
 
 

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



Profetie (Abraham)
• Voorzegt:  

Gen 15:13-14  Toen zei God tegen Abram: Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen 
zullen zijn in een land dat niet van hen is; zij zullen hen dienen en men zal hen 
vierhonderd jaar onderdrukken. Maar ook zal Ik over het volk dat zij zullen dienen, 
rechtspreken en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. (Ex 3:20-22) 

• Voorbeeld:  
Gen 12:16 - 13:1 Omwille van haar deed hij goed aan Abram, zodat hij kleinvee, 
runderen, ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen kreeg.  

• Maar de HEERE trof de farao en zijn huis met zware slagen, vanwege Sarai, 

• Toen riep de farao Abram en zei: Wat hebt u mij aangedaan? Waarom hebt u mij niet 
verteld dat zij uw vrouw is? Waarom hebt u gezegd: Zij is mijn zuster, zodat ik haar tot 
vrouw genomen heb? Nu, hier is uw vrouw; neem haar mee en ga! 

• En de farao gaf enige mannen opdracht met betrekking tot hem en zij begeleidden 
hem en zijn vrouw en alles wat hij had het land uit.  
Zo trok Abram weg uit Egypte naar het Zuiderland, hij en zijn vrouw, en alles wat hij had, en 
Lot met hem. 

 



Profetie (Jacob/Josef)
• Pre 1:9-10  Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer 

plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon. Is er iets waarvan men kan zeggen: Kijk 
eens, dat is nieuw? In de eeuwen die voor ons geweest zijn, is het er al geweest.  

• Pre 3:14-15 Ik weet dat alles wat God doet, voor eeuwig blijft; niets is eraan toe te 
voegen, niets ervan af te doen, en God doet het opdat men vreest voor Zijn aangezicht. 
Wat er is, was er al, en wat er zijn zal, is er al geweest. God zoekt wat voorbijgegaan is.  
 

• Gen 50:7 En Jozef ging op weg om zijn vader te begraven, en alle dienaren van de 
farao, de oudsten van zijn huis en al de oudsten van het land Egypte gingen met 
hem mee;  
 
- en verder heel het huis van Jozef, zijn broers en het huis van zijn vader. Alleen hun 
kleine kinderen, hun kleinvee en hun runderen lieten zij in Gosen achter. 
 
- Met hem gingen zowel wagens als ruiters mee; het was een zeer grote menigte. 
 
- Toen ze bij de Doornendorsvloer kwamen, die zich aan de overzijde van de Jordaan 
bevindt, bedreven ze daar rouw over hem met een grote en zeer zware rouwklacht. Hij 
hield zeven dagen rouw over zijn vader.  
 
- Toen de inwoners van dat land, de Kanaänieten, de rouw op de Doornendorsvloer 
zagen, zeiden ze: Dit is een zware rouw van de Egyptenaren! 

 



Profetie (Israël)

• Ex 14:4  En Ik zal het hart van de farao verharden (חָזַק), zodat hij hen achtervolgt. Dan 
zal Ik ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger geëerd worden, zodat 
de Egyptenaren zullen weten dat Ik de HEERE ben. En zo deden zij. 

• 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. Laat toch de mannen gaan, zodat zij de HEERE 
kunnen dienen, want dat is waar u om verzocht hebt 

• 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, 
Joz 3:1 … braken op uit Sittim en kwamen tot aan de Jordaan, hij en al de Israëlieten.  

• 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  
 



Beshalach Ex 13:17 -17:16

• Farao stuurt zijn leger achter Israël aan  

• God open de zee voor zijn volk en sluit het weer zodat het leger verdrinkt  

• Er word een lied gezongen door Israël en daarna zong Mirjam er ook één  

• Ze klaagden over water en God voorzag  

• Ze klaagden over eten en God voorzag  

• Verbod op manna verzamelen op de Shabbat  

• Ze klagen opnieuw over water en God voorziet opnieuw  

• Amalek valt aan maar zolang Mozes zijn armen in de lucht heeft wint Israël

 



Vruchtenbomen in de zee?
• Ex 14:21 Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de HEERE liet de zee die hele 

nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind…. 
• Gen 1:2 De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de 

Geest van God zweefde boven het water.  

