
Les	  12:	  Overgang	  van	  de	  priesterorde

Er	  zijn	  drie	  dingen	  die	  nooit	  veranderen	  in	  gelijk	  welke	  verbondsrela4e	  in	  de	  Schri8;	  
het	  volk	  dat	  bestaat	  uit	  Israëlieten,	  het	  land	  is	  het	  fysieke	  land	  Israël	  en	  de	  Thora	  of	  
"Thora"	  van	  Yahweh.	  Deze	  drie	  zaken	  blijven	  al4jd	  dezelfde	  in	  de	  verbondsrela4e.

Het	  is	  daarnaast	  ook	  duidelijk	  uit	  de	  Schri8	  dat	  er	  een	  Oud	  Verbond	  was	  en	  een	  
Nieuw	  Verbond.

Heb	  8:7	  Indien	  dat	  eerste	  verbond	  perfect	  was	  geweest,	  dan	  werd	  er	  geen	  plaats	  
gezocht	  voor	  het	  tweede.	  Want	  door	  een	  fout	  te	  vinden	  bij	  hen,	  zei	  Hij	  tot	  hen:	  
"Zie,	  de	  dagen	  komen,	  het	  woord	  van	  Yahweh,	  en	  Ik	  zal	  een	  nieuw	  verbond	  maken	  
met	  het	  huis	  van	  Jisrael	  en	  het	  huis	  van	  Jehudah,	  niet	  naar	  het	  verbond	  die	  Ik	  
gemaakt	  heb	  met	  hun	  vaderen	  op	  de	  dag	  dat	  Ik	  hen	  bij	  de	  hand	  name	  en	  hij	  
wegleed	  uit	  het	  land	  Egypte	  want	  zij	  gingen	  niet	  verder	  in	  Mijn	  verbond	  en	  Ik	  
verwierp	  hen,	  het	  woord	  van	  Yahweh.	  Want	  dit	  verbond	  zal	  ik	  maken	  met	  het	  huis	  
van	  Jisrael	  na	  die	  dagen,	  het	  woord	  van	  Yahweh,	  Ik	  zal	  Mijn	  Thora	  in	  hun	  binnenste	  
geven	  en	  op	  hun	  hart	  zal	  ik	  haar	  schrijven	  en	  Ik	  zal	  tot	  hen	  Élohiem	  zijn	  en	  zij	  zullen	  
tot	  Mij	  een	  volk	  zijn."

Wat	  was	  het	  probleem	  met	  het	  Oude	  Verbond?

Heb	  8:8	  Want	  door	  een	  fout	  te	  vinden	  bij	  hen,	  zei	  Hij...

Het	  probleem	  ligt	  niet	  bij	  de	  Thora	  van	  Yahweh,	  mits	  Zijn	  Thora	  perfect	  is	  (Psalm	  
19:8)	  maar	  het	  probleem	  ligt	  bij	  het	  volk	  dat	  niet	  in	  staat	  is	  deze	  uit	  te	  voeren	  want	  
de	  Thora	  kan	  weliswaar	  iemand	  het	  onderscheid	  tussen	  kwaad	  en	  goed	  leren	  maar	  
het	  kan	  niet	  iemand	  z'n	  hart	  veranderen	  om	  effec4ef	  de	  juiste	  keuzes	  te	  maken.	  Dit	  
was	  in	  feite	  het	  probleem	  in	  de	  Tuin	  van	  E'den.	  In	  de	  Tuin	  was	  alles	  perfect.	  Er	  was	  
geen	  onkruid	  daar,	  noch	  wilde	  beesten,	  geen	  ziekten	  en	  geen	  zonde	  m.a.w.	  de	  Thora	  
werd	  er	  niet	  overtreden.	  De	  enige	  volledige	  terugkeer	  die	  de	  mens	  dient	  te	  maken	  is	  
naar	  die	  condi4es	  terug	  te	  keren.	  Let	  op,	  E'den	  is	  effec4ef	  een	  plaats	  die	  zich	  bevond	  
dicht	  bij	  het	  huidige	  Jeruzalem	  te	  Israël	  maar	  het	  is	  daarnaast	  ook	  een	  omgeving	  en	  
die	  omgeving	  is	  om	  de	  wil	  te	  doen	  van	  Yahweh,	  wat	  betekent	  in	  geloof	  de	  leYer	  en	  
geest	  van	  elke	  Thora	  te	  gehoorzamen	  die	  Hij	  gaf	  voor	  het	  welzijn	  van	  de	  mens.

In	  deze	  perfecte	  omgeving,	  in	  E'den,	  werd	  er	  daarnaast	  ook	  niet	  gemoord	  en	  er	  was	  
geen	  ster8e.	  E'den	  was	  dus	  zowel	  een	  plaats	  als	  een	  eeuwige	  toestand.	  Mits	  er	  niet	  
werd	  gedood	  en	  er	  geen	  ster8e	  was,	  communiceert	  dat	  ook	  dat	  er	  geen	  dierenoffers	  
werden	  gebracht.	  In	  het	  Nederlands	  denken	  we	  bij	  het	  woord	  "offer"	  aan	  iets	  
'opOFFERen"	  m.a.w.	  'iets	  opgeven/verliezen'	  maar	  in	  het	  Hebreeuws	  betekent	  het	  
woord	  dat	  vertaald	  werd	  als	  "offer"	  eerder	  'nabij	  komen	  via	  verbondsrela1e'.

Wie	  was	  de	  eerste	  priester	  die	  een	  offer	  bracht	  en	  een	  dier	  doodde?

Gen	  3:21-‐22



En	  Yahweh	  Élohiem	  maakte	  bedekkingen	  van	  huiden	  voor	  de	  man	  en	  zijn	  vrouw	  en	  
kleedde	  hen.	  En	  Yahweh	  Élohiem	  zei:	  "Kijk,	  de	  man	  is	  als	  een	  van	  Ons	  geworden,	  
Thoraende	  goed	  en	  kwaad.	  Laat	  hem	  nu	  niet	  zijn	  hand	  uitstrekken	  en	  ook	  van	  de	  
Boom	  des	  Leven	  nemen,	  daarvan	  eten	  en	  eeuwig	  leven.

Duidelijk	  wordt	  in	  vers	  22	  dat	  er	  twee	  Yahweh	  zijn,	  Yahshua	  Yahweh-‐de	  zoon	  van	  
Yahweh	  de	  Vader	  en	  Yahweh	  de	  Vader	  Zelve.	  Het	  was	  Yahshua	  Yahweh,	  de	  Zoon,	  die	  
de	  hogepriester	  werd	  om	  dit	  offer	  te	  doen.	  Hij	  hee8	  hierdoor	  ook	  het	  precedent	  
gemaakt	  dat	  er	  geen	  vergiffenis	  geschiedt	  zonder	  het	  vergieten	  van	  bloed.

Lev	  17:11
Want	  het	  leven	  van	  het	  lijf	  is	  het	  bloed	  en	  Ik	  heb	  die	  aan	  jullie	  gegeven	  op	  het	  
altaar,	  om	  verzoening	  te	  brengen	  voor	  jullie	  want	  het	  is	  het	  bloed	  die	  verzoening	  
brengt	  voor	  jullie	  wezen.

Opmerking:	  De	  Lewi4sche	  priesterorde	  en	  diens	  offersysteem	  samen	  met	  alle	  
ceremoniële	  Thoraten	  die	  daarvan	  onderdeel	  waren	  en	  later,	  omwille	  van	  zonde,	  
werden	  toegevoegd	  op	  de	  berg	  Sinaï	  en	  deze	  vormden	  dus	  geen	  onderdeel	  van	  de	  
Tuin	  van	  Eden,	  noch	  van	  de	  wil	  van	  de	  Hemelse	  Vader	  in	  de	  perfecte	  omgeving	  van	  
Eden.	  Het	  werd	  toegevoegd	  als	  een	  4jdelijke	  maatregel	  om	  jaar	  na	  jaar	  de	  mensen	  
binnen	  verbondsrela4e	  te	  houden,	  totdat	  de	  zonden	  volledig	  betaald	  en	  verwijderd	  
werden	  door	  het	  offer	  van	  de	  Messias.

Gal	  3:19	  Waarom	  dan	  de	  (LewiQsche)	  Thora?	  Deze	  werd	  bij	  (de	  Thora)	  geplaatst	  
omwille	  van	  de	  overtredingen,	  totdat	  het	  beloofde	  zaad	  komen	  zou	  aan	  wie	  het	  
beloofd	  werd,	  door	  beloUe	  werd	  die	  gegeven	  aan	  een	  bemiddelaar.	  (De	  
bemiddelaar	  was	  de	  Lewi4sche	  priesterorde,	  na	  het	  gouden	  kalf	  incident.)

Sommigen	  nemen	  aan	  dat	  dit	  vers	  op	  de	  hele	  Thora	  doelt	  en	  dat	  die	  slechts	  van	  
kracht	  was	  tot	  aan	  de	  komst	  van	  de	  Messias	  maar	  dit	  vers	  kan	  onmogelijk	  spreken	  
over	  de	  Thora	  want	  de	  Thora	  werd	  niet	  toegevoegd	  bij	  de	  berg	  Sinaï,	  zoals	  we	  al	  
aangetoond	  hebben	  maar	  die	  was	  er	  al	  sinds	  de	  Tuin	  van	  Eden.	  Kijk	  tevens	  naar	  het	  
volgende	  vers:

Gal	  3:17	  En	  dit	  zeg	  ik,	  dat	  een	  verbond,	  die	  voordien	  werd	  bevesQgd	  door	  Élohiem	  
in	  de	  Messias,	  niet	  kan	  krachteloos	  worden	  en	  de	  beloUe	  teniet	  gedaan	  worden	  
door	  de	  (LewiQsche)	  Thora	  die	  vierhonderd	  derQg	  jaar	  later	  kwam.

Opmerking:	  Zo	  kunnen	  we	  zien	  uit	  het	  bovenstaande	  vers	  dat	  de	  desbetreffende	  
Thora,	  430	  jaar	  later	  van	  kracht	  werd	  nadat	  het	  Verbond	  met	  Abraham	  werd	  
gemaakt.	  Werd	  de	  Thora	  430	  jaar	  later	  toegevoegd	  door	  Abraham	  op	  de	  berg	  Sinaï	  of	  
had	  Abraham	  de	  Thora	  al	  in	  zijn	  dag?

Trouwens,	  we	  zien	  ook	  dat	  er	  in	  Gen	  3:15,	  na	  de	  val	  van	  Adam	  en	  Hawa	  (modern	  
Hebreeuws:	  Khava),	  profeteert	  dat	  er	  een	  Messias	  zou	  komen	  van	  Yahweh	  uit	  en	  de	  
mens	  zou	  verlossen:	  "En	  Ik	  zal	  vijandschap	  tussen	  jou	  en	  de	  vrouw	  brengen	  en	  
tussen	  jouw	  zaad	  en	  haar	  zaad,	  hij	  zal	  jou	  de	  kop	  indeuken	  en	  jij	  zijn	  hiel	  indeuken.	  



