
Les	  19:	  Wie	  is	  de	  Messias	  van	  Israël?

Sinds	  de	  (jd	  van	  Mosje	  werd	  er	  geprofeteerd	  over	  een	  Gezalfde	  (Hebreeuws:	  
Masjiah)	  die	  tot	  de	  na(e	  Israël	  zou	  naderen	  om	  het	  te	  verlossen	  van	  de	  zonden	  die	  
werden	  gepleegd	  onder	  het	  eerste	  verbond.

Deu	  18:15	  Een	  profeet	  uit	  uw	  midden,	  uit	  uw	  broederen,	  zoals	  ik	  ben,	  zal	  Yahweh,	  
uw	  Élohiem	  u	  verwekken;	  naar	  hem	  zult	  gij	  luisteren.

Er	  zijn	  vele	  valse	  messiassen	  geweest	  sinds	  Israël	  een	  na(e	  werd.	  Allen	  hebben	  ze	  
bewezen	  valse	  messiassen	  te	  zijn	  van	  Sjimon	  bar	  Kokhba	  tot	  Shabatai	  Tzevi.	  Wie	  is	  
dan	  de	  Messias	  van	  Israël	  en	  hoe	  kan	  men	  dat	  met	  zekerheid	  zeggen?

Er	  zijn	  een	  300	  tal	  profe(eën	  en	  slechts	  één	  persoon	  in	  de	  geschiedenis	  van	  Israël	  
heeM	  ze	  allemaal	  vervuld.	  Wanneer	  we	  kijken	  naar	  de	  kans	  en	  waarschijnelijkheid	  dat	  
elke	  profe(e	  door	  één	  man	  zou	  vervuld	  worden,	  vallen	  we	  van	  onze	  stoel.	  Laat	  ons	  
rechtstreeks	  in	  de	  Thenakh	  kijken	  om	  te	  zien	  wie	  dan	  wel	  de	  Messias	  van	  Israël	  is.

Jes	  42:	  1-‐4	  

Zie,	  Mijn	  knecht,	  die	  Ik	  ondersteun;	  Mijn	  uitverkorene,	  in	  wie	  Ik	  een	  wel	  behagen	  
heb.	  Ik	  heb	  Mijn	  Geest	  op	  hem	  gelegd:	  hij	  zal	  de	  volken	  het	  recht	  openbaren.	  Hij	  zal	  
niet	  schreeuwen	  noch	  zijn	  stem	  verheffen,	  noch	  die	  op	  de	  straat	  doen	  horen.	  Het	  
geknakte	  riet	  zal	  hij	  niet	  verbreken	  en	  de	  kwijnende	  vlaspit	  zal	  hij	  niet	  uitdoven;	  
naar	  waarheid	  zal	  hij	  het	  recht	  openbaren.	  Hij	  zal	  niet	  kwijnen	  en	  niet	  geknakt	  
worden,	  tot	  hij	  op	  aarde	  het	  recht	  zal	  hebben	  gebracht;	  en	  op	  zijn	  Thora-‐onderricht	  
zullen	  de	  kustlanden	  wachten.

Het	  eerste	  wat	  we	  dus	  zien	  is	  dat	  de	  Messias	  van	  Israël	  de	  Thora	  brengt	  en	  als	  een	  
valse	  messias	  komt	  en	  zegt	  dat	  de	  Thora	  ontbonden	  is,	  dan	  is	  hij	  simpelweg	  niet	  de	  
Messias	  van	  Israël.

Deu	  13:	  1-‐5

Waneer	  onder	  u	  een	  profeet	  optreedt	  of	  iemand,	  die	  dromen	  heeU,	  en	  hij	  u	  een	  
teken	  of	  een	  wonder	  aankondigt,	  en	  het	  teken	  of	  het	  wonder	  komt,	  waarover	  hij	  u	  
gesproken	  heeU	  met	  de	  woorden:	  laten	  wij	  andere	  goden	  achterna	  lopen,	  die	  gij	  
niet	  gekend	  hebt,	  en	  laten	  wij	  hen	  dienen	  dan	  zult	  gij	  naar	  de	  woorden	  van	  die	  
profeet	  of	  van	  die	  dromer	  niet	  luisteren;	  want	  Yahweh,	  uw	  Élohiem,	  stelt	  u	  op	  de	  
proef	  om	  te	  weten,	  of	  gij	  Yahweh,	  uw	  Élohiem	  lief	  hebt	  met	  uw	  ganse	  hart	  en	  met	  
uw	  ganse	  ziel.	  Yahweh,	  uw	  Élohiem	  zult	  gij	  volgen,	  Hem	  vrezen,	  zijn	  geboden	  
houden	  en	  naar	  zijn	  stem	  luisteren:	  Hem	  zult	  gij	  dienen	  en	  aanhangen.	  Die	  profeet	  
of	  dromer	  zal	  ter	  dood	  gebracht	  worden,	  omdat	  hij	  afval	  gepredikt	  heeU	  van	  
Yahweh,	  uw	  Élohiem,	  die	  u	  uit	  het	  land	  Egypte	  geleid	  en	  uit	  het	  diensthuis	  verlost	  
heeU-‐om	  u	  af	  te	  trekken	  van	  de	  weg,	  die	  Yahweh,	  uw	  Élohiem,	  u	  geboden	  heeU	  te	  



gaan.	  Zo	  zult	  gij	  het	  kwaad	  uit	  uw	  midden	  wegdoen.

Als	  iemand	  komt	  en	  zegt	  dat	  de	  Thora	  ontbonden	  is,	  zelfs	  al	  zou	  hij	  mirakels	  doen,	  hij	  
is	  simpelweg	  niet	  de	  Messias	  van	  Israël.

Hoe	  zit	  het	  dan	  met	  Yahshua	  de	  Nazareeër?	  Diegene	  die	  het	  christendom	  Jezus	  
noemt.	  De	  christenen	  hebben	  van	  hem	  een	  Thora-‐overtredende	  hellenist	  gemaakt	  
maar	  wie	  was	  Yahshua	  uit	  Nazareth	  dan	  wel?	  Wat	  heeM	  hij	  gedaan	  en	  was	  hij	  wel	  
echt	  de	  Messias	  van	  Israël?

Het	  eerste	  wat	  men	  moet	  beseffen	  is	  dat	  het	  christelijke	  concept	  van	  de	  Thora	  die	  
ontbonden	  is	  volledig	  onBijbels	  is	  en	  nooit	  of	  te	  nimmer	  werd	  gepredikt	  door	  
Yahshua	  de	  Nazareeër.	  Indien	  Yahshua	  de	  Nazareeër	  predikte	  dat	  de	  Thora	  
ontbonden	  was,	  dan	  komt	  hij	  simpelweg	  niet	  in	  aanmerking	  om	  de	  Messias	  van	  Israël	  
te	  zijn.	  Maar	  kijk	  naar	  wat	  Yahshua	  zei	  over	  de	  Thora	  met	  zijn	  eigen	  woorden.

MaW	  5:17-‐20

Meent	  niet,	  dat	  Ik	  gekomen	  ben	  om	  de	  Thora	  of	  de	  profeten	  te	  ontbinden;	  Ik	  ben	  
niet	  gekomen	  om	  te	  ontbinden,	  maar	  om	  er	  aan	  te	  beantwoorden.	  Want	  voorwaar,	  
Ik	  zeg	  u:	  Eer	  de	  hemel	  en	  de	  aarde	  vergaat,	  zal	  er	  niet	  een	  jota	  of	  een	  ZWel	  vergaan	  
van	  de	  wet,	  eer	  alles	  zal	  zijn	  geschied.	  Wie	  dan	  een	  van	  de	  kleinste	  dezer	  geboden	  
ontbindt	  en	  de	  mensen	  zo	  leert,	  zal	  zeer	  klein	  heten	  in	  het	  Koninkrijk	  der	  hemelen.	  
Want	  Ik	  zeg	  u:	  Indien	  uw	  gerechZgheid	  niet	  overvloedig	  is,	  meer	  dan	  die	  der	  
schriUgeleerden	  en	  Farizeeën,	  zult	  gij	  het	  Koninkrijk	  der	  Hemel	  nooit	  binnengaan!

Het	  is	  dus	  duidelijk	  dat	  Yahshua	  niet	  kwam	  om	  de	  Thora	  te	  ontbinden	  maar	  het	  
volledig	  tegenovergestelde;	  zodat	  de	  Thora	  eeuwig	  is.	  De	  christelijke	  Jezus	  die	  wordt	  
afgeschilderd	  als	  de	  man	  die	  kwam	  om	  de	  Thora	  te	  ontbinden	  is	  iemand	  anders	  dan	  
de	  Yahshua	  die	  uit	  Nazareth	  kwam,	  die	  een	  Judeeër	  was,	  uit	  het	  huis	  van	  David,	  die	  
niet	  kwam	  om	  de	  Thora	  te	  ontbinden	  maar	  om	  er	  aan	  te	  beantwoorden	  d.w.z.	  
vervullen.

Laten	  we	  nog	  wat	  meer	  verzen	  bekijken	  over	  de	  Messias	  van	  Israël	  om	  te	  zien	  als	  
Yahshua	  de	  Nazareeër	  diegene	  is	  die	  de	  vervulling	  is	  van	  de	  beloofde	  Messias	  van	  
Israël.

Mic	  5:1	  En	  gij,	  Bejth-‐lehem	  Efrata,	  al	  zijt	  gij	  klein	  onder	  de	  geslachten	  van	  Juda,	  uit	  
u	  zal	  Mij	  voortkomen	  die	  een	  heerser	  zal	  zijn	  over	  Israël	  en	  wiens	  oorsprong	  is	  van	  
ouds,	  van	  de	  dagen	  der	  eeuwigheid.

Is	  Yahshua	  de	  Nazareeër	  geboren	  te	  Bejth-‐lehem?

Mat	  2:1	  	  Toen	  nu	  Yahshua	  geboren	  was	  te	  Bejth-‐lehem	  in	  Judea,	  in	  de	  dagen	  van	  
koning	  Herodes,	  zie,	  astrologen	  uit	  het	  Oosten	  kwamen	  te	  Jeruzalem.

Opmerking:	  Yahshua	  is	  inderdaad	  in	  Bejth-‐lehem	  geboren.	  Een	  heel	  belangrijk	  punt	  
om	  in	  acht	  te	  nemen	  is	  dat	  Bejth-‐lehem	  op	  de	  huidige	  dag	  100%	  wordt	  bezet	  door	  



Arabisch	  sprekende	  Pales(jnen,	  dus	  als	  de	  Messias	  van	  Israël	  nog	  niet	  geboren	  is,	  
hoe	  zal	  dat	  gaan	  als	  hij	  moet	  geboren	  worden	  in	  100%	  Pales(jns	  bezet	  gebied?	  
Daarnaast	  zegt	  het	  vers	  duidelijk	  dat	  zijn	  "oorsprong	  van	  ouds	  is,	  van	  de	  dagen	  der	  
eeuwigheid".	  Dit	  is	  de	  sterkste	  taal	  die	  in	  het	  Hebreeuws	  kan	  gebruikt	  worden	  om	  
aan	  te	  tonen	  dat	  de	  Messias	  eeuwig	  is	  en	  niet	  slechts	  een	  wezen	  dat	  geschapen	  werd	  
maar	  eeuwig	  bestond	  bij	  Yah	  de	  Vader.

Wat	  werd	  er	  nog	  gezegd	  over	  de	  a\omst	  van	  de	  Messias	  van	  Israël?

Jes	  11:1-‐2	  	  En	  er	  zal	  een	  rijsje	  voortkomen	  uit	  de	  tronk	  van	  Jisjai	  en	  een	  scheut	  uit	  
zijn	  wortelen	  zal	  vrucht	  dragen.	  En	  op	  hem	  zal	  de	  Geest	  van	  Yahweh	  rusten,	  de	  
Geest	  van	  wijsheid	  en	  verstand,	  de	  Geest	  van	  raad	  en	  sterkte,	  de	  Geest	  van	  kennis	  
en	  vreze	  van	  Yahweh.

Was	  Yahshua	  een	  Judeeër	  uit	  de	  stam	  van	  David?

Mat	  1:	  1	  Geslachtsregister	  van	  Yahshua	  haMasjiah	  ben	  Dawid	  ben	  Abraham:

Opmerking:	  Yahshua	  komt	  inderdaad	  uit	  de	  stam	  van	  David	  en	  dit	  is	  heel	  cruciaal	  
want	  nadat	  de	  Tempel	  verwoest	  werd	  in	  het	  jaar	  70,	  zijn	  ook	  alle	  geslachtsregisters	  
verwoest	  van	  die	  (jd,	  dus	  alhoewel	  hedendaags	  DNA	  onderzoek	  kan	  aangeven	  als	  
iemand	  Joods	  is,	  toch	  kan	  het	  niet	  aantonen	  dat	  iemand	  van	  koning	  David	  afstamt	  
want	  de	  registers	  zijn	  vernie(gd.	  Wat	  betekent	  dat	  de	  Messias	  van	  Israël	  moest	  
geboren	  zijn	  nog	  vóór	  de	  vernie(ging	  van	  de	  Tempel	  in	  het	  jaar	  70.	  Daarnaast,	  kijk	  
ook	  eens	  naar	  dit	  vers	  uit	  Maleakhi	  dat	  ook	  zegt	  dat	  de	  Messias	  moest	  komen	  
vóórdat	  de	  Tempel	  werd	  verwoest	  in	  het	  jaar	  70.

Mal	  3:1	  Zie,	  Ik	  zend	  Mijn	  bode,	  die	  voor	  mijn	  aangezicht	  de	  weg	  bereiden	  zal;	  
plotseling	  zal	  tot	  zijn	  tempel	  komen	  de	  Meester,	  die	  gij	  zoekt,	  namelijk	  de	  
Boodschapper	  van	  het	  verbond,	  die	  gij	  begeert.	  Zie,	  Hij	  komt,	  zegt	  Yahweh	  
tzebaoth.

Daarnaast	  is	  het	  ook	  uiterst	  belangrijk	  om	  te	  weten	  dat	  de	  Messias	  van	  Israël	  volgens	  
1	  Koningen	  5:5	  een	  afstammeling	  zou	  zijn	  van	  David	  door	  Nathan	  en	  niet	  Salomo.

1	  Kon	  5:5	  En	  zie,	  ik	  denk	  voor	  de	  naam	  van	  Yahweh,	  mijn	  Élohiem,	  een	  huis	  te	  
bouwen	  zoals	  Yahweh	  mijn	  vader	  David	  toegezegd	  heeU:	  uw	  zoon,	  die	  Ik	  in	  uw	  
plaats	  op	  uw	  troon	  zal	  zeWen	  (eTeeN	  =	  gerelateerd	  aan	  NaTaN),	  die	  zal	  dat	  huis	  
voor	  Mijn	  naam	  bouwen.

