
	  

Les	  3:	  “De	  familie	  van	  YHWH”	  

De	  meeste	  kerken	  vandaag	  leren	  dat	  onze	  Hemelse	  Vader	  Yahweh	  uit	  een	  drie-‐eenheid	  bestaat.	  
Wat	  deze	  leer	  inhoudt	  volgens	  de	  Katholieke	  encyclopedie,	  waar	  het	  ook	  vandaan	  komt,	  is	  
namelijk	  dat	  “God”	  één	  wezen	  is	  die	  opgemaakt	  is	  uit	  drie	  hypostasen	  of	  aspecten	  van	  Zijn	  
wezen.	  Maar	  is	  dit	  de	  Bijbelse	  leer	  aangaande	  de	  aard	  van	  onze	  Schepper?	  

Als	  we	  teruggaan	  naar	  het	  begin	  van	  de	  schepping,	  dan	  zien	  we	  hoe	  onze	  Hemelse	  Vader	  
Zichzelf	  omschrijft.	  

Gen	  1:1	  In	  het	  begin	  schiep	  Élohiem	  de	  hemelen	  en	  de	  aarde..	  

We	  zien	  dat	  het	  woord	  die	  onze	  Hemelse	  Vader	  gebruikte	  om	  Zichzelf	  te	  omschrijven,	  “Élohiem”	  
was.	  Élohiem	  is	  een	  Hebreeuws	  woord	  voor	  een	  goddelijk	  wezen	  en	  is	  meervoud.	  Él	  is	  het	  
enkelvoud	  en	  Élohiem	  is	  het	  meervoud	  die	  meer	  dan	  één	  aanduidt	  en	  dus	  een	  link	  heeft	  met	  het	  
meervoud	  en	  dus	  met	  bv.	  familie.	  

Meestal	  wordt	  in	  het	  Hebreeuws	  een	  woord	  meervoud	  als	  je	  er	  een	  “iem”	  aan	  toevoegt	  maar	  
Élohiem	  kan	  ook	  in	  het	  meervoud	  staan	  om	  te	  duiden	  op	  de	  heerlijkheid	  van	  het	  enige	  
goddelijke	  wezen,	  die	  vernoemd	  werd.	  	  

Hoe	  kunnen	  we	  dan	  zeker	  weten	  dat	  Élohiem	  slaat	  op	  twee	  wezens	  en	  niet	  enkel	  de	  heerlijkheid	  
van	  één	  wezen	  aanduidt?	  

Gen	  1:26-‐27	  
En	  Élohiem	  zei:	  Laten	  Wij	  de	  mens	  maken	  in	  Onze	  gelijkenis,	  zoals	  Ons	  evenbeeld	  en	  laat	  hen	  
heersen	  over	  de	  vissen	  van	  de	  zee,	  de	  vogels	  van	  de	  hemelen,	  de	  landdieren	  en	  en	  al	  het	  
kruipende	  gedierte	  dat	  over	  de	  aarde	  kruipt.	  En	  Élohiem	  maakte	  de	  mens	  in	  Zijn	  Evenbeeld,	  in	  
het	  Evenbeeld	  	  van	  Élohiem	  schiep	  Hij	  hem;	  man	  en	  vrouw	  schiep	  Hij	  hen.	  

Door	  vers	  26	  zien	  we	  dat	  “ons”	  werd	  gebruikt	  en	  zeer	  zeker	  duidt	  op	  meer	  dan	  één	  wezen.	  
Sommige	  die	  blindelings	  deze	  simpele	  Bijbelse	  leer	  willen	  ontkennen,	  hebben	  geopperd	  dat	  de	  
“ons”	  op	  de	  engelen	  slaat	  maar	  het	  is	  duidelijk	  dat	  Élohiem	  zegt	  dat	  de	  mens	  geschapen	  wordt	  
in	  Zijn	  gelijkenis	  en	  evenbeeld,	  niet	  in	  de	  gelijkenis	  of	  het	  evenbeeld	  van	  engelen.	  

Yahweh	  is	  een	  familienaam	  die	  bestaat	  uit	  twee	  leden	  en	  Hij	  heeft	  de	  mensheid	  geschapen	  om	  
ook	  deel	  te	  worden	  van	  diezelfde	  familie	  van	  Yahweh,	  die	  Hij	  aan	  het	  scheppen	  is.	  Heeft	  Hij	  
engelen	  geschapen	  om	  deel	  te	  worden	  van	  Zijn	  familie	  of	  letterlijke	  zonen	  van	  Hem	  te	  worden?	  

Heb	  1:4-‐5	  en	  hij	  is	  alles	  bij	  elkaar	  genomen	  superieur	  aan	  de	  engelen,	  net	  zoals	  de	  Naam	  die	  
hij	  heeft	  geërfd	  een	  betere	  naam	  is	  dan	  van	  hen.	  Want	  tegen	  wie	  van	  de	  engelen	  heeft	  Hij	  ooit	  
gezegd	  “Jij	  bent	  Mijn	  Zoon;	  vandaag	  heb	  Ik	  jou	  verwekt”?	  En	  opnieuw;	  “Ik	  zal	  een	  Vader	  tot	  
hem	  zijn	  en	  hij	  zal	  tot	  Mij	  een	  Zoon	  zijn.”	  



Heb	  1:13-‐14	  Maar	  aan	  wie	  van	  de	  engelen	  heeft	  Hij	  ooit	  gezegd,	  “Ga	  zitten	  aan	  Mijn	  
rechterhand	  totdat	  Ik	  jouw	  vijanden	  als	  een	  voetbank	  onder	  jouw	  voeten	  heb	  gelegd.”?	  Zijn	  zij	  
niet	  allen	  dienende	  geesten	  om	  te	  dienen,	  die	  uitgezonden	  worden	  voor	  diegene	  die	  de	  
verlossing	  beërven?	  