• Ex 14:20 Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk was 
duisternis en tegelijk verlichtte hij de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de 
ander komen, heel de nacht. 

• Gen 1:4 En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het 
licht en de duisternis. 

• Ex 14:22 Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor 
hen aan hun rechter- en linkerhand een muur.

• Gen 1:6 En God zei: Laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat 
scheiding maken tussen water en water!  

• Leven werd mogelijk/veilig gesteld door de scheiding tussen de wateren  
• Gen 1:9 En God zei: Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en 

laat het droge zichtbaar worden! En God noemde het droge aarde en het samengevloeide 
water noemde Hij zeeën; en God zag dat het goed was. 

• Mensen en dieren op het droge (Schepping) en over het droge (Exodus), wat missen we?  

• Gen 1:11 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! 



Yitro Ex 18:1 -20:26
• Yitro hoort wat God heeft gedaan en komt met Mozes zijn familie bij het volk  

• Yitro maakt een suggestie voor een betere verdeling van rechtspreken  

• In de derde maand krijgt Zijn volk de opdracht zich in drie dagen klaar te maken voor 
De Ontmoeting 

• Ze worden gewaarschuwd de berg NIET te betreden op straffe des doods  

• Ze ontvangen de tien geboden/woorden  

• Het directe contact met God is teveel voor hun en Mozes word gevraagd het in hun 
plaats over te nemen  

• Herhaalde opdracht geen afgoderij te bedrijven en hoe een altaar te bouwen.  

 



Israël is Gods bruid?
• Ex 18:9-10 Jethro verheugde zich over al het goede dat de HEERE aan Israël gedaan 

had, dat Hij het gered (נָצַל) had uit de hand van de Egyptenaren. En Jethro zei: Geloofd 
zij de HEERE, Die jullie gered (נָצַל) heeft uit de hand van de Egyptenaren en uit de hand 
van de farao , Die dit volk van onder de hand van de Egyptenaren gered (נָצַל) heeft! 

• Ex 2:17,19 Toen kwamen de herders en joegen hen weg, maar Mozes stond op, 
verloste (יָשַׁע) hen en gaf hun kudde te drinken. Zij zeiden: Een Egyptische man heeft 
ons gered (נָצַל) uit de hand van de herders.. 
 

• Ex 18:12 Toen nam Jethro, de schoonvader van Mozes , voor God een brandoffer en 
slachtoffers, en Aäron en al de oudsten van Israël kwamen erbij om voor het aangezicht 
van God de maaltijd te gebruiken met de schoonvader van Mozes . 

• Ex 2: 20 Hij zei tegen zijn dochters: Waar is hij? Waarom hebben jullie die man daar 
achtergelaten? Roep hem om de maaltijd te komen gebruiken.  

• De redder trouwt met de geredde 
• Ex2:21 Mozes stemde erin toe bij de man te blijven wonen. En hij gaf zijn dochter 

Zippora aan Mozes  

• Ex 18:13-15 ..dat Mozes zitting hield om recht te spreken over het volk…Omdat het volk 
naar mij toe komt om God te raadplegen….Ik maak hun de verordeningen van God en 
Zijn wetten bekend. 

• Gods perspectief op zaken krijgen en daaraan gehoorzamen = een relatie met Hem 
hebben  



יְהוָֽה
• Ex. 3:2 Malach JHWH (Engel of Gezant van JHWH)
• Ex. 3:4 JHWH spreekt
• Ex. 3:6 openbaart Deze zich als de Elohim van uw vaderen,  

•   A Ik ben Yahweh (6:2)   אֲנִי יְהוָֽה                    
•        B die als..Abraham/Izaak/Jacob (6:2)             
•               C hen het land Kanaan te geven (6:3)        
•                      D Kreunen Israël gehoord//slaaf (6:4)           
•                             E Zeg tegen Israël Ik ben Yahweh (6:5)    
•                      D1 het juk Egyptenaren weghalen (6:5-6)
•               C1 Ik zal u naar het land brengen (6:7)       
•        B1 Abraham/Izaak/Jacob's land u geven (6:7)
•  A1 Ik ben Yahweh (6:7)   אֲנִי יְהוָֽה   

