


 
 

1. Het teken van de Messias is drie dagen dood en opstanding (leven) 
en kan men op veel meer plaatsen in de Tenach terugvinden. 

2. Israël zal terugkeren naar Torah voordat de 2e & grotere Exodus    
plaatsvind. (Deu 30:2-3 & Neh 1:8-10 + Jes 11:11-12 & Jer 16:14-15) 
Judah bid voor onze terugkeer, Gods plan wacht op ons. 

3. Chiastische structuren & thematische verbindingen helpen om 
Bijbelse inzichten te krijgen. 

4. Wij zijn Israël dus Gods hele reddingsplan wacht op dit moment op 
mij!!! 

5. Profetie ontvangen we uit?  

• Geschiedenis (bv Abraham leven en Jacobs begrafenis)
• (Profeten die) beloftes van God (overbrengen)   
 
 

terugkeren חזור



interessant….?
•  מַה־ּטֹבּו אֹהָלֶיָ יַעֲֹקב מִׁשְּכְנֹתֶיָ יִׂשְָראֵֽל 1
• Hoe goed zijn uw tenten, Jakob! uw woningen, Israël! 

• Num 24:5 Bracht bij binnenkomst in de synagoge…. 

• Satan שָׂטָן komt in deze Parasha als eerste voor…. 

• Bileam lijkt op Abraham…. 

•  3 keer slaan v/d ezelin wat zijn leven red  
 3 plaatsen vanaf waar Bileam probeert dood te brengen…



Archeologische 
ondersteuning 



Balak in vogelvlucht
• Balak heef angst voor het volk Israël  

• Balak huurt de profeet Bileam om het volk te vervloeken  

• Bileam lijkt gehoorzaam te willen zijn aan Yahweh  

• Het lukt Bileam niet om het volk te vervloeken  

• Bileam geeft advies hoe Balak toch tot zijn doel kan  
komen  

• Gods toorn ontbrand tegen het volk



Bileam een profeet van God?
•Num 22:8 Overnacht hier deze nacht en ik (Bileam) zal verslag aan 
u (boden) uitbrengen zoals de HEERE tot mij spreken zal. …

•9 God kwam tot Bileam en zei: Wie zijn die mannen die bij u zijn? 
•13 … Bileam.. zei … Ga naar uw land, want de HEERE weigert 
mij toe te laten met u mee te gaan.

•18 Toen antwoordde Bileam… ik ben niet in staat het bevel van 
de HEERE, mijn God, te overtreden om iets te doen, klein of 
groot. 

•20 God kwam 's nachts tot Bileam en zei tegen hem: Kwamen 
die mannen soms om u te ontbieden? Sta op, ga met hen mee…

•34 Toen zei Bileam tegen de engel van Yahweh; Ik heb gezondigd, 
want ik wist niet dat u hier stond om mij onderweg te ontmoeten; 
nu dan, als het slecht is in uw ogen, zal ik wel terugkeren.

•38 … Het woord dat God mij in de mond legt, zal ik spreken.



Bileam een profeet van God?
•Num 22:8 … zoals de HEERE tot mij spreken zal. …
•12 Toen zei God tegen Bileam: U mag niet met hen 
meegaan, u mag dat volk niet vervloeken, want het is 
gezegend. 

•13 … Bileam.. zei … Ga naar uw land, want de HEERE 
weigert mij toe te laten met u mee te gaan. ???

•14 de vorsten van Moab kwamen terug bij Balak. En zij 
zeiden: Bileam heeft geweigerd met ons mee te gaan. 

•Num 31:16 Zie, zíj waren door de raad van Bileam voor de 
Israëlieten de aanleiding tot trouwbreuk tegen de HEERE, 
in het geval van Peor, waardoor de plaag kwam onder de 
gemeenschap van de HEERE.  

•  2 Pet 2:15 & Jud 1:11 (Kaïn, Korach & Bileam) …



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

• Dan 7:25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen 
van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn 
bepaalde tijden en de wet te veranderen, 

• Joh 8:44 want hij (satan) is een leugenaar en de vader van de leugen. 
• 2 Kor 11:14 de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. 
• 2 Pet 2:1 Onder u zullen valse leraars komen. 
• 1 Joh 1:6 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben 
en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. 