Engelen	  werden	  niet	  geschapen	  om	  zonen	  van	  Yahweh	  te	  worden	  maar	  weren	  geschapen	  als	  
dienaren	  van	  Yahweh	  om	  Hem	  te	  helpen	  in	  Zijn	  schepping	  van	  meer	  kinderen	  uit	  de	  mensheid	  
te	  brengen	  naar	  Zijn	  eigen	  familie.	  

Zijn	  er	  andere	  Bijbelse	  referenties	  die	  aantonen	  dat	  er	  meer	  dan	  één	  Schepper	  is?	  

Pred	  12:1	  Herdenk	  jouw	  Scheppers	  in	  de	  dagen	  van	  jouw	  jeugd..	  

Prediker	  toont	  heel	  duidelijk	  aan	  in	  de	  Hebreeuwse	  grondtekst	  dat	  er	  meerdere	  scheppers	  
waren.	  Kijk	  ook	  even	  naar;	  

Gen	  3:22	  
En	  Yahweh	  Élohiem	  zei:	  Zie	  de	  mens	  is	  geworden	  als	  een	  onder	  Ons,	  wetende	  goed	  en	  kwaad.	  
Maar	  dat	  hij	  nu	  niet	  zijn	  arm	  uitzendt	  en	  ook	  neemt	  van	  de	  Boom	  van	  het	  Leven	  en	  daarvan	  
eet	  en	  eeuwig	  leeft.	  

Gen	  11:5-‐7	  
en	  Yahweh	  daalde	  neer	  om	  de	  stad	  en	  de	  toren	  te	  zien	  die	  de	  mensenzonen	  hadden	  gebouwd.	  
En	  Yahweh	  zei:	  Zie	  iedereen	  is	  één	  volk	  en	  één	  van	  taal,	  en	  hiermee	  zijn	  ze	  begonnen,	  alles	  
wat	  ze	  nu	  van	  plan	  zijn	  zal	  hen	  niet	  weerhouden	  worden.	  Kom,	  laten	  Wij	  neerdalen	  en	  daar	  
hun	  taal	  verwarren	  zodat	  een	  man	  zijn	  naaste	  niet	  begrijpt.	  

Duidelijk	  verwijst	  Élohiem	  hier	  niet	  enkel	  naar	  twee	  wezens	  maar	  de	  Naam	  Yahweh,	  die	  de	  
familienaam	  van	  onze	  Hemelse	  Vader	  is,	  slaat	  duidelijk	  op	  beide	  wezens.	  

Deu	  6;4	  Hoor/Begrijp	  Israël,	  Yahweh	  onze	  Élohiem,	  (is)	  Yahweh	  ehad.	  

Het	  woord	  dat	  hier	  in	  het	  Hebreeuws	  staat	  voor	  één	  is	  niet	  het	  woord	  “yahid”	  wat	  slaat	  op	  een	  
uniek	  iets	  maar	  het	  woord	  "ehad“	  wat	  betekent	  eenheid	  zoals	  bv.	  het	  woord	  familie.	  Familie	  is	  
enkelvoud	  maar	  het	  houdt	  in	  dat	  er	  meer	  dan	  één	  lid	  is.	  Het	  woord	  “ehad”	  wordt	  ook	  gebruikt	  in	  
Genesis	  2:24	  waar	  er	  staat	  dat	  een	  man	  zijn	  moeder	  en	  vader	  verlaat	  om	  zich	  te	  hechten	  aan	  zijn	  
vrouw	  zodat	  de	  twee	  één	  (ehad)	  vlees	  zullen	  worden.	  

Wat	  is	  dan	  de	  relatie	  tussen	  deze	  twee	  scheppers?	  

Spr	  30:4	  Wie	  is	  er	  naar	  de	  Hemel	  opgevaren	  en	  neergedaald?	  Wie	  heeft	  er	  de	  wind	  in	  zijn	  vuist	  
verzameld?	  Wie	  heeft	  de	  wateren	  samengebonden	  in	  zijn	  kleed,	  wie	  heeft	  al	  de	  einden	  der	  
aarde	  vastgesteld?	  Wat	  is	  Zijn	  Naam	  en	  wat	  is	  de	  naam	  van	  Zijn	  Zoon?	  Je	  weet	  het	  toch.	  

Psa	  2:2	  De	  koningen	  van	  de	  aarde	  scharen	  zich	  in	  slagorde	  en	  de	  machthebbers	  spannen	  
samen	  tegen	  Yahweh	  en	  Zijn	  Messias.	  



2:6-‐7	  Ik	  heb	  immers	  mijn	  koning	  gesteld	  over	  Tzion,	  mijn	  apart	  gezette	  berg.	  Ik	  wil	  gewagen	  
van	  het	  besluit	  van	  Yahweh,	  Hij	  sprak	  tot	  mij:	  Mijn	  Zoon	  ben	  jij,	  Ik	  heb	  u	  heden	  verwekt.	  

Het	  is	  duidelijk	  dat	  de	  andere	  schepper	  naast	  de	  Hemelse	  Vader	  niet	  zomaar	  een	  ander	  
familielid,	  Zijn	  boodschapper	  en	  Messias	  is	  maar	  in	  feite	  de	  Zoon	  van	  Yahweh	  de	  Vader	  is.	  

Joh	  3:16	  Want	  Yahweh	  had	  de	  wereld	  zo	  lief,	  dat	  Hij	  zijn	  enige	  geboren	  Zoon	  	  gaf,	  zodat	  
iedereen	  die	  in	  hem	  gelooft	  niet	  zou	  vergaan	  maar	  eeuwig	  leven	  hebben.	  

De	  Vader	  en	  Zoon	  zijn	  twee	  aparte	  wezens	  maar	  opgemaakt	  uit	  dezelfde	  geest.	  Daarom	  is	  de	  
omschrijving	  “ehad”	  in	  het	  Hebreeuws	  d.w.z.	  verenigd,	  gepast.	  Beide	  bezitten	  hetzelfde	  karakter	  
door	  dezelfde	  geest	  van	  liefde	  en	  samenwerking.	  