We	  zien	  dus	  dat	  er	  in	  Gal	  3:17	  wordt	  gezegd	  dat	  de	  Lewi1sche	  Thora,	  dewelke	  een	  
1jdelijke	  maatregel	  was,	  de	  beloLe	  van	  Yahweh	  in	  Gen	  3:15	  	  aan	  de	  mensheid	  niet	  
kan	  ongedaan	  maken.

Gen	  26:5	  Want	  Abraham	  luisterde	  naar	  Mijn	  stem	  en	  hield	  Mijn	  inzeZngen,	  Mijn	  
geboden,	  Mijn	  verorderingen	  en	  Mijn	  Thora's	  (Hebreeuws:	  Thorothai	  -‐	  Hebreeuwse	  
meervoudsvorm	  van	  Thora).

Opmerking:	  Duidelijk	  zien	  we	  dat	  Abraham	  de	  Thora	  hield	  en	  die	  werd	  niet	  
toegevoegd	  bij	  de	  berg	  Sinaï,	  zo	  een	  430	  jaar	  nadat	  Yahweh	  met	  hem	  een	  verbond	  
had	  afgesloten.	  Het	  Hebreeuwse	  woord	  voor	  "hield"	  betekent	  'om	  te	  bewaken	  en	  
beschermen',	  m.a.w.	  Abraham	  moest	  dan	  ook	  over	  de	  Thora	  beschikken	  om	  die	  te	  
kunnen	  bewaken	  en	  beschermen	  en	  toen	  gaf	  Abraham	  deze	  door	  aan	  zijn	  zoon	  
Jitzhaq	  (Isaac),	  Jitzhaq	  gaf	  deze	  door	  aan	  Jaqob,	  hij	  gaf	  het	  door	  aan	  zijn	  12	  zonen	  die	  
de	  twaalf	  stammen	  van	  Israël	  uitmaakten	  maar	  toen	  zij	  in	  Egypte	  waren	  verloren	  zij	  
de	  Thora	  van	  Yahweh	  en	  deze	  moest	  dan	  her-‐ingesteld	  worden	  op	  de	  berg	  Sinaï.

Als	  de	  Thora	  niet	  de	  Thora	  is	  die	  toegevoegd	  werd	  in	  Galaten	  3:19,	  welke	  Thora	  werd	  
dan	  aan	  de	  Thora	  toegevoegd	  zo	  een	  430	  jaar,	  bij	  de	  berg	  Sinaï?

Opmerking:	  De	  enige	  Thora	  die	  werd	  toegevoegd	  was	  die	  van	  de	  Lewi4sche	  
priesterorde,	  met	  al	  diens	  offer-‐	  en	  ceremoniële	  Thoraten	  i.v.m.	  rituele	  onreinheid.	  
Dit	  is	  de	  Thora	  die	  werd	  toegevoegd	  omwille	  van	  de	  zonde.	  Net	  zoals	  de	  Tuin	  van	  
Eden	  die	  in	  een	  perfecte	  staat	  was	  en	  geen	  nood	  had	  aan	  een	  offersysteem,	  tot	  aan	  
de	  zonde	  van	  Adam	  en	  Hawa	  waardoor	  Yahshua	  hen	  bedekte	  door	  het	  bloed	  te	  
vergieten	  van	  een	  dier.	  Yahweh	  was	  niet	  van	  plan	  om	  Lewi	  als	  bemiddelaar	  te	  laten	  
optreden	  voor	  hunzelf	  en	  de	  andere	  11	  stammen	  maar	  Zijn	  bedoeling	  was	  
oorspronkelijk	  dat	  de	  twaalf	  stammen	  een	  Koninkrijk	  van	  priesters	  tot	  Hem	  zouden	  
zijn.	  Het	  gouden	  kalf	  incident	  hee8	  daar	  verandering	  in	  gebracht.

Exo	  19:5-‐6
En	  als	  jullie	  nu	  goed	  luistert	  naar	  Mijn	  stem	  en	  Mijn	  verbond	  zal	  houden,	  dan	  
worden	  jullie	  een	  speciaal	  bezit	  van	  Mij	  boven	  alle	  andere	  naQën	  want	  de	  gehele	  
aarde	  behoort	  Mij	  toe.	  En	  jullie	  zullen	  een	  Koninkrijk	  worden	  van	  priesters	  voor	  
Mij,	  een	  apart-‐geze^e	  naQe.	  Dit	  zijn	  de	  woorden	  die	  je	  zal	  spreken	  tot	  de	  zonen	  van	  
Jisrael.

Er	  is	  slechts	  één	  ware	  bemiddelaar	  die	  de	  zonde	  kan	  wegnemen	  en	  dat	  is	  Yahshua,	  de	  
eeuwige	  zoon	  van	  Yahweh.	  Maar	  de	  Lewi4sche	  priesterorde	  was	  bedoeld	  als	  een	  
4jdelijke	  bemiddelaar	  onder	  het	  Oude	  Verbond	  om	  de	  zonden	  van	  Israël	  te	  
bedekken,	  zodanig	  dat	  de	  zonden	  jaar	  na	  jaar	  konden	  worden	  bedekt	  en	  de	  
verbondsovereenkomst	  verder	  kon	  gaan	  tot	  Yahshua	  zou	  komen	  en	  effec4ef	  de	  straf	  
van	  de	  zondes	  van	  Israël	  zou	  betalen	  en	  verwijderen,	  dit	  door	  zijn	  gevloeid	  bloed.	  
(Num	  3:5-‐13)

Num	  3:11-‐12
En	  Yahweh	  sprak	  tot	  Mosje	  zeggende:	  En	  Ik,	  zie,	  heb	  de	  Lewieten	  genomen	  uit	  het	  



midden	  der	  zonen	  Jisraels	  ter	  vervanging	  van	  elke	  eerst-‐geborene	  die	  geboren	  
wordt	  uit	  de	  zonen	  Jisraels	  en	  de	  Lewieten	  zijn	  Mij	  gaan	  toebehoren.

Num	  8:14-‐19
En	  je	  zal	  de	  Lewieten	  afzonderen	  uit	  het	  midden	  der	  zonen	  Jisraels	  en	  de	  Lewieten	  
zullen	  Mij	  gaan	  toebehoren	  want	  zij	  zijn	  volledig	  aan	  Mij	  gewijd	  te	  midden	  de	  
zonen	  Jisraels,	  in	  plaats	  van	  de	  eerstgeborenen	  van	  alle	  zonen	  van	  Jisrael.	  Ik	  heb	  
hen	  tot	  Mijzelf	  genomen.	  Want	  elke	  eerstgeborene	  onder	  de	  zonen	  Jisraels,	  hetzij	  
onder	  mens	  of	  dier,	  behoort	  Mij	  toe,	  Ik	  heb	  hen	  afgezonderd	  voor	  Mijzelf	  ten	  Qjde	  
dat	  Ik	  elke	  eerstgeborene	  in	  het	  land	  Egypte	  sloeg.	  En	  Ik	  neem	  de	  Lewieten	  ter	  
vervanging	  van	  alle	  eerstgeborenen	  onder	  de	  zonen	  van	  Jisrael.	  En	  Ik	  heb	  de	  
Lewieten	  opgedragen	  zoals	  Aharon	  en	  zijn	  zonen	  te	  midden	  van	  de	  zonen	  Jisraels,	  
om	  de	  dienst	  te	  verrichten	  van	  de	  zonen	  Jisraels,	  in	  het	  tabernakel	  van	  de	  
congregaQe	  en	  om	  te	  bedekken	  voor	  de	  zonen	  van	  Jisrael	  en	  er	  zal	  geen	  plaag	  zich	  
voordoen	  onder	  de	  zonen	  van	  Jisrael,	  wanneer	  de	  zonen	  van	  Jisrael	  zouden	  
naderen	  tot	  het	  heiligdom.

Opmerking:	  Wat	  duidelijk	  naar	  voor	  komt	  hier	  is	  dat	  Lewi	  (modern	  Hebreeuws:	  Lewi)	  
de	  bemiddelaar	  was	  tussen	  de	  zonen	  van	  Jisrael	  en	  Yahweh	  maar	  zoals	  werd	  
aangetoond,	  was	  dit	  niet	  Zijn	  oorspronkelijke	  bedoeling.	  Oorspronkelijk,	  zoals	  Exodus	  
19:5-‐6	  ons	  vertelt,	  had	  Yahweh	  elk	  familiehoofd	  aangesteld	  tot	  een	  priester	  van	  zijn	  
eigen	  familie	  en	  slechts	  Yahshua	  de	  Messias,	  Zijn	  eeuwige	  Zoon	  kon	  effec4ef	  de	  
doodstraf	  wegnemen	  die	  op	  Israël's	  zonden	  stond.

Daarnaast,	  is	  het	  duidelijk	  in	  Galaten	  3:17-‐20,	  dat	  de	  Lewi4sche	  priesterorde	  met	  alle	  
bijkomende	  offers	  en	  ceremoniële	  Thoraten,	  werden	  toegevoegd	  omwille	  	  van	  de	  
overtredingen	  en	  bindend	  waren	  tot	  aan	  de	  komst	  van	  Yahshua	  omwille	  van	  de	  straf	  
op	  zonden	  gepleegd	  in	  onder	  het	  eerste	  verbond,	  om	  dan	  het	  nieuwe	  verbond	  te	  
kunnen	  beves4gen	  hetwelke	  mogelijk	  maakt	  dat	  zijn	  gevloeide	  bloed	  volledig,	  de	  
zonden	  die	  werden	  gepleegd	  in	  het	  eerste	  verbond,	  wegneemt	  en	  betaalt.	  Zodanig	  
zouden	  alle	  gelovigen	  in	  het	  nieuwe	  verbond	  als	  eerstelingen	  aanzien	  worden	  en	  zou	  
er	  geen	  nood	  meer	  zijn	  aan	  een	  bemiddelaar	  zoals	  Lewi,	  waarbij	  één	  stam	  alle	  
andere	  stammen	  zou	  vertegenwoordigen.	  Dan	  pas	  zou	  alles	  zijn	  zoals	  Yahweh	  
oorspronkelijk	  bedoeld	  had,	  dat	  allen	  zouden	  deel	  uitmaken	  van	  een	  koninkrijk	  
samengesteld	  uit	  priesters	  met	  slechts	  één	  bemiddelaar,	  Yahshua	  en	  niet	  de	  
Lewi4sche	  priesters.

Op	  5:19	  ..gemaakt	  tot	  koningen	  en	  priesters	  en	  wij	  zullen	  regeren	  op	  aarde.

1	  Pet	  2:9	  Maar	  jullie	  zijn	  een	  uitverkozen	  geslacht,	  een	  koninklijke	  priesterorde,	  een	  
apart-‐gezet	  volk	  en	  een	  volk	  ten	  eigendom...

Wat	  was	  er	  daarnaast	  nog	  verkeerd	  met	  de	  oude	  verbondsovereenkomst	  die	  werd	  
gemaakt	  op	  de	  berg	  Sinai	  met	  de	  zonen	  van	  Israël?