Het	  interessante	  aan	  dit	  vers	  is	  dat	  de	  Hebreeuwse	  grondtekst	  voor	  het	  woordje	  
"zeaen"	  het	  woord	  eteen	  heeM	  wat	  een	  vorm	  is	  van	  het	  werkwoord	  waarop	  de	  naam	  
Nathan	  gebaseerd	  is	  en	  Yahweh	  geeM	  hier	  een	  duidelijke	  hint	  dat	  de	  lijn	  van	  de	  
Messias	  niet	  door	  Salomo	  zou	  lopen	  maar	  door	  zijn	  vervanger,	  zijn	  broer	  Nathan.

Kwam	  de	  lijn	  van	  Yahshua	  uit	  Nathan	  maar	  niet	  Salomo?

Luc	  3:	  31	  De	  zoon	  van	  Melea,	  de	  zoon	  van	  Menna,	  de	  zoon	  van	  MaWaWa,	  de	  zoon	  
van	  Nathan,	  de	  zoon	  van	  Dawid.

Opmerking:	  Ja,	  de	  lijn	  van	  Yahshua	  ging	  door	  Nathan,	  niet	  Salomo.	  De	  lijn	  van	  
Salomo	  gaat	  door	  de	  vervloekte	  Jekonia,	  van	  wie	  er	  werd	  geprofeteerd	  in	  Jeremia	  



22:28-‐30	  dat	  hij	  nooit	  meer	  een	  zoon	  zou	  hebben	  die	  op	  de	  troon	  van	  Israël	  zou	  
ziaen,	  dusdanig	  kan	  de	  Messiaanse	  lijn	  niet	  door	  Salomo	  zijn	  maar	  eerder	  Nathan,	  
zoals	  het	  boek	  van	  Luka	  melding	  van	  maakt.

Jer	  22:	  28-‐30	  Is	  hij	  een	  versmade,	  verbrijzelde	  pot,	  deze	  man,	  Konjahu,	  of	  een	  
waardeloos	  stukaardewerk?	  Waarom	  zijn	  zij	  weggeslingerd,	  hij	  en	  zijn	  geslacht,	  
verworpen	  naar	  een	  land,	  dat	  zij	  niet	  kenden?	  Zo	  zegt	  Yahweh:	  Schrijf	  deze	  man	  in	  
als	  kinderloos,	  een	  man	  die	  in	  zijn	  dagen	  geen	  geluk	  heeU,	  want	  het	  zal	  aan	  geen	  
van	  zijn	  nakomelingen	  gelukken	  om	  te	  ziWen	  op	  de	  troon	  van	  David	  en	  weer	  over	  
Juda	  te	  regeren.

Nog	  een	  mysterie	  aangaande	  de	  Hebreeuwse	  Messias	  was	  dat	  hij	  zou	  geboren	  
worden	  uit	  een	  maagd.

Jes	  7:13-‐14
Toen	  zeide	  hij:	  Hoort	  toch,	  gij	  huis	  van	  Dawid!	  Is	  het	  u	  niet	  genoeg	  mensen	  te	  
vermoeien,	  dat	  gij	  ook	  mijn	  Élohiem	  vermoeit?	  Daarom	  zal	  Yahweh	  zelf	  u	  een	  teken	  
geven:	  Zie,	  de	  jonkvrouw	  zal	  zwanger	  worden	  en	  een	  zoon	  baren;	  en	  zij	  zal	  hem	  de	  
naam	  Immanuël	  geven.

Opmerking:	  Verzen	  13	  en	  14	  uit	  Jesaja	  7	  zijn	  duidelijk	  Messiaanse	  toevoegingen	  die	  
niet	  slaan	  op	  koning	  Ahaz	  maar	  op	  de	  beloofde	  Messias.	  Let	  op	  verzen	  11,	  16	  en	  17	  
waar	  de	  grondtekst	  het	  enkelvoudig	  "jij"	  staan	  heeM,	  omdat	  slechts	  Ahaz	  wordt	  
aangesproken	  maar	  plots	  in	  13	  en	  14,	  wanneer	  de	  hele	  na(e	  wordt	  toegesproken,	  
verandert	  het	  naar	  "jullie".	  

Het	  woordje	  "A'lma"	  dat	  gebruikt	  wordt	  voor	  maagd	  is	  een	  vrouw	  die	  nog	  nooit	  
betrekkingen	  heeM	  gehad	  met	  een	  man.	  Daarnaast	  wordt	  er	  gesproken	  van	  de	  
maagd.	  Wanneer	  er	  gesproken	  wordt	  van	  "de"	  in	  de	  Hebreeuwse	  taal	  dan	  slaat	  dat	  
niet	  op	  zomaar	  een	  maagd	  maar	  een	  specifieke	  maagd.	  Daarnaast	  heeM	  het	  
Hebreeuwse	  hier	  aan	  het	  begin	  van	  de	  zin	  "hine	  (zie!)"	  staan,	  wat	  meestal	  gebruikt	  
wordt	  om	  over	  een	  ver	  toekoms(g	  iets	  te	  spreken.

Wanneer	  men	  kijkt	  naar	  de	  context	  van	  Jesaja	  7	  is	  het	  heel	  duidelijk	  dat	  de	  profe(e	  
gericht	  is	  aan	  het	  huis	  van	  Juda	  dat	  op	  punt	  staat	  in	  ballingschap	  te	  gaan	  maar	  er	  
wordt	  een	  beloMe	  gemaakt	  dat	  er	  een	  teken	  zal	  worden	  gegeven	  aan	  het	  huis	  van	  of	  
de	  dynas(e	  van	  David	  in	  verzen	  13	  en	  14	  en	  Yahweh	  zou	  zijn	  verbondsbeloMe	  aan	  
David	  volbrengen,	  dat	  ze	  niet	  volledig	  in	  ballingschap	  zouden	  gaan	  zolang	  de	  Messias	  
nog	  niet	  geboren	  is.

Een	  maagd	  die	  baart	  is	  een	  wonderbaarlijk	  teken	  dat	  Yahweh	  dit	  doet.	  Indien	  het	  
sprak	  over	  een	  gewone	  vrouw	  die	  haar	  maagdelijkheid	  al	  verloren	  is,	  wat	  is	  daar	  
wonderbaarlijk	  aan?
Werd	  Yahshua	  door	  een	  maagd	  geboren?

Luc	  1:	  26-‐27+30-‐35
In	  de	  zesde	  maand	  nu	  werd	  de	  boodschapper	  Gabriël	  van	  Élohiem	  gezonden	  naar	  



een	  stad	  in	  Galilea,	  genaamd	  Nazaret,	  tot	  een	  maagd,	  die	  verloofd	  was	  met	  een	  
man,	  genaamd	  Josef,	  uit	  het	  huis	  van	  Dawid,	  en	  de	  naam	  der	  maagd	  was	  Mirjam.	  
En	  de	  boodschapper	  zeide	  tot	  haar:	  Wees	  niet	  bevreesd,	  Mirjam;	  want	  gij	  hebt	  
genade	  gevonden	  bij	  Élohiem.	  En	  zie,	  gij	  zult	  zwanger	  worden	  en	  een	  zoon	  baren	  en	  
gij	  zult	  Hem	  de	  naam	  Yahshua	  geven.	  Deze	  zal	  groot	  zijn	  en	  Zoon	  des	  Allerhoogsten	  
genoemd	  worden,	  en	  Yahweh	  Élohiem	  zal	  Hem	  de	  troon	  van	  zijn	  vader	  David	  
geven?	  en	  Hij	  zal	  als	  koning	  over	  het	  huis	  van	  Jakob	  heersen	  tot	  in	  eeuwigheid,	  en	  
zijn	  koningschap	  zal	  geen	  einde	  nemen.	  En	  Mirjam	  zeide	  tot	  de	  boodschapper:	  Hoe	  
zal	  dat	  geschieden,	  daar	  ik	  geen	  omgang	  met	  een	  man	  heb?	  En	  de	  boodschapper	  
antwoordde	  en	  zeide	  tot	  haar:	  De	  Heilige	  Geest	  zal	  over	  u	  komen	  en	  de	  kracht	  des	  
Allerhoogsten	  zal	  u	  overschaduwen;	  daarom	  zal	  ook	  het	  heilige,	  dat	  verwekt	  wordt,	  
Zoon	  van	  Élohiem.

Opmerking:	  Yahshua	  werd	  geboren	  uit	  een	  maagd	  als	  teken	  van	  wie	  hij	  was.	  
Daarnaast	  tonen	  deze	  verzen	  ook	  dat	  de	  Messias	  niet	  slechts	  uit	  een	  maagd	  zou	  
geboren	  zijn	  maar	  dat	  hij	  ook	  de	  Zoon	  van	  Élohiem	  is.	  Immanuël	  betekent	  leaerlijk	  
"El	  is	  met	  ons"	  (Jes	  7:14)	  en	  toont	  aan	  dat	  de	  Messias,	  hoewel	  geboren	  in	  een	  
lichaam	  als	  baby	  uit	  een	  maagd,	  dat	  zijn	  oorsprong	  zou	  liggen	  in	  de	  dagen	  der	  
eeuwigheid	  zoals	  Mikha	  5:2	  zegt.

Spr	  30:	  4	  Wie	  klom	  op	  ten	  hemel	  en	  daalde	  weer	  neder,	  Wie	  heeU	  de	  wind	  in	  Zijn	  
vuist	  verzameld?	  Wie	  heeU	  de	  wateren	  saamgebonden	  in	  Zijn	  kleed,	  Wie	  heeU	  al	  
de	  einden	  der	  aarde	  vastgesteld?	  Hoe	  is	  zijn	  naam	  en	  hoe	  de	  naam	  van	  Zijn	  Zoon?	  
Gij	  weet	  het	  toch.

Psa	  2:2-‐3+5-‐12	  De	  koningen	  der	  aarde	  scharen	  zich	  in	  slagorde	  en	  de	  machthebbers	  
spannen	  samen	  tegen	  Yahweh	  en	  Zijn	  Gezalfde:	  Laat	  ons	  hun	  banden	  verscheuren	  
en	  hun	  touwen	  van	  ons	  werpen!	  
Dan	  spreekt	  Hij	  tot	  hen	  in	  zijn	  toorn,	  en	  verschrikt	  hen	  in	  zijn	  gramschap:	  ik	  heb	  
immers	  mijn	  koning	  gesteld	  over	  Sion,	  mijn	  heilige	  berg.	  Ik	  wil	  gewagen	  van	  het	  
besluit	  van	  Yahweh:	  Hij	  sprak	  tot	  mij:	  Mijn	  zoon	  zijt	  gij;	  Ik	  heb	  u	  heden	  verwekt.	  
Vraag	  Mij	  en	  Ik	  zal	  volken	  geven	  tot	  uw	  erfdeel,	  de	  einden	  der	  aarde	  tot	  uw	  bezit.	  
Gij	  zult	  hen	  verpleWeren	  met	  een	  ijzeren	  knots,	  hen	  stukslaan	  als	  
poWenbakkerswerk.
Kust	  de	  zoon,	  opdat	  hij	  niet	  toorne	  en	  gij	  onderweg	  niet	  te	  gronde	  gaat,	  want	  zeer	  
licht	  ontbrandt	  zijn	  toorn.	  Welzalig	  allen	  die	  bij	  Hem	  schuilen!

Joh	  3:	  16	  Want	  alzo	  lief	  heeU	  Élohiem	  de	  wereld	  gehad,	  dat	  Hij	  zijn	  eniggeboren	  
Zoon	  gegeven	  heeU,	  opdat	  een	  ieder,	  die	  in	  Hem	  gelooU,	  niet	  verloren	  ga,	  maar	  
eeuwig	  leven	  mag	  hebben.

Opmerking:	  Deze	  verzen	  zijn	  waterdicht	  bewijs	  dat	  de	  Messias	  niet	  Yahweh	  de	  Vader	  
in	  de	  Hemel	  is	  maar	  Zijn	  Zoon	  die	  naar	  de	  aarde	  zou	  komen	  om	  de	  straf	  te	  betalen	  
die	  op	  de	  zonden	  van	  Israël	  staat	  die	  werden	  gepleegd	  onder	  het	  eerste	  verbond.

Hand	  13:38-‐39	  Zo	  zij	  u	  dan	  bekend,	  mannen	  broeders,	  dat	  door	  Hem	  vergeving	  van	  



zonden	  verkondigd	  wordt;	  ook	  van	  alles,	  waar	  van	  gij	  niet	  gerechtvaardigd	  kondt	  
worden	  door	  de	  Thora	  van	  Mosje,	  wordt	  ieder,	  die	  gelooU,	  gerechtvaardigd	  door	  
Hem.

Opmerking:	  Onder	  het	  oorspronkelijke	  eerste	  verbond	  van	  de	  berg	  Sinai,	  was	  er	  geen	  
vergiffenis	  voorzien	  voor	  bv.	  moord,	  afgoderij,	  overspel	  of	  blasfemie	  maar	  alleen	  de	  
doodstraf	  stond	  te	  wachten.	  Zelfs	  op	  Jom	  Kippoer	  konden	  deze	  zonden	  niet	  vergeven	  
worden.	  Toen	  Yahshua	  kwam	  en	  de	  Thora	  verheerlijkte	  (Jes	  42),	  toonde	  hij	  aan	  de	  
zonde	  al	  start	  in	  onze	  gedachten.	  Kwaad	  worden	  op	  iemand	  zonder	  aanleiding	  is	  
moorden	  in	  het	  hart,	  om	  met	  kwade	  begeerte	  naar	  een	  getrouwde	  vrouw	  te	  kijken	  is	  
overspel	  plegen	  in	  het	  hart.	  Hij	  kwam	  dus	  om	  aan	  te	  tonen	  dat	  er	  voor	  ons	  allen	  een	  
doodstraf	  staat	  te	  wachten	  onder	  het	  verbond	  dat	  werd	  gera(ficeerd	  op	  de	  berg	  
Sinai,	  omwille	  van	  dergelijke	  zonden.	  Volgens	  deze	  verbondsovereenkomst,	  was	  er	  
geen	  vergiffenis	  voor	  o.a.	  afgoderij,	  overspel,	  blasfemie	  of	  moord	  maar	  slechts	  de	  
doodstraf.	  Dit	  is	  de	  reden	  waarom	  Yahshua	  de	  Zoon	  van	  Yahweh	  moest	  komen	  en	  de	  
prijs	  van	  onze	  zonden	  betalen,	  die	  niet	  konden	  betaalt	  worden	  onder	  het	  eerste	  
verbond.	  Onder	  het	  eerste	  verbond	  werden	  zonden	  slechts	  jaar	  na	  jaar	  bedekt	  om	  de	  
verbondsrela(e	  in	  stand	  te	  houden	  met	  Yahweh	  de	  Vader	  maar	  ze	  werden	  nooit	  
betaald	  en	  verwijderd.	  Wanneer	  Yahshua	  van	  Nazareth	  opgehangen	  werd,	  betaalde	  
hij	  effec(ef	  de	  prijs,	  zodat	  de	  zonden	  kunnen	  vergeven	  worden	  van	  diegenen	  die	  
oprecht	  tot	  inkeer	  komen	  van	  hun	  zonden	  en	  zijn	  offer	  aannemen.