Sommigen	  hebben	  op	  verkeerde	  wijze	  het	  oude	  Gnostische	  geloof	  aangenomen	  dat	  de	  Vader	  en	  
Zoon	  hetzelfde	  wezen	  zijn	  maar	  dit	  is	  volledig	  on-‐Bijbels	  want	  als	  dat	  zo	  is;	  wie	  gaf	  leven	  aan	  
Yahshua	  de	  Zoon	  zodat	  hij	  kon	  opstaan	  uit	  de	  dood?	  Naar	  wie	  riep	  Yahshua	  toen	  hij	  gekruisigd	  
werd,	  zeggende:	  “Eli,	  Eli,	  waarom	  hebt	  U	  mij	  afgescheiden?	  Had	  hij	  zichzelf	  afgescheiden?	  Laten	  
we	  nu	  naar	  een	  paar	  andere	  Bijbelverzen	  kijken	  om	  duidelijk	  aan	  te	  tonen	  dat	  de	  Vader	  en	  Zoon	  
niet	  hetzelfde	  wezen	  zijn.	  

Joh	  5:19	  Toen	  antwoorde	  Yahshua	  en	  zei	  tot	  hen:	  Amen,	  amen,	  ik	  zeg	  jullie	  jullie	  dat	  de	  Zoon	  
niet	  in	  staat	  is	  iets	  te	  doen	  uit	  zichzelf	  maar	  wat	  hij	  ziet	  van	  de	  Vader,	  dat	  doet	  hij.	  Want	  de	  
dingen	  die	  de	  Vader	  doet,	  zo	  doet	  ook	  de	  Zoon.	  

Joh	  8:17-‐18	  En	  in	  de	  Torah	  staat	  geschreven	  dat	  de	  getuigenis	  van	  twee	  mannen	  waar	  is.	  En	  ik	  
ben	  diegene	  die	  getuigt	  aangaande	  mijzelf	  en	  hij	  die	  mij	  gezonden	  heeft,	  de	  Vader,	  getuigt	  van	  
mij.	  

Joh	  1:18	  Niemand	  heeft	  Yahweh	  ooit	  gezien,	  enkel	  zijn	  enigste	  geboren	  Zoon,	  die	  in	  de	  
boezem	  van	  de	  Vader	  is,	  heeft	  hem	  bekend	  gemaakt.	  

1	  Kor	  15:24-‐28	  
Daarna	  het	  einde,	  wanneer	  hij	  het	  koningschap	  aan	  Yahweh	  de	  Vader	  overdraagt,	  wanneer	  hij	  
alle	  heerschappij,	  alle	  macht	  en	  kracht	  ontroond	  zal	  hebben.	  Want	  hij	  momet	  als	  koning	  
heersen,	  totdat	  hij	  al	  zijn	  vijanden	  onder	  zijn	  voeten	  gelegd	  heeft.	  De	  laatste	  vijand,	  die	  
onttroond	  wordt,	  is	  de	  dood	  want	  alles	  heeft	  hij	  aan	  zijn	  voeten	  onderworpen.	  Maar	  wanneer	  
hij	  zegt	  dat	  alles	  onderworpen	  is,	  is	  Hij	  uitgezonderd	  die	  hem	  alles	  onderworpen	  heeft.	  
Wanneer	  alles	  Hem	  onderworpen	  is,	  zal	  ook	  de	  Zoon	  zelf	  zich	  aan	  Hem	  (de	  Vader)	  
onderwerpen,	  die	  Hem	  alles	  onderworpen	  heeft	  zodat	  Élohiem	  zij	  alles	  in	  allen.	  

Het	  is	  duidelijk	  uit	  de	  Schrift	  dat	  de	  Vader	  en	  Zoon	  NIET	  hetzelfde	  wezen	  zijn	  maar	  beiden	  zijn	  
gemaakt	  van	  dezelfde	  geest.	  Vertelt	  de	  Schrift	  ons	  zelfs	  niet	  alleen	  dat	  zowel	  de	  Vader	  als	  de	  
Zoon	  aparte	  wezens	  zijn	  maar	  tevens	  ook	  beide	  Hun	  eigen	  wil	  hebben?	  



Mat	  26:39	  En	  een	  beetje	  verder	  gegaan,	  boog	  hij	  zich	  neder,	  biddende	  en	  zeggene:	  Mijn	  Vader,	  
als	  het	  mogelijk	  is,	  laat	  deze	  kop	  aan	  mij	  voorbijgaan	  maar	  niet	  mijn	  wil	  maar	  Uw	  wil	  
geschiedde.	  

Yahshua	  heeft	  nooit	  geclaimd	  dat	  hij	  de	  Vader	  is,	  enkel	  dat	  hij	  gekomen	  is	  om	  de	  wil	  te	  doen	  van	  
de	  Vader	  in	  de	  Hemel	  die	  hem	  heeft	  gezonden.	  Er	  zijn	  zelfs	  dingen	  die	  de	  Zoon	  niet	  weet	  maar	  
enkel	  de	  Vader.	  

Mar	  13:32	  
Maar	  aangaande	  de	  dag	  en	  het	  uur,	  niemand	  weet	  het,	  niet	  de	  hemelse	  boodschappers,	  die	  in	  
de	  Hemel,	  noch	  de	  Zoon	  behalve	  de	  Vader.	  

Het	  werd	  geprofeteerd	  door	  de	  apostel	  Paulus	  dat	  er	  vreselijke	  ketterijen	  zouden	  zijn	  in	  de	  
laatste	  dagen.	  Een	  van	  deze	  is	  namelijk	  dat	  Yahshua	  de	  Zoon	  van	  Yahweh,	  niet	  Élohiem	  is	  noch	  
dat	  hij	  een	  voorbestaan	  heeft.	  We	  hebben	  al	  duidelijk	  kunnen	  aantonen	  dat	  Yahshua	  wel	  een	  
voorbestaan	  heeft	  en	  ook	  Élohiem	  en	  mede-‐schepper	  met	  de	  Vader	  is.	  Laten	  we	  wat	  meer	  
verzen	  bekijken	  die	  de	  heerlijkheid	  van	  Yahshua	  de	  Zoon	  aantonen.	  