• Jud 1:4 Want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die tot dit 
oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade 
van onze God veranderen in losbandigheid, 

• Mat 24:24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan 
en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het 
mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. 

• Ope 13:13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de 
hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.





• 2 Tim 4:2 predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of 
ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle 
geduld en onderricht. 
 
3 Want er zal een tijd komen dat zij de Torah (Spr 4:2) niet 
zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor 
streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen 
overeenkomstig hun eigen begeerten.  
4 Ze zullen hun gehoor van de Torah (Ps 119:142)  afkeren 
en zich keren tot verzinsels. 

• want ik geef u goede leer; verlaat mijn Torah ּתֹֽוָרתִי niet. 
• Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor eeuwig, en uw wet 
 .is waarheid תֹוָרתְָ

• Jes 30:9-11 …



Belangrijkste van Torah
• Mat 23:23 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, 

want u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, en  
u laat het belangrijkste van de Wet na: het recht, en de 
barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men 
moeten DOEN en die andere dingen NIET NALATEN.  

• Rabbi Avraham Yehoshua Heshel (Aptar Rebbe) zijn Torah 
studies gingen altijd over je naaste liefhebben als jezelf. 

• Balak (ּבָלָק) staat voor ָוְאָֽהַבְּתָ לְֵרעֲָ ּכָמֹו …. ??? 
• Beth (ב) = ואהבת    Lamed (ל) = לרעך    Koph (ק) = כמוך  

• Als het gaat om naaste moet je niet op details letten….!!  

• Luk 10:25-37 naaste = die hem barmhartigheid bewees



• Ps 133:1 Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders 
ook eensgezind samenwonen. 

• Efe 4:3 en u te beijveren om de eenheid van de Geest te 
bewaren door de band van de vrede 

• Joh 17:23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één 
zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt 
en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad. 

• 1 Pet 3:8 Ten slotte, wees allen eensgezind, vol 
medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en 
vriendelijk. 
 

Stenen geen bakstenen



• Spr 20:3 Het strekt een man tot eer zich buiten 
onenigheid te houden, maar een dwaas zal zich in 
mengen. 

• 2 Tim 2:24 Een dienstknecht van de Heere moet geen 
ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam 
om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan 
verdragen. 

• Jac 3:18 En de vrucht van de gerechtigheid wordt in 
vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. 
 

Stenen geen bakstenen



Stenen geen bakstenen
• Lev 19:18 U mag geen wraak nemen of een wrok 

koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste 
liefhebben als uzelf. Ik ben de HEERE 

• 1 Joh 3:14 Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in 
het leven, omdat wij de broeders liefhebben; wie zijn 
broeder niet liefheeft, blijft in de dood. 

• Tit 3:9 Maar ontwijk dwaze vragen, geslachtsregisters en 
ruzies en strijdvragen over de wet, want die zijn nutteloos 
en zinloos.



Volgorde van gebeurtenissen?
• Israël zal worden uitgestrooid  

• Israël zal weer terugkeren naar Gods Torah 

• Yahweh zal Israël weer gaan verzamelen 

• God zal Israël weer terugbrengen naar het land  

• Yahweh zal het hart van Israël besnijden  

• Tweede getuige: Israël zal terugkeren naar Gods Torah 

• Voorwaarde voor het verblijden van Yahweh



Terugkeer naar beloofde land
• Paars             = Torah doen  
 
Blauw            = Eretz Israël 
Turquoise      = Tijdstip 
Groen            = Huis van Judah  
Rood             = Huis van Israël  
Rood/groen  = Ene Volk  
 
Oranje           = Verbond/belofte  

• Jes 11:11-12 En het zal te dien dage geschieden, dat de 
HEERE wederom zijn hand opheffen zal om los te kopen de 
rest van Zijn volk, die overblijft in Assur, Egypte, Patros, 
Ethiopië, Elam, Sinear, Hamat en in de kustlanden der zee.  
En Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de 
verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide 
dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde.