Als	  de	  Messias	  dan	  de	  Zoon	  van	  Yahweh	  is,	  dan	  mogen	  we	  aannemen	  dat	  hij	  ook	  een	  
geestelijk	  wezen	  én	  Élohiem	  is.

Jes	  9:5-‐6
Want	  een	  Kind	  is	  ons	  geboren,	  een	  Zoon	  is	  ons	  gegeven	  en	  de	  heerschappij	  rust	  op	  
zijn	  schouder	  en	  men	  noemt	  hem	  Wonderbare	  Raadsman,	  Sterke	  El,	  Voortbrenger	  
van	  eeuwigheid,	  Prins	  van	  vrede.	  
Groot	  zal	  de	  heerschappij	  zijn	  en	  eindeloos	  de	  vrdede	  op	  de	  troon	  van	  Dawid	  en	  
over	  zijn	  koninkrijk,	  doordat	  hij	  het	  sZcht	  en	  grondvest	  met	  recht	  en	  gerechZgheid,	  
van	  nu	  aan	  tot	  in	  eeuwigheid.	  	  De	  ijver	  van	  Yahweh	  der	  heerscharen	  zal	  dit	  doen.	  
Yahweh	  heeU	  een	  woord	  gezonden	  in	  Jakob	  en	  het	  is	  gevallen	  in	  Israël.

Opmerking:	  Opnieuw	  zien	  we	  dat	  de	  Messias	  geboren	  wordt	  uit	  een	  vrouw,	  mits	  er	  
staat	  "een	  kind	  is	  ons	  geboren".	  Maar	  dit	  is	  geen	  gewoon	  kind	  want	  hij	  wordt	  
"Wonderbare	  Raadsman"	  genoemd.	  In	  de	  Hebreeuwse	  grondtekst	  staat	  "Pele	  
Joa'eetz",	  "Pele"	  vertaalt	  men	  als	  "wonderbare"	  en	  kan	  slechts	  gebruikt	  worden	  voor	  
een	  El	  maar	  nooit	  voor	  een	  mens.

Hij	  wordt	  ook	  Sterke/Mach(ge	  El	  genoemd,	  dat	  is	  "El	  Gibbor"	  in	  het	  Hebreeuws.	  Ook	  
deze	  term	  wordt	  nergens	  gebruikt	  voor	  een	  menselijk	  wezen.	  Zovelen	  in	  het	  
Jodendom	  hebben	  kri(ek	  op	  het	  feit	  dat	  gelovigen	  in	  Yahshua	  zeggen	  dat	  hij	  ook	  
Élohiem	  is,	  mist	  de	  Vader	  ook	  Élohiem	  is	  maar	  bovenaan	  staat	  het	  in	  het	  vet	  
geciteerd	  dat	  de	  Messias	  van	  Israël	  bovenmenselijk	  en	  Élohiem	  zal	  zijn,	  niet	  slechts	  



een	  mens	  zoals	  wij.

Wat	  we	  zeker	  niet	  doen	  is	  geloofwaardigheid	  schenken	  aan	  het	  onBijbelse	  idee	  dat	  
de	  Vader	  in	  de	  Hemel	  dezelfde	  persoon	  is	  als	  Yahshua	  Zijn	  Zoon.	  Yahweh	  is	  de	  Vader	  
in	  de	  Hemel	  en	  de	  bron	  van	  alles	  wat	  leeM	  maar	  Hij	  is	  beslist	  niet	  Yahshua	  want	  
waarom	  zou	  Yahshua	  anders	  naar	  zichzelf	  verwijzen	  als	  Zoon	  van	  Yahweh?	  Yahshua	  
heeM	  nooit	  gezegd	  dat	  hij	  de	  Vader	  in	  de	  Hemel	  is	  maar	  wel	  dat	  hij	  Zijn	  Zoon	  is	  en	  
toch	  blijkt	  uit	  de	  SchriM	  wel	  dat	  hij	  een	  bovenmenselijke,	  eeuwige	  oorsprong	  heeM.

Joh	  10:36-‐37
Zegt	  gij	  dan	  to	  Hem,	  die	  de	  Vader	  geheiligd	  en	  in	  de	  wereld	  gezonden	  heeU:	  Gij	  
lastert,	  omdat	  Ik	  heb	  gezegd:	  Ik	  ben	  de	  Zoon	  van	  Élohiem.	  Indien	  Ik	  de	  werken	  
mijns	  Vaders	  niet	  doe,	  gelooU	  Mij	  niet.

Wat	  weer	  duidelijk	  aantoont	  dat	  Yahshua	  beslist	  niet	  de	  Vader	  Zelf	  is	  maar	  Zijn	  Zoon,	  
lees	  nauwkeurig	  het	  volgende	  vers.

Mar	  13:	  32	  Maar	  van	  die	  dag	  of	  van	  die	  ure	  weet	  niemand,	  ook	  de	  boodschappers	  
in	  de	  hemel	  niet,	  ook	  de	  Zoon	  niet,	  alleen	  de	  Vader.

Waarom	  zou	  hij	  dat	  zeggen	  als	  zij	  dezelfde	  persoon	  zijn?

1	  Kor	  15:25-‐28
Want	  Hij	  moet	  	  als	  koning	  heersen,	  totdat	  Hij	  al	  zijn	  vijanden	  onder	  zijn	  voeten	  
gelegd	  heeU.	  (Psa	  110:1	  )	  De	  laatste	  vijand,	  die	  onWroond	  wordt,	  is	  de	  dood,	  want	  
alles	  heeU	  Hij	  aan	  zijn	  voeten	  onderworpen.	  Maar	  wanneer	  Hij	  zegt,	  dat	  alles	  
onderworpen	  is,	  is	  blijkbaar	  Hij	  uitgezonderd,	  die	  Hem	  alles	  onderworpen	  is,	  zal	  
ook	  de	  Zoon	  zelf	  Zich	  aan	  Hem	  onderwerpen,	  die	  Hem	  alles	  onderworpen	  heeU,	  
opdat	  Élohiem	  zij	  alles	  in	  allen.

Deze	  verzen	  tonen	  duidelijk	  aan	  dat	  zij	  twee	  aparte	  wezens	  zijn,	  die	  elk	  bestaan	  uit	  
eenzelfde	  Geestelijke	  materie.	  Sommigen	  zullen	  in	  onwetendheid	  beweren	  dat	  
Yahshua	  slechts	  de	  menselijke	  manifesta(e	  is	  van	  Yahweh	  de	  Vader,	  hoewel	  de	  
SchriM	  duidelijk	  toont	  dat	  zij	  aparte	  wezens	  zijn.	  M.a.w.	  in	  de	  Hemel	  is	  nu	  de	  
opgestane	  en	  verheerlijkte	  Zoon	  van	  Yahweh	  aanwezig	  genaamd	  Yahshua	  maar	  hij	  is	  
niet	  de	  Vader	  want	  Yahshua	  zit	  naast	  Yahweh	  de	  Vader	  aan	  Zijn	  Rechterhand	  in	  de	  
Hemel.

Psa	  110:	  1	  (Van	  Dawid,	  een	  psalm)	  Aldus	  luidt	  het	  woord	  van	  Yahweh	  tot	  Adoni:	  Zet	  
u	  aan	  mijn	  rechterhand,	  totdat	  Ik	  uw	  vijanden	  gelegd	  heb	  als	  een	  voetbank	  voor	  
uw	  voeten.

Heb	  8:1	  De	  hoofdzaak	  van	  ons	  onderwerp	  is,	  dat	  wij	  zulk	  een	  hogepriester	  hebben,	  
die	  gezeten	  is	  ter	  rechterzijde	  van	  de	  troon	  der	  majesteit	  in	  de	  hemelen.
Heb	  10:12-‐13	  Deze	  echter	  is,	  na	  een	  offer	  voor	  de	  zonden	  te	  hebben	  gebracht,	  voor	  
alZjd	  gezeten	  aan	  de	  rechterhand	  van	  Élohiem,	  voorts	  afwachtende,	  totdat	  zijn	  
vijanden	  gemaakt	  worden	  tot	  een	  voetbank	  voor	  zijn	  voeten.



Hand	  7:56	  En	  Hij	  zeide:	  Zie,	  ik	  zie	  de	  hemelen	  geopend	  en	  de	  Zoon	  van	  mensen,	  
staande	  ter	  rechterhand	  van	  Yahweh.
1	  Pet	  3:22	  die	  aan	  de	  rechterhand	  van	  Yahweh,	  naar	  de	  hemel	  gegaan,	  terwijl	  
boodschappers	  en	  machten	  en	  krachten	  Hem	  onderworpen	  zijn.

GeeM	  de	  SchriM	  ook	  blijk	  van	  twee	  wezens	  in	  één	  Yahweh	  familie	  ten	  (jde	  van	  de	  
schepping?

Gen	  1:	  26	  En	  Élohiem	  zeide:	  Laat	  Ons	  mensen	  maken	  naar	  Ons	  beeld,	  als	  Onze	  
gelijkenis,	  opdat	  zij	  heersen	  over	  de	  vissen	  der	  zee	  en	  over	  het	  gevogelte	  des	  
hemels	  en	  over	  het	  vee	  en	  over	  de	  gehele	  aarde	  en	  over	  al	  het	  kruispend	  gedierte,	  
dat	  op	  de	  aarde	  kruipt.

Gen	  3:22	  En	  Yahweh	  Élohiem	  zeide:	  Zie!	  de	  mens	  is	  geworden	  als	  Onzer,	  een	  door	  
de	  kennis	  van	  goed	  en	  kwaad;	  nu	  dan,	  laat	  hij	  zijn	  hand	  niet	  uitstrekken	  en	  ook	  van	  
de	  boom	  des	  levens	  nemen	  en	  eten,	  zodat	  hij	  in	  eeuwigheid	  zou	  leven.

Pred	  12:1a	  Gedenk	  dan	  jouw	  Scheppers	  in	  uw	  jongelingsjaren.	  (Bijna	  alle	  
vertalingen	  hebben	  het	  enkelvoudige	  "jouw	  Schepper"	  wat	  in	  het	  Hebreeuws	  
"Borekha"	  is,	  terwijl	  de	  Hebreeuwse	  grondtekst	  "Boreijkha"	  heeM	  wat	  
ontegensprekelijk	  meervoud	  is.)

Jes	  48:	  16	  Nadert	  tot	  Mij,	  hoort	  dit:	  Van	  de	  aanvang	  af	  heb	  Ik	  niet	  in	  het	  
verborgene	  gesproken;	  ten	  Zjde	  dat	  het	  geschiedt,	  ben	  Ik	  daar.	  En	  nu	  heeU	  Here	  
Yahweh	  mij	  met	  zijn	  Geest	  gezonden.

Opmerking:	  Let	  op	  deze	  Messiaanse	  verzen	  waar	  de	  Messias	  zegt	  dat	  hij	  bij	  Yahweh	  
was	  ten	  (jde	  van	  de	  schepping	  en	  dat	  hij	  door	  Yahweh	  gezonden	  werd,	  wat	  weer	  
aansluit	  bij	  het	  feit	  dat	  er	  twee	  aparte	  wezens	  eeuwig	  samenleefden.	  Werd	  Abraham	  
benaderd	  door	  Yahweh	  en	  2	  boodschappers/engelen	  in	  het	  boek	  Genesis?

Gen	  18:1-‐3	  	  En	  Yahweh	  verscheen	  aan	  hem	  bij	  de	  terebinten	  van	  Mamre,	  terwijl	  hij	  
op	  het	  heetst	  van	  de	  dag	  in	  de	  ingang	  der	  tent	  zat.	  En	  hij	  sloeg	  zijn	  ogen	  op	  en	  zag,	  
en	  zie,	  drie	  mannen	  stonden	  bij	  hem;	  toen	  hij	  hen	  zag,	  liep	  hij	  hun	  uit	  de	  ingang	  
van	  zijn	  tent	  tegemoet,	  en	  boog	  zicht	  ter	  aarde	  en	  hij	  zeide:	  Adonai,	  indien	  ik	  uw	  
genenheid	  gewonnen	  heb,	  ga	  dan	  niet	  aan	  uw	  knecht	  voorbij.	  (Het	  woord	  "Adonai"	  
werd	  nooit	  gebruikt	  voor	  mensen	  of	  engelen,	  slechts	  voor	  Yahweh.)

Toont	  Genesis	  19	  hier	  aan	  dat	  er	  twee	  leden	  zijn	  in	  de	  Yahweh	  familie?

Gen	  19:	  24	  Toen	  liet	  Yahweh	  (Yahshua,	  de	  zoon	  Yahweh,	  die	  verscheen	  aan	  Abraham	  
in	  18:1)	  zwavel	  en	  vuur	  op	  Sodom	  en	  Gomorra	  regenen,	  van	  Yahweh	  (de	  Vader)	  uit	  
de	  Hemel.

Opmerking:	  Geen	  enkel	  mens	  heeM	  Yahweh	  de	  Vader	  ooit	  heeM	  gezien	  (Joh	  1:18,	  1	  
Joh	  4:12,	  1	  Kon	  8:27,	  Jes	  66:1),	  dus	  spreekt	  het	  voor	  zich	  dat	  de	  Yahweh	  die	  
verscheen	  aan	  Abrahan	  in	  Genesis	  18	  en	  vuur	  en	  zwavel	  deed	  regenen	  van	  Yahweh	  
de	  Vader	  in	  de	  Hemel,	  niemand	  anders	  is	  dan	  Yahshua	  Yahweh,	  de	  Messias	  van	  Israël,	  



de	  Zoon	  van	  Yahweh.	  De	  SchriM	  zegt	  heel	  duidelijk	  dat	  Yahshua	  een	  voorbestaan	  had	  
bij	  Yahweh	  de	  Vader	  en	  dat	  alles	  dat	  werd	  geschapen,	  geschapen	  werd	  door	  hem.	  
Zonder	  twijfel	  zien	  we	  vanaf	  de	  schepping	  een	  dualiteit	  in	  de	  Yahweh	  familie.	  Er	  is	  
een	  Yahweh	  de	  Vader	  en	  Zijn	  Zoon	  Yahshua,	  Yahweh	  is	  dus	  de	  Familienaam	  van	  onze	  
Schepper	  want	  zij	  zijn	  beiden	  scheppers	  (Pred	  12:1)	  en	  alles	  werd	  door	  de	  hulp	  van	  
de	  Zoon	  geschepen.	  Niets	  werd	  geschapen	  zonder	  hem.	  (voor	  meer	  bewijs	  zie	  les	  3	  
"De	  Familie	  van	  YHWH")

Joh	  1:	  1-‐3+14
In	  den	  beginne	  was	  het	  Woord	  en	  het	  Woord	  was	  bij	  Élohiem	  en	  het	  Woord	  was	  
Élohiem.	  Dit	  was	  in	  den	  beginne	  bij	  Élohiem.	  Alle	  dingen	  zijn	  door	  het	  Woord	  
geworden	  en	  zonder	  dit	  is	  geen	  ding	  geworden,	  dat	  geworden	  is.	  Het	  Woord	  is	  
vlees	  geworden	  en	  het	  heeU	  onder	  ons	  gewoond	  en	  wij	  hebben	  zijn	  heerlijkheid	  
aanschouwd,	  een	  heerlijkheid	  als	  van	  de	  eniggeborene	  van	  de	  Vader,	  vol	  van	  
genade	  en	  waarheid.