Joz	  24:19-‐27
En	  Yahoshua	  zei	  tot	  het	  volk:	  Jullie	  kunnen	  Yahweh	  niet	  dienen,	  want	  Hij	  is	  



MachQgen	  Apart-‐geze^en,	  Hij	  is	  een	  ijverige	  Él,	  Hij	  zal	  jullie	  overtredingen	  en	  jullie	  
zonden	  niet	  opheffen.	  Wanneer	  jullie	  Yahweh	  verlaten	  en	  vreemde	  élohiem	  zouden	  
dienen	  dan	  zal	  Hij	  zich	  aferen	  en	  jullie	  kwaad	  aandoen	  en	  jullie	  verteren,	  nadat	  Hij	  
jullie	  goed	  heeU	  behandeld.	  En	  het	  volk	  zei	  tot	  Yahoshua:	  Nee	  hoor,	  wij	  zullen	  
Yahweh	  dienen!	  En	  Yahoshua	  zei	  tot	  het	  volk:	  "Jullie	  zijn	  getuigen	  tegen	  jullie	  zelf,	  
dat	  jullie	  Yahweh	  hebben	  gekozen	  voor	  jullie	  zelf,	  om	  Hem	  te	  dienen"	  want	  zij	  
zeiden	  "We	  zijn	  getuigen!".	  En	  keer	  jullie	  nu	  toch	  om	  van	  de	  vreemde	  élohiem	  
onder	  jullie	  en	  nader	  jullie	  harten	  tot	  Yahweh	  Élohei	  Jisrael.	  En	  het	  volk	  zei	  tot	  
Yahoshua:	  "Wij	  zullen	  Yahweh	  onze	  Élohiem	  dienen	  en	  wij	  zullen	  naar	  Zijn	  stem	  
luisteren."	  
En	  Yahoshua	  sneed	  een	  verbond	  met	  het	  volk	  die	  dag	  en	  droeg	  hen	  een	  inzeZng	  
en	  verordening	  op	  te	  Shekhem.	  En	  Yahoshua	  schreef	  deze	  woorden	  in	  het	  boek	  der	  
Thora	  Élohiem	  en	  nam	  een	  grote	  steen	  en	  ze^e	  deze	  recht,	  onder	  de	  boom	  van	  de	  
heiligdom	  van	  Yahweh.	  En	  Yahoshua	  zei	  tot	  het	  volk:	  "Zie,	  deze	  steen	  zal	  een	  
getuige	  zijn	  tegen	  jullie	  want	  het	  heeU	  alle	  uitspraken	  van	  Yahweh	  gehoord	  die	  Hij	  
heeU	  gesproken	  met	  ons.	  En	  het	  zal	  tegen	  jullie	  dienen	  als	  getuigenis,	  zodat	  jullie	  
niet	  zouden	  liegen	  tegen	  jullie	  Élohiem.

Deu	  27:26	  Vervloekt	  is	  diegene	  die	  niet	  alle	  woorden	  van	  deze	  Thora	  volbrengt!	  En	  
al	  het	  volk	  zei	  "Amen!".

Opmerking:	  Het	  grote	  probleem	  in	  het	  oude	  verbond	  was	  dat	  slechts	  onopzeYelijke	  
zonden	  werden	  vergeven.	  Zelfs	  op	  Jom	  Kippoer,	  wat	  een	  bedekking	  inhoudt	  en	  dus	  
geen	  volledige	  verwijdering,	  werden	  de	  zonden	  slechts	  bedekt	  jaar	  na	  jaar	  maar	  deze	  
werden	  nooit	  betaalt	  noch	  verwijdert.	  En	  door	  Deut	  27:26,	  beves4gde	  het	  volk	  dat	  
als	  zij	  slechts	  één	  Thora	  van	  de	  Thora	  braken	  (wat	  onmogelijk	  is	  dat	  een	  mens	  niet	  
doet),	  zij	  onder	  een	  vloek	  stonden.	  Vergeet	  niet	  dat	  het	  omwille	  van	  deze	  
overeenkomst	  was	  dat	  het	  oude	  verbond	  een	  verbond	  van	  dood	  was,	  niet	  omwille	  
van	  de	  Thora	  dewelke	  apart-‐gezet,	  rechtvaardig	  en	  perfect	  is!

Lev	  4:13	  Als	  de	  gehele	  gemeente	  van	  Jisrael	  zal	  zondigen	  in	  onThoraendheid,	  en	  dat	  
voorval	  verborgen	  blijU	  van	  de	  ogen	  van	  de	  gemeente	  en	  zij	  dat	  datgene	  dat	  
behoort	  gedaan	  te	  worden	  van	  alle	  geboden	  van	  Yahweh,	  en	  daardoor	  shuldig	  zijn,	  
wanneer	  dan	  de	  zonde	  uit	  zal	  komen,	  datgene	  waar	  zij	  tegen	  gezondigd	  hebben,	  
dan	  zal	  de	  hele	  congregaQe	  een	  jonge	  sQer	  brengen	  ten	  zondoffer.	  En	  zij	  zullen	  het	  
brengen	  voor	  het	  aangezicht	  van	  de	  hele	  congregaQe.	  En	  de	  ouderlingen	  van	  de	  
congregaQe	  zullen	  hun	  handen	  op	  de	  sQer	  leggen	  voor	  het	  gezicht	  van	  Yahweh	  en	  
zij	  zullen	  de	  sQer	  slachten	  voor	  het	  gezicht	  van	  Yahweh.

Opmerking:	  Als	  men	  Lewi4cus	  uitleest	  en	  het	  hele	  offersysteem	  doorneemt,	  wordt	  
het	  duidelijk	  dat	  de	  offers	  die	  werden	  gebracht	  in	  func4e	  waren	  van	  enkel	  en	  alleen	  
zonden	  die	  gedaan	  werden	  in	  onThoraendheid,	  niet	  voor	  opze^elijke	  zonden.	  
Daarnaast	  is	  er	  nergens	  in	  de	  Thora	  vergiffenis	  voor	  bv.	  afÉlohiemerij,	  overspel	  of	  
blasfemie,	  de	  straf	  die	  daaraan	  vasthangt	  is	  de	  doodstraf.

Wanneer	  Yahshua	  kwam	  om	  de	  Thora	  te	  vergroten	  (niet	  om	  af	  te	  schaffen),	  wat	  zei	  



hij	  toen	  i.v.m.	  moord?

Mat	  5:21-‐22
Jullie	  hebben	  gehoord	  dat	  er	  gezegd	  werd	  tegen	  de	  ouden:	  "Pleeg	  geen	  moord!"	  en	  
wie	  moord	  pleegt	  zal	  veroordeeld	  worden	  bij	  het	  Oordeel.	  Maar	  ik	  zeg	  tegen	  jullie,	  
iedereen	  die	  zijn	  broeder	  zomaar	  tot	  woede	  ophitst,	  wordt	  veroordeelt.

Wat	  dan	  met	  overspel?

Mat	  5:27-‐28
Jullie	  hebben	  gehoord	  dat	  er	  gezegd	  werd	  tot	  de	  ouden:	  "Pleeg	  geen	  overspel!".	  
Maar	  ik	  zeg	  tegen	  jullie,	  iedereen	  die	  nog	  maar	  kijkt	  naar	  een	  (getrouwde)	  vrouw	  
om	  haar	  te	  begeren,	  pleegt	  onmiddelijk	  overspel	  met	  haar	  in	  zijn	  hart.

Opmerking:	  Yahshua	  kwam	  niet	  om	  de	  Thora	  van	  Yahweh	  af	  te	  schaffen	  (!)	  maar	  om	  
die	  te	  vergroten	  (Jesaja	  42:4+21)	  en	  daardoor	  toonde	  hij	  aan	  dat	  zonde	  start	  in	  onze	  
gedachten/harten	  en	  door	  die	  begeertes,	  toont	  het	  aan	  dat	  wij	  allen	  zondaars	  zijn	  
met	  de	  doodstraf	  die	  boven	  ons	  hangt.	  Wanneer	  Yahweh	  naar	  onze	  harten	  en	  onze	  
gedachten	  gaat	  bekijken,	  wordt	  het	  duidelijk	  dat	  elke	  mens	  ooit	  geboren,	  van	  een	  
aardse	  moeder	  en	  aardse	  vader,	  zonden	  hee8	  gepleegd	  die	  niet	  kunnen	  vergeven	  
worden	  onder	  het	  oude	  verbond	  en	  waar	  de	  doodstraf	  op	  stond	  zoals	  moord,	  
overspel,	  afÉlohiemerij	  en	  blasfemie.

Rom	  3:9-‐16+18+23
Wat	  dan?	  Hebben	  wij	  de	  superioriteit	  wanneer	  wij	  op	  voorhand	  beslist	  hebben	  dat	  
zowel	  de	  Judeeërs	  als	  de	  volkeren	  allen	  onder	  de	  zonde	  zijn?	  Naar	  wat	  er	  
geschreven	  staat:	  "Er	  is	  niemand	  rechtvaardig,	  zelfs	  niet	  één!	  Niemand	  begrijpt	  het,	  
er	  is	  niemand	  die	  Yahweh	  zoekt.	  Allen	  hebben	  zich	  afgekeerd,	  zij	  werden	  
waardeloos,	  niet	  één	  die	  het	  goede	  doet,	  zelfs	  niet	  één!	  Hun	  keel	  is	  als	  een	  open	  
graUombe	  die	  wordt	  geopend.	  Hun	  tong	  gebruikt	  bedrog,	  het	  gif	  van	  slangen	  is	  
onder	  hun	  lippen,	  wiens	  mond	  vol	  is	  van	  vloeken	  en	  bi^erheid.	  Hun	  voeten	  zijn	  
snel	  om	  bloed	  te	  vergieten,	  verwoesQng	  en	  onheil	  is	  hun	  weg,	  er	  is	  geen	  vrees	  voor	  
Yahweh	  bij	  hen	  want	  allen	  hebben	  gezondigd	  en	  tekort	  gevallen	  aan	  de	  glorie	  van	  
Yahweh."

Num	  15:30-‐31
En	  diegene	  die	  dan	  ook	  maar	  iets	  doet	  in	  volle	  rebellie,	  hetzij	  ingezetene	  hetzij	  een	  
vreemdeling,	  die	  zal	  een	  lasteraar	  van	  Yahweh	  zijn.	  En	  die	  persoon	  zal	  uit	  het	  
midden	  	  van	  zijn	  volk	  worden	  uitgeroeid.	  Want	  hij	  heeU	  het	  Woord	  van	  Yahweh	  
veracht	  en	  heeU	  Zijn	  gebod	  gebroken,	  die	  persoon	  zal	  afgesneden	  worden,	  zijn	  
schuld	  zal	  hij	  dragen.

