*Sjabbat Sjalom allemaal!

Ik wil met jullie vandaag stilstaan bij de vraag:
"Is je redding afhankelijk van het houden van de Torah?" . Domme vraag toch?
In eerste instantie zal iedereen volmondig belijden dat het antwoord Nee moet zijn.

Want we zijn toch gered door het bloed van Jesjoea? En dat is zo. We waren verloren en
wandelende in zonde, hebben de Waarheid leren kennen en onze zonden zijn ons vergeven. Is
hiermee dan alles gezegd? Nou nee. Zeker niet alles denk ik. Er is immers vaak ook een leven
ná de bekering. Heiliging is daarin het devies. Ik zal laten zien dat God zeer serieus is over
Zijn Thora en dat het breken daarvan grote gevolgen heeft.
*Voor we verder gaan wil ik graag aan allen die aantekeningen maken vragen Han 17:11
boven hun aantekeningen te zetten. Han 17:11 en dezen [de Joden van Berea]
onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle
bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren.
Ik geloof dat een serieus woord van de Heer voor vandaag is Zijn heiligheid te benadrukken
en ons geestelijke huis op orde te krijgen. Zeker naarmate de wederkomst dichtbij komt.
Vaak wordt met name de liefdevolheid van onze Schepper gepredikt maar de Heiligheid
wordt dan soms achterwegen gelaten omdat we denken dat de wereld het niet wil horen.
Toch roept het Woord ons op tot heiliging. *1Pe1:16 Wees Heilig want ik ben heilig. Mat
5:48 Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. De Bruid van Jesjoea
dient smetteloos te zijn. Hem te verwachten en heilig te zijn. Amen? Eenvoudig gezegd dient
Zijn bruid maagd te zijn en niet te hoereren met de afgoden van deze wereld. Ik zal proberen
aan te tonen dat de Bijbel ernstige gevolgen laat zien indien wij ons niet heiligen.
*1 Jn 3:4 Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid.
Zonde is wetteloosheid, A-nomia, Torahloosheid. Zonde is het breken van de Torah.
*Jesjoea geeft aan dat er kleine geboden zijn (Mat 5:19 Wie dan een van de kleinste dezer
geboden ontbindt). Maar Hij geeft ook aan wat de grootste geboden zijn.
* In Mat 23:23 verwijt Hij de farizeeërs (de orthodoxe rabijnen) geen aandacht te hebben
voor de grootste of zwaarste geboden uit de Torah. Lees even mee. Mat 23:23. Mat 23:23
(SV) Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij vertient de munte, en
de dille, en den komijn, en gij laat na het zwaarste der wet, namelijk het oordeel, en de
barmhartigheid, en het geloof
Het licht dus voor de hand in ieder geval ook goed naar de zwaarste geboden te kijken.
Hierbij zeg ik dus niet dat het daarbij zou moeten blijven…….
Laten we eerst even onderzoeken wat het zwaarste der wet is.
Oordeel, barmhartigheid en geloof.
*Oordeel
G2H LXX woorden

Krisis, Goddelijk oordeel obv Goddelijke wetgeving
krisis H1697 davar
Woord
krisis H4687 mitsvah
Geboden
krisis H4941 mishpat
Recht/oordeel

Met Krisis worden in de griekse vertaling van het oude testament (de LXX) de Hebreeuwse
woorden Woord, Gebod, Recht en oordeel vertaald. Waarom? Omdat het zwaarste van de
Torah is dat je begrijpt dat Hij oordeelt op basis van Zijn Goddelijke wetgeving en dus Zijn
Woord. Jesjoea is immers de Rechter. Er staat geschreven:

*Joh_5:22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den

Zoon gegeven
Hij oordeelt op basis van Zijn Torah, Zijn geboden en Zijn inzettingen.
*Rom 7:7 (Spreekt erover dat de wet zonde laat kennen). `Ik zou de zonde niet hebben leren
kennen dan door de wet.` Torahloosheid leer je kennen door geconfronteerd te worden met
de Torah. Logisch toch?
Rom 7:12 Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.
De rechtvaardige, heilige en goede Torah laat ons onze zonden zien. Onze Torahloosheid.
(weet je nog 1 Joh 3;4?) We kunnen ons daarop bekeren of volharden in zonde. De totale
mensheid zal worden geoordeeld op basis van de Torah. Dat geldt zowel voor bekeerde als
niet bekeerde mensen.
Maar zult u zeggen het oordeel is toch alleen voor de ongelovigen?
Ongelovigen worden op basis van Zijn Torah GEoordeeld. En dat is dan pas echt Krisis. ☺
Nederland zit niet in de krediet krisis maar in de hemelse krisis. Nederland ZAL geoordeeld
worden. De ongelovigen staat een oordeel te wachten.
De Bijbel zegt overigens dat het oordeel zal beginnen bij het huis van God.
De gelovigen (zij die weten dat Jesjoea Heer van hun leven is EN doen wat Hij zegt, zij die
opnieuw geboren zijn) worden BEoordeeld op hun levenswandel. En beloont worden
afhankelijke van de mate van getrouwheid die men heeft laten zien.
*Joh 14:15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. Zie je dat hier niet staat
“als je er zin in hebt”. En ook niet “als je dominee het ermee eens is”. Zelfs niet “als het
uitkomt”. Nee. GIJ ZULT! Dat is grieks voor geen keuze. Je moet en zal. Gij ZULT mijn
geboden bewaren. Wat precies de geboden van Jesjoea zijn zal ik straks bespreken. Voor nu
wil ik alvast stellen dat het de Torah is. Zie om naar Zijn Thora!
Een ander grootste gebod is het doen van barmhartigheid.
*Barmhartigheid

