


1. 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) 

2. Judah bid voor onze terugkeer, Gods plan wacht op ons. 

 (terugkeren) חזור



      פרשת וַיֵָּרא

Torah: ברשית – B’reshiet / Gen  18:1 - 22:24 
 
Haftarah: מלכים ב – M’lachiem Bet / 2 Koningen 4:1-37  
 
Brit-Chadasjah: מתתיהו - Matityahoe / Mat 12:38-41 



Overzicht וַיֵָּרא
• Abraham krijgt bezoek van 3 “mannen”. * ** *** ****

• Abraham bid voor Sodom en “handelt” met Yahweh.

• Verwoesting Sodom & Gomorrah + nakomelingen van Lot (Moabieten & 
Ammonieten)

• Abimelech’s huishouden baarmoeders gesloten en na droom van God een eervolle 
herstellingen van Sarah en gebed van Abraham werd deze vloek opgeheven.

• Isaac wordt geboren en Ismael weggestuurd.

• De gehoorzaamheid & geloof van Abraham (& Isaac) wordt zichtbaar in binding 
Isaac.  
 



Overzicht וַיֵָּרא

• Abraham krijgt bezoek van 3 “mannen”. * ** *** ****  
 

• * Volgens traditie was dit 3 dagen na zijn besnijdenis…  

• ** Shabbat 127a Adonai met Chamets ipv Patach laat zien dat Abraham zijn 
visioen met God onderbrak om de vreemdelingen te helpen, hier ondersteunt 
men het inzicht dat gastvrijheid voor vreemdelingen voorrang heeft op het 
verwelkomen van de Shechinah..  

• *** Engelen (hoeven) niet (te) eten, dit leert ons lokale gebruiken te 
respecteren….  

• **** Melk en vlees wat hij hun voorzet is naar alle waarschijnlijkheid 
gescheiden gegeven, want het bokje moest nog worden geslacht…. 



10 rechtvaardigen & Lot zijn familie 
• Alleen Lot wordt een rechtvaardige genoemd, waarmee hij zijn familie 

lijkt te kunnen redden…
• 1 Cor 7:14 Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en de 

ongelovige vrouw is geheiligd door haar man….
• Was niet bekend dat de bezoekers engelen waren
• 1 Cor 4:9 …Wij zijn immers een schouwspel geworden voor de wereld 

en voor engelen en voor mensen.
• Lot bereid heel ver te gaan om zijn bezoekers te beschermen….
• Joh 15:13 Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat 

iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.
• Bij 10 rechtvaardigen potentie op weg te zijn naar een goede stad…
• Absoluut rechtvaardigen kunnen door het oordeel heen, rechtvaardigen 

hebben de mogelijkheid tot ontsnapping (Heb 11), anderen kunnen 
erdoor gelouterd worden…  
 



Drie dagen en drie nachten
Mat 12:38-40 ‘Meester,’ zeiden enkele schriftgeleerden en Farizeeën tegen Jezus, ‘wij 
willen een teken van u zien.’ 39 Hij antwoordde hun: ‘Slechte en trouweloze mensen 

vragen een teken, maar ze zullen geen ander teken krijgen dan dat van de profeet Jona. 
40 Zoals Jona drie dagen en nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de 

Mensenzoon drie dagen en nachten doorbrengen in de diepte van de aarde.

 Jona 2:1 De HEER zond een grote vis om Jona te verzwelgen. En Jona was in de buik van 
de vis, drie dagen en drie nachten.

 1 Sam 30;12 en gaven hem een schijf geperste vijgen en twee rozijnenkoeken, en toen hij 
dat gegeten had, keerde zijn geest in hem terug, want hij had gedurende drie dagen en 
drie nachten niets gegeten of gedronken.