Kol	  1:	  15-‐19
Hij	  is	  het	  beeld	  van	  de	  onzichtbare	  Élohiem,	  de	  eerstgeborene	  der	  ganse	  schepping,	  
want	  in	  Hem	  zijn	  alle	  dingen	  geschapen,	  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	  voor	  alles	  en	  alle	  dingen	  hebben	  hun	  bestaan	  in	  Hem;	  en	  Hij	  is	  het	  hoofd	  van	  het	  
lichaam,	  de	  congregaZe.	  Hij	  is	  het	  begin,	  de	  eerstgeborene	  uit	  de	  doden,	  zodat	  Hij	  
onder	  alles	  de	  eerste	  geworden	  is	  want	  het	  heeU	  de	  ganse	  volheid	  behaagd	  in	  Hem	  
woning	  te	  maken.

Zonder	  twijfel	  hebben	  we	  bewezen	  vanuit	  de	  Thenakh	  dat	  de	  Messias	  van	  Israël	  
beslist	  niet	  Yahweh	  de	  Vader	  is	  maar	  Yahshua	  de	  Zoon	  en	  tevens	  Élohiem,	  
bovenmenselijk	  en	  hij	  bestond	  vóór	  de	  schepping.	  Zelfs	  het	  onderstaande	  vers	  toont	  
aan	  dat	  de	  Messias	  die	  in	  Bejth-‐lehem	  geboren	  word,	  een	  oorsprong	  heeM	  "van	  
eeuwigheid"	  of	  in	  de	  Hebreeuwse	  grondtekst	  is	  dat	  "mieJMei	  Olam"	  wat	  betekent	  
zonder	  begin	  of	  einde.

Mic	  5:	  2b	  dat	  zij	  die	  baren	  zal	  gebaard	  heeU.	  and	  his	  goings	  forth	  have	  been	  from	  
old,	  from	  days	  of	  eternity.

Laat	  ons	  nog	  een	  paar	  verzen	  bekijken	  die	  aantonen	  dat	  de	  Messias	  van	  Israël	  tevens	  
Élohiem	  is	  en	  ook	  een	  lid	  is	  van	  de	  Yahweh	  familie.

Jer	  23:5-‐6
Zie,	  de	  dagen	  komen,	  luidt	  het	  woord	  van	  Yahweh,	  dat	  Ik	  aan	  David	  een	  
rechtvaardige	  Spruit	  zal	  verwekken;	  die	  zal	  als	  koning	  regeren	  en	  verstandig	  
handelen,	  die	  zal	  recht	  en	  gerechZgheid	  doen	  in	  het	  land.	  In	  zijn	  dagen	  zal	  Juda	  
behouden	  worden	  en	  Israël	  veilig	  wonen;	  en	  dit	  is	  zijn	  naam,	  waarmede	  men	  hem	  
zal	  noemen:	  Yahweh	  Tzideqeenoe	  (YHWH	  onze	  gerechZgheid	  ).

Psa	  45:3-‐4



Gij	  zijt	  de	  schoonste	  van	  de	  mensenkinderen,	  genade	  is	  over	  uw	  lippen	  uitgegoten;	  
daarom	  heeU	  Élohiem	  u	  voor	  altoos	  gezegend.	  Gord	  uw	  zwaard	  aan	  de	  heup,	  gij	  
held,	  uw	  majesteit.

Dit	  verwijst	  duidelijk	  naar	  de	  Messias,	  laten	  we	  verder	  lezen.

Psa	  45:7-‐8
Uw	  troon,	  O	  Élohiem,	  staat	  voor	  altoos	  en	  eeuwig,	  uw	  koninklijke	  scepter	  is	  een	  
scepter	  van	  rechtvaardigheid.	  Gij	  hebt	  rechtvaardigheid	  lief	  en	  haat	  
kwaadaardigheid;	  daarom	  heeU	  Élohiem,	  uw	  Élohiem,	  u	  gezalfd	  met	  vreugdeolie	  
boven	  uw	  metgezellen.

In	  vers	  6	  wordt	  de	  Messias	  van	  Israël	  Élohiem	  genoemd	  en	  vers	  7	  zegt	  dat	  de	  Élohiem	  
van	  de	  eerste	  Élohiem	  (dat	  is	  de	  Messias),	  hem	  zal	  zegenen.

De	  Messias	  van	  Israël	  is	  niet	  Yahweh	  de	  Vader	  maar	  Zijn	  Zoon,	  die	  tevens	  de	  
Boodschapper	  van	  Yahweh	  was	  of	  in	  het	  Hebreeuws	  "malakh	  Yahweh".

Exo	  3:2	  Daar	  verscheen	  hem	  de	  Boodschapper	  van	  Yahweh	  als	  een	  vuurvlam	  
midden	  uit	  een	  braamstruik.	  Hij	  keek	  toe,	  en	  zie,	  de	  braamstruik	  stond	  in	  brand,	  
maar	  werd	  niet	  verteerd!

Exo	  23:	  20-‐21
Zie,	  Ik	  zend	  een	  Boodschapper	  voor	  uw	  aangezicht,	  om	  u	  te	  bewaren	  op	  de	  weg	  en	  
om	  u	  te	  brengen	  naar	  de	  plaats,	  die	  Ik	  bereid	  heb.	  Neem	  u	  voor	  hem	  in	  acht	  en	  
luister	  naar	  hem,	  wees	  tegen	  hem	  niet	  wederspannig,	  want	  hij	  zal	  uw	  
overtredingen	  niet	  vergeven,	  want	  mijn	  naam	  is	  in	  Hem.	  (Yah-‐sjoea'	  of	  Yahshua	  
betekent	  "de	  verlossing	  van	  Yahweh")

De	  Messias	  van	  Israël	  is	  de	  hoogsteigen	  Boodschapper	  van	  Yahweh	  in	  de	  Thenakh.	  Hij	  
was	  bij	  Yahweh	  sinds	  eeuwigheid	  en	  Zijn	  metgezel	  in	  alles.

Zach	  13:	  7-‐	  Zwaard,	  waak	  op	  tegen	  mijn	  herder,	  tegen	  de	  man	  die	  mijn	  metgezel	  is,	  
luidt	  het	  woord	  van	  Yahweh	  der	  heerscharen;	  sla	  die	  herder,	  zodat	  de	  schapen	  
verstrooid	  worden;	  en	  Ik	  zal	  mijn	  hand	  keren	  tegen	  de	  kleinen.

Ook	  in	  de	  bekende	  Sjema'	  uit	  Deut	  6:4,	  zien	  we	  de	  dualiteit	  van	  Yahweh.

Deut	  6:	  4	  Hoor,	  Israël:	  Yahweh	  onze	  Élohiem;	  Yahweh	  is	  één	  (ehad).

Opmerking:	  Het	  woord	  voor	  één	  is	  ehad	  (modern	  Hebreeuws:	  ekhad)	  en	  wordt	  veelal	  
gebruikt	  als	  een	  omschrijving	  van	  eenheid	  zoals	  Gen	  1;	  daar	  staat	  geschreven	  dat	  een	  
man	  zijn	  moeder	  en	  vader	  verlaat	  om	  zich	  te	  hechten	  aan	  zijn	  vrouw	  en	  de	  twee	  
worden	  ehad.	  Waarschijnelijk	  denkt	  toch	  niemand	  dat	  mannen	  en	  vrouwen	  één	  en	  
dezelfde	  persoon	  zijn	  geworden	  na	  hun	  bruiloM	  maar	  het	  draait	  er	  om	  dat	  ze	  ehad	  
zijn,	  wat	  betekent	  dat	  de	  twee	  verenigd	  zijn	  in	  gedachten	  en	  doel.	  Dit	  is	  de	  rela(e	  
tussen	  de	  Vader	  en	  Zoon,	  Zijn	  Boodschapper.



Laten	  we	  nu	  ons	  toespitsen	  op	  de	  opdracht	  van	  de	  Messias	  van	  Israël.	  Als	  men	  kijkt	  
naar	  de	  Thora	  en	  de	  mondelinge	  geschriMen	  van	  de	  rabbijnen	  én	  zelfs	  de	  Dode	  
Zeerollen,	  zullen	  we	  zien	  dat	  de	  Messias	  moest	  voldoen	  aan;	  de	  blinden	  latne	  zien,	  
het	  gehoor	  van	  doven	  herstellen	  en	  huidziekten	  genezen	  als	  bewijs	  dat	  hij	  waarlijk	  de	  
Messias	  van	  Israël	  was.

Jes	  35:	  4-‐8
Zegt	  tot	  de	  versaagden	  van	  hart:	  Weest	  sterk,	  vreest	  niet;	  zie	  uw	  Élohiem	  zal	  
komen	  met	  wraak,	  met	  de	  vergelding	  van	  Élohiem;	  Hij	  zal	  komen	  en	  Hij	  zal	  u	  
verlossen.	  Dan	  zullen	  de	  ogen	  der	  blinden	  geopend	  en	  de	  oren	  der	  doven	  ontsloten	  
worden;	  dan	  zal	  de	  lamme	  springen	  als	  een	  hert	  en	  de	  tong	  van	  de	  stomme	  zal	  
jubelen;	  want	  in	  de	  woesZjn	  zullen	  wateren	  onstspringen	  en	  beken	  in	  de	  steppe,	  en	  
het	  gloeiende	  zand	  zal	  tot	  een	  plas	  worden	  en	  het	  doorsZge	  land	  tot	  
waterbronnen;	  waar	  de	  jakhalzen	  verblijven	  en	  legeren,	  zal	  gras	  met	  riet	  en	  biezen	  
zijn.	  Daar	  zal	  een	  gebaande	  weg	  zijn,	  die	  de	  heilige	  weg	  genaamd	  wordt;	  geen	  
onreine	  zal	  die	  betreden;	  maar	  hij	  zal	  alleen	  voor	  hen	  zijn;	  reizigers	  noch	  dwazen	  
zullen	  erop	  dolen.

Deed	  Yahshua	  effec(ef	  deze	  wonderen?

Mat	  8:2-‐4	  
En	  zie,	  een	  melaatse	  kwam	  tot	  Hem	  en	  viel	  voor	  Hem	  neder,	  zeggende:	  Here/
Meester,	  indien	  Gij	  wilt,	  kunt	  Gij	  mij	  reinigen.	  En	  Hij	  strekte	  de	  hand	  uit	  en	  raakte	  
hem	  aan	  en	  zeide:	  Ik	  wil	  het,	  word	  rein.	  En	  terstond	  werd	  hij	  rein	  van	  zijn	  
melaatsheid.	  En	  Yahshua	  zeide	  tot	  hem:	  Zie	  toe,	  dat	  gij	  het	  aan	  niemand	  zegt,	  maar	  
ga	  heen,	  toon	  u	  aan	  de	  Priester	  en	  offer	  de	  gave,	  die	  Mozes	  heeU	  voor	  geschreven,	  
hun	  tot	  een	  getuigenis.	  (Hier	  eert	  Yahshua	  opnieuw	  de	  Thora.)

Luc	  5:18-‐25	  
En	  zie	  daar	  kwamen	  (enige)	  mannen	  met	  een	  verlamde	  op	  een	  bed,	  en	  zij	  trachWen	  
hem	  binnen	  te	  dragen	  en	  (hem)	  voor	  Hem	  te	  leggen.	  En	  toen	  zij	  geen	  gelegenheid	  
vonden	  om	  hem	  binnen	  te	  dragen,	  vanwegede	  schare,	  gingen	  zij	  het	  dak	  op	  en	  
lieten	  hem	  met	  zijn	  bed	  door	  de	  tegels	  in	  het	  midden	  neder,	  vlak	  voor	  Yahshua.	  En	  
hun	  geloof	  ziende,	  zeide	  Hij:	  Mens,	  uw	  zonden	  zijn	  u	  vergeven.	  En	  de	  
schriUgeleerden	  en	  de	  Farizeeën	  begonnen	  te	  overleggen	  en	  zeiden:	  Wie	  is	  deze,	  
die	  laster	  uitspreekt?	  Wie	  kan	  zonden	  vergeven	  dan	  Élohiem	  alleen?	  Doch	  Yahshua	  
doorzag	  hun	  overleggingen	  en	  antwoordde	  en	  zeide	  tot	  hen:	  Wat	  overlegt	  gij	  in	  uw	  
harten?	  Wat	  is	  gemakkelijker,	  te	  zeggen:	  Uw	  zonden	  zijn	  u	  vergeven,	  of	  te	  zeggen:	  
Sta	  op	  en	  wandel?	  Maar,	  opdat	  gij	  moogt	  weten,	  dat	  de	  Zoon	  des	  Mensen	  macht	  
heeU	  op	  aarde	  zonden	  te	  vergeven-‐zeide	  Hij	  tot	  de	  verlamde:	  Tot	  u	  zeg	  Ik,	  sta	  op,	  
neem	  uw	  bed	  op	  en	  ga	  naar	  uw	  huis.	  En	  onmiddelijk	  stond	  hij	  voor	  hun	  ogen	  op,	  
nam	  hetgeen,	  waar	  hij	  op	  geleden	  had,	  mede	  en	  ging	  naar	  zijn	  huis,	  Yahweh	  
verheerlijkende.

Joh	  9:	  1-‐7
En	  verbijgaande	  zag	  Hij	  een	  man,	  die	  sedert	  zijn	  geboorte	  blind	  was.	  En	  zijn	  



discipelen	  vroegen	  Hem	  en	  zeiden:	  Rabbi,	  wie	  heeU	  gezondigd,	  deze	  of	  zijn	  ouders,	  
dat	  hij	  blind	  geboren	  is?	  Yahshua	  antwoordde:	  Noch	  deze	  heeU	  gezondigd	  noch	  zijn	  
ouders,	  maar	  de	  werken	  Elohim	  moesten	  in	  hem	  openbaar	  worden.	  Wij	  moeten	  
werken	  de	  werken	  desgenen,	  die	  Mij	  gezonden	  heeU,	  zolang	  het	  dag	  is;	  er	  komt	  
een	  nacht,	  waarin	  niemand	  werken	  kan.	  Zolang	  Ik	  in	  de	  wereld	  ben,	  ben	  Ik	  het	  licht	  
der	  wereld.	  Na	  dit	  gezegd	  te	  hebben,	  spuwde	  Hij	  op	  de	  grond	  en	  maakte	  slijk	  van	  
dit	  speeksel	  en	  Hij	  legde	  hem	  het	  slijk	  op	  de	  ogen,	  en	  zeide	  tot	  hem:	  Ga	  heen,	  was	  
u	  in	  het	  badwater	  Siloam,	  hetgeen	  vertaald	  wordt	  door:	  uitgezonden.	  

Opmerking:	  Hij	  heeM	  niet	  alleen	  DEZE	  WONDEREN	  GEDAAN	  maar	  zelfs	  het	  weer	  
gehoorzaamde	  hem	  en	  hij	  liet	  de	  doden	  opstaan.