•        Haya     Was   היה
•       Hovè     Ben   הוה
•   Yihiyè    Zal zijn  יהיה

• Hebr. 1:12: …zij veranderen, maar u bent die u bent…. 
• Joh 1:1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 
• Joh 1:3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt  
• Joh 8:57 Eer Abraham was, ben ik 



יְהוָֽה
•  וָאֶׁשְמַע אֶת־ֹקול אֲֹדנָי אֹמֵר אֶת־מִי אֶׁשְלַח ּומִי יֵֽלְֶ־לָנּו וָאֹמַר הִנְנִי ׁשְלָחֵֽנִי 

• Jes 6:8 Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal Ik zenden?  
Wie zal er voor Ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij. 
 

• Gen 1:26 וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים נַֽעֲׂשֶה אָָדם ּבְצַלְמֵנּו ּכְִדמּותֵנּו 
• En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis  

•  Gen 3:22 וַּיֹאמֶר יְהוָה אֱֹלהִים הֵן הָֽאָָדם הָיָה ּכְאַחַד מִּמֶּנּו לַָדעַת טֹוב וָָרע 
• Toen zei de HEERE God: Zie, de mens is geworden als één van Ons, omdat hij goed 

en kwaad kent.  

• Gen 11:7 הָבָה נְֵֽרָדה וְנָבְלָה ׁשָם ׂשְפָתָם 
• Welaan, laat Ons nederdalen en Ons daar hun taal verwarren 

• Jes 40:14 Wie raadpleegde Hij, dat deze Hem inzicht zou geven, het rechte pad zou 
leren, kennis bijbrengen en de weg des verstands doen kennen? 

• Rom 11:34 Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn 
raadsman geweest?



• In Jes 7 staat dat Rezin Koning van Syrië en Pekah koning van Israël optrokken 
tegen Achaz de koning van Judah in Jeruzalem, om de zoon van vazal koning 
Tabeal te installeren.  

• De profeet Jesaja wordt samen met zijn zoon Sjear-Jasub door God naar Achaz 
gestuurd met de boodschap dat de koning van Judah voor zichzelf een groot 
teken mag vragen zodat Yahweh kan laten zien dat Hij het huis van David 
steunt,

• En Achaz weigert....  

• Dan richt Yahweh zich tot het gehele huis van David en spreekt Jesaja de 
profetie dat God zelf een teken zal geven; 
een maagd/jonge vrouw zal zwanger worden en een Zoon/zoon baren en hem 
de naam Immanuel geven. 

• Voordat de jongen in staat is goed van kwaad te onderscheiden zullen de twee 
vijandelijke koningen van Judah verslagen zijn. 

Jes 6 - 9:6 



Jes 7:14  
• Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie de maagd/jonge vrouw  

(alma עַלְמָה) zal zwanger worden, Zij zal een Zoon/zoon baren en Hem  
de naam Immanuel geven. 

• Jes 7:3 Sjear-Jasjub (שְׁאָר יָׁשּוב ) = overblijfsel zal terugkeren      (zoon Jesaja) 
• Jes 7:6 Ben Taveal (ּבֶן־טָֽבְאֵל) = zoon God is goed                   (beoogde koning) 

• Jes 7:14 Immanuel (עִּמָנּואֵל ) = God is met ons                         (Zoon v/d almah)  

• Jes 8:1 Maher Sjalal Chasj Baz (מַהֵר ׁשָלָל חָׁש ּבַֽז) = vlug is buit, snel is prooi  
                                                                                                (nieuwe zoon Jesaja)

• Jes 9:5 ּפֶלֶא יֹועֵץ אֵל ּגִּבֹור אֲבִיעַד ׂשַר־ׁשָֹלֽום  
Pele Ya’ats El Gibor Av Y’ad Sar Shalom                               (voorspelde Messias)  
 
 Wonder van Jo’etz       of  Wonderlijke Raadsman       =    ּפֶלֶא יֹועֵץ  
Machtige van Gibor      of  Sterke God                           =     אֵל ּגִּבֹור  
Vader van ad                of  Eeuwige Vader                     =        אֲבִיעַד 
Heerser van Shalom    of  Vredevorst                            =    ׂשַר־ׁשָֹלֽום

• Vele zonen met verschillende bestemmingen in Jes 6-9 



Bezwaren broeder Judah tegen:  
Zoon is Yeshua 

• 1) Almàh (עַלְמָה) betekent NIET maagd. 

