‘Beit midrasj’ (leerhuis)

Inleiding op Tora-studie
en diverse onderwerpen
door Peter Steffens
aantekeningen van Jos Bremer

 2003
Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag voor commerciële doeleinden worden
verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze.

1 Inhoud
1
2
3

4

5

6

7

Inhoud............................................................................................................................. 2
Voorwoord ...................................................................................................................... 3
De Bijbel ......................................................................................................................... 4
3.1 Principes voor studie ................................................................................................ 4
3.2 Belangrijke getallen in de Tora ................................................................................. 6
3.3 Tenach en de vertalingen ........................................................................................11
3.4 Tora .........................................................................................................................12
Hoogtijden of feesten .....................................................................................................17
4.1 Pesach ....................................................................................................................19
4.2 Chak hammatsoot (feest van de ongezuurde broden) .............................................25
4.3 Chak habbikoeriem (feest van de eerstelingen) .......................................................27
4.4 Chak hasjavoe’ot (wekenfeest) ................................................................................27
4.5 Rosj hasjana (Joods nieuwjaar)* .............................................................................28
4.6 Joom hakkipoeriem (de Grote Verzoendag) ............................................................28
4.7 Chak hassoekoot (loofhuttenfeest)* .........................................................................31
Diversen ........................................................................................................................31
5.1 Geheimenissen in de geslachtsregisters .................................................................31
5.1.1 Van Adam tot Israël...........................................................................................31
5.1.2 Van Adam tot Mozes .........................................................................................31
5.1.3 Geslachtsregister van Yeshua in Matthéüs .......................................................32
5.2 Over de Naam van G’d ............................................................................................33
5.3 Profetie in het boek Esther ......................................................................................35
5.4 Bij Numeri 2 of de stammen van Israël ....................................................................36
5.5 Losse opmerkingen .................................................................................................40
5.6 De psalmen .............................................................................................................47
5.6.1 Psalm 1 en 2 .....................................................................................................48
5.6.2 Psalm 22 ...........................................................................................................51
5.7 De tien plagen over Egypte .....................................................................................58
Jodendom ......................................................................................................................59
6.1 Gebeden .................................................................................................................59
6.2 Over de gebedsmantel ............................................................................................60
6.3 Voorlezen van de Tora ............................................................................................62
Achtergronden naar aanleiding van de actualiteit. ..........................................................63

 Aantekeningen Beit midrasj

Pagina 2 van 65

2

Voorwoord

Voor u ligt een uitwerking van de onderwerpen zoals Peter Steffens die tijdens
leerhuisbijeenkomsten in de jaren 2000 en 2001 onderwees. Als basis voor deze uitwerking
is gebruik gemaakt van de aantekeningen die ik tijdens de studies heb gemaakt, aangevuld
met uitwerkingen van Peter Steffens’ onderzoek.
Zoveel mogelijk is getracht deze uitwerking tot een geheel te maken. Dit deel behandelt de
overige onderwerpen, die ter sprake kwamen tijdens de studie over het Bijbelboek Genesis
doordat bijvoorbeeld zijsprongetjes werden gemaakt of vragen werden beantwoord. Alles wat
direct over Genesis gaat, is ondergebracht in een apart document.
Met deze uitgave hebben we belangrijke informatie over de Bijbel willen vastleggen. In de
loop van de tijd is veel van dit soort uitleg en informatie onder christenen maar ook onder
Joden verloren gegaan. Het is belangrijk dat deze dingen weer bekend gaan worden zodat
de Bijbel beter wordt ‘verstaan’. Met als uiteindelijke doel dat we de Eeuwige meer leren
kennen en dat we Zijn Koninkrijk op aarde zichtbaar kunnen maken.
In deze aantekeningen zijn Hebreeuwse woorden altijd in het Hebreeuwse schrift
weergegeven, meestal inclusief vocaaltekens. Daarom geef ik geen transliteratie van het
woord maar zet de fonetische weergave er tussen haakjes achter. Dat de weergave van
Hebreeuwse woorden niet geheel consequent is, komt omdat ik in bepaalde gevallen de
reeds ‘ingeburgerde’ schrijfwijze van een woord toepas. Een voorbeeld hiervan is het woord
Yeshua, dat ik anders fonetisch weer zou geven als ‘Jesjoea’.
Uit eerbied voor de Naam van de Eeuwige schrijf ik Zijn Naam niet voluit maar geef ik het op
de volgende manier weer: G’d. Om dezelfde reden zal ik zorgvuldig omgaan met Zijn
Eigennaam, Zijn Hebreeuwse vierletterige Naam ookwel tetragrammaton genoemd, en deze
nooit voluit schrijven maar met streepjes tussen de letters. Mocht een pagina waarop over
Zijn Naam wordt geschreven onbedoeld op de grond raken of worden vernietigd dan wordt in
ieder geval niet De Naam vertreden of uitgewist.
In deze uitwerking geplaatste Bijbelteksten zijn schuingedrukt en afkomstig uit de
Statenvertaling van de Bijbel (tenzij anders vermeld). Hiervoor is gekozen omdat de
Statenvertaling dichter bij de grondtekst van de Bijbel staat dan de veelgebruikte NBGvertaling.
Ondanks de zorgvuldige verificatie en uitwerking van deze studie is het mogelijk dat dit
document onvolkomenheden en fouten bevat. Wij vragen u om ons hierop te wijzen zodat we
correcties en aanvullingen op deze tekst kunnen maken.
Wijzigingen januari 2003:
Het gebruik van de G’dsnaam is aangepast aan de Joodse visie.
Hebreeuwse teksten zijn waar mogelijk voorzien van de vocaaltekens.
De uitleg is aangevuld en gecorrigeerd.
Ik wens u veel zegen toe met het lezen van deze studie en het bestuderen van Genesis,
Jos Bremer.

Dit document is op internet beschikbaar via: http://home.wanadoo.nl/tora
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3 De Bijbel
3.1

Principes voor studie

Er zijn een heleboel zaken waar we rekening mee moeten houden wanneer we de Bijbel
bestuderen. Algemeen bekend zijn onder meer het in de context lezen van een tekst, dus
niet een enkele tekst uit het verhaal halen en daar een theorie omheen maken. En weten wat
de achtergrond van een verhaal is, in welke cultuur het zich afspeelde en wat de heersende
tradities waren. Maar er zijn ook minder bekende principes waarvan we hier enkele
puntsgewijs noemen.


Voor het bestuderen van de Bijbel moeten we volgens de Joden een tekstgedeelte op
vier manieren bekijken. Voor deze Bijbelinterpretatie wordt het Hebreeuwse woord voor
paradijs gebruikt: sDer>P; (pardees). Dit is een acroniem van de volgende woorden:
Hebreeuws
jv'P. (pesjaat)
zm,r, (remmez)

Vertaling
eenvoudig
hint

vr'D> (deraasj)
dAs (sod)

uitleg
geheim

Toelichting
wat er staat
bijvoorbeeld symbolen, als hout dat symbool is voor het
kruis
teksten met elkaar verbinden, soort gelijkenis
verborgenheden in de tekst, bijvoorbeeld via gematria te
ontdekken



Om de Tora te bestuderen, is het nodig de Hebreeuwse taal te kennen. De
Hebreeuwse taal is een werkwoordentaal; de meeste woorden zijn afgeleid van een
werkwoord. Ook kent de taal geen klinkers. Een woord kan zodoende meerdere
betekenissen hebben waarbij de schrijfwijze van het woord voor beide betekenissen
identiek is maar de uitspraak verschilt. Uit het zinsverband moet dan worden afgeleid
wat de meest passende of juiste betekenis is. Pas later in de taalontwikkeling zijn
klinkertekens toegevoegd aan de taal. Dit zijn punten en streepjes die meestal onder
de medeklinkers worden geplaatst. De Tora-rol bevat deze tekens echter niet.
Overigens wordt het tegenwoordige Hebreeuws geschreven met het Aramese
kwadraatschrift. Het Hebreeuwse schrift is zo’n 2200 jaar geleden in onbruik geraakt.



Elke Hebreeuwse letter heeft een getalswaarde. Getallen zijn namelijk pas veel later
uitgevonden dan dat de Tora werd geschreven. De Hindoes vonden de getallen uit. Via
de Arabieren zijn ze in Europa terrecht gekomen. Ook de Grieken kende getallen toe
aan hun letters. Zo worden de hoofdstukken in de Hebreeuwse Bijbel aangeduid met
letters. Ook in het boek Openbaring wordt gebruik gemaakt van (Griekse) letters,
bijvoorbeeld wanneer er wordt gesproken over het getal 666.
De letters uit het alfabet hebben hun oorsprong in ‘oude’ Hebreeuwse woorden. Zo
komt de (kronkelende) N van het woord nachash dat slang betekent. En de (golvende)
M komt van het Hebreeuwse woord voor water, majim.
Gematria is de methode om woorden in getallen om te zetten om op die manier tot een
diepere betekenis van woorden en de Tora in zijn geheel te komen.
Schriftgeleerde is in het Hebreeuws rpeAs (sofeer). Dit woord is afgeleid van de
werkwoordsstam rps (SPR) dat zowel ‘tellen’ als ‘schrijven’ kan betekenen.
Schriftgeleerden tellen bijvoorbeeld bij het maken van een nieuwe Tora-rol ook alle
letters in de Tora. Van elk boek is het totaal aantal woorden geteld en is bijvoorbeeld
ook het midden van het boek aangegeven.
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In de Hebreeuwse tekst zijn enkele letters groter op de Tora-rol geschreven dan de
andere letters terwijl het Hebreeuwse schrift geen hoofdletters kent. Dit is soms
gedaan om aan te geven dat het belangrijk is de juiste letter te lezen en hier geen
vergissing in te maken, vanwege betekenisverschil.
Maar vaak vertelt ook de letter zelf (of een aantal letters samen) een verhaal, een
geheimenis. Dit kun je ontdekken door naar de getalswaarde van de letter te kijken of
de betekenis van de letter.
Ook in de gedrukte Hebreeuwse Bijbels vindt je deze groter gedrukte letters terug.
Maar de Bijbel die op de universiteit wordt gebruikt, de Biblica Hebraica Stuttgartensia,
mist deze extra aanwijzingen.



Namen zijn in de Bijbel belangrijk, wanneer deze genoemd worden, is dat altijd omdat
ze van belang zijn. Wanneer namen niet genoemd worden, gaat het om het verhaal.
Als voorbeeld van dit principe het begin van Exodus; de geboorte van Mozes. In dit
verhaal worden de namen van twee vroedvrouwen genoemd: Sifra en Pua. Maar de
namen van de ouders van Mozes worden niet genoemd, terwijl die wel bekend zijn
(verderop in het boek worden ze wel genoemd). In plaats van de ouders van Mozes bij
naam te noemen, wordt dan gezegd in Exodus 2:1: En een man van het huis van Levi
ging, en nam een dochter van Levi.
De namen van de vroedvrouwen moeten ons dus iets te vertellen hebben. Sifra
betekent ‘sjofar’ (in de vrouwelijke vorm) en de naam Pua betekent ‘blazen’. Dit doet
denken aan de wederkomst van de Messias, de Verlosser. 1 Thessalonicensen 4:16:
Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de
bazuin G’ds nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst
opstaan;
In dit voorbeeld gaat het dus om de gebeurtenis: Mozes word geboren, degene die het
volk Israël later uitleidt uit Egypte, de verlosser. Zouden de namen van de ouders van
Mozes worden vermeld dan zou de eer misschien naar hen uitgaan.



Er wordt door de rabbijnen gezegd: de Tora heeft zeventig gezichten. Dit wordt gezegd
omdat je de Tora op zoveel manieren kunt uitleggen.
Aangezicht in het Hebreeuws, ~ynIP' (paniem), is een meervoudsvorm. Dus wanneer er
staat ‘het aangezicht van G’d’ is de vertaling eigenlijk ‘de gezichten van G’d’. Je ziet
bijvoorbeeld altijd maar een deel van iemands gezicht. Vergelijk de tekst Efeze 3:18,
19: Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte,
en diepte, en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven
gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid G’ds.
In de uitleg van de Tora zie je soms dat meningen van rabbijnen over een bepaalde
zaak tegenover elkaar staan. Dat is in het jodendom geen enkel probleem, die
meningen worden dan ook zo op schrift gesteld.
In het Griekse denken willen we altijd een antwoord op een zaak. Slechts één
oplossing kan de juiste zijn, het is het één of het ander maar beide tegelijk is niet
mogelijk.
De achtergrond van de Bijbel is Joods waardoor we met het Griekse denken soms
tegen moeilijkheden op lopen bij het willen verklaren van tekstgedeelten.
Chronologie past bijvoorbeeld ook niet in het Hebreeuwse denken. Het is overigens
ook een woord dat uit het Grieks afkomstig is, van cro,noj (chronos) dat een
tijdsverloop aanduidt, de tijd als een gestage stroom. Het Hebreeuwse denken zegt: er
is geen vroeger en geen later.
In het begin van Genesis wordt twee keer een scheppingsverhaal verteld. Dat is niet
chronologisch maar een Hebreeuwse manier van vertellen om aan dit verhaal een
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extra dimensie toe te voegen. (In het document over Genesis wordt uitgewerkt wat die
extra dimensie inhoudt.)


Misschien wel het belangrijkste principe is dat de opgedane kennis slechts het middel
is om tot het doel te komen, namelijk het kennen van G’d. Zodat we Hem ook zullen
herkennen wanneer Hij komt.
Openbaring 3:20: Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal
horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal
houden, en hij met Mij.
Hoewel deze tekst vaak wordt aangehaald tijdens evangelisatie-bijeenkomsten, wordt
dit in Openbaring tegen de gemeente, gelovigen, gezegd.

3.2

Belangrijke getallen in de Tora

Zoals al opgemerkt is tellen en de getalswaarde van de Hebreeuwse letters een wezenlijk
onderdeel van de Tora. Soms helpen getallen om een verhaal beter te begrijpen en soms
geven ze een geheimenis of diepere betekenis prijs. Het is daarom belangrijk naar de
betekenis van de Hebreeuwse letters en hun getalswaarden te kijken bij het bestuderen van
de Bijbel.
Helaas is ook het gebruik van getallen vaak misbruikt waardoor velen er nu argwanend
tegenover staan. Bekend is misschien de numerologie waarbij de Bijbel in getallen wordt
omgezet en zo wordt gebruikt om toekomstvoorspellingen te doen. Het is goed om verre van
dit soort zaken te blijven maar het is jammer om alles wat met getallen heeft te maken in de
ban te doen.
Enkele getallen die vaak terugkomen en als het ware sleutels vormen tot een beter verstaan
van de Bijbel en de Tora in het bijzonder zijn hier vermeldt.

1 / 26
De letter a (alef) is de eerste letter uit het Hebreeuwse alfabet en is gereseveerd voor
hetgeen niet geschapen is: G’d. Zo begint G’ds Naam hy<h.a, (èhejè) ‘Ik ben, die Ik ben’ met de
alef. Ook de tien woorden (de ‘tien geboden’) beginnen met de alef, Exodus 20:1-17: Toen
sprak G’d al deze woorden, zeggende: Ik ben de HEERE uw G’d…
De letter alef is opgebouwd uit een w (waw) en twee keer een y (jood). De getalswaarde
hiervan is 26, net zoals de getalswaarde van de Naam des HEEREN, h-w-h-y (J-H-W-H).
Dit getal 26 is duizenden keren in de Tora verborgen. De hiervoor genoemde Eigennaam
van G’d, de Naam des HEEREN, komt in de Tora 1820 keer voor, dat is 26 maal 70. En als
G’d spreekt, is dat bijvoorbeeld vaak in 26 woorden of letters of een veelvoud daarvan.
Bijvoorbeeld Genesis 35:11-12: Voorts zeide G’d tot hem: Ik ben G’d de Almachtige! wees
vruchtbaar, en vermenigvuldig! Een volk, ja, een hoop der volken zal uit u worden, en
koningen zullen uit uw lenden voortkomen. En dit land, dat Ik aan Abraham en Izak gegeven
heb, dat zal Ik u geven; en aan uw zaad na u zal Ik dit land geven.
In het Hebreeuws bestaat dit uit 26 woorden:

`WaceyE ^yc,l'x]me ~ykil'm.W &'M,mi hy<h.yI ~yIAG lh;q.W yAG hber>W hreP. yD;v; lae ynIa] ~yhil{a/ Al rm,aYOw: 11
`#r,a'h'-ta, !Tea, ^yr,x]a; ^[]r>zl: .W hN"n<T.a, ^l. qx'c.yIl.W ~h'r'b.a;l. yTitn; " rv,a] #r,ah' -' ta,w> 12
En ander voorbeeld van 26 woorden: Genesis 46:3-4: En Hij zeide: Ik ben die G’d, uws
vaders G’d; vrees niet van af te trekken naar Egypte; want Ik zal u aldaar tot een groot volk
zetten. Ik zal met u aftrekken naar Egypte en Ik zal u doen weder optrekken, mede
optrekkende; en Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen.
In het Hebreeuws:
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`~v' ^m.yfia] lAdG" yAgl.-yKi hm'y>r;cm. i hd'r>me ar'yTi-la; ^ybia' yhel{a/ laeh' ykinOa' rm,aYOw: 3
`^yn<y[e-l[; Ady" tyviy" @seAyw> hl{[-' ~g: ^l.[;a; ykinOa'w> hm'y>r;c.mi ^M.[i dreae ykinOa' 4
4
Vier is het getal van de vierde letter uit het alefbet, de d (dalet). De betekenis hiervan is
‘deur’ en is een directe heenwijzing naar Yeshua die immers van zichzelf zegt dat Hij de
Deur is.
Johannes 10:9: Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en
hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.

5
Vijf is het getal van de Tora, vijf boeken.
Vijftig is behalve het getal van de Tora ook het getal van de Heilige Geest. Vijftig dagen na
de uittocht uit Egypte van het volk Israël, na pesach, gaf G’d de Tora. Dit wordt in de Joodse
traditie gevierd met het wekenfeest. Vijftig dagen na de opstanding van Yeshua, het
paasfeest, werd de Heilige Geest uitgestort. Dit vieren we met het pinksterfeest.
Zo staat de vijf in verband met wat van boven komt, een venster op de hemel. Dat is ook de
betekenis van de vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet: venster. En zo ziet die letter, de
h (he) er ook uit, bovenin heeft deze letter een opening, een venster naar de hemel.

6
Zes is het getal van de mens, omdat deze op de zesde dag is geschapen. Het is ook het
symbool van Yeshua die als mens op aarde is gekomen.
Het getal 666 staat voor de wijste, rijkste en machtigste man op aarde, de echte zoon van
David: Salomo. (De mens in drie dimensies.) Dit omdat Salomo 666 talenten goud per jaar
verdiende.
Koningen 10:14: Het gewicht nu van het goud, dat voor Salomo op een jaar inkwam was
zeshonderd zes en zestig talenten gouds;
Omdat de duivel een na-aper is, heeft hij dit getal gebruikt voor de antichrist.
De letter uit het alfabet met getalswaarde zes is de w (waw) en deze letter heeft de betekenis
van haak. Een haak verbindt dingen met elkaar. Yeshua verbindt ons met de Vader want
alleen via Hem kunnen we tot de Eeuwige komen.

7
Zeven staat voor het verbond. Zeven is in het Hebreeuws [b;v, (sjeva) en betekent ook
‘zweren’. Het is afgeleid van het werkwoord [b;v' (sjava) dat ‘zweren’ of ‘een eed afleggen’
betekent. We komen dit nog tegen in het oud-Nederlandse werkwoord ‘zevenen’ dat
betekende ‘een verbond sluiten’.
Het getal zeventig (zonder afronding tweeënzeventig) is het getal dat staat voor alle volken.
In het eerste geslachtsregister in de Bijbel, in Genesis 10, worden alle volken genoemd die
toen op de aarde leefden. Dit zijn er precies 72: de zonen van Sem, Cham en Jafeth.
Het getal zeventig komt ook vaak voor in combinatie met het getal twaalf. Twaalf is de
aanduiding voor Israël. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over de twaalf stammen van Israël.
Hoewel Israël bestond uit dertien stammen, telde de stam Levi niet mee omdat het geen
eigen grondgebied had. Levi was apart gezet omdat het als enige niet heeft gedanst voor het
gouden kalf. De combinatie komt bijvoorbeeld voor in de volgende teksten.
Exodus 15:27, tijdens de uittocht uit Egypte: Toen kwamen zij te Elim, en daar waren twaalf
waterfonteinen, en zeventig palmbomen; en zij legerden zich aldaar aan de wateren.
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Lukas 10:1: En na dezen stelde de Heere nog andere zeventig, en zond hen heen voor Zijn
aangezicht, twee en twee, in iedere stad en plaats, daar Hij komen zou.

8
Het getal 8 staat voor de Messias, dat betekent ‘de gezalfde’. Acht is in het Hebreeuws hn,wmv.
(sjemonee) en is afgeleid van nm,v, (sjemen) dat ‘olie’ betekent. Overgoten met olie werd
gedaan bij een koning of priester, de gezalfde.
Gezalfde, of Messias, is in het Grieks cristou (christos). De eerste letter hiervan, de gi, is
kruisvormig net zoals de Hebreeuwse letter t (taw) zoals die in het oud-Hebreeuwse schrift
voorkomt. Uit de oudheid is bekend dat priesters en koningen met zo’n kruisletter werden
gezegend. De getalswaarde van dit Griekse woord is 1480 (ook de Griekse letters hebben
net als de Hebreeuwse een getalswaarde). Een veelvoud van acht, namelijk 8 x 185. Ook
wordt de Messias in het Grieks kurioj (kourios) genoemd, dat Heer betekent. Weer met een
achtvoudige getalswaarde: 800. Yeshua in het Grieks is VIhsou/j (iesous) met een
getalswaarde van 888 (de acht in drie dimensies).
Zo zijn het kruis(teken), de olie en de verlossing met elkaar verweven in deze woorden
Messias en Yeshua.
Het getal acht staat ook in een voor ons andere dimensie. Zo heeft een week bijvoorbeeld
maar zeven dagen.

9
Het getal 9 heeft met duisternis te maken. De 9e letter is de j (teet) en staat voor slang of
baarmoeder. In de baarmoeder is het (9 maanden lang) duister. De negende plaag voor de
Egyptenaren was duisternis. Toen Yeshua aan het kruis hing, werd het tot het negende uur
donker. Lukas 23:44: En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele
aarde, tot de negende ure toe.
In de Joodse geschiedenis zijn veel rampen op de negende van de maand gebeurt. Zo zijn
zowel de eerste als de tweede tempel vernietigd op de 9e van de maand av.
Duisternis, in het Hebreeuws %v,xo (chosjech), komt ook negen keer in de Tora voor.

10
Tien staat voor de woorden van G’d. Want door tienvoudig spreken, schiep G’d de hemelen
en de aarde. Negen keer staat er in Genesis 1 ‘En G’d zeide’, ~yhil{a/ rm,aYOw: (wajjomer
elohiem). De tiende keer dat er over het scheppingswoord wordt gesproken, staat in
Psalm 33:6: Door het Woord des HEEREN zijn de hemelen gemaakt, en door den Geest
Zijns monds al hun heir.
Wat de psalm hier verteld, wordt overigens niet in Genesis 1 verteld.
Ook de twee stenen tafelen (aan beide zijden beschreven) met daarop de tien woorden van
G’d zijn een beeld van dat tienvoudig spreken. En in de plagen van Egypte spreekt G’d ook
tien keer.

13
Het getal 13 staat voor eenheid. Eén is in het Hebreeuws dx'a, (echad) en de getalswaarde
van dit woord is 13.
Je komt dit getal bijvoorbeeld tegen bij Yeshua met de 12 apostelen (totaal 13 personen), de
twaalf stammen van Israël samen met Levi en het woord yn’ysi (sinay), Sinaï, de berg waar G’d
de Tora gaf, dat een getalswaarde van 130 vertegenwoordigt, dat is 10 (woorden van G’d)
keer 13 (eenheid).
In het jodendom is de leeftijd voor het bereiken van de volwassenheid 13 jaar. Vanaf deze
leeftijd is een jongen zelf verantwoordelijk voor zijn daden; dan is hij een zoon van de tora, in
het Hebreeuws Bar Mitswa. Zo heet ook het feest dat dan wordt gevierd.
Ook de getalswaarde van hb'h]a; (ahavah) dat ‘liefde’ betekent, is dertien.
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14
Veertien is de getalswaarde van de naam David, in het Hebreeuws dwID'. Dit woord, maar dan
met andere klinkertekens, dAD (dood), betekent ‘geliefde’, de liefde tussen man en vrouw.
Ook het woord bh'z’ (zahav), dat ‘goud’ betekent, heeft deze waarde. Een gouden ring is
daarom het symbool van liefde en geef je aan je geliefde.

15
In het Hebreeuws zou vijftien weergegeven moeten worden met de letters hy. Omdat deze
letters staan voor de verkorte Naam van G’d wordt vijftien geschreven als wj.
De vijftiende is ook de dag van de maand (van de Bijbelse kalender) waarop het volle maan
is. Dit is ook het begin van de feesten pesach en soekot.

22 / 400
Tweeëntwintig is het getal van het lijden. Enkele voorbeelden: Jozef is vanaf het moment dat
hij door zijn broers werd verkocht 22 jaar gescheiden geweest van zijn vader en broers. Na
22 jaar kon Jozef het volk van brood voorzien. Hierdoor was het mogelijk dat later de
Messias werd geboren. (Zo heeft iedereen die is toegewijd een plaats in het systeem van
G’d.) In WOII waren er 22 vernietigingskampen. Drie jaar na die oorlog, in 1948, werd de
Israëlische staat opgericht. Merk op dat 22 altijd de grens aangeeft van het lijden, het is een
breuk, een deur naar iets nieuws.
Psalm 22 is de lijdenspsalm.
De 22e letter uit het Hebreeuwse alfabet is de laatste letter en vertegenwoordigt het getal
400. Ook het getal 400 is, net als 22, het beeld van het lijden. Zo is in Ezechiël beschreven
dat de mensen uit Jeruzalem een teken op het voorhoofd kregen. Dit teken is de letter ‘taw’
en vertegenwoordigt het getal 400. In het oud-Hebreeuwse schrift wordt de taw, de 22e letter
uit het alefbet, geschreven als een kruis. Overigens is de betekenis van de taw ook
(merk)teken.
Ezechiël 9:4: En de HEERE zeide tot hem: Ga door, door het midden der stad, door het
midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden, die zuchten en
uitroepen over al die gruwelen, die in het midden derzelve gedaan worden.
Zo heeft bijvoorbeeld ook het nageslacht van Abraham 400 jaar in Egypte moeten lijden
voordat het naar het beloofde land mocht trekken. Dit was al vooraf aan Abram voorzegd.
Genesis 15:13: Toen zeide Hij tot Abram: Weet voorzeker, dat uw zaad vreemd zal zijn in
een land, dat het hunne niet is, en zij zullen hen dienen, en zij zullen hen verdrukken
vierhonderd jaren.
Overigens wordt ook de 22e letter van het Griekse alfabet, de c (gi), geschreven als een
kruis. Dit is tevens de eerste letter van het woord Christus.

248
Tweehonderdachtenveertig is het aantal botten dat de mens volgens de Talmoed heeft (het
werkelijke aantal botten wijkt bij verschillende mensen af). Botten blijven ook lang na de
dood van een mens bestaan en zijn zo symbool voor de materie van de mens, de essentie of
het wezen van de mens.
De getalswaarde van het Hebreeuwse woord voor materiaal, materie of stof waaruit iets
bestaat, rm,xo (chomer), heeft getalswaarde 248.
Hetzelfde Hebreeuwse woord, met andere klinkertekens, rmox] (chamor), betekent ‘ezel’.
Yeshua komt op een ezel zoals al in Zacheria 9:9 wordt gemeld en waarvan ook de volgende
tekst melding maakt:
Johannes 12:14-15: En Jezus vond een jongen ezel, en zat daarop, gelijk geschreven is:
Vrees niet, gij dochter Sions, zie, uw Koning komt, zittende op het veulen ener ezelin.
Maar ook de rabbijnen verbinden een ezel met de Messias naar aanleiding van de volgende
tekst.
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Exodus 4:20: Mozes dan nam zijn vrouw, en zijn zonen, en voerde hen op een ezel, en
keerde weder in Egypteland; en Mozes nam den staf G’ds in zijn hand.
] ; ‘hachamor’ en dat betekent ‘de ezel’. rabbijnse verklaringen
Er staat in het Hebreeuws rmoxh
zeggen dat dit de ezel is waarop later de Messias zal rijden en dat er daarom staat ‘de ezel’,
met de nadruk op ‘de’. In het Joodse denken hoort de ezel bij de Messias. Er is ook een
Joodse uitdrukking die luidt: noem je de Messias, zie daar komt Zijn ezel.
Ook de naam van Abraham, ~h'r'b.a; (avrahaam), heeft de getalswaarde 248. Bij hem begon
de lijn van de belofte, het volk Israël.
Het gedeelte Jozua 12 omvat 248 woorden. Het gaat hier over Jozua die 31 koningen
verslaat, hij rekent af met de vijand. Ook Jozua is het beeld van de Messias. Jozua draagt
overigens dezelfde naam als Yeshua. Jozua is [;vuAhy> (jehosjoe’a) in het Hebreeuws, waarvan
[;vuy> (jesjoe’a) de verkorte vorm is, in het Grieks VIhsou/j (iesous).
Ten slotte staat in Genesis 5:2: Man en vrouw schiep Hij hen, en zegende ze, en noemde
hun naam Mens, ten dage als zij geschapen werden.
Het gedeelte ‘als zij geschapen werden’ is in het Hebreeuws ~a'r>B'hi (hibbareaam). Hier
worden dezelfde letters gebruikt als voor de naam Abraham en dit gedeelte heeft dus ook de
getalswaarde 248.