 Est 4:16 Ga heen, vergader al de Joden in Susan, en vast om mijnentwil: eet noch drinkt 
drie dagen, en drie nachten. Ook ik en mijn dienaressen zullen op dezelfde wijze vasten en 
dan zal ik tot de koning gaan ondanks het verbod; kom ik om, dan kom ik om



Chiastische structuur וַיֵָּרא
• Chiastische / Atbash / structuren (kruisverbanden) helpen o.a. om: 

• Gods hand in de Schrift te zien
• Grote lijnen in de Schrift te ontdekken
• Vaak Verrassende centrale assen te zien >> Highlight 
• Zaken aan elkaar te verbinden die op het eerste gezicht niet met elkaar 

verbonden lijken te zijn. (dit is ook het geval bij thematische connecties)  

• Dat laatste zullen we bekijken met een voorbeeld uit onze Parasha:  
 

• A. 18:1-33    Verduidelijking van de Belofte v/h beloofde zaad   
•   B. 19:1-38     Oordeel van Sodom en Gomorrah voor hun zonden 
•       C. 20:1-18     Abimelech & Abraham  
•          D. 21:1-21     Sarah Isaac het beloofde zaad, de erfgenaam van Abraham  
•       C1. 21:22-34  Abimelech & Abraham  
•    B1. 22:1-19   Binding Izaak door Abraham na drie dagen reizen  
• A1. 22:20-24 Nakomelingen van Nahor



Chiastische structuur
•A Joz 2:16   Rahab zegt ga naar de bergen verstop je drie dagen 
•  B Joz 2:17-18a Paarse draad in de raam, ontbonden van deze eed mits…
•    C Joz 2:18b        Breng je hele familie in het huis 
•      D Joz 2:19a           Iedereen die uw huis verlaat, zijn bloed is op zijn eigen  
                                    hoofd wij zijn vrij van deze eed

•    C1 Joz 2;19b      Iedereen die in uw huis is
•  B1 Joz 2:20-21 Dit geheim houden of eed is ontbonden, paarse draad in raam
•A1 Joz 2:22  Bij de berg verstoppen zich drie dagen voor de achtervolgers  

•A Joz 9:17     Het volk Israël kwam op de derde dag bij hun steden
•  B Joz 9:18a      Israël versloeg hun niet
•    C Joz 9:18b         De leiders hadden een eed gezworen
•      D Joz 9:18c            Het volk morde tegen de leiders
•    C1 Joz 9:19a       De leiders vertelden het volk we hebben gezworen
•  B1 Joz 9:19b    We mogen hen niet aanraken
•A1 Joz 9:20   We laten ze leven  



3 gerelateerd aan leven en (uit) dood
• Gen 1:11-13 En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, 

vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En 
het was zo. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort en 
bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het 
goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de derde dag. 

• Gen 6-7 Beschrijft hoe Noah met zijn 3 zonen en 3 schoondochters op een ark van 
300 el lengte en 30 el breedte met 3 dekken moet gaan om in leven te blijven.  

• 3 Aartsmoeders hebben bovennatuurlijke hulp nodig om leven te kunnen geven.  
(Gen 18:12 Sarah Gen 25:21 Rebecca Gen 30:22 Rachel)  

• Gen 17 :1,17 Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HEERE aan 
Abram en zei tegen hem:… Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en 
lachte. Hij zei in zijn hart: Zal bij een honderdjarige een kind geboren worden en 
zal Sara, die negentig jaar is, baren?

• 99 = 3*33  & 90 = 3*30 toen de bevestiging van het beloofde LEVEN kwam.