Opmerking:	  Onder	  het	  Oude	  Verbond	  konden	  enkel	  onopzeYelijke	  zonden	  vergeven	  
worden	  maar	  niet	  de	  opzeYelijke	  zonden	  en	  er	  was	  beslist	  geen	  enkele	  manier	  
waardoor	  bv.	  moord,	  overspel	  of	  afÉlohiemerij	  kon	  vergeven	  worden	  maar	  wat	  de	  
Israëlieten	  niet	  bese8en	  is	  dat	  zonde	  start	  in	  het	  hart	  m.a.w.	  onze	  gedachten	  en	  dat	  
Yahweh	  kijkt	  naar	  de	  mo4va4e	  waardoor	  de	  mensheid	  handelt	  en	  dusdanig	  hadden	  



zij	  niet	  door	  dat	  het	  Oude	  Verbond	  daarmee	  een	  verbond	  des	  dood	  werd	  omdat	  zij	  
meegingen	  in	  een	  akkoord	  waarvoor	  Yehoshua	  hen	  nochtans	  had	  waarschuwd	  
omdat	  hun	  zonden	  niet	  zouden	  vergeven	  worden	  onder	  het	  eerste	  Verbond	  en	  zij	  
zouden	  allen	  sterven	  terwijl	  deze	  doodstraf	  boven	  hun	  hoofd	  ging.
Omdat	  het	  volk	  geen	  fysieke	  moord	  pleegde	  of	  geen	  fysiek	  overspel	  pleegde,	  
begonnen	  velen	  een	  rechtvaardigheid	  te	  ontwikkelen	  rond	  de	  Thora	  op	  zich,	  doch	  zij	  
bese8en	  niet	  dat	  wij	  allen	  in	  ons	  vlees	  en	  gedachten,	  Thorabrekers	  zijn.	  Daarom	  
overweegden	  veel	  zelfrechtvaardigende	  Farizeeërs	  de	  boodschap	  van	  Yahshua	  niet	  
want	  men	  dient	  zich	  eerst	  te	  verootmoedigen	  en	  diens	  zondige	  zelf	  en	  nood	  aan	  
verlossing	  die	  slechst	  door	  Yahweh	  kan	  komen,	  dient	  te	  erkennen.

Kan	  het	  bloed	  van	  s4eren	  en	  geiten	  zonden	  wegnemen?

Heb	  10:1-‐4
Want	  de	  (LewiQsche)	  Thora	  had	  in	  haar	  een	  schaduw	  van	  de	  komende	  goede	  
dingen	  maar	  niet	  de	  inhoud	  daarvan.	  Jaar	  na	  jaar	  verschijnen	  zij	  met	  dezelfde	  
offers,	  die	  zij	  ononderbroken	  offeren,	  zijn	  zij	  niet	  in	  staat	  hen	  te	  volmaken	  die	  ze	  
offeren.	  Want	  als	  ze	  daardoor	  eenmaal	  waren	  volmaakt	  geworden,	  dan	  was	  het	  
toch	  niet	  meer	  nodig	  om	  verder	  te	  offeren?	  Want	  dan	  had	  hun	  denken	  hen	  niet	  
terug	  gedreven	  naar	  de	  zonden	  waarvoor	  ze	  gereinigd	  werden.	  Maar	  in	  die	  offers	  
herdachten	  zij	  hun	  zonden,	  jaar	  na	  jaar	  want	  het	  is	  onmogelijk	  dat	  het	  bloed	  van	  
sQeren	  en	  geiten	  (de	  straf	  van)	  zonden	  wegneemt.

De	  Thora	  zegt	  daarnaast	  ook	  "een	  oog	  voor	  een	  oog,	  een	  tand	  voor	  een	  tand"	  wat	  
le^erlijk	  inhoudt	  dat	  de	  straf	  gelijk	  moet	  zijn	  aan	  de	  misdaad.	  Indien	  wij	  nu	  allen	  
moordenaars	  en	  overspelers	  zijn	  qua	  gedachten,	  kan	  het	  bloed	  van	  een	  s4er	  of	  een	  
geit	  of	  een	  lam	  dan	  gelijk	  zijn	  met	  ons	  leven?	  Natuurlijk	  niet!	  Want	  Yahweh	  gaf	  de	  
mens	  de	  opdracht	  om	  over	  de	  dieren	  heerschappij	  te	  hebben,	  dusdanig	  is	  een	  
menselijk	  leven	  veel	  meer	  waard	  dan	  een	  dierlijk	  leven	  mits	  ze	  dus	  niet	  gelijk	  zijn,	  
kan	  het	  dan	  ook	  niet	  de	  zonde	  wegnemen.	  Het	  doel	  van	  het	  Lewi4sche	  priesterschap	  
was	  niet	  om	  de	  zonde	  weg	  te	  nemen	  maar	  om	  het	  volk	  er	  dagelijks	  aan	  te	  herrineren	  
dat	  zij	  zondaren	  waren.

Had	  Yahweh	  behagen	  in	  het	  feit	  dat	  Hij,	  door	  de	  mens	  zijn	  zondige	  zelf,	  een	  4jdelijk	  
offersysteem	  moest	  in	  leven	  roepen	  onder	  de	  Lewi4sche	  priesterorde?

Psa	  51:9-‐11+15-‐17
Verberg	  Uw	  gezicht	  van	  mijn	  zonden	  en	  roei	  al	  mijn	  ongerechQgheden	  uit.	  Schep	  in	  
mij	  een	  nieuw	  hart	  Élohiem	  en	  maak	  nieuw	  in	  mij	  een	  vaste	  geest.	  Verwerp	  mij	  niet	  
van	  Uw	  aanwezigheid	  en	  neem	  Uw	  Heilige	  Geest	  niet	  van	  mij	  weg.	  Yahweh,	  open	  
mijn	  lippen	  en	  mijn	  mond	  zal	  Uw	  lof	  verkondigen.	  Want	  U	  hebt	  geen	  behagen	  in	  
slachtoffers	  dat	  ik	  die	  brengen	  zou,	  aan	  brandoffers	  hebt	  U	  geen	  welgevallen.

Heb	  10:5-‐6+8
Hierom,	  komende	  in	  de	  wereld,	  zegt	  hij	  "Slachtoffers	  en	  offers	  hebt	  U	  niet	  verlangd	  
maar	  een	  lichaam	  heeU	  U	  voor	  mij	  voorbereid.	  U	  hebt	  geen	  behagen	  gehad	  in	  



offers	  en	  zondoffers."	  Wanneer	  hij	  hier	  zegt	  "U	  hebt	  niet	  verlangd	  naar	  noch	  
behagen	  gehad	  in	  slachtoffer,	  offer,	  brandoffer	  en	  zondoffers."	  dewelke	  worden	  
gebracht	  naar	  de	  LewiQsche	  Thora).

Opmerking:	  Het	  feit	  is	  dat	  Yahweh	  geen	  behagen	  hee8	  in	  het	  doden	  van	  onschuldige	  
dieren	  maar	  dat	  Hij	  het	  Lewi4sche	  systeem	  toeliet	  om	  de	  mensheid	  te	  tonen	  dat	  
zonde,	  het	  vergieten	  van	  bloed	  teweeg	  brengt	  maar	  wat	  Yahweh	  echt	  verlangt	  van	  
ons	  is	  een	  nederige	  geest	  die	  z'n	  best	  doet,	  naargelang	  diens	  vermogen,	  om	  Zijn	  
geboden	  te	  gehoorzamen.

Beval	  Yahweh	  Israël	  ooit	  inzake	  een	  offersysteem	  om	  te	  bemiddelen	  tussen	  Hem	  en	  
de	  Israëlieten,	  vóór	  het	  "gouden	  kalf	  voorval"?

Jer	  7:22-‐24
Want	  Ik	  spreek	  niet	  noch	  heb	  Ik	  jullie	  vaderen	  geboden	  toen	  zij	  uit	  het	  land	  Egypte	  
kwamen,	  inzake	  brandoffers	  en	  offers.	  Maar	  Ik	  beval	  hen	  het	  volgende,	  zeggende:	  
Gehoorzaam	  Mij	  stem	  en	  Ik	  zal	  jullie	  Élohiem	  zijn	  en	  jullie	  zullen	  Mijn	  volk	  zijn.	  
Daarnaast,	  wandel	  in	  alle	  wegen	  die	  Ik	  jullie	  geboden	  heb,	  zodat	  het	  goed	  mag	  
gaan	  met	  jullie.	  Maar	  zij	  luisterden	  niet,	  noch	  gaven	  zij	  gehoor	  maar	  zij	  wandelen	  in	  
hun	  plannen,	  in	  de	  koppigheid	  van	  hun	  boosaardige	  harten	  en	  zij	  gingen	  achteruit	  
en	  niet	  vooruit.

Opmerking:	  Zoals	  eerder	  werd	  aangegeven,	  Yahweh	  Zijn	  bedoeling	  was	  dat	  in	  elke	  
familie	  een	  eigen	  priester	  werd	  aangewezen	  en	  Israël	  zou	  dan	  een	  koninkrijk	  van	  
priesters	  geweest	  zijn	  maar	  omwille	  van	  zonde	  (Gal	  3:19)	  voegde	  Yahweh	  het	  
Lewi4sche	  systeem	  toe	  met	  alle	  dierenoffers	  en	  ceremoniële	  Thoraten	  van	  dien,	  als	  
zijnde	  een	  voorlopige	  vervanging	  tot	  de	  komst	  van	  Yahshua	  die	  volledig	  de	  prijs	  van	  
de	  zonde	  betaalde	  en	  de	  doodstraf	  op	  zich	  nam	  van	  het	  eerste	  Verbond.	  De	  volledige	  
Lewi4sche	  orde	  is	  de	  enige	  Thora	  waarover	  Galaten	  3:19	  spreekt	  als	  zijnde	  
toegevoegd	  omwille	  van	  het	  zondige	  karakter	  van	  de	  mensen.	  Wanneer	  dan	  de	  ware	  
priesterorde	  van	  Yahshua	  zou	  voortkomen,	  zou	  er	  geen	  reden	  zijn	  om	  terug	  te	  gaan	  
naar	  de	  vervanging.

Is	  er	  in	  feite	  een	  Nieuw	  Verbond	  of	  wordt	  het	  Oude	  Verbond	  gewoon	  VERnieuwd?

Jer	  31:31	  Zie,	  de	  dag	  komt,	  zegt	  Yahweh,	  dat	  Ik	  een	  nieuw	  verbond	  zal	  snijden	  met	  
het	  huis	  van	  Jisrael	  en	  het	  huis	  van	  Jehoedah,	  niet	  zoals	  het	  verbond	  dat	  Ik	  sneed	  
met	  hun	  vaderen	  op	  de	  dag	  dat	  Ik	  heb	  bij	  de	  hand	  nam	  en	  hen	  uit	  het	  land	  Egypte	  
bracht,	  dat	  verbond	  van	  Mij	  hebben	  zij	  verbroken,	  alhoewel	  Ik	  hun	  Heer	  was,	  zegt	  
Yahweh.	  Maar	  dit	  zal	  het	  verbond	  zijn	  dat	  Ik	  met	  het	  huis	  van	  Jisrael	  zal	  snijden:	  Na	  
die	  dagen,	  verklaart	  Yahweh,	  zal	  Ik	  Mijn	  Thora	  in	  hun	  binnenste	  leggen,	  Ik	  zal	  haar	  
schrijven	  op	  hun	  harten	  en	  Ik	  zal	  hun	  tot	  een	  Élohiem	  zijn	  en	  zij	  zullen	  Mijn	  volk	  
zijn.	  En	  niet	  meer	  zal	  iedereen	  zijn	  buur	  onderwijzen	  of	  iedereen	  zijn	  broeder,	  
zeggende	  'ken	  Yahweh!'.	  Want	  zij	  zullen	  Mij	  allen	  kennen,	  van	  de	  minste	  tot	  de	  
grootste	  onder	  hen,	  zegt	  Yahweh.	  Want	  Ik	  zal	  hun	  ongerechQgheden	  vergeven	  en	  Ik	  
zal	  hun	  zonden	  niet	  meer	  ophalen.