300
Driehonderd is het getal van de 21e letter van het Hebreeuwse alfabet, de v (sjien). Het staat
symbool voor G’d. Op het gebedsdoosje van Joden staat bijvoorbeeld de letter v (sjien) van
het acroniem yD;v; (sjaddai). Dit is het letterwoord voor laer’f.yI tAtl'D> rmeAv (sjomeer delatoot
jisraël) dat betekent ‘de bewaarder van de poorten Israëls’. Naar Psalmen 121:4: Ziet, de
Bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen.
Maar bovenal is Sjaddai een Naam van G’d. Zo kennen we yD;v; lae (eel sjaddai), dat
betekent ‘G’d de Almachtige’. In sjadai zit dv; (sjad), dat ‘borst’ betekent en zo warmte en
geborgenheid weergeeft die er bij G’d is.
Verbanden
Veelvouden of enkelvouden van een getal hebben met elkaar te maken. Zo hebben de
getallen 4, 40 en 400 met elkaar gemeen dat ze met bevrijding hebben te maken. De vier
staat voor Yeshua, de Verlosser. Veertig is het getal van de letter m (meem) die afkomstig is
van het Hebreeuwse woord voor water, ~ym; (màjim). Water heeft alles met bevrijding te
maken, denk maar aan de doortocht van Israël door de zee tijdens de Exodus en het dopen
in het mikwe om gereinigd te worden. En na 400 jaar eindigde de slavernij van Israël in
Egypte.
Maar er zijn ook andere getallen, geen veelvouden, die bij elkaar horen. Zo horen 8, 50 en
300 bij elkaar. Acht als symbool voor de Messias, 50 als symbool voor de Heilige Geest en
300 als symbool voor G’d, de Vader.
Tellen we de getallen bij elkaar op, dan krijgen we het getal 358, wat precies de
getalswaarde is van het Hebreeuwse woord voor Messias, x;yvim' (masjieach).
Wanneer getallen rond zijn, hebben ze vaak een tweede of symbolische betekenis.
In Genesis 5:3 wordt bijvoorbeeld vermeldt dat Adam 130 jaar oud was toen Seth werd
geboren: En Adam leefde honderd en dertig jaren, en gewon een zoon naar zijn gelijkenis,
naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth.
Honderddertig is 10 x 13. Tien van het spreken van G’d en de 13 die staat voor eenheid. Bij
Seth gaat de geslachtslijn van de Messias weer verder nadat deze was onderbroken door de
moord van Kaïn op Abel. Door het getal 130 wordt dit benadrukt.
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Een ander voorbeeld vinden we in Genesis 15:13: Toen zeide Hij tot Abram: Weet
voorzeker, dat uw zaad vreemd zal zijn in een land, dat het hunne niet is, en zij zullen hen
dienen, en zij zullen hen verdrukken vierhonderd jaren.
Hier wordt het getal 400 genoemd, een afgerond getal, om aan te geven dat de verdrukking
een einde heeft. De verdrukking duurde namelijk 430 jaar zoals geschreven staat in Exodus
12:40: De tijd nu der woning, dien de kinderen Israëls in Egypte gewoond hebben, is
vierhonderd jaren en dertig jaren.

3.3

Tenach en de vertalingen

De Hebreeuwse Bijbel heet Tenach, in het Hebreeuws %¾¾n:T; (tanach). Dit is een acroniem (te
herkennen aan de twee apostrofs) en staat voor zijn inhoud:
Hebreeuws

hr'AT (tora)
~yaiybin> (nevie’iem)
~ybiWtK. (ketoeviem)

Vertaling
Leefregels (de vijf boeken van Mozes)
Profeten
Geschiften

Deze verzameling boeken is bij ons bekend onder de naam ‘oude testament’.
De volgorde van de boeken in de Tenach in onze Bijbel is overgenomen van de Septuaginta,
dat is de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel die gemaakt is in de 3e eeuw voor onze
jaartelling door 72 rabbijnen, zes per stam. ‘Septuaginta’ is Grieks voor ‘zeventig’. In de
literatuur wordt de Griekse vertaling vaak aangeduid met ‘LXX’.
Van de Griekse vertaling is de Latijnse vertaling afgeleid, die ‘Vulgata’ heet.
De indeling van de Septuaginta is anders dan de Hebreeuwse indeling en past beter bij het
Griekse denken. Nadeel van deze nieuwe indeling is dat veel betekenis verloren gaat.
Bijvoorbeeld wanneer Yeshua in Matthéüs 23:35 de schriftgeleerden en Farizeën
aanspreekt:
Opdat op u kome al het rechtvaardige bloed, dat vergoten is op de aarde, van het bloed des
rechtvaardigen Abels af, tot op het bloed van Zacharia, den zoon van Barachia, welken gij
gedood hebt tussen den tempel en het altaar.
Het gaat hier over het bloed van de eerste en de laatste die is vermoord. Zacheria wordt
gestenigd zoals te lezen is in 2 Kronieken 24:21. In de Tenach is dit ook het laatste boek
Verder is er bij het vertalen van de Bijbel een indeling gemaakt die niet uit de grondtekst naar
voren komt. Uit de indelingszinnen in het boek Genesis bijvoorbeeld (zie het document over
Genesis) blijkt de eerste scheiding in de tekst te liggen voor Genesis 2:4. Genesis 2:1-3
horen dus nog bij het eerste hoofdstuk van het boek.
Een ander voorbeeld is het opschrift van de eerste pericoop in Genesis 2 die luidt ‘Het
paradijs’. ‘Paradijs’ is een Persisch woord en betekent ‘ommuurde hof’. Dit woord komt in het
boek Genesis niet voor.
Er wordt in de grondtekst gebruik gemaakt van speciale tekens, zoals de atnachta, een
versdeler. In de NBG-vertaling van de Bijbel wordt hiermee niets gedaan. In de Staten
Vertaling wordt hiermee vaak wel rekening gehouden door bijvoorbeeld op de betreffende
plaats in de vertaling een puntkomma in de tekst te plaatsen.
De oorspronkelijke Hebreeuwse indeling van de Bijbel is als volgt: eerst de Tora, de vijf
boeken van Mozes, vervolgens de zes vroege profeten, gevolgd door de vijftien late
profeten. Ten slotte de dertien geschriften, waarvan er vijf (Ruth, Hooglied, Prediker,
Klaagliederen en Esther) de feestrollen worden genoemd.
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Hier komen een aantal interessante getallen naar voren: de eerste vijf en de tweede zes zijn
de getallen voor de Hebreeuwse letters y (jood) en h (he). Deze letters vormen het woord hy
(jah) en dat is de verkorte Naam van G’d. Vijf plus zes plus vijftien is zesentwintig, de
getalswaarde van de volledig Naam van G’d, h-w-h-y (J-H-W-H). Dertien, het aantal
geschriften, is de getalswaarde van het Hebreeuwse dx'a, (echad), dat ‘één’ betekent.
Samengevat: de Bijbel is ingedeeld volgens ‘Adonai echad’, de HEERE is één.
Het totaal aantal boeken in de Tenach is 39. De complete Bijbel zoals wij die kennen, bevat
66 boeken. Dit model vindt je terug in het boek Jesaja waar de eerste 39 hoofdstukken gaan
over de zonden van Israël en een andere boodschap bevatten dan de laatste 27 die gaan
over troost.
Als een model van de Bijbel kunnen we de chanoeka-kandelaar, de negenarmige kandelaar,
gebruiken. Hier staat Yeshua centraal, als de sjammaasj, de middelste arm van de
kandelaar. Het begint in Genesis met de bomen, de hof. Daarna komt een oordeel, de
zondvloed. Vervolgens gaat het over het volk van G’d en daarna over de andere volkeren.
Yeshua komt in de tijd der heidenen. Lukas 21:24-27 (gedeeltelijk): en Jeruzalem zal van de
heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. … En alsdan
zullen zij den Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.
Y
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3.4

Tora

Het woord tora, in het Hebreeuws hr'AT (tora), komt van het werkwoord hr'y" (jara) dat
‘onderwijzen’ en ‘leren’ betekent. Ten onrechte wordt ‘tora’ in het Nederlands vaak met ‘wet’
vertaald. Van dit werkwoord ‘jara’ is ook ‘Moria’, hY"rIAm (moria), afgeleid, de plaats waar Izaäk
moest worden geofferd en waar later de tempel is gebouwd. Andere namen voor de Tora zijn
de Pentateuch, dit is de Griekse naam, ‘penta’ staat voor ‘vijf’, de boeken van Mozes en de
vM'xu (choemaasj), dat in het Hebreeuws ‘de vijf’ betekent.
De Tora werd gegeven in de woestijn. Het is de openbaring van G’d aan Israël. De tocht
door de woestijn was een lijdensweg voor het volk Israël. G’d openbaart zich in het lijden.
Dat zien we veel vaker in de Bijbel.
G’d kiest met het openbaren van Zijn woord in de woestijn ook een plek uit die
menselijkerwijs niet voor de hand ligt. En ook dit komt vaker voor in de Bijbel. Bijvoorbeeld
het volk Israël dat in vergelijking met onder meer de Babyloniërs maar een klein volk was,
wordt door G’d uitverkoren om Zijn volk te zijn. En Jeruzalem als hoofdstad en plaats waar
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de tempel moest komen, zouden mensen niet snel hebben gekozen. Het ligt aan de rand van
een woestijn, heeft maar één waterbron en ligt op een heuveltje middenin een groot dal.
Een interessante gedachte hierbij is dat de woestijn niemandsland was en dat de Tora
daarom voor iedereen werd geopenbaard en niet alleen voor Israël.

> i (midbar).
Iets bijzonders zien we ook terug in het Hebreeuwse woord voor woestijn, rB;dm
Dezelfde letters, maar dan met andere klinkertekens, kunnen ook een werkwoordsvorm van
‘spreken met’ betekenen. Haal je van dit woord midbar de eerste letter af, de m (meem)
waarvan de betekenis ‘water’ is, dan blijft rb'D' (davaar) over dat staat voor ‘woord’ en
‘spraak’.
In de woestijn geeft G’d de Tora op de berg Sinaï. Sinaï is in het Hebreeuws yn"ysi (sienay) en
heeft de getalswaarde 130, dat is vijf keer zesentwintig. Vijf voor het aantal boeken en
zesentwintig voor de Naam des Heeren.
De Bijbelboeken waaruit de Tora bestaat, hebben in de Nederlandse Bijbel namen gekregen
uit het Grieks of Latijns. Een naam naar de inhoud van het boek, in tegenstelling tot het
(oorspronkelijke) Hebreeuws waar de naam afkomstig is uit de aanhef van het boek.
1e boek: tyviareB. (beresjiet) – Genesis
Over zondeval en belofte.
Beresjiet betekent ‘in een begin’. Omdat G’d het begin is. ‘In den beginne’, zoals in het
Nederlands is vertaald, zou in het Hebreeuws tyviareB' (baresjiet) zijn. In het Grieks is
het begin van de schepping ‘genesis kosmou’.
2e boek: tAmv. (sjemoot) – Exodus
Over verlossing (vervulling van de belofte).
Het boek Exodus begint met tAmv. hL,aew> (weeleh sjemot) dat moet worden vertaald met
‘en dit zijn de namen van’. Het beginnen met ‘en’ duidt op een vervolg. Dit boek is een
vervolg op het voorgaande. De eerste letter is een w (waw), de zesde letter uit het
Hebreeuwse alfabet met de betekenis ‘haak’. De ‘zes’ en de ‘haak’ als beeld dat de
boeken aan elkaar verbonden zijn door de Yeshua in het vlees. Exodus is Grieks voor
uit (ex) en weg (odus), dus de uittocht uit Egypte.
3e boek: ar'q.YIw: (wajjiqra) – Leviticus
Over de priesterdienst.
‘Wajjiqra’ betekent ‘en hij riep / en hij roept / en hij zal roepen’. Het Hebreeuws is
namelijk niet tijdgebonden. Merk op dat ook dit boek weer met een w (waw) begint. Dit
boek gaat om de roeping van de Levieten. Vandaar de Griekse naam ‘leviticus’.
i . (bemidbar) – Numeri
4e boek: rB;d>mB
Over wandel (hoe je moet leven in de woestijn).
Dit boek dat in het Hebreeuws ‘in de woestijn’ heet, begint ook weer met een w (waw).
In het Latijns wordt het aangeduid met ‘numeri’, dat betekent ‘getallen’, omdat het gaat
over de telling van de stammen.
5e boek: ~yrIb'D> (devariem) – Deutronomium
Over belofte en instructie (halacha).
‘Devariem’ betekent ‘woorden’. Het Griekse ‘deutro’ betekent ‘twee’ en ‘nomos’ staat
voor ‘wet / Tora’, ofwel ‘deutronomium’ staat voor ‘de tweede Tora’, herhalingen.
Wanneer de Bijbel over de wet spreekt, wordt waarschijnlijk dit boek bedoeld. Dit boek
begint niet met de w (waw). De Tora is opgebouwd volgens het model van de hand. De
vijfde vinger, de duim, hoort erbij maar kan tegenover de andere vingers staan.
Het belangrijkste boek zit in het midden, daarom gaat het allemaal. Om deze reden wordt op
Joodse Tora-scholen ook altijd met Leviticus begonnen.
In Leviticus wordt duidelijk gemaakt dat we niet op onze eigen manier tot G’d kunnen
naderen. Het boek Hebreën laat zien dat Yeshua de Hogepriester is en dat we door Hem tot
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G’d kunnen komen. Levi, in het Hebreeuws ywIle (lewie), komt van het werkwoord yw"l' (laway)
dat ‘aan vast kleven’ betekent.
Het priesterschap omvat twee taken: de eerste is het aanbidden van G’d (G’d dienen), de
tweede is het brengen van mensen tot G’d (mensen dienen).
Het boek Leviticus is het doel, de andere boeken uit de Tora niet. Woord en Geest werken
samen om je tot dit doel te laten komen. Maar een priester ben je niet om wat je doet, maar
om wie je bent.
De Tora is verdeeld in 54 delen. In het Hebreeuws wordt een deel een hv'r'P' (parasja,
meestal verbasterd tot ‘parsje’), met de betekenis van ‘handeling’, genoemd, in het Aramees
heet het een ‘sidra’. Ditzelfde woord is in het Hebreeuws rd,se (seder) en betekent, net als het
Aramese woord, ‘(volg)orde’. Overigens is ook het woord rWDsi (siddoer) van seder afgeleid.
Dit betekent ‘rangschikking’ en is ook de naam van het Joodse gebedenboek voor dagelijks
gebruik.
Elke parsje heeft een naam die uit het eerste gedeelte van de tekst van die parsje komt. Elke
eerste parsje uit een boek heet net zoals het boek zelf. Zo heet de eerste parsje van de Tora
naar het eerste boek, namelijk beresjiet. (Dit principe van naamgeving heeft men in de Koran
overgenomen.)
In de tekst van de Tora zijn verschillende kenmerken aangebracht die laten zien dat het één
geheel is. Eén van die kenmerken is dat het woord hr'AT (tora) verborgen is in de boeken van
de Tora. Neem de eerste letter t (taw) in het boek Genesis en tel 50 letters verder. Je vindt
dan de tweede letter van het woord Tora, enzovoort.

`#r,a'h' taew> ~yIm;V'h; tae ~yhil{a/ ar'B' tyviareB. Genesis 1:1
`~yIM'h; ynEP-. l[; tp,x,r;m. ~yhil{a/ x;Wrw> ~Aht. ynEP-. l[; %v,xwo > Whbow" Whto ht'y>h' #r,ah' 'w> 2
`rAa-yhiy>w: rAa yhiy> ~yhil{a/ rm,aYOw: 3
`%v,xoh; !ybeW rAah' !yBe ~yhil{a/ lDeb.Y:w: bAj-yKi rAah'-ta, ~yhil{a/ ar>Y:w: 4
`dx'a, ~Ay rq,b-o yhiy>w: br,[-, yhiy>w: hl'y>l' ar'q' %v,xlo ;w> ~Ay rAal' ~yhil{a/ ar'q.YIw: 5
Precies hetzelfde geldt voor Exodus. Voor de twee laatste boeken geldt het ook, maar dan
verschijnt het woord tora in omgekeerde volgorde. In het boek Leviticus, dat in het midden
staat, zijn de letters h-w-h-y (J-H-W-H) verborgen. Maar hier is de afstand tussen de letters 8,
een verwijzing naar de Messias. In een Menorah-model ziet dat er zo uit:
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De Tora zoals die op de rol staat, is opgetekend in 42 rijen en drie kolommen. Een aantal
woorden moeten vooraan in de eerste kolom beginnen en zijn daarom gemarkeerd. Deze
staan op de volgende plaatsen:
Tekst
Genesis 1:1
Genesis 49:8
Exodus 14:28

Nederlands
Hebreeuws
In den beginne…
(tyviareB.)
Juda! gij zijt het,…
(hT'a; hd'Why>)
] ; ~yaiB'h);
…dat hen nagevolgd was… (~h,yrexa
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b (beet)
y (jood)
h (he)

waarde
2
10
5
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Exodus 34:11
Onderhoudt gij…
Numeri 24:5
Hoe goed zijn…
Deutronomium 31:28 …en...tot getuigen neme…

(^l.-rm'v.)
(WbJo-hm;)
(hd'y[ia'w)>

X (sjien)
m (meem)
w (waw)

300
40
6

Samen vormen deze beginletters het woord wmXhyb, inclusief vocaaltekens
Amv.h.y"B. (bejahsjemo). Dit betekent ‘in des HEEREN Naam’. Of anders: ‘Zijn Naam is in Jah’.
De getalswaarde van dit woord is 363. Dit komt overeen met de getalswaarde van x;yviM'h;
(hammasjieach), dat betekent ‘de Messias’, ‘de Gezalfde’.
De openingen in de Tora-rol achter en tussen de regels is voorgeschreven en vanaf zijn
oorsprong bewaard gebleven.
Een mooi voorbeeld hiervan is Exodus 15, de lofzang van Mozes, waar hij zingt over de
doortocht door de Rode Zee. Dit gedeelte staat op de Tora-rol zo geschreven (door gebruik
te maken van de voorgeschreven openingen) dat het doet denken aan een muur. Dit
refereert natuurlijk aan de ‘muur van water’ waarlangs Mozes met de Israëlieten trok door de
zee.
In navolging hierop zijn alle verlossingsliederen op de Tora-rol op een dergelijke manier
opgemaakt.
Genesis begint met de letter b (beet). De laatste letter van Deutronomium is de l (lamed).
Samen vormen de eerste en laatste letter van de Tora het woord ble (leev) dat ‘hart’
betekent. De boodschap die hiermee wordt gegeven is dat het hart de Tora moet omvatten.
Je moet de Tora niet alleen met je verstand leven maar je moet hem met je hart volgen en
hem in je hart bergen.
In de Tora staan ook enkele woorden die belangrijk zijn en waarin geen vergissingen mogen
worden gemaakt. Om dit duidelijk te maken, worden letters groter weergegeven.
Bijvoorbeeld de tekst van Exodus 34:14: Want gij zult u niet buigen voor een anderen god;
want des HEEREN Naam is Ijveraar! een ijverig G’d is Hij!
In het Hebreeuws is ‘anderen’ weergegeven als xea; (acheer). Met een duidelijk grotere
reesj.
Vergelijk dit met Deutronomium 6:4, ookwel het Sjema genoemd, naar het eerste woord
([m;v.) van deze tekst: Hoor, Israël! de HEERE, onze G’d, is een enig HEERE!
Ook in deze tekst is een letter groter, namelijk de dalet van het woord ‘enig’, in het
Hebreeuws is dat x'a, (echaad).
De twee Hebreeuwse woorden voor ‘ander’ en ‘één’ lijken sterk op elkaar. Het verschil zit in
één letter. Deze letters lijken in dit geval ook nog sterk op elkaar. Vandaar dit accent, om het
vergissen zo klein mogelijk te maken.
Overigens is in het Sjema ook de ayin van m;v. (sjema) groter gemaakt. Deze ayin vormt
samen met de grote dalet het woord d[; (ad) of d[e (eed) dat ‘eeuwigheid’ respectievelijk
‘getuige’ betekent.
Overigens wordt in het Sjema drie keer over G’d gesproken, dat Hij één, echaad, is. Dat G’d
een drieëenheid is, is dus een Joodse gedachte. (Vanwege de christelijke visie hierover
distantiëren de Joden zich van deze gedachte. Wanneer G’d in Genesis 1:26 met zichzelf
overlegt en zegt ‘Laat ons mensen maken’, zeggen de Joden hiervan dat G’d met zijn
engelen overlegt.)

r

d

[

In de Talmoed, de op schrift gestelde mondelinge Joodse overleveringen, staat de uitspraak:
‘zonder de Tora geen meel en zonder meel geen Tora’.
Wanneer je niets te eten hebt, kun je niet de Tora bestuderen en er naar leven. Maar om te
eten heb je de Tora nodig want die vertelt je hoe je meel kan maken; de Tora onderwijst.
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Met de Tora gaf G’d ook twee stenen tafelen met daarop de tien woorden. De
eerste tafel bevatte de eerste vier geboden die gaan over de relatie van de
mens tot G’d. Op de tweede tafel staan de volgende zes geboden die gaan
over relaties tussen mensen onderling. De vierde letter uit het Hebreeuwse
alfabet is de d (dalet), en heeft de betekenis van deur. Dit is weer een directe heenwijzing
naar de Messias. Zes is het getal van de mens.
De tien woorden staan in Exodus 20:1-17: Toen sprak G’d al deze woorden, zeggende: Ik
ben de HEERE uw G’d, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen
andere G’den voor Mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige
gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde
is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch
hen dienen; want Ik, de HEERE uw G’d, ben een ijverig G’d, Die de misdaad der vaderen
bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten; En
doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden
onderhouden. Gij zult den naam des HEEREN uws G’ds niet ijdellijk gebruiken; want de
HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn naam ijdellijk gebruikt. Gedenkt den sabbatdag,
dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; Maar de zevende dag is
de sabbat des HEEREN uws G’ds; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw
dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling,
die in uw poorten is; Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt,
de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den
sabbatdag, en heiligde denzelven.
Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE
uw G’d geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult
geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij
zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch
zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.
Merk op dat de aanduiding ‘de tien geboden’ niet juist is. De Joden spreken van ‘de tien
woorden’. Het eerste woord dat namelijk wordt gesproken, is ’Ik ben de HEERE uw G’d’ en
dat is geen gebod.
Yeshua en de Tora
Johannes heeft van Yeshua gezegd dat hij het vleesgeworden Woord is, in Johannes 1:14:
En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn
heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van
genade en waarheid.
Eén van de overeenkomsten is dat de Tora, het Woord van G’d, werd gegeven met groot
bazuingeschal. Evenzo zal de Messias straks terugkomen met bazuingeschal.
De Tora is een schaduw van de werkelijkheid die nog komen moest, Yeshua. Dat staat in
Kolosensen 2:16,17: Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest
dags, of der nieuwe maan, of der sabbatten; Welke zijn een schaduw der toekomende
dingen, maar het lichaam is van Christus.
(Helaas maakt de NBG-vertaling bij deze tekst een fout door het woord ‘slechts’ in te voegen:
‘... dingen, die slechts een schaduw zijn…’)
De schaduw is verbonden met de Messias en blijft op aarde bestaan zolang de aarde en de
Messias er zijn.
Yeshua onderstreept ook zelf het belang van de Tora en zegt in Matthéüs 5:17, 18: Meent
niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om
die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde
voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal
zijn geschied.
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Met ‘ontbinden’ wordt bedoeld ‘ongeldig
verklaren’. Yeshua is dus niet gekomen om de
Tora af te schaffen. Integendeel, Hij zegt dat
zelfs het kleinste detail ervan niet verloren zal
gaan. De jota (of jood) is de kleinste letter uit het Hebreeuwse alfabet en ziet er zo uit: y.
‘Tittel’ is een Grieks woord. Dit is in het Hebreeuws een rt,K, (kètèr) en betekent ‘kroon’. Het
is een versiering van een letter op de Tora-rol. Zeven letters hebben zo’n kroontje. Op deze
manier kun je bijvoorbeeld de z (zajin) die wel een kroontje heeft niet verwisselen met de w
(waw) zonder kroontje.

4 Hoogtijden of feesten
(De feesten in de volgende paragrafen die gemarkeerd zijn met een sterretje* moeten nog verder worden uitgewerkt.)

G’d zelf heeft naast de tB;v; (sjabbat), dat letterlijk ‘ophouden’ betekent, een zevental
vastgestelde tijden of feesttijden ingesteld. Deze worden vermeld in Leviticus 23 en worden
tot op de dag van vandaag gevierd door de Joden. Daarom worden deze vieringen ook vaak
als Joodse feesten bestempeld. Lezen we dit Bijbelgedeelte echter goed dan staat daar toch
echt dat het gaat om de gezette hoogtijden van G’d.
Leviticus 23:1-4: Daarna sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: Spreek tot de kinderen
Israëls, en zeg tot hen: De gezette hoogtijden des HEEREN, welke gijlieden uitroepen zult,
zullen heilige samenroepingen zijn; deze zijn Mijn gezette hoogtijden. Zes dagen zal men het
werk doen, maar op den zevenden dag is de sabbat der rust, een heilige samenroeping;
geen werk zult gij doen; het is des HEEREN sabbat, in al uw woningen. Deze zijn de gezette
hoogtijden des HEEREN, de heilige samenroepingen, welke gij uitroepen zult op hun
gezetten tijd.
De zeven hoogtijden die in Leviticus vervolgens worden genoemd, zijn in de volgende tabel
weergegeven:
Hebreeuws
Vertaling
Beschrijving
‘voorbijgaan’
Exodus uit Egypte wordt
xs;P, (pesach)
herdacht, op de 14e van de
eerste maand, aviev.
‘feest van de matzes’
Feest van de ongezuurde
tACM;h; gx; (chak hammatsoot)
broden, vanaf de 15e van de
eerste maand, gedurende 7
dagen.
myrIWKBih; gx; (chak habbikoeriem) ‘feest van de eerstelingen’ Oogstfeest op de ‘eerste dag’
(zondag) na pesach.
t[obuV'h; gx; (chak hasjavoe’ot)
‘feest van de weken’
Wekenfeest, zeven weken (op
de 50e dag) na het feest van de
eerstelingen (op de 6e dag van
de maand sivan).

hn"V'h; varo (rosj hasjana)

Joodse nieuwjaar, op de 1e van
de zevende maand, tisjree.
~yrIPuKihi; ~Ay (joom hakkipoeriem) ‘dag van de verzoeningen’ Grote verzoendag, op de 10e
van de zevende maand.
tAKSuh; gx; (chak hassoekoot)
‘feest van de loofhut’
Loofhuttenfeest gedurende 7
dagen, vanaf de 15e van de
zevende maand. Afsluiting op
de 8e dag waarop je niet meer
in de loofhut mag verblijven.