Luc	  8:22-‐25
22	  En	  het	  geschiedde	  op	  een	  van	  die	  dagen,	  dat	  Hij	  in	  een	  schip	  ging	  met	  zijn	  
discipelen,	  en	  Hij	  zeide	  tot	  hen:	  Laten	  wij	  oversteken	  naar	  de	  overkant	  van	  het	  
meer;	  en	  zij	  staken	  van	  wal.	  23	  En	  terwijl	  zij	  varende	  waren,	  viel	  Hij	  in	  slaap.	  En	  er	  
sloeg	  een	  stormvlaag	  neder	  op	  het	  meer	  en	  zij	  kregen	  water	  in	  en	  verkeerden	  in	  
nood.	  24Toen	  kwamen	  zij	  en	  maakten	  Hem	  wakker	  en	  zeiden:	  Meester,	  Meester,	  wij	  
vergaan!	  	  En	  Hij	  wakker	  geworden,	  bestraUe	  de	  wind	  en	  de	  wilde	  wateren.	  En	  zij	  
kwamen	  tot	  rust	  en	  het	  werd	  sZl.	  25	  En	  Hij	  zeide	  tot	  hen:	  Waar	  was	  uw	  geloof?	  En	  
zij	  werden	  bevreesd	  en	  zeiden	  met	  verbazing	  tot	  elkander:	  Wie	  is	  toch	  deze,	  dat	  Hij	  
ook	  aan	  de	  winden	  en	  aan	  het	  water	  bevelen	  geeU	  en	  zij	  Hem	  gehoorzaam	  zijn?

Luc	  7:	  11-‐	  16
11	  En	  het	  geschiedde	  kort	  daarna,	  dat	  Hij	  reisde	  naar	  een	  stad,	  genaamd	  Naïn.	  En	  
zijn	  discipelen	  reisden	  met	  Hem,	  en	  een	  grote	  schare.	  12	  Toen	  Hij	  dicht	  bij	  de	  
stadspoort	  gekomen	  was,	  zie,	  een	  dode	  werd	  uitgedragen,	  de	  enige	  zoon	  zijner	  
moeder,	  die	  weduwe	  was,	  en	  veel	  volk	  uit	  de	  stad	  was	  bij	  haar.	  13	  En	  toen	  Yahshua	  
haar	  zag,	  werd	  Hij	  met	  onperming	  over	  haar	  bewogen	  en	  Hij	  zeide	  tot	  haar:	  Ween	  
niet.	  14	  En	  naderbij	  gekomen	  raakte	  Hij	  de	  bar	  aan-‐de	  dragers	  stonden	  sZl-‐en	  zeide:	  
Jongeling,	  Ik	  zeg	  u,	  sta	  op!	  15	  En	  de	  dode	  ging	  overeind	  ziWen	  en	  begon	  te	  spreken,	  
en	  Hij	  gaf	  hem	  aan	  zijn	  moeder.	  16	  En	  vrees	  beving	  hen	  allen	  en	  zij	  verheerlijkten	  
Elohim,	  zegende:	  Een	  groot	  profeet	  is	  onder	  ons	  opgestaan,	  en:	  Elohim	  heeU	  naar	  
Zijn	  volk	  omgezien.

Daarnaast	  had	  hij	  macht	  over	  de	  onreine	  geesten	  want	  ook	  die	  gehoorzaamden	  hem.

Luc	  8:	  27-‐	  34
27	  Toen	  Hij	  aan	  land	  gegaan	  was,	  kwam	  Hem	  een	  man	  uit	  de	  stad	  tegemoet,	  die	  
door	  boze	  geesten	  bezeten	  was,	  en	  sinds	  lang	  had	  hij	  geen	  mantel	  meer	  aan	  en	  
woonde	  niet	  in	  een	  huis,	  maar	  in	  de	  graven.	  28	  Toen	  hij	  nu	  Yahshua	  zag,	  sZet	  hij	  een	  
kreet	  uit	  en	  hij	  viel	  aan	  zijn	  voeten	  en	  sprak	  met	  luider	  stem:	  Wat	  hebt	  Gij	  met	  mij	  
te	  maken,	  YAhshua,	  Zoon	  van	  de	  allerhoogste	  Elohim?	  Ik	  smeek	  U,	  dat	  Gij	  mij	  niet	  
pijnigt.	  29	  Want	  Hij	  gaf	  de	  de	  onreine	  geest	  bevel	  van	  de	  man	  uit	  te	  varen.	  Want	  
menigmaal	  had	  de	  geest	  hem	  met	  geweld	  medegesleurd,	  en	  om	  hem	  te	  bewaken	  
werd	  hij	  met	  ketenen	  en	  voet	  boeien	  geboeid,	  maar	  hij	  brak	  de	  boeien	  stuk	  en	  



werd	  door	  de	  geest	  naar	  eenzame	  streken	  gedreven.	  30	  En	  Yahshua	  vroeg	  hem:	  Wat	  
is	  uw	  naam?	  Hij	  zeide:	  Legioen,	  want	  vele	  geesten	  waren	  in	  hem	  gevaren.	  31	  En	  zij	  
smeekten	  Hem,	  dat	  Hij	  hun	  niet	  gelasten	  zou	  in	  de	  afgrond	  te	  varen.	  32	  Nu	  werd	  op	  
de	  berg	  een	  talrijke	  kudde	  zwijnen	  gehoed;	  en	  zij	  smeekten	  Hem,	  dat	  Hij	  hun	  zou	  
toe	  staan	  daarin	  te	  varen.	  En	  Hij	  stond	  het	  hun	  toe.	  33	  En	  de	  de	  geesten	  voeren	  uit	  
die	  mens	  en	  voeren	  in	  de	  zwijnen	  en	  de	  kudde	  storm	  de	  langs	  de	  helling	  het	  meer	  
in	  en	  verdronk.	  34	  Toen	  de	  hoeders	  zagen	  wat	  er	  gebeurd	  was,	  namen	  zij	  de	  vlucht	  
en	  berichWen	  het	  in	  de	  stad	  en	  op	  het	  land.

Opmerking:	  Op	  dit	  moment	  zullen	  sommigen	  in	  blindheid	  de	  vraag	  stellen	  "Ja,	  maar	  
hoe	  weten	  we	  nu	  als	  deze	  verhalen	  wel	  écht	  kloppen?"	  Maar	  men	  mag	  niet	  vergeten	  
dat	  deze	  verhalen	  neergeschreven	  zijn	  door	  4	  aparte	  ooggetuigen	  die	  midden	  de	  1ste	  
eeuw	  in	  verschillende	  gebieden	  leefden.	  Dit	  was	  een	  (jd	  waar	  er	  geen	  telefoon	  of	  e-‐
mail	  was	  om	  de	  verhalen	  op	  elkaar	  af	  te	  stemmen	  en	  toch	  vertellen	  de	  4	  Nieuwe	  
Verbond	  schrijvers	  allen	  hetzelfde	  verhaal	  en	  vele	  duizenden	  getuigen	  zagen	  deze	  
dingen	  gebeuren.	  Als	  ze	  niet	  waar	  waren,	  dan	  zouden	  er	  vele	  mensen	  moeten	  
geweest	  zijn	  in	  deze	  (jd	  die	  geprobeerd	  hebben	  om	  de	  apostelen	  van	  Yahshua	  te	  
bekri(seren.	  Zelfs	  talmoedische	  geschriMen	  tonen	  aan	  dat	  deze	  verhalen	  waar	  zijn	  en	  
de	  rabbijnen	  geven	  zelfs	  toe	  in	  de	  Talmoed	  dat	  Yahshua	  deze	  mirakelen	  heeM	  gedaan	  
en	  er	  staat	  zelfs	  in	  de	  Talmoed	  dat	  Yahshua	  de	  mensen	  genas	  door	  de	  Naam	  van	  
Yahweh	  te	  gebruiken.

Alleen	  Yahshua	  de	  Nazareeër	  heeM	  stuk	  voor	  stuk	  alle	  profe(eën	  vervuld	  waar	  er	  
staat	  wat	  de	  Messias	  zou	  doen,	  waar	  hij	  vandaan	  zou	  komen	  en	  de	  hoofdreden	  van	  
zijn	  komst;	  de	  prijs	  van	  de	  zonden	  betalen	  die	  onder	  het	  eerste	  verbond	  werden	  
gepleegd.

Psa	  14:	  1-‐3
1	  De	  dwaas	  zegt	  in	  zijn	  hart:	  Er	  is	  geen	  Elohim.	  Zij	  bedrijven	  gruwelijke	  en	  
afschuwelijke	  misdaden,	  niemand	  is	  er,	  die	  goed	  doet.	  2	  Yahweh	  ziet	  niet	  neder	  uit	  
de	  hemel	  op	  de	  mensenkinderen,	  om	  te	  zien,	  of	  er	  ëën	  verstandig	  is,	  ëën,	  die	  
Elohiem	  zoekt.	  3	  Allen	  zijn	  zij	  afgeweken,	  tezamen	  ontaard;	  er	  is	  niemand	  die	  goed	  
doet,	  zelfs	  niet	  één.

Rom	  3:	  23-‐25
23	  Want	  allen	  hebben	  gezondigd	  en	  derven	  de	  heerlijkheid	  Elohiem,	  24	  en	  worden	  
om	  niet	  gerechtvaardigd	  uit	  zijn	  genade,	  door	  de	  verlossing	  in	  Yahshua	  Messias.	  25	  
Hem	  heeU	  Elohiem	  voorgesteld	  als	  zoenmiddel	  door	  het	  geloof,	  zijn	  bloed,	  om	  zijn	  
rechtvaardigheid	  te	  tonen,	  daar	  Hij	  de	  zonden,	  die	  tevoren	  onder	  de	  
verdraagzaamheid	  Elohiem	  gepleegd	  waren,	  had	  laten	  geworden.

Hand	  13:38-‐39
38	  Zo	  zij	  u	  dan	  bekend,	  mannen	  broeders,	  dat	  door	  Hem	  u	  vergeving	  van	  zonden	  
verkondigd	  wordt;	  39	  ook	  van	  alles,	  waarvan	  gij	  niet	  gerechtvaardigd	  kondt	  worden	  
door	  de	  Thora	  van	  Mosje,	  wordt	  ieder,	  die	  gelooU,	  gerechtvaardigd	  door	  Hem.



Opmerking:	  Daarom	  moest	  de	  Messias	  van	  Israël	  komen	  en	  Yahshua	  uit	  Nazareth,	  
geboren	  in	  Bejt-‐lehem	  -‐	  een	  Judeeër	  uit	  het	  Huis	  van	  David	  -‐	  die	  de	  Thora	  perfect	  
hield	  en	  een	  voorbeeld	  aan	  ons	  gaf	  dat	  wij	  moeten	  navolgen,	  s(erf	  om	  de	  prijs	  te	  
betalen	  voor	  dergelijke	  zonden.

Jes	  53:	  1-‐4
1Wie	  gelooU,	  wat	  wij	  gehoord	  hebben,	  en	  aan	  wie	  is	  de	  arm	  van	  Yahweh	  
geopenbaard?	  2	  Want	  als	  een	  loot	  schoot	  hij	  op	  voor	  zijn	  aangezicht,	  en	  als	  een	  
wortel	  uit	  dorre	  aarde;	  hij	  had	  gestalte	  noch	  luister,	  dat	  wij	  hem	  zouden	  hebben	  
aangezien,	  noch	  gedaante,	  dat	  wij	  hem	  zouden	  hebben	  begeerd.	  3	  Hij	  was	  veracht	  
en	  van	  mensen	  verlaten,	  een	  man	  van	  smarten	  en	  vertrouwd	  met	  ziekte,	  ja,	  als	  
iemand,	  voor	  wie	  men	  het	  gelaat	  verbergt;	  hij	  was	  veracht	  en	  wij	  hebben	  hem	  niet	  
geacht.	  4	  Nochtans,	  onze	  ziekten	  heeU	  hij	  op	  zich	  genomen,	  en	  onze	  smarten	  
gedragen;	  wij	  echter	  hielden	  hem	  voor	  een	  geplaagde,	  een	  door	  Elohiem	  geslagene	  
en	  verdrukte.

Opmerking:	  Er	  werd	  dus	  duidelijk	  geprofeteerd	  dat	  de	  Messias	  moest	  verworpen	  
worden	  door	  de	  na(e	  want	  hoe	  zou	  hij	  anders	  kunnen	  gekruisigd	  worden	  en	  sterven	  
voor	  hun	  zonden?	  Er	  werd	  hier	  ook	  geprofeteerd	  dat	  de	  Messias	  zou	  lijden	  door	  de	  
leiderschap	  van	  de	  na(e	  en	  een	  schuldoffer	  zou	  zijn	  voor	  de	  zonden,	  zoals	  hierboven	  
vermeld	  werd,	  die	  niet	  konden	  vergeven	  worden	  onder	  het	  eerste	  verbond.

Jes	  53:5-‐12

5	  Maar	  om	  onze	  overtredingen	  werd	  hij	  doorboord,	  om	  onze	  ongerechZgheden	  
verbrijzeld;	  de	  straf	  die	  ons	  de	  vrede	  aanbrengt,	  was	  op	  hem,	  en	  door	  zijn	  striemen	  
is	  ons	  genezing	  geworden.	  6	  Wij	  allen	  dwaalden	  als	  schapen,	  wij	  wendden	  ons	  ieder	  
naar	  zijn	  eigen	  weg,	  maar	  Yahweh	  heeU	  ons	  aller	  ongerechZgheid	  op	  hem	  doen	  
neerkomen.	  7	  Hij	  werd	  mishandeld,	  maar	  hij	  liet	  zich	  verdrukken	  en	  deed	  zijn	  mond	  
niet	  open;	  als	  een	  lam	  dat	  ter	  slachZng	  geleid	  wordt,	  en	  als	  een	  schaap	  dat	  stom	  is	  
voor	  zijn	  scheerders,	  zo	  deed	  hij	  zijn	  mond	  niet	  open.	  8	  Hij	  is	  uit	  verdrukking	  en	  
gericht	  weggenomen,	  en	  wie	  onder	  zijn	  Zjdgenoten	  bedacht,	  dat	  hij	  is	  afgesneden	  
uit	  het	  land	  der	  levenden?	  Om	  de	  overtreding	  van	  Mijn	  volk	  is	  de	  plaag	  op	  hem	  
geweest.	  9	  En	  men	  stelde	  zijn	  graf	  bij	  de	  goddelozen;	  bij	  de	  rijke	  was	  hij	  in	  zijn	  dood,	  
omdat	  hij	  geen	  onrecht	  gedaan	  heeU	  en	  geen	  bedrog	  in	  zijn	  mond	  	  is	  geweest.	  10	  
Maar	  het	  behaagde	  Yahweh	  hem	  te	  verbrijzelen.	  Hij	  maakte	  hem	  ziek.	  Wanneer	  hij	  
zichzelf	  ten	  schuldoffer	  gesteld	  zal	  hebben,	  zal	  hij	  nakomelingen	  zien	  en	  een	  lang	  
leven	  hebben	  en	  het	  voornemen	  Yahweh	  zal	  door	  zijn	  hand	  voortgang	  hebben.	  11	  
Om	  zijn	  moeitevol	  lijden	  zal	  hij	  het	  zien	  tot	  verzadiging	  toe;	  door	  zijn	  kennis	  zal	  
mijn	  knecht,	  de	  rechtvaardige,	  velen	  rechtvaardige	  maken,	  en	  hun	  
ongerechZgheden	  zal	  hij	  dragen.	  12	  Daarom	  zal	  Ik	  hem	  een	  deel	  geven	  onder	  velen	  
en	  met	  machZgen	  zal	  hij	  de	  buit	  verdelen,	  omdat	  hij	  zijn	  leven	  heeU	  uitgegoten	  in	  
de	  dood,	  en	  onder	  de	  overtreders	  werdgeteld,	  terwijl	  hij	  toch	  veler	  zonden	  
gedragen	  en	  voor	  de	  overtreders	  gebeden	  heeU.

