Sjavoe’ot 2017

Waarom Jesjoea
de Messias moet zijn.

Tekenen van de Messias
•

•

•

•

A Joz 2:16

B Joz 2:17-18a Paarse draad raam, ontbonden van eed mits…

C Joz 2:18b

D Joz 2:19a

C1 Joz 2;19b

•

3 dagen dood en leven/opstanding

Rahab zegt ga naar de bergen verstop je drie dagen

Breng je hele familie in het huis

zijn bloed is op zijn eigen hoofd

Iedereen die in uw huis is

B1 Joz 2:20-21 Geheim of eed is ontbonden, paarse draad raam

Joz 9:17
Het volk Israël kwam op de derde dag bij hun steden
• B Joz 9:18a
Israël versloeg hun niet
• C Joz 9:18b
De leiders hadden een eed gezworen
•
D Joz 9:18c
Het volk morde tegen de leiders
• C1 Joz 9:19a
Leiders vertelden het volk we hebben gezworen
• B1 Joz 9:19b
We mogen hen niet aanraken
• A1 Joz 9:20
We laten ze leven
•A
•

A1 Joz 2:22

Bij berg drie dagen verstoppen voor de achtervolgers

Lijst met Messiaanse profetieën http://www.teachinghearts.org/dre17hdan09b.html

3 dagen dood en opstanding
Thematische connecties (2e Regel Hillel gelijke uitdrukkingen)

•2

Kon 4:8 = Gen 23:6

Voorname vrouw - vrouw van Gods vorst

•2

Kon 4:9 = Gen 18:1-9

Gastvrijheid - dienstbaarheid

•2

Kon 4:12 = Gen 18:9

Vragen naar de vrouw

•2

Kon 4:14 = Gen 18:11-12 Vrouw nog kinderloos & echtgenoot oud

•2

Kon 4:15 = Gen 18:10

Vrouw staat bij een ingang (huis - tent)

•2

Kon 4:16 = Gen 18:14

Op de vastgestelde tijd over een jaar

•2

Kon 4:17 = Gen 21:2

Baren zoon op de afgesproken tijd

•2

Kon 4:18 = Gen 21:8

Het kind groeide

•2

Kon 4:20 = Gen 22:10

Zoon dood - strekt hand uit om te doden

•2

Kon 4:22 = Gen 22:3

Knechten, ezel

•2

Kon 4:26 = Gen 22:2,5

Geloof >> wij zullen terugkeren

Gen 22:2-4 Opdracht tot doden >> Op de derde dag …
Resurrection in the Tanakh - Part 1 Tony Robinson https://www.youtube.com/watch?v=jCE4wVuLsVs
Dood en Wederopstanding in de Tenach https://www.youtube.com/playlist?list=PLYZg1fCnEUzAnr_FT1x6WRan_CspvboTd

Bijbelse hints naar De Messias
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

בראשיתIn het begin
בראשיתZoon (Spr 30:4)
בראשיתGod
בראשיתSchept (Gen 1:1)
בראשיתZoon (Spr 30:4)
בראשיתhoofd (Gen 49:26)
בראשיתdoorns (Jes 10:17)
בראשיתhand
בראשיתkruis / teken
בראשיתverbond (Gen 17:7)
In the Beginning Rico Cortes http://yah-tube.com/videos/rico/Bereshit/index.html

“Bijbelse kenmerken v/d Messias”
•

Geen hoofdstuk “Beschrijving van de Messias”

•

Iedereen ziet de Koninklijke Messias, zoals David.

•

Messias ook een Priesterlijke taak?

•

Vluchtsteden >> schuldige vrijgelaten na dood Hogepriester

•

Gen 14 Melchizedek was een koning en priester

•

Ps 110 een individu die zal regeren als Koning en Priester.