 Aantekeningen Beit midrasj

‘begin van het jaar’

Pagina 17 van 65

De feesten kunnen in tweeën worden gedeeld: de eerste vier feesten vallen onder de
voorjaarscyclus terwijl de laatste tot de najaarscyclus behoren.
Deze vastgestelde tijden zijn profetisch en hebben voor een deel een vervulling in het
tweede deel van de Bijbel. Voor wat betreft de voorjaarscyclus vond precies op de vaste
tijden die G’d heeft uitgeroepen zo’n 1500 jaar later een belangrijke gebeurtenis plaats:
Op de 14e van de eerste maand legde Yeshua zijn leven af aan het kruis. Deze gebeurtenis,
die met het paasfeest wordt herdacht, vondt plaats op exact dezelfde vastgestelde tijd als
pesach.
Op zondag, drie dagen na Zijn kruisiging, is Yeshua opgestaan uit de dood. Dit tijdstip komt
overeen met de ‘eerste dag’ (zondag) na pesach, het feest van de eerstelingen.
Vijftig dagen na de opstanding van Yeshua werd de Heilige Geest uitgestort. Ook dit komt
weer precies overeen met het tijdstip waarop het wekenfeest moet worden gevierd. Dit wordt
met het pinksterfeest herdacht.
Typisch voor de West-Europese landen is dat de christelijke viering van de profetische
vervulling van deze hoogtijden niet op dezelfde datum wordt gevierd als de originele feesten.
Dit is het resultaat van de Romeinse heerschappij onder aanvoering van keizer Hadrianus en
daarna keizer Constantijn. Eerstgenoemde keizer was boosaardig en begon met allerlei
regels tegen de Joden. Constantijn heeft deze geïnstitutionaliseerd en bewust de data van
deze feesten verlegd. Hij deed dit, volgens zijn eigen woorden, om niets gemeenschappelijks
met de Joden te hebben vanwege de zonden van dit volk.
Het paasfeest wordt nu gevierd op de datum dat het Babylonische volk de hemelkoningin
Astarte vereerde. Ook het pinksterfeest is hierdoor verschoven.
In dezelfe periode zijn ook de vastendagen (marktdagen), maandag en donderdag,
verschoven. Op deze dagen werd op de markt de Tora voorgelezen. Bij de katholieken zijn
de dinsdag en de vrijdag vastendag geworden. De katholieke ‘vrijdag visdag’ komt hier
vandaan.
Voor de najaarscyclus is er (nog) geen profetische vervulling maar deze feesten spreken
over oordelen. Vergelijk het bazuinblazen op rosj hasjana met de bazuinen in het boek
Openbaring. De verzoendag heeft te maken met het oordeel, het loofhuttenfeest met het
optrekken naar Israël en de ‘achtste dag’ van het loofhuttenfeest met de terugkomst van de
Messias.
Bijbelse kalender
De zon en maan spelen beide een belangrijke rol bij het vaststellen van de dagen en jaren
van de Bijbelse kalender, die ook in Leviticus 23 wordt gebruikt. Dit wordt al in Genesis
duidelijk wanneer G’d deze hemellichamen schept.
De kalender hangt samen met de maanstand; elke maand begint met nieuwe maan (er is
geen maan zichtbaar). Het bijzondere is dat pesach en loofhuttenfeest dus altijd met volle
maan beginnen. Wanneer de maan op zijn volst is, wordt de Naam des HEEREN
geopenbaard. Want het is dan de 15e dag van de maand en 15 is tien plus vijf, de y (jood) en
de h (he), die de verkorte Naam van G’d weergeven, jah.
De cyclus van de maan is ruim 29 dagen. Een maanjaar, twaalf maanmaanden, is dus net
iets korter dan een zonjaar. Moslims volgen bijvoorbeeld het maanjaar en je ziet dat hun
vastenmaand ramadan door het zonjaar heen schuift, van zomer naar winter.
De Bijbelse kalender wordt gecorrigeerd met behulp van het zonjaar van 365 dagen. Het is
namelijk voorgeschreven dat pesach in de lentemaand aviev moet vallen. Vindt er geen
correctie plaats dan zou het tijdens de lentemaand ook winter kunnen zijn. Door 7 keer in de
19 jaar een extra maand aan het jaar toe te voegen, wordt dit voorkomen. Op de laatste
maand adar volgt dan de maand adar II.
Met het instellen van pesach in de maand aviev geeft G’d de opdracht om deze maand de
eerste maand te laten zijn van de kalender. Exodus 12:1-3: De HEERE nu had tot Mozes en
tot Aäron in Egypteland gesproken, zeggende: Deze zelfde maand zal ulieden het hoofd der
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maanden zijn; zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Spreekt tot de ganse
vergadering van Israël, zeggende: Aan den tienden dezer maand neme een iegelijk een lam,
naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis.
Het religieuze jaar begint zodoende met deze maand echter de civiele jaartelling volgens de
Bijbelse kalender, zoals die nu nog door de Joden wordt gehanteerd, begint nog steeds met
rosj hasjana.
De kalender van de ‘christelijke wereld’ is alleen op de zoncyclus gebaseerd. Deze begon de
jaren te tellen vanaf het moment van de geboorte van Yeshua. Het jaar 2002 komt ongeveer
overeen met het jaar 5763 van de Bijbelse kalender die de jaren telt vanaf de schepping van
de wereld.
De namen van de week in de Bijbelse kalender hebben geen naam. In de Bijbel worden ze
eenvoudig geteld, de eerste dag, de tweede dag, enz.
De namen van onze dagen zijn afgeleid van Romeinse goden. De zondag heeft bijvoorbeeld
zijn naam te danken aan de verering van de zon door de Romeinen op de eerste dag van de
week.
Ook de namen van de maanden komen van de Romeinse jaartelling, die begon op dezelfde
tijd als het religieuze Joodse jaar, met pesach. Dit horen we nu nog in de namen terug. Zo
was oktober de achtste maand, ‘okta’ is Grieks voor ‘acht’, en december was de tiende
maand, ‘deca’ is Grieks voor ‘tien’.

4.1

Pesach

Het eerste feest dat in Leviticus 23 wordt genoemd na de sjabbat, is pascha.
Leviticus 23: In de eerste maand, op den veertienden der maand, tussen twee avonden is
des HEEREN pascha.
Pascha is het Aramese woord voor het Hebreeuwse xs;P, (pesach). De letterlijke betekenis is
‘overslaan’ of ‘voorbijgaan’. Dit feest is zo genoemd omdat het is ingesteld tijdens de tiende
plaag die over Egypte kwam, waarbij elke eerstgeborene werd gedood. De verderver ging
aan de deuren voorbij waaraan het bloed van het lam was gestreken, Exodus 12:23: Want
de HEERE zal doorgaan, om de Egyptenaren te slaan; doch wanneer Hij het bloed zien zal
aan den bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de HEERE de deur voorbijgaan, en
den verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan.
De rabbijnen leren dat het verhaal van de uittocht een verlossingsverhaal is. De tien plagen
hebben te maken met goden (machten) van de Egyptenaren en die zijn verslagen door het
bloed van het lam.
Aan de vooravond van de tiende plaag over Egypte stelt G’d het pascha in. Dit is in
Exodus 12 beschreven. Dit feest is zelfs zo belangrijk dat vanaf dat moment de maand
waarin het pascha valt, de maan-maand aviev, de eerste maand wordt van de jaartelling.
Aviev, in het Hebreeuws bybia' en in de Nederlandse vertaling ‘abib’, betekent letterlijk ‘jonge
(groene) gerste aren’ en verwijst daarmee naar de lente. Ook de naam !s'ynI (nisaan), in onze
vertaling ‘nisan’, verwijst naar deze maand. Dit woord heeft waarschijnlijk een niet-Joodse
afkomst en betekent ‘hun ontvluchting’.
In Exodus 12:11 wordt gezegd dat ook de maaltijd een feest van G’d is: Aldus nu zult gij het
eten: uw lenden zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten, en uw staf in uw hand;
en gij zult het met haast eten; het is des HEEREN pascha.
Exodus 12:14: En deze dag zal ulieden wezen ter gedachtenis, en gij zult hem den HEERE
tot een feest vieren; gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting.
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Het feest wordt met een maaltijd, de seder- of seidermaaltijd genoemd, gevierd. Seder, in het
Hebreeuws rd,se (seder), betekent ‘(volg)orde’ en de maaltijd heet zo omdat hij volgens een
bepaalde volgorde wordt gehouden. Deze volgorde is al heel oud en is, samen met het
verhaal van de uittocht uit Egypte dat ook tijdens deze maaltijd wordt verteld, vastgelegd in
een boekwerk dat de hd'G"h; (haggada) wordt genoemd. ‘Haggada’ betekent ‘vertelling’. Het is
een opdracht van G’d om Zijn onderwijzingen te vertellen aan onze kinderen. Deutronomium
6 spreekt hierover, vers 6 en 7: En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart
zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als
gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat.
En ook vers 20-25: Wanneer uw zoon u morgen zal vragen, zeggende: Wat zijn dat voor
getuigenissen, en inzettingen, en rechten, die de HEERE, onze G’d, ulieden geboden heeft?
Zo zult gij tot uw zoon zeggen: Wij waren dienstknechten van Farao in Egypte; maar de
HEERE heeft ons door een sterke hand uit Egypte uitgevoerd. En de HEERE gaf tekenen,
en grote en kwade wonderen, in Egypte, aan Farao en aan zijn ganse huis, voor onze ogen;
En hij voerde ons van daar uit, opdat Hij ons inbracht, om ons het land te geven, dat Hij
onzen vaderen gezworen had. En de HEERE gebood ons te doen al deze inzettingen, om te
vrezen den HEERE, onzen G’d, ons voor altoos ten goede, om ons in het leven te behouden,
gelijk het te dezen dage is. En het zal ons gerechtigheid zijn, als wij zullen waarnemen te
doen al deze geboden, voor het aangezicht des HEEREN, onzes G’ds, gelijk Hij ons
geboden heeft.
Aan het begin van de maaltijd worden twee kaarsen ontstoken; voor elk van de
instellingswoorden uit Exodus en Deutronomium één.
Exodus 12:17: Zo onderhoudt dan de ongezuurde broden, dewijl Ik even aan denzelfden dag
ulieder heiren uit Egypteland geleid zal hebben; daarom zult gij dezen dag houden, onder uw
geslachten, tot een eeuwige inzetting.
Deuteronomium 16:3: Gij zult niets gedesemds op hetzelve eten; zeven dagen zult gij
ongezuurde broden op hetzelve eten, een brood der ellende, (want in der haast zijt gij uit
Egypteland uitgetogen); opdat gij gedenkt aan den dag van uw uittrekken uit Egypteland, al
de dagen uws levens.
Een andere uitleg verteld dat het een beeld is van de twee volken, zoals in Johannes 10:16
wordt vermeldt:
Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij
zullen Mijn stem horen; en het zal worden een kudde, en een Herder.
Een praktische reden is dat dit een feestelijke maaltijd was en er daarom meer licht werd
gemaakt. Normaal brandde men slechts één kaars.
Het voedsel dat tijdens de sedermaaltijd wordt gegeten, symboliseert de belangrijkste
aspecten van het verhaal over de slavernij in Egypte en de verlossing daarvan. Maar het
symboliseert ook het verhaal over het sterven en de opstanding van Yeshua dat zo’n 1500
jaar na de uittocht uit Egypte plaatsvond. Centraal op de feesttafel staat een bord met
daarop de verschillende elementen:
Bot van een lam. Dit symboliseert het lam dat geslacht moest worden op de avond voor de
Exodus. Zoals te lezen in Exodus 12:5-7: Gij zult een volkomen lam hebben, een
manneken, een jaar oud; van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen.
En gij zult het in bewaring hebben tot den veertienden dag dezer maand; en de ganse
gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden. En zij
zullen van het bloed nemen, en strijken het aan de beide zijposten, en aan den
bovendorpel, aan de huizen, in welke zij het eten zullen.
En vers 21-24: Mozes dan riep al de oudsten van Israël, en zeide tot hen: Leest uit, en
neemt u lammeren voor uw huisgezinnen, en slacht het pascha. Neemt dan een
bundelken hysop, en doopt het in het bloed, dat in een bekken zal wezen; en strijkt aan
den bovendorpel, en aan de beide zijposten van dat bloed, hetwelk in het bekken zijn
zal; doch u aangaande, niemand zal uitgaan uit de deur van zijn huis, tot aan den
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morgen. Want de HEERE zal doorgaan, om de Egyptenaren te slaan; doch wanneer
Hij het bloed zien zal aan den bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de HEERE
de deur voorbijgaan, en den verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan.
Onderhoudt dan deze zaak, tot een inzetting voor u en voor uw kinderen, tot in
eeuwigheid.
Dit was een teken van vrijheid voor de Israëlieten omdat het lam voor de Egyptenaren
een god was.
In Deutronomium 16 geeft G’d voor de herdenking van de exodus ook de opdracht tot
het slachten van een lam, vers 1-2: Neemt waar de maand Abib, dat gij den HEERE,
uw G’d, pascha houdt; want in de maand Abib heeft u de HEERE, uw G’d, uit
Egypteland uitgevoerd, bij nacht. Dan zult gij den HEERE, uw G’d, het pascha
slachten, schapen en runderen, in de plaats, die de HEERE verkiezen zal, om Zijn
Naam aldaar te doen wonen.
‘Tussen twee avonden’, het begin van pesach zoals ook in Leviticus 23 staat, leggen
de rabbijnen uit als 3 uur ‘s middags. Om deze tijd werden later in de tempel in
Jeruzalem lammeren geslacht die door de pelgrims waren meegenomen.
Sinds de verwoesting van de tempel in het jaar 70 worden er met pesach geen
lammeren meer geslacht.
Van het lam zegt G’d verder nog dat er geen bot van gebroken mag worden:
Exodus 12:46: In een huis zal het gegeten worden; gij zult van het vlees niet buiten uit
het huis dragen, en gij zult geen been daaraan breken.
Uit de Joodse overleveringen weten we verder nog dat het lam werd gehangen aan
een dwarshout en dat het de grond niet mocht raken. Het gebruikte hout was van de
granaatappelboom; de granaatappel is een beeld van vruchtbaarheid omdat de vrucht
vele zaden bevat. Deze houtsoort vatte niet makkelijk vlam. Metaal werd niet gebruikt
omdat dit het beeld van oorlog is; wapens werden immers van metaal gemaakt. De
praktische reden om geen metaal te gebruiken, was dat de priesters daaraan hun
handen konden branden.
Maar voor het lam werd geroosterd, werd het eerst vier keer gekeurd door de priesters.
Het moest immers een volkomen lam zijn.
Nu, zo’n 3500 jaar later, doet het lam ons ook denken aan Yeshua, zie Johannes 1:29:
Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam
G’ds, Dat de zonde der wereld wegneemt!
Yeshua werd op dezelfde dag gekruisigd, zelfs op hetzelfde uur, als waarop de
lammeren voor pesach in de tempel werden geslacht.
En er zijn meer overeenkomsten. Zo werd ook Yeshua voor zijn kruisiging vier keer
‘gekeurd’, namelijk door Anas, Kajafas, Herodus en Pilatus.
Het lam was één jaar oud en dus nog niet volgroeid. Ook Yeshua was nog jong toen
Hij stierf.
Bij het lam dat werd geslacht in de tempel stak de priester het mes waarmee het lam
werd gedood in zijn wol. Zo liep het lam met het mes in zijn wol naar de slachtplaats.
Yeshua liep met het kruis op zijn nek naar Golgotha, de plek waar Hij werd gekruisigd.
De hysop die werd gebruikt om het bloed aan de deurposten te strijken, wordt ook
gebruikt om Yeshua azijn te drinken te geven.
Johannes 19:29-30: Daar stond dan een vat vol ediks, en zij vulden een spons met
edik, en omlegden ze met hysop, en brachten ze aan Zijn mond. Toen Jezus dan den
edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En het hoofd buigende, gaf den geest.
Merk op dat Yeshua niet is vermoord maar dat Hij zelf de geest gaf.
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En na zijn kruisiging werd ook bij Yeshua geen been gebroken. Zie Johannes 19:3134: De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op den sabbat,
dewijl het de voorbereiding was (want die dag des sabbats was groot), baden Pilatus,
dat hun benen zouden gebroken, en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan
kwamen, en braken wel de benen des eersten, en des anderen, die met Hem gekruist
was; Maar komende tot Jezus, als zij zagen, dat Hij nu gestorven was, zo braken zij
Zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak Zijn zijde met een speer, en
terstond kwam er bloed en water uit.
Omdat het de volgende dag sjabbat was, moesten de lichamen van het kruis worden
gehaald. Daarvoor moesten de gekruisigden dan wel dood zijn. Normaal duurt de
kruisdood een aantal dagen. Door de onderbenen te breken van de gekruisigden,
hadden ze geen steun meer en stierven ze binnen enkele uren. Opmerkelijk is dat
Yeshua zijn leven al na enkele uren aflegde en als gevolg hiervan was het niet nodig
zijn benen te breken.
Dit is ook voorzegd in Psalm 34:12: Hij bewaart al zijn beenderen; niet een van die
wordt gebroken.
Door het offer dat Yeshua bracht, zijn wij verlost van onze zonden zoals het volk Israël
werd verlost uit de slavernij door het paaslam te slachten.
Hardgekookt of geroosterd ei. Dit symboliseert het feestoffer dat de pelgrimgangers mee
naar Jeruzalem brachten. Ook Yeshua ging met zijn ouders elk jaar naar de tempel om
pesach te vieren.
Lukas 2:41-43: En Zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem, op het feest van
pascha. En toen Hij twaalf jaren oud geworden was, en zij naar Jeruzalem opgegaan
waren, naar de gewoonte van den feestdag; En de dagen aldaar voleindigd hadden,
toen zij wederkeerden, bleef het Kind Jezus te Jeruzalem, en Jozef en Zijn moeder
wisten het niet.
Drie keer per jaar trokken de Joden naar Jeruzalem om feest te vieren. En het was
verboden om met lege handen voor G’d te verschijnen.
Detronomium 16:16-17: Driemaal in het jaar zal alles, wat mannelijk onder u is, voor
het aangezicht des HEEREN, uws G’ds, verschijnen, in de plaats, die Hij verkiezen zal:
op het feest der ongezuurde broden, en op het feest der weken, en op het feest der
loofhutten; maar het zal niet ledig voor het aangezicht des HEEREN verschijnen: Een
ieder, naar de gave zijner hand, naar den zegen des HEEREN, uws G’ds, dien Hij u
gegeven heeft.
Overigens is dit symbool, het ei, overgenomen van de Babyloniërs die de hemelgod
Astarte vereerden. Het verhaal gaat dat er een ei uit de hemel viel en in de rivier de
Eufraat terrecht kwam. Uit dit ei is deze hemelgod geboren.
Karpas. Als symbool voor de hysop waarmee het bloed aan de deurposten werd gesmeerd
en waarmee Yeshua aan het kruis azijn te drinken kreeg, wordt een kruid met bladeren
gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld peterselie of selderij (in het Hebreeuws karpas) zijn.
Hysop is ook een beeld van reiniging. Wanneer je hysop in water roert, begint het
water te schuimen. Ook David gebruikt dit beeld in Psalm 51:9: Ontzondig mij met
hysop, en ik zal rein zijn; was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw.
Zout water. Symbool van het zweet en de tranen van de Israëlieten toen ze onder het juk
van slavernij waren. Maar ook als symbool van de azijn die Yeshua te drinken kreeg.
We mengen dit zoute water daarom ook met iets azijn. Tijdens de maaltijd wordt de
karpas in het zoute water gedoopt en gegeten.
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Matzes, ongezuurde broden. In Exodus 12:8 zegt G’d dat tijdens de maaltijd ongezuurde
broden moeten worden gegeten: En zij zullen het vlees eten in denzelfden nacht, aan
het vuur gebraden, met ongezuurde broden; zij zullen het met bittere saus eten.
Exodus 13:3: Verder zeide Mozes tot het volk: Gedenkt aan dezen zelfden dag, op
welken gijlieden uit Egypte, uit het diensthuis, gegaan zijt; want de HEERE heeft u door
een sterke hand van hier uitgevoerd; daarom zal het gedesemde niet gegeten worden.
Er liggen tijdens de maaltijd drie matzes op elkaar. Deze symboliseren de drie
aartsvaders Abraham, Izak en Jakob maar ook de drie groepen Joden namelijk de
Cohen (zonen van Aäron), de Levieten en het ‘huis Israëls’.
Van de matzes wordt op een bepaald moment tijdens de maaltijd de middelste
genomen en deze wordt gebroken. Eén helft wordt in doeken gewikkeld en verstopt, de
andere helft wordt weer tussen de twee matzes gestopt. Na de maaltijd mogen de
kinderen de verstopte matze gaan zoeken. Wanneer deze gevonden is, wordt hij met
de andere helft samengevoegd.
De rabbijnen hebben voor dit gebruik nooit een goede uitleg voor kunnen geven. Maar
kijkend naar het pesach dat Yeshua vierde voor hij stierf, wordt de betekenis van dit
verhaal duidelijk. Yeshua zegt tijdens deze maaltijd dat het brood, de matze, Zijn
lichaam voorstelt.
Lukas 22:19: En Hij nam brood, en als Hij gedankt had, brak Hij het, en gaf het hun,
zeggende: Dat is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn
gedachtenis.
Zijn lichaam werd gebroken en doorboord. De matze heeft allemaal kleine gaatjes, die
de slagen voorstellen die Yeshua kreeg voor Zijn kruisiging. Daarna werd Hij in doeken
gewikkeld en in het graf verstopt. Na drie dagen is Hij echter weer uit de dood
opgestaan.
Zo staan de drie matzes ook symbool voor de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Charoset. Dit is een pasta gemaakt van onder andere appel, noten, gember en wijn en
smaakt erg zoet. Het symboliseert de bakstenen die de Israëlieten tijdens de slavernij
moesten maken.
Maar het is ook een beeld van ons leven dat weer zoet is geworden omdat Yeshua
voor onze zonden aan het kruis zijn leven aflegde en opstond uit de dood.
Bittere kruiden, maror. Een herinnering aan de bitterheid van de slavernij. In Exodus 12:8
zegt G’d dat tijdens de maaltijd deze bittere kruiden (hier vertaald met saus) moeten
worden gegeten: En zij zullen het vlees eten in denzelfden nacht, aan het vuur
gebraden, met ongezuurde broden; zij zullen het met bittere saus eten.
Het is ook als herinnering aan de bitterheid van onze zonden waarvoor Yeshua is
gestorven.
Als bitter kruid wordt bijvoorbeeld mierikswortel gebruikt. Wanneer je dit eet, springen
letterlijk de tranen in je ogen.
Tijdens de maaltijd wordt de maror ook in de charoset gedoopt en gegeten. Als
symbool dat het bittere zoet is geworden. Voor Israël toen door de verlossing uit de
slavernij en nu, ook voor ons, door de verlossing van onze zonden door de dood en
opstanding van Yeshua.
Wanneer Yeshua tijdens de maaltijd die hij houdt voor zijn kruisiging, indoopt en aan
Judas geeft, gaat het om het indopen van de maror in de charoset. Yeshua geeft aan
Judas het bittere kruid. Judas wordt nog voor hij zijn bittere daad gaat doen,
gewaarschuwd door Yeshua.
Johannes 13:21-27: Jezus, deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in den
geest, en betuigde, en zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, dat een van ulieden Mij zal
verraden. De discipelen dan zagen op elkander, twijfelende, van wien Hij dat zeide. En
een van Zijn discipelen was aanzittende in den schoot van Jezus, welken Jezus
liefhad. Simon Petrus dan wenkte dezen, dat hij vragen zou, wie hij toch ware, van
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welken Hij dit zeide. En deze, vallende op de borst van Jezus, zeide tot Hem: Heere,
wie is het? Jezus antwoordde: Deze is het, dien Ik de bete, als IK ze ingedoopt heb,
geven zal. En als Hij de bete ingedoopt had, gaf Hij ze Judas, Simons zoon, Iskariot.
En na de bete, toen voer de satan in hem. Jezus dan zeide tot hem: Wat gij doet, doe
het haastelijk.
(In de NBG-vertaling is vertaald dat Yeshua brood indoopt. Dit is om een aantal
redenen niet juist. Ten eerste was er tijdens dit feest geen brood in huis, laat staan dat
het tijdens de maaltijd werd gebruikt. Tijdens de pesach-maaltijd wordt er maar twee
keer iets ingedoopt. De eerste keer is dat de karpas die in het zoute water wordt
gedoopt en de tweede keer wordt de maror in de charoset gedoopt. In de grondtekst
staat er een woord dat nog het beste kan worden vertaald met plukje.)
Belangrijk onderdeel van de maaltijd is ook het drinken van de wijn. In Exodus 6:5-7 staan
een vijftal woorden die met de verlossing te maken hebben:
Derhalve zeg tot de kinderen Israëls: Ik ben de HEERE! en Ik zal ulieden uitleiden van onder
de lasten der Egyptenaren, en Ik zal u redden uit hun dienstbaarheid, en zal u verlossen
door een uitgestrekten arm, en door grote gerichten; En Ik zal ulieden tot Mijn volk
aannemen, en Ik zal u tot een G’d zijn; en gijlieden zult bekennen, dat Ik de HEERE uw G’d
ben, Die u uitleide van onder de lasten der Egyptenaren. En Ik zal ulieden brengen in dat
land, waarover Ik Mijn hand opgeheven heb, dat Ik het aan Abraham, Izak, en Jakob geven
zou; en Ik zal het ulieden geven tot een erfdeel, Ik, de HEERE!
De woorden waar het om gaat, zijn:
ac'Wh (hoetsa)
uitleiden
redden
lyCihi (hitsiel)
verlossen
la;G" (ka-al)
xq;l' (laqach)
aannemen
aybihe (hevie)
brengen
Voor elk van de eerste vier woorden wordt een beker wijn gedronken. De vijfde beker wijn
wordt niet gedronken omdat de rabbijnen het er niet over eens zijn geworden of dat moet
worden gedaan. Deze beker is daarom voor Elia, die zal komen voordat de Messias komt,
zoals G’d zegt in Maleachi 4:5: Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en
die vreselijke dag des HEEREN komen zal.
De wijn is een symbool voor het bloed van het lam dat op de deurposten werd gestreken
zodat de verderver voorbij ging. De eerstgeborene werd in dit huis niet gedood.
Wijn werd altijd aangelengd met water. Behalve dat dit een praktische reden had, de wijn
was erg sterk in die tijd, staat het ook symbool voor de doortocht door de zee. Voor de echte
verlossing was niet alleen de uittocht nodig maar ook nog de tocht door de Rode Zee.
Ook staat de wijn symbool voor het bloed van Yeshua dat voor onze zonden vloeide. Dit
bloed was ook vermengd met water toen Yeshua in zijn zij werd gestoken. Een teken dat Hij
echt dood was.
Lukas 22: 20: Desgelijks ook den drinkbeker na het avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker
is het nieuwe testament in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt.
De beker wijn waarvan Yeshua zegt dat het Zijn bloed symboliseert, is de derde beker wijn
tijdens de maaltijd. Deze beker wijn wordt gedronken voor de verlossing.
Over de beker wijn wordt de dankzegging uitgesproken, zoals Yeshua dat deed.
Lucas 22:17-18: En als Hij een drinkbeker genomen had, en gedankt had, zeide Hij: Neemt
dezen, en deelt hem onder ulieden. Want Ik zeg u, dat Ik niet drinken zal van de vrucht des
wijnstoks, totdat het Koninkrijk G’ds zal gekomen zijn.
Uit de overlevering weten we welke dankzegging werd uitgesproken, omdat deze namelijk
altijd met pesach wordt uitgesproken. Tot op de dag van vandaag luidt deze dankzegging:
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‘Geprezen, U, Eeuwige, onze G’d, Koning van de wereld, schepper van de vrucht van de
wijnstok.’
Dankzegging, in het Hebreeuws hk'r'B. (beracha) genoemd, heet in het Grieks ‘eucharistia’.
Hier komt ook de naam van het katholieke ‘avondmaal’ vandaan, de eucharistie-viering.
Tijdens het feest wordt halleel gezongen of gelezen. Dit Hebreeuwse woord lLeh; (halleel)
betekent ‘lofzang’ en is ook de aanduiding voor de Psalmen 113 tot en met 118. Dit wordt
ook wel het Egyptische halleel genoemd en wordt behalve tijdens pesach ook gezongen op
het wekenfeest en op het loofhuttenfeest.
Eén van deze psalmen geeft het doel van de verlossing weer: dat alle volken G’d prijzen.
Psalm 117: Looft den HEERE, alle heidenen; prijst Hem, alle natien! Want Zijn
goedertierenheid is geweldig over ons, en de waarheid des HEEREN is in der eeuwigheid!
Hallelujah!
Er is ook een halleel voor de sjabbat, Psalm 136.
Het woord ‘halleel’ komt ook terug in hallelujah, Hy"Wll.h; (haleloejah), het wordt hier als
werkwoord in de gebiedende wijs gebruikt. In dit woord is verder de verkorte Naam van G’d
terug te vinden, jah. ‘Hallelujah’ betekent dus ‘prijst de HEERE’.
Ook tijdens Yeshua’s laatste pesach-maaltijd werd de lofzang gezongen, zoals te lezen is in
Matthéüs 26:30: En als zij den lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar den Olijfberg.
Yeshua maakte de pesach-maaltijd niet af want het halleel werd voor de vierde beker wijn,
voor het ‘aannemen’, gezongen. Deze vierde beker ligt in de toekomst en wordt gedonken
tijdens het bruiloftsfeest, het feest van het Lam.
Openbaring 19:9: En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het
avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden
G’ds.
Wanneer Yeshua aan het kruis hangt, bidt Hij. Matthéüs 27:45: En omtrent de negende ure
riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn G’d!
Mijn G’d! Waarom hebt Gij Mij verlaten!
Dit is profetisch voorzegd in Psalm 22, de leidenspsalm, zie vers 1 en 2:
Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op Aijeleth hasschachar. Mijn G’d, mijn
G’d! waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns
brullens? Mijn G’d! Ik roep des daags, maar Gij antwoordt niet; en des nachts, en ik heb
geen stilte.
Het hier gebruikte woord ‘ELI’ betekent ook ‘Mijn Rechter’.

