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Bijbelse beeld Torah/geboden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gezonde leer
perfect
vrijheid
de waarheid
glorieus & groots
leven
licht/niet zwaar
licht/een lamp
Yeshua (Woord dus incl. Torah)
God's instructie hoe lief te hebben
de maat staaf wat zonde is
voor die erbij horen (geënt olijf)
brengt/geeft vrede
rechtvaardig
brengt/geeft vreugde/blijdschap
brengt wijsheid tot uiting
wordt verlaten door goddelozen

: Spr 4:2
: Ps 19:7, Jac 1:25
: Ps 119:44-45, Jac 2:12
: Ps 119:142, Joh 17:17
: Jes 42:21
: Deu 30:16, Op 22:14
: Deu 30:11, 1 Joh 5:3
: Jes 51:4, Spr 6:23
: Joh 1:1,3,14
: Deu 11:22, Joh 14:15
: Dan 9:11, Rom 3:20
: Num 15:16, Jer 31:33
: Ps 119:165
: Ps 119:172
: Ps 1:2
: Ps 37:31
: Ps 119:53

Kinderen en kleinkinderen
•

Deu 4:9 Alleen, wees op uw hoede en neem uzelf zeer in acht, dat
u de dingen niet vergeet die uw ogen gezien hebben, en dat zij
niet uit uw hart wijken alle dagen van uw leven. U moet ze uw
kinderen en uw kleinkinderen bekendmaken:

•

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 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;

•

Deu 29:29 De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God,
maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen,
tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze Torah te doen.

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….

Intimiteit
•

Joh 14:23 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij
liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem
liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek
nemen.

•

Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht;

•

en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader,
Die Mij gezonden heeft.

Strategie v/d tegenstander
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.
•

•Deu

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

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.

Profeten roepen terug naar Torah
•

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…

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  זִכְרּוDenk 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.

•
•

Torah doen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hem liefhebben
Hem vasthouden met hart en ziel
je taak vervullen
verstandig handelen
van je slechte wegen bekeren
getuigd van inzicht
geeft vreugde
bestrijd de goddelozen
is betrouwbaar
dan is er geen ongerechtigheid
wandel je in oprechtheid met Hem
zorgt dat de aarde niet met de ban wordt geslagen

Boeken die  ּתֹוָרהniet noemen
Boeken die  מִצְוָהniet noemen
•
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Nahum
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Ruth
2 Samuel
Hooglied
Klaagliederen
Ezechiël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Zefanja
Haggaï
Zacharia

•
•
•
•
•
•
•

Ruth
2 Samuel
Hooglied
Joël
Obadja
Jona
Nahum

Boeken die Wet niet noemen
Boeken die geboden niet noemen
•

Marcus

•

2 Korinthe

•

2 Korinthe

•

2 Korinthe

•

Galaten

•

1&2 Tes

•

Kolossenzen

•

Filippenzen

2 Timotheüs

1&2 Tes

•

Kolossenzen

•

•

1&2 Tes

•

Filemon
1 Petrus

•
•

2 Timotheüs

•

2 Timotheüs

•

•

Filemon

•

3 Johannes

•

Jacobus

•

Judas

•

Filemon

•

1&2 Petrus

•

2&3 Johannes

•

1 Petrus

•

Judas

•

3 Johannes

•

Openbaring

•

Judas

Samenvatting = Torah
•
•

•
•
•

•

Joh 15:12 Dit is mijn gebod; heb elkaar lief zoals Ik u heb
liefgehad
1 gebod
Mat 22:37-40 Grootste gebod is God liefhebben en het tweede is
uw naaste liefhebben als uzelf
2 geboden
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

HaMashiach ַהָמָׁשִיח
•

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, …

•

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.

ַ הָמָׁשִיחals 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 ַ יְהֹוׁשּועzien…

•

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.

Yeshua Go’el als Losser
•

Ruth 4:6 Toen zei de losser: Ik kan het voor mij niet lossen, …
Neemt ú voor uw rekening wat ik zou moeten lossen, …
Jes 53:5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze
ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede
aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons
genezing gekomen.

•

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.

•

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

Yeshua Go’el als bloedwreker
•

Jes 63:1-6…Die spreekt in gerechtigheid…volken vertreden in Mijn
toorn…hun bloed is op Mijn kleding gespat…dag van wraak…

•

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.

Samenvattend
•

De Torah is een grandioos Instructieboek

•

Het is voor Zijn volk en het nageslacht ervan

•

Van toepassing tot (minimaal) in het Millennium

•

Het zorgt voor intimiteit met Yahweh

•

Tegenstander wil ons ervan af brengen

•

Profeten roepen op tot het volgen ervan

•

Samenvattingen is niet meer dan dat EEN SAMENVATTING

•

Torah of geboden niet noemen is ook gebruikelijk in “OT”

•

Koning, Priester, Losser & Bloedwreker handelen volgens
Torah en de Messias zou dat ook doen.