Haftarah וַיֵָּרא Thematische connecties 
• 2 Kon 4:8   <  > Gen 23:6     Voorname vrouw — vrouw van vorst van God
• 2 Kon 4:9   < > Gen 18:1-9   Gastvrijheid/dienstbaarheid 
• 2 Kon 4:12 <  > Gen 18:9     Vragen naar de vrouw 
• 2 Kon 4:14 <  > Gen 18:11   Beide vrouwen nog kinderloos
• 2 Kon 4:14 <  > Gen 18:12   Echtgenoot is oud
• 2 Kon 4:15 <  > Gen 18:10   Vrouw staat bij een ingang (huis — tent)
• 2 Kon 4:16 <  > Gen 18:14   Op de vastgestelde tijd (לַּמֹועֵד) over een jaar 
• 2 Kon 4:16 <  > Gen 18:12   Nee lieg niet — lachen >> ongeloof
• 2 Kon 4:17 <  > Gen 21:2     Baren zoon op de afgesproken tijd
• 2 Kon 4:18 <  > Gen 21:8     Het kind groeide
• 2 Kon 4:20 <  > Gen 22:10   Zoon gaat dood — strekt hand uit om te doden
• 2 Kon 4:22  <  > Gen 22:3    Knechten, ezel
• 2 Kon 4:25 <  > Gen 22:3-4  Berg,  Elisja zag haar aankomen — Abraham zag berg
• 2 Kon 4:26  <  > Gen 22:2,5 Geloof >> Het is goed — wij zullen terugkeren 



Messias in de Tenach
• Gen 18:3 En hij zei: mijn heer אֲֹדנָי , als ik nu genade in uw ogen gevonden heb.
• Gen 18:3 En hij zei: Yahweh יְהוָה , als ik nu genade in uw ogen gevonden heb.*  

a

• Gen 22:2 Abraham moet zoon offeren      - Yahweh offert Zijn Zoon
• Gen 22:4 Opdracht>>Offer>>3 dagen     - Yeshua is ook drie dagen dood
• Gen 22:5 De knechten kunnen niet mee   - Discipelen kunnen (dan) niet mee 
• Gen 22:5 Geloof dat Isaac zou leven        - Yeshua komt terug uit de doden
• Gen 22:6 De zoon draagt het hout            - Yeshua draagt Zijn hout
• Gen 22:9 Vader en zoon zijn het eens       - Yeshua gehoorzaamt / één met de Vader
• Gen 22:19 Isaac onvermeld tot bruid        - Yeshua pas weer zichtbaar bij bruid  
 
a

• Maar waar staat dat Isaac stierf? 
• En belangrijker waar staat dat de Messias zou/moest sterven??  

a

• Deze vragen brengen ons bij een ander belangrijk Bijbels hulpmiddel:  
       
Thematische connecties (2e Regel Hillel G’zerah Shavah = gelijke uitdrukkingen)

 
 
 
* Massorah (§§ 107-15, Ginsburg Edition)



Profetie Josef begraaft & uittocht van (Israël)
• Ex 14:4  Dan zal Ik ten koste van de farao en ten koste van heel 

zijn leger geëerd worden,  
• Gen 50:7,9 alle dienaren van de farao zowel wagens als ruiters, 

gingen met hem mee  
  

• Ex 10:9,11 En Mozes zei: Wij zullen met onze jongeren en ouderen 
gaan. Met onze zonen en dochters, met ons kleinvee en onze 
runderen zullen wij gaan, want wij hebben een feest voor de 
HEERE. 

• Gen 50:8 Alleen hun kleine kinderen, hun kleinvee en hun 
runderen lieten zij achter  

• Ex 13:17 …God hen niet leidde langs de weg door het land van 
de Filistijnen, 

• Gen 50:10 Doornendorsvloer die zich aan de overzijde van de 
Jordaan bevindt, 

• Ex 15:15 Al de inwoners van Kanaän smolten weg van angst.  
• Gen 50:11 de Kanaänieten waren verwonderd  
 



Thematische connecties 
• Gen 15:13 Abraham uw nageslacht  zullen vreemdelingen zijn en 400 jaar 

onderdrukt וְעִּנּו worden in een land dat niet van hun is….
• Op dit moment is nog niet bekend waar dat zal zijn, maar Abraham’s 

nageslacht zullen gerim zijn in een ander “huishouden”
• Gen 16:1 Hagar is een Egyptische slavin…. en haar overkomt in Gen 16:6 
עָנָה vernedering beide woorden hebben dezelfde stam וַּתְעַּנֶהָ

• Nu haar naam הָגָֽר (HaGaR), wie weet hoe vreemdeling geschreven 
wordt?