Eleos, Goedentierenheid,
eleos H2580 chen
Genade
eleos H2617 chesed
Weldadigheid
eleos H3468 yesha
Heil/behoudenis
eleos H6666 tsedaqah
Gerechtigheid
eleos H7356 racham
Barmhartigheid
eleos H7522 ratson
Aangenaam/welgevallen
*Doe de genade, weldadigheid, gerechtigheid, barmhartigheid. Zie om naar je naaste!
Doen we dat?
*Geloof
pistis H530 emunah
Geloof
Blijf volhardend vasthouden aan je geloof. Zie om naar JHWH!
Het belangrijkste van de Torah is dus dat ze leert de Goddelijke woorden,
inzettingen,geboden/wetging te doen, wel te doen/genadig en barmhartig te zijn en door
volhardend geloof te leven. Om te zien naar Zijn Torah, de Naaste en Naar God.
Want:
*Heb_11:6 maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn.
Doen we dat? Deze zwaarste geboden moeten we doen en het andere niet nalaten zegt Mat
23:23! Doe de zwaarste geboden maar laat de kleinere niet na.

Het zwaarste van de Torah is dus het Oordeel, de barmhartigheid en het geloof. Torah doen,
weldoen en God volhardend blijven geloven. Blijven wandelen naar Zijn instructies.
Hou van God en je naaste dus door Zijn geboden te doen.
Ik heb zojuist al aangegeven dat ik zou terugkomen op wat die Torah van Jesjoea precies is.
Hierover nu meer.
*Joh_14:15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.
De enige manier om deze woorden van onze Messias niet goed te kunnen begrijpen is de wet
van Christus los te koppelen van de wet van JHWH. Je moet dan gaan bedenken hoe je het
logisch kunt laten lijken dat Jesjoea een heel andere wet kwam brengen dan de Torah. En dat
is precies de argumentatie die je vaak hoort. Dat is niet voor ons! Jezus vraagt iets anders!
*Dat Jesjoea zelf stelde in Mat 5:18 dat er niets van de Torah afgedaan zou worden zolang de
hemel en de aarde bestaat doet dan kennelijk niet ter zake.
Ook niet dat Jesjoea als geboren en geestelijke Israeliet onder de Torah stond. Deze Torah
gebiedt heel Israel (en dus ook Jesjoea!!!!) het volgende:
*Deu 4:1 Nu dan, Israel! hoor naar de inzettingen en naar de rechten, die ik ulieden lere te
doen; opdat gij leeft, en henen inkomt, en erft het land, dat JHWH, uwer vaderen God, u
geeft. Deu 4:2 Gij zult tot dit woord, dat ik u gebiede, niet toedoen, ook daarvan niet afdoen;
opdat gij bewaart de geboden van JHWH, uw God, die ik u gebiede.
Als Jesjoea dus een ander gebod zou geven of een aangepast gebod (b.v. de 10 geboden minus
het vierde, zonder Sabbatsgebod) of een Torah zonder Feesten, of een Torah zonder
spijswetten. Of een Torah zonder een jota of titel dan heeft dat een zeer belangrijk gevolg.
Door het toedoen of afdoen aan de Torah zou Jesjoea diezelfde Torah hebben gebroken!
Dat betekent dat Jesjoea een zondaar is! Een wetteloze man.
Dat betekent dat Hij de God mens niet is! Niet kán zijn.
Dat betekent dat Hij het smetteloze lam Gods niet is. Dat Hij de Messias niet is en dat Hij niet
kón betalen voor de zonden van de mensheid.
*Kortom DIT te denken betekent maar 1 ding. Men zaagt de tak af waar de christelijke kerk
theologisch graag op blijft zitten.
Stellen dat Jesjoea de Torah heeft aangepast EN zeggen dat Hij de Messias is is niet te
verenigen. De engelsen zeggen: Something has GOT to give! Iets moet er plaatsmaken.
Of Jesjoea is de Messias, de Godmens en Hij heeft de Torah niet gewijzigd. Of je gelooft in
een zondaar zonder kracht om te vergeven. Kies dan heden wie Gij dienen zult.
Begrijp je hoe onzinnig en onbijbels de (“jezus heeft de wet aangepast” laat staan afgeschaft
leer) is? Hoe onhoudbaar en hoe verstrekkend de achteloze vaststelling is dat Jezus de wet
vervuld heeft en DUS er geen Torah meer van toepassing op ons zou zijn?
Lieve mensen: Jesjoea is onze redder. Er is geen redding buiten Hem.
*Han 4:12 En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen
andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.
*1Jn_4:14 En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon
gezonden heeft als redder van de wereld.
Tegen Zacheus zei Jesjoea:
Luk 19:9 Heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham
is.
Jesjoea is de Redder/behouder.
Lezen:
Jakobus 4:12 Een is wetgever en rechter, Hij, die de macht heeft om te behouden en te