Joh	  1:1-‐3	  
In	  het	  begin	  was	  het	  Woord,	  en	  het	  Woord	  was	  Élohiem	  en	  het	  Woord	  was	  Élohiem.	  Hij	  was	  in	  
het	  begin	  bij	  Élohiem.	  Alles	  is	  ontstaan	  door	  zijn	  handen	  en	  zonder	  hem,	  is	  zelfs	  geen	  één	  ding	  
ontstaan	  dat	  bestaat.	  	  
Joh	  1:14	  
En	  het	  Woord	  werd	  vlees	  en	  tabernakelde	  onder	  ons.	  En	  wij	  hebben	  zijn	  glorie	  aanschouwd,	  
de	  glorie	  van	  een	  enig	  geborene	  van	  de	  Vader,	  vol	  van	  genade	  en	  waarheid.	  
Joh	  17:5	  
Nu	  dan	  Vader,	  verheerlijk	  mij	  met	  Uwzelf,	  met	  de	  glorie	  die	  ik	  had	  bij	  U	  voor	  het	  ontstaan	  van	  
de	  wereld.	  

Deze	  verzen	  kunnen	  niet	  duidelijker	  zijn	  dat	  Yahshua,	  Élohiem	  (maar	  niet	  de	  Vader)	  is	  en	  dat	  hij	  
al	  bestond	  met	  de	  Vader	  als	  mede-‐schepper	  van	  de	  hele	  wereld.	  

Yahweh	  is	  een	  familienaam.	  Ik	  heet	  Esposito.	  Ik	  ben	  Don	  Esposito,	  de	  zoon	  van	  mijn	  vader,	  
Alfred	  Esposito.	  Er	  is	  een	  familie	  genaamd	  Esposito	  die	  bestaat	  uit	  de	  vader	  Esposito	  en	  een	  
zoon	  Esposito.	  Dit	  geldt	  ook	  voor	  Yahweh.	  Hij	  is	  een	  familie	  die	  bestaat	  uit	  Yah	  Yahweh	  de	  Vader	  
en	  Zijn	  Zoon	  Yahshua	  Yahweh	  onze	  Heiland.	  

Ps	  68:4-‐5	  	  
Zing	  tot	  Élohiem,	  zing	  prijzend	  tot	  Zijn	  naam,	  lift	  een	  lied	  op	  tot	  Hem	  die	  rijdt	  in	  de	  woestijnen	  
in	  Yah,	  Zijn	  naam;	  wees	  blij	  in	  Zijn	  aanwezigheid.	  Een	  Vader	  van	  de	  wezen	  en	  een	  rechter	  van	  
de	  weduwen	  in	  Zijn	  apart-‐gezette	  plaats.	  

We	  hebben	  duidelijk	  aangetoond	  dat	  de	  Schrift	  zegt	  dat	  er	  twee	  scheppers	  zijn;	  de	  Vader	  Yah	  en	  
Zijn	  Zoon	  Yahshua	  (Spr	  30:4),	  maar	  toont	  de	  Schrift	  ons	  dat	  er	  ook	  twee	  Yahweh	  zijn?	  



Gen	  18:1-‐2	  
En	  Yahweh	  verscheen	  bij	  hem	  bij	  Mamre.	  En	  hij	  zat	  bij	  de	  ingang	  van	  de	  tent,	  in	  het	  heetst	  van	  
de	  dag.	  En	  hij	  hief	  zijn	  ogen	  op	  en	  keek	  en	  zie,	  drie	  mannen	  stonden	  bij	  hem.	  En	  hij	  zag	  en	  
rende	  om	  hen	  tegemoet	  te	  komen	  bij	  de	  ingang	  van	  de	  tent.	  En	  hij	  boog	  zich	  neer	  op	  de	  grond.	  

We	  hebben	  al	  duidelijk	  laten	  zien	  uit	  Joh	  1:18	  dat	  niemand	  ooit	  Yah	  Yahweh	  de	  Vader	  heeft	  
gezien.	  Daarom	  weten	  we	  zeker	  dat	  deze	  Yahweh	  die	  Abraham	  zag,	  Yahshua	  Yahweh	  de	  Zoon	  
was.	  Lees	  ook	  het	  volgende	  vers	  dat	  aantoont	  dat	  dit	  Yahshua	  Yahweh	  de	  Zoon	  was	  en	  niet	  Yah	  
Yahweh	  de	  Vader.	  

Gen	  19:24	  
En	  Yahweh	  liet	  zwavel	  en	  vuur	  regenen	  op	  Sodom	  en	  Gomorrah,	  van	  Yahweh	  uit	  de	  Hemel.	  

Yahshua	  Yahweh	  was	  diegene	  die	  Abraham	  had	  ontmoet	  in	  Genesis	  18	  en	  hem	  verteld	  had	  over	  
de	  vernietiging	  die	  naar	  Sodom	  en	  Gomorrah	  kwam.	  Daarna,	  in	  hoofdstuk	  19,	  is	  het	  duidelijk	  
Yahshua	  Yahweh	  die	  zwavel	  en	  vuur	  laat	  regenen	  van	  Yah	  Yahweh	  in	  de	  Hemel.	  Er	  is	  geen	  twijfel	  
mogelijk	  dat	  de	  Schrift	  laat	  zien	  dat	  Yahweh	  een	  familienaam	  is	  met	  Yah	  Yahweh	  als	  Vader	  en	  
Yahshua	  Yahweh	  als	  Zoon.	  Laten	  we	  wat	  meer	  bewijs	  bekijken.	  