4.2

Chak hammatsoot (feest van de ongezuurde broden)

Aansluitend op pesach wordt het feest van de ongezuurde broden gevierd. Dit feest begint
eigenlijk al op de avond van pesach. Het houdt in dat er gedurende zeven dagen
ongezuurde broden (brood zonder rijsmiddel) wordt gegeten, zoals dat op de avond voor de
uittocht van het volk Israël al werd ingesteld. Vlak voor de exodus was er ook geen tijd meer
om de broden te laten rijzen.
Maar het betekent ook dat er zelfs geen zuurdesem in huis mag zijn.
Exodus 12:15-20: Zeven dagen zult gijlieden ongezuurde broden eten; maar aan den
eersten dag zult gij het zuurdeeg wegdoen uit uw huizen; want wie het gedesemde eet, van
den eersten dag af tot op den zevenden dag, diezelve ziel zal uitgeroeid worden uit Israël.
En op den eersten dag zal er een heilige verzameling zijn; ook zult gij een heilige
verzameling hebben op den zevenden dag; er zal geen werk op denzelven gedaan worden;
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maar wat van iedere ziel gegeten zal worden, datzelve alleen mag van ulieden toegemaakt
worden. Zo onderhoudt dan de ongezuurde broden, dewijl Ik even aan denzelfden dag
ulieder heiren uit Egypteland geleid zal hebben; daarom zult gij dezen dag houden, onder uw
geslachten, tot een eeuwige inzetting. In de eerste maand, aan den veertienden dag der
maand, in den avond, zult gij ongezuurde broden eten, tot den een en twintigsten dag der
maand, in den avond. Dat er zeven dagen lang geen zuurdesem in uw huizen gevonden
worde, want al wie het gedesemde eten zal, dezelve ziel zal uit de vergadering van Israël
uitgeroeid worden, hij zij een vreemdeling of een ingeborene des lands. Gij zult niets eten,
dat gedesemd is; in al uw woningen zult gij ongezuurde broden eten.
Leviticus 23:5-8: In de eerste maand, op den veertienden der maand, tussen twee avonden
is des HEEREN pascha. En op den vijftienden dag der derzelver maand is het feest van de
ongezuurde broden des HEEREN; zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten. Op den
eersten dag zult gij een heilige samenroeping hebben; geen dienstwerk zult gij doen. Maar
gij zult zeven dagen vuuroffer den HEERE offeren; en op den zevenden dag zal een heilige
samenroeping wezen; geen dienstwerk zult gij doen.
Het zuurdesen, of gist, is een symbool voor de zonde in ons leven.
1 Corinthiërs 5:7-8: Zuivert dan den ouden zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn
moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk
Christus. Zo dan laat ons feest houden, niet in den ouden zuurdesem, noch in den
zuurdesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid
en der waarheid.
Zo is het reinigen van het huis van zuurdesem ook een symbool voor het reinigen van ons
leven van de zonde. We moeten bij onszelf te raden gaan of er nog zonde in ons leven is.
Door het offer dat Yeshua heeft gebracht aan het kruis zijn onze zonden dan vergeven.
Matthéüs 16:11: Hoe verstaat gij niet, dat Ik u van geen brood gesproken heb, als Ik zeide,
dat gij u wachten zoudt van den zuurdesem der Farizeën en Sadduceën.
en vers 12: Toen verstonden zij, dat Hij niet gezegd had, dat zij zich wachten zouden van
den zuurdesem des broods, maar van de leer der Farizeën en Sadduceën.
Farizeën maakten allerlei wetten bij de wetten van G’d. En de Sadduceën geloofden niet in
wonderen en in opstanding uit de dood.
Marcus 8:15: En Hij gebood hun, zeggende: Ziet toe, wacht u van den zuurdesem der
Farizeën, en van den zuurdesem van Herodes.
Herodus staat hier ook symbool voor het wereldsysteem.
Voorafgaand aan pesach worden voorbereidingen voor het feest getroffen, vanaf de 15e van
de voorafgaande maand adar. Eén van dingen is het huis reinigen van gist. Alle hoeken,
gaten en jaszakken worden gecontroleerd. Op de 13e nisan wordt door de vader van het
gezin nog wat brood in het huis verstopt dat dan door de kinderen wordt gezocht. Dit wordt
dan op de 14e van de maand op straat verbrand. In strengere kringen worden ook de
bezems waarmee het huis is schoongemaakt, verbrand.
Tot de voorbereidingen horen ook het reinigen van al het vaatwerk en het met kalk wit
pleisteren van graven. In een stoffige omgeving als in Israël waren graven niet altijd goed
zichtbaar. Om te voorkomen dat pelgrimgangers zich verontreinigden door met een graf in
aanraking te komen, waardoor ze het feest niet mee konden vieren, werden de graven
opvallend wit gekalkt. (Dit maakt de Bijbeltekst van Matthéüs 23:25-28 ook beter te plaatsen:
Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij reinigt het buitenste des
drinkbekers, en des schotels, maar van binnen zijn zij vol van roof en onmatigheid. Gij blinde
Farizeer, reinig eerst wat binnen in den drinkbeker en den schotel is, opdat ook het buitenste
derzelve rein worde. Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij zijt den
witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij
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vol doodsbeenderen en alle onreinigheid. Alzo ook schijnt gij wel den mensen van buiten
rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid.)

4.3

Chak habbikoeriem (feest van de eerstelingen)

Op de ‘eerste dag’ na pesach, dat is een zondag die valt in de week van het feest van de
ongezuurde broden, wordt het feest van de eerstelingen gevierd. Op deze dag werden de
eerstelingen van de gersteoogst als offer naar de tempel gebracht.
Leviticus 23:7: Op den eersten dag zult gij een heilige samenroeping hebben; geen
dienstwerk zult gij doen.
Leviticus 23:9-11: En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: Spreek tot de kinderen Israëls,
en zeg tot hen: Als gij in het land zult gekomen zijn, hetwelk Ik u geven zal, en gij zijn oogst
zult inoogsten, dan zult gij een garf der eerstelingen van uw oogst tot den priester brengen.
En hij zal die garf voor het aangezicht des HEEREN bewegen, opdat het voor u aangenaam
zij; des anderen daags na den sabbat zal de priester die bewegen.
Deze dag was ook al een sjabbat na de uittocht uit Egypte, Exodus 12:16: En op den eersten
dag zal er een heilige verzameling zijn; ook zult gij een heilige verzameling hebben op den
zevenden dag; er zal geen werk op denzelven gedaan worden; maar wat van iedere ziel
gegeten zal worden, datzelve alleen mag van ulieden toegemaakt worden.
Op deze dag, de zondag, dit feest van de eerstelingen, is ook Yeshua uit het graf opgestaan.
Yeshua wordt ook de Eersteling genoemd.
1 Corinthiërs 15:20-22: Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling
geworden dergenen, die ontslapen zijn. Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de
opstanding der doden door een Mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij
ook in Christus allen levend gemaakt worden.
En Yeshua was ook een offer, voor ons. Efeziërs 5:2: En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook
Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en
een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk.

4.4

Chak hasjavoe’ot (wekenfeest)

Het wekenfeest is precies zeven weken (op de 50e dag) na het feest van de eerstelingen (op
de 6e dag van de maand sivan).
Leviticus 23:15-16: Daarna zult gij u tellen van den anderen dag na den sabbat, van den
dag, dat gij de garf des beweegoffers zult gebracht hebben; het zullen zeven volkomen
sabbatten zijn; Tot den anderen dag, na den zevenden sabbat, zult gij vijftig dagen tellen,
dan zult gij een nieuw spijsoffer den HEERE offeren.
Het is een opdracht om die dagen te tellen. In Leviticus wordt welliswaar nog niet over het
wekenfeest gesproken maar wordt wel de vastgestelde tijd genoemd. Onder andere in het
laatste boek van de Tora wordt het feest wel die naam gegeven.
Deutronomium 16:9-10: Zeven weken zult gij u tellen; van dat men met de sikkel begint in
het staande koren, zult gij de zeven weken beginnen te tellen. Daarna zult gij den HEERE,
uw God, het feest der weken houden; het zal een vrijwillige schatting uwer hand zijn, dat gij
geven zult, naardat u de HEERE, uw God, zal gezegend hebben.
Traditioneel wordt het boek Ruth gelezen met dit feest. De volgende tekst uit Leviticus die in
verband met dit feest wordt genoemd, wordt in het verhaal van Ruth in praktijk gebracht.
Leviticus 23:22: Als gij nu den oogst uws lands zult inoogsten, gij zult, in uw inoogsten, den
hoek des velds niet ganselijk afmaaien, en de opzameling van uw oogst niet opzamelen;
voor den arme en voor den vreemdeling zult gij ze laten; Ik ben de HEERE, uw God!

 Aantekeningen Beit midrasj

Pagina 27 van 65

In het jodendom wordt met het wekenfeest de wetgeving op de berg Sinaï herdacht. Volgens
de Joodse overleveringen is op deze dag de Tora aan het volk Israël gegeven. Hier komt het
getal vijf dus ook terug in verband met de Tora, de vijf boeken van Mozes.
De profetische vervulling van dit feest vond plaats met de uitstorting van de Heilige Geest. In
Handelingen lezen we dat deze gebeurtenis plaats vond tijdens het pinksterfeest. In het
Grieks staat hier penthkosth, (pentekoste) dat letterlijk ‘de vijftigste dag’ betekent en dus
verwijst naar het wekenfeest. Daarmee is het ook de vijftigste dag na de opstanding van
Yeshua.
Handelingen 2:1-4: En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen
eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van
een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. En van hen
werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij
werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen,
zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
Evenals bij de wetgeving op de berg Sinaï ging dit ook gepaard met vuur en een
talenwonder. Volgens de mondelinge overlevering verstond namelijk iedereen op de aarde
ten tijde van de wetgeving de woorden van G’d. In die tijd werden er op aarde 70
verschillende talen gesproken. Dat er vuur mee gepaard ging, vertelt Exodus 19:16-18: En
het geschiedde op den derden dag, toen het morgen was, dat er op den berg donderen en
bliksemen waren, en een zware wolk, en het geluid ener zeer sterke bazuin, zodat al het volk
verschrikte, dat in het leger was. En Mozes leidde het volk uit het leger, Gode tegemoet; en
zij stonden aan het onderste des bergs. En de ganse berg Sinai rookte, omdat de HEERE op
denzelven nederkwam in vuur; en zijn rook ging op, als de rook van een oven; en de ganse
berg beefde zeer.

4.5

Rosj hasjana (Joods nieuwjaar)*

Hoewel het religieuze nieuwjaar begint op de 1e nisan, met pesach, begint de Joodse
kalender nog steeds op 1 tisjree. Zoals elke maand op de Joodse kalender begint tisjree met
nieuwe maan (er is dan geen maan te zien) of preciezer: de maand begint wanneer de maan
net wel weer zichtbaar is. In het midden van de maand, rond de 14e of 15e, is de maan
volledig zichtbaar, volle maan.

4.6

Joom hakkipoeriem (de Grote Verzoendag)

Tien dagen na rosj hasjana, de tien dagen van boetedoening en het overdenken van wat is
geweest, is het joom hakkipoeriem. De Grote Verzoendag, op de 10e van de maand tisjree,
stelde G’d in ten tijde dat Aäron offers voor het volk Israël bracht in de tabernakel, zie
Leviticus 16. Aäron mocht niet ten alle tijden nabij de ark komen om verzoening voor het volk
te doen omdat hij dan zou sterven vanwege de heiligheid van G’d. Hij mocht dit slechts één
keer per jaar doen.
Leviticus 16:2: De HEERE dan zeide tot Mozes: Spreek tot uw broeder Aäron, dat hij niet te
allen tijde ga in het heilige, binnen den voorhang, voor het verzoendeksel, dat op de ark is,
opdat hij niet sterve; want Ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel.
Leviticus 16:29-31: En dit zal voor u tot een eeuwige inzetting zijn: gij zult in de zevende
maand, op den tienden der maand, uw zielen verootmoedigen, en geen werk doen,
inboorling noch vreemdeling, die in het midden van u als vreemdeling verkeert. Want op dien
dag zal hij voor u verzoening doen, om u te reinigen; van al uw zonden zult gij voor het
aangezicht des HEEREN gereinigd worden. Dat zal u een sabbat der rust zijn, opdat gij uw
zielen verootmoedigt; het is een eeuwige inzetting.
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En vers 34: En dit zal u tot een eeuwige inzetting zijn, om voor de kinderen Israëls van al hun
zonden, eenmaal des jaars, verzoening te doen. En men deed, gelijk als de HEERE Mozes
geboden had.
Voor de verzoening moest Aäron twee bokken nemen en het lot erover werpen,
Leviticus 16:8-10: En Aäron zal de loten over die twee bokken werpen: een lot voor den
HEERE, en een lot voor den weggaanden bok. Dan zal Aäron den bok, op denwelken het lot
voor den HEERE zal gekomen zijn, toebrengen, en zal hem ten zondoffer maken. Maar de
bok, op denwelken het lot zal gekomen zijn, om een weggaande bok te zijn, zal levend voor
het aangezicht des HEEREN gesteld worden, om door hem verzoening te doen; opdat men
hem als een weggaanden bok naar de woestijn uitlate.
Uit overleveringen weten we dat het wonder gebeurde dat bij het trekken van de loten het lot
voor Addonai altijd in de rechterhand van de priester kwam en het lot voor het weggaande
bok altijd in de linkerhand. Rechts is de goede kant en in het Hebreeuws is ‘rechts’
!ymiy" (jamien). Naar aanleiding van Prediker 10:2 beschouwen de Joden de rechterkant als de
goede kant: Het hart des wijzen is tot zijn rechter hand, maar het hart eens zots is tot zijn
linkerhand.
Rechts is dus goed. Daarom stappen Joden altijd eerst met hun rechter been uit bed, doen
ze eerst hun rechter sok aan en doen ze eerst hun rechter schoen aan. Hier komt ook de
uitdrukking vandaan ‘met je verkeerde been uit bed gestapt’.
Voor de verzoening sprenkelde Aäron bloed op het verzoendeksel en deed het aan de
horens van het altaar en op de kop van de bok die de woestijn werd ingestuurd.
Toen in Jeruzalem de tempel stond, werd deze verzoening daar gedaan. Ooggetuigen
meldde dat ten tijde van de eerste tempel de rook van het brandoffer onder elke
weersomstandigheid recht naar boven steeg. Bij het brandoffer op Grote Verzoendag in de
tweede tempel gebeurde dit niet. Toen was namelijk de ark des verbonds niet meer in de
tempel, G’ds heerlijkheid ontbrak.
Tijdens de Babylonische ballingschap van de Israëlieten is de ark verstopt. Volgens
vertellingen is de plaats waar de ark zich bevindt tot op de dag van vandaag bekend bij een
bepaalde familie. Aangenomen wordt dat de ark is verstopt in één van de acht gangen die
zich onder de tempelberg bevinden. Deze gangen lopen door tot onder Golgotha. (Wanneer
dit zo zou zijn, dan is het bloed van Yeshua dus letterlijk op de ark des verbonds terrecht
gekomen in plaats van het bloed van het zondebokje.)
Omdat er in de tweede tempel geen ark meer was, werd het bloed op een steen gesprenkeld
die daar toen stond. Ook werd wol met een rode kleurstof aan de horens van de zondebok
gedaan. Deze bok werd dan via een brug over het Kidrondal naar de olijfberg en dan de
woestijn in gestuurd. De brug werd gebouwd om te voorkomen dat de mensen de bok gingen
opjagen en mishandelen. De bok kwam nooit terug uit de woestijn, behalve één keer. Dat
was in het jaar dat Yeshua voor onze zonden aan het kruis stierf.
Wanneer de bok in de woestijn kwam, werd de wol aan zijn horens wit. Ook de rood
gekleurde wol die aan de post van de gouden deur van de tempel was gedaan werd dan wit
zodat het volk kon zien dat hun zonden waren vergeven. De gouden deur ging vanzelf open.
Jesaja 1:18 spreekt hier van: Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al
waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als
karmozijn, zij zullen worden als witte wol.
Merk op dat de kleur van de zonde rood is en niet zwart zoals wel eens wordt verondersteld.
De Talmoed vertelt dat de laatste veertig jaar voor de vernietiging van de tweede tempel
deze wonderen niet meer plaats vonden.
In het jaar 67 heeft de Romeinse stadhouder Gallius Jeruzalem omsingeld; deze aanval
mislukte. De gelovige zijn weggetrokken omdat Yeshua dat had gezegd. Matthéüs 24:15-18:
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Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel,
den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) Dat alsdan, die in
Judea zijn, vlieden op de bergen; Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te
nemen; En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen.
De tempel is vernietigd in het jaar 70 van de gangbare jaartelling onder leiding van de
Romeinse keizer Titus. De gelovigen hebben de vernietiging van Jeruzalem overleefd. Dat
blijkt ook uit andere bronnen die melding maken van de dochter van Nicodemus, één van de
drie rijkste families van Jeruzalem destijds, die het overleefde.
Wanneer veertig jaar eerder de wonderen in de tempel al niet meer plaats vonden, komt dat
overeen met het jaar dat Yeshua is gekruisigd. Er was een ander offer voor de verzoening
van zonden gekomen dat de plaats innam van het ritueel in de tempel. Vanaf deze tijd werd
daarom de zondebok van de olijfberg afgegooid. Dan was hij zeker dood en kon hij ook niet
meer terugkomen.
Als voorbereiding op de Grote Verzoendag doopte de priester zich in water.
Leviticus 16:4: Hij zal den heiligen linnen rok aandoen, en een linnen onderbroek zal aan zijn
vlees zijn, en met een linnen gordel zal hij zich gorden, en met een linnen hoed bedekken; dit
zijn heilige klederen; daarom zal hij zijn vlees met water baden, als hij ze zal aandoen.
Dopen is het beeld van gereinigd worden van de dood. Melaatsheid is in de Bijbel het beeld
voor de dood en wordt ook apart van andere ziekten genoemd. In Leviticus 14 wordt
beschreven hoe een melaatse gereinigd moet worden wanneer hij is genezen. De reiniging
duurt 7 dagen en op de zevende dag moet hij worden ondergedompeld in water. Maar ook
reiniging van een ongestelde vrouw gebeurt door onderdompeling in water omdat
ongesteldheid met de dood te maken heeft (een niet bevruchte, dode, eicel wordt het
lichaam uitgedreven).
Aan de zuidzijde van de tempel zijn de trappen die naar de tempel leiden enkele jaren
geleden opgegraven. Voor de trappen zijn honderden mikwe’s, doopvonten, bloot gelegd die
diende voor de onderdompeling in water. Op de pinksterdag zijn in deze mikwe’s de
drieduizend mensen gedoopt.
De Talmoed zegt dat het water voor een mikwe een bepaald percentage koud water moet
bevatten, dat betekent in het Midden Oosten dat het levend, vers water is uit een bron.
Onder de tempelberg bevond zich een bron.
De klederen die Aäron aan had tijdens deze verzoening moesten in de tabernakel blijven.
Leviticus 16:23: Daarna zal Aäron komen in de tent der samenkomst, en zal de linnen
klederen uitdoen, die hij aangedaan had, als hij in het heilige ging, en hij zal ze daar laten.
Ook in de tempel mochten de klederen van de priesters niet buiten de tempel komen.
Ezechiël geeft ook nog de reden: zodat het volk niet geheiligd zou worden.
Ezechiël 44:19: En als zij uitgaan tot het buitenste voorhof, namelijk tot het buitenste voorhof
tot het volk, zullen zij hun klederen, in dewelke zij gediend hebben, uittrekken, en dezelve
henenleggen in de heilige kameren; en zullen andere klederen aantrekken, opdat zij het volk
niet heiligen met hun klederen.
Na verloop van jaren was dit een hele stapel met klederen geworden die niet goed meer was
op te bergen. Uit de Talmoed en van de Joodse geschiedschrijver Jozefus Flavius weten we
dat in de tweede tempel van de gewaden van de priesters een voorhangsel is gemaakt. Van
dit eerste voorhangsel (het tweede hing voor het Heilige der Heilige) is nog het gewicht
bekend.
Voor joom hakkipoeriem worden er ook brood (met zuurdesem) en andere dingen in de zee
of in een meer gegooid omdat er in de profeten staat geschreven dat G’d onze zonden in de
zee zal gooien.
Micha 7:19: Hij zal Zich onzer weder ontfermen; Hij zal onze ongerechtigheden dempen; ja,
Gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen.
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4.7

Chak hassoekoot (loofhuttenfeest)*

Johannes 7:37-38: En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en
riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de
Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.
Yeshua reageert met deze uitspraak op een bekend gebeuren. Voor de Joden is ‘het grote
feest’ het loofhuttenfeest. Op de laatste dag van dit feest werd in de tempel water uit het
binnenste van de tempelberg gehaald en op het tempelplein uitgegoten. De bron onder de
tempelberg is toegangkelijk gemaakt door een tunnel die koning Hiskia heeft laten maken.
(2 Koningen 20:20: Het overige nu der geschiedenissen van Hizkia, en al zijn macht, en hoe
hij den vijver en den watergang gemaakt heeft, en water in de stad gebracht heeft, zijn die
niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Juda?)
Maar de bron was ook via schachten vanuit het tempelplein bereikbaar.
De achtergrond en de oorzaak van dit gebruik zijn niet (meer) bekend. Wel is het zo dat
water belangrijk is in de tempel in verband met het vele bloed van de offers die er werden
gebracht. Tot de taken van de priesters hoorde danook het schrobben.

5 Diversen
5.1

Geheimenissen in de geslachtsregisters

5.1.1 Van Adam tot Israël
Er zijn zeven ‘aardsvaders en –moeders’, de mensen waaruit het volk Israël is ontstaan. Dit
zijn Abraham en Sara, Izak en Rebekka en Jakob, Leah en Rachel. De beginletters van deze
namen vormen in het Hebreeuws de naam Israël:
Izak, Jakob
Sara
Rebekka, Rachel
Abraham
Leah

qx'c.yI (jitschaaq), bqo[]y: (ja’aqov)
hr'f' (sara)
hq'b.rI (rivqa), lxer' (raacheel)
~h'r'b.a; (‘avraham)
ha'le (lee’a)

y
v
r
a
l

Het Hebreeuwse laer'f.yI (jisraa’eel) is ‘Israël’. Jakob kreeg overigens ook van G’d een nieuwe
naam: Israël. Genesis 32:28: Toen zeide Hij: Uw naam zal voortaan niet Jakob heten, maar
Israël; want gij hebt u vorstelijk gedragen met G’d en met de mensen, en hebt overmocht.
De geslachten van Adam, de eerste mens, tot Israël omvatten drie keer zeven namen. Een
aantal van deze 21 mensen heeft een nieuwe naam van G’d gekregen, waaronder dus
Jakob. De getalswaarde van al deze (nieuwe) namen bij elkaar opgeteld, is 7000. Een
veelvoud van zeven, het getal van het verbond.

5.1.2 Van Adam tot Mozes
Het eerste geslachtsregister in de Tora staat in Genesis 5 (vers 1): Dit is het boek van
Adams geslacht. Ten dage als G’d den mens schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis
G’ds.
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Hier worden de geslachten opgesomd van Adam, de eerste mens, tot Noach. Ten dage van
Noach is er de zondvloed over de hele aarde. In feite gaat dit register dus over één wereld.
Dit zijn tien geslachten.
Na het verhaal over Noach gaat het geslachtsregister in hoofdstuk 10 verder. Vijf geslachten
na Noach is er een tweede gebeurtenis te zien. We zijn dan bij Peleg aangekomen,
Genesis 10:25: En Heber werden twee zonen geboren; des enen naam was Peleg; want in
zijn dagen is de aarde verdeeld; en zijns broeders naam was Joktan.
In het Hebreeuws staat er: ‘…werd het land gespleten’. De naam ‘Peleg’, in het Hebreeuws
gl,P, (pèlèg), betekent ook ‘splijting’ en is afgeleid van het werkwoord gl;P' (palag), dat
‘spleiten’ betekent. Dit kan erop duiden dat toen de werelddelen onstonden.
Zes generaties verder komt Izak. Hier weer een grote gebeurtenis omdat Izak geofferd
moest worden te Moria.
Genesis 22:2: En Hij zeide: Neem nu uw zoon, uw enige, dien gij liefhebt, Izak, en ga heen
naar het land Moria, en offer hem aldaar tot een brandoffer, op een van de bergen, dien Ik u
zeggen zal.
De berg Moria waarop Izak geofferd zou worden, is dezelfde plaats als Jeruzalem.
2 Kronieken 3:1: En Salomo begon het huis des HEEREN te bouwen te Jeruzalem, op den
berg Moria, die zijn vader David gewezen was, in de plaats, die David toebereid had, op den
dorsvloer van Ornan, den Jebusiet.
Izak is het beeld van het lijden en vertoont overeenkomsten met Yeshua. Zijn naam, in het
Hebreeuws qx'c.yI (jitschaaq) heeft getalswaarde 208 en dat is 8 x 26 (acht is het beeld voor
de Messias en zesentwintig is het symbool van G’ds Eigennaam).
Nog vijf generaties verder en het register komt bij Mozes, aan wie G’d de Tora heeft
gegeven. Wanneer je deze generatie-aantallen op een rij zet, komt de naam van G’d, h-w-h-y
(J-H-W-H) tevoorschijn:
y
Adam – Noach:
10
Noach – Peleg:
5
h
w
Peleg – Izak
6
h
Izak – Mozes
5
Dus na 26 generaties geeft G’d de Tora en pas op dat moment openbaart hij ook Zijn twee
Namen: J-H-W-H en èhèjèh (Ik ben, die Ik ben). Of beter gezegd: de essentie van Zijn
Naam.
Exodus 6:3: En Ik ben aan Abraham, Izak, en Jakob verschenen, als G’d de Almachtige;
doch met Mijn Naam HEERE ben Ik hun niet bekend geweest.
Exodus 3:14: En G’d zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN, Die IK ZIJN ZAL! Ook zeide Hij: Alzo zult
gij tot de kinderen Israëls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden!
Zijn naam ‘Ik ben, die Ik ben’ wordt ookwel vertaald met ‘Eeuwige’.

5.1.3 Geslachtsregister van Yeshua in Matthéüs
In de profeten wordt vaak gesproken over ‘de Zoon van David’. Dit is profetisch voor Yeshua.
Matthéüs (het meest Joodse boek, oorspronkelijk ook in het Hebreeuws geschreven) begint
met een geslachtsregister en probeert daarmee aan te tonen dat Yeshua rechtstreeks
afstamt van David.
Matthéüs 1:1-17:
Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, den zoon van
Abraham.
Abraham gewon Izak, en Izak gewon Jakob, en Jakob gewon Juda, en zijn broeders;
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En Juda gewon Fares en Zara bij Thamar; en Fares gewon Esrom, en Esrom gewon Aram;
En Aram gewon Aminadab, en Aminadab gewon Nahasson, en Nahasson gewon Salmon;
En Salmon gewon Booz bij Rachab, en Booz gewon Obed bij Ruth, en Obed gewon Jessai;
En Jessai gewon David, den koning; en David, de koning, gewon Salomon bij degene, die
Uria's vrouw was geweest;
En Salomon gewon Roboam, en Roboam gewon Abia, en Abia gewon Asa;
En Asa gewon Josafat, en Josafat gewon Joram, en Joram gewon Ozias;
En Ozias gewon Joatham, en Joatham gewon Achaz, en Achaz gewon Ezekias;
En Ezekias gewon Manasse, en Manasse gewon Amon, en Amon gewon Josias;
En Josias gewon Jechonias, en zijn broeders, omtrent de Babylonische overvoering.
En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salathiel, en Salathiel gewon
Zorobabel;
En Zorobabel gewon Abiud, en Abiud gewon Eljakim, en Eljakim gewon Azor;
En Azor gewon Sadok, en Sadok gewon Achim, en Achim gewon Elihud;
En Elihud gewon Eleazar, en Eleazar gewon Matthan, en Matthan gewon Jakob;
En Jakob gewon Jozef, den man van Maria, uit welke geboren is JEZUS, gezegd Christus.
Al de geslachten dan, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en van David tot de
Babylonische overvoering, zijn veertien geslachten; en van de Babylonische overvoering tot
Christus, zijn veertien geslachten.
Dit register beslaat 42 geslachten en is opgedeeld in drie stukken van veertien. Toen het volk
Israël uit Egypte wegtrok naar Kanaän heeft het 42 keer ‘geparkeerd’ in de woestijn. (Hierom
bevat ook elke kolom op de Tora-rol 42 regels.) Verder is er een breuk na 14 geslachten.
Tijdens de tocht van Israël door de woestijn werden, na veertien keer te hebben stilgestaan,
de verspieders uitgezonden. Verder is veertien de getalswaarde van de naam David, in het
Hebreeuws dwID' (dawid).
Een andere aanwijzing dat Yeshua afstamt van David is te vinden in Lucas 2:7: En zij baarde
haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat
voor henlieden geen plaats was in de herberg.
‘In doeken wikkelen’ betekende in die tijd dat het kind werd erkend door de vader. In dit geval
werd Yeshua dus (wettelijk) erkend als kind door Jozef. En omdat Jozef afstamt van David,
Yeshua dus ook.
Jozef is het beeld van de lijdende Messias. Vergelijk bijvoorbeeld ook Jozef aan het hof van
Potifar die werd gestraft voor iets dat hij niet gedaan had. De getalswaarde van het
Hebreeuwse woord Jozef, @seAy (joseef), is 156 en dat is 6 x 26.

5.2

Over de Naam van G’d

De Naam van G’d is in het Hebreeuws h-w-h-y (J-H-W-H) en wordt voor het eerst gebruikt in
Genesis 2:4. Deze Naam wordt ookwel ‘tetragrammaton’, dat is Grieks voor ‘de vier letters’,
of Zijn Eigennaam genoemd. Maar Joden noemen deze heilige Naam ~Veh; (hasjeem) dat
betekent ‘de naam’.
Omdat deze naam niet wordt uitgesproken, wordt hij in de meeste gevallen gelezen alsof er
yn"dao ] (adonaj) staat, dat ‘mijn heer’ betekent. In een Hebreeuwse Bijbel staan onder de
consonanten van het tetragrammaton de vocaaltekens van het te lezen woord. Dat ziet er zo
uit wanneer het te lezen woord ‘adonaj’ is (zonder de streepjes tussen de letters): h-A"-h-y>.
Probeer je uit te spreken wat hier letterlijk staat, wat dus nergens op slaat, dan krijg je
‘jehova’.
Waneer het tetragrammaton in de grondtekst voorkomt, wordt deze in de vertaling met
hoofdletters weergegeven. In de Statenvertaling bijvoorbeeld door ‘HEERE’. Dit komt
overeen met hoe Joden deze naam uitspreken.
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In het Nieuwe Testament komt deze naam ook voor. Echter in het Grieks wordt het
tetragrammaton niet gebruikt maar wordt ku,rioj (kurios) gebruikt dat ‘heer’ betekent. In de
Nederlandse vertalingen wordt dit door ‘Heere’ of ‘Here’ weergegeven.