Opmerking:	  Hier	  wordt	  opnieuw	  geprofeteerd	  dat	  de	  Messias	  van	  Israël	  een	  



schuldoffer	  zou	  zijn	  voor	  de	  zonden	  van	  het	  volk	  onder	  het	  eerste	  verbond	  maar	  dat	  
hij	  ook	  de	  doodstraf	  zou	  betalen	  voor	  hun	  zonden	  als	  plaatsvervanger	  voor	  de	  
zondaren	  die	  zijn	  gevloeide	  bloed	  aanvaarden.

Lev	  17:	  11	  Want	  de	  ziel	  van	  het	  vlees	  is	  in	  het	  bloed	  en	  Ik	  heb	  het	  u	  op	  het	  altaar	  
gegeven	  om	  verzoening	  over	  uw	  zielen	  te	  doen,	  want	  het	  bloed	  bewerkt	  
verzoening	  door	  middel	  van	  de	  ziel.

Zonden	  kunnen	  niet	  zomaar	  worden	  vergeven	  want	  dat	  is	  niet	  rechtvaardig	  maar	  de	  
straf	  die	  erop	  staat	  moet	  betaalt	  worden	  en	  Yahshua	  de	  Nazareeër	  heeM	  dit	  betaald	  
door	  zijn	  bloed	  te	  laten	  vloeien	  voor	  allen	  die	  zijn	  offer	  aanvaarden	  en	  tot	  inkeer	  
komen	  van	  hun	  zonden	  en	  terugkeren	  naar	  Yahweh	  en	  Zijn	  Thora.	  Je	  zal	  nooit	  in	  de	  
SchriM	  zien	  dat	  er	  vergiffenis	  van	  zonden	  is	  zonder	  inkeer	  die	  eraan	  voorafgaat	  want	  
dat	  is	  spoaen	  met	  de	  genade	  van	  onze	  Hemelse	  Vader.

Heb	  10:26-‐31
26	  Want	  indien	  wij	  opzeWelijk	  zondigen,	  nadat	  wij	  tot	  erkentenis	  der	  waarheid	  
gekomen	  zijn,	  blijU	  er	  geen	  offer	  voor	  de	  zonden	  meer	  over,	  27	  maar	  een	  vreselijk	  
uitzicht	  op	  het	  oordeel	  en	  de	  felheid	  van	  een	  vuur	  dat	  de	  wederspannigen	  zal	  
verteren.	  28	  Indien	  iemand	  de	  wet	  van	  Mozes	  terzijde	  heeU	  gesteld,	  wordt	  hij	  
zonder	  mededogen	  gedood	  op	  het	  getuigenis	  van	  twee	  of	  drie	  personen.	  29	  
Hoeveel	  zwaarder	  straf,	  meent	  gij,	  zal	  hij	  verdienen,	  die	  de	  Zoon	  van	  Elohiem	  met	  
voeten	  heeU	  getreden,	  het	  bloed	  des	  verbonds,	  waardoor	  hij	  geheiligd	  was,	  onrein	  
geacht	  en	  de	  Geest	  der	  genade	  gesmaad	  heeU?	  30	  Want	  wij	  weten	  wie	  gezegd	  
heeU:	  "Mij	  komt	  de	  wraak	  toe,	  Ik	  zal	  het	  vergelden"!	  En	  wederom:	  "	  Yahweh	  zal	  
zijn	  	  volk	  oordelen".	  31	  Vreselijk	  is	  het,	  te	  vallen	  in	  de	  handen	  van	  de	  levende	  
Elohiem.

Opmerking:	  De	  Thora	  zegt	  in	  Deut	  19:21	  "oog	  voor	  oog,	  tand	  voor	  tand,	  leven	  voor	  
leven".	  Het	  leven	  van	  een	  dier	  is	  niet	  gelijk	  aan	  het	  leven	  van	  een	  mens,	  dus	  is	  er	  
nooit	  vergiffenis	  geschonken	  door	  het	  Levi(sche	  offersysteem	  (Heb	  10:1-‐4)	  maar	  de	  
mensen	  werden	  er	  zo	  simpelweg	  aan	  herrinerd	  dat	  ze	  verlossing	  nodig	  hebben	  en	  
dat	  die	  er	  enkel	  kan	  komen	  door	  de	  Messias	  door	  leaerlijk	  zijn	  leven	  te	  geven	  om	  
hun	  leven	  los	  te	  kopen	  indien	  ze	  hun	  zonde	  erkennen,	  tot	  inkeer	  komen	  en	  Yahshua	  
z'n	  offer	  aanvaarden.

Wat	  ook	  belangrijk	  is	  om	  te	  begrijpen	  is	  dat	  de	  Thora	  zegt:	  leven	  voor	  leven.	  Ezek	  
14:14	  zegt	  "indien	  Noah,	  Daniël	  en	  Job	  voor	  Mij	  stonden,	  zouden	  zij	  enkel	  hun	  eigen	  
leven	  redden	  en	  niet	  dat	  van	  een	  ander".	  Enkel	  als	  de	  Messias	  een	  eeuwig	  wezen	  is,	  
die	  elke	  mens	  heeM	  gemaakt	  zoals	  we	  al	  aantoonden,	  kan	  zijn	  leven	  meer	  waard	  zijn	  
dan	  alle	  levens	  van	  iedereen	  samen	  die	  hij	  geschapen	  heeM.

Iedereen	  die	  van	  oordeel	  is	  dat	  het	  offer	  van	  de	  Messias	  hen	  de	  toestemming	  geeM	  
om	  de	  Thora	  te	  overtreden	  en	  zondig	  te	  leven	  is	  beslist	  geen	  discipel	  van	  Yahshua	  de	  
Nazareeër.	  Yahshua	  kwam	  om	  ons	  van	  onze	  zonden	  te	  redden	  maar	  niet	  in	  onze	  
zonden	  en	  eenmaal	  iemand	  zijn	  gevloeide	  bloed	  aanvaardt	  voor	  de	  vergiffenis	  van	  



die	  zonden,	  dan	  moet	  hij	  of	  zij	  wandelen	  in	  de	  nieuwheid	  des	  levens	  en	  streven	  om	  
zo	  goed	  mogelijk	  de	  geest	  der	  Thora	  te	  volgen	  en	  een	  leven	  offer	  zijn	  zoals	  Yahshua	  
dat	  was.

Rom	  8:1-‐4

1	  Zo	  is	  er	  dan	  nu	  geen	  veroordeling	  voor	  hen,	  die	  in	  Yahshua	  Messias	  zijn.	  2	  Want	  de	  
wet	  van	  de	  Geest	  des	  levens	  heeU	  u	  in	  Yahshua	  Messias	  vrijgemaakt,	  van	  de	  wet	  
der	  zonde	  en	  des	  doods.	  3	  Want	  wat	  de	  wet	  niet	  vermocht,	  omdat	  zij	  zwak	  was	  
door	  het	  vlees-‐	  Elohim	  heeU,	  door	  zijn	  eigen	  Zoon	  te	  zenden	  in	  een	  vlees,	  aan	  dat	  
der	  zonde	  gelijk,	  en	  wel	  om	  de	  zonde,	  de	  zonde	  veroordeeld	  in	  het	  vlees,	  4	  opdat	  de	  
eis	  der	  wet	  vervuld	  zou	  worden	  in	  ons,	  die	  niet	  naar	  het	  vlees	  wandelen,	  doch	  naar	  
de	  Geest.

De	  Thora	  is	  perfect	  maar	  wij	  zijn	  dat	  niet	  en	  de	  zwakte	  van	  de	  Thora	  is	  dat	  het	  
iemand	  dan	  wel	  kan	  leren	  goed	  van	  fout	  te	  onderscheiden	  maar	  het	  verandert	  niet	  
het	  hart	  om	  effec(ef	  het	  goede	  te	  doen.	  Onze	  menselijke	  aard	  sinds	  Adam	  en	  Hawa	  
is	  haat	  tegenover	  Yahweh	  en	  Zijn	  Thora	  en	  slechts	  door	  Zijn	  Geest	  te	  ontvangen	  kan	  
die	  haat	  voor	  Hem	  en	  Zijn	  Thora	  omgezet	  worden	  tot	  liefde	  voor	  Hem	  en	  Zijn	  Woord.

Rom	  8:	  7-‐8

7	  Daarom	  dat	  de	  gezindheid	  van	  het	  vlees	  vijandschap	  is	  tegen	  Elohim;	  want	  het	  
onderwerpt	  zich	  niet	  aan	  de	  wet	  Elohim;	  trouwens,	  het	  kan	  dat	  ook	  niet:	  8	  zij,	  die	  in	  
het	  vlees	  zijn,	  kunnen	  Elohim	  niet	  behagen.

Maar	  eenmaal	  men	  tot	  inkeer	  komt	  van	  zonde	  en	  het	  bloed	  van	  Yahshua	  uit	  Nazareth	  
ter	  vervanging	  voor	  de	  straf	  die	  op	  de	  zonde	  staat	  accepteert,	  gedoopt	  wordt	  in	  Zijn	  
Naam,	  dan	  pas	  ontvang	  je	  de	  gave	  van	  de	  Heilige	  Geest	  die	  jouw	  gedachten	  en	  hart	  
veranderen	  kan	  en	  niet	  meer	  tegen	  Zijn	  Thora	  vecht	  maar	  om	  die	  lief	  te	  hebben.	  
Door	  onder	  het	  geschenk	  van	  Yahweh	  te	  schuilen	  (dat	  is;	  het	  bloed	  van	  Zijn	  Zoon)	  
doet	  dat	  niet	  af	  van	  de	  Thora	  maar	  beves(gt	  die	  eerder	  voor	  ware	  gelovigen.	  (zie	  les	  
een	  "deel	  worden	  van	  het	  Nieuwe	  Verbond")

Rom	  3:31

Stellen	  wij	  dan	  door	  het	  geloof	  de	  Torah	  buiten	  werking?	  Volstrekt	  niet!;	  veeleer	  
bevesZgen	  wij	  de	  Torah

Laten	  we	  nogmaals	  een	  paar	  historische	  feiten	  bekijken	  die	  Jesaja	  53	  bevat	  waaruit	  
we	  kunnen	  zien	  dat	  er	  slechts	  één	  persoon	  is	  in	  de	  geschiedenis	  van	  Israël	  die	  deze	  
verzen	  vervuld	  heeM.

ProfeZe	  in	  de	  	  Thenakh

Jes	  53:7

Hij	  werd	  mishandeld,	  maar	  hij	  liet	  zich	  verdrukken	  en	  deed	  zijn	  mond	  niet	  open;	  als	  



een	  lam	  dat	  ter	  slachZng	  geleid	  wordt,	  en	  als	  een	  schaap	  dat	  stom	  is	  voor	  zijn	  
scheerders,	  zo	  deed	  hij	  zijn	  mond	  niet	  open.

Nieuw	  TestamenZsche	  vervulling

Mat	  26:62-‐63

62	  En	  de	  hogepriester	  stond	  op	  en	  zeide	  tot	  Hem:	  GeeU	  Gij	  geen	  antwoord;	  wat	  
getuigen	  dezen	  tegen	  U?	  63	  Maar	  Yahshua	  bleef	  zwijgen.	  63	  En	  de	  hogepriest	  zeide	  
tot	  Hem:	  Ik	  bezweer	  U	  bij	  de	  levende	  Elohim,	  dat	  Gij	  ons	  zegt,	  of	  Gij	  zijt	  de	  Messias,	  
de	  Zoon	  van	  Elohim

ProfeZe	  in	  de	  Thenakh

Jes	  53:9

En	  men	  stelde	  zijn	  graf	  bij	  de	  goddelozen;	  bij	  de	  rijke	  was	  hij	  in	  zijn	  dood,	  maar	  toch	  
hij	  geen	  onrecht	  gedaan	  heeU	  en	  geen	  bedrog	  in	  zijn	  mond	  is	  geweest.

Nieuw	  TestamenZsche	  vervulling

Mat	  27:	  38	  Toen	  werden	  met	  Hem	  twee	  rovers	  gekruisigd,	  ëën	  aan	  zijn	  rechterzijde	  
en	  ëën	  aan	  zijn	  linkerzijde.

Mat	  27:57-‐60

57	  Toen	  het	  nu	  avond	  geworden	  was,	  kwam	  een	  rijk	  man	  van	  Arimatea,	  genaamd	  
Josef,	  die	  eveneens	  een	  discipel	  van	  Yahshua	  geworden	  was.	  58	  Deze	  ging	  naar	  
Pilatus	  en	  vroeg	  hem	  om	  het	  lichaam	  van	  Yahshua.	  Toen	  beval	  Pilatus	  het	  hem	  te	  
geven.	  59	  En	  Josef	  nam	  het	  lichaam	  en	  wikkelde	  het	  in	  zuiver	  linnen,	  60	  en	  hij	  legde	  
het	  in	  zijn	  nieuw	  graf,	  dat	  hij	  in	  de	  rots	  had	  laten	  uithouwen,	  en	  na	  een	  grote	  steen	  
voor	  de	  ingang	  van	  het	  graf	  te	  hebben	  gewenteld,	  ging	  hij	  heen.

Er	  zijn	  nog	  andere	  verzen	  aangaande	  de	  Messias	  van	  Israël:

ProfeZe	  in	  de	  Thenakh

Psa	  22:	  18	  Zij	  verdelen	  mijn	  klederen	  onder	  elkander	  en	  werpen	  het	  lot	  over	  mijn	  
gewaad.

Nieuw	  TestamenZsche	  vervulling
Mat	  27:35	  	  Nadat	  zij	  Hem	  gekruisigd	  hadden,	  verdeelden	  zij	  zijn	  klederen	  door	  het	  
lot	  te	  werpen	  zodat	  vervuld	  werd	  wat	  gesproken	  werd	  door	  de	  profeet:	  "Zij	  
verdeelden	  mijn	  kleren	  onderling	  en	  zij	  wierpen	  een	  lot	  voor	  mijn	  kleren."

ProfeZe	  in	  de	  Thenakh

Psa	  69:22	  Ja	  zij	  gaven	  mij	  gif	  tot	  spijze,	  en	  lieten	  mij	  in	  mijn	  dorst	  azijn	  drinken.