•

1 Sam 28:6 vermeldt dat Koning Saul “Urim” raadpleegt iets
wat alleen voor priesters is (zie Lev 8:8>>Num 27:21)

•
•

2 Sam 8:18 Zonen van David waren Kohaniem ֹכּהֲ נִ ים
Zach 6:11 Kroon op hoofd Hogepriester Yehoshua

Rabbijnse literatuur
•

Dode zeerollen laten zien dat men twee Messiassen
verwachtte Aaron (Priester) & David (Koning)

•

Midrash Tehillim 2:9; 18:29 volgt de visie dat Ps 110
spreekt over een Priesterlijke Messias.

•

Sukkah 52a De Heilige…zegt tegen Messias Ben David
“Vraag aan mij en ik zal het geven”…(Ps 2:7-8). Maar als hij
ziet dat Messias Ben Joseph wordt gedood…

•

Shoshanat Ha’amakim …De twee bloemen (Hoogl 2:11-12)
symboliseren Messias ben Joseph en Messias ben David…
de na’ar die ik opwekte. Messias ben Efraïm (Josef) is hij.

•

Sanhedrin 99a
De profeten profeteerden alleen over de dagen v/d Messias.

“Bijbelse kenmerken v/d Messias”

“Bijbelse taken & titels enz. v/d Messias”
Messias

Jesaja

11

42

59 Jr 23 40

x

x

x

x

x

x

x

x

Volken gezocht/licht

x

x

x

Waarheid/Torah

x

x

x

//

Gerechtigheid
Aarde Oordelen

Israel verzamelen
Gehoorzaam Torah

x

x

x

x

49

x

x

x
x
x

Verbond

x

x

x

Loon betalen

x

x

Koning regeren
Herder
Verdraagt straf / veracht

x

x
x

x

x

x

x

x

Arm

53 Ps 22 Ps 98
x

Kustlanden/einde aarde
Knecht (49:5-6)

50

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

"Proving Yahushua is Messiah from the Old Testament (Tanakh) part 1 https://www.youtube.com/watch?v=50-Sr0HFIVY
part 2 https://www.youtube.com/watch?v=esHFbO7zi3s

“Bijbelse toets voor een profeet”
Deu 18:21-22 Wanneer u dan in uw hart zegt: Hoe kunnen
wij het woord herkennen dat de HEERE niet gesproken
heeft? Wanneer die profeet in de Naam van de HEERE
spreekt, en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is dat
een woord dat de HEERE niet gesproken heeft. In overmoed
heeft die profeet dat gesproken; wees niet bevreesd voor
hem.
Deu 13:1-5 Ook al doet de profeet wonderen dan nog mag
de profeet niet oproepen Gods geboden niet te volgen.
Valse profeet te herkennen aan:
1. Profeet die een profetie doet die niet uitkomt.
2. Wonderwerker die oproept Gods geboden niet te volgen.

Haggaï
T
1450 BC

1e
970 BC

Daniël

586 BC

Maleachi

2e
510 BC

70 AD

Hag 2 > Tijdstip komst v/d Messias
•

•

Haggai 2:8,10 Ik zal alle heidenvolken doen beven. Zij zullen
komen naar het verlangen van alle heidenvolken en Ik zal dit
huis vullen ()מלָ א
ָ met heerlijkheid () ָכּבוֹד, zegt de HEERE
van de legermachten.
De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn
dan die van het eerste, zegt de HEERE van de
legermachten. In deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt
de HEERE van de legermachten.
Haggaï
T
1450 BC

2e

1e
970 BC

586 BC

510 BC

70 AD

Hag 2 > Tijdstip komst v/d Messias
•

•

•

Haggai 2:8,10 Ik zal alle heidenvolken doen beven. Zij
zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken en
Ik zal dit huis vullen ()מלָ א
ָ met heerlijkheid () ָכּבוֹד, zegt
de HEERE van de legermachten.
De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn
dan die van het eerste, zegt de HEERE van de
legermachten. In deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt
de HEERE van de legermachten.
Yoma 21b
Vijf zaken verschillen tussen de 1e en 2e Tempel: de Ark,
het vuur, de Sjechinah, de Heilige Geest, en de Urim &
Tummim.
Ze waren er wel, maar niet zo van dienst als voorheen.