De betekenis van de Naam wordt pas in Exodus 3 aan Mozes geopenbaard wanneer G’d tot
Mozes spreekt vanuit de brandende (doorn)struik. Daar wordt de etymologie van Zijn Naam
gegeven.
Exodus 3:13-15: Toen zeide Mozes tot G’d: Zie, wanneer ik kom tot de kinderen Israëls, en
zeg tot hen: De G’d uwer vaderen heeft mij tot ulieden gezonden; en zij mij zeggen: Hoe is
Zijn naam? wat zal ik tot hen zeggen? En G’d zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN, Die IK ZIJN
ZAL! Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot
ulieden gezonden! Toen zeide G’d verder tot Mozes: Aldus zult gij tot de kinderen Israëls
zeggen: De HEERE, de G’d uwer vaderen, de G’d van Abraham, de G’d van Izak, en de G’d
van Jakob, heeft mij tot ulieden gezonden; dat is Mijn Naam eeuwiglijk, en dat is Mijn
gedachtenis van geslacht tot geslacht.
‘Ik zal zijn, die Ik zal zijn’ is in het Hebreeuws hy<h.a, rv,a] hy<h.a, (èhejè asjèr èhejè). Hier wordt
het werkwoord hy"h' (haja) gebruikt dat betekent ‘zijn’. Het is een juiste vertaling maar het is
ook een onvolledige vertaling. Want hy<h.a, (èhejè) betekent ook ‘ik was’ en ‘ik ben’. Zijn Naam
is dus tijdsomspannend en dat kunnen we in het Nederlands niet weergeven.
Ook in het Grieks is er geen woord om Zijn Naam weer te geven. Toch komt Zijn Naam ook
in Openbaring voor, bijvoorbeeld in Openbaring 1:4: Johannes aan de zeven Gemeenten,
die in Azie zijn: genade zij u en vrede van Hem, Die is, en Die was, en Die komen zal; en van
de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn;
Vergelijk dit met de tekst uit Jesaja 6:3 waarin wel de vierletterige Naam van de Eeuwige
staat: En de een riep tot den ander, en zeide: Heilig, heilig, heilig is de HEERE der
heirscharen! De ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol!
Er is getracht het tijdsomspannende karakter van Zijn Naam ook in het Grieks weer te geven.
Dit doen we ook wanneer we G’d aanspreken als ‘de Eeuwige’.
(Merk op dat G’d de G’d van Abraham, Izak en Jakob wordt genoemd in Exodus 3. In
Marcus 12:27a staat: G’d is niet een G’d der doden, maar een G’d der levenden. Dat
betekent dus dat Abraham, Izak en Jakob leven.)
Deze Naam was nog niet bekend bij de aardsvaders, zoals later blijkt uit Exodus 6:1-2:
Verder sprak G’d tot Mozes, en zeide tot hem: Ik ben de HEERE, En Ik ben aan Abraham,
Izak, en Jakob verschenen, als G’d de Almachtige; doch met Mijn Naam HEERE ben Ik hun
niet bekend geweest.
Ook wanneer Mozes de tweede keer de stenen tafelen van G’d ontvangt, openbaart G’d Zijn
Naam. G’d roept Zijn Naam zelf, twee keer. Mozes was toen voor de achtste keer de berg
opgegaan. Exodus 34:5, 6: De HEERE nu kwam nederwaarts in een wolk, en stelde Zich
aldaar bij hem; en Hij riep uit den Naam des HEEREN. Als nu de HEERE voor zijn
aangezicht voorbijging, zo riep Hij: HEERE, HEERE, G’d, barmhartig en genadig,
lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid.
Deze Naam van G’d, h-w-h-y, komt ook terug in de naam Yeshua. In Matthéüs 1:21 wordt
uitgelegd waarom Yeshua zijn Naam moet hebben: En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn
naam heten Jezus; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
‘Jezus’ is de vertaling van het Griekse ihsou (ie'sous). Dit is de weergave van het
Hebreeuwse [;vuAhy> (jehosjoea); de verkorte vorm is [;vyu > (jesjoea) dat we hier weergeven als
‘Yeshua’. Jehosjua is opgebouwd uit hy (jah), de verkorte Naam van G’d, en [;yviAh (hosjia)
dat verlossen betekent. Met de naam van Yeshua zeg je dus: G’d verlost.
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De Naam van G’d wordt in het jodendom sinds de Babylonische ballingschap niet meer
uitgesproken omdat G’d op dat moment een rechter was voor het volk. G’ds Eigennaam
staat voor bescherming, verlossing en ontferming en dat ervaarden de Joden toen niet. Een
andere verklaring voor het niet uitspreken van die Naam, een verzachtende uitleg ten
opzichte van de eerste, is dat in de tien woorden staat dat je Zijn Naam niet ijdel zult
gebruiken. Wanneer je de Naam nooit uitspreekt, kun je hem ook niet ijdel gebruiken.
Tegenwoordig zeggen de Joden dat de uitspraak van deze Naam van G’d verloren is
gegaan.
Toch kun je Zijn Naam uitspreken en er is kracht in het uitroepen van Zijn Naam zoals uit
vele Bijbelgedeelten blijkt. Enkele hiervan zijn:
Deuteronomium 28:10: En alle volken der aarde zullen zien, dat de Naam des HEEREN over
u genoemd is, en zij zullen voor u vrezen.
Psalm 8:10: O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde!
Psalm 116:13: Ik zal den beker der verlossingen opnemen, en den Naam des HEEREN
aanroepen.
Psalmen 124:8: Onze hulp is in den Naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt
heeft.
Spreuken 18:10: De Naam des HEEREN is een Sterke Toren; de rechtvaardige zal
daarhenen lopen, en in een Hoog Vertrek gesteld worden.
Joël 2:32: En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal
behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de
HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.
Romeinen 10:13: Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig
worden.
Ook genade is een aspect of een attribuut van Zijn Naam, zoals in Exodus 33:19 staat: Doch
Hij zeide: Ik zal al Mijn goedigheid voorbij uw aangezicht laten gaan, en zal den Naam des
HEEREN uitroepen voor uw aangezicht; maar Ik zal genadig zijn, wien Ik zal genadig zijn, en
Ik zal Mij ontfermen, over wien Ik Mij ontfermen zal.
Wanneer je Zijn Naam over iemand uitspreekt, leg je al deze attributen (bescherming,
verlossing, ontferming en genade) op diegene.
David spreekt in de psalmen veelvuldig de Naam van G’d uit. Bijvoorbeeld in Psalm 116:4:
Maar ik riep den Naam des HEEREN aan, zeggende: Och HEERE! bevrijd mijn ziel.
Ook wij mogen De Naam gebruiken omdat G’d in Exodus 3 heeft gezegd dat het voor
eeuwig Zijn Naam zal zijn.
Behalve het tetragrammaton wordt ook de naam ~yhil{a/ (elohiem) vaak voor G’d gebruikt. Dit
woord is een meervoudsvorm en betekent letterlijk ‘goden’ of ‘rechters’. Wanneer het voor
G‘d wordt gebruikt, geeft het vaak G’d als rechter weer.
In de Nederlandse vertalingen wordt dit woord wel als ‘G’d’ vertaald waar het betrekking op
Hem heeft.
Overigens is in het semitische (en oosterse) denken een naam heel belangrijk. Wanneer je
de naam van iemand wist, had je een bepaalde macht over hem. Daarom was het
gebruikelijk dat mensen twee namen hadden; een bijnaam voor mensen die niet tot de
naaste familie en vrienden behoorden.

5.3

Profetie in het boek Esther

Profetie zoals je dat tegenkomt in de Tora ontbreekt in andere ‘heilige’ boeken zoals de
Koran.
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Een mooi voorbeeld hiervan is het gedeelte uit Ester. Hier worden tien zonen van Haman
terrecht gesteld voor de onrechten die tegen de Joden begaan waren.
Esther 9:7-10: En Parsandatha, en Dalfon, en Asfata, En Poratha, en Adalia, en Aridatha, En
Parmastha, en Arisai, en Aridai, en Vaizatha, De tien zonen van Haman, den zoon van
Hammedatha, den vijand der Joden, doodden zij; maar zij sloegen hun handen niet aan den
roof.
Esther 9: 13,14: Toen zeide Esther: Dunkt het den koning goed, men late ook morgen den
Joden, die te Susan zijn, toe, te doen naar het gebod van heden; en men hange de tien
zonen van Haman aan de galg. Toen zeide de koning, dat men alzo doen zou; en er werd
een gebod gegeven te Susan, en men hing de tien zonen van Haman op.
De namen van de tien zonen zien er op de Tora-rol als volgt uit. De instructie hierbij is dat ze
ook altijd in één ademtocht gelezen moeten worden.

taw
taw
taw
taw
taw
taw
taw
taw
taw
taw

atdnvrp
!wpld
atpsa
atrwp
aylda
atdyra
atvmrp
ysyra
ydra
atzyw

In deze tekst vallen vier letters op. De eerste letter van de laatste naam, de w (waw), is vet
gedrukt. Dit stelt de paal voor waaraan de tien zonen van Haman zijn opgehangen. Verder in
de tekst zijn drie letters kleiner gedrukt dan de andere. Dit zijn de taw, de sjien en de zajin
(zvt). Dit vormt geen Hebreeuws woord. Toch is er iets bijzonders mee aan de hand anders
zouden ze niet afwijkend van de rest zijn. Samen vormen de letters het getal 707. En
wanneer een Jood het heeft over 707 dan bedoelt hij het jaartal 5707.
In de Joodse jaartelling komt het jaar 5707 overeen met het jaar 1946. In dit jaar vonden de
Neurenberg-processen (oktober 1946 - april 1949) plaats waar oorlogsmisdadigers uit de
tweede wereldoorlog werden berecht voor de misdaden die begaan waren tegen de Joden.
Elf misdadigers werden ter dood veroordeeld. Eén van die elf heeft zelfmoord gepleegd. De
tien overgebleven misdadigers zijn opgehangen aan de galg.

5.4

Bij Numeri 2 of de stammen van Israël

Numeri 2 gaat over de legering van de stammen van Israël rond de tabbernakel. In vers 2
staat: De kinderen Israëls zullen zich legeren, een ieder onder zijn banier, naar de tekenen
van het huis hunner vaderen; rondom tegenover de tent der samenkomst zullen zij zich
legeren.
Het woord dat is vertaald met ‘tekenen’ is in het Hebreeuws ttoao (otot). Dit staat ook voor
letter, sein, insigne, eerbewijs, decoratie, vaantje. Elke stam had zo’n teken. Deels staan
deze tekens vermeld in Genesis 49 waar Jakob zijn zonen zegent. Verder had elke groep
van drie stammen een banier. De Joodse mondelinge overleveringen geven een beschrijving
van de banieren. De vier banieren bevatten afbeeldingen van een leeuw, een mens, een
stier en een adelaar. Deze vier groepen zijn rond de tabbernakel opgesteld. Binnen de
omheining die rond de tabbernakel stond, zijn de verschillende geslachten van de stam Levi
geplaatst. Bovenstaande is in de volgende afbeelding weergegeven.
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Het beeld van de vier banieren komt terug in de profetie van Ezechiël 1 waar hij vier dieren
ziet. In vers 10 zegt hij: De gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht eens
mensen, en het aangezicht eens leeuws hadden zij vier aan de rechterzijde; en ter linkerzijde
hadden die vier eens ossen aangezicht; ook hadden die vier eens arends aangezicht.
Ook Johannes ziet deze vier dieren voor de troon van G’d in Openbaring 4:7: En het eerste
dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk, en het derde dier had het
aangezicht als een mens, en het vierde dier was een vliegenden arend gelijk.
De ingang tot de tabbernakel, de woonplaats van G’d, wordt gevormd door de vier pilaren
aan de oostzijde. De vier als symbool van de deur, de Messias. Alleen door die deur kun je
dus naderen tot G’d. Yeshua is voortgekomen uit de stam Juda, de stam die voor de deur
naar de tabbernakel gelegerd is. Juda schrijf je in het Hebreeuws als hd'Why> (jehoeda). Haal je
uit dit woord de de dalet, die verwijst naar Yeshua als de Deur, dan blijft de Naam van G’d
over.
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In de groep van de stam Dan zit ook de stam Asjer. Psalm 1 begint met dit woord, rvea'
(aasjeer), dat betekent welzalig en ook rijk, glanzend, gezalfd. Toch staat de groep van Dan
symbool voor het oordeel.
Dan als stam heeft een slang als symbool. Genesis 3:1: De slang nu was listiger dan al het
gedierte des velds, hetwelk de HEERE G’d gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het
ook, dat G’d gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs? De slang
staat symbool voor wijsheid, en dus voor de Messias. Zie bijvoorbeeld 1 Corinthiërs 1:30:
Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van G’d, en
rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing;
Het Hebreeuwse woord voor slang is vx'n" (nachaasj), getalswaarde 358. Ook het woord x;yvim'
(masjieach) heeft deze getalswaarde. Verder zit in nachaasj ook het woord x;nO (noach), waar
eveneens nieuw leven begon. Oude volkeren zagen in de slang ook het symbool voor
opstanding uit de dood en nieuw leven omdat een slang elk jaar vervelt.
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Zie ook de esculaap, dat staat voor genezing. Numeri 21:9: En Mozes maakte een
koperen slang, en stelde ze op een stang; en het geschiedde, als een slang iemand
beet, zo zag hij de koperen slang aan, en hij bleef levend.
Een ander kenmerk van de slang is het oordeel. Numeri 21:6: Toen zond de HEERE
vurige slangen onder het volk, die beten het volk; en er stierf veel volks van Israël.
Het oordeel is ook een kenmerk van de Messias, want in Johannes 5:22 staat: Want
ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven; Overigens
wordt de stam Dan in Openbaring niet meer genoemd, bijvoorbeeld in hoofdstuk zeven waar
wel verzegelden uit de andere twaalf stammen worden genoemd. Dit omdat er in de hemel
geen gericht meer is.
De verlossing van het oordeel wordt gebracht door Degene die het oordeel uitvoert. De
koperen slang is daar het beeld van. Koper is in het Hebreeuws tv,xno > (nechosjet). Dit is het
woord voor slang, aangevuld met de taw, de laatste letter uit het Hebreeuwse alfabet die in
het oude schrift geschreven werd als een kruis. In oude afbeeldingen is deze koperen slang
altijd geplaatst op de dwarsbalk van een houten kruis. Ook Johannes haalt deze vergelijking
aan wanneer hij zegt in Johannes 3:14: En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd
heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden; Doordat het volk Israël opzag naar
de slang werd het gered van het oordeel. En Zacharia 12:10 zegt: Doch over het huis
Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der
gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem
rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk
kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene.
De staf waarop de koperen slang was bevestigd, was waarschijnlijk van hout. Hout als beeld
van dood maar ook van leven. Zo staat het kruishout symbool voor onze redding van de
eeuwige dood en werd het oordeel over Amalek geveld doordat Mozes zijn houten staf
omhoog hield.
Het kruis(hout) brengt Joden en christenen samen, het brengt verzoening. Johannes 10:16
gaat daar ook over: Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik
ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden een kudde, en een Herder.
Hoewel de meeste Joden op dit moment afstammelingen zijn van de stammen Juda,
Benjamin en Levi, is de betekenis van ‘Jood’: een afstammeling van Juda. Efraïm is het
beeld van de volken. Zie nu de profetie in Ezechiël.
Ezechiël 37:15-19: Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: Gij nu,
mensenkind! neem u een hout, en schrijf daarop: Voor Juda, en voor de kinderen Israëls, zijn
metgezellen; en neem een ander hout, en schrijf daarop: Voor Jozef, het hout van Efraim, en
van het ganse huis Israëls, zijn metgezellen. Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander
tot een enig hout; en zij zullen tot een worden in uw hand. En wanneer de kinderen uws
volks tot u zullen spreken, zeggende: Zult gij ons niet te kennen geven, wat u deze dingen
zijn? Zo spreek tot hen: Alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal het hout van Jozef, dat in
Efraims hand geweest is, en van de stammen Israëls, zijn metgezellen, nemen, en Ik zal
dezelve met hem voegen tot het hout van Juda, en zal ze maken tot een enig hout; en zij
zullen een worden in Mijn hand.
Toen het volk Israël G’d gehoorzaamde en uit Egypte wegtrok werd het door Amalek in de
achterhoede aangevallen.
Exodus 17:8-16: Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Mozes dan zeide tot
Jozua: Kies ons mannen, en trek uit, strijd tegen Amalek; morgen zal ik op de hoogte des
heuvels staan, en de staf G’ds zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed, als Mozes hem gezegd
had, strijdende tegen Amalek; doch Mozes, Aäron en Hur klommen op de hoogte des
heuvels. En het geschiedde, terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste; maar
terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Doch de handen van Mozes
werden zwaar; daarom namen zij een steen, en legden dien onder hem, dat hij daarop zat;
en Aäron en Hur onderstutten zijn handen, de een op deze, de ander op de andere zijde;
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alzo waren zijn handen gewis, totdat de zon onderging. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk
krenkte, door de scherpte des zwaards. Toen zeide de HEERE tot Mozes: Schrijf dit ter
gedachtenis in een boek, en leg het in de oren van Jozua, dat Ik de gedachtenis van Amalek
geheel uitdelgen zal van onder den hemel. En Mozes bouwde een altaar; en hij noemde
deszelfs naam: De HEERE is mijn Banier! En hij zeide: Dewijl de hand op den troon des
HEEREN is, zo zal de oorlog des HEEREN tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht!
(Een les hierin is dat wanneer er beweging is en er ontstaan in de achterhoede gaten, dan
zal daar de aanval op gericht zijn.)
Van Jozua wordt in Numeri 24:20 gezegd: Toen hij de Amalekieten zag, zo hief hij zijn
spreuk op, en zeide: Amalek is de eersteling der heidenen; maar zijn uiterste is ten verderve!
De letterlijke betekenis van Amalek, in het Hebreeuws qlem'[] (àmaleeq), is ‘volk dat bloed op
likt’, van ~[; (am) dat ‘volk’ betekent en qq;l' (laqaq) dat ‘(op)likken’ betekent.
Zie ook het beeld van drie mensen op een rots met als belangrijk attribuut een stuk hout. Dit
doet denken aan de kruisiging van de Messias op Golgotha. Daarbij komt dat Jehosjoea (hier
Jozua) ook de volledige Hebreeuwse naam van Yeshua is.
Jozua kreeg zijn naam pas later van G’d. Dit lezen we in Numeri 13:16 waar Mozes de wil
van G’d uitvoert en twaalf verspieders naar het beloofde land stuurt: Dit zijn de namen der
mannen, die Mozes zond, om dat land te verspieden; en Mozes noemde Hosea, den zoon
van Nun, Jozua.
In het Hebreeuws wordt aan de naam die Jozua eerst had, [;veAh (hosjea), één letter
toegevoegd, de jood: [;vuAhy> (jehosjoea).
Ofwel om het beeld compleet te maken: Yeshua voert de strijd.
In vers 16 van Exodus 17 wordt over ‘den troon des HEEREN’ gesproken. Opvallend is dat
in het Hebreeuws zowel het woord voor troon als het tatragrammaton niet volledig worden
geschreven maar als volgt worden weergegeven: Hy" sKe (kees jah). De eerste twee letters,
aangevuld met de h (he), vormen het woord voor troon hSeKi (kissee) terwijl de laatste twee
letters met de w (waw) en de h (he) de Naam van G’d, h-w-h-y, afbeelden. Zolang Amalek nog
in de wereld is, zijn zowel de Naam van G’d als Zijn troon op aarde niet volledig.
Overigens is de getalswaarde van de ontbrekende letters 12. Dit staat voor Israël, dat op dit
moment nog steeds is verstrooid over de aarde.
Bij het schrijven van een Tora-rol wordt eerst een pen van hout gesneden. Vervolgens wordt
de inkt gemaakt van speciale noten. Om de pen en de inkt te proberen, wordt de naam
Amalek, dus qlm[, geschreven en vervolgens gelijk weer doorgekrast (uitgewist).
Er zijn twee stammen van het volk Israël die te maken hebben met Yeshua. De eerste stam
is Juda waar Yeshua uit is voortgekomen. In het Hebreeuws bestaat de naam Juda uit de
Naam van G’d met een extra letter ertussen, namelijk de vierde letter, de dalet: hdwhy. Deze
letter heeft de betekenis van deur en staat symbool voor de Messias omdat Hij van Zichzelf
zegt dat Hij de Deur is. Johannes 10:9: Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal
behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.
Overigens is Juda ook de vierde stam, het was de vierde zoon van Jakob.
De andere stam is Levi, de stam waar de priesters uit voortkwamen. Het priesterschap werd
van vader op zoon overgedragen en was dus een tijdelijk priesterschap. Yeshua wordt in
Hebreën de Hogepriester genoemd.
Hebreën 4:14: Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen
doorgegaan is, namelijk Jezus, den Zoon van G’d, zo laat ons deze belijdenis vasthouden.
Alleen is Yeshua een Hogepriester naar de ordening van Melchizedek.
Hebreën 6:20-7:3: Daar de Voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de
ordening van Melchizedek, een Hogepriester geworden zijnde in der eeuwigheid.
Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester des Allerhoogsten G’ds, die
Abraham tegemoet ging, als hij wederkeerde van het slaan der koningen, en hem zegende;
Aan welken ook Abraham van alles de tienden deelde; die vooreerst overgezet wordt, koning
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der gerechtigheid, en daarna ook was een koning van Salem, hetwelk is een koning des
vredes; Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, noch beginsel der dagen,
noch einde des levens hebbende; maar den Zoon van G’d gelijk geworden zijnde, blijft hij
een priester in eeuwigheid.
Zie de symbolen: Melchizedek bracht aan Abram brood en wijn. Genesis 14:18: En
Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn; en hij was een priester des
allerhoogsten G’ds. Abram gaf aan hem een tiende deel van zijn bezit. En Melchizedek was
de vorst van Salem, de vredevorst. Salem is Jeruzalem.
De stam Levi is de eerste stam van Israël; ‘de eerste’ dat staat voor het G’ddelijke.
Wanneer de stammen van Israël worden genoemd in het boek Openbaring, waar het gaat
over de verzegelden uit de twaalf stammen (hoofdstuk 7) wordt Juda als eerste genoemd.
Terwijl Levi daar als achtste wordt genoemd. Acht staat symbool voor de Messias.