• 2) Betulah (ּבְתּולָה) betekent WEL maagd. 

• 3a) Hizkia/Hezekiah (חִזְִקּיָה) is de voorspelde zoon.  

• 3b) Maher Sjalal Chasj Baz (מַהֵר ׁשָלָל חָׁש ּבַֽז) is de voorspelde zoon 

• 4) Jes 7:15-16 = het teken (binnen enkele jaren vijanden verslagen) 

• 5) Jes 7:8 = het teken (binnen 65 jaar zal Efraïm geen volk meer zijn 



1e bezwaar עַלְמָה betekent NIET maagd. 

• Gedeeltelijk waar, aangezien het woord almà niet specifiek maagd 
betekend. 
Echter het refereert ook nergens duidelijk naar een NIET MAAGD. 
(Gen 24:43 ; Ex 2:8 ; Psa 68:26 ; Spr 30:19 ; Hoo 1:3 ; 6:8)  

• Als we de historische omgeving beschouwen dan is het duidelijk dat in 
Gen 24:43 (Rivka) Ex 2:8 (Mirjam) het zeker wel om een maagd gaat. 
In de andere gevallen zijn er in (historische) context voldoende 
aanwijzingen dat het gaat om maagden (of vrouwen die worden geacht 
nog maagd te zijn). 
Al hoeft dat, om dit punt te weerleggen, niet zeker te zijn. 

 



2e bezwaar ּבְתּולָה betekent maagd. 
• Gedeeltelijk waar, want in een (Bijbels) juridische context refereert het woord 

ALTIJD naar een maagd. 
Er zijn echter ook gevallen in een Bijbels NIET juridische context waarin het WEL 
verwijst naar een NIET MAAGD.  
- Joël 1;8 Weeklaag als een jonge vrouw, omgord met een rouwgewaad die klaagt 
om de man van haar jeugd. 

• Er zijn anderen plaatsen waar het niet duidelijk is en eigenlijk zelfs raar zou zijn 
om het als maagd te vertalen (Job 31:1 ; Jes 23:4 ; 47:1>>8-9 )  

• Specifiek vermelden dat de ּבְתּולָה nog geen gemeenschap heeft gehad met een 
man, iets wat erg overbodig is als het ALTIJD maagd zou betekenen. 
- Gen 24;16 Het meisje was erg knap om te zien, een maagd : geen man had 
gemeenschap met haar gehad. Zij daalde af naar de bron, vulde haar kruik en 
klom weer naar boven. 
 



3e bezwaar ִחְזִקּיָה is de voorspelde zoon. 

• Achaz was twintig jaar oud toen hij koning werd, en hij regeerde 
zestien jaar in Jeruzalem (2 Kro 28:1) 

• Achaz ... werd begraven bij zijn vaderen in de stad van David, en 
Hizkia, zijn zoon, werd koning in zijn plaats. (2 Kon 16:20)  

• ... dat Hizkia koning werd, de zoon van Achaz, de koning van Juda. 
Hij was vijfentwintig jaar oud toen hij koning werd, …(2 Kro 29:1) 

 



3e bezwaar מַהֵר ׁשָלָל חָׁש ּבַֽז is de voorspelde zoon 
• Noem hem Immanuel vs noem hem Maher Sjalal Chasj Baz 
• Geboren uit een ַעְלָמה (jonge vrouw/maagd) vs een נְִביָאה (profetes) 
• Voordat hij kan kiezen tussen goed en kwaad = vijanden verslagen 

Voordat hij kan zeggen pappa of mama = vijanden verslagen 

• Wellicht dat deze zoon toentertijd als teken diende voor de mensen 
rondom hem aangezien de vijanden werden verslagen toen hij nog 
klein was. Men hoopte/verwachte wellicht dat hij ook de voorspelling 
van Jesaja 9:5-6 zou gaan vervullen. 

