Ik ben het Licht 

der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis 
wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. 

• 1 Cor 11:1 Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van 
Christus ben.

• 1 Pet 2:21 …Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn 
voetsporen zou navolgen; 

• 1 Joh 2:6 Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo 
wandelen als Hij gewandeld heeft. 

• Ope 14:12 Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier 
komen openbaar die de geboden van God en het geloof 
VAN Jezus in acht nemen.



Sleutel “figuren” uit “NT”
1. Yeshua 
2. Petrus 
3. Johannes 
4. Stefanus 
5. Jacobus 
6. Paulus 
7. Timotheüs 
8. Tienduizenden Joden 
9. Priesters  

1. Valse beschuldigingen van veranderen van Torah 
2. Waren voorbeelden van gehoorzaamheid  
3. Roepen op tot het toetsen aan het Woord 
4. Roepen op tot wandelen zoals Yeshua wandelde  



Waarop baseert men dan 
dat Torah is “afgedaan” ?

• Voornamelijk Paulus…& laten we nu net voor de woorden van 
Paulus een Bijbelse waarschuwing hebben gekregen… 

• 2 Pet 3:16 zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen 
ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk 
te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige 
mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere 
Schriften.

• 17 U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op 
uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze 
mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. 



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. Profeten in Tenach roepen constant op tot volgen Torah 
4. Profetieën van terugkeer naar Torah in de laatste dagen 
5. Soms samenvatting van geboden, maar blijft HELE Torah 
6. Mashiach, Koning, Priester & Losser volgen Torah 
7. Yeshua gaf duidelijk opdracht tot volgen Torah 
8. “NT” sleutelfiguren: Vals beschuldigd van veranderen van Torah 
9. “NT” sleutelfiguren: waren voorbeelden van gehoorzaamheid  
10. “NT” sleutelfiguren: Roepen op tot het toetsen aan Tenach 
11. Oproep tot wandelen zoals Yeshua wandelde 
A.  Vergeet de waarschuwing van Petrus aangaande Paulus 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.   

• Gen 48:19 Efraïm zal tot een menigte volken worden 
• Kla 2:9 Haar koningen en vorsten bevinden zich onder 

heidenenvolken 
• 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”  
 