5.5

Losse opmerkingen

Over het houden van geboden:
Er wordt wel eens beweerd dat het voor ons, christenen, niet nodig is de geboden uit de Tora
te houden maar dat we alleen naar het Nieuwe Testament hoeven te kijken. Merk op dat in
het Nieuwe Testament meer geboden staan dan de 613 uit de Tora.
Er was een discussie over het houden van de geboden: welke geboden zijn voor niet-Joden
en welke alleen voor de Joden?
Universeel wordt gezegd dat de geboden die G’d geeft voordat het volk Israël er is ook
gelden voor de volkeren.
Dan zou je kunnen denken dat de Tien Woorden dus niet voor de volken gelden. De
rabbijnen zeggen echter dat G’d sprak op de berg in zeventig verschillende talen. In die tijd
waren er op aarde ook zeventig verschillende volken; zeventig is het getal voor de volkeren.
Opmerkelijk is ook dat in alle culturen vandaag de dag wel 8 tot 10 van deze Tien Woorden
bekend zijn en als norm gelden.
Eén van deze Tien Woorden is de opdracht om de sjabbat te houden. Lees hierover
bijvoorbeeld Jesaja 56:1-8:
Alzo zegt de HEERE: Bewaart het recht, en doet gerechtigheid; want Mijn heil is nabij om te
komen, en Mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Welgelukzalig is de mens, die
zulks doet, en des mensen kind, dat daaraan vasthoudt; die den sabbat houdt, zodat gij dien
niet ontheiligt, en die zijn hand bewaart van enig kwaad te doen.
En de vreemde, die zich tot den HEERE gevoegd heeft, spreke niet, zeggende: De HEERE
heeft mij gans en al van Zijn volk gescheiden; en de gesnedene zegge niet: Ziet, ik ben een
dorre boom. Want alzo zegt de HEERE van de gesnedenen, die Mijn sabbatten houden, en
verkiezen hetgeen, waartoe Ik lust heb, en vasthouden aan Mijn verbond; Ik zal hen ook in
Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan der zonen en dan
der dochteren; een eeuwigen naam zal Ik een ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal
worden. En de vreemden, die zich tot den HEERE voegen, om Hem te dienen, en om den
Naam des HEEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn; al wie den sabbat houdt,
dat hij dien niet ontheilige, en die aan Mijn verbond vasthouden; Die zal Ik ook brengen tot
Mijn heiligen berg, en Ik zal hen verheugen in Mijn bedehuis; hun brandoffers en hun
slachtoffers zullen aangenaam wezen op Mijn altaar; want Mijn huis zal een bedehuis
genoemd worden voor alle volken. De Heere HEERE, Die de verdrevenen van Israël
vergadert, spreekt: Ik zal tot hem nog meer vergaderen, nevens hen, die tot hem vergaderd
zijn.
Over deze tekst nog de volgende opmerkingen:
Het heil dat nabij is, is Yeshua. Gesnedene zijn ontmanden of, meer algemeen, mensen die
geen kinderen hebben voortgebracht. Het hier genoemde verbond is volgens de rabbijnen
het Noachitische verbond, de geboden die bij Noach worden genoemd. Hiertoe behoren
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onder andere het verbod op het eten van bloed en het verbod op het vermoorden van
mensen.
Wanneer je het niet zo nauw neemt met G’ds geboden of elke keer de grens hiervan wil
opzoeken, bedenk dan dat G’d je met dezelfde maat zal meten.
Lucas 6:38: Geeft, en u zal gegeven worden; een goede, neergedrukte, en geschudde en
overlopende maat zal men in uw schoot geven; want met dezelfde maat, waarmede gijlieden
meet, zal ulieden wedergemeten worden.
Het uit de overleveringen bekende geboorteverhaal (in het kort) van Abram gaat als volgt:
Op het moment dat Abram wordt geboren, worden drie sterren die aan de hemel staan één
grote heldere ster. De wijsgeren van Nimrod, de eerste machthebber die in Genesis wordt
genoemd, zien dit en merken op dat er een koningskind is geboren. Hun raad is: zoek het
kind op en doodt het. Wanneer Terach, de vader van Abram, hoort dat ze op zoek zijn naar
zijn zoon, verstopt hij Abram in een grot. In deze grot opent G’d een venster naar de hemel
en voorziet op die manier in meel en olie. Abram kent G’d nog niet en denkt dat de zon hem
voorziet. Maar de zon gaat onder en de maan komt op. En Abram denkt dat het de maan is
die hem voorziet van meel en olie. Maar ook de maan verdwijnt weer. Uiteindelijk komt
Abram er achter dat er maar één G’d is.
Een ander verhaal over Abram uit de overleveringen is het volgende:
Terach, de vader van Abram, heeft een winkeltje en verkoopt afgodsbeeldjes. Op een
bepaald moment vraagt Terach aan Abram om even op de winkel te passen omdat hij weg
moet. Omdat Abram inmiddels in die ene G’d gelooft, neemt hij een hamer en slaat alle
afgodsbeeldjes in de winkel stuk, op één na. Die ene geeft Abram de hamer in handen.
Wanneer Terach weer terug is, wordt hij natuurlijk woedend en vraagt aan Abram wat er is
gebeurd. Abram zegt: ‘De goden kregen ruzie en sloegen elkaar kapot. Deze ene is
overgebleven.’ Terach zegt vervolgens: ‘Hoe kan dat nou, de goden hebben toch helemaal
geen macht!’ En Abram: ‘Hoor wat je zelf zegt.’
In het verhaal van Jozef (Genesis) spelen twee letters een rol, dat zijn de p (pe) en de r
(reesj). Deze komen bijvoorbeeld terug in de naam Potifar, rp;yjiAp (potifar), Farao, h[or>p;
(far’o), en Efraïm, ~yIr'p.a, (efrajim).
Deze twee letters vormen samen het woord rP; (par) dat ‘stier’ betekent en figuurlijk staat
voor ‘vruchtbaarheid’ en ‘drift’.
Om in de tempel te komen, moest een trap worden beklommen. Normaal gesproken gingen
de mensen rechts de trap op, de tempel in. Mensen die uit de tempel kwamen gingen aan de
linkerkant de trap af. Bij het opgaan naar de tempel werden de opgangs- of
bedevaartsliederen (psalmen) gezongen.
Wanneer iemand in de rouw was of teneergeslagen was, ging hij links de trap op naar de
tempel. Het was dan voor de mensen die uit de tempel kwamen een teken dat er iets niet in
orde was met deze persoon. Mensen die net een zegen in de tempel hadden ontvangen,
konden zo deze persoon die ze tegenkwamen zegenen. Kwam iemand via de linkerkant de
tempelpoort binnen dan werd diegene apart genomen en door de priesters getroost,
gewassen en gezalfd alvorens de tempel binnen te gaan.
Aramees was de gebruikelijke spreektaal in Israël. Veel Aramese woorden eindigen op
een ‘a’. Wanneer voor een Hebreeuws woord het voorzetsel ‘de’ wordt gezet, in het
Hebreeuws h (ha), dan is de Aramese equivalent van dit woord voorzien van een
achtervoegsel ‘a’. Een voorbeeld:
Het Hebreeuwse woord voor vader is ba' (av). ‘De vader’ wordt dan ba'h' (ha’av). In het
Aramees wordt dit aba (abba), de beet wordt ‘hard’ uitgesproken.
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Ook Yeshua spreek Aramees tegen het dochtertje van Jaïrus, Marcus 5:41: En Hij vatte de
hand des kinds, en zeide tot haar: Talitha kumi! hetwelk is, zijnde overgezet: Gij dochtertje
(Ik zeg u), sta op.
‘Talitha’ betekent letterlijk ‘lammetje’.
Het verhaal van Jona heeft parallellen met het verhaal van Yeshua. Jona is drie dagen in de
buik van een vis geweest. Dit woord ‘buik’ kan ook ‘baarboeder’ betekenen. Hij was een
profeet uit Galilea en ook was hij een profeet voor de heidenen, in Nineve.
Rashi wordt in het Hebreeuws geschreven als y¾¾vr. De twee apostrofs die in het woord
staan, geven aan dat het om een acroniem gaat. In dit geval een acroniem van Rabbi
Shlomo Itschak.
G’ds Naam mag niet worden uitgewist, een Joods gebruik omdat G’d de Eeuwige is. Daarom
wordt G’d vaak geschreven als G’d of G-d zodat je niet Zijn Naam vernietigt wanneer je het
papier waarop dit staat, weggooit.
Een Joods gebruik is om uit respect voor de Bijbel deze altijd boven de gordel te bewaren.
Ook uit respect wordt bijvoorbeeld de Bijbel gekust alvorens eruit te lezen.
Er is het gezegde: Leugen heeft geen poot om op te staan. Leugen is in het Hebreeuws rq,v,
(sjèqer). Dit zijn drie letters die direct naast elkaar staan in het alefbet. Terwijl waarheid wordt
geschreven als tm,a/ (èmet), de eerste, een middelste en de laatste letter van het alefbet.
Haal je uit het woord waarheid de a (alef), symbool voor G’d, dan blijft het woord tme (meet)
over dat dood betekent.
Het was gebruikelijk in Israël om een jaar na iemands de begrafenis (wanneer de periode
van rouw was afgelopen) de botten van de reeds begravene te herbegraven bij de rest van
de overleden familie. In de Bijbel wordt dit ‘vergaderen tot het voorgeslacht’ genoemd.
Het boek Klaagliederen is door Jeremia geschreven toen Jeruzalem was verwoest en het
volk Israël bij G’d was weggelopen.
Net als de Tora is Klaagliederen opgebouwd volgens het model van de hand. De eerste vier
hoofdstukken zijn alfabetisch opgebouwd, het laatste niet.
Alle hoofdstukken hebben 22 verzen behalve het middelste. Hoofdstuk drie bestaat uit 3 keer
22 verzen. Het belangrijkste staat hier weer centraal, dus de middelste 22 verzen van
hoofdstuk 3.
Wanneer we de Tora kwijtraken, wanneer die niet meer in ons hart is, dan komen we terecht
in Klaagliederen.
‘Oog om oog’ betekent letterlijk: een oog voor een oog. Oftewel wanneer je iemands oog
vernielt, moet je hem zijn gezichtsverlies van 50% aanvullen met de helft.
In het Hebreeuws is het woord voor boom hetzelfde als het woord voor hout, namelijk #[e
(eets). Hout is het beeld van de verzoening. Vergelijk bijvoorbeeld het verhaal in Ezechiël 37
waar twee stukken hout, het ene stuk voor Israël en het andere stuk met de tekst Efraïm (als
beeld voor de gelovigen uit de heidenen), tot één geheel worden gemaakt. En het kruishout
heeft dienst gedaan in de verzoening tussen ons en G’d. En Exodus 15:25 waar Mozes een
stuk hout in het bittere water gooit: Hij dan riep tot den HEERE; en de HEERE wees hem
een hout, dat wierp hij in dat water; toen werd het water zoet.
De boom komen we tegen in de houten stok waar de Tora-rol is opgedraaid. Deze stok wordt
de ~yYIxh
; ; #[e (eets hachajjiem) genoemd, wat betekent ‘boom des levens’. De Tora gaat over
de Messias en de boom des levens is een symbool van het kruis.
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Het boek Jozua hoort in de Hebreeuwse Bijbel tot de profeten. Jozua heeft dezelfde naam
als Yeshua en het boek heet in het Grieks ook ‘Jezus’. Dit boek gaat ook over de Messias.
Jozua brengt namelijk het volk Israël naar Gilgal in het beloofde land. Hier worden de
mannen besneden omdat dit tijdens de woestijnreis niet was gebeurt. Adonai wentelde
vervolgens de zonden van Israël af, daarom wordt de plaats Gilgal genoemd. (Jozua 5)
Gilgal wordt in het Hebreeuws geschreven als lG"l.GI (gilgaal). Het woord lG; (gal) of lGO (gol)
heeft met rond en rollen of wentelen te maken. In dit geval dus het wegwentelen van de
zonden. Letterlijk is de betekenis van gol ‘je last op een ander wentelen’ maar de traditie
heeft het altijd over ‘de zonden op G’d wentelen’. Overigens is een gol ook een rond vat waar
olie in wordt bewaard. Olie is weer een heenwijzing naar de gezalfde, de Messias.
Voeg aan gilgaal de letter t (taw) toe, als symbool voor het kruis, het afwentelen van de
zonden, en het woord tlglg ontstaat dat vertaald wordt met Golgotha.
Melaatsheid, in het Hebreeuws t[;r;c' (tsara’at), is iets dat alleen bij het volk Israël voorkwam.
Niemand weet nu wat het precies is geweest want vanaf het jaar 70, vanaf de ballingschap
van Israël, komt melaatsheid niet meer voor. Vaak wordt het verward met lepra omdat in de
Griekse vertaling een woord is gebruikt (elefanteasis) dat ook lepra betekent.
rabbijnen zeggen dat melaatsheid een oordeel van G’d is voor zonde en in het bijzonder voor
kwaadsprekerij. Dit wordt duidelijk uit het verhaal in Numeri 12.
Vers 8-11: Van mond tot mond spreek Ik met hem, en door aanzien, en niet door duistere
woorden; en de gelijkenis des HEEREN aanschouwt hij; waarom dan hebt gijlieden niet
gevreesd tegen Mijn knecht, tegen Mozes, te spreken? Zo ontstak des HEEREN toorn tegen
hen, en Hij ging weg.
En de wolk week van boven de tent; en ziet, Mirjam was melaats, wit als de sneeuw. En
Aäron zag Mirjam aan, en ziet, zij was melaats. Daarom zeide Aäron tot Mozes: Och, mijn
heer! leg toch niet op ons de zonde, waarmede wij zottelijk gedaan, en waarmede wij
gezondigd hebben!
Niet aleen mensen werden melaats, ook huizen en kleding konden melaats zijn.
Leviticus 14:33-38: Verder sprak de HEERE tot Mozes en tot Aäron, zeggende: Als gij zult
gekomen zijn in het land van Kanaan, hetwelk Ik u tot bezitting geven zal, en Ik de plaag der
melaatsheid aan een huis van dat land uwer bezitting zal gegeven hebben; Zo zal hij, van
wien dat huis is, komen, en den priester te kennen geven, zeggende: Het schijnt mij, alsof er
een plaag in het huis ware. En de priester zal gebieden, dat zij dat huis ruimen, aleer de
priester komt, om die plaag te bezien, opdat niet al wat in dat huis is, onrein worde; en
daarna zal de priester komen, om dat huis te bezien. Als hij die plaag bezien zal, dat, ziet,
die plaag aan de wanden van dat huis zijn groenachtige of roodachtige kuiltjes, en hun
aanzien lager is dan die wand; De priester zal uit dat huis uitgaan, aan de deur van het huis,
en hij zal dat huis zeven dagen doen toesluiten.
De Talmoed geeft aan dat G’d de mens zo waarschuwt door eerst het huis melaats te laten
worden. De mens kan dan tot inkeer komen zodat hij niet zelf melaats wordt en de stad
wordt uitgezet.
Ook Yeshua geeft melaatsheid een andere positie dan ziekte, bijvoorbeeld wanneer hij tot
zijn volgelingen spreekt in Matthéüs 10:8: Geneest de kranken; reinigt de melaatsen; wekt de
doden op; werpt de duivelen uit. Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet.
In Leviticus 14 worden de geboden voor de reiniging van melaatsheid gegeven. Leviticus
14:1-4: Daarna sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: Dit zal de wet des melaatsen zijn, ten
dage zijner reiniging: dat hij tot den priester zal gebracht worden. En de priester zal buiten
het leger gaan; als de priester merken zal, dat, ziet, die plaag der melaatsheid van den
melaatse genezen is; Zo zal de priester gebieden, dat men voor hem, die te reinigen zal zijn,
twee levende reine vogelen neme, mitsgaders cederenhout, en scharlaken, en hysop.
Bij de reiniging spelen scharlaken en hysop een rol. Dit doet denken aan de rode kleur van
het bloed van Yeshua en de hysop waarmee Hij te drinken kreeg terwijl Hij aan het kruis hing
om voor onze zonden te sterven.
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De melaatse was pas rein op de achtste dag na deze reiniging. Ook deze achtste dag wijst
naar de Messias, de gezalfde.
De teksten uit Jesaja worden ook verklaard als dat degene waar ze betrekking op hebben,
de Messias, melaats zou zijn.
Jesaja 52:13-14: Ziet, Mijn Knecht zal verstandelijk handelen; Hij zal verhoogd en verheven,
ja, zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was Zijn
gelaat, meer dan van iemand, en Zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen;
Ook in de rabbijnse literatuur lezen we dat melaatsheid op de messias betrekking heeft,
bijvoorbeeld in de Talmoed. Daar staat het verhaal van de messias die woont bij de ingang
van de stad. Hij wordt herkent omdat hij zit tussen de melaatsen die hem klaarmaken zodat
hij op tijd klaar zal zijn en zal kunnen verschijnen.
Hoewel de rabbijnen het niet over de Messias Yeshua hebben, is het beeld heel duidelijk.
Een andere les uit dit verhaaltje is dat de mensen ook een taak hebben in de komst van de
Messias.
De Davidsster, ookwel schild van David genoemd, zoals die op de Israëlische vlag
is afgebeeld, is afkomstig van de Joodse familie Rothschild. Het was hun
familiewapen en was rood van kleur. Deze familie heeft veel geld betaald aan de
toenmalige regering en als dank daarvoor is dit schild op de vlag gekomen. De
blauwe strepen op de vlag hebben hun oorsprong in de gebedsmantel. Daar is ook de kleur
van het schild op aangepast.
Er is een legende over dit schild. Toen David op de vlucht was voor Saul hield hij zich op een
gegeven moment schuil in een grot. Terwijl hij daar sliep, maakte een spin een web in de
vorm van deze ster voor de ingang van de grot. Hierdoor was David aan het oog van Saul
onttrokken en verwachtte Saul niet dat David zich in deze grot bevond. David maakte
vervolgens een schild in de vorm van dit web. Dit schild bood bescherming van het hoofd, de
schouders, de heupen en de edele delen.
Het Hebreeuwse woord voor bekeren is bWv (sjoev) en dit betekent ‘terugkeren’. Bekeren is
terugkeren tot G’d.
Het Hebreeuwse woord voor ballingschap komt van het werkwoord hl'G" (gala) dat ‘in
ballingschap gaan’ betekent. Ditzelfde woord, uitgesproken als kila (hL'G)I , betekent ‘openbaar
maken’ of ‘ontdekken’. Dit is een principe wat we zien bij bijvoorbeeld Johannes die een
openbaring krijgt wanneer hij is verbannen naar het eiland Patmos. Ook profeten in
ballingschap krijgen openbaringen van G’d.
Matthéüs 10:1: En Zijn twaalf discipelen tot Zich geroepen hebbende, heeft Hij hun macht
gegeven over de onreine geesten, om dezelve uit te werpen, en om alle ziekte en alle kwale
te genezen.
De volgorde die hier wordt gebruikt voor de verschillende aspecten van de bediening werkt in
de praktijk van vandaag nog steeds goed. Iemand die begint met het uitwerpen of binden
van onreine geesten ziet een duidelijke manifestatie. Hierdoor wordt het geloof opgebouwd
waardoor er later ook meer geloof is voor genezing van zieken.
Het in het Nieuwe Testament gebruikte Griekse woord voor geloof is pi,stij (pistis). Het
Hebreeuwse woord hiervoor is hn"Wma/ (emoena), waar ook ons woord amen van is afgeleid.
Echter dit Hebreeuwse woord heeft veeleer de betekenis van vertrouwen. Je kunt alleen
vertrouwen hebben in iemand wanneer je diegene echt kent, weet wie hij is. Zo geldt dat ook
voor het geloven in G’d; dat geloof groeit naarmate je G’d beter leert kennen. En het kennen
groeit door het horen van het Woord van G’d, zoals in Romeinen 10:17 staat: Zo is dan het
geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord G’ds,
Overigens is het goed om dit horen letterlijk te nemen, dus altijd hardop uit de Bijbel te lezen,
ookal ben je alleen. Met het beter leren kennen onstaat er vertrouwen in G’d.
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Namen in de Nederlandse Bijbel zijn onder andere door Luther aangepast tijdens het
vertalen van de Bijbel. Omdat Luther een Duitser was, is waarschijnlijk de moeilijk
uitspreekbare ‘g’ soms vervangen door een ‘h’. Verder is de ‘v’ nogal eens vervangen door
de ‘b’. In het Hebreeuws is de letter hiervoor hetzelfde, namelijk de b (beet). Deze kan op
twee manieren worden uitgesproken en het onderscheid wordt gemaakt door een punt
(dagesj) in de letter te plaatsen (B). Zonder punt is het ‘v’, met punt is het ‘b’.
Zegenen
Het Hebreeuwse woord voor ‘zegenen’ is %r;Be (berach). Andere betekenissen die aan dit
woord worden gegeven, zijn ‘prijzen’ en ‘loven’. Ten diepste betekent het ‘je knieën buigen
voor iemand’ en ‘iemand eer geven’. Het woord voor knie schrijf je namelijk net zo, %r,B, (en
spreek je uit als bèrech) evenals het werkwoord knielen, %r;B' (uitgesproken als barach).
Daarom kunnen wij G’d zegenen; Hem de eer geven die Hem toekomt door onze knieën
voor Hem te buigen, ons letterlijk klein te maken voor Hem. De Joden doen dit al lange tijd in
de hk'r"B. (beracha), de zegening of lofzegging. Zo zijn er berachot (meervoud van beracha)
voor de wijn, graanprodukten, boomvruchten en voor alles wat op en in de aarde groeit. Al
deze berachot beginnen met de woorden: Geprezen (of gezegend), U, Eeuwige, onze G’d,
Koning van de wereld. En dan gevolgd door bijvoorbeeld: ‘Schepper van de verschillende
soorten voedsel’ of ‘Schepper van de vrucht van de wijnstok’. Geprezen (of gezegend) is in
het Hebreeuws %WrB' (baroech).
Deze berachot worden al erg lang gebruikt en ook Yeshua heeft ze gebruikt voor de wijn en
het brood tijdens Zijn laatste pesach-maaltijd. Wanneer wij nu avondmaal vieren is het dus
niet juist om de beker wijn en het brood te zegenen maar moeten wij G’d zegenen. Zo ook is
het een vreemde gewoonte om voor een maaltijd het eten te zegenen. In plaats daarvan
moeten we G’d zegenen.
Matthéüs heeft dit betreffende het avondmaal goed weergegeven. Merk op dat Yeshua het
zelf ook letterlijk over de vrucht van de wijnstok heeft, net zoals in de beracha voor de wijn.
Matthéüs 26:26-29: En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij
het, en gaf het den discipelen, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam. En Hij nam den
drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: Drinkt allen daaruit; Want dat is
Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot
vergeving der zonden. En Ik zeg u, dat Ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des
wijnstoks tot op dien dag, wanneer Ik met u dezelve nieuw zal drinken in het Koninkrijk Mijns
Vaders.
Een andere betekenis van zegenen komen we tegen in de priesterzegen.
Numeri 6:22-27: En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: Spreek tot Aäron en zijn zonen,
zeggende: Alzo zult gijlieden de kinderen Israëls zegenen, zeggende tot hen:
De HEERE zegene u, en behoede u!
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!
Alzo zullen zij Mijn Naam op de kinderen Israëls leggen; en Ik zal hen zegenen.
Hier is zegenen synoniem voor ‘de Naam van G’d op iemand leggen’. Zegenen is hier het
tegenover gestelde van vervloeken.
Het Hebreeuwse woord dat vaak wordt gebruikt voor vervloeken, is lqel.qI (qilqeel). Dit is
afgeleid van lq; (qal) dat ‘licht’ (tegenover zwaar) betekent. ‘Zwaar zijn’ is in het Hebreeuws
dbeK' (kaveed). Dit kan ook betekenen: lever (het zwaarste orgaan uit ons lichaam), eren,
respecteren. Vervloeken is dus iemand licht maken, iemands eer wegnemen.
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Omdat de (priester)zegen altijd van de Eeuwige uitgaat, is vanuit dit oogpunt zegenen dus
het gewicht van G’d op iemand leggen, de heerlijkheid van de Eeuwige doorgeven aan
iemand.
Priesters spreken deze zegen uit en strekken daarbij hun handen uit. De vingers van elke
hand vormen daarbij de letter X (sjien), van Sjadai, één van de Namen van G’d. Deze twee
handen met de vingers in de vorm van een sjien kom je ook tegen op graven van Joodse
priesters.
Overigens is het in het Joodse gebruik zo dat iemand die niet uit het priestergeslacht komt
niet een priester zegent; een ‘lagere’ zegent niet een ‘hogere’. Uitzondering hierop is het
zegenen van de Eeuwige door de mens.
In het semitische denken heeft iets dat je uitspreekt ook effect in de geestelijke wereld. Dus
ook een zegen, iemand eer geven, of juist die eer wegnemen heeft effect. Zo moeten we ook
bijvoorbeeld een profeet en een voorganger eren, ze gewicht geven, zodat ze ook een
geestelijke autoriteit krijgen. Dus niet in termen van goed en fout denken, bijvoorbeeld ‘een
voorganger is ook maar een mens en maakt ook wel eens fouten’. Yeshua zegt hierover in
Matthéüs 10:41: Die een profeet ontvangt in den naam eens profeten, zal het loon eens
profeten ontvangen; en die een rechtvaardige ontvangt in den naam eens rechtvaardigen,
zal het loon eens rechtvaardigen ontvangen.
Het gevolg van het niet geven van eer wordt zichtbaar wanneer Yeshua naar zijn
geboortestreek terugkeert. De mensen zien Hem daar als de zoon van Jozef de timmerman
en niet als de Zoon van G’d. Hij krijgt daar dus niet de eer die Hij zou moeten krijgen met als
gevolg dat Hij ook in de geestelijke wereld niet de ruimte krijgt die Hij nodig heeft om
wonderen te doen.
Matthéüs 13:57-58: En zij werden aan Hem geergerd. Maar Jezus zeide tot hen: Een profeet
is niet ongeeerd, dan in zijn vaderland, en in zijn huis. En Hij heeft aldaar niet vele krachten
gedaan, vanwege hun ongeloof.
Een betekenis van zegenen die een enkele keer voorkomt is ‘vruchtbaar zijn’. Toch blijft het
dan vreemd om eten te zegenen omdat eten zelf niet vruchtbaar kan zijn. Het kan hooguit
degene die het tot zich neemt vruchtbaar doen zijn.
Over de Islam
De Koran, het heilige boek van de moslims, is geschreven door een Jood in ballingschap.
Mohamed zelf was analfabeet en andere Arabieren hadden geen kennis van de oude
Hebreeuwse geschriften. Overigens is de Koran pas na de dood van Mohamed geschreven.
Veel gedeelten uit de Tora staan in de Koran maar ook enkele teksten, vooral die voor de
Joden belangrijk zijn, zijn veranderd.
Boven een soera, zo wordt een gedeelte in de Koran genoemd, staan soms de letters A, L
en M. Volgens de moslims zijn dit heilige letters waarvan alleen Allah de betekenis weet.
Echter de betekenis ervan heeft met een credo te maken, zoals ons ‘ik geloof’. In het
Hebreeuws is dit ‘ani ma amin’. ‘Ik geloof niet’ is in het Hebreeuws ‘ani la amin’, zie hier de
afkorting A.L.M.
Ten tijde van Mohamed waren er 365 beelden van goden in Ka’aba. Mohamed hoorde dat er
maar één god was en schafte daarom alle goden af, op één na. De mensen werden woest
dat alle goden werden afgeschaft. Deze ene overgebleven god die Allah werd genoemd, was
Hoebal, de maangod. De maansikkel kennen we nu ook nog als symbool voor deze god.
Hoebal was behalve de maangod ook de god van regen en oorlog. Regen is in het droge
Midden-Oosten belangrijk en via oorlogen is de Islam verspreid.
Hoebal was ook de god van de Amalekieten. Amalek wilde Israël vernietigen. Ook in de
Koran is geen ruimte voor de Joden.
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Een andere reden waarom Allah niet gelijk is aan de G’d die wij kennen in het jodendom en
christendom is dat Hoebal bij de zonnegod kinderen heeft verwekt. Deze kinderen, drie
dochters en zelf ook godinnen, worden in de Koran genoemd.

5.6

De psalmen

Het woord ‘psalm’ komt van het Griekse woord yalmo,j (psalmos), dat is een melodie
getokkeld op een snaarinstrument. In het Hebreeuws is ‘psalm’ rAmz>mi (mizmor). Het boek
Psalmen heet in het Hebreeuws ~yLihiT. (tehilliem), dat is het meervoud van L'hiT. (tehilla) dat
‘lofzang’ betekent.
De psalmen van David bestaan uit vijf boeken en worden genoemd naar de boeken van de
Tora:
Psalm 1 – 41
Zondeval en belofte
Psalm 42 – 72
Verlossing
Psalm 73 - 89
Priesterdienst
Psalm 90 – 106
Levenswandel
Psalm 107 – 150
Belofte en instructie
De eerste vier boeken eindigen met een beracha, dankzegging, want deze verzen beginnen
net als een beracha met: ‘Geprezen, U, Eeuwige’.
Hoeveel psalmen de vijf boeken bevatten, is niet helemaal duidelijk omdat er verschillende
tellingen zijn. Een aantal psalmen, zoals ze nu genummerd zijn, vormen samen één psalm,
zoals 1 en 2, 9 en 10 en 42 en 43. Maar er zijn ook psalmen die bij ons als één psalm zijn
genomen maar uit meerdere psalmen bestaan, zoals Psalm 118 die uit drie psalmen bestaat.
De Psalmen vormen het begin van de ketoeviem, de geschriften, het derde deel van de
Tenach. Na de Psalmen komen in de Tenach de boeken Spreuken en Job. De beginletters
van deze boeken vormen samen het woord tm,a/ (emet) dat ‘waarheid’ betekent.
Psalmen
~yLihiT. (tehilliem)
ylev.mi (misjlee)
Spreuken (van)
bAYai (ijjoov)
Job
De Talmoed zegt in Sanhedrin 98b dat de wereld geschapen is ter wille van David. Nu was
David een groot musicus die veel lofzangen maakte. G’d verlangt naar lofprijs van ons. David
is ook een profetische heenwijzing naar de Messias. De Messias is uit het geslacht van
David voortgekomen.
In het jodendom, en in de Joodse priesterdient in het bijzonder, staan de psalmen centraal.
Ze worden bijvoorbeeld ook voor voorbede gebruikt en behoren tot de ‘standaard’ Joodse
gebeden. Echter enkele duidelijk Messiaanse psalmen als Psalm 1 en 2, 8 en 22 komen we
hier niet tegen, deze staan ook niet in het Joodse gebedenboek, de Sidoer.
Ook Yeshua noemt de psalmen Messiaans in Lucas 24:44: En Hij zeide tot hen: Dit zijn de
woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld
worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen.
In Handelingen 13:32-33 wordt de 2e psalm aangehaald en wordt verklaard dat dit een
profetie over Yeshua is: En wij verkondigen u de belofte, die tot de vaderen geschied is, dat
namelijk G’d dezelve vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als Hij Jezus verwekt heeft. Gelijk
ook in den tweeden psalm geschreven staat: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.
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5.6.1 Psalm 1 en 2
Psalm 1 en 2:
(1)
1 Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den
weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters;
2 Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.
3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en
welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken.
4 Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind henendrijft.
5 Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de
vergadering der rechtvaardigen.
6 Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen; maar de weg der goddelozen zal
vergaan.
(2)
1 Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid?
2 De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den
HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende:
3 Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.
4 Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten.
5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken.
6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid.
7 Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden
heb Ik U gegenereerd.
8 Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw
bezitting.
9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een
pottenbakkersvat.
10 Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij rechters der aarde!
11 Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving.
12 Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar
een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.
Deze twee psalmen vormen een geheel omdat Psalm 2 eindigt zoals de eerste begint.
Eigenlijk is dit dus één psalm.
En die psalm begint met ‘Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der
goddelozen’. ‘Welgelukzalig’ met de betekenis van ‘gelukkig, rijk, te prijzen’. De raad van de
goddelozen die wandelt; die is niet consistent maar steeds wisselend van samenstelling. Zie
ook Jesaja 57:20: Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet
rusten, en haar wateren werpen slijk en modder op.
‘Staan op de weg van de zondaren’ kan vanuit de grondtekst ook worden vertaald met ‘zal
staan’, dus de toekomende tijd. De letterlijke vertaling van zowel het Hebreeuwse als het
Griekse woord voor zondigen, aJ'x' (chata) respectievelijk a`marti,a (hamartia), is ‘het doel
missen’. Merk op dat je dus een zonde kunt begaan zonder dat je je daarvan bewust bent of
zonder dat je daar iets aan kan doen. Dit in tegenstelling tot goddeloosheid. Zonde en
goddeloosheid hebben wel hetzelfde gevolg, namelijk verwijdering van G’d.
Het gestoelte is in het Hebreeuws bv;Am (mosjav). Dit woord betekent ook ‘nederzetting’, een
soort kiboets. En dan gaat het hier over een nederzetting van ~ycile (letsiem), mensen die
lachen om anderen. Hier is ook het woord voor clown van afgeleid, !c'yle (leetsaan).
Zo zien we in het eerste vers achtereenvolgens ‘wandelen’, ‘staan’ en ‘zitten’. En zo gaat het
met zonde: eerst komen we er langs, dit is niet altijd te voorkomen. Maar we moeten er dan
niet bij blijven staan want dan vervallen we makkelijk zelf tot zonde; dan gaan we er bij zitten.