Jes	  44:6	  	  
Zo	  zegt	  Yahweh,	  de	  Koning	  van	  Israël	  en	  Zijn	  Verlosser,	  Yahweh	  der	  legermachten;	  Ik	  ben	  de	  
Eerste	  en	  Ik	  ben	  de	  Laatste,	  er	  is	  géén	  Élohiem	  buiten	  mij.	  

Opnieuw	  zien	  we	  dat	  er	  één	  Élohiem	  faimilie	  is	  die	  bestaat	  uit	  Yahshua	  Yahweh,	  de	  Koning	  van	  
Israël	  en	  zijn	  Verlosser	  Yah	  Yahweh	  der	  legermachten.	  Laten	  we	  nog	  een	  laatste	  bewijs	  bekijken	  
dat	  de	  Zoon	  ook	  Yahweh	  genoemd	  wordt	  in	  de	  Schrift.	  

We	  hebben	  al	  aangetoond	  door	  1	  Kor	  15:24-‐28	  dat	  Yahweh	  de	  Vader	  niet	  naar	  de	  aarde	  komt	  
tot	  na	  het	  duizendjarig	  vredesrijk	  van	  Yahshua	  de	  Zoon.	  Hier	  is	  nog	  een	  Schriftdeel	  om	  dat	  aan	  
te	  tonen.	  

Op	  21:1-‐3	  
En	  ik	  zag	  een	  nieuwe	  aarde	  en	  een	  nieuwe	  hemel,	  want	  de	  eerste	  hemel	  en	  de	  eerste	  aarde	  
waren	  voorbijgegaan	  en	  de	  zee	  was	  er	  niet	  langer.	  En	  ik,	  Johanan	  (Johannes),	  zag	  de	  apart-‐
gezette	  stad,	  Nieuwe	  Jeruzalem,	  neerdalende	  uit	  de	  Hemel	  van	  Yahweh,	  klaargemaakt	  als	  een	  
bruid	  die	  mooi	  gemaakt	  is	  voor	  haar	  echtgenoot.	  En	  ik	  hoorde	  een	  luide	  stem	  uit	  de	  Hemel	  die	  
zei;	  Zie,	  het	  tabernakel	  van	  Yahweh	  is	  bij	  de	  mensen!	  En	  Hij	  zal	  met	  hen	  tabernakelen	  en	  zij	  
zullen	  Zijn	  volk	  zijn	  en	  Yahweh	  Zelve	  zal	  hun	  Élohiem	  zijn.	  

Laten	  we	  ook	  bekijken	  waar	  Yahshua	  opgegaan	  is	  naar	  de	  hemel	  en	  waar	  hij	  zal	  terugkeren.	  

Hand	  1-‐2	  
Inderdaad,	  Theophilus,	  ik	  heb	  het	  eerste	  rapport	  gemaakt	  van	  al	  de	  dingen	  die	  Yahshua	  
beginnen	  doen	  en	  leren	  is,	  tot	  de	  dag	  dat	  hij	  opgenomen	  werd	  en	  opdracht	  gegeven	  had	  aan	  
de	  apostelen	  die	  hij	  had	  verkozen,	  door	  de	  Heilige	  Geest.	  



v.	  9-‐12	  
En	  terwijl	  zij	  bezig	  waren,	  keken	  zij	  op	  	  en	  hij	  werd	  opgenomen	  in	  een	  wolk	  en	  hij	  was	  
verborgen	  van	  hun	  zicht.	  En	  terwijl	  ze	  naar	  de	  hemelen	  staarden,	  	  en	  hij	  weggenomen	  was,	  zie,	  
twee	  mannen	  stonden	  bij	  hen	  in	  witte	  gewaden	  en	  zij	  zeiden:	  Mannen,	  Galileeërs,	  waarom	  
staren	  jullie	  naar	  de	  hemelen?	  Deze	  Yahshua,	  die	  van	  jullie	  is	  weggenomen	  in	  de	  hemel,	  zal	  op	  
dezelfde	  manier	  terugkomen	  zoals	  jullie	  hem	  	  zagen	  weggaan.	  Daarna	  keerden	  zij	  terug	  naar	  
Jeruzalem,	  vanuit	  de	  Olijfberg,	  die	  dichtbij	  Jeruzalem	  is,	  een	  sabbatsreis	  daarvandaan.	  

Laten	  we	  nu	  de	  profetie	  lezen	  van	  Yahshua	  zijn	  terugkeer	  op	  de	  Olijfberg	  in	  de	  Thenach	  (OT).	  

Zach	  14:1-‐4	  
Zie,	  er	  komt	  een	  dag	  voor	  Yahweh,	  waarop	  de	  buit,	  op	  u	  behaald,	  binnen	  uw	  muren	  verdeeld	  
zal	  worden.	  Dan	  zal	  Ik	  alle	  volken	  tegen	  Jeruzalem	  ten	  strijde	  vergaderen;	  de	  stad	  zal	  genomen	  
worden,	  de	  huizen	  zullen	  worden	  geplunderd	  en	  de	  vrouwen	  geschonden.	  De	  helft	  van	  de	  
stad	  zal	  wegtrekken	  in	  ballingschap	  maar	  de	  rest	  van	  het	  volk	  zal	  in	  de	  stad	  niet	  uitgeroeid	  
worden.	  Dan	  zal	  Yahweh	  uittrekken	  om	  tegen	  die	  volken	  te	  strijden	  zoals	  Hij	  vroeger	  streed,	  
ten	  dage	  van	  de	  krijg;	  zijn	  voeten	  zullen	  te	  dien	  dage	  staan	  op	  de	  Olijfberg,	  die	  vóór	  Jeruzalem	  
ligt	  aan	  de	  oostzijde;	  dan	  zal	  de	  Olijfberg	  middendoor	  splijten,	  oostwaarts	  en	  westwaarts,	  tot	  
een	  zeer	  groot	  dal	  en	  de	  ene	  helft	  van	  de	  berg	  zal	  noordwaarts	  wijken	  en	  de	  andere	  helft	  
zuidwaarts;	  
v.	  9	  
En	  Yahweh	  zal	  Koning	  zijn	  over	  de	  hele	  aarde.	  Die	  dag	  zal	  Yahweh	  verenigd	  (ehad)	  zijn	  en	  Zijn	  
Naam	  verenigd	  (ehad).	  
v	  15-‐16	  
En	  voor	  de	  paarden,	  de	  muildieren,	  de	  kamelen,	  de	  ezels	  en	  alle	  dieren	  die	  zich	  in	  die	  legers	  
bevinden,	  zal	  er	  een	  plaag	  zijn	  gelijk	  aan	  deze	  plaag.	  AZllen,	  die	  zijn	  overgebleven	  van	  al	  de	  
volken,	  die	  tegen	  Jeruzalem	  zijn	  opgerukt,	  zullen	  van	  jaar	  tot	  jaar	  heentrekken	  om	  zich	  neer	  te	  
buigen	  voor	  de	  Koning,	  Yahweh	  van	  de	  legermachten	  en	  het	  Loofhuttenfeest	  te	  vieren.	  