verderven. Hoor je wat hier staat! Nog een keer: Een is wetgever en rechter, Hij, die de
macht heeft om te behouden en te verderven.
Jesjoea heeft de macht te behouden en te verderven. Als redder behoudt Hij en als Rechter
verderft Hij.
Joh_5:22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon
gegeven,
Jesjoea is de rechter. Hij is dus ook de wetgever. Jesjoea gaf zelf de Torah op de berg
Sinai. Hijzelf is het vleesgeworden Woord. De Logos. De Memra. De levende Torah. JHWH
der heischaren. De Koning van Israel. God in het vlees. De opperherder van de schapen van
het voltallige huis van Israel! Halelujah. Jesjoea (het eeuwige Woord) gaf de Torah op SINAI
zelf namens zijn hemelse Vader. Want Hij is YHWH Jesjoea zelf.
Er is maar 1 conclusie mogelijk. Jesjoea is God. Hij is JHWH zelf. JHWH de Zoon. Hij gaf de
Torah namens Zijn hemelse Vader aan de wereld. Door het oude en het vernieuwde verbond
heen en door het 1000 jarige vrederijk richting eeuwigheid staat Zijn Torah vast.
Laat niemand daar aan af of bijdoen. Of mensen zo leren. Voorkom dat je zeer klein zult
heten in het Koninkrijk. Bekeer je nu van deze dode doctrines van mensen.
*Mat_5:19 Wie dan een van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal
zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten
in het Koninkrijk der hemelen.
Jesjoea leert en doet Torah. Hij is dus logischerwijze groot in het Koninkrijk. Leer andere
Torah niet te doen en doe ze ook niet zelf dan ben je ZEER KLEIN in het Koninkrijk. Kiest
dan heden wie Gij dienen zult! En niet onbelangrijk HOE je Hem dienen zult. Volg Jesjoea
na. Doe de Torah.
Amen?
Als je al zeer klein bent bij het ontbinden van de kleinste geboden wat dan als je de grote
geboden ontbindt? En nog daarbij anderen ook zo leert?
Johannes helpt ons ook de zaak beter te begrijpen. Hij zegt:
*1Jn 5:16 Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, moet hij bidden
en God zal hem het leven geven, hun namelijk, die zondigen niet tot de dood. Er bestaat
zonde tot de dood: daarvoor zeg ik niet, dat hij moet vragen. 1Jn 5:17 Alle ongerechtigheid is
zonde, en er bestaat zonde niet tot de dood.
Een paar observaties.
Kennelijk bestaat er zonde tot de dood en zonde niet tot de dood.
Christelijke theologen wringen zich in allerlei bochten om uit te leggen wat dit betekent.
Want is dit niet erg liefdeloos van God en hoe zit hem met eens gered altijd gered?
En is het bloed van Jezus niet sterker dan welke zonde ook? Kunnen we niet gewoon
doorgaan met zondigen want het is toch allemaal genade?
Nee dus.
Zonde tot de dood is Torah loosheid die tot de dood leidt.
Het vers spreekt over een broeder zien zondigen. Dus gaat het om in Jesjoea gelovende
mensen. Welk breken van Torah door een broeder leidt dan tot de dood? Ik stel voor dat het
antwoord te vinden is zoals zo vaak in de Tenach. Daar worden namelijk uitputtende lijsten
met zonden genoemd die leiden tot de dood. Er worden straffen genoemd voor het
overtreden van de geboden van God. De volgende zonden leiden tot een doodstraf.
*