Mat 5:17-19

Punt 1

•

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 het niet eens denken….

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….

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 (καταλῦσαι); Ik ben niet gekomen om
die af te schaffen (καταλῦσαι), maar te vervullen.

•

καταλύω 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 καταλῦσαι zal worden.
Hand 5:39 maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet
καταλῦσαι, 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, op te
lossen, ontwrichten, vernietigen of slopen…

Mat 5:17-19

Punt 4

•

Mat 5:17-19 …Ik ben gekomen…om die (Wet en profeten)…te
vervullen (πληρῶσαι).

•

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 zo 4 keer voor.

•

Mat 3:15 …op deze wijze past het ons alle gerechtigheid πληρωσαι.
Rom 15:13 De God nu van de hoop moge u πληρωσαι met alle
blijdschap en vrede in het geloven…
Col 1:25 …dienaar…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…

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)

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.
Bv genezing van zieken (Jes 42:7 & 61:1)
of De straf die ons vrede brengt op Zich nemen (Jes 53:5)

Mat 5:17-19

Punt 7

•

Mat 5:18 Wie dan een van deze geringste geboden afschaft
(λύσῃ) en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd
worden in het Koninkrijk der hemelen…

•

Wat is het geringste gebod v/d “613”….?

•

Efe 2:14 Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft.
En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken,
(λύσας)

•

G3089 λύω losmaken, opbreken, vernietigen, oplossen, smelten.

•

Zelfs het kleinste gebod uit Torah kan niet weg zijn, en dus is de
tussenmuur die beschreven wordt in Efeze ook niet de Torah….

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.

•

als je ze doet ben je zonder zonde >> zoals Yeshua….

•

Onderwees Jesjoea ze ook?

Voorbeeld van Yeshua
•

Mat 4:4 De mens leeft van ieder woord uit Gods mond.

•

Mat 5:17-19 Ik kom jullie de Torah voordoen, volg mij.

•

Mat 7:21 Doe de wil v/d Vader om het Koninkrijk in te gaan

•

Mat 12:50 Mijn familie is die de wil v/d Vader doet

•

Mat 19:17 Neem de geboden in acht om het leven in te gaan

•

Mat 22:40 Tenach (“O.T.”) hangt aan de twee grootste geboden

•

Mat 23:2-3 Doe wat ze (Mozes) zeggen, niet wat ze doen

•

Mat 23:23 Doe de grote EN de kleinere zaken uit Torah

•

Mat 28:19 Verkondig ALLE volken ALLES (πάντα) wat ik u leerde

Levercel

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,

•

Mat 10:38 En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is
Mij niet waard.

•

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.

Samenvattend
•
•
•
•
•
•
•
•

De Torah is een grandioos Instructieboek
Het is voor Zijn volk en het nageslacht ervan
Van toepassing tot (minimaal) in het Millennium
Het zorgt voor intimiteit met de Yahweh
Tegenstander wil ons ervan af brengen
Profeten roepen op tot het volgen ervan
Samenvattingen is niet meer dan dat EEN SAMENVATTING
Koning, Priester, Losser, Bloedwreker & Messias >> Torah

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
Onmogelijk ruimte voor de Wet is afgeschaft interpretatie

Sleutel “figuren” uit “NT”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Yeshua
Petrus
Johannes
Stefanus
Jacobus
Paulus
Timotheüs
Tienduizenden Joden
Priesters

3 beschuldigd van oproepen Torah te veranderen
1. Jesjoea / Jezus
2. Stefanos / Stefanus
3. Sha’ul / Paulus

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.

•

2 Cor 5:21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft….
Heb 4:15 …maar Een Die…wij is verzocht, maar zonder zonde.

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.

Hun veroordelen ongehoorzaamheid aan Torah
•

•

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?

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)

Priesters wat Yeshua volgen
•

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.

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 (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 5:22 heb geen deel aan zonden … Bewaar uzelf rein.

•

1 Tim 5:20 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, … 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.

Vind Jesjoea nog geloof?
•

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.

•

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.

•

Jud 3-4 Aansporing te strijden voor het geloof….want er zijn er
die de genade van God veranderen in losbandigheid

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.

•

Onkundige waarin? timmeren, vissen, handelen?
Het Woord (de Tenach) natuurlijk!

•
•

17 U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw
hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze (wetteloze 2
Pet 2:7-8) mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen
vastheid.

“Brieven” van Paulus
•

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!

•

Efe 4:15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te
houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd
is, namelijk Christus.