Terugkeer naar beloofde land

• Paars             = Torah doen  
Blauw            = Eretz Israël  
Rood/groen  = Ene Volk  

• Neh 1:8-10 Denk toch aan het woord dat U Uw dienaar Mozes 
geboden hebt: Als u ontrouw bent, zal Ik u overal onder de 
volken verspreiden.  
Maar als u zich tot Mij bekeert en Mijn geboden in acht 
neemt en die houdt – al bevonden uw verdrevenen zich aan 
het einde van de hemel, vandaar zal Ik hen bijeenbrengen en 
hen brengen naar de plaats die Ik gekozen heb om daar Mijn 
Naam te laten wonen.  
Zij zijn toch Uw dienaren en Uw volk, dat U verlost hebt door 
Uw grote kracht en Uw sterke hand.



Terugkeer naar beloofde land

• Blauw            = Eretz Israël 
Turquoise      = Tijdstip  
Rood/groen  = Ene Volk  
 

• Jer 16:14-15 Daarom, zie, er komen dagen, spreekt Yahweh 
dat er niet meer gezegd zal worden:  
Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land Egypte 
geleid heeft, maar:  
Zo waar Yahweh leeft, Die de Israëlieten uit het land in het 
noorden en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had, 
geleid heeft.  
Ik zal hen terugbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen 
gegeven heb.



Terugkeer naar beloofde land
• Blauw            = Eretz Israël 

Turquoise      = Tijdstip 
Groen            = Huis van Judah  
Rood             = Huis van Israël  
Rood/groen  = Ene Volk  
Oranje           = Verbond/belofte  

• Jer 3:18 In die dagen zal het huis van Juda naar het huis van 
Israël gaan. Tezamen zullen zij komen uit noorderland naar 
het land dat Ik uw vaderen in erfelijk bezit heb gegeven.

• Jer 50:4-6 In die dagen en in die tijd, spreekt Yahweh, zullen 
de Israëlieten komen, zij en de Judeeërs tezamen – al 
wenend zullen zij hun weg gaan – en zij zullen de HEERE, hun 
God, zoeken.  
Zij zullen vragen naar Sion, hun gezicht gericht op de weg 
daarheen. Zij zullen komen en bij Yahweh gevoegd worden 
met een eeuwig verbond, het zal niet vergeten worden. Mijn 
volk – het waren verloren schapen….



Terugkeer naar beloofde land
• Paars             = Torah doen  

Blauw            = Eretz Israël 
Turquoise      = Tijdstip  
Rood/groen  = Ene Volk  
Oranje           = Verbond/belofte  

• Jer 32:37-42 Zie, Ik ga hen bijeenbrengen uit al de landen 
waarheen Ik hen in Mijn toorn, in Mijn grimmigheid en in grote 
verbolgenheid verdreven zal hebben, en Ik zal hen terugbrengen 
naar deze plaats en hen onbezorgd doen wonen.  
Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ík zal hun tot een God zijn. Ik 
zal hun één hart en één weg geven om Mij te vrezen, alle dagen, 
hun ten goede, en hun kinderen na hen.  
Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat Ik Mij van achter 
hen niet zal afwenden, opdat Ik hun goeddoe.  
En Ik zal Mijn vreze in hun hart geven, zodat zij niet van Mij 
afwijken.Ik zal Mij over hen verblijden en hun goeddoen.  
En Ik zal hen in getrouwheid in dit land planten, met heel Mijn 
hart en met heel Mijn ziel.  



Volgorde van gebeurtenissen?
• Israël zal worden uitgestrooid  

• Israël zal weer terugkeren naar Gods Torah 

• Yahweh zal Israël weer gaan verzamelen 

• God zal Israël weer terugbrengen naar het land  

• Yahweh zal het hart van Israël besnijden  

• Tweede getuige: Israël zal terugkeren naar Gods Torah  

• Voorwaarde voor het verblijden van Yahweh



Profetie van toen voor nu

• Israël zal worden uitgestrooid  
 
Deu 30:1 Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de 
vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer 
ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de HEERE, uw God, 
u verdreven heeft.  

• Israël zal weer terugkeren naar Gods Torah  
 
Deu 30:2 En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn 
stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met 
heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied.



• Yahweh zal Israël weer gaan verzamelen  
 
Deu 30:3-4 Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw 
gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer 
bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u 
verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van 
de hemel, toch zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en 
u vandaar weghalen.  

• God zal Israël weer terugbrengen naar het land  
 
Deu 30:5 En de HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat 
uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en 
Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen.