Grotere heerlijkheid SJECHINAH…
•

Tabernakel
Ex 40:35 zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon
binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid
( )כָּבוֹדvan de HEERE de tabernakel vervulde ()מלָ א.
ָ

•

1e Tempel
1 Kon 8:11 Vanwege de wolk konden de priesters niet blijven
staan om dienst te doen, want de heerlijkheid ( )כָּבוֹדvan de
HEERE had het huis van de HEERE vervuld ()מלָ א.
ָ

•

2e Tempel
…..
Jewish history #14 https://www.youtube.com/watch?v=D1drBoNgdIM

Grotere heerlijkheid:
ARK…
•

Tabernakel
Ex 40:21 Hij bracht de ark in de tabernakel, hing het
voorhangsel ter afscherming op en schermde de ark van de
getuigenis af, zoals de HEERE Mozes geboden had.

•

1e Tempel
1 Kon 8:6 Zo brachten de priesters de ark van het verbond
van de HEERE op zijn plaats, tot in het binnenste heiligdom
van het huis, tot in het heilige der heiligen, tot onder de
vleugels van de cherubs.

•

2e Tempel
…..

Grotere heerlijkheid: VUUR…
•

Tabernakel
Lev 9:24 Een vuur ging uit van het aangezicht van de
HEERE, en verteerde het brandoffer en de vetdelen op het
altaar…

•

1e Tempel
2 Kro 7:1 Toen Salomo geëindigd had dit gebed te bidden,
kwam het vuur uit de hemel neer en verteerde het
brandoffer en de slachtoffers, en de heerlijkheid van de
HEERE vervulde het huis.

•

2e Tempel
….

•

•

•

Grotere heerlijkheid:
ROEACH…
Profeten “1e Tempel”:

9e eeuw; Elia, Elisa (Obadja, Joël)
8e eeuw; Jesaja, Hosea, Amos, Jona, Micha
7e eeuw; Jeremia, Ezechiël, Daniël, Nahum, Habakuk,
Zefanja
220-226
Profeten “2e Tempel”:
6e eeuw; Haggaï, Zacharia
5e eeuw; Ezra, Nehemia, Maleachi,
4e eeuw; Obadja, Joël

41-47

Yoma 21b
Vijf zaken verschillen tussen de 1e en 2e Tempel: de Ark,
het vuur, de Heilige Geest (van profetie)

•

Haggai 2:10.
De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn
dan die van het eerste, zegt de HEERE van de
legermachten. In deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de
HEERE van de legermachten.
Yoma 21b
Vijf zaken verschillen tussen de 1e en 2e Tempel: de Ark, het
vuur, de Sechinah, de Heilige Geest, en de Urim & Tummim.
Ze waren er wel, maar niet zo van dienst als voorheen.

•

Rabbijnse antwoorden voor grotere heerlijkheid:

•

2e Tempel stond langer; 370 vs 585 jaar??

•

De 2e Tempel was na de opknapbeurt van Herodes
mooier??

•

De 2e Tempel kwam tot stand door berouw >> beter??
Second Temple: https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Temple

Grotere heerlijkheid
in wonderen….?
Yoma 39a Tijdens Shimon HaTzaddik (3e of 2e eeuw
v.Chr. ) gebeurden onderstaande wonderen gedurende 40
jaar.

1. Lot met LaHashem altijd in rechterhand op Yom Kippoer
2. Rode lint aan zondebok werd altijd wit op Yom Kippoer
3. Westelijke Tempellamp bleef branden tot volgende dag
4. Vuur op altaar had geen extra hout nodig
5. Zegen op eerstelingen-offer en Sjavoe’ot broden zodat
priesters voldoende hadden aan een portie als een druif
Miracles https://en.wikipedia.org/wiki/Simeon_the_Just

Conclusie op basis van Haggaï
•

Haggaï 2:10 De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal
groter zijn dan die van het eerste, zegt de HEERE van de
legermachten. In deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de
HEERE van de legermachten.

•

Rabbijnse antwoorden voor vrede geven: ….