Dit	  gebeurt	  net	  na	  het	  einde	  van	  de	  verdrukkingsperiode	  die	  op	  aarde	  zal	  komen	  en	  het	  begin	  
van	  het	  1	  000	  jarig	  vredesrijk	  van	  Yahshua	  Messias.	  En	  heel	  duidelijk	  wordt	  Yahshua,	  wanneer	  hij	  
terugkeert	  op	  de	  Olijfberg,	  Yahweh	  genoemdt.	  Yahshua	  Yahweh	  de	  Zoon	  zal	  op	  de	  troon	  zitten	  
en	  de	  volle	  authoriteit	  gegeven	  worden	  over	  de	  hele	  aarde	  om	  voor	  Yahweh	  de	  Vader	  te	  
regeren	  tot	  na	  de	  1	  000	  jaar	  (1	  Kor	  24-‐28).	  Wie	  dan	  niet	  optrekt	  om	  Yahshua	  Yahweh	  de	  Zoon	  te	  
eren,	  zal	  geen	  regen	  krijgen	  van	  Yah	  Yahweh	  uit	  de	  Hemel.	  

Wat	  is	  dan	  de	  beloning	  voor	  allen	  die	  gedoopt	  zijn	  in	  de	  naam	  van	  Yahshua	  Messias	  en	  in	  
verbondsrelatie	  met	  hem	  zijn?	  

Op	  20:4	  
En	  ik	  zag	  tronen	  waarop	  zij	  zaten.	  En	  het	  oordeel	  werd	  aan	  hen	  gegeven,	  zij	  die	  onthoofd	  waren	  
door	  de	  getuigenis	  van	  Yahshua	  en	  het	  Woord	  van	  Yahweh	  en	  die	  het	  beest	  niet	  hadden	  
aanbeden	  noch	  zijn	  afbeelding	  en	  dus	  het	  merkteken	  van	  het	  beest	  niet	  hadden	  ontvangen	  op	  



hun	  voorhoofd	  en	  hun	  hand.	  En	  zij	  leefden	  en	  regeerden	  met	  de	  Messias,	  duizend	  jaar	  lang.	  
Op	  20:6	  
Gezegend	  en	  apart-‐gezet	  is	  hij	  die	  deel	  heeft	  aan	  de	  eerste	  opstanding.	  De	  tweede	  dood	  heeft	  
geen	  macht	  over	  dezen	  maar	  zij	  zullen	  priesters	  zijn	  voor	  Yahweh	  en	  Zijn	  Messias	  en	  zij	  zullen	  
met	  hem	  regeren,	  duizend	  jaar	  lang.	  

Rom	  8:11	  Maar	  als	  de	  de	  Geest	  van	  Diegene	  die	  Yahshua	  uit	  de	  doden	  heeft	  opgewekt	  ,	  in	  
jullie	  is,	  zal	  Diegene	  die	  de	  Messias	  heeft	  doen	  opstaan	  uit	  de	  doden,	  jullie	  sterfelijke	  lichamen	  
ook	  doen	  leven	  door	  intrek	  van	  Zijn	  Geest	  in	  jullie.	  
v.	  14-‐19	  
Want	  allen,	  die	  door	  de	  Geest	  van	  Élohiem	  geleid	  worden,	  zijn	  zonen	  van	  Élohiem.	  Want	  jullie	  
hebben	  niet	  ontvangen	  een	  geest	  van	  slavernij	  om	  opnieuw	  te	  vrezen	  maar	  jullie	  hebben	  
ontvangen	  de	  Geest	  van	  zoonschap	  door	  welke	  wij	  roepen:	  Abba!	  Abbon!	  (Vader!	  Onze	  
Vader!)	  
De	  Geest	  zelf	  getuigt	  met	  onze	  geest	  dat	  wij	  kinderen	  van	  Yahweh	  zijn.	  En	  als	  wij	  kinderen	  zijn,	  
dan	  ook	  erfgenamen;	  waarlijk	  erfgenamen	  van	  Yahweh	  en	  mede-‐erfgenamen	  met	  de	  Messias,	  
als	  wij	  inderdaad	  samen	  lijden,	  zullen	  we	  ook	  samen	  verheerlijkt	  worden.	  Want	  ik	  reken	  erop	  
dat	  het	  lijden	  van	  deze	  tijd	  niets	  is	  vergeleken	  met	  de	  komende	  glorie,	  die	  in	  ons	  zal	  onthuld	  
worden.	  Want	  de	  eerlijke	  verwachting	  van	  de	  schepping	  wacht	  ijverig	  op	  de	  openbaring	  van	  
de	  zonen	  van	  Yahweh.	  