Profetie voor nu



• Yahweh zal het hart van Israël besnijden;  
 
Deu 30:6 De HEERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht 
besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel 
uw ziel, zodat u leven zult.  

• Tweede getuige: Israël zal terugkeren naar Gods Torah;  
 
Deu 30:8 En ú zult zich bekeren, de stem van de HEERE gehoorzaam zijn en al 
Zijn geboden, die ik u heden gebied, houden. 

• Voorwaarde voor het verblijden van Yahweh; 
 
Deu 30:9-10 Want de HEERE zal Zich weer ten goede over u verblijden, zoals 
Hij Zich over uw vaderen verblijd heeft, wanneer u de stem van de HEERE, uw 
God, gehoorzaam bent door Zijn geboden en Zijn verordeningen, die in dit 
wetboek geschreven zijn, in acht te nemen; wanneer u zich bekeert tot de 
HEERE, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel.

Profetie voor nu



Wie wat is Israël

• 1) Jacob                                                    (Gen 32:28 ; 49:2)
• 2) 12 Stammen/zonen Jacob                   (Ex 1:7,12 ; 31:33)
• 3) 12 Stammen+ vreemdelingen       (Ex 12:38 ; Ruth 1:16 ) 
• 4) Land Kanaän                         (Gen 49:7 Eze 13:9 , 20:40)  

• 5) Noordelijke Koninkrijk/10 stammen* 

• * Huis van Israël      (Jer 3:18 ; 11:10,17 ; 31:31 Zach 8:13)
• * Huis van Jozef                                   (Amo 5:6 Zach 10:6) 
• * Efraïm            (Jes 7:8 ; Jer 7:15 ; 31:18,20 ; Hos 6:4,10) 
• * Verloren Schapen   (Jer 50:6 ; Mat 10:6 ; 15:24 ; Jac 1:1)



Wie wat is Israël
• …he said to me, ‘They did not move from there until they had declared them (19 = Ten 

Tribes) to be perfect heathens; as it is sad in the Scriptures, They have dealt 
treacherously against the Lord, for they have begotten strange children. (20 = Hos 5:7)  
(Yebamot 17a)  
 
…hij zei tegen mij, ‘ze zijn van daar niet weg gegaan totdat 
ze hun (19 = Tien stammen) tot perfecte heidenen 
hadden verklaard; zoals het in de Schrift staat, Zij hebben 
trouweloos gehandeld tegen de HEERE, want zij hebben 
vreemde kinderen verwekt.   

• Hos 7:8 Efraïm, is met de volken geassimileerd. 
• Hos 1:9 Geef hem de naam Lo-Ammi, want u bent niet 

Mijn volk
• Jer 3:8 Maar Ik zag, toen Ik vanwege alles waarin het 

afvallige Israël overspel had gepleegd, haar weggestuurd 
had en haar een echtscheidingsbrief gegeven had… 



• Gods Torah is alleen voor Israël  

• Aantal zandkorrels/sterren (10*22)  (hoog/laag)              100.000.000.000.000.000.000.000 

• 300 jaar 2*10                             =                                                                                     1024
• 1500 jaar 2*50                          .=                                                        1.125.899.906.842.624  

• 2000 jaar Yeshua's tijd 2*66.     =                                               73.786.976.294.838.206.464  

• 2750 jaar Verstrooide N. Koninkrijk  2*93 =            9.903.520.314.283.042.199.192.993.792  

• 3500 jaar Berg Sinaï 2*116.      =            83.076.749.736.557.242.056.487.941.267.521.536 

• Er stonden naar schatting zo'n 3.000.000 Israëlieten aan de voet v/d berg wat de Torah 
moesten leren aan hun nakomelingen… 

• Deu 4:9-10 ; 6:1-7 ; 11:18-19 ; 29:14-15, 29 
>> doe de geboden van Yahweh, u en uw kleinkinderen, prent ze hun in.