•

Hag 2:8-10 Verklaring van broeder Juda:

•

Berouw, Simon HaTzaddik, Opknapbeurt, Langere duur …
vrede geven >> onvervuld…!

•

OF
•
•

Grotere heerlijkheid kwam in/als Yeshua HaMashiach
Hij kwam de shalom tussen God en mens herstellen/geven

Mal 3 > Tijdstip komst v/d Messias
•

Mal 3:1-2 Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal.
Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Heere (God) Die u aan
het zoeken bent, de Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde
vindt. Zie, Hij komt, zegt de HEERE van de legermachten.

•

Ook bij bv Chabad wordt hier vertaald “the Lord” (God)

•

Radak & Metsudat zeggen dat Heere hier verwijst naar Messias.

•

Wanneer is God naar de 2e Tempel gekomen en waar kunnen we
dat teruglezen….??
Haggaï

T
1450 BC

2e Maleachi

1e
970 BC

586 BC

510 BC

70 AD

Haggaï 2:8-10 & Maleachi 3:1
•

Hag 2:10 De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn
dan die van het eerste…In deze plaats zal Ik vrede geven…

•

Mal 3:1… Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Heere (God)
Die u aan het zoeken bent…

•

Stel grotere heerlijkheid was er, ook al staat het niet in de
Bijbel….

•

Dan nog mis ik:
1) de vrede die gegeven zou worden….
2) het bezoek van God aan de Tempel….

Haggaï en Maleachi zijn valse profeten…..
OF
God bezoekt de Tempel in de “vorm” van HaMashiach,
waardoor er een grote heerlijkheid is & vrede werd gegeven.

Dan 9 > Tijdstip komst v/d Messias
•

Dan 9:24-26 Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw
heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te
verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige
gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te
verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.

•

U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te
laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de
Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken.

•

Na de tweeënzestig weken zal messias uitgeroeid worden, maar het
zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat
komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten.

Daniël
T
1450 BC

Haggaï

1e
970 BC

Maleachi

2e
586 BC

510 BC

70 AD

Dan 9 > Tijdstip komst v/d Messias
•

Dan 9:25-26 U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het
woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te
herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven
weken en tweeënzestig weken. Na de tweeënzestig weken zal
messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn.
Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en
het heiligdom te gronde richten.

•

Stone & LXX: vertalen Dan 9:26 met De Messias

•

Rashi: 490 jaar zijn verordend vanaf de 1e verwoesting tot
aan de 2e. Om de overtredingen en zonde te
beëindigen…en eeuwige gerechtigheid in te luiden.
(3:89)

•

Rashi: Messias = Agrippa , Titus verwoest de stad, de
Messias zal in de laatste dagen de Tempel weer herbouwen

Dan 9 > Tijdstip komst v/d Messias
•

Dan 9:24 Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw
heilige stad,

•

1) om de overtreding te beëindigen,

•

2) de zonden te verzegelen,

•

3) de ongerechtigheid te verzoenen,

•

4) om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen,

•

5) om visioen en profeet te verzegelen,

•

6) en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.

T

1e

Daniël

Haggaï

Maleachi

2e
ca 445 BC

1450 BC

970 BC

586 BC

510 BC

70 AD

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

1) om de overtreding te beëindigen,
Mat 23:32 Maak ook u dan de maat van uw vaderen vol
2) de zonden te verzegelen,
Rom 6:14 zonde zal niet over u heersen
Rom 7:26 Zo dien ik dan met het verstand Gods Wet
3) de ongerechtigheid te verzoenen,
Luk 22:42 …Vader als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij
weg
4) om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen,
Rom 5:17 Dood van die Ene brengt gerechtigheid
2 Cor 9:9 Zijn gerechtigheid blijft in eeuwigheid Ps 112:9

•

5) om visioen en profeet te verzegelen,

•

De toen levenden onthulden Gods meesterlijke “plan”

•

Volgens Gods eigen Torah mag een man zijn van hem
gescheiden vrouw niet terugnemen ALS zij na de scheiding
met een andere man is geweest. (Deu 24:3-4)