Wanneer	  we	  gedoopt	  worden	  in	  de	  naam	  van	  Yahshua	  om	  de	  vergiffenis	  van	  onze	  zonden,	  
ontvangen	  wij	  werkelijk	  (door	  de	  handoplegging	  van	  een	  echte	  ouderling	  van	  Yahweh)	  de	  
Heilige	  Geest	  van	  Yahweh,	  om	  in	  ons	  te	  wonen	  en	  dan	  zijn	  we	  aangenomen	  als	  zijnde	  Zijn	  
kinderen.	  Zolang	  we	  dan	  trouw	  blijven	  aan	  het	  verbond	  dat	  wij	  hebben,	  zullen	  wij	  1000	  jaar	  lang	  
met	  Yahshua,	  als	  onze	  mede-‐broeder	  en	  Kapitein	  der	  verlossing,	  regeren	  wanneer	  hij	  terugkomt.	  
Wij	  zullen	  niet	  enkel	  met	  hem	  regeren	  maar	  hij	  biedt	  ons	  aan,	  als	  mede-‐broeders	  en	  echte	  
kinderen	  	  van	  Yahweh,	  om	  mede-‐erfgenamen	  te	  zijn	  van	  het	  universum.	  Hoe	  ontzagwekkend!	  

Kol	  1:12-‐18	  
En	  danken	  jullie	  met	  blijdschap	  de	  Vader,	  die	  u	  toebereid	  heeft	  voor	  het	  erfdeel	  van	  de	  apart-‐
gezetten	  in	  het	  Licht.	  Hij	  heeft	  ons	  verlost	  uit	  de	  macht	  der	  duisternis	  en	  overgebracht	  in	  het	  
Koninkrijk	  van	  de	  Zoon	  zijner	  liefde,	  in	  wie	  wij	  de	  verlossing	  hebben,	  de	  vergeving	  van	  zonden.	  
Hij	  is	  het	  beeld	  van	  de	  onzichtbare	  Élohiem,	  de	  eerstgeborene	  der	  ganse	  schepping,	  want	  in	  
hem	  zijn	  alle	  dingen	  geschappen	  die	  in	  de	  hemelen	  en	  die	  op	  de	  aarde	  zijn,	  de	  zichtbare	  en	  de	  
onzichtbare,	  hetzij	  tronen,	  hetzij	  heerschappijen,	  hetzij	  overheden,	  hetzij	  machten;	  alle	  dingen	  
zijn	  door	  hem	  en	  tot	  hem	  geschapen;	  en	  hij	  is	  vóór	  alles	  en	  alle	  dingen	  hebben	  hun	  bestaan	  in	  
hem;	  en	  hij	  is	  het	  hoofd	  van	  het	  lichaam,	  de	  gemeente.	  Hij	  is	  het	  begin,	  de	  eerstgeborene	  uit	  
de	  doden,	  zodat	  hij	  onder	  alles	  de	  eerste	  geworden	  is.	  

Yahshua,	  zijnde	  de	  ware	  Hoge	  Priester,	  heeft	  vanuit	  de	  hemel	  voor	  ons	  gedaan	  wat	  het	  eerste	  
verbond	  niet	  kon	  doen.	  Hij	  is	  gestorven	  als	  mede-‐schepper	  van	  alle	  dingen,	  zijn	  dood	  was	  meer	  
waard	  dan	  zijn	  hele	  schepping.	  Door	  de	  verantwoordelijkheid	  op	  te	  nemen	  voor	  onze	  zonden	  en	  



een	  ommekeer	  te	  maken	  en	  in	  verbondsrelatie	  te	  komen	  met	  Yahweh	  de	  Vader,	  zijn	  wij	  waarlijk	  
Zijn	  kinderen	  geworden.	  Yahshua	  is	  de	  eerstgeborene	  in	  de	  familie	  van	  Yahweh	  en	  indien	  wij	  
trouw	  blijven,	  zullen	  wij	  ook	  opnieuw	  geboren	  worden	  vanuit	  het	  vlees	  naar	  de	  geest	  bij	  zijn	  
terugkomst.	  We	  zullen	  niet	  geadopteerd	  worden	  maar	  ware	  kinderen	  zijn	  van	  Yahweh,	  uit	  
dezelfde	  geest	  als	  die	  van	  de	  Vader	  en	  Zoon.	  

Heeft	  de	  Vader	  ons	  een	  teken	  gegeven	  waardoor	  we	  weten	  dat	  Hij	  onze	  Vader	  is	  en	  wij	  Zijn	  
kinderen?	  

Exo	  31:12-‐17	  
En	  Yahweh	  sprak	  tot	  Mozes,	  zeggende:	  Spreek	  tot	  de	  zonen	  van	  Israël,	  leg	  hen	  op	  dat	  ze	  Mijn	  
Shabbath	  onderhouden	  want	  het	  is	  een	  teken	  tussen	  Mij	  en	  jullie,	  van	  geslacht	  tot	  geslacht;	  
om	  te	  weten	  dat	  Ik	  Yahweh,	  jullie	  apart	  zet.	  En	  jullie	  zullen	  de	  Shabbath	  houden	  want	  het	  is	  
apart-‐gezet	  voor	  jullie,	  wie	  haar	  ontheiligt,	  zal	  zeker	  ter	  dood	  gebracht	  worden	  want	  ieder	  die	  
daarop	  werk	  verricht,	  zal	  uitgeroeid	  worden	  uit	  het	  midden	  van	  zijn	  volksgenoten.	  Zes	  dagen	  
kan	  je	  werken	  maar	  op	  de	  zevende	  dag	  zal	  er	  een	  shabbath	  van	  rust	  zijn,	  apart-‐gezet	  voor	  
Yahweh;	  ieder	  die	  werk	  verricht	  op	  de	  Shabbath	  dag	  zal	  zeker	  ter	  dood	  gebracht	  worden.	  De	  
Israëlieten	  zullen	  de	  Shabbath	  onderhouden,	  door	  de	  shabbath	  te	  vieren,	  zij	  en	  hun	  
nageslacht,	  als	  een	  eeuwig	  verbond.	  Tussen	  Mij	  en	  de	  Israëlieten	  is	  zij	  een	  teken	  voor	  eeuwig	  
want	  in	  zes	  dagen	  heeft	  Yahweh	  de	  hemel	  en	  de	  aarde	  gemaakt	  en	  op	  de	  zevende	  dag	  heeft	  
Hij	  gestopt	  en	  was	  Hij	  verkwikt.	  