Cohen Gen… 



Lemba stam >> Cohen Gen



Rico Cohen Gen…



Chaim Richman Cohen Gen



Cohen Gen >> Aaron…



600.000 mannen (20+)



• Gods Torah is alleen voor Israël 

• Aantal zandkorrels/sterren (10*22)  (hoog/laag)              100.000.000.000.000.000.000.000 

• 300 jaar 2*10                             =                                                                                     1024
• 1500 jaar 2*50                          .=                                                        1.125.899.906.842.624
• 2000 jaar Yeshua's tijd 2*66.     =                                               73.786.976.294.838.206.464  

• 2750 jaar Verstrooide N. Koninkrijk  2*93 =            9.903.520.314.283.042.199.192.993.792  

• 3500 jaar Berg Sinaï 2*116.      =            83.076.749.736.557.242.056.487.941.267.521.536 

• 3900 jaar Abraham 2*130 .           =1.361.129.467.683.753.853.853.498.429.727.072.845.824 

• Er stonden naar schatting zo'n 3.000.000 Israëlieten aan de voet v/d berg wat de Torah 
moesten leren aan hun nakomelingen… 

• Deu 4:9-10 ; 6:1-7 ; 11:18-19 ; 29:14-15, 29 
>> doe de geboden van Yahweh, u en uw kleinkinderen, prent ze hun in. 

• Zeggen dat jouw voorouder daar niet bij stond is een ongefundeerde bewering:  
Dat WEET NIEMAND, of BETER GEZEGD dat KAN niemand weten….



• 1 Torah voor iedereen en dat is nu net wat je op veel plaatsen in Zijn 
Woord leest (bv. Ex 12:48-49 ; Num 15:15-16 ; Pre 12:13 ; Jes 56:3)

• Mat 5:17-19 Niets afschaffen totdat alles vervult is, geboden DOEN & 
ONDERWIJZEN

• Mat 23:2-3 DOE wat ze zeggen ALS ZE LEZEN UIT MOZES maar niet 
wat ze doen

• Mat 28:19 Onderwijs ALLE volken ALLES wat ik JULLIE geboden heb
• Efe 2:12 zegt duidelijk dat wij die voorheen niet God kenden 

AFGESLOTEN WAREN van het BURGERSCHAP VAN ISRAËL....en in 
2:19 zijn we NU door Yeshua’s offer MEDEBURGERS 

• God heeft één volk heeft dat uit velen bestaat Gen 12:2 en op dit 
moment is opgedeeld in twee huizen, het huis van Judah waarvan God 
NOOIT gescheiden is Hos 1:7 en het huis van Israël waarvan Hij wel 
gescheiden is Hos 1:6,8 en die zijn nu niet meer Zijn volk en daarmee 
dus feitelijk heidenen…..

• Die laatste zijn de verloren schapen waarnaar Yeshua zoekt (Mat 15:24)

Verrassende conclusie….?



Waarom zien nu net wij Torah?
• Psa 78:5 Want Hij heeft een getuigenis ingesteld in Jakob, een 

Torah vastgesteld in Israël; die heeft Hij onze vaderen 
geboden om ze hun kinderen bekend te maken,  

• 6 opdat de volgende generatie ze zal kennen, de kinderen die 
geboren zullen worden, en zij opstaan en ze weer aan hun 
kinderen vertellen;  

• 7 zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet 
vergeten, maar Zijn geboden in acht nemen,  

• 8 en niet worden als hun vaderen: een opstandige en 
ongehoorzame generatie, een generatie die zijn hart niet 
richtte op God en van wie de geest niet trouw was aan God.



Waarom zien nu net wij Torah?
• Psa 102:14 Ú zult opstaan, U zult Zich ontfermen over Sion, 

want de tijd om haar genadig te zijn, want de vastgestelde tijd 
 is gekomen. 

• 102:19 Dit wordt beschreven voor de volgende generatie.  
Het volk dat geschapen wordt, zal de HEERE loven. 

• Volgende = ַאֲחרֹון  
• Acharon = laatste, ultieme, volgende, daarna 

• Wat zijn dus o.a. tekenen va de laatste dagen/generatie? 

• Terugkeer naar het land  
• Terugkeer naar Torah bij Israël / Zijn “verloren schapen”  
 



• 1897 1e Zionistisch congress Basel  

• 1917 Balfour declaratie,  
         Bevrijding Jeruzalem  

• 1947 VN Resolutie 181 stichting Israel  

• 1967 Herovering Judea& Samaria 

• 2017 …..?  
 