 Aantekeningen Beit midrasj

Pagina 48 van 65

Vers 2 spreekt over het zich verheugen in de Tora van de Eeuwige (hier wordt de
vierletterige Naam van G’d gebruikt) en dat dag en nacht.
Het volgende vers heeft het over een boom die is geplant aan waterbeken, in het meervoud.
Dit is alleen mogelijk op een punt waar een rivier zich splitst of waar meerdere stromen zich
samenvoegen. In het Hebreeuws staat hier ook ~yIm' ygEl.P-; l[; (al palegee majiem) dat letterlijk
betekent ‘splitsen van het water’. Dit doet denken aan een andere rivier die zich splitste, de
rivier in het paradijs. Genesis 2:10: En een rivier was voortgaande uit Eden, om dezen hof te
bewateren; en werd van daar verdeeld, en werd tot vier hoofden.
Deze rivier, de Eufraat, komt ook terug in Openbaring 16:12: En de zesde engel goot zijn
fiool uit op de grote rivier, den Eufraat; en zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zou worden
de weg der koningen, die van den opgang der zon komen zullen.
Dit vers geeft dus het beeld van een boom geplant in het paradijs. En dit beeld wijst ook naar
de toekomst.
Verder wordt er gesproken over ‘planten’, in het Hebreeuws staat er lWtv' (sjatoel). Dit is
‘herplanten’, dus eerst ontwortelen en en opnieuw planten. Zo gaat het met de mens: die
mag worden herplant en dan zal alles wat hij onderneemt, gelukken, slagen en ook gedijen.
Ook in vers 4 wordt gesproken over de goddelozen die door de wind constant worden
voortbewogen. En vers 5 zegt dat zij niet zullen bestaan in het gericht, in het Hebreeuws
staat er Wmquy"-al{ (lo jaqoemoe). Dit is taalkundig verwant met mWq (koem) dat ‘opstaan’
betekent. Dit doet denken aan het oordeel in Openbaring over de goddelozen. De
goddelozen zullen niet opstaan in dat gericht maar ze (be)staan wel voor de Rechter.
G’d kent de weg van de rechtvaardige. Het hier gebruikte woord [d;y" (jadà) betekent ‘kennen’
maar wordt in Genesis ook gebruikt in de betekenis van ‘gemeeschap hebben met’. G’d kent
ons, Hij lijdt ook met ons mee. De goddelozen raken echter de weg kwijt, zo staat het er
letterlijk. De figuurlijke betekenis hiervan is dat ze ‘de dood in gaan’.
In vers 1 van Psalm 2 wordt gesproken over de ~yIAg (gojiem), het meervoud van yAG (goj) dat
‘volk’ betekent. Pas in het nieuwe Hebreeuws, het Jiddisch, wordt gojiem vertaalt met
‘heiden’ of ‘niet-Jood’. En in dit vers houden de volken zich bezig met dingen die leeg zijn,
dat staat er letterlijk.
En in vers 2 staat dat de koningen en vorsten van de aarde zich tegen de x;yvim' (masjieach)
keren. Dit is een duidelijke heenwijzing naar de Gezalfde, de Messias, Yeshua. Daar is ook
de stijd van de boze tegen gericht: G’d en de Christus. En wanneer Christus in ons is,
ervaren wij die strijd ook. (Daarom vergaat het goddelozen vaak zo goed.)
De rabbijnen in de midrasj zeggen hierover dat de strijd gericht is tegen Jozef (uit Genesis).
Jozef is gestraft voor allerlei dingen die hij niet gedaan had. Dit onschuldig lijden werd in de
rabbijnse literatuur in verband gebracht met het profetengedeelte Jesaja 53. Omdat nu
duidelijk is dat Jesaja 53 over de Messias Yeshua gaat, is de verwijzing hiernaar door de
rabbijnen geschrapt.
De rabbijnse uitleg van vers 3 is dat ‘banden’ het koord van de Messias is en ‘touwen’ is de
Tora voor zowel Joden als heidenen.
De Zohar, een Joods geschrift uit de 11e eeuw, brengt dit gedeelte in verband met de zonen
van Ismaël (Arabieren) die samen met andere volken in oorlog komen tegen Israël. Dan,
volgens de Zohar, zullen de waw en de he worden verenigd en de zielen worden vernieuwd.
Uit Exodus 17 weten we dat zolang Amalek nog in de wereld is zowel de Naam van G’d als
Zijn troon op aarde niet compleet zijn. G’ds naam wordt in dit vers geschreven met alleen de
eerste twee letters hy (jah). De letters die hieraan ontbreken zijn de w (waw) en de h (he).
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Vers 4: Die in de hemel woont of zit zal als laatste lachen, en die lacht het best.
Vers 6: Gezalfd betekent ook gewijd.
In deze psalm, vers 7, wordt over de Zoon van G’d gesproken. Dit is dus iets dat de Joden al
kenden en niet door christenen is ‘uitgevonden’.
Wie is die Zoon van G’d? Als eerste wordt in de Bijbel Israël de Zoon van G’d genoemd, in
Exodus 4:22: Dan zult gij tot Farao zeggen: Alzo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn
eerstgeborene, is Israël.
En ook Yeshua wordt de Zoon van G’d genoemd, bijvoorbeeld in Romeinen 1:4: Die
krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van G’d, naar den Geest der heiligmaking, uit de
opstanding der doden) namelijk Jezus Christus, onzen Heere:
De Talmoed zegt in Soekah 52a dat de messias, zoon van David, de hier genoemde zoon is.
Hetzelfde gedeelte spreekt ook over de messias, zoon van Jozef. In de rabbijnse literatuur
komen namelijk twee messiassen voor: Ben David (zoon van David), de koning van
Jeruzalem die behalve over Israël ook over de heidenvolken zal regeren, en Ben Joseef
(zoon van Jozef), de lijdende messias zoals in Jesaja 53, een melaatse. Melaatsheid is ook
een beeld van zonde.
Beide soorten messiassen zijn verenigd in Yeshua die zelf op aarde kwam als de lijdende
Messias en weer zal komen als Koning en op aarde zal regeren in het 100-jarig vrederijk.
Vers 8 en 9 spreken over het oordeel dat Yeshua zal vellen over de volken die zich niet aan
Hem hebben onderworpen. In de midrasj, waar men er vanuit gaat dat dit over Ben David
gaat, wordt dit in verband gebracht met de tekst uit Jesaja 11:4: Maar Hij zal de armen met
gerechtigheid richten, en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen; doch
Hij zal de aarde slaan met de roede Zijns monds, en met den adem Zijner lippen zal Hij den
goddeloze doden.
Echter ook deze tekst spreekt profetisch over Yeshua. Vergelijk bijvoorbeeld Openbaring
19:15-16 waar staat: En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de
heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den
wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des almachtigen G’ds. En Hij heeft
op Zijn kleed en op Zijn dij dezen Naam geschreven: Koning der koningen, en Heere der
heren.
IJzer is het beeld van oorlog en werd ook niet gebruikt bij het maken van de tempel. Zelfs het
geluid van ijzeren werktuigen werd niet gehoord.
1 Koningen 6:7: Het huis nu, als het gebouwd werd, werd met volmaakten steen, zoals
dezelve toegevoerd was, gebouwd; zodat geen hameren, noch bijl of enig ijzeren
gereedschap gehoord werd in het huis, als het gebouwd werd.
In vers 11 wordt ‘vreze’ genoemd, in het Hebreeuws ha'r.yI (jir’a). Dit kan ook worden vertaald
met eerbied en ontzag. Dit woord is taalkundig verwant met ha'r' (ra’a) dat ‘zien’ betekent.
Vrees is een reactie op het zien van G’d. Zie bijvoorbeeld Ezechiël 38:20: Zodat van Mijn
aangezicht beven zullen de vissen der zee, en het gevogelte des hemels, en het gedierte
des velds, en al het kruipend gedierte, dat op het aardrijk kruipt, en alle mensen, die op den
aardbodem zijn; en de bergen zullen nedergeworpen worden, en de steile plaatsen zullen
nedervallen, en alle muren zullen ter aarde nedervallen.
Die reactie kan zich uiten in beving zoals ook in dit psalmvers staat.
Vers 12 begint met ‘Kust den Zoon’. ‘Zoon’ is hier in het Hebreeuws rB; (bar). Dit is niet het
woord voor zoon maar zowel oude rabbijnse bronnen, de Septuaginta als de Zohar vertalen
het met zoon. Vergelijk ook het Aramese woord ‘bar’ in bijvoorbeeld ‘bar mitswa’ dat
betekent ‘zoon van de wet’.
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‘Bar’ is trouwens een uitdrukking die typerend is voor de Messias. Yeshua wordt in het
Nieuwe Testament ook wel de ‘Zoon des mensen’ genoemd. Dit is een uitdrukking die komt
uit het boek Daniël.
Daniël 7:13-14: Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des
hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem
voor Denzelven naderen. En Hem werd gegeven heerschappij, en eer, en het Koninkrijk, dat
Hem alle volken, natien en tongen eren zouden; Zijn heerschappij is een eeuwige
heerschappij, die niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden.
Voor mensen zoon staat hier in het Hebreeuws vn"a/ rB; (bar enosj).
Kussen slaat op verzoening; verzoen je met de Messias.
De toorn van G’d is een reactie op onze onheiligheid. Omdat G’d zo’n heilig G’d is, kunnen
wij Hem niet aanschouwen. We moeten ons eerst heiligen om dichter bij Hem te kunnen
komen zonder de toorn van G’d op te wekken. Toorn is dus niet negatief, geen boosheid,
maar het gevolg van het verschil in heiligheid.
Leviticus 19:2: Spreek tot de ganse vergadering der kinderen Israëls, en zeg tot hen: Gij zult
heilig zijn, want Ik, de HEERE, uw G’d, ben heilig!
2 Kronieken 23:6: Maar dat niemand kome in het huis des HEEREN, dan de priesteren en de
Levieten, die dienen; die zullen ingaan, want zij zijn heilig; maar al het volk zal de wacht des
HEEREN waarnemen.
Door het verschil in heiligheid tussen G’d en het volk Israël moest G’d zich hullen in een wolk
om het volk te begeleiden.
Exodus 13:21: En de HEERE toog voor hun aangezicht, des daags in een wolkkolom, dat Hij
hen op den weg leidde, en des nachts in een vuurkolom, dat Hij hen lichtte, om voort te gaan
dag en nacht.
Ook de ark des verbonds was heilig omdat dat G’ds ontmoetingsplek was met de mens.
Zelfs zo heilig dat de ark met speciale draagstokken moest worden gedragen.
Exodus 25:14: En steek de handbomen in de ringen, die aan de zijde der ark zijn, dat men
de ark daarmede drage.
Exodus 25:22: En aldaar zal Ik bij u komen, en Ik zal met u spreken van boven het
verzoendeksel af, van tussen de twee cherubim, die op de ark der getuigenis zijn zullen,
alles, wat Ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls.
Ook de Filistijnen ontdekten wat de toorn van G’d was toen de ark onder hen was.
1 Samuël 6:19: En de Heere sloeg onder die lieden van Beth-semes, omdat zij in de ark des
HEEREN gezien hadden; ja, Hij sloeg van het volk zeventig mannen, en vijftig duizend
mannen. Toen bedreef het volk rouw, omdat de HEERE een groten slag onder het volk
geslagen had.
Het aanraken van deze heilige ark wekt de toorn van G’d op.
2 Samuël 6:6-7: Als zij nu kwamen tot aan Nachons dorsvloer, zo strekte Uza zijn hand uit
aan de ark G’ds, en hield ze, want de runderen struikelden. Toen ontstak de toorn des
HEEREN tegen Uza, en G’d sloeg hem aldaar, om deze onbedachtzaamheid; en hij stierf
aldaar bij de ark G’ds.

5.6.2 Psalm 22
Psalm 22:
1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op Aijeleth hasschachar.
2 Mijn G’d, mijn G’d! waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de
woorden mijns brullens?
3 Mijn G’d! Ik roep des daags, maar Gij antwoordt niet; en des nachts, en ik heb geen stilte.
4 Doch Gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls.
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5 Op U hebben onze vaders vertrouwd; zij hebben vertrouwd, en Gij hebt hen uitgeholpen.
6 Tot U hebben zij geroepen, en zijn uitgered; op U hebben zij vertrouwd, en zijn niet
beschaamd geworden.
7 Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen, en veracht van het volk.
8 Allen, die mij zien, bespotten mij; zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd, zeggende:
9 Hij heeft het op den HEERE gewenteld, dat Hij hem nu uithelpe, dat Hij hem redde, dewijl
Hij lust aan hem heeft!
10 Gij zijt het immers, die mij uit den buik hebt uitgetogen; die mij hebt doen vertrouwen,
zijnde aan mijner moeders borsten.
11 Op U ben ik geworpen van de baarmoeder af; van den buik mijner moeder aan zijt Gij
mijn G’d.
12 Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij; want er is geen helper.
13 Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Basan hebben mij omringd.
14 Zij hebben hun mond tegen mij opgesperd, als een verscheurende en brullende leeuw.
15 Ik ben uitgestort als water, en al mijn beenderen hebben zich vaneen gescheiden; mijn
hart is als was, het is gesmolten in het midden mijns ingewands.
16 Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte; en Gij
legt mij in het stof des doods.
17 Want honden hebben mij omsingeld; een vergadering van boosdoeners heeft mij
omgeven; zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven.
18 Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen; zij schouwen het aan, zij zien op mij.
19 Zij delen mijn klederen onder zich, en werpen het lot over mijn gewaad.
20 Maar Gij, HEERE! wees niet verre; mijn Sterkte! haast U tot mijn hulp.
21 Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds.
22 Verlos mij uit des leeuwen muil; en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen.
22c Gij hebt mij geantwoord!*
23 Zo zal ik Uw Naam mijn broederen vertellen; in het midden der gemeente zal ik U prijzen.
24 Gij, die den HEERE vreest! prijst Hem; al gij zaad van Jakob! vereert Hem; en ontziet u
voor Hem, al gij zaad van Israël!
25 Want Hij heeft niet veracht, noch verfoeid de verdrukking des verdrukten, noch Zijn
aangezicht voor hem verborgen; maar Hij heeft gehoord, als die tot Hem riep.
26 Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente; ik zal mijn geloften betalen in
tegenwoordigheid dergenen, die Hem vrezen.
27 De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; zij zullen den HEERE prijzen, die
Hem zoeken; ulieder hart zal in eeuwigheid leven.
28 Alle einden der aarde zullen het gedenken, en zich tot den HEERE bekeren; en alle
geslachten der heidenen zullen voor Uw aangezicht aanbidden.
29 Want het koninkrijk is des HEEREN, en Hij heerst onder de heidenen.
30 Alle vetten op aarde zullen eten, en aanbidden; allen, die in het stof nederdalen, zullen
voor Zijn aangezicht nederbukken; en die zijn ziel bij het leven niet kan houden.
31 Het zaad zal Hem dienen; het zal den HEERE aangeschreven worden tot in geslachten.
32 Zij zullen aankomen, en Zijn gerechtigheid verkondigen den volke, dat geboren wordt,
omdat Hij het gedaan heeft.
*Vers 22c is in de Statenvertaling weggelaten. In de grondtekst staat dit vers er echter wel en
daarom is de NBG-vertaling voor dit vers hier weergegeven.
Deze psalm is een lijdenspsalm en staat in het hart van het eerste psalmboek.
Tweeëntwintig is het getal van het leiden net zoals het getal 400 van de 22e letter, de taw.
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Echter het geeft altijd de grens van het lijden aan. Denk maar aan de 400 jaar die Israël in
Egypte slavenarbeid heeft verricht.
Deze psalm vertoont ook overeenkomsten met Genesis 22, één van de belangrijkste
hoofdstukken in het jodendom, dat gaat over het offer van Jitschak.
Voor deze psalm is de volgende versindeling te maken:
1
aanhef
2…3
wanhoop (klaaglied 1)
4…6
lofprijs, verhalen, wonderen
7…9
lijden (klaaglied 2)
10...11
besef G’ddelijke roeping
12...19
lijden (klaaglied 3)
20...22
gebed om verlossing
22c...23
antwoord (breuk van de psalm)
24…32
dank en lofzegging
In het eerste gedeelte zie je een golfbeweging waarin David zijn lijden ter sprake brengt en
zich vervolgens weer bewust wordt van G’ds grootheid. Eerst brengt hij al zijn zorgen en
moeiten bij G’d. Pas na het derde klaaglied bidt hij om verlossing, gaat hij iets van G’d
vragen. Wanneer G’d dan antwoordt, gaat David over tot lofzang.
Ook dit is een profetische psalm over de komst van de messias, de verlosser. Zelfs in zijn
lijden is David profetisch. De vraag is nu wie deze messias is. Op deze vraag hebben
rabbijnen nooit een goed antwoord kunnen geven.
Het zou Israël zelf kunnen zijn, als zoon van G’d, ware het niet dat de psalm in het enkelvoud
is geschreven.
De psalm heeft ook weinig overeenkomsten met het leven van David.
Sommige rabbijnse bronnen zien deze psalm van toepassing op Esther in de strijd tegen
Haman. Esther is de verlosser en voorbidder van Israël. Deze psalm wordt daarom altijd met
het Poerim-feest gelezen.
Nog een andere verklaring zegt dat deze psalm profetisch is en over de Babylonische
ballingschap gaat.
De juiste verklaring is dat deze psalm een profetie is over de Messias Yeshua.
In het Hebreeuws heeft deze psalm 248 woorden. De getalswaarde van het Hebreeuwse
woord voor materiaal, materie en stof, rm,xo (chomer), heeft ook getalswaarde 248. Dit houdt
verband met de essentie, in dit geval van het leven. En met de essentie van de Messias, het
verlossingsplan voor de mens van G’d.
Behalve met het Poerim-feest wordt deze psalm op rouwdagen gelezen zoals op de dag
waarop de Sjoah, de vernietiging van de Joden door de nazi’s, wordt herdacht. De psalm
staat niet in het Joodse gebedenboek.
Het eerste vers van de psalm, de aanhef, eindigt in de Statenvertaling met Aijeleth
hasschachar. In andere vertalingen is dit wel vertaald, namelijk met ‘de hinde van de
dageraad’ (NBG).
Het eerste vers van deze psalm, vers 2, begint met de woorden die Yeshua uitsprak toen Hij
aan het kruis hing. In de psalm is het in het Hebreeuws opgeschreven terwijl Yeshua
Aramees spreekt.
Matthéüs 27:46: En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI,
ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn G’d! Mijn G’d! Waarom hebt Gij Mij verlaten!
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Het woord yliae (eli) betekent G’d, G’d die ook Rechter is. Vergelijk het woord ~yhil{a/ (elohiem)
dat behalve voor G’d ook voor een zitting van rechters wordt gebruikt.
Ook wordt dit woord ‘eli’ gebruikt in combinatie met andere woorden en dan is de betekenis
een G’d van sterkte en een Helper in nood.
Hier is de vertaling van G’d als Rechter toepasselijk, ook omdat er in Jesaja staat dat Hij de
straf heeft gedragen.
Jesaja 53:5: Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij
verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons
genezing geworden.
Een met het begin van deze psalm verband houdende Joodse uitdrukking is ~ynIP' rTes.h,
(hesteer paniem) dat letterlijk ‘verborgen gezicht’ betekent. Met deze uitdrukking wordt het
‘verborgen aangezicht van G’d’ bedoeld.
Vanwege dit verborgen zijn van G’d wat in deze psalm tot uitdrukking komt, wordt deze
psalm vooral op rouwdagen gelezen.
De rabbijnse verklaring zegt dat het Esther is die roept om verlost te worden van Haman.
Maar, zo meldt deze verklaring, Esther roept niet voor zichzelf maar omwille van anderen.
Esther vervult dus de rol van verlosser, iets wat van toepassing is op Yeshua.
In vers 3 is er geen antwoord, dat komt pas in vers 22. ’s Nachts kan hij niet tot rust komen.
Vergelijk dit met Lucas 18:7: Zal G’d dan geen recht doen Zijn uitverkorenen, die dag en
nacht tot Hem roepen, hoewel Hij lankmoedig is over hen?
G’d hoort degene die dag en nacht tot Hem roepen, aan die zekerheid mogen we ons
vasthouden.
Vers 4 zegt dat G’d heilig is. Heilig wordt hier in het Hebreeuws geschreven als vAdq'
(qadoosj). Ook in Leviticus wordt vaak over heilig gesproken, bijvoorbeeld in Leviticus 19:2:
Spreek tot de ganse vergadering der kinderen Israëls, en zeg tot hen: Gij zult heilig zijn, want
Ik, de HEERE, uw G’d, ben heilig!
Opmerkelijk is dat overal waar het gaat om het heilig zijn van G’d dit woord wordt
geschreven als vAdq'. Gaat het om de mens die heilig moet zijn dan staat er in het
Hebreeuws vdoq', dus zonder de letter waw. Er is dus een verschil in de heiligheid van
mensen en die van G’d.
De waw symboliseert de Messias, als mens op aarde. In (de heiligheid van) G’d is de
Messias.
G’d woont of zit, de vertaling van het hier gebruikte woord bv;y" (jaasjav), op de psalmen. Dus
door het zingen van lofzangen bouw je een huis waar G’d in kan wonen.
De Levieten dienden in de voorhof van de tabbernakel het volk. Twee weken per jaar
mochten ze in het heiligdom komen om G’d te aanbidden. Ze zagen hiernaar uit omdat ze
dan alleen met G’d bezig konden zijn.
Doordat Yeshua voor onze zonden is gestorven, hebben wij vrij toegang tot het heiligdom,
zie Hebreeën 10:19: Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het
heiligdom door het bloed van Jezus,
Dit was ook één van de redenen van Yeshua’s dood en opstanding. We kunnen steeds weer
Zijn heiligdom bouwen en er binnenkomen door lofzangen te zingen.
Er zijn mensen die af en toe dit huis bezoeken maar ook mensen die wonen in dit huis. Over
deze laatste groep zegt Psalm 84:4: Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U
gestadiglijk. Sela. Vers 7 van Psalm 84 zegt verder: Als zij door het dal der
moerbezienbomen doorgaan, stellen zij Hem tot een fontein; ook zal de regen hen gans
rijkelijk overdekken. Het dal der moerbezienbomen is het tranendal want het woord dat hier
wordt gebruikt is ak'B' (bacha), verwant met hk'B' (bachah) dat ‘huilen’ betekent.
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We mogen leren om bij G’d te wonen en van daaruit andere plekken te bezoeken. Dan
hebben wij effect op de atmosfeer op de plaatsen die we bezoeken en niet andersom.
Het in vers 5 genoemde werkwoord dat met ‘vertrouwen’ is vertaald, is xj;B, (betach).
Behalve ‘vertrouwen op’ is de betekenis ook ‘zich veilig voelen’.
Dit vers begint met ^B. (becha) dat betekent ‘in U’. Het is dus vertrouwen in G’d en je veilig
voelen in Hem. Deze veiligheid krijg je niet door alleen naar dingen van G’d op zoek te gaan.
Vers 6 bevestigt dit nogmaals.
Bij vers 7 zien we een breuk in de psalm. David vergelijk zichzelf in deze profetische psalm
met een worm, een t[;l;At (tola’at). Over dit Hebreeuwse woord heeft geen enkele rabbijnse
verklaring een uitleg.
Het zelfde woord vinden we ook in Jesaja 41:14: Vrees niet, gij wormpje Jakobs, gij volkje
Israëls! Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israëls! En in Job 25:6:
Hoeveel te min de mens, die een made is, en des mensen kind, die een worm is!
Het is hier in de meer figuurlijke betekenis van ‘uitvaagsel’ of ‘schande’ gebruikt. Maar het is
ook het beeld van leven in de mens. Yeshua gebruikt dit bijvoorbeeld in Marcus 9:43-44: En
indien uw hand u ergert, houwt ze af; het is u beter verminkt tot het leven in te gaan, dan de
twee handen hebbende, heen te gaan in de hel, in het onuitblusselijk vuur; Waar hun worm
niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt.
Het woord is afgeleid van [l'At (tola) dat het woord is voor zowel ‘worm’ als ‘karmozijn’ of
‘scharlaken’. Van deze worm wordt ook de rode, scharlaken, kleurstof gemaakt.
Rood is het beeld van de zonde en de rode kleurstof werd hiervoor bijvoorbeeld ook in de
tempel gebruikt. Maar rood is ook het symbool voor verlossing: het bloed van Yeshua dat
voor ons heeft gevloeid. Ook melaatsen moesten door scharlaken worden gereinigd,
Leviticus 14:4: Zo zal de priester gebieden, dat men voor hem, die te reinigen zal zijn, twee
levende reine vogelen neme, mitsgaders cederenhout, en scharlaken, en hysop. Zo zien we
ook hier weer het principe terugkomen dat oordeel en verlossing door hetzelfde middel
worden gesymboliseerd.
We kunnen concluderen dat het in dit vers gaat over de melaatse Messias. Dit is tevens de
verklaring van de Zohar.
Volgens de Masoreten werd tola’at, scharlaken, samen met bloed ook gebruikt bij het
besprenkelen van het volk wanneer G’d met Israël en Zijn Tora een verbond sluit.
Exodus 24:6-8: En Mozes nam de helft van het bloed, en zette het in bekkens; en de helft
van het bloed sprengde hij op het altaar. En hij nam het boek des verbonds, en hij las het
voor de oren des volks; en zij zeiden: Al wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen en
gehoorzamen. Toen nam Mozes dat bloed, en sprengde het op het volk; en hij zeide: Ziet, dit
is het bloed des verbonds, hetwelk de HEERE met ulieden gemaakt heeft over al die
woorden.
Hebreën 9:19-20 zegt hierover: Want als al de geboden, naar de wet van Mozes, tot al het
volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken, met water, en purperen
wol, en hysop, besprengde beide het boek zelf, en al het volk, Zeggende: Dit is het bloed des
testaments, hetwelk G’d aan ulieden heeft geboden.
Ook bij de dood van Yeshua speelt scharlaken een rol. Yeshua krijgt namelijk een
scharlaken mantel (vertaald met ‘purper’).
Matthéüs 27:28: En als zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een purperen mantel om;
Het tweede deel van vers 7, het veracht zijn van het volk, wordt door de rabbijnen in verband
gebracht met Jesaja 53:3: Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man
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van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht
voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht.
In dit vers gaat het volgens deze verklaring dan over de melaatse lijdende zoon van Jozef,
de messias.
Ook vers 8 en 9 van deze psalm spreken profetisch over Yeshua die werd bespot en
waartegen werd gezegd zichzelf van het kruis te verlossen.
Matthéüs 27:42-43: Anderen heeft Hij verlost, Hij kan Zichzelven niet verlossen. Indien Hij de
Koning Israëls is, dat Hij nu afkome van het kruis, en wij zullen Hem geloven. Hij heeft op
G’d betrouwd; dat Hij Hem nu verlosse, indien Hij Hem wel wil; want Hij heeft gezegd: Ik ben
G’ds Zoon.
In vers 10 wordt David zich weer van G’ds ontferming bewust. Hier wordt ook het woord dv;
(sjad) gebruikt dat ‘borst’ betekent en veiligheid, geborgenheid, warmte en voeding voorstelt.
Vers 11 zegt dat G’d er al was vanaf de baarmoeder. Vergelijk ook de profetie uit Ezechiël
over Jeruzalem, over Israël.
Ezechiël 16:4-6: En aangaande uw geboorten: ten dage, als gij geboren waart, werd uw
navel niet afgesneden; en gij waart niet met water gewassen, toen Ik u aanschouwde; gij
waart ook geenszins met zout gewreven, noch in windselen gewonden. Geen oog had
medelijden over u, om u een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen; maar gij
zijt geworpen geweest op het vlakke des velds, om de walgelijkheid van uw ziel, ten dage,
toen gij geboren waart.
Als Ik bij u voorbijging, zo zag Ik u, vertreden zijnde in uw bloed, en Ik zeide tot u in uw
bloed: Leef; ja, Ik zeide tot u in uw bloed: Leef!
Bij vers 13 slaat de Psalm weer om naar een klaaglied. In dit vers wordt twee keer hetzelfde
gezegd, een parallelisme om het gezegde te benadrukken. De varren en stieren worden in
de rabbijnse verklaring met de zonen van Haman (uit het verhaal van Esther) in verband
gebracht.
Vers 14 spreekt van liegen. De Talmoed zegt dat de leeuw slaat op Nebukadnezar, de
koning van Babel, die Israël in ballingschap voerde. Volgens de overleveringen in de
Talmoed reed deze koning op een leeuw die hij vasthield met een slang, een beeld van
macht hebben over de dieren.
In vers 15 wordt genoemd dat beenderen zijn ontwricht, een woord dat ook veel Joodse
vertalingen gebruiken. Dit is ook een kenmerk van iemand die wordt gekruisigd omdat door
het uittrekken als gevolg van het hangen aan het kruis de armen uit de kom schieten.
De kruisiging was echter in de tijd dat David deze psalm schreef nog niet bekend, dat duurde
nog zo’n 700 jaar. De kruisiging van Yeshua werd pas 1050 jaar na het schrijven van deze
psalm uitgevoerd.
Ook in vers 16 worden kenmerken genoemd die we bij een kruisiging tegenkomen, in het
bijzonder bij de kruisiging van Yeshua (in het voorjaar, de heetste tijd van het jaar, om twaalf
uur ‘s middag’s), namelijk uitdroging. De Talmoed zegt van het woord dat hier is vertaald met
kracht dat het lichaamsvochten zijn. En het verhemelte is verdroogt.
En vers 17 sluit hierbij aan. Doorboorde handen en voeten zijn ook kenmerkend voor een
kruisiging.
Ook zien we in dit vers weer een parallel: de honden en de vergadering van boosdoeners
hebben hem omsingeld. De rabbijnse verklaring zegt van de honden dat dit het zaad van
Amalek is. De naam ‘Amalek’ betekent ‘volk dat bloed likt’.
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In vers 18 heeft David het over ‘al mijn beenderen’, in het Hebreeuws yt'Amc.[-; lK' (kol
atsmotie), van ~c,[, (etsem) dat betekent ‘substantie, hoofdzaak, essentie’. De figuurlijke
betekenis is inderdaad ‘botten’.
Ook vers 19 is profetisch. De midrasj zegt over dit gewaad dat het gaat over een
koningsmantel. Echter dit is nooit met de mantel van David gebeurd, alleen met de mantel
van Yeshua, de Koning der koningen.
Matthéüs 27:35: Toen zij nu Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn klederen, het lot
werpende; opdat vervuld zou worden, hetgeen gezegd is door den profeet: Zij hebben Mijn
klederen onder zich verdeeld, en hebben het lot over Mijn kleding geworpen.
Met vers 20 begint David’s gebed om verlossing. Hier is in de vertaling gebruik gemaakt van
een passieve vorm: wees niet verre. In het Hebreeuws staat er een aktief werkwoord dat
vertaald zou kunnen worden met: ga niet bij mij vandaan.
Vers 21 vertoont weer een parallelisme. Het tweede deel hiervan zou vertaald ook kunnen
luiden: ‘…het enige dat ik heb van de honden die verscheuren’.
Ook in vers 22 weer de roep om verlossing. Zo vormen vers 21 en 22 eigenlijk vier
paralellismen.
Vers 22 spreekt van ‘eenhoornen’ terwijl de NBG-vertaling het heeft over ‘woudossen’. Het
betreft in ieder geval een dier met scherpe hoornen. Eenhoornen zijn alleen uit de
mythologie bekend en hebben, voor we nu weten, nooit echt geleefd.
Opmerkelijk is dat het laatste gedeelte van vers 22 in de Statenvertaling niet is
weergegeven. Dit is juist de doorbraak in deze psalm. In de NBG-vertaling is dit gedeelte wel
opgenomen: Gij hebt mij geantwoord!
Met vers 23 begint de lofzang, de gloria. En het begint met het noemen van Zijn Naam. Dit
gebeurt ook in het Halel (Psalm 113 tot en met 118).
Het gaat verder met het oproepen van anderen tot lofprijzen, in vers 24. Volgens Rashi wordt
met de aanduiding ‘Gij die vreest’ de mensen uit de heidenen die tot geloof gekomen zijn,
bedoeld. Vergelijk bijvoorbeeld ook Esther 8:17 waar deze nieuwe gelovigen tot de Joden
worden gerekend: Ook in alle en een ieder landschap, en in alle en een iedere stad, ter
plaatse, waar des konings woord en zijn wet aankwam, daar was bij de Joden blijdschap en
vreugde, maaltijden en vrolijke dagen; en velen uit de volken des lands werden Joden, want
de vreze der Joden was op hen gevallen.
Vers 25 is een aanmoediging om te roepen naar G’d wanneer je in de problemen zit. En te
blijven roepen, net als de gelijkenis die Yeshua vertelt.
Lukas 18:1-8: En Hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd
bidden moet, en niet vertragen; Zeggende: Er was een zeker rechter in een stad, die G’d niet
vreesde, en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad, en zij kwam
tot hem, zeggende: Doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een langen tijd
niet; maar daarna zeide hij bij zichzelven: Hoewel ik G’d niet vreze, en geen mens ontzie;
Nochtans, omdat deze weduwe mij moeielijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet
eindelijk kome, en mij het hoofd breke. En de Heere zeide: Hoort, wat de onrechtvaardige
rechter zegt. Zal G’d dan geen recht doen Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem
roepen, hoewel Hij lankmoedig is over hen? Ik zeg u, dat Hij hun haastelijk recht doen zal.
Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?
Wanneer je in problemen komt, net zoals David in deze psalm, kun je niet direct gaan
lofprijzen. Eerst bid je tot G’d om je noden bij hem bekend te maken, net als ook Paulus en
Silas toen ze in gevangen waren gezet.
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Handelingen 16:25: En omtrent den middernacht baden Paulus en Silas, en zongen G’de
lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen.
In vers 28 zegt David dat alle volkeren zich zullen bekeren en Hem zullen aanbidden, dus
ook mensen uit de heidenen. En vers 29 bevestigt dat Hij zal heersen onder de heidenen.
Van vers 30 zegt Rashi dat de zachtmoedigen uit vers 27 de vetten uit de aarde eten.
In vers 31 wordt gesproken over zaad, dat nageslacht betekent. De volgende generaties
zullen Hem dienen.
En in vers 32 wordt gesproken over een volk dat geboren wordt. Wat wordt hiermee
bedoeld? Israël bestond immers al? Dit nieuwe volk is met pinksteren geboren en bestaat uit
zowel Joden als niet-Joden die G’d aanbidden. In het boek Handelingen wordt pinksteren
beschreven. Het gaat hier om ‘alle vlees’, dus ook heidenen.
Handelingen 2:17: En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt G’d) Ik zal uitstorten van Mijn
Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen
gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen.
Handelingen 2:21: En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen,
zalig zal worden.
De psalm eindigt met de bevestiging van het antwoorden van G’d: want Hij heeft het gedaan.