• dit was zeker niet  
het geval want  
verder hebben we  
nooit meer iets  
van hem vernomen



Ter vergelijking familieboom Achaz 



Bezwaar 4 Jes 7:15-16 = het teken  
(binnen enkele jaren vijanden verslagen) 

• Het teken waar Achaz om mocht/moest vragen was om zijn 
ONGELOOF teniet te doen, en hem VERTROUWEN te geven dat 
de Judah niet zou vallen en Yahweh bij hun was. 

• Het woord (אות) voor teken uit Jes 7:11 wordt o.a. ook gebruikt in: 
Rech 6:17 waar de Engel van God vuur uit de rots liet komen om de 
maaltijd te laten verteren als TEKEN (אות)

• 2-5 jaar moeten wachten totdat de vijanden verslagen zijn om 
vertrouwen te kweken en ongeloof te bestrijden dat ze verslagen 
zullen worden, is een beetje als mosterd na de maaltijd... 

• Dat noem ik niet echt een teken van Yahweh uw Elohim gevraagd 
uit de diepte of boven in de hoogte....(Jes 7:11). 

• Bezwaar 4b Jes 7:8 = het teken 
(binnen 65 jaar zal Efraïm geen volk meer zijn)



• Schepping, zondvloed, spraakverwarring Brandende braamstruik, 10 
plagen, rode zee, water uit de rots, manna, kwartels, koperen slang, 
muren Jericho, lange dag enz. 

• Balaams pratende ezel            (persoonlijk)                      Num 22:21-35  
• Samsons kracht                       (vriend & vijand)                Rech 14-16 
• Aambeien Filistijnen                 (vijanden)                          1 Sam 5:1-12 
• Droogte                                    (land)                                 1 Kon 17-18
• Drijvende bijl                             (water)                              2 Kon 6:5-7 
• Shaduw 10 graden om             (hemel)                             2 Kon 20:9-11 
• Daniel leeuwenkuil                   (Koning)                            Dan 6:12-23 
• Jona op zee                             (mede reizigers)                Jon 1:15  

• En nog veel veel veel meer wonderen en ECHTE tekenen. 

.Tekenen zijn o.a יהוה



(Gedeeltelijke) vervulling toentertijd 

• Het is onmogelijk om met zekerheid vast te stellen wat de 
profetie exact inhield voor de toehoorders ervan. 

• Maar zoveel is wel zeker; het zou een belangrijke geboorte 
zijn en als teken moeten dienen van Goddelijk ingrijpen 
met bevrijding als gevolg en om ongeloof en afdwaling te 
bestrijden/aan de kaak te stellen. 



Waarom is de Zoon wel Yeshua? 

1. Er is geen beter woord voor maagd.  
2.  De LXX vertaling. 
3. De Aramese Peshitta Tenach. 
4. Wat rabbijnen erover zeggen. 
5. De context verkregen door grammatica. 
6. De context door de omringende tekst.  
7. Mattheüs keek terug met de informatie die hij had. 



1) Er is geen beter woord voor maagd. 
• Er is (in die tijd) geen woord dat ALTIJD specifiek naar een 

maagd verwijst. 
Dus welk woord Jesaja toen ook genomen had -voor diegenen 
die niet willen/kunnen geloven-, was er altijd een uitvlucht 
geweest. 

• Het is zelfs redelijk om aan te nemen dat als de profeet het 
woord "betulah" ipv "almà" had genomen dat men dan zo nodig 
nog meer pijlen had gehad om af te vuren dat het geen maagd 
zou zijn (zie punt twee van "bezwaren broeder Judah")... 

• Verder leggen de rabbijnen uit dat vaak de eerste (of tweede 
keer) dat een woord wordt gebruikt bepalend is voor wat de 
ware betekenis ervan is, en dan is dat in beide gevallen 
verwijzend naar een maagd. 



