Messias in Mishpatim
Messias, de Olah
I. In Deel II, De Parsha Onderzoeken, hebben we gezien dat 1) het olah offer, 2) de
wet van de dienstknecht en 3) gehoorzaamheid thematisch verbonden waren.
Onze interpretaties hielpen ons de pashat van de Torah portie van deze week te
begrijpen. Nu zullen we dezelfde thematische connectie en Schriftverwijzingen
gebruiken om over de Messias te leren. Laten we zien hoe deze drie concepten,
samen met het onderricht van de Torah portie, ons onderwijzen over de Messias,
Yeshua!
A. We hebben in Parashat Va’eira al gezien dat de Akeida een profetisch beeld is
van het werk van de Messias. Welk rol neemt Abraham op zich in deze midrash?
Welke rol speelt Izaak? Wat is de Messiaanse betekenis van Adonai's verklaring in
Genesis 22:2—Dan zei Hij, "Neem nu je zoon, je enige zoon Izaak, die je liefhebt, en
ga naar het land Moriah, en offer hem daar als een brandoffer [olah] op één van de
bergen die ik je zal aanduiden."? We hebben vroeger gezegd dat Izaak bereid was
een olah te worden opdat Adonai's plannen en doelstellingen vervuld zouden
worden. Wat leert dit ons over het werk van de Messias?
B. Welke passage in de Tanakh is thematisch verbonden met de Akeida en wijst
duidelijk naar Yeshua als een olah offer?
7 Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer; Gij hebt mij de oren
doorboord; brandoffer [olah] en zondoffer hebt Gij niet geëist. 8 Toen zeide ik: Zie, ik
kom; in de rol des boeks is van mij geschreven. 9 Ik heb lust, o mijn God! om Uw
welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden mijns ingewands. (Psalm 40:7-9,
nadruk van de auteur)
Hoewel we dit Schriftgedeelte oorspronkelijk op Israël toegepast hebben, op een
dieper niveau is het een Messiaanse profetie. De uitdrukking, "In de rol des boeks
is van mij geschreven," verwijst naar de Messias!
C. Opnieuw, laten we zien hoe Yeshua de rol van dienstknecht op zich nam.
5 Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; 6 Die in de
gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode evengelijk te zijn; 7 Maar heeft
Zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende,
en is de mensen gelijk geworden; 8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft
Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des
kruises. (Filippenzen 2:5-8, nadruk van de auteur)
D. Gebaseerd op Filippenzen 2:5-8 zien we dat de wet van de dienstknecht
eigenlijk een onderwijs is over de Messias! Dit is een algemeen fenomeen dat we
nog dikwijls zullen zien. Vele wetten van de Torah zijn eigenlijk lessen over de
Messias en het Koninkrijk van God, in het bijzonder de Heilige Dagen van Leviticus
23.
E. Heb je in Filippenzen 2:5-8 gemerkt hoe de wet van de dienstknecht en
gehoorzaamheid ( weer eens ) thematisch verbonden zijn? Zie je hoe Filippenzen
2:5-8 thematisch verbonden is met de Akeida?
F. Wist je dat de meeste van de schrijvers van de Geschriften van het Nieuwe
Verbond naar zichzelf verwezen als dienstknechten van Yeshua? Nu weet je dat
ze het hadden over een specifiek gebod van de Torah. Ze hadden hun meester

(Yeshua) lief en wensten nooit vrij te zijn van Zijn Heerschappij!
G. Voorheen hebben we vermeld dat doorheen Jesaja 41 – 66 steeds naar Israël
verwezen wordt als de (dienst)knecht van Adonai. Eigenlijk is dit slecht gedeeltelijk
waar. In feite spreken vele van de passages in Jesaja over de ultieme dienstknecht,
Yeshua. Soms als Jesaja de knecht, Israël, vermeldt, heeft hij het volk Israël in
gedachte (bv. Jesaja 44). Op andere momenten echter wanneer Jesaja de
knecht, Israël, vermeldt, heeft hij de Messias (de ultieme manifestatie van al
wat Israël zal worden) in gedachte (bv. Jesaja 42, 49 en 53)!
Ma'amad Har Sinai en de Berg van Transfiguratie
I. Lees aub. Mattheüs 16:13 - 17:13—Dit is het verhaal van de transfiguratie van
Yeshua. Het is heel sterk verbonden met Ma'amad Har Sinai. Dit is fascinerend en
het zal je afdoend laten zien dat Yeshua het onderwerp van de Torah is.
A. In het algemeen, hoe is Ma'amad Har Sinai thematisch verbo den met het verhaal
in Mattheüs?
B. Welk natuurfenomeen is gemeenschappelijk in Exodus 24:15-18 en Mattheüs 17:5
toen respectievelijk Adonai en Yeshua geopenbaard werden?
C. Welke thematische connectie bestaat er tussen de tijd dat Mozes toegelaten werd
in de glorie wolk binnen te gaan (Exodus 24:15-18 ) en de tijd dat de discipelen
toegelaten werden de wolk binnen te gaan (Matt 17:1)?
D. Hoe zijn Exodus 24:9-10 en Mattheüs 17:1-2 thematisch verbonden?
Zijn deze parallellen een toeval? Ik denk het niet. We hebben al gezien hoe de Torah
portie van deze week ons leert dat de Messias de ultieme olah en dienstknecht is.
Nu kunnen we zien dat de gebeurtenissen op de Berg Sinai een schaduw waren van
de openbaring van Messias bij Zijn eerste komst. De thematische connecties zijn
bijna onweerlegbaar.
II. We hebben reeds gezien hoe het verhaal van de Akeida ons geholpen heeft de
verbond ceremonie op het pashat niveau van interpretatie te begrijpen. Laten we nu
kijken of de Akeida ons kan helpen om (nog beter) te begrijpen hoe Ma'amad Har
Sinai ons over de Messias onderwijst.
A. Hoe is Exodus 19:9-19 thematisch verbonden met Mattheüs 17:1-6?
B. Welke boodschap benadrukte de stem uit de hemel in Mattheüs 17:5? De stem uit
de hemel wil dat we focussen op de relatie tussen Adonai en de Messias, VaderZoon. Hoe ondersteunt Mattheüs 16:16 deze laatste bewering?
C. Hoe is dit verbonden met de Akeida? De Akeida is een verhaal over een vader en
een zoon. Meer bepaald, is dit het verhaal van hoe en vader bereid was zijn
eniggeboren zoon, die hij liefhad, op te geven als een olah. Hoe is dit thema
verbonden met Mattheüs 16:21-28, dat onmiddellijk voorafgaat aan het verslag
van de transfiguratie in Mattheüs 17? D. Mattheüs 16:24-25 stelt:
24 Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die
verloochene zichzelf, en neme zijn kruis op, en volge Mij. 25 Want zo wie zijn
leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen
zal, om Mijnentwil, die zal het vinden (nadruk van de auteur).
Hoe is dit vers thematisch verbonden met de Akeida? Zoals je kunt zien, zijn de
thematische verbanden tussen de Akeida en de gebeurtenissen die onmiddellijk aan
de transfiguratie voorafgaan heel sterk. Vanuit deze connecties zien we dat

Abraham en Izaak perfecte voorbeelden waren van degenen die zichzelf
verloochend hadden en hun terechtstellingpaal opgenomen hadden om
Yeshua te volgen.
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