• Ger גֵר (GeR)  
 

• ?connecties ,(de vreemdeling) הָגָֽר ,(Onderdrukken) עָנָה ,(Egypte) מִצְִרי
• Zou dit een zaadje kunnen zijn voor de aankomende slavernij…?



Thematische connecties 
• Gen 21:14-19 Abraham geeft Hagar water en brood op haar schouders 
…in ּבְמְִדּבַר en stuurt haar weg de woestijn עַל־ׁשִכְמָּה

• ze verdwaald וַּתֵתַע en het water הַּמַיִם raakt op, Ismael ligt onder de 
struiken…

• ze zit op een afstand te huilen, verwachtend dat het kind zal sterven ּבְמֹות
• Dan gebeurt er een wonder want een Engel verschijnt Die haar verteld ben 

niet bang אַל־ּתִיְראִי hij wordt een groot volk, en dan ziet ze een waterput  

• Israël verlaat slavernij om de woestijn ּבְמְִדּבַר in te gaan… (Ex 18:13)
• Ex 14:3 Farao zegt: Zij zijn in het land verdwaald, de woestijn sluit hen in.
• Ex 14:16 met de rug tegen de zee הַּיָם, 
• Ex 15:22 (ׁשְֹלֽׁשֶת־יָמִים) ּבַּמְִדּבָר וְֹלא־מָצְאּו מָֽיִם (3 dagen), woestijn, water
• Ex 14:11 ze zullen sterven לָמּות…
• Wonderen: waterput, zee splijt, bitter water wordt zoet
• Ex 14:13 Wees niet bevreesd אַל־ּתִיָראּו
• Ex 12:34 hun deeg op hun schouders עַל־ׁשִכְמָֽם



Thematische connecties 
•  ,(Egypte) מִצְִרי
•  ,(onderdrukken) עָנָה
• (de vreemdeling) הָגָֽר
•  (wildernis) ּבְמְִדּבַר
• verdwaald וַּתֵתַע
• (water/zee) הַּמַיִם
• (sterven) לָמּות
• (ben niet bang) אַל־ּתִיְראִי
•  (op hun schouders) עַל־ׁשִכְמָֽם
• Wonderbaarlijk ingrijpen van God  

• Geschiedenis herhaalt zich, niets nieuws onder de zon (Pre 1:9 & 3:14)
• 1 Cor 10:11 Al deze dingen zijn hun overkomen als voorbeeld voor ons
• Hoe behandelen wij “de vreemdeling”….?
• Wat schrijft Gods Woord voor….?



• Jesaja Leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen 
bescherming, sta weduwen bij. 

• Zacharia Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Spreek eerlijk recht, wees 
goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen 
vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen. 

• Mattheüs Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. 
Dat is het hart van de Wet en de Profeten. 

• Marcus Het op een na belangrijkste is dit: 'Heb uw naaste lief als uzelf.' Er zijn geen 
geboden belangrijker dan deze. 

• Lukas Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. 
• Johannes Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, 

zo moeten jullie elkaar liefhebben. 
• Paulus Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander. 
• Hebreeën Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo 

hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. 
• Jacobus Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en 

wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk 
blijven. 

• Petrus Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar 
lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. 

• Johannes Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen: dat we 
elkaar moeten liefhebben. 



Geestelijke lessen uit Tamei & Tahor
• Een zaadje en de eicel waren bedoelt om leven voort te brengen en hebben 

hun doel gemist…
• Het Hebreeuwse woord voor zonde is “ chata” het stamwoord betekent 

letterlijk: het doel missen. 
• Torah komt van het stamwoord Yara en betekent letterlijk: schieten, richten 

naar een doel. 
• Zo kunnen we dus van de Nidah (menstruatieperiode) en Tamei (onrein) 

geestelijke lessen trekken……. 