2) De LXX vertaling. 

• Zo'n 250 jaar voordat Yeshua werd geboren was de Tenach al 
vertaald naar het Grieks. 

• In het Grieks is er een woord wat wordt gebruikt om "maagd" 
weer te geven, namelijk παρθένος parthenos wat hier door de 
70 rabbijnen werd gekozen als de vertaling van het 
Hebreeuwse woord almà 

• Deze rabbijnen vertaalden het dus gewoon naar maagd (de 
Griekse vorm ervan) 

• Deze rabbijnen waren niet bevooroordeeld (door christelijke 
aanpassingen van Yeshua naar Jezus) en gaven weer wat hun 
dachten dat de tekst/spreker wilde zeggen. 



3) De Aramese Peshitta Tenach. 

• In de Aramese Peshitta Tenach wordt het vertaald als 
"maagd" (b'tulah) en in het Aramees (in tegenstelling tot 
het Hebreeuws) betekend het woord b'tulah ALTIJD 
maagd. 
 
Dus de Aramese versie van de Tenach vertaalde het als 
maagd (de Aramese vorm ervan). 



4) Wat rabbijnen erover zeggen. 
Rashi schreef dat sommige collega's het interpreteerden alszijnde 
dat het gaat over een jong meisje dat niet in staat was om te 
baren. 
En dus dat de geboorte zeer ongebruikelijk en wellicht zelfs 
bovennatuurlijk is. 
Geloofde hij dat het een maagd was? 
Nee zeker niet! 
Geloofde hij dat Jesaja een maagdelijke geboorte voorzegde? Nee 
ook zeker niet! 
Gebruikt hij het vers als verwijzing naar Yeshua? 
Absoluut niet!! 
Ook recentere Joodse vertalingen (bv Hebrew Publishing 
Company Translation 1916) vertalen het nog steeds als maagd. 



5 De context verkregen door grammatica. 
Jes 7:11 Vraag voor uzelf (enkelvoud>>Achaz) een teken van de 
HEERE, uw God, vraag het beneden in de diepte of boven in de 
hoogte. 
Jes 7:14 Daarom zal de Heere Zelf u (meervoud>>Huis van David) 
een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een 
Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.  

Jes 7:16 Voorzeker, voordat de jongen in staat is het kwade te 
verwerpen en het goede te kiezen, zal het land verlaten zijn, namelijk 
het land van de twee koningen voor wie u (enkelvoud>>Achaz) in 
angst verkeert.  

• In Jes 7:13-14 wordt niet alleen koning Achaz maar het hele huis 
van David aangesproken (en daarmee werd 13-14 een 
Messiaanse profetie). 



6 context door omringende tekst. 
Jes 8:14 en 9:5-6 worden door vele rabbijnen aangeduid als 
Messiaanse profetieën, en het "individu" uit Jes 9 word ook meestal 
weer gelinkt aan diegene uit Jes 11.  
 

Dat laatste is van belang aangezien IEDEREEN Jes 11 als een 
Messiaanse profetie beschouwd.  

Door de gesloten mem (ם) In Jes 9:6 midden in het woord לםרבה 
waar normaal nooit een gesloten mem voorkomt is er volgens de 
rabbijnen iets bijzonders aan de hand, hun zeggen dat zoiets verwijst 
naar een wonderbaarlijk geboorte omdat de gesloten mem een 
gesloten baarmoeder voorsteld.   
 

(Bovenstaande linkt Jes 9:5-6 dan weer aan Jes 7:14) 





Rechts is een groter gedeelte van de cumran rol, met het woord 
alma ַעלומה in de circel. En daarboven in de rechthoek het woord 
enoshiem אנשים (mensen uit Jes 7:13). 
Links is ingezoomd en kunnen we duidelijk de sluit mem ם 
herkennen (op het eind) in de rechthoek, en de open mem מ in de 
circel uit 7:14. 

Argument dat de Cumran rol van Jes 7:14 een gesloten mem bevat  
in het woord almà is NIET juist, dus gebruik het niet! 