Yahweh	  liet	  aan	  Zijn	  kinderen	  een	  eeuwig	  durend	  verbondsteken	  na,	  die	  Hij	  heeft	  met	  hen	  door	  
de	  Shabbathdag	  te	  houden.	  Moeten	  Yahweh	  Zijn	  kinderen	  ook	  streven	  om	  gehoorzaam	  te	  zijn	  
aan	  Zijn	  geboden?	  

Op	  22:1	  Gezegend	  zijn	  diegene	  die	  Zijn	  geboden	  doen,	  hun	  autoriteit	  zal	  zijn	  over	  de	  Boom	  des	  
Leven,	  zodat	  ze	  kunnen	  binnengaan	  door	  de	  poorten	  in	  de	  stad.	  
22:15-‐16	  
Maar	  diegene	  die	  daar	  ontbreken	  zijn	  de	  honden	  en	  de	  tovenaars	  en	  zij	  die	  buiten	  het	  
huwelijksverbond	  samenslapen,	  en	  de	  idoolaanbidders	  en	  iedereen	  die	  de	  leugen	  liefheeft	  en	  
de	  leugen	  doet.	  Ik,	  Yahshua,	  zend	  mijn	  boodschapper	  om	  van	  deze	  dingen	  te	  getuigen	  
aangaande	  de	  congregaties,	  Ik	  ben	  de	  Wortel	  en	  het	  Nageslacht	  van	  David,	  de	  heldere	  
Morgenster.	  

Alhoewel	  wij	  gered	  worden	  door	  de	  genade	  van	  onze	  Hemelse	  Vader	  en	  het	  gevloeide	  bloed	  van	  
Zijn	  Zoon	  Yahshua,	  moeten	  wij	  streven	  om	  in	  alles	  gehoorzaam	  te	  zijn	  aan	  onze	  Hemelse	  Vader	  
door	  ons	  geloofsverbond	  in	  Hem	  en	  omdat	  alles	  wat	  Hij	  zegt	  perfect	  is.	  

Mat	  4:4	  Maar	  hij	  antwoordde	  en	  zeide;	  Er	  staat	  geschreven:	  Niet	  alleen	  van	  brood	  zal	  de	  mens	  
leven	  maar	  van	  elk	  woord	  dat	  uit	  de	  mond	  van	  Yahweh	  uitgaat.	  

Dit	  is	  het	  prachtige	  plan	  van	  Yahweh.	  Hij	  is	  niet	  een	  of	  andere	  drie-‐eenheid	  waaraan	  niemand	  
deel	  heeft	  maar	  Hij	  heeft	  een	  familie	  die	  bestaat	  uit	  Hem	  als	  Yahweh	  de	  Vader	  	  en	  Yahshua	  de	  



Zoon,	  en	  hij	  werkt	  in	  ons	  allen	  om	  nog	  veel	  meer	  zonen	  en	  dochters	  te	  brengen	  in	  Zijn	  eeuwige	  
familie	  en	  Koninkrijk.	  Zodat	  wij	  als	  echte	  uit	  geest	  geboren	  kinderen	  van	  Hem,	  zullen	  
erfgenamen	  zijn	  onder	  Yahshua	  onze	  Heiland	  en	  die	  van	  het	  hele	  universum.	  

Efe	  3:14-‐15	  
Hierdoor	  buig	  ik	  mijn	  knie	  tot	  de	  Vader	  van	  onze	  meester	  Yahshua	  Messias,	  naar	  wie	  alle	  
families	  in	  de	  Hemel	  en	  op	  de	  aarde	  genoemd	  wordt.	  

Is	  het	  niet	  ontzagwekkend	  wanneer	  je	  begrijpt	  dat	  je	  deel	  werd	  van	  de	  ware	  familie	  van	  Yahweh,	  
na	  de	  doop	  en	  het	  intrekken	  van	  de	  Heilige	  Geest?	  Het	  is	  zo	  prachtig	  dat	  het	  haast	  ongelofelijk	  
lijkt	  maar	  Yahweh	  Zijn	  woord	  is	  waar.	  Wat	  een	  prachtige	  toekomst	  voor	  allen	  die	  van	  Yahweh	  
houden	  en	  geroepen	  worden	  tot	  dit	  doel!	  

	  

Te	  onthouden:	  

1)	  Yahweh	  is	  een	  familienaam	  die	  bestaat	  uit	  Yah	  Yahweh	  de	  Vader	  &	  Yahshua	  Yahweh	  Zijn	  Zoon.	  
2)	  Yahweh	  de	  Vader	  en	  Yahshua	  Zijn	  Zoon,	  zijn	  twee	  aparte	  wezens	  maar	  één	  geest.	  
3)	  Yahshua	  is	  mede-‐schepper	  van	  het	  universum	  en	  bestond	  altijd	  al	  bij	  de	  Vader.	  
4)	  Wanneer	  we	  gedoopt	  worden	  en	  de	  geest	  van	  Yahweh	  ontvangen,	  worden	  wij	  Zijn	  kinderen.	  
5)	  Als	  we	  trouw	  zijn	  aan	  onze	  verbondsbelofte,	  zullen	  wij	  op	  aarde	  regeren	  onder	  Yahshua	  
Messias	  tijdens	  het	  1	  000	  jarig	  vrederijk	  en	  erfgenamen	  met	  hem	  zijn	  van	  het	  universum	  in	  de	  
oneindigheid.	  