• Als we al zouden denken dat zonde iets persoonlijks is dan is de nidah een 
mooi beeld van de realiteit. 

• Een stoel is Tamei (tot de avond) men er een staat van onreinheid op zit.  
Maar al wie er op zit komt ook in een staat van Tamei.

• Dus als er iemand niet breekt met een zonde (1 Joh 3:4) en die tolereert in 
zijn leven wordt iedereen die met die persoon in aanraking komt besmet… 

• In Lev 15:31 staat dat we moeten opletten niet te sterven in onze onreinheid. 

• Klaarmaken voor het land/Tempel betekend ook rekening houden hiermee…



Samenvattend
• Abraham en Isaac zijn prachtige voorbeelden van gehoorzaamheid uit 

geloof. 

• Chiastische structuren en thematische verbindingen helpen om Bijbelse 
inzichten te verkrijgen (Spr 25:2). 

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

• Uit Nidah (Tamei & Tahor) kunnen we mooie geestelijke lessen trekken 
en Gods hand zien, maar sporen ons met het oog op de Grote Aliyah 
ook aan tot verdere stappen in levensheiliging. 

• Hoeveel apostelen stierven geen martelaarsdood….?  

• Hoeveel apostelen leden geen verdrukking….?  

• Wat zou die geschiedenis ons kunnen leren….?



Bijbelse beeld Torah
1. God roept (in Torah) constant op tot volgen Torah 
2. TEST: Ware profeet roept nooit op tot niet volgen Torah 
3. Profetieën van terugkeer naar Torah in de laatste dagen 
4. Profeten in Tenach roepen constant op tot volgen Torah 
5. Soms samenvatting van geboden, maar blijft HELE Torah 
6. Mashiach, Koning, Priester & Losser (in Tenach) volgen Torah 
7. Gerechtigheid/Waarheid/Weg/Licht enz >> wijzen ook naar Torah 
8. Er is er één die Torah-loosheid (met tekenen&wonderen) promoot 
9. We worden altijd opgeroepen tot leer te toetsen aan zijn Woord 
10.Yeshua laat aan het begin duidelijk weten dat Torah blijft gelden 
11.Yeshua, Stefanus & Paulus werden VALS beschuldigd  
12.Alle drie veroordelen zelfs het niet volgen van Torah 
13.Tienduizenden Joden & vele priesters volgden Yeshua & Torah 
14.Petrus volgde Torah en riep daar ook toe op 
15.Johannes volgde Torah en riep ook daartoe op 
16. Vergeet de waarschuwing van Petrus aangaande Paulus niet…



“Voorbeeld” van Paulus 
• Hand 9:17 Saul, …met de Heilige Geest vervuld zou worden. 
• Hand 13:10 … vijand van alle gerechtigheid, zult u er niet mee 

ophouden de rechte wegen van de Heere te verdraaien? 
• Hand 13:39 en dat ieder die gelooft, door Hem 

gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de Wet van 
Mozes niet gerechtvaardigd kon worden.

• Hand 13:42 En toen de Joden weggegaan waren uit de 
synagoge, drongen de heidenen erop aan dat op de volgende 
sabbat dezelfde woorden tot hen gesproken zouden worden. 

• 43 En toen de synagoge uitgegaan was, volgden velen van de 
Joden en van de godvrezende proselieten Paulus en 
Barnabas. Die spraken tot hen en spoorden hen aan om bij de 
genade van God te blijven.



“Voorbeeld” van Paulus 
• Hand 13:44 En op de volgende sabbat kwam bijna heel de 

stad samen om het Woord van God te horen. 
• Hand 14:1 En het gebeurde in Ikonium dat zij samen de 

synagoge van de Joden binnengingen en zo spraken dat een 
grote menigte, zowel van Joden als van Grieken, geloofde. 

