


Samenvatting: Waarom Chanukah vieren?
• Verborgen identiteit is een rode draad in Gods Woord.

• 1) Vervulling van een profetie

• 2) Overwinning op afgoderij

• 3) Geheugensteun/blik op de toekomst…..

• 4) Herinwijding Tempel

• 5) Trouw van God aan Zijn Verbond/Volk

• 6) Wonderbaarlijke militaire overwinning

• 7) Enorme offers die werden gebracht

• 8) Onze strijd om licht te blijven 

• 9) Yeshua was er voor naar Jeruzalem gegaan en vierde het waarschijnlijk 

• 10) Gebod gebaseerd op Torah geboden 


1. Je volgt geen Torah meer…..

2. Je voert geen besnijdenis meer uit….

3. Je viert geen Shabbat meer…..

4. Je viert Gods feesten niet meer….

5. Je brengt geen offers meer in de Tempel….

6. Je kan gerust varken eten….


geloofskenmerken van christenen….

• De wrede wetten van Antioch; 

• & het zijn 
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• Jacob ‘ontmoet’ God 3 keer; droom, worsteling, visioen 28:12 ; 32:30 ; 46:2

• 3e functies van Josef is onderhouder van leven 37:2 ; 39:4 ; 41:40-41

• 3e set dromen Josef levensonderhouder 37:5,9 ; 40:9,16 ; 41:17,22

• 3e plan mbt Josef hield hem in leven 37:18, 22, 27

• 3e zoon van Judah blijft in leven 38:7 ; 38:10 ; 38:14

• de 3e ‘Judah’ geeft Tamar een tweeling 38:18

• 3 maanden later Judah geïnformeerd van Tamar’s hoererij 38:24

• 3 items geven Tamar leven ipv dood 38:25

• bakker 3 manden = 3 dagen >> hoge plaats = dood 40:12-13

• schenker 3 ranken = 3 dagen >> hoge plaats = leven 40:18-19

• 3e dag de geboortedag (levensdag) v/d farao gaf hij leven 40:20

• Josef kreeg drie items v/d farao bij zijn plaatsing 41:42

• Josef was 30 jaar toen hij in dienst trad 41:46

• 3e keer broers hem zien, blijkt Josef leeft 42:1 ; 43:15 ; 44-4 > 44:14

• 3e dag krijgen broers een opdracht zodat ze kunnen leven 42:18

• Benjamin (zoon v/d rechterhand) kreeg 300 zilverstukken 45:22

• 3e keer broers nieuws over Josef aan Jacob, hij leeft 37:32 ; 42:29 ; 45:26

• 3e reis naar Egypte blijven ze zodat ze zullen leven 42:1 ; 43:15 ; 45:28

• 3 soorten transactie (geld, vee, grond) hield Egyptenaren in leven 47:14, 17, 20>25 



Yeshua overtreed Shabbat met werk 
• Mat 12:1-8 // Mar 2:23-28 // Luk 6:1-5
• Mat 12:1 In die tijd ging Jezus op een sabbat door de korenvelden, en 

Zijn discipelen hadden honger en begonnen aren te plukken en te 
eten.

• Mar 2:23 … onder het lopen aren te plukken.
• Luk 6:1 …en Zijn discipelen plukten aren, wreven die met de 

handen stuk en aten ze op.
• Mat 12:2 Mar 2:24 Luk 6:2 waarom doen zij op de sabbat iets wat 

niet geoorloofd is?
• Mat 12:8 Mar 2:28 Luk 6:5 de Zoon des mensen is Heere, óók van 

de sabbat
• Mat 12:4 Mar 2:26 Luk 6:4 Hoe hij het huis van God binnengegaan 

is en de toonbroden gegeten heeft, die hij en zij die bij hem 
waren niet mocht eten, maar alleen de priesters? 

• Is aren plukken werk? 
• Ja, en dus een overtreding v/d Shabbat maar:



Yeshua overtreed Shabbat met werk 
1) Als eten (leven) voor het houden van een gebod gaat (argument                     

Yeshua) wat is dan de overtreding?
2) Als Yeshua zondeloos is ( 2 Cor 5:21 & Heb 4:15 Mat 26:59-60), hoe               

kan Hij dan een overtreding hebben begaan?
3) Torahverbod om lopend aren te plukken om te eten?
4) Als Yeshua Heer van de Shabbat is betekend dat dan dat Hij deze 

mag overtreden?
• A) Zou de Heer van de Shabbat het voorbeeld geven door deze te 

overtreden (denk aan de straf op overtreding >> dood en de 70 jaar 
in Babylon) 

• B) Of zou de Heer van de Shabbat de JUISTE interpretatie van de 
Shabbat geven?  

• Conclusie: Yeshua kan de Shabbat niet hebben overtreden en 
ook niet Zijn discipelen zwijgend toe hebben gestaan deze te 
overtreden.  
Dit ging dus over INTERPRETATIE van het Shabbats-gebod, niet 
of dit gebod al dan niet nog van toepassing was.