7 Mattheüs keek terug met de 
informatie die hij had 

Mat 1:23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en 
u zult Hem de naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God 
met ons. 
 
Toen Mattheüs zijn evangelie schreef keek hij terug (na de dood en 
opstanding van Yeshua) en zag dat er profetieën van de Messias 
nog open stonden die Yeshua nog ging vervullen en ook wat Hij al 
vervuld had.  

Daarnaast keek hij naar Jes 7-11 als één geheel en kon daarom niet 
anders als concluderen dat het in Jes 7:14 over een maagdelijke 
zwangerschap ging wat naar Yeshua verwees.  

Denk bv ook aan de Emmausgangers uit Luk 24:13-31 of wat Petrus 
zei in Hand 2:16 over de profetie uit Joël. 



Terugkeer naar beloofde land
• 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.  

• 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.

• Jer 16:14-15 Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat er niet meer 
gezegd zal worden: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land Egypte 
geleid heeft, maar: Zo waar de HEERE 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
• 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 de HEERE, 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 de HEERE gevoegd worden met een eeuwig verbond, het zal niet 
vergeten worden. Mijn volk – het waren verloren schapen…. 

• 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.  
Want zo zegt de HEERE: Zoals Ik al dit grote onheil over dit volk gebracht heb, zo zal 
Ik ook al het goede over hen brengen dat Ik over hen uitspreek.

 



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+menigte vreemdelingen               (Ex 12:38) 
• 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)



• 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….



• Verrassende conclusie  
 

• 1 Torah voor iedereen en dat is nu net wat je op veel plaatsen in Zijn Woord leest 
(bv. Ex 12:48-49 ; Lev 18:5 ; 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 groep zijn de verloren schapen waarnaar Yeshua op zoek is (Mat 15:24)



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 …..?  
 



Wie zijn de twaalf stammen?

•  
 
 

Opeb 7 Deu 27:12 Gen 49 Num 1 Num 2 Deu 33
Reuben x x x x x x
Simeon x x x x x —

Levi x x x — — x
Judah x x x x x x

Issaschar x x x x x x
Zebulon x x x x x x

Josef x x x — — x
Manasse x — — x x /
Ephraïm — — — x x /
Benjamin x x x x x x

Dan — x x x x x
Naftali x x x x x x

Gad x x x x x x
Aser x x x x x x

12 12 12 12 12 11-13



Chiasme met verrassende centrale as (profetisch?)
• A) Gen 45:1a—Josef zei de Egyptenaren de kamer te verlaten 
•   B) Gen 45:1b—Josef werd aan zijn broeders bekendgemaakt
•     C) Gen 45:2—Josef weende
•       D) Gen 45:3a—Josef vroeg naar zijn vader
•         E) Gen 45:3b—De broeders konden niet geloven dat het Josef was 
•           F) Gen 45:4a—Josef vroeg de broeders dichterbij te komen
•             G) Gen 45:4b—“Ik ben Josef uw broeder” 
•                H) Gen 45:4c-5a—Josef zei; zijn broeders verkochten hem aan Egypte 
•                    I) Gen 45:5b—Josef werd vooruitgezonden tot hun behoud 
•                      J) Gen 45:6—Twee jaren van honger zijn voorbij; nog vijf te gaan.
•                   I1) Gen 45:7—Josef vooraf gezonden voor grote redding van zijn familie 
•               H1) Gen 45:8a—Josef zei dat de Heilige hem daar gezonden had 
•             G1) Gen 45:8b—Josef was heer over Farao’s huishouden
•            F1) Gen 45:9-11—Josef verzocht hen zijn vader te brengen
•          E1) Gen 45:12—Josef probeerde hen te overtuigen dat hij Josef was 
•        D1) Gen 45:13—Josef zond een boodschap naar zijn vader
•      C1) Gen 45:14-15—Josef weende
•   B1) Gen 45:16—Josefs broeders werden bekend gemaakt aan Farao
• A1) Gen 45:17—Farao zei Josefs broeders Egypte te verlaten