Heb	  8:13+Heb	  10:9
Door	  te	  zeggen	  "nieuw	  (Hebreeuws:	  hadasha)"	  heeU	  Hij	  het	  eerste	  oud	  gemaakt.	  
En	  datgene	  dat	  oud	  en	  overbodig	  wordt	  gemaakt,	  staat	  op	  punt	  te	  verdwijnen.
..toen	  zij	  Hij:	  "Zie,	  Ik	  kom	  om	  Uw	  wil	  te	  doen,	  Yahweh"	  Hij	  neemt	  het	  eerste	  weg,	  
om	  plaats	  te	  maken	  voor	  het	  tweede..

Opmerking:	  Er	  was	  duidelijk	  een	  Oud	  Verbond	  dat	  gebaseerd	  was	  op	  oorzaak	  en	  
gevolg	  zodat	  men	  oogste	  wat	  men	  zaaide	  maar	  ze	  konden	  niet	  vergeven	  worden	  voor	  
zonden	  zoals	  overspel,	  moord,	  afÉlohiemerij	  en	  blasfemie,	  de	  doodstraf	  stond	  daarop	  
en	  er	  is	  een	  Nieuw	  Verbond,	  waar	  elke	  zonde	  dan	  ook	  kan	  vergeven	  worden	  en	  
betaalt	  worden	  door	  geloof	  in	  Yahshua,	  de	  eeuwige	  Zoon	  van	  Yahweh.	  Natuurlijk	  is	  
het	  ook	  onderdeel	  van	  het	  Nieuwe	  Verbond	  om	  tot	  inkeer	  te	  komen,	  zich	  om	  te	  
keren	  van	  ons	  zondig	  karakter	  en	  dus	  beslist	  niet	  verder	  te	  gaan	  in	  de	  levenss4jl	  van	  
zonde	  want	  anders	  wordt	  het	  bloed	  van	  Yahshua	  niet	  toegepast	  bij	  jouw	  overtreding	  
(Heb	  10:26-‐32).	  In	  het	  Nieuwe	  Verbond,	  kan	  Yahshua's	  offer	  de	  zonden	  betalen	  die	  in	  
het	  Oude	  Verbond	  niet	  konden	  bedekt	  worden	  door	  de	  Lewi4sche	  orde.

Hand	  13:38-‐39	  Laat	  het	  dan	  geThoraen	  zijn,	  mannen,	  broeders,	  dat	  deze	  vergiffenis	  
van	  zonden	  bracht	  en	  aan	  jullie	  wordt	  gepredikt.	  En	  iedereen	  die	  gelooU	  in	  deze	  is	  
gerechtvaardigd	  van	  alle	  dingen	  waarin	  de	  Thora	  van	  Mosje,	  jullie	  niet	  kon	  
rechtvaardigen.

Is	  het	  Nieuwe	  Verbond	  een	  beter	  verbond?

Heb	  8:6	  Maar	  nu	  heeU	  Yahshua	  haMashiah	  (NL:	  de	  Messias)	  een	  bediening	  
ontvangen	  die	  zoveel	  beter	  is	  dan	  dat,	  zoveel	  te	  meer	  is	  hij	  een	  bemiddelaar	  
geworden	  van	  een	  beter	  verbond	  en	  zo	  zijn	  de	  beloUen	  groter	  dan	  het	  eerste	  
verbond.

Waarom	  is	  het	  Nieuwe	  Verbond	  een	  beter	  Verbond	  dan	  het	  oude?

Heb	  8:12	  Want	  Ik	  zal	  genadig	  zijn	  voor	  hun	  onrechtvaardigheid,	  en	  Ik	  zal	  hun	  
zonden	  en	  onrechtvaardige	  daden	  niet	  meer	  herdenken.

Jer	  50:20	  In	  die	  dagen,	  in	  die	  Qjd,	  zegt	  Yahweh,	  zal	  men	  zoeken	  naar	  de	  
ongerechQgheid	  van	  Jisrael	  maar	  het	  is	  er	  niet	  en	  de	  zonden	  van	  Jehoedah	  en	  die	  
zullen	  niet	  gevonden	  worden	  want	  Ik	  zal	  hen,	  diegenen	  die	  Ik	  laat	  als	  overblijfsel,	  
vergeven.

Opmerking:	  Zoals	  eerder	  gezegd,	  het	  Nieuwe	  Verbond	  is	  een	  beter	  verbond	  want	  het	  
hee8	  een	  beter	  priesterorde	  (Malki-‐tzedeq	  orde)	  die	  de	  zonden	  kan	  vergeven	  door	  
het	  gevloeide	  bloed	  van	  Yahshua	  onze	  Messias,	  dit	  werd	  niet	  aangeboden	  onder	  de	  
Lewi4sche	  priesterorde	  en	  het	  Oude	  Verbond.	  Door	  het	  eeuwige	  offer	  van	  Yahshua	  
worden	  niet	  alleen	  onze	  zonden	  vergeven	  en	  voor	  ons	  betaald	  maar	  wij	  worden	  ook	  
gereinigd	  van	  alle	  onrechtvaardigheid,	  op	  voorwaarde	  dat	  we	  doorgaan	  in	  het	  geloof	  
in	  gehoorzaamheid	  aan	  Yahweh.	  
Na	  de	  doop	  en	  het	  opleggen	  van	  handen,	  ontvangen	  wij	  de	  Heilige	  Geest	  van	  Yahweh	  



die	  in	  feite	  ons	  vleselijk	  menselijk	  karakter	  verandert	  naar	  Zijn	  karakter	  van	  liefde	  en	  
gehoorzaamheid	  en	  zo	  worden	  wij	  leYerlijk	  deel	  van	  Zijn	  familie	  als	  kinderen.

Is	  Lewi	  nog	  steeds	  de	  priesterorde	  van	  het	  Nieuwe	  Verbond?

Heb	  7:11-‐19+22
11	  Indien	  dan	  nu	  de	  volkomenheid	  door	  het	  LewieQsche	  priesterschap	  ware	  (want	  
onder	  hetzelve	  heeU	  het	  volk	  de	  Thora	  ontvangen),	  wat	  nood	  was	  het	  nog,	  dat	  een	  
ander	  priester	  naar	  de	  ordening	  van	  Malki-‐tzedeq	  zou	  opstaan,	  en	  die	  niet	  zou	  
gezegd	  worden	  te	  zijn	  naar	  de	  ordening	  van	  Aäron?

12	  Want	  het	  priesterschap	  veranderd	  zijnde,	  zo	  geschiedt	  er	  ook	  noodzakelijk	  
verandering	  der	  Thora.
13	  Want	  Hij,	  op	  Wien	  deze	  dingen	  gezegd	  worden,	  behoort	  tot	  een	  anderen	  stam,	  
van	  welken	  niemand	  zich	  tot	  het	  altaar	  begeven	  heeU.
14	  Want	  het	  is	  openbaar,	  dat	  onze	  Heere	  uit	  Juda	  gesproten	  is;	  op	  welken	  stam	  
Mozes	  niets	  gesproken	  heeU	  van	  het	  priesterschap.
15	  En	  dit	  is	  nog	  veel	  meer	  openbaar,	  zo	  er	  naar	  de	  gelijkenis	  van	  Malki-‐tzedeq	  een	  
ander	  priester	  opstaat:
16	  Die	  dit	  niet	  naar	  de	  Thora	  des	  vleselijken	  gebods	  is	  geworden,	  maar	  naar	  de	  
kracht	  des	  onvergankelijken	  levens.
17	  Want	  Hij	  getuigt:	  Gij	  zijt	  Priester	  in	  der	  eeuwigheid	  naar	  de	  ordening	  van	  Malki-‐
tzedeq.
18	  Want	  de	  vernieQging	  van	  het	  voorgaande	  gebod	  geschiedt	  om	  deszelfs	  
zwakheids	  en	  onprofijtelijkheids	  wil;
19	  Want	  de	  Thora	  heeU	  geen	  ding	  volmaakt,	  maar	  de	  aanleiding	  van	  een	  betere	  
hoop,	  door	  welke	  wij	  tot	  Élohiem	  genaken.
22	  Van	  een	  zoveel	  beter	  verbond	  is	  Yahshua	  borg	  geworden.

Opmerking:	  We	  zien	  hier	  opnieuw	  duidelijk	  dat	  Lewi	  een	  schaduw	  was	  tot	  de	  
realiteit	  van	  Yahshua,	  wie	  de	  Hoge	  Priester	  is,	  niet	  naar	  de	  Lewie4sche	  orde	  maar	  
naar	  die	  van	  Malki-‐tzedeq

Had	  de	  Lewie4sche	  priesterorde	  de	  autoreiteit	  van	  Yahweh	  om	  zonden	  te	  vergeven?

Heb	  10:1-‐4
1	  Want	  de	  Thora,	  hebbende	  een	  schaduw	  der	  toekomende	  goederen,	  niet	  het	  
beeld	  zelf	  der	  zaken,	  kan	  met	  dezelfde	  offeranden,	  die	  zij	  alle	  jaren	  geduriglijk	  
opofferen,	  nimmermeer	  heiligen	  degenen,	  die	  daar	  toegaan.
2	  Anderszins	  zouden	  zij	  opgehouden	  hebben,	  geofferd	  te	  worden,	  omdat	  degenen,	  
die	  den	  dienst	  pleegden,	  geen	  geThoraen	  meer	  zouden	  hebben	  der	  zonden,	  
eenmaal	  gereinigd	  geweest	  zijnde;
3	  Maar	  nu	  geschiedt	  in	  dezelve	  alle	  jaren	  weder	  gedachtenis	  der	  zonden.
4	  Want	  het	  is	  onmogelijk,	  dat	  het	  bloed	  van	  sQeren	  en	  bokken	  de	  zonden	  
wegneme.

11	  En	  een	  iegelijk	  priester	  stond	  wel	  alle	  dagen	  dienende,	  en	  dezelfde	  slachtofferen	  
dikmaals	  offerende,	  die	  de	  zonden	  nimmermeer	  kunnen	  wegnemen;

Luk	  5:21	  En	  de	  schriUgeleerden	  en	  de	  Farizeeën	  begonnen	  te	  denken,	  zeggende;	  



"Wie	  is	  deze	  toch	  die	  deze	  blasfemie	  uitgaat?	  Wie	  is	  er	  bij	  machte	  zonden	  te	  
vergeven	  behalve	  Élohiel	  alleen?"