“Brieven” van Paulus
•

Fil 4:8 Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al
wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat
welluidend is, als er enige deugd is en als er iets
prijzenswaardigs is, bedenk dat.

•

Col 4:12 Epafras groet u, die er een van u is, een dienstknecht
van Christus, die altijd voor u strijdt in de gebeden, opdat u,
volmaakt en volkomen, vaststaat in heel de wil van God.

•

1 Tes 4:7 Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid,
maar tot leven in heiliging.

•

2 Tes 2:12 opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid
niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de
ongerechtigheid.

“Brieven” van Paulus
•

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

•

2 Tim 4:3-4 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer
niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het
gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen
overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor
van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.

•

Tit 2:14 Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou
vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen
volk zou reinigen, ijverig in goede werken.

•

Heb 8:4 Want als Hij op aarde zou zijn, zou Hij niet eens
priester zijn, omdat er hier priesters zijn, die volgens de wet
gaven offeren.

“Voorbeeld” van Paulus
•

Hand 14:1 En het gebeurde in Ikonium dat zij samen de synagoge
van de Joden binnengingen en zo spraken dat een grote menigte,
zowel van Joden als van Grieken, geloofde.

•

Hand 17:31 …omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de
wereld rechtvaardig zal oordelen door de Messias.

•

Hand 18:4-5 En hij sprak iedere sabbat in de synagoge en
probeerde Joden en Grieken te overtuigen….door de Geest
aangezet aan de Joden te getuigen dat Jezus Messias is.

“Voorbeeld” van Paulus
•

•

•

Hand 18:24-26 …een welbespraakte man, die kundig was op het
gebied van de Schriften…Deze was in de weg v/d Heere
onderwezen en, omdat hij vurig van geest was, sprak en
onderwees hij nauwkeurig de zaken van de Heere, maar hij wist
alleen van de doop van Johannes. …spreken in de synagoge…
namen zij hem apart en legden hem de weg van God
nauwkeuriger uit.
Hand 18:28 want hij bestreed de Joden krachtig … door uit de
Schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is.
Hand 19:8-10 En hij ging de synagoge binnen en sprak er
vrijmoedig; drie maanden lang … en probeerde hen te overtuigen
van de zaken van het Koninkrijk van God. Maar sommigen …
kwaadspraken van de weg … Hij zonderde zich twee jaar lang af,
zodat allen die in Asia woonden, het Woord van de Heere Jezus
hoorden, zowel Joden als Grieken.

“Voorbeeld” van Paulus
•

Hand 25:7-8 … brachten vele en zware beschuldigingen tegen
Paulus in, die zij niet konden bewijzen. Hij verdedigde zich en
zei: Ik heb niet tegen de wet van de Joden, niet tegen de
tempel, en ook niet tegen de keizer enige zonde bedreven.

•

Hand 26:6-8 ik word geoordeeld over de hoop op de belofte die
door God aan de vaderen gedaan is, die onze twaalf stammen
hopen te bereiken … Om deze hoop … word ik door de Joden
beschuldigd. Waarom wordt het bij u allen ongeloofwaardig
geacht dat God de doden opwekt?

•

Hand 26:22-23 …en zeg ik niets anders dan wat de Profeten en
Mozes gezegd hebben dat er gebeuren zou, dat de Christus
moest lijden en dat Hij, als Eerste uit de opstanding van de
doden, een licht zou aankondigen aan dit volk en de heidenen.

Samenvatting
•

Tenach (“OT”) wijst enkel en alleen naar Torah als iets
goeds en het niet volgen ervan als iets slechts.

•

Yeshua houdt & onderwijst houden van Gods Wet

•

Paulus houdt & onderwijst houden van Gods Wet

•

Kortom het “NT” stemt geheel overeen met het “OT”

•

Mat 12:34 …mond spreekt waarvan het hart is vervuld…

•

Wat sprak God tot Mozes…..?

•

Ex 23:5 zelfs de ezel van je vijand moet je helpen….

Conclusie Torah
•

Het is mijns inziens absoluut onmogelijk om de gehele Schrift
recht aan te doen en tegelijkertijd te geloven dat Torah zoals
gegeven aan Mozes niet van toepassing is.

•

Dan zou er nog één aanname voor kunnen zorgen dat we ons
toch niet gaan uitstrekken die regels te leren volgen:

• Torah is voor Israël en “ik” ben geen Israëliet….

Israëlieten
•

Isaiah 44:3 Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen
op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn
zegen op uw nakomelingen.

•

Isaiah 44:4 Zij zullen opkomen tussen het gras, als wilgen aan
de waterstromen.

•

Isaiah 44:5 De een zal zeggen: Ik ben van de HEERE, een ander
zal zich noemen met de naam Jakob, weer een ander zal met zijn
hand schrijven: Van de HEERE, en de erenaam Israël aannemen.