5.7

De tien plagen over Egypte

Nadat het volk Israël 400 jaar in slavernij in Egypte was geweest, vertrok het naar het
beloofde land. Voorafgaand aan dit vertrek voltrokken zich de volgende tien plagen, in het
Hebreeuws tAKm; (makkot), in het land Egypte (beschreven in Exodus 7 tot en met 12):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bloed
Kikkers
Beestjes / luizen
Wilde dieren / steekvliegen
(Vee)pest
Zweren
Hagel
Sprinkhanen
Duisternis
(Dood) elke eerstgeborene

~d' (dam)
[;Dre .p;c. (tsefardea)
~NIKi (kiniem)
bro[' (arow)
rb,D, (dewer)
!yxiv. (sjechien)
dr'B' (barad)
hB,r.a; (arbeh)
%v,xo (chosjech)
rAkB. lko (kol bechor)

44
444
110
272
206
358 (368)
206
208
328
272

Deze slagen zijn oordelen over de verschillende goden die Egypte vereerde.
Het getal drie heeft te maken met verlossing. Wanneer Abraham op reis gaat om zijn zoon te
offeren, een beeld van Yeshua die voor onze zonden is gestorven, moet Abram drie dagen
reizen (Genesis 22). Of Mozes als verlosser van het volk Israël die uit de derde stam van
Israël kwam, uit een gezin van drie kinderen en drie perioden van 40 jaar in zijn leven kende.
En neem de ark van Noach, met drie verdiepingen (en acht mensen erin).
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Wanneer je naar de plagen kijkt die een veelvoud zijn van drie, zie je het volgende plaatje:
Plaag 3

~nk

Plaag 6
Plaag 9

in getallen:

40

50

20

!xv

50

8

300

$vx

20

300

8

Centraal staan hier de getallen 300, 50 en 8, waarbij de acht in het midden staat. De acht
staat voor olie, de gezalfde, de Messias. De 50 staat voor de Heilige Geest en de 300, de
letter X (sjien) staat voor yD;v; (sjadai), voor de Almachtige.
Bij elkaar opgeteld is het 358, de getalswaarde van het Hebreeuwse woord voor Messias,
x;yvim. (mesjieach). Deze centrale acht staat in de zesde plaag. Zes als getal van een mens,
symbool voor Yeshua die als een mens op deze aarde kwam. Maar de zesde plaag is
zweren en ook dit doet denken aan Yeshua, de lijdende Messias of de melaatse Messias
zoals hij in de Talmoed met Jesaja 53 in verband wordt gebracht.
De plagen vlak naast de zesde hebben beide getalswaarde 206. Dit is de getalswaarde van
(davaar) dat betekent ‘woord’ en doet denken aan Yeshua.
Ook deze plagen zetten we in een schema:

rb'D'

Plaag 5

r

b

d

Plaag 7

d

r

b

In beide plagen, verschoven ten opzichte van elkaar, komt het woord rB; (bar) tevoorschijn.
Dit is het Aramese woord voor ‘zoon’ en is typisch een uitdrukking die voor de Messias wordt
gebruikt. Zie de verklaring van Psalm 2.

6 Jodendom
6.1

Gebeden

Het jodendom kent drie dagelijkse gebeden: het ochtend-, middag- en avondgebed.
Het ochtendgebed is in het Hebreeuws tyrIx]v; (sjachariet) wat komt van rx;v; (sjàchar) dat
‘dageraad’ betekent. Dit gebed wordt gebeden na zonsopkomst (in tegenstelling tot het
eerste van de vijf gebeden van de Moslims dat in het donker wordt gebeden). Met dit gebed
werd vroeger in de tempel een offer gebracht.
Het middaggebed heet hx'n>mi (mincha). ‘Mincha’ betekent ‘middag’ maar ook ‘offer’ of
‘geschenk’. Tijdens dit gebed werd een spijsoffer in de tempel gebracht.
Petrus kreeg bijvoorbeeld tijdens zijn middaggebed een visioen over eten.
Handelingen 10:9-17: En des anderen daags, terwijl deze reisden, en nabij de stad kwamen,
klom Petrus op het dak, om te bidden, omtrent de zesde ure. En hij werd hongerig, en
begeerde te eten. En terwijl zij het bereidden, viel over hem een vertrekking van zinnen. En
hij zag den hemel geopend, en een zeker vat tot hem nederdalen, gelijk een groot linnen
laken, aan de vier hoeken gebonden, en nedergelaten op de aarde; In hetwelk waren al de
viervoetige dieren der aarde, en de wilde, en de kruipende dieren, en de vogelen des
hemels. En er geschiedde een stem tot hem: Sta op, Petrus! slacht en eet. Maar Petrus
zeide: Geenszins, Heere! want ik heb nooit gegeten iets, dat gemeen of onrein was. En een
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stem geschiedde wederom ten tweeden male tot hem: Hetgeen G’d gereinigd heeft, zult gij
niet gemeen maken. En dit geschiedde tot drie maal; en het vat werd wederom opgenomen
in den hemel. En alzo Petrus in zichzelven twijfelde, wat toch het gezicht mocht zijn, dat hij
gezien had, ziet, de mannen, die van Cornelius afgezonden waren, gevraagd hebbende naar
het huis van Simon, stonden aan de poort.
Het avondgebed is byrI[]m; (ma’ariev). Tegenwoordig is er in Israël ook een krant die deze
naam draagt. In dit woord zit ook het woord br'[]m; (ma’araav) dat ‘westen’ betekent en ook
br,[, (èrev) dat ‘avond’ en ‘ondergaan van de zon’ (die ook in het westen ondergaat) betekent.

6.2

Over de gebedsmantel

De gebedsmantel begonnen de Joden te gebruiken toen het vanwege vervolgingen
gevaarlijk werd om met een overkleed over straat te lopen.
Als Jood krijg je met je bar mitswa, als je onder de geboden valt, een gebedsmantel. Je bent
dan 13 jaar, de dertien van eenheid. Er zitten schouwdraden aan elke hoek van het kleed die
je dagelijks aan de geboden en verboden van de Tora doen herinneren.
Wanneer je vervolgens trouwt, dient de gebedsmantel als choepa of bruidskleed.
Ten slotte is het ook je doodsmantel waarin je wordt begraven. Dan worden de
schouwdraden er af geknipt omdat die er immers voor zijn om je aan de Tora te herinneren
(wat dan niet meer nodig is).
Wanneer je dit weet, begrijp je ook beter het Bijbelgedeelte waarin David een stuk van het
kleed van Saul afsnijdt terwijl Saul slaapt (1 Samuël 24). Dit is een punt van het kleed met de
schouwdraden eraan. Wanneer David dit later aan Saul laat zien, zegt hij hiermee eigenlijk
dat Saul wel dood had kunnen zijn.
De hoek van het kleed heet in het Hebreeuws @n"K' (kanaaf). Maar dit betekent ook ‘vleugel’.
Een aantal uitspraken uit de Bijbel worden hierdoor een stuk duidelijker. Er wordt over de
vleugelen van G’d gesproken waar we onder mogen komen. Dat betekent dus letterlijk dat
we onder zijn kleed mogen komen, dat G’d zich over ons ontfermd. Of zoals een bruidegom
tijdens het huwelijk zijn bruid onder zijn kleed neemt.
Ruth 2:12: De HEERE vergelde u uw daad en uw loon zij volkomen, van den HEERE, den
G’d Israëls, onder Wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen!
Psalmen 17:8: Bewaar mij als het zwart des oogappels, verberg mij onder de schaduw Uwer
vleugelen,
Psalmen 61:4: Ik zal in Uw hut verkeren in eeuwigheden; ik zal mijn toevlucht nemen in het
verborgene Uwer vleugelen.
Ruth 3:9 waar Boaz middernacht het volgende tegen Ruth zei terwijl Ruth vlak bij hem lag:
En hij zeide: Wie zijt gij? En zij zeide: Ik ben Ruth, uw dienstmaagd, breid dan uw vleugel uit
over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser.
In dit licht kan ook het verhaal worden bekeken van de bloedvloeiende vrouw die het kleed
van Yeshua aanraakt. Marcus 5:25-34: En een zekere vrouw, die twaalf jaren den vloed des
bloeds gehad had, En veel geleden had van vele medicijnmeesters, en al het hare daaraan
ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veeleer erger geworden
was; Deze van Jezus horende, kwam onder de schare van achteren, en raakte Zijn kleed
aan; Want zij zeide: Indien ik maar Zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden. En
terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd, en zij gevoelde aan haar lichaam, dat zij van
die kwaal genezen was. En terstond Jezus, bekennende in Zichzelven de kracht, die van
Hem uitgegaan was, keerde Zich om in de schare, en zeide: Wie heeft Mijn klederen
aangeraakt? En Zijn discipelen zeiden tot Hem: Gij ziet, dat de schare U verdringt, en zegt
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Gij: Wie heeft Mij aangeraakt? En Hij zag rondom om haar te zien, die dat gedaan had. En
de vrouw, vrezende en bevende, wetende, wat aan haar geschied was, kwam en viel voor
Hem neder, en zeide Hem al de waarheid. En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u
behouden; ga heen in vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal.
Ook de schouwdraden die aan het kleed zitten, hebben een betekenis. Het is een voorschrift
uit de Tora om ze aan de hoeken van je kleed te maken.
Numeri 15:37-41: En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: Spreek tot de kinderen Israëls,
en zeg tot hen: Dat zij zich snoertjes maken aan de hoeken hunner klederen, bij hun
geslachten; en op de snoertjes des hoeks zullen zij een hemelsblauwen draad zetten. En hij
zal ulieden aan de snoertjes zijn, opdat gij het aanziet, en aan al de geboden des HEEREN
gedenkt, en die doet; en gij zult naar uw hart, en naar uw ogen niet sporen, die gij zijt
nahoererende; Opdat gij gedenkt en doet al Mijn geboden, en uw G’d heilig zijt. Ik ben de
HEERE, uw G’d, Die u uit Egypteland uitgevoerd heb, om u tot een G’d te zijn; Ik ben de
HEERE, uw G’d!
Deze snoertjes heten tsietsiet, in het Hebreeuws geschreven als tciyci
(tsietsit). Nu zitten ze aan een gebedsmantel, talliet genaamd. Het
belang ervan is de tora, in het bijzonder de 613 mizwot, 248 geboden en
365 verboden, te gedenken en te doen, om heilig voor G’d te zijn. De
248 staat ook voor het lichaam, al je leden, en de 365 staat voor het jaar,
al de dagen. Het belang van het zien van deze draden geldt misschien
wel vooral voor mannen, omdat die, meer dan vrouwen, door hun ogen
worden verleid. Een gevolg hiervan is wat Jakobus zegt in Jakobus 1:15:
Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde; en de
zonde voleindigd zijnde baart den dood.
In deze tsietsiet, zoals ze volgens de Joodse mondelinge overleveringen
gemaakt worden, zitten belangrijke symbolen verborgen. Zo zitten ze
aan de vier hoeken van het kleed. De vierde letter uit het alefbet is de
dalet waarvan de betekenis deur is. Dit verwijst naar de Messias,
evenals de acht draden waaruit een tsietsiet bestaat.
Eén van deze draden (vier draden die door de opening in het kleed aan
beide zijden naar beneden hangen) is een blauwe draad. De kleur blauw
heeft twee betekenissen. Het is de kleur van de koning, David. (Maria
kwam uit de konigsstam Juda en wordt bijvoorbeeld in het katholieke
geloof vaak met de kleur blauw in verband gebracht.) Ten tweede is het
de kleur van vergeving.
Lang geleden is de purperslak, waarvan de blauwe kleurstof voor de
draad gemaakt werd, uitgestorven. Een blauwe draad in de tsietsiet was
toen niet mogelijk meer. Echter zo’n vijftien jaar geleden vondt een visser
in z’n net een schelp waar een blauwe kleurstof af kwam. Dit bleek
dezelfde kleurstof te zijn die het slakje voortbracht. Later is ook nog een
bepaalde vissoort ontdekt die dezelfde kleurstof leverde. De stof wordt
tegenwoordig ook op een chemische manier gemaakt.
Het totaal van de draden aan de talliet is 32, dat overeenkomt met de
getalswaarde van het Hebreeuwse woord voor hart, ble (leev). Dit komt
weer overeen met de eerste en laatste letter van de Tora die samen ook
het woord hart vormen.
De acht draden bevatten totaal vijf knopen. Vijf als symbool voor de vijf
boeken waaruit de Tora bestaat.
Via een rekensommetje, waarbij de getalswaarde van het woord tsietsiet (600) wordt
opgeteld bij de acht draden en de vijf knopen, kom je op het getal 613 uit, dat staat voor alle
mizwot die in de Tora worden genoemd.
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Let er echter op dat het gedeelte waar de knopen zitten, aan het begin van de tsietsiet, veel
kleiner is dan het resterende vrije deel. Zo geeft G’d veel meer vrijheid dan geboden, maar
de vrijheid krijg je pas door de geboden te bewaren.
Tussen de vijf knopen zitten nog omwikkelingen. Het begint met 7 omwikkelingen, symbool
voor het verbond van G’d, gevolgd door 8 omwikkelingen, dat staat voor olie, de Messias.
Samen vormen deze getallen de verkorte naam van G’d, Jah. Overigens is 15 ook de dag
van de maand waarbij het volle maan is. Tussen de volgende knopen zitten elf
omwikkelingen, dat staat voor het tweede deel van de Naam van G’d. Samen vormen de 4
knopen (getal van de 4e letter, deur) en de drie omwikkelingen (getal voor G’d, drie-eenheid)
de naam h-w-h-y (J-H-W-H). Het laatste aantal omwikkelingen is 13. Dit kan staan voor het
Hebreeuwse dx'a, (echad), dat ‘één’ betekent. De betekenis van de omwikkelingen kan dus
zijn: Adonai is één.
Dit komt overeen met de belangrijkste Joodse geloofsbeleidenis, kortweg het ‘Sjema’
genoemd naar het eerste woord van de beleidenis, Deutronomium 6:4: Hoor, Israël! de
HEERE, onze G’d, is een enig HEERE!
In het Hebreeuws:

`dx'a, hw"hy> Wnyhel{a/ hw"hy> laer'f.yI [m;v.

(sjema jisraëel adonai elohenoe adonai echad)
Rabbi Maimonides heeft de geloofsbeleidenis van het jodendom samengevat in dertien
punten. Ook hier weer de dertien van ‘echad’, ‘één’.
‘Besnijdenis’ is in het Hebreeuws hl'ymi-tyrIB. (beriet miela), waar ‘beriet’ betekent ‘verbond’ en
‘miela’ betekent ‘woord’. Ofwel een verbond door het woord. Vroeger werd de besnijdenis
ook met een steen (rots) uitgevoerd. Dit gebeurt altijd op de achtste dag. Deze dingen wijzen
ook weer naar de Messias. Wetenschappelijk gezien blijkt het de beste dag te zijn om
iemand te besnijden. De stollingsfactor van het bloed begint vanaf de geboorte op te lopen
en is op de achtste dag maximaal. Daarna loopt de stollingsfactor weer iets af. Dus op de
achtste dag stolt het bloed het snelst.

6.3

Voorlezen van de Tora

In de synagoge wordt wekelijks uit de Tora gelezen. Synagoge is een Grieks woord dat komt
van suna,gw (sunago) dat ‘vergaderen, bijeen brengen’ betekent. De Hebreeuwse naam is
ts,n,K-. tyBe (beit kenesset), ‘huis der vergadering’. Er wordt door drie mensen gelezen:
Eerst een cohaniem (afstammeling van Aäron ofwel een priester), vervolgens een Levi’iem
(van het huis van Levi) en ten derde een Beit Jisraëel (een Jood, iemand die iets bijzonders
heeft meegemaakt). Israël bestaat uit deze drie delen.
Het Bijbelse jaar heeft slechts 50 weken en is een maanjaar (iets meer dan 29 dagen per
maand waarbij de maand begint met ‘nieuwe maan’). Dit jaar wordt gecorrigeerd aan de
hand van het zonjaar van 365 dagen. Zeven keer per 19 jaar wordt een extra maand (Adar
II) aan het jaar toegevoegd. (Dit gebeurt bijvoorbeeld niet bij de Islam, waardoor de
vastenmaand Ramadan soms in de zomer en dan weer in de winter valt.)
Elke week wordt een parsje uit de Tora gelezen. Voor de korte jaren komt dit niet uit met het
aantal parasjot dus een enkele keer worden dan in één week twee parasjot gelezen.
Aangekomen aan het einde van Deutronomium wordt de vreugde der wet (Simchat Tora)
gevierd. Er wordt dan zowel de laatste parsje als de eerste parsje (Genesis) gelezen.
Hiervoor worden twee rollen tegelijkertijd geopend. Symbolisch kan dit gezien worden als de
Tora die nooit uit is. En de boze kan er niet tussenkomen omdat meteen weer aan het begin
wordt begonnen.
Er zijn tijdens de ‘vreugde der wet’ twee voorlezers. De eerste die uit Deutronomium leest,
wordt de bruidegom van de tora (chatan tora) genoemd. Degene die de eerste parsje leest,
noemt men bruidegom van het begin (chatan beresjiet).
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In veel synagogen wordt de Tora in drie jaar gelezen.
Behalve in de synagoge werd de Tora vanaf het tijdperk van Ezra, de zesde eeuw voor de
gangbare jaartelling, ook op maandag en donderdag op een bima, dat is een podium, op de
markt voorgelezen. Als een anti-semitische reactie hierop hebben de christenen de dinsdag
en vrijdag als marktdagen aangewezen.
Bij elke parsje hoort ook een gedeelte uit de profeten. Dit is ontstaan in de tweede eeuw voor
het begin van de gangbare jaartelling toen onder de Griekse / Syrische-overheersing
Antiochus IV verbood uit de Tora te lezen. De Joden lazen toen delen uit de Profeten die
leken op de Tora-gedeelten. Deze gedeelten bevatten bijvoorbeeld veel dezelfde
(werk)woorden die ook in het Tora-gedeelte staan. Bij het lezen, dacht men dan aan de
woorden van de parsje. Na het opheffen van het verbod op het lezen uit de Tora, rond het
begin van onze jaartelling, is men toch doorgegaan met deze gedeelten uit de Profeten te
lezen, samen met de parsje.
Het gedeelte uit de profeten wordt de afsluiting genoemd, of in het Hebreeuws hr'j'p.h;
(haftara) van het werkwoord ryjip.hi (hiftier) dat betekent ‘afsluiten’.
Ook Yeshua onderwees uit de Profeten. Zie bijvoorbeeld Lukas 4:14-21:
En Jezus keerde wederom, door de kracht des Geestes, naar Galilea; en het gerucht van
Hem ging uit door het gehele omliggende land. En Hij leerde in hun synagogen, en werd van
allen geprezen. En Hij kwam te Nazareth, daar Hij opgevoed was, en ging, naar Zijn
gewoonte, op den dag des sabbats in de synagoge; en stond op om te lezen. En Hem werd
gegeven het boek van den profeet Jesaja; en als Hij het boek opengedaan had, vond Hij de
plaats, daar geschreven was: De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd;
Hij heeft Mij gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die
gebroken zijn van hart; Om den gevangenen te prediken loslating, en den blinden het
gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar
des Heeren. En als Hij het boek toegedaan en den dienaar wedergegeven had, zat Hij
neder; en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem geslagen. En Hij begon tot hen
te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren vervuld.
Verder is het bij het lezen uit de Tora van belang dat de oren het horen. In het semitische
denken hebben woorden kracht. Zie bijvoorbeeld ook Spreuken 18:8: De woorden des
oorblazers zijn als dergenen, die geslagen zijn, en die dalen in het binnenste des buiks.
Het Hebreeuwse woord voor lezen is ar'q' (qara) dat betekent ook ‘roepen’ en ‘noemen’.
Vroeger werd de Tora op de Sjabbat en op marktdag (donderdag) voorgelezen (geroepen)
vanaf een podium.
In dit verband kan ook de volgende tekst worden genoemd: Romeinen 10:17: Zo is dan het
geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord G’ds,
Wanneer Joden uit de Tora lezen, bewegen ze zich heen en weer. Dit wordt sjokkelen
genoemd. Er zijn vele verklaringen voor. Eén verklaring is dat ze dat uit ontzag voor G’d
doen. Toen de Tora op de berg Sinaï werd gegeven, stond de hele berg ook te beven.

7

Achtergronden naar aanleiding van de actualiteit.

November 2000. Onlangs is de Joodse nederzetting vlak bij Sichem, bij het graf van Jozef,
ingenomen door de Palestijnen. Een ogenschijnlijk onbelangrijke gebeurtenis in het hele
conflict tussen de Arabieren en de Joden. Een nadere beschouwing van het belang van de
plaats Sichem werpt echter een ander licht op deze zaak.
De eerste keer dat Sichem in de Tora wordt genoemd, is wanneer Abram naar het beloofde
land Kanaän gaat. Daar aangekomen, trekt Abram door en komt in Sichem.
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Genesis 12:6-9: En Abram is doorgetogen in dat land, tot aan de plaats Sichem, tot aan het
eikenbos More; en de Kanaanieten waren toen ter tijd in dat land. (7) Zo verscheen de
HEERE aan Abram, en zeide: Aan uw zaad zal Ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar
een altaar den HEERE, Die hem verschenen was. (8) En hij brak op van daar naar het
gebergte, tegen het oosten van Beth-el, en hij sloeg zijn tent op, zijnde Beth-el tegen het
westen, en Ai tegen het oosten; en hij bouwde daar den HEERE een altaar, en riep den
Naam des HEEREN aan. (9) Daarna vertrok Abram, gaande en trekkende naar het zuiden.
In vers zes wordt in de Staten Vertaling gesproken over een eikenbos, de Engelse King
James vertaling heeft het over ‘plain’ dat ‘vlakte’ betekent. Laten we het houden op boom.
‘More’ dat in ditzelfde vers staat, is in het Hebreeuws hr,Am (more) en betekent ‘leraar’. Dit is
een heenwijzing naar de Messias waarvan in Joël 2:23 wordt gezegd: En gij, kinderen van
Sion! verheugt u en zijt blijde in den HEERE, uw G’d; want Hij zal u geven dien Leraar ter
gerechtigheid; en Hij zal u den regen doen nederdalen, den vroegen regen en den spaden
regen in de eerste maand.
Hier wordt hetzelfde woord voor ‘leraar’ gebruikt.
In vers 7 van dit gedeelte is er voor het eerst sprake van dat Adonai aan iemand verschijnt.
En ook precies op die plek zegt Adonai dan dat hij dit land aan het zaad van Abram gaat
geven.
Iets opmerkelijks zien we in de Hebreeuwse tekst bij vers 8. Goed vertaald, staat daar
namelijk ‘…het Ai…‘ En omdat dit niet wordt verwacht, kun je ervan uit gaan dat er met een
speciale bedoeling een letter aan ‘Ai’ is toegevoegd, namelijk het lidwoord in de vorm van de
Hebreeuwse letter h (he). Wanneer we deze tekst bekijken, zien we dat Abram tussen Bethel
en Ai een altaar bouwt en de Naam van Adonai aanroept. ‘Bethel’ en ‘het Ai’ in het
Hebreeuws is lae-tybe (beit eel) respectievelijk y[;h' (ha’ai). De getalswaarde van beide namen
is 443 en 85 (inclusief de aan Ai toegevoegde letter he). Trek je deze getallen van elkaar af
dan blijft over het getal 358. En dit is de getalswaarde van x;yvim' (masjieach).
En zo wordt het geheimenis duidelijk dat je alleen tot Adonai kunt komen via de Messias.
De eerstvolgende keer dat Sichem wordt genoemd is in Genesis 33:18-20: En Jakob kwam
behouden tot de stad Sichem, welke is in het land Kanaan, als hij kwam van Paddan-aram;
en hij legerde zich in het gezicht der stad. (19) En hij kocht een deel des velds, waarop hij
zijn tent gespannen had, van de hand der zonen van Hemor, den vader van Sichem, voor
honderd stukken gelds. (20) En hij richtte aldaar een altaar op, en noemde het: De G’d
Israëls is G’d!
Jakob kocht de grond en betaalde ervoor. Opmerkelijk is ook de tekst De G’d Israëls is G’d!
omdat dit precies het tegenovergestelde is van de god van de Islam, Allah. Allah is namelijk
één van de vele afgoden die de Arabieren in die tijd hadden. Omdat er zoveel goden waren
hebben ze er, om het makkelijk te maken, maar een uitgekozen om te aanbidden en de rest
weggedaan.
Sichem is ook de plek waar Jakob de afgoden begraaft. Ook hier wordt weer gesproken over
de eikeboom ookwel als ‘terebint’ vertaalt. Genesis 35:4: Toen gaven zij Jakob al die
vreemde goden, die in hun hand waren, en de oorsierselen, die aan hun oren waren, en
Jakob verborg ze onder den eikeboom, die bij Sichem is.
In Jozua 21:21 wordt Sichem een vrijstad genoemd en aan de Levieten gegeven:
En zij gaven hun Sichem, een vrijstad des doodslagers, en haar voorsteden, op den berg
Efraim, en Gezer en haar voorsteden;
Zo ook kunnen we schuilen bij G’d.
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In Jozua zien we opnieuw een toewijding van Israël aan G’d. Jozua 24:1: Daarna
verzamelde Jozua al de stammen van Israël te Sichem, en hij riep de oudsten van Israël, en
deszelfs hoofden, en deszelfs richters, en deszelfs ambtlieden; en zij stelden zich voor het
aangezicht van G’d.
Jozua 24:23-27: En nu, doet de vreemde goden weg, die in het midden van u zijn, en neigt
uw harten tot den HEERE, den G’d van Israël. (24) En het volk zeide tot Jozua: Wij zullen
den HEERE, onzen G’d, dienen, en wij zullen Zijner stem gehoorzamen. (25) Alzo maakte
Jozua op dienzelven dag een verbond met het volk; en hij stelde het hun tot een inzetting en
recht te Sichem. (26) En Jozua schreef deze woorden in het wetboek G’ds; en hij nam een
groten steen, en hij richtte dien daar op onder den eik, die bij het heiligdom des HEEREN
was. (27) En Jozua zeide tot het ganse volk: Ziet, deze steen zal ons tot een getuigenis zijn;
want hij heeft gehoord al de redenen des HEEREN, die Hij tot ons gesproken heeft; ja, hij zal
tot een getuigenis tegen ulieden zijn, opdat gij uw G’d niet liegt.
Jozua schreef de woorden in het wetboek G’ds, in het Hebreeuws staat hier:
~yhil{a/ tr;AT rp,seB.x (besefer torat elohiem), in het boek met de onderwijzingen van G’d.
Verder richtte Jozua een steen op. Vergelijk Romeinen 9:33: Gelijk geschreven is: Ziet, Ik leg
in Sion een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; en een iegelijk, die in Hem
gelooft, zal niet beschaamd worden. Deze steen is ook een heenwijzing naar de Messias.
Verder komt ook de eik of terebint weer ter sprake.
Vervolgens wordt gesproken over het heiligdom (of tempel) van Adonai, in het Hebreeuws
vD'q.mi (miqdaasj). Hier zit het woord vd;q' (qadasj) in dat ‘heiligen’ betekent. Dit heiligdom is
ook de reden dat er zo’n strijd is om deze plaats.
Tenslotte meldt Jozua 24:32 dat Jozef te Sichem werd begraven:
Zij begroeven ook de beenderen van Jozef, die de kinderen Israëls uit Egypte opgebracht
hadden, te Sichem, in dat stuk velds, hetwelk Jakob gekocht had van de kinderen van
Hemor, den vader van Sichem, voor honderd stukken gelds, want zij waren aan de kinderen
van Jozef ter erfenis geworden.
Jozef is ook het beeld van de leidende Messias.
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