Opmerking:	  Door	  deze	  expliciete	  passage	  van	  Luka	  kunnen	  we	  zien	  dat	  zelfs	  de	  
priesters	  wisten	  dat	  hun	  offers	  geen	  zonden	  konden	  vergeven	  maar	  dat	  alleen	  
Élohiem	  dat	  kon	  doen.

Hee8	  Yahshua	  in	  het	  Malki-‐tzedeq	  priesterschap	  de	  autoriteit	  om	  zonden	  te	  
vergeven	  in	  het	  Nieuwe	  Verbond?

Luk	  5:23-‐24	  Wat	  is	  gemakkelijker,	  om	  te	  zeggen,	  'jouw	  zonden	  zijn	  vergeven'	  of	  om	  
te	  zeggen	  'sta	  op	  en	  wandel'?	  Maar	  opdat	  jullie	  zouden	  weten	  dat	  de	  zoon	  des	  
mensen	  autoriteit	  heeU	  op	  aarde	  om	  zonden	  te	  vergeven,	  zei	  hij	  tot	  de	  lamme;	  "Ik	  
zeg	  je,	  sta	  op,	  neem	  jouw	  bed	  mee	  en	  ga	  naar	  huis."

Hoeveel	  offers	  bracht	  Yahshua	  om	  alle	  zonden	  te	  verwijderen	  van	  diegenen	  die	  in	  
hem	  geloof	  schenken?

10:12	  Maar	  Deze,	  een	  slachtoffer	  voor	  de	  zonden	  geofferd	  hebbende,	  is	  in	  
eeuwigheid	  gezeten	  aan	  de	  rechter	  hand	  Élohiems;
13	  Voorts	  verwachtende,	  totdat	  Zijn	  vijanden	  gesteld	  worden	  tot	  een	  voetbank	  
Zijner	  voeten.
14	  Want	  met	  een	  offerande	  heeU	  Hij	  in	  eeuwigheid	  volmaakt	  degenen,	  die	  
geheiligd	  worden.
9:12	  Noch	  door	  het	  bloed	  der	  bokken	  en	  kalveren,	  maar	  door	  Zijn	  eigen	  bloed,	  
eenmaal	  ingegaan	  in	  het	  heiligdom,	  een	  eeuwige	  verlossing	  teweeggebracht	  
hebbende.
13	  Want	  indien	  het	  bloed	  der	  sQeren	  en	  bokken,	  en	  de	  as	  der	  jonge	  koe,	  
besprengende	  de	  onreinen,	  hen	  heiligt	  tot	  de	  reinigheid	  des	  vleses;
14	  Hoeveel	  te	  meer	  zal	  het	  bloed	  van	  Christus,	  Die	  door	  den	  eeuwigen	  Geest	  
Zichzelven	  Élohieme	  onstraffelijk	  opgeofferd	  heeU,	  uw	  geThoraen	  reinigen	  van	  
dode	  werken,	  om	  den	  levenden	  Élohiem	  te	  dienen?
15	  En	  daarom	  is	  Hij	  de	  Middelaar	  des	  nieuwen	  testaments,	  opdat,	  de	  dood	  
daartussen	  gekomen	  zijnde,	  tot	  verzoening	  der	  overtredingen,	  die	  onder	  het	  eerste	  
testament	  waren,	  degenen,	  die	  geroepen	  zijn,	  de	  beloUenis	  der	  eeuwige	  erve	  
ontvangen	  zouden.
24	  Want	  de	  Messias	  ging	  niet	  binnen	  in	  het	  Heilige	  der	  Heiligen	  gemaakt	  door	  
handen,	  dewelke	  een	  symbool	  is	  van	  het	  ware	  maar	  in	  de	  Hemel	  zelf,	  om	  te	  
verschijnen	  in	  de	  aanwezigheid	  van	  Yahweh	  omwille	  van	  ons.
25	  Niet	  dat	  hij	  zichzelf	  vele	  malen	  moet	  offeren	  zoals	  de	  hogepriester	  jaar	  na	  jaar	  
binnengaat	  in	  het	  Heilige	  der	  Heiligen	  met	  het	  bloed	  van	  anderen,	  26	  want	  anders	  
had	  hij	  al	  vele	  malen	  moeten	  lijden	  sinds	  de	  grondlegging	  der	  wereld.	  Maar	  nu	  is	  
hij	  eens	  en	  voor	  alQjd,	  aan	  de	  voleinding	  der	  eeuwen,	  geofferd	  om	  zonde	  
krachteloos	  te	  maken.
27	  En	  de	  mens	  is	  voorbestemd	  eenmaal	  te	  sterven	  en	  daarna	  volgt	  het	  oordeel.

9:28	  Zodanig	  werd	  de	  Messias	  éénmaal	  geofferd	  om	  de	  "zonden	  van	  velen	  te	  
dragen",	  de	  Messias	  zal	  een	  tweede	  maal	  verschinen	  zonder	  onze	  zonden	  voor	  de	  
verlossing	  van	  diegenen	  die	  op	  hem	  wachten.



2	  Kor	  5:21	  Want	  hij	  heeU	  de	  zonde	  niet	  gekend,	  omwillen	  van	  jullie	  maakte	  hij	  
zichzelf	  tot	  zonde,	  zodat	  wij	  door	  hem	  de	  rechtvaardigheid	  van	  Yahweh	  mogen	  
bekomen.

Mits	  Yahshua's	  offer	  altoos	  is,	  d.w.z.	  ononderbroken,	  hebben	  gelovigen	  in	  Yahshua	  
vandaag	  nog	  andere	  offers	  nodig	  buiten	  het	  offer	  dat	  Yahshua	  hee8	  gemaakt	  bij	  zijn	  
marteldood?

Heb	  10:16-‐18
"Dit	  is	  het	  verbond	  dat	  Ik	  zal	  bindend	  maken	  bij	  hen	  na	  die	  dagen,	  zegt	  Yahweh,	  Ik	  
zal	  Ik	  Mijn	  Thora	  in	  hun	  harten	  leggen,	  Ik	  zal	  haar	  schrijven	  op	  hun	  verstand",	  Hij	  
voegt	  ook	  toe	  "Ik	  zal	  niet	  meer	  hun	  zonden	  herinneren	  en	  hun	  ongerechQgheden."	  
Maar	  waar	  vergiffenis	  van	  deze	  is,	  is	  er	  niet	  meer	  een	  offer	  nodig	  van	  zonden.

Opmerking:	  Mits	  Yahshua	  zijn	  offer	  alle	  zonden	  dekt	  hetzij	  verleden,	  heden	  of	  
toekoms4g,	  en	  hij	  niet	  in	  een	  aards	  tabernakel	  dienst	  doet	  maar	  aan	  de	  rechterzijde	  
van	  de	  Vader	  in	  het	  ware	  tabernakel	  in	  de	  Hemel,	  en	  mits	  zijn	  offer	  altoos	  is;	  hebben	  
wij	  geen	  nood	  aan	  andere	  offers	  behalve	  dat	  gemaakt	  door	  Yahshua	  toen	  hij	  hier	  was	  
iets	  meer	  dan	  2	  000	  jaar	  geleden.	  Malki-‐tzedeq	  en	  dus	  NIET	  Lewi,	  is	  de	  priesterorde	  
van	  het	  Nieuwe	  Verbond.

Mits	  het	  Pesah	  ingesteld	  werd	  voor	  het	  vertrekken	  van	  Egypte	  en	  dus	  vóór	  de	  
Lewie4sche	  priesterorde,	  dienen	  wij	  nog	  lammeren	  te	  slachten	  vandaag?

Opmerking:	  Om	  goed	  te	  antwoorden	  op	  die	  vraag	  moeten	  we	  bepaalde	  Thanach	  
verzen	  aanhalen,	  als	  mede	  uitspraken	  die	  Yahshua	  hee8	  gedaan	  4jdens	  zijn	  
bediening	  voorafgaande	  aan	  de	  Pesah	  nacht.	  Johannan	  de	  Doper	  begreep	  dat	  
Yahshua	  het	  Pesah	  lam	  was.

Joh	  1:29+36
Johannan	  zag	  's	  morgens	  Yahshua	  naar	  hem	  komen	  en	  zei:	  "Zie!	  Het	  lam	  van	  
Élohiem,	  dat	  de	  zonden	  van	  de	  wereld	  wegneemt!"
Zie,	  het	  lam	  van	  Yahweh!

Haalde	  Yahshua	  publiekelijk	  de	  vervulling	  van	  het	  Nieuwe	  Verbonds-‐Pesah	  aan	  als	  
zijnde	  de	  nieuwe	  symbolen	  van	  brood	  en	  wijn,	  om	  hem	  te	  herdenken	  als	  het	  ware	  
Pesah	  lam?

Joh	  6:51,	  53
Ik	  ben	  het	  levende	  brood	  dat	  neerdaalt	  uit	  de	  Hemel.	  Als	  iemand	  van	  dit	  brood	  eet,	  
zal	  hij	  eeuwig	  leven.	  En	  dit	  brood	  dat	  ik	  zal	  geven	  is	  mijn	  lichaam,	  hetwelke	  ik	  zal	  
geven	  voor	  het	  leven	  der	  wereld.
Tenzij	  je	  het	  lichaam	  van	  de	  Zoon	  des	  Mensen	  eet	  en	  zijn	  bloed	  drinkt,	  hebben	  
jullie	  geen	  leven	  in	  jullie"

Opmerking:	  Zijn	  "lichaam"	  of	  "vlees"	  eten	  verbindt,	  in	  vergelijking	  met	  slechts	  het	  
fysieke	  lam	  op	  te	  eten,	  diegene	  die	  daarvan	  eet	  met	  het	  eeuwige	  leven	  van	  het	  lam	  
van	  Yahweh.	  En	  daarmee	  gepaard	  gaat	  het	  bloed,	  niet	  bloed	  in	  het	  "vlees"	  maar	  
apart	  genomen	  wordt	  het	  gedronken	  omdat	  zijn	  bloed	  werd	  uitgegoten	  waardoor	  de	  
gehele	  mensheid	  kans	  krijgt	  om	  het	  eeuwige	  leven	  te	  ontvangen	  en	  de	  vergiffenis	  
van	  zonden.	  De	  nieuwe	  symbolen	  waren	  vervangingen	  van	  -‐geen	  toevoegingen	  aan-‐	  



het	  fysieke	  lam.

Beves4gt	  de	  apostel	  Paulus	  daarnaast	  ook	  dat	  deze	  symbolen	  het	  lichaam	  en	  
uitgegoten	  bloed	  van	  Yahshua	  voorstellen	  en	  het	  dus	  niet	  meer	  draait	  rond	  het	  
fysieke	  lam?