•

Hoe kan God dan weer (her)trouwen met Zijn overspelige
bruid >> het Huis van Israël, ZONDER Zijn Torah te
overtreden? (Rom 9:25 >> Hos 1-2)

•

Nadat God in de "vorm" van Yeshua is gestorven is dat
oorspronkelijke huwelijkscontract (berg Sinaï) nietig verklaard
en staat het Hem vrij om het huis van Israël “opnieuw” (zoals
geprofeteerd) als bruid tot zich te nemen (Rom 7:1-3)
Dit was het grote mysterie wat Paulus duidelijk werd!

Conclusie op basis van Daniël
•

6) en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.
door punt 5 te doen werden punten 1 tm 4 gedaan en is het
laatste dan ook meteen een feit.

•

Er moest een (of de) Messias komen die deze zes zaken
ging vervullen (of “aanbetalen”).

•

Zowel in de “christelijke” als ook in Rashi’s visie gaat dit om
een gebeurtenis die moest plaatsvinden in de eerste
eeuw.

•

Dit laat m.i. maar twee mogelijke conclusies toe:

Daniël is een valse profeet…
OF
Yeshua is de Messias die daar beschreven wordt
en Hij heeft voldoende aanbetaling of gehele vervulling gebracht.

Externe aanwijzingen
van de kruisiging
•

1.
2.
3.
4.
5.

Tijdens Shimon HaTzaddik vonden onderstaande wonderen 40 jaar lang
plaats (Yoma 39a)
Lot met LaHashem altijd in rechterhand op Yom Kippoer
Rode lint aan zondebok werd altijd wit op Yom Kippoer
Westerse Tempellamp bleef branden tot volgende dag
Vuur op altaar had geen extra hout nodig
Zegen op eerstelingen-offer en Sjavoe’ot broden zodat
priesters voldoende hadden aan een portie als een druif

Yoma 39b
•

Laatste 40 jaar voor Tempelverwoesting, niet meer!!

•

+ Deuren openen vanzelf (Zach 11:1 verwoesting)
Miracles https://en.wikipedia.org/wiki/Simeon_the_Just

Nogmaals de “profeten-toets”
Deu 18:21-22 Wanneer u dan in uw hart zegt: Hoe kunnen
wij het woord herkennen dat de HEERE niet gesproken
heeft?
Wanneer die profeet in de Naam van de HEERE spreekt, en
het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is dat een woord
dat de HEERE niet gesproken heeft. In overmoed heeft die
profeet dat gesproken; wees niet bevreesd voor hem.
Deu 13:1-5 Ook al doet de profeet wonderen dan nog mag
de profeet niet oproepen Gods geboden niet te volgen.
Valse profeet te herkennen aan:
1. Profeet die een profetie doet die niet uitkomt.
2. Wonderwerker die oproept God geboden niet te volgen.

Conclusie op basis tijdstip
profetieën v/d Messias
•

Hag 2:10 De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn
dan die van het eerste…In deze plaats zal Ik vrede geven…

•

Mal 3:1… Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Heere
(God) Die u aan het zoeken bent…

•

Dan 9:25 U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het
woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te
herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven
weken en tweeënzestig weken.

Haggaï, Maleachi & Daniël zijn valse profeten…
OF

Yeshua is de Messias en Hij heeft voldoende
aanbetaling of gehele vervulling gebracht.

Tijdstip komst v/d Messias
•

Sanhedrin 98a
Er staat geschreven (Jes 60:22), te zijner tijd (zal de Messias
komen), en er staat geschreven, Ik (HEERE) zal spoedig doen
komen! Als men waardig is, dan zal Ik het bespoedigen: zo niet dan
[komt Hij] te zijner tijd.

•

Er staat geschreven, En zie er kwam met de wolken van de
hemel Iemand als een Mensenzoon (Dan 7:13) terwijl er ergens
anders staat geschreven [Zie, uw Koning zal tot u komen….]
arm, en rijdend op een ezel! (Zach 9:9)
- Als ze waardig zijn komt Hij met de wolken van de hemel,
zo niet dan eenzaam rijdend op een ezel.