Nieuw	  TestamenZsche	  vervulling



Mat	  27:48	  En	  ter	  stond	  liep	  een	  van	  hen	  toe	  en	  nam	  een	  spons,	  drenkte	  die	  met	  
azijn,	  stak	  ze	  op	  een	  riet	  en	  "gaf	  Hem	  te	  drinken".

ProfeZe	  in	  de	  Thenakh

Zac	  11:	  12-‐13

12	  En	  ik	  heb	  tot	  hen	  gezegd:	  Indien	  het	  goed	  is	  in	  uw	  ogen,	  geeU	  mijn	  loon,	  maar	  
indien	  niet,	  laat	  het.	  Toen	  wogen	  zij	  mijn	  loon	  af:	  derZg	  zilverstukken.	  13	  En	  Yahweh	  
zeide	  tot	  mij:	  Werp	  dat	  de	  poWenbakker	  toe;	  een	  heerlijke	  prijs	  waarop	  Ik	  
hunnerzijds	  geschat	  ben,	  en	  Ik	  heb	  de	  derZg	  zilverstukken	  genomen	  en	  die	  in	  het	  
huis	  van	  Yahweh	  de	  poWenbakker	  toegeworpen.

Nieuw	  TestamenZsche	  vervulling

Mat	  27:3-‐10

3	  Toen	  kreeg	  Jehoeda,	  die	  Hem	  verraden	  had,	  berouw,	  daar	  hij	  zag,	  dat	  Hij	  
veroordeeld	  was,	  en	  hij	  bracht	  de	  derZg	  zilverstukken	  aan	  de	  overpriesters	  en	  
oudesten	  terug.	  4	  en	  hij	  sprak:	  Ik	  heb	  gezondigd,	  onschuldig	  bloed	  verraden!	  Maar	  
zij	  zeiden:	  Wat	  gaat	  ons	  dit	  aan?	  Gij	  moet	  zelf	  maar	  zien	  wat	  ervan	  komt!	  5	  En	  de	  
zilverstukken	  in	  de	  tempel	  werpende,	  verwijderde	  hij	  zich;	  daarop	  ging	  hij	  heen	  en	  
verhing	  zich.	  6	  De	  overpriesters	  namen	  de	  zilverstukken	  en	  zeiden:	  Wij	  mogen	  die	  
niet	  in	  de	  offerkist	  doen,	  want	  het	  is	  bloedgeld.	  7	  En	  zij	  namen	  het	  besluit	  daarvoor	  
het	  land	  van	  de	  poWenbakker	  te	  kopen	  als	  begraafplaats	  voor	  de	  vreemdelingen.	  8	  
Daarom	  heet	  dat	  land	  Bloedakker,	  tot	  heden	  toe.	  9	  Toen	  werd	  vervuld	  hetgeen	  
gesproken	  is	  door	  de	  profeet	  (Griekse	  vertaling	  voegt	  "Jeremia"	  toe	  maar	  het	  
originele	  Aramees	  heeJ	  slechts	  "de	  profeet"	  want	  dit	  citaat	  komt	  uit	  Zacharia	  niet	  
Jeremia!),	  toen	  hij	  zeide:	  En	  zij	  namen	  de	  der<g	  zilverstukken,	  de	  gescha@e	  waarde	  
van	  de	  gescha@e,	  die	  zij	  geschat	  hadden	  van	  de	  zonen	  van	  Israël,	  10	  en	  gaven	  die	  
voor	  het	  land	  van	  de	  po@enbakker,	  gelijk	  Adonai	  mij	  had	  opgedragen.

Opmerking:	  Als	  iemand	  eerlijk	  is	  met	  zichzelf,	  dan	  moet	  men	  toegeven	  dat	  het	  
onmogelijk	  is	  dat	  één	  man	  deze	  profe(eën	  vervullen	  kan	  en	  toch	  niet	  de	  Messias	  zou	  
zijn.	  Hoe	  kon	  Yahshua	  de	  soldaten	  onder	  dwang	  zeaen	  om	  het	  lot	  te	  werpen	  voor	  zijn	  
kleren	  of	  om	  een	  rijke	  man	  te	  dwingen	  hem	  te	  begraven	  na	  zijn	  dood?

Zelfs	  het	  preciese	  (jds(p	  van	  zijn	  komst	  werd	  door	  Daniël	  voorzegd.

Dan	  9:24-‐26

24	  ZevenZg	  weken	  zijn	  bepaald	  over	  uw	  volk	  en	  uw	  heilige	  stad,	  om	  de	  overtreding	  
te	  voleindigen,	  de	  zonde	  af	  te	  sluiten,	  de	  ongerechZgheid	  te	  verzoenen,	  en	  om	  
eeuwige	  gerechZgheid	  te	  brengen,	  gezicht	  en	  profeet	  te	  bezegelen	  en	  iets	  
allerheiligst	  te	  zalven.	  25	  Weet	  dan	  en	  versta:	  vanaf	  het	  ogenblik,	  dat	  het	  woord	  
uitging	  om	  Jeruzalem	  te	  herstellen	  en	  te	  herbouwen	  tot	  op	  een	  Gezalfde/Messias,	  
een	  vorst,	  zijn	  zeven	  weken;	  en	  tweeënzesZg	  weken	  lang	  zal	  het	  hersteld	  en	  
herbouwd	  blijven,	  met	  plein	  en	  gracht,	  maar	  in	  de	  druk	  der	  Zjden.	  26	  En	  na	  de	  



tweeënzesZg	  weken	  zal	  een	  Gezalfde/Messias	  worden	  uitgeroeid,	  terwijl	  er	  niets	  
tegen	  hem	  is	  en	  het	  volk	  van	  een	  vorst	  die	  komen	  zal,	  zal	  de	  stad	  en	  het	  heiligdom	  
te	  gronde	  richten,	  maar	  zijn	  einde	  zal	  zijn	  in	  de	  overstroming;	  en	  tot	  het	  einde	  toe	  
zal	  er	  strijd	  zijn:	  verwoesZngen,	  waartoe	  vast	  besloten	  is.

Opmerking:	  Deze	  profe(e	  die	  geschreven	  werd	  door	  de	  profeet	  Daniël	  zegt	  dat	  er	  70	  
weken	  van	  jaren	  zouden	  zijn	  tot	  Jeruzalem	  terug	  de	  stad	  van	  vrede	  zou	  zijn	  zoals	  hier	  
geprofeteerd	  werd,	  daarna	  staat	  er	  in	  vers	  26	  dat	  er,	  vanaf	  het	  moment	  dat	  het	  
decreet	  er	  is	  om	  Jeruzalem	  en	  haar	  muren	  te	  herbouwen,	  69	  weken	  of	  483	  jaren	  
zouden	  voorbijgaan	  tot	  de	  komst	  van	  de	  Messias.

Dit	  decreet	  kwam	  er	  bij	  Artaxexes	  in	  het	  jaar	  457	  v.	  Ch.,	  dus	  als	  je	  daar	  483	  jaar	  bij	  
optelt	  dan	  kom	  je	  uit	  bij	  het	  jaar	  27	  als	  het	  jaar	  van	  de	  komst	  der	  Messias	  (vergeet	  
niet	  dat	  er	  geen	  "nul"	  jaar	  bestaat).	  Dat	  is	  precies	  het	  jaar	  waarop	  Yahshua	  zijn	  
bediening	  begon.	  Nu	  moet	  er	  luidop	  de	  vraag	  gesteld	  worden,	  indien	  Yahshua	  niet	  de	  
Messias	  van	  Israël	  is,	  wie	  was	  dan	  de	  Messias	  die	  op	  het	  toneel	  verscheen	  in	  dat	  
jaar?	  Vergeet	  niet	  dat	  aan	  de	  hand	  van	  Maleakhi	  en	  andere	  delen	  der	  SchriM,	  hij	  
moest	  verschijnen	  vóór	  de	  verwoes(ng	  van	  de	  Tempel	  in	  het	  jaar	  70.	  Kijk	  naar	  vers	  
26,	  daar	  staat	  ook	  dat	  er	  een	  volk	  van	  een	  komende	  (Romeinse)	  prins	  het	  Heiligdom	  
m.a.w.	  de	  Tempel	  zou	  vernie(gen.	  Wat	  opnieuw	  aantoont	  dat	  de	  Messias	  moest	  
komen	  vóór	  de	  Tempel	  werd	  verwoest.

Vers	  26	  zegt	  daarnaast	  ook	  dat	  hij	  "zal	  worden	  afgesneden"	  (vermoord),	  maar	  niet	  
voor	  zichzelf	  maar	  de	  zonden	  van	  het	  volk	  zoals	  Jesaja	  al	  zei.	  Enkel	  Yahshua	  van	  
Nazareth	  heeM	  deze	  profe(eën	  vervuld	  en	  dat	  leaerlijk	  zoals	  het	  er	  staat.

De	  2	  laatste	  profe(eën	  zijn	  de	  beste.	  De	  eerste	  toont	  aan	  dat	  de	  Messias,	  die	  zou	  
sterven	  voor	  de	  zonden	  van	  Israël,	  niet	  zou	  worden	  achtergelaten	  in	  het	  graf	  maar	  
dat	  hij	  voorzeker	  zou	  opgewekt	  worden	  door	  Yahweh	  de	  Vader	  in	  de	  Hemel,	  wat	  
opnieuw	  wijst	  op	  twee	  aparte	  wezens	  want	  indien	  Yahshua	  de	  Vader	  in	  de	  Hemel	  
was,	  wie	  heeM	  hem	  dan	  uit	  de	  doden	  opgewekt?

ProfeZe	  in	  de	  Thenakh

Psa	  16:10

Want	  Gij	  geeU	  mijn	  ziel	  niet	  prijs	  aan	  het	  Sheol;	  noch	  laat	  Gij	  uw	  Heilige	  de	  groeve	  
zien.

Nieuw	  TestamenZsche	  vervulling

Mat	  28:5-‐7

5	  Doch	  de	  engel	  antwoordde	  en	  zeide	  tot	  de	  vrouwen:	  Weest	  gij	  niet	  bevreesd,	  
want	  ik	  weet,	  dat	  gij	  Yahshua	  zoekt,	  de	  gekruisigde.	  6	  Hij	  is	  hier	  niet,	  want	  Hij	  is	  
opgewekt,	  gelijk	  Hij	  gezegd	  heeU;	  komt,	  ziet	  de	  plaats,	  waar	  Hij	  gelegen	  heeU.	  7	  En	  
gaat	  terstond	  op	  weg	  en	  zegt	  zijn	  discipelen,	  dat	  Hij	  is	  opgewekt	  uit	  de	  doden.



De	  Messias	  van	  Israël	  heeM	  niet	  alleen	  de	  zonde	  overwonnen	  maar	  ook	  de	  dood	  en	  
zit	  nu	  aan	  de	  rechterhand	  van	  de	  Vader	  in	  de	  Hemel

Psa	  110:	  1	  (Van	  Dawid,	  een	  psalm)	  Aldus	  luidt	  het	  woord	  van	  Yahweh	  tot	  Adoni:	  Zet	  
u	  aan	  mijn	  rechterhand,	  totdat	  Ik	  uw	  vijanden	  gelegd	  heb	  als	  een	  voetbank	  voor	  
uw	  voeten.

Heb	  10:12-‐13

12	  maar	  deze	  echter	  is,	  na	  ëën	  offer	  voor	  de	  zonden	  te	  hebben	  gebracht,	  voor	  alZjd	  
gezeten	  aan	  de	  rechterhand	  van	  Yahweh.	  13	  voorts	  afwachtende,	  totdat	  zijn	  
vijanden	  gemaakt	  worden	  tot	  een	  voetbank	  voor	  zijn	  voeten.

En	  de	  laatste	  profe(e	  is	  de	  beste	  want	  het	  spreekt	  van	  de	  terugkomst	  van	  de	  Messias	  
van	  Israël	  en	  dat	  de	  Joodse	  na(e	  hem	  zal	  aanvaarden	  bij	  zijn	  wederkomst.

Zac	  12:	  10	  Ik	  zal	  over	  het	  huis	  van	  David	  en	  over	  de	  inwoners	  van	  Jeruzalem	  
uitgieten	  de	  Geest	  der	  genade	  en	  der	  gebeden;	  zij	  zullen	  hem	  aanschouwen,	  die	  zij	  
doorstoken	  hebben,	  en	  over	  hem	  een	  rouwklacht	  over	  een	  enig	  kind,	  ja	  zij	  zullen	  
over	  hem	  biWer	  leed	  dragen	  als	  het	  leed	  om	  een	  eerstgeborene.

Zac	  12:12

Het	  land	  zal	  een	  rouwklacht	  aanheffen,	  alle	  geslachten	  afzonderlijk;	  het	  geslacht	  
van	  het	  huis	  van	  David	  afzonderlijk	  en	  hun	  vrouwen	  afzonderlijk,	  het	  geslacht	  van	  
het	  huis	  van	  Natan	  afzonderlijk	  en	  hun	  vrouwen	  afzonderlijk.	  (opmerking)

Opmerking:	  Er	  is	  maar	  één	  persoon	  in	  de	  geschiedenis	  (van	  Israël)	  die	  deze	  
profe(eën	  allemaal	  heeM	  vervuld:	  Yahshua	  de	  Nazareeër.	  Hij	  alleen	  werd	  uit	  een	  
maagd	  geboren,	  liet	  de	  doden	  opstaan,	  genas	  de	  blinden-‐doven-‐huidzieken,	  
kruisigde	  de	  zonden	  die	  gepleegd	  werden	  onder	  het	  eerste	  verbond	  en	  werd	  op	  de	  
3de	  dag	  naar	  de	  SchriM	  uit	  de	  doden	  opgewekt	  door	  de	  Vader	  in	  de	  Hemel	  en	  hij	  
komt	  gauw	  terug	  om	  de	  rest	  van	  de	  verzen	  te	  vervullen	  die	  spreken	  over	  zijn	  zijn	  
troon	  en	  de	  troon	  van	  zijn	  vader	  David,	  eeuwig.

1	  Kron	  17:10b-‐14

10b	  Ook	  kondig	  Ik	  u	  aan:	  Yahweh	  zal	  u	  een	  huis	  bouwen.	  11	  Wanneer	  uw	  dagen	  
vervuld	  zijn	  om	  tot	  uw	  vaderen	  te	  gaan,	  dan	  zal	  Ik	  uw	  nakomeling	  na	  u	  doen	  
optreden,	  een	  van	  uw	  zonen,	  en	  Ik	  zal	  zijn	  koningschap	  bevesZgen.	  12	  Die	  zal	  Mij	  
een	  huis	  bouwen,	  en	  Ik	  zal	  zijn	  troon	  voor	  immer	  bevesZgen.	  13	  Ik	  zal	  hem	  tot	  een	  
Vader	  zijn	  en	  hij	  zal	  Mij	  tot	  een	  Zoon	  zijn;	  mijn	  goederZerenheid	  zal	  Ik	  niet	  van	  hem	  
doen	  wijken,	  zoals	  Ik	  haar	  van	  uw	  voorganger	  heb	  doen	  wijken.	  14	  Ik	  zal	  hem	  voor	  
immer	  in	  mijn	  huis	  en	  in	  mijn	  koninkrijk	  aanstellen,	  en	  zijn	  troon	  zal	  vast	  staan	  voor	  
alZjd.