1	  Kor	  11:20-‐26
Wanneer	  jullie	  dan	  samenkomen,	  eten	  en	  drinken	  jullie	  niet	  zoals	  het	  betaamt	  op	  
de	  dag	  van	  onze	  Meester.	  Want	  iedereen	  neemt	  eerst	  zijn	  eigen	  avondmaal	  
alvorens	  te	  eten	  want	  jullie	  hebben	  geen	  huizen	  waar	  jullie	  kunnen	  eten	  en	  
drinken?
Want	  ik	  kreeg	  van	  de	  Meester	  datgene	  dat	  ik	  aan	  jullie	  doorgaf	  namelijk	  dat	  de	  
Meester	  Yahshua	  in	  de	  nacht	  waarin	  hij	  werd	  verraden,	  het	  brood	  nam	  en	  de	  
dankzegging	  uitsprak,	  hij	  brak	  (het)	  en	  zei:	  "Neem,	  eet,	  dit	  is	  mijn	  lichaam	  dat	  voor	  
jullie	  gebroken	  wordt,	  doe	  dit	  ter	  nagedachtenis	  van	  mij."
Op	  dezelfde	  manier	  met	  de	  beker,	  na	  daarvan	  te	  proeven,	  zei	  hij:	  "Deze	  beker	  is	  het	  
Nieuwe	  Verbond	  in	  mijn	  bloed,	  elke	  keer	  dat	  jullie	  het	  drinken,	  doe	  dit	  ter	  
nagedachtenis	  van	  mij."	  Want	  elke	  keer	  dat	  jullie	  van	  dit	  brood	  eten,	  en	  van	  deze	  
beker	  drinken,	  herdenken	  jullie	  de	  dood	  van	  onze	  Meester,	  tot	  aan	  zijn	  
wederkomst!

Opmerking:	  Dit	  avondmaal	  -‐een	  volledig	  Pesah	  maal-‐	  werd	  niet	  meer	  gedaan	  zoals	  
voordien	  want	  iedereen	  at	  eerst	  zijn	  eigen	  avondmaal	  thuis	  om	  dan	  nadien	  samen	  te	  
komen	  met	  de	  broeders	  om	  daarna	  de	  symbolen	  in	  te	  nemen.	  Paulus	  ging	  dan	  verder	  
dat	  de	  simpele	  symbolen	  van	  brood	  en	  wijn,	  dus	  niet	  een	  volledige	  maal4jd	  met	  een	  
geslacht	  lam,	  genomen	  werden	  op	  het	  jaarlijkse	  Pesah	  (verzen	  23-‐25).

We	  houden	  het	  Pesah	  vandaag	  omdat	  het	  een	  eeuwig	  gebod	  is	  van	  Élohiem	  (Ex	  
12:17,	  24).	  Maar	  we	  slachten	  geen	  lam	  meer	  om	  op	  te	  eten	  omdat	  het	  "lam	  van	  
ahweh"	  (lees:	  Yahshua),	  geslacht	  is	  voor	  ons	  allen,	  Yahshua	  (die	  de	  voorafschaduwing	  
was	  van	  het	  fysieke	  Pesah	  lam)	  werd	  eenmaal	  geofferd	  om	  de	  zonden	  van	  velen	  te	  
dragen	  en	  aan	  hen	  die	  op	  hem	  wachten	  zal	  hij	  een	  tweee	  maal	  verschijnen	  zonder	  
zonde,	  voor	  verlossing	  (Heb	  9:28).	  Integendeel,	  we	  nemen	  de	  ongezuurde	  broden	  
die	  symbool	  staan	  voor	  het	  gebroken	  lichaam	  van	  Yahshua	  en	  de	  wijn	  die	  symbool	  
staat	  voor	  zijn	  gevloeide	  bloed,	  als	  een	  herdenking,	  terugkijkend	  naar	  onze	  Verlosser	  
zijn	  lijden	  en	  dood	  voor	  onze	  zonden.	  Yahshua	  dus	  (niet	  een	  lam)	  is	  ons	  Pesah	  (1	  Kor	  
5:7),	  in	  de	  congrega4e	  van	  Yahweh	  vandaag.

Is	  het	  slachten	  van	  een	  fysiek	  lam	  een	  eeuwig	  gebod?

Exo	  12:14	  En	  de	  dag	  zal	  u	  een	  gedenkdag	  zijn.	  En	  gij	  zult	  het	  vieren	  als	  een	  feest	  
voor	  Yahweh,	  doorheen	  jullie	  generaQes.

Opmerking:	  De	  Schri8	  vertelt	  ons	  dat	  het	  Pesah,	  een	  gedenkdag	  is	  voor	  alle	  
genera4es.	  Merk	  op	  dat	  het	  de	  dag	  zelf	  is,	  niet	  het	  slachten	  van	  het	  lam,	  dat	  een	  
herdenking	  is	  en	  herdacht	  moet	  worden	  in	  alle	  genera4es.	  Alhoewel	  de	  dag	  hetzelfde	  
blij8,	  hee8	  Yahweh	  als	  Schepper	  het	  recht	  om	  de	  symbolen	  van	  deze	  ceremonie	  te	  
veranderen,	  wat	  Hij	  dan	  ook	  gedaan	  hee8	  ten	  4jde	  vna	  he	  laatste	  Pesah	  dat	  Yahshua	  
vierde.

Mat	  26:26-‐28



En	  terwijl	  ze	  aten,	  nam	  hij	  (ongezuurd)	  brood	  en	  zegende	  het	  en	  zei:	  "Neem,	  eet,	  
dit	  is	  (de	  vertegenwoordiging	  van)	  mijn	  lichaam.	  En	  de	  beker	  nemende	  en	  
dankende,	  gaf	  hij	  het	  aan	  hen	  en	  zei:	  "Drink	  hier	  allen	  van.	  Want	  dit	  
vertegenwoordigd	  mijn	  bloed	  van	  het	  Nieuwe	  Verbond,	  hetwelke	  omwille	  van	  
velen	  uitgegoten	  wordt	  voor	  de	  vergeving	  van	  zonden.

Hoeveel	  lammeren	  moesten	  er	  geslacht	  worden	  voor	  het	  Pesah?

Exo	  12:3	  Spreek	  tot	  de	  congregaQe	  van	  Jisrael,	  zeggende:	  Op	  de	  Qende	  van	  deze	  
maand,	  zullen	  zij	  allen	  voor	  zichzelf	  een	  stuk	  kleinvee	  nemen,	  voor	  een	  vader	  zijn	  
huis,	  een	  stuk	  kleinvee	  voor	  een	  huis.	  Een	  stuk	  kleinvee,	  mannelijk	  en	  zonder	  
gebrek,	  één	  jaar	  oud	  zal	  het	  zijn.	  Jullie	  zullen	  het	  nemen	  van	  de	  schapen	  of	  van	  de	  
geiten.	  En	  jullie	  moeten	  het	  bijhouden	  tot	  de	  veerQende	  dag	  van	  deze	  maand.	  En	  
de	  gehele	  vergadering	  van	  de	  congregaQe	  van	  Jisrael	  zal	  het	  slachten	  tussen	  de	  
avonden.	  

1	  Kor	  5:7b	  ..want	  ons	  Pesah	  is	  de	  Messias	  die	  werd	  geofferd	  omwille	  van	  ons.

Opmerking:	  Er	  moest	  maar	  één	  lam	  geslacht	  worden	  per	  familie,	  slechts	  één	  en	  de	  
Schri8	  zegt	  duidelijk	  dat	  Yahshua	  ons	  Pesah	  lam	  is	  maar	  zoals	  we	  al	  zagen,	  is	  zijn	  offer	  
altoos	  of	  ononderbroken,	  daardoor	  kunnen	  we	  elk	  jaar	  symbolisch	  het	  brood	  nemen	  
om	  zijn	  gebroken	  lichaam	  voor	  te	  stellen	  en	  de	  wijn	  om	  zijn	  gevloeide	  bloed	  voor	  te	  
stelen,	  zodat	  hij	  ons	  levend	  Pesah	  offer	  is.

Jes	  53:7	  Hij	  werd	  onderdrukt,	  en	  hij	  was	  gekweld	  maar	  opende	  zijn	  mond	  niet.	  Hij	  
werd	  geleid	  naar	  de	  slacht	  zoals	  een	  lam,	  en	  als	  een	  schaap	  dat	  stom	  is	  voor	  zijn	  
herders,	  dusdanig	  opende	  hij	  zijn	  mond	  niet.

Hoe	  belangrijk	  is	  het	  Pesah	  voor	  een	  Nieuwe	  Verbondsgelovige?

1	  Kor	  11:26-‐31	  Elke	  keer	  dat	  jullie	  eten	  van	  dit	  brood	  en	  drinken	  van	  deze	  beker,	  
herdenken	  jullie	  de	  dood	  van	  de	  Meester,	  tot	  aan	  zijn	  wederkomst.	  Zodanig	  dat	  wie	  
dan	  ook,	  onwaardig	  van	  dit	  brood	  eet	  of	  drinkt	  van	  de	  beker	  van	  de	  Meester,	  dat	  
hij	  schuldig	  zal	  bevonden	  worden	  door	  het	  lichaam	  en	  bloed	  van	  de	  Meester.	  Maar	  
laat	  men	  zichzelf	  onderzoeken	  en	  dusdanig	  van	  het	  brood	  eten	  en	  van	  de	  beker	  
drinken	  want	  wie	  het	  onwaardig	  eet	  en	  drinkt,	  doet	  dat	  naar	  zijn	  veroordeling,	  als	  
hij	  het	  lichaam	  van	  de	  Meester	  niet	  onderscheidt.	  Daarom	  zijn	  velen	  onder	  jullie	  
ziek	  en	  zwak	  en	  velen	  slapen.	  Indien	  wij	  echter	  onszelf	  beoordeelden,	  zouden	  wij	  
niet	  onder	  het	  oordeel	  komen.

Num	  9:13	  Maar	  de	  man	  die	  rein	  is	  en	  niet	  op	  reis	  was,	  die	  gefaald	  heeU	  om	  het	  
Pesah	  te	  bereiden,	  die	  persoon	  zal	  afgesneden	  worden	  van	  zijn	  volk	  want	  hij	  bracht	  
het	  offer	  van	  Yahweh	  niet	  in	  de	  vastgestelde	  Qjd,	  die	  man	  zal	  zijn	  zonde	  dragen.

Opmerking:	  Zoals	  al	  werd	  aangetoond	  in	  les	  1,	  om	  in	  het	  nieuwe	  verbond	  te	  stappen	  
en	  de	  Heilige	  Geest	  te	  ontvangen	  is	  door	  zich	  om	  te	  keren	  van	  de	  zonde	  en	  het	  bloed	  
van	  Yahshua	  te	  aanvaarden	  als	  vergiffenis	  voor	  die	  zonden	  en	  dan	  gedoopt	  te	  worden	  
in	  zijn	  Naam.	  Dat	  is	  wat	  iemand	  in	  verbondsrela4e	  brengt	  met	  Yahweh	  en	  Zijn	  kind	  
kan	  worden	  (Hand	  2:37-‐38,	  Ro	  8:9)	  maar	  dit	  jaarlijkse	  contract	  moet	  verlengd	  
worden	  tot	  aan	  zijn	  wederkomst	  en	  het	  Pesah	  is	  de	  dag	  waarop	  er	  nog	  een	  jaar	  
verlengd	  wordt.	  



Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  men	  zichzelf	  en	  diens	  leven	  eerlijk	  onderzoekt	  om	  te	  zien	  
waar	  we	  tekort	  schoten	  in	  het	  desbetreffende	  jaar	  door	  s4l	  te	  staan	  bij	  Yahshua,	  het	  
ware	  Pesah	  offer,	  s4l	  staan	  bij	  het	  grote	  offer	  dat	  hij	  hee8	  gebracht	  omwille	  van	  onze	  
zonden	  die	  niet	  konden	  worden	  vergeven	  onder	  het	  eerste	  Verbond.

Enkel	  en	  alleen	  dan,	  na	  serieus	  zichzelf	  te	  beoordelen	  jaar	  na	  jaar,	  kunnen	  we	  
deelnemen	  aan	  het	  Pesah	  offer	  dat	  tot	  stand	  komt	  door	  eerst	  een	  stuk	  matza	  
(Hebreeuws:	  ongezuurd	  brood)	  te	  nemen	  en	  te	  sippen	  van	  de	  wijn	  die	  symbool	  staat	  
voor	  het	  lichaam	  en	  gevloeide	  bloed	  van	  Yahshua.

Wat	  zegt	  Yahweh	  over	  de	  mensen	  in	  de	  eind4jd	  die	  lammeren	  offeren	  en	  andere	  
dieren	  maar	  niet	  het	  offer	  van	  Yahshua	  als	  hun	  Pesah	  aan	  te	  nemen?

66:1+3-‐4
Zo	  zegt	  Yahweh:	  de	  Hemel	  is	  Mijn	  troon	  en	  de	  aarde	  is	  de	  voetbank	  van	  Mijn	  
voeten.	  Waar	  is	  dan	  het	  huis	  dat	  jullie	  bouwen	  voor	  Mij?	  En	  waar	  dan	  de	  plaats	  van	  
Mijn	  rust?
Diegene	  die	  een	  rund	  slacht	  -‐	  het	  is	  alsof	  hij	  een	  mens	  slaat,	  diegene	  die	  een	  lam	  
offert	  -‐	  het	  is	  alsof	  hij	  een	  hond	  de	  nek	  breekt,	  diegene	  die	  een	  spijsoffer	  brengt	  -‐	  
het	  is	  alsof	  het	  zwijnebloed	  is,	  hij	  die	  vermelding	  maakt	  van	  reukoffer	  -‐	  het	  is	  alsof	  
hij	  een	  idool/afgod	  prijst.	  Zij	  hebben	  hun	  weg	  gekozen	  en	  hun	  wezen	  verheugt	  zich	  
in	  hun	  gruwelen.	  Ik	  zal	  ook	  hun	  ergernis	  verkiezen	  en	  Ik	  zal	  hun	  angsten	  bij	  hen	  
brengen	  want	  Ik	  heb	  geroepen	  en	  niemand	  heeU	  geantwoord,	  Ik	  sprak	  en	  zij	  
luisterden	  niet	  maar	  zij	  hebben	  kwaad	  gedaan	  in	  Mijn	  ogen	  en	  datgene	  verkozen	  
waarin	  Ik	  geen	  behagen	  schiep.

Wie	  is	  dan	  diegene	  naar	  wie	  Yahweh	  uitkijkt	  in	  de	  eind4jd?

Jes	  66:2	  En	  Mijn	  hand	  heeU	  al	  deze	  dingen	  gemaakt,	  alles	  dat	  bestaat,	  zegt	  Yahweh.	  
Maar	  Ik	  zal	  naar	  deze	  uitkijken;	  naar	  de	  nederige,	  de	  berouwvolle	  van	  geest	  die	  
zelfs	  siddert	  van	  Mijn	  woord.

Opmerking:	  Inderdaad,	  Yahweh	  weerstaat	  de	  trotsen	  maar	  gee8	  genade	  aan	  de	  
nederigen	  en	  het	  is	  slechts	  door	  een	  geest	  van	  nederigheid	  en	  dienstbaarheid	  dat	  
Yahweh	  tevreden	  is	  met	  ons	  en	  niet	  door	  het	  slachten	  van	  een	  dier.	  Daarom	  is	  het	  zo	  
dat	  wij	  de	  "voetwas	  dienst"	  doen	  om	  aan	  te	  tonen	  dat	  wij	  nederig	  genoeg	  zijn	  om	  de	  
voeten	  te	  wassen	  van	  elke	  broeder	  of	  zuster.	  In	  het	  Oude	  Verbond,	  was	  het	  slachten	  
van	  een	  lam	  4jdens	  Pesah	  een	  schaduw	  van	  het	  ware	  lam	  van	  Yahweh	  die	  de	  zonden	  
wegneemt	  van	  de	  wereld	  en	  dit	  moest	  uitgevoerd	  worden	  bij	  de	  Tempel	  te	  
Jeruzalem.	  Slechts	  de	  eerste	  maal	  dat	  Pesah	  werd	  gevierd	  in	  Egypte,	  moch	  dit	  thuis	  
gedaan	  worden	  en	  dit	  omdat	  Yahweh	  van	  plan	  was	  om	  alle	  Israëlieten	  tot	  een	  
koninkrijk	  van	  Priesters	  te	  maken	  (Ex	  19:6)	  maar	  na	  het	  gouden	  kalf	  incident,	  
moesten	  alle	  offers	  -‐inclusief	  het	  Pesah-‐	  op	  het	  altaar	  te	  Jeruzalem	  gebracht	  worden.	  
Daarnaast	  zijn	  wij	  Malki-‐tzedeq	  priesters	  en	  geen	  Lewieten	  en	  Malki-‐tzedeq	  priesters	  
zijn	  levende	  offers	  (Rom	  12:1-‐2),	  geen	  slachters	  van	  dieren.	  Het	  is	  waar	  dat	  er	  een	  
Lewie4sche	  Priesterorde	  zal	  zijn	  via	  Tzadoq	  (Ezek	  40-‐48)	  dat	  dieren	  zal	  offeren	  maar	  
de	  reden	  hiervoor	  is	  dat	  het	  Huis	  van	  Israël	  zal	  fysiek	  opstaan	  uit	  de	  doden	  bij	  de	  
terugkeer	  van	  Yahshua	  (Ezek	  37:1-‐14,	  Dan	  12:1-‐2),	  zij	  zullen	  dus	  fysieke	  mensen	  zijn	  
die	  s4erven	  voordat	  Yahshua	  werd	  geboren	  en	  zich	  nog	  steeds	  in	  het	  Oude	  Verbond	  
bevinden	  en	  daarom	  zullen	  kennis	  moeten	  nemen	  en	  deel	  worden	  van	  het	  Nieuwe	  
Verbond.	  We	  weten	  niet	  hoe	  lang	  deze	  offers	  zullen	  duren	  maar	  ze	  zijn	  beslist	  niet	  



voor	  de	  onverderfelijke	  Nieuwe	  Verbonds	  wezens	  die	  zullen	  regeren	  met	  Yahshua	  bij	  
zijn	  opstanding.

Deu	  16:5	  Jullie	  mogen	  het	  Pesah	  niet	  binnen	  jullie	  poorten	  offeren	  die	  Yahweh	  
jullie	  Élohiem	  geeU	  aan	  jullie.	  Maar	  in	  de	  plaats	  (Jeruzalem)	  die	  Hij	  verkiezen	  zal,	  
om	  daar	  Zijn	  Naam	  te	  laten	  wonen,	  zullen	  jullie	  het	  Pesah	  slachten	  en	  offeren	  in	  de	  
avond,	  bij	  het	  gaan	  van	  de	  zon,	  toen	  jullie	  uit	  Egypte	  kwamen.

Als	  je	  deel	  bent	  van	  een	  groep	  die	  nog	  steeds	  lammeren	  offert	  bij	  de	  Pesah	  dienst,	  
volg	  je	  niet	  het	  Nieuwe	  Verbond	  met	  de	  Malki-‐tzedeq	  priesterorde	  dewelke	  niets	  
zegt	  over	  het	  doden	  van	  een	  extra	  offer,	  buiten	  het	  offer	  van	  Yahshua	  om.	  Er	  was	  
slechts	  één	  Pesah	  offer	  en	  dat	  was	  en	  is	  nog	  steeds	  Yahshua	  haMashiah	  (1	  Kor	  5:7),	  
mits	  zijn	  offer	  ononderbroken	  is.	  Een	  ware	  gelovige	  zou	  zelfs	  niet	  mogen	  aanwezig	  
zijn	  bij	  een	  dergelijke	  dienst	  waar	  men	  het	  offer	  van	  de	  Messias	  links	  laat	  liggen.

Heb	  10:16-‐18
"Dit	  is	  het	  verbond	  dat	  Ik	  zal	  bindend	  maken	  bij	  hen	  na	  die	  dagen,	  zegt	  Yahweh,	  Ik	  
zal	  Ik	  Mijn	  Thora	  in	  hun	  harten	  leggen,	  Ik	  zal	  haar	  schrijven	  op	  hun	  verstand",	  Hij	  
voegt	  ook	  toe	  "Ik	  zal	  niet	  meer	  hun	  zonden	  herinneren	  en	  hun	  ongerechQgheden."	  
Maar	  waar	  vergiffenis	  van	  deze	  is,	  is	  er	  niet	  meer	  een	  offer	  nodig	  van	  zonden.

Te	  herrineren:

1)	  We	  zijn	  onder	  het	  Nieuwe	  Verbond,	  niet	  het	  Oude.
2)	  In	  elke	  verbondsovereenkomst	  in	  de	  Schri8	  veranderen	  nooit;	  het	  volk	  Israël,	  het	  
land	  Israël	  noch	  de	  Thora!
3)	  We	  zijn	  onder	  de	  Malki-‐tzedeq	  priesterorde	  in	  het	  Nieuwe	  Verbond,	  niet	  de	  
Lewie4sche	  orde.
4)	  De	  enige	  "wet"	  die	  werd	  toegevoegd	  aan	  de	  Thora	  op	  de	  berg	  Sinaï	  was	  de	  
Lewie4sche	  priesterorde	  met	  alle	  ceremoniële	  weYen	  van	  dien.
5)	  De	  Lewie4sche	  priesterorde	  was	  een	  vervanging	  tot	  aan	  de	  ware	  priestorde,	  die	  er	  
kwam	  door	  Yahshua	  in	  de	  Malki-‐tzedeq	  orde.
7)	  Onder	  het	  Nieuwe	  Verbond,	  mits	  Yahshua	  zijn	  offer	  ononderbroken	  is,	  zijn	  onze	  
zonden	  al	  vergeven	  en	  er	  is	  geen	  nood	  meer	  aan	  dierenoffers,	  inclusief	  een	  fysiek	  
(extra)	  Pesah	  lam