• Hand 15:21 Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad 
mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in de 
synagogen voorgelezen. 

• Hand 16:3 … en hij nam hem bij zich en besneed hem … 
• Hand 16:13 Op de dag van de sabbat gingen wij de stad uit 
• Hand 16:21 en zij verkondigen gewoonten die wij niet mogen 

aannemen en ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen 
zijn. (bv het 1ste en 2de gebod)



“Voorbeeld” van Paulus 
• Hand 17:2 En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar 

binnen en drie sabbatten … in gesprek vanuit de Schriften. 
• Hand 17:10-11 Die gingen … naar de synagoge van de Joden. 

dezen waren edeler dan die in Thessalonica, want zij ontvingen 
het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten 
dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren. 

• Hand 17:31 …omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij 
de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man. (Messias) 

• Hand 18:4-5 En hij sprak iedere sabbat in de synagoge en 
probeerde Joden en Grieken te overtuigen….door de Geest 
aangezet aan de Joden te getuigen dat Jezus Messias is. 

• Hand 18:21 moet beslist komende feest in Jeruzalem vieren, 



“Voorbeeld” van Paulus 
• Hand 18:25-26 Deze was in de weg v/d Heere onderwezen en, 

omdat hij vurig van geest was, sprak en onderwees hij 
nauwkeurig de zaken van de Heere, maar hij wist alleen van de 
doop van Johannes. …spreken in de synagoge…namen zij hem 
apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. 

• Hand 18:28 want hij bestreed de Joden krachtig … door uit de 
Schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is. 

• Hand 19:8-10 En hij ging de synagoge binnen en sprak er 
vrijmoedig; drie maanden lang … en probeerde hen te 
overtuigen van de zaken van het Koninkrijk van God. Maar 
sommigen … kwaadspraken van de weg … Hij zonderde zich 
twee jaar lang af, zodat allen die in Asia woonden, het Woord 
van de Heere Jezus hoorden, zowel Joden als Grieken.



“Voorbeeld” van Paulus 
• Hand 19:19-20 Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend 

hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die … Zo 
nam het Woord van de Heere met kracht toe en werd sterker. 

• Hand 19:23 Toen ontstond er … opschudding over de weg
• Hand 20:6 vertrokken na de dagen van ongezuurde broden 
• Hand 20:16 want hij haastte zich om, als het mogelijk voor hem 

was, op de Pinksterdag in Jeruzalem te zijn. 
• Hand 20:27 want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit 

van God te verkondigen. 
• Hand 21:26 Toen nam Paulus de mannen mee en de dag 

daarna reinigde hij zich samen met hen, ging de tempel 
binnen en maakte bekend wanneer de dagen van de reiniging 
vervuld zouden zijn, namelijk wanneer voor ieder van hen het 
offer zou worden gebracht.



“Voorbeeld” van Paulus 
• Hand 21:30 En ze grepen Paulus en sleurden hem de tempel 

uit, en de deuren werden meteen gesloten. 
• Hand 22:3 Ik ben een Joodse man, geboren te Tarsus in Cilicië, 

maar opgevoed in deze stad en aan de voeten van Gamaliël op 
de meest nauwgezette wijze onderwezen in de wet van de 
vaderen, een ijveraar voor God zoals u heden allemaal bent. 