Bij	  Yahshua	  zijn	  eerste	  komst	  las	  hij	  in	  de	  synagoge	  van	  Nazareth,	  verzen	  uit	  de	  
SchriM,	  met	  name	  Jesaja	  61	  en	  alleen	  het	  eerste	  deel	  van	  vers	  2	  van	  hetzelfde	  



hoofdstuk.

Luc	  4:16-‐19

16	  En	  Hij	  kwam	  te	  Nazaret,	  waar	  Hij	  opgevoed	  was,	  en	  Hij	  ging	  volgens	  zijn	  
gewoonte	  op	  de	  Sabbatdag	  naar	  de	  synagoge	  en	  stond	  op	  om	  voor	  te	  lezen.	  17	  En	  
Hem	  werd	  het	  boek	  van	  de	  profeet	  Jesaja	  terhand	  gesteld	  en	  toen	  Hij	  het	  boek	  
geopend	  had,	  vond	  Hij	  de	  plaats,	  waar	  geschreven	  is:18	  De	  Geest	  van	  Yahweh	  is	  op	  
Mij,	  daarom,	  dat	  Hij	  Mij	  gezalfd	  heeU,	  om	  aan	  armen	  het	  evangelie	  te	  brengen,	  en	  
Hij	  heeU	  Mij	  gezonden	  19	  om	  aan	  gevangenen	  loslaZng	  te	  verkondingen	  en	  aan	  
blinden	  het	  gezicht,	  om	  verbrokenen	  heen	  te	  zenden	  in	  vrijheid,	  om	  te	  verkondigen	  
het	  aangename	  jaar	  van	  Yahweh	  (het	  Jubeljaar).

Dat	  was	  de	  missie	  bij	  zijn	  eerste	  komst	  naar	  de	  aarde,	  om	  de	  vrijheid	  te	  prediken	  aan	  
zij	  die	  gevangen	  waren	  sinds	  de	  dag	  van	  Adam,	  gevangen	  door	  hun	  gevallen	  
menselijke	  aard.	  Dat	  is	  nog	  steeds	  de	  boodschap	  overigens.	  Terwijl	  Jesaja	  61:2,3	  en	  4	  
wel	  duidelijk	  een	  wederkomst	  aantonen	  want	  Yahshua	  komt	  spoedig	  terug	  om	  de	  
zondaren	  en	  onrechtvaardigen	  uit	  zijn	  Koninkrijk	  te	  werpen,	  voordat	  hij	  de	  hele	  
aarde	  vanuit	  Jeruzalem	  zal	  regeren	  voor	  het	  7de	  millenium	  der	  mensheid.	  Dat	  is	  het	  
tweede	  deel	  van	  Jesaja	  61:2-‐4	  en	  overigens	  het	  doel	  van	  zijn	  wederkomst.

Jes	  61:2-‐4

2	  om	  uit	  te	  roepen	  een	  jaar	  van	  het	  welbehagen	  van	  Yahweh	  en	  een	  dag	  der	  wrake	  
van	  onze	  Elohiem;	  om	  alle	  treurenden	  te	  troosten,	  3	  om	  over	  de	  treurenden	  van	  
Sion	  te	  beschikken,	  dat	  men	  hun	  geve	  hoofdsieraad	  in	  plaats	  van	  as,	  vreugdeolie	  in	  
plaats	  van	  rouw,	  een	  lofgewaad	  in	  plaats	  van	  een	  kwijnende	  geest.	  En	  men	  zal	  hen	  
noemen:	  Terebinten	  der	  gerechZgheid,	  een	  planZng	  van	  Yahweh,	  tot	  zijn	  
verheerlijking.	  4	  Zij	  zullen	  de	  overoude	  puinhopen	  herbouwen,	  het	  verwoeste	  uit	  
vroeger	  Zjd	  doen	  herrijzen	  en	  de	  steden	  vernieuwen,	  die	  in	  puin	  liggen,	  die	  
verwoest	  hebben	  gelegen	  van	  geslacht	  op	  geslacht.

Ope	  19:11-‐16

11	  En	  Ik	  zag	  de	  hemel	  geopend,	  en	  zie,	  een	  wit	  paard;	  en	  Hij,	  die	  daarop	  zat,	  wordt	  
genoemd	  Getrouw	  en	  WaarachZg,	  en	  Hij	  velt	  vonnis	  en	  voert	  oorlog	  in	  
gerechZgheid.	  12	  En	  zijn	  ogen	  waren	  een	  vuurvlamen	  op	  zijn	  hoofd	  waren	  vele	  
kronen	  en	  Hij	  droeg	  een	  geschreven	  naam,	  die	  niemand	  weet	  dan	  Hijzelf.	  13	  En	  Hij	  
was	  bekleed	  met	  een	  kleed,	  dat	  in	  bloed	  geverfd	  was,	  en	  zijn	  naam	  is	  genoemd:	  het	  
Woord	  van	  Elohiem.	  14	  In	  de	  heerscharen,	  die	  in	  de	  hemel	  zijn,	  volgden	  Hem	  op	  
wiWe	  paarden,	  gehuld	  in	  wit	  en	  smeWeloos	  fijn	  linnen.	  15	  En	  uit	  zijn	  mond	  komt	  een	  
scherp	  zwaard,	  om	  daar	  mede	  de	  heidenen	  te	  slaan.	  En	  HIjzelf	  zal	  hen	  hoeden	  met	  
een	  ijzeren	  staf	  en	  Hijzelf	  treedt	  de	  persbak	  van	  de	  wijn	  der	  gramschap	  van	  de	  
toorn	  van	  Elohiem,	  de	  AlmachZgen.	  16	  En	  Hij	  heeU	  op	  zijn	  kleed	  en	  op	  zijn	  zijn	  dij	  
geschreven	  de	  naam:	  KONING	  DER	  KONINGN	  EN	  HERE	  DER	  HEREN.

Conclusie:	  Yahshua,	  de	  Messias	  van	  Israël	  komt	  terug	  vóór	  het	  Jubeljaar	  om	  zijn	  



Koninkrijk	  te	  beves(gen	  vanuit	  Jeruzalem	  maar	  deze	  keer	  komt	  hij	  niet	  als	  het	  Lam	  
van	  Yahweh	  die	  de	  prijs	  van	  de	  zonde	  betaalt,	  dat	  heeM	  hij	  al	  volbracht.	  Hij	  komt	  als	  
de	  Leeuw	  van	  Jehoeda	  om	  alle	  onrechtvaardigheid	  te	  verbranden	  en	  om	  met	  zijn	  
uitverkorenen	  eeuwig	  te	  regeren	  (Heb	  9:27).	  Vele	  SchriMdelen	  zoals	  Jesaja	  53	  tonen	  
aan	  dat	  de	  eerste	  komst	  der	  Messias	  de	  prijs	  van	  de	  zonde	  moest	  betalen	  maar	  
andere	  verzen	  zoals	  Zech	  14	  toont	  duidelijk	  aan	  dat	  de	  Messias	  opnieuw	  zal	  komen	  
om	  de	  vijanden	  van	  Israël	  te	  bestrijden	  en	  het	  Koninkrijk	  van	  Yahweh	  te	  beves(gen.

Er	  is	  geen	  twijfel	  mogelijk	  dat	  de	  SchriM	  spreekt	  van	  een	  Messias	  die	  twee	  keer	  komt,	  
mits	  Jesaja	  9:6	  spreekt	  over	  een	  kind	  dat	  zal	  geboren	  worden,	  net	  zoals	  Jesaja	  
7:13-‐14,	  terwijl	  Zacharia	  14,	  Jesaja	  63:1-‐10	  en	  Op	  19:11-‐16	  duidelijk	  tonen	  dat	  de	  
Messias	  uit	  de	  Hemel	  komt	  om	  de	  vijanden	  van	  Yahweh	  te	  bestrijden.

Zelfs	  in	  de	  oudste	  geschriMen	  van	  Israël	  werd	  er	  geprofeteerd	  over	  twee	  Messiassen;	  
Mashiah	  ben	  Josef,	  de	  lijdende	  dienstknecht	  én	  Mashiah	  ben	  Dawid,	  de	  regerende	  
koning.	  En	  de	  rabbijnse	  geschriMen	  geven	  zelfs	  toe	  dat	  Mashiah	  ben	  Josef	  moet	  
sterven	  voor	  de	  zonden	  van	  het	  volk	  en	  dat	  daarna	  Mashiah	  ben	  Dawid	  zal	  komt	  en	  
hem	  doen	  opstaan.	  Zij	  hadden	  simpelweg	  niet	  door	  dat	  het	  dezelfde	  Messias	  was	  die	  
twee	  keer	  zou	  komen	  en	  Yahweh	  de	  Vader	  was	  Diegenen	  die	  hem	  deed	  opstaan.	  (Ps	  
16:10-‐11)

De	  Messias	  van	  Israël	  was	  een	  Judeeër	  uit	  het	  huis	  van	  David.	  Hij	  was	  geen	  Griek,	  
noch	  had	  hij	  een	  Griekse	  naam.	  Hij	  leefde	  als	  een	  Judeeër,	  at	  zoals	  een	  Judeeër	  en	  
leefde	  volgens	  alle	  gewoonten	  die	  hij	  had	  omwille	  van	  zijn	  Israëli(sche	  a\omst.	  Pas	  
honderden	  jaren	  later	  (!)	  kwamen	  heidense	  Griekse	  historici	  die	  van	  hem	  een	  Griek	  
maakten,	  met	  een	  Griekse	  naam	  en	  een	  Griekse	  persoonlijkheid	  maar	  de	  echte	  
Messias	  van	  Israël	  kwam	  om	  te	  sterven	  voor	  zijn	  na(e	  Israël	  en	  de	  zonden	  die	  onder	  
het	  eerste	  verbond	  werden	  gepleegd.	  Hij	  prak(seerde	  de	  Thora	  perfect	  en	  dus	  eerde	  
hij	  de	  sjabbath	  elke	  week,	  ging	  naar	  Jeruzalem	  om	  de	  Bijbelse	  Feesten	  te	  vieren	  en	  
riep	  zijn	  hemelse	  Vader	  aan	  met	  Zijn	  enige	  ware	  Naam;	  YaHWeH.

Hij	  genas	  ook	  de	  zieken,	  reinigde	  de	  huidzieken,	  de	  kreupelen	  en	  de	  blinden,	  hij	  
wekte	  zelfs	  de	  doden	  op.	  Hij	  s(erf	  voor	  de	  doodzonden	  die	  gepleegd	  werden	  onder	  
het	  eerste	  verbond,	  s(erf	  en	  werd	  opgewekt	  door	  Yahweh	  de	  Vader,	  waardoor	  hij	  nu	  
aan	  Zijn	  rechterhand	  zit	  in	  de	  Hemel	  en	  hij	  zal	  gauw	  terugkomen	  om	  het	  Koninkrijk	  
van	  Yahweh	  te	  beves(gen	  op	  deze	  aarde.

Heb	  8:	  8-‐12

8	  Want	  Hij	  berispt	  hen,	  als	  Hij	  zegt:	  Zie,	  er	  komen	  dagen,	  spreekt	  Yahweh,	  dat	  Ik	  
voor	  het	  huis	  	  Israël	  en	  het	  huis	  Juda	  een	  nieuw	  verbond	  tot	  stand	  zal	  brengen,	  9	  
niet	  zoals	  het	  verbond,	  dat	  Ik	  met	  hun	  vaderen	  maakte	  ten	  dage,	  dat	  Ik	  hen	  bij	  de	  
hand	  nam	  om	  hen	  uit	  het	  land	  Egypte	  te	  leiden,	  want	  zij	  hebben	  zich	  niet	  
gehouden	  aan	  mijn	  verbond	  en	  Ik	  heb	  Mij	  niet	  meer	  om	  hen	  bekomerd,	  spreekt	  
Yahweh.	  10	  Want	  dit	  is	  het	  verbond,	  waarmede	  Ik	  Mij	  verbinden	  zal	  aan	  het	  huis	  
Israel	  na	  die	  dagen,	  spreekt	  Yahweh:	  Ik	  zal	  mijn	  weWen	  in	  hun	  verstand	  leggen,	  en	  



Ik	  zal	  die	  in	  hun	  harten	  schrijven,	  en	  Ik	  zal	  hun	  tot	  een	  Elohim	  zijn	  en	  zij	  zullen	  Mij	  
tot	  een	  volk	  zijn.11	  En	  niet	  langer	  zullen	  zij	  een	  ieder	  zijn	  medeburger,	  en	  een	  ieder	  
zijn	  broeder	  Ken	  Yahweh,	  want	  allen	  zullen	  zij	  Mij	  kennen,	  van	  de	  kleinste	  tot	  de	  
grootste	  onder	  hen.	  12	  Want	  Ik	  zal	  genadig	  zijn	  over	  hun	  ongerechZgheden,	  en	  hun	  
zonden	  zal	  Ik	  niet	  meer	  gedenken.

Gal	  3:27-‐29

27	  Want	  gij	  allen,	  die	  in	  Messias	  gedoopt	  zijt,	  hebt	  u	  met	  Messias	  bekleed.	  28	  Hierbij	  
is	  geen	  sprake	  van	  Jood	  of	  Griek,	  val	  slaaf	  of	  vrije,	  van	  mannalijk	  en	  vrouwelijk:	  gij	  
allen	  zit	  immers	  ëën	  in	  Messias	  Yahshua.29	  Indien	  gij	  nu	  van	  Messias	  zijt,	  dan	  zijt	  gij	  
zaad	  van	  Abraham,	  en	  naar	  de	  beloUe	  erfgenamen.

Ter	  herrinering

1)	  Yahshua	  is	  de	  enige	  persoon	  die	  ooit	  heeM	  geleefd	  die	  alle	  Messiaanse	  
verplich(ngen	  naar	  de	  SchriM	  heeM	  vervuld.
2)	  Yahshua	  is	  beslist	  niet	  Yahweh	  de	  Vader	  maar	  hij	  is	  de	  Zoon	  van	  Yahweh
3)	  Yahshua	  had	  een	  eeuwig	  voor-‐bestaan	  bij	  Yahweh	  de	  Vadere	  en	  was	  mede-‐
schepper	  van	  alle	  dingen.
4)	  Yahshua	  s(erf	  om	  de	  prijs	  van	  alle	  zonden	  te	  betalen	  voor	  zij	  die	  tot	  inkeer	  komen	  
en	  in	  geloof	  zijn	  offer	  aanvaarden	  als	  verlossing	  van	  hun	  zonden.
5)	  Als	  zijnde	  de	  Messias	  van	  Israël,	  komt	  Yahshua	  terug	  om	  te	  regeren	  als	  koning	  van	  
vredein	  het	  duizendjarige	  rijk.
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