Tijdstip komst v/d Messias
•

Sanhedrin 97a
De wereld zal 6000 jaar bestaan. In de eerste 2000 was er
troosteloosheid, 2000 jaar waarin Torah opbloeide, en de volgende
2000 jaar is het Messiaanse tijdperk.
Maar door onze vele ongerechtigheden is dit verloren gegaan.

•

Sanhedrin 97b
Alle voorbestemde datums (van verlossing) zijn voorbij,
het hangt (nu) enkel af van berouw en goede daden.

•

Rashi sluit zich hierbij aan, na 2000 jaar Torah zou de Messias
komen,
maar door de vele zonden van Israël is dit niet gebeurd.

Rabbijnse literatuur
•

Dode zeerollen laten zien dat men twee Messiassen
verwachte Aaron (Priester) & David (Koning)

•

Midrash Tehillim 2:9; 18:29 volgen de visie dat Ps 110
spreekt van een Priesterlijke Messias.

•

Sukkah 52a De Heilige…zegt tegen Messias Ben David
“Vraag aan mij en ik zal het geven”…(Ps 2:7-8). Maar als hij
ziet dat Messias Ben Joseph wordt gedood…

•

Shoshanat Ha’amakim …De twee bloemen (Hoogl 2:11-12)
symboliseren Messias ben Joseph en Messias ben David…
de na’ar die ik opwekte. Messias ben Efraïm (Josef) is hij.

•

Sanhedrin 99a
De profeten profeteerden alleen over de dagen v/d Messias.

Waarom niet islam…?
• Soera

29:46 Wij geloven in hetgeen ons en u is geopenbaard…
• Soera 42:13 hij schreef u dezelfde godsdienst voor, die hij aan
Noach oplegde en ... die wij Abraham, Mozes en Jezus oplegden.
• Soera 3:3 .. “koran” gezonden om te bevestigen wat in je handen is
(Bijbel)
• Soera 5:47 En wij hebben ’Isa (Jezus), de zoon van Marjam in hun
spoor laten volgen als bevestiger van wat er van de Torah in Zijn
handen is….
• Soera 5:47 En laten de mensen van het Evangelie oordeel vellen
overeenkomstig wat God daarin heeft gezonden.
• Soera 18:27 … Niemand kan zijn (allah) woorden veranderen en u
zult naast hem (allah) geen beschermer vinden.
• Soera 2:106 Welk teken wij ook opheffen of doen vergeten,
daarvoor brengen wij betere of daaraan gelijke. Weet gij niet, dat
allah macht heeft over alle dingen?
Het Islamitische Dilemma NL SUBS https://www.youtube.com/watch?v=CGtYq_3tnSc

We geloven wat u en ons is geopenbaard
Geloof van Noach tot Jezus dat ik (allah) zond
Geloof de Bijbel in jouw handen die van mij (allah komt)
Jesjoea die Torah bevestigde die ik (allah) heb gezonden
Laat Bijbelgelovigen oordelen volgens Bijbel die ik (allah) gaf
Niemand kan allah’s woorden veranderen
allah kan nieuwe instructies geven die oude opheffen
Islam vs Bijbel http://www.answering-islam.org/Dutch/green/watzegtdekoranoverdejoodseenchristelijkegeschriften.htm
Tekstkritisch http://deovolentenl.nl/de-3-beste-argumenten-tegen-het-christendom-vanuit-de-islam-deel-3c-de-manuscripten/

En wat verwacht Jahweh nu van ons?
•

Rom 11:17 Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een
wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt
gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom.

En die enting heeft tot gevolg dat:
•

•

Rom 11:25-26 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van
dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor
een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de
heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals
geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de
goddeloosheden afwenden van Jakob.
De volheid van de heidenen (verloren schapen) zorgt ervoor dat
HEEL Israël (dus niet meer onderverdeeld in huis van Juda en huis
van Israël) zalig wordt