• Hand 22:4 Ik heb deze Weg tot de dood toe vervolgd:… 
• Hand 22:12 En een zekere Ananias, een godvrezend man, die 

leefde volgens de Wet en met een goed getuigenis van alle 
Joden die daar woonden, 

• Hand 22:17… toen ik in Jeruzalem teruggekeerd was en in de 
tempel bad, dat ik in geestvervoering raakte



“Voorbeeld” van Paulus 
• Hand 22:21-22 Ga, want Ik zal u ver weg zenden, naar de 

heidenen. Zij hoorden hem nu aan tot dit woord toe, 
• Hand 23:1 … voor de Raad: Mannenbroeders, ik heb voor God 

met een volkomen zuiver geweten gewandeld tot deze dag. 
• Hand 23:9 …de partij van de Farizeeën stonden op en 

betoogden fel: Wij vinden geen kwaad in deze man.   
• Hand 23:29 Het bleek mij dat hij door hun Raad beschuldigd 

werd in verband met geschilpunten inzake hun Wet … 
• Hand 24:5 deze man een pest is en iemand die oproer verwekt 

onder de Joden in heel de wereld, en een belangrijk persoon is 
binnen de sekte van de Nazarenen.



“Voorbeeld” van Paulus 
• Hand 24:14 dit erken ik voor u: dat ik volgens die Weg die zij 

sekte noemen, op die manier de God van de vaderen dien, en 
dat ik alles geloof wat er in de Wet en in de Profeten staat. 

• Hand 24;17-18 Na verscheidene jaren kwam ik om liefdegaven 
aan mijn volk te brengen en om te offeren. Terwijl ik dat deed, 
troffen enige Joden uit Asia mij, nadat ik gereinigd was, in de 
tempel aan, niet met een menigte en ook niet met 
opschudding. 

• Hand 24:20-21 …Of laten deze mannen hier zelf zeggen of zij 
enige ongerechtigheid in mij vonden, toen ik voor de Raad 
stond, of het moest zijn met betrekking tot dit ene woord…Over 
de opstanding van de doden word ik heden door u 
geoordeeld! 

• Hand 24:22 Toen Felix, die … op de hoogte was van de Weg,



“Voorbeeld” van Paulus 
• Hand 25:7-8 … brachten vele en zware beschuldigingen tegen 

Paulus in, die zij niet konden bewijzen. Hij verdedigde zich en 
zei: Ik heb niet tegen de wet van de Joden, niet tegen de 
tempel, en ook niet tegen de keizer enige zonde bedreven.  

• Hand 25:19 maar zij hadden met hem enkele geschilpunten 
over hun eigen godsdienst en over een zekere Jezus, die 
gestorven was, maar van wie Paulus beweerde dat Hij leeft. 

• Hand 26:3 vooral omdat ik weet dat u kennis hebt van alle 
gewoonten en geschilpunten die er onder de Joden zijn. 

• Hand 26:6-8 ik word geoordeeld over de hoop op de belofte 
die door God aan de vaderen gedaan is, die onze twaalf 
stammen hopen te bereiken … Om deze hoop … word ik door 
de Joden beschuldigd. Waarom wordt het bij u allen 
ongeloofwaardig geacht dat God de doden opwekt?



“Voorbeeld” van Paulus 
• Hand 26:17-18 … van de heidenen, naar wie Ik u nu zend, om 

hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot 
het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij 
vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder 
de geheiligden door het geloof in Mij. 

• Hand 26:20 … aan de heidenen verkondigd dat zij tot inkeer 
moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen die in 
overeenstemming zijn met de bekering. 

• Hand 26:22-23 …en zeg ik niets anders dan wat de Profeten 
en Mozes gezegd hebben dat er gebeuren zou, namelijk dat 
de Christus moest lijden en dat Hij, als Eerste uit de opstanding 
van de doden, een licht zou aankondigen aan dit volk en de 
heidenen. 

• Hand 26:24 toen zei Festus met luide stem: …Paulus!  
Uw grote geleerdheid brengt u buiten zinnen!



“Voorbeeld” van Paulus 
• Hand 26:25 …maar ik spreek woorden van waarheid en van 

gezond verstand. 
• Hand 28:17 …Mannenbroeders, ik, die niets gedaan heb 

tegen het volk of de gewoonten van de vaderen,…. 
• Hand 28:20-22 …want om de hoop van Israël heb ik deze 

boeien om. Wij hebben geen brieven met betrekking tot u uit 
Judea ontvangen en ook heeft niemand van de broeders die 
hier gekomen zijn, iets verkeerds over u gemeld … Maar wij 
willen wel graag van u horen wat u denkt, want wat deze sekte 
betreft, is het ons bekend dat ze overal tegengesproken wordt. 

• Hand 28:23 legde het Koninkrijk van God aan hen uit … uit de 
Wet en de Profeten, en hen te overtuigen aangaande Jezus. 

• Hand 28:31 Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf 
onderwijs over de Heere Jezus Christus,



Bijbelse beeld Torah
1. God roept (in Torah) constant op tot volgen Torah 
2. TEST: Ware profeet roept nooit op tot niet volgen Torah 
3. Profetieën van terugkeer naar Torah in de laatste dagen 
4. Profeten in Tenach roepen constant op tot volgen Torah 
5. Soms samenvatting van geboden, maar blijft HELE Torah 
6. Mashiach, Koning, Priester & Losser (in Tenach) volgen Torah 
7. Gerechtigheid/Waarheid/Weg/Licht enz >> wijzen ook naar Torah 
8. Er is er één die Torah-loosheid (met tekenen&wonderen) promoot 
9. We worden altijd opgeroepen tot leer te toetsen aan zijn Woord 
10.Yeshua laat aan het begin duidelijk weten dat Torah blijft gelden 
11.Yeshua, Stefanus & Paulus werden VALS beschuldigd  
12.Alle drie veroordelen zelfs het niet volgen van Torah 
13.Tienduizenden Joden & vele priesters volgden Yeshua & Torah 
14.Petrus volgde Torah en riep daar ook toe op 
15.Johannes volgde Torah en riep ook daartoe op 
16. Vergeet de waarschuwing van Petrus aangaande Paulus niet… 
17. Wandel en uitspraken Paulus in Handelingen ademen Torah



Bijbelse beeld Torah/geboden
• gezonde leer                              : Spr 4:2 
• perfect                                   : Ps 19:7, Jac 1:25 
• vrijheid                                   : Ps 119:44-45, Jac 2:12 
• de waarheid                               : Ps 119:142, Joh 17:17 
• glorieus & groots                          : Jes 42:21 
• leven                                         : Deu 30:16, Op 22:14 
• licht/niet zwaar                           : Deu 30:11, 1 Joh 5:3 
• licht/een lamp                              : Jes 51:4, Spr 6:23 
• Yeshua (Woord dus incl. Torah)       : Joh 1:1,3,14 
• God's instructie hoe lief te hebben     : Deu 11:22, Joh 14:15 
• de maat staaf  wat zonde is           : Dan 9:11, Rom 3:20 
• voor die erbij horen (geënt olijf)      : Num 15:16, Jer 31:33  
• brengt/geeft vrede                     : Ps 119:165 
• rechtvaardig                              : Ps 119:172 
• brengt/geeft vreugde/blijdschap      : Ps 1:2 
• brengt wijsheid tot uiting                 : Ps 37:31 
• wordt verlaten door goddelozen      : Ps 119:53  



Conclusie Torah
• Het is mijns inziens absoluut onmogelijk om de Schrift recht aan 

te doen en tegelijkertijd te geloven dat Torah zoals gegeven aan 
Mozes niet van toepassing is.  
(kijk en luister de 5777 studies  Va’etchanan , Shoftim & Ki Tetse) 
 

• Dan zouden twee zaken er nog voor kunnen zorgen dat we ons 
toch niet gaan uitstrekken die regels te leren volgen: 

1. Torah is voor Israël en “ik” ben geen Israëliet…. 
2. De “we hoeven (bepaalde) geboden niet meer te doen verzen” 

uit de Brit Hadasha (“NT”) blijven zorgen voor verwarring. 