Offeren aan andere Goden:
Kinderen door het vuur laten gaan:
Baal Peor aanbidden:
Vals profeteren:
Aanroepen van de doden:
Tovenarij doen:
Godlasteren en vloeken:
Verkrachting:
Onkuisheid/hoererij:
Overspel:
Trouwen met de moeder van je vrouw:
Incest:
Homosexualiteit:
Seks met dieren:
Moord:
Een ouder slaan:
Vervloeken van een ouder:
Volharden in ongehoorzaamheid aan ouder:
Kidnappen:
Niet luisteren naar priester of rechter:
Valse getuige bij een genoemde
overtredingen:

Ex 22:20, Lev 27:29
Lev 20:1-5
Num 25:1-9
Deu 13:1-10 Deu 13:5, Deu 17:2-7 18:20-22
Lev 20:27, Lev 20:27 (LXX)
Ex 22:18, Ex 22:17, 1 Sa 28:9
Lev 24:10-16, Lev_24:23; 1Ki_21:10; Mat_26:65, Mat_26:66
Deu 22:25-27
Lev 21:9 Deu 22:21, Deu 22:23-24
Lev 20:10, Deu 22:22
Lev 20:14
Lev 20:11-12
Lev 20:13 Lev 18:22 Lev 20:13
Ex 22:19, Lev 20:15-16
Gen 9:6, Ex 21:12-14, Lev 24:17-23, Num 35:9-34
Ex 21:15
Ex 21:17, Lev 20:9
Deu 21:18-21
Ex 21:16, Deu 24:7
Deu 17:12
Deu 19:15-21

Wie weet er een gebod dat bij breken ook tot de doodstraf leidt en dat ik niet heb genoemd?
*Ontheiligen Sabbat:
Ex 31:14, Ex 35:2, Num 15:32-36
Zie je dat het ontheiligen van de Sabbat een zelfde straf krijgt als het hebben van seks met
dieren of moorden? Het houden van de Sabbat is dus geen klein gebod dat je terzijde kunt
leggen en je “slechts” je eeuwige loon kost!. Het is een overtreding met de doodstraf tot
gevolg. Een groot gebod dus. Nu is mijn vraag: Wat gebeurt er als je “in nieuw
testamenstische tijden” zegt te geloven in Jesjoea en willens en wetens blijft moorden?
Wat gebeurt er met je behoudenis als je willens en wetens blijft offeren aan andere Goden? Je
ouders blijft vervloeken? De Sabbath blijft ontheiligen?
Kennelijk iets ergers dan zeer klein heten in het koninkrijk is mijn logische conclusie.
*Grafiek
Het bovenste gedeelte in wit in ïn het koninkrijk”. Het onderste deel is “buiten het
Koninkrijk.” Groot en zeer klein in het Koninkrijk is afhankelijk van Torah doen en leren. Of
niet doen en leren.
Verschil in oordeel is zichtbaar in Mar 12:40 “deze zullen een zwaarder oordeel treffen”
D pijl links “van binnen naar buiten het Koninkrijk” gaat over :
Mat 13:41 De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk
verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven,
Mat 13:42 en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het
tandengeknars.
Zie je dat er mensen zijn die IN het Koninkrijk zijn en die straks uit het Koninkrijk verwijderd
worden?
Aanhoudend zondigen niet tot de dood (breken van kleine geboden in Torah) zonder
vergeving te vragen kost je je eeuwige loon en je zult zeer klein in het Koninkrijk heten.
Aanhoudend zondigen tot de dood (breken van grote geboden in Torah) zonder vergeving te
vragen (als dat al mogelijk is!) kost je je (als mijn redenatie juist is) je plaats in het
Koninkrijk. Nogmaals Han 17:11 !
*Ook al doe je wonderen en tekenen en noem je Hem Heer. Hij zal je niet hebben gekend.
Mat 7:21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen
binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

Mat 7:22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam
geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?
Mat 7:23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij
werkers der wetteloosheid.
Zie je dat het er VELEN! Zijn? Willen we daar bij horen?
Binnengaan van het Koninkrijk der Hemelen is voor hen die de wil van de Vader in de Hemel
doen. Het is voor mensen die de Torahloosheid NIET doen.
Om daar gelijk maar even duidelijk over te zijn. In de volgende Messiaanse psalm zien we de
wil van de Vader opnieuw.
Psa 40:7 Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de boekrol is over mij geschreven;
Psa 40:8 ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw wet is in mijn binnenste.
Psa 40:9 Ik verkondig de blijde mare van uw gerechtigheid in een grote gemeente; zie, mijn
lippen weerhoud ik niet, Here, Gij weet het.
De wil van de Vader is de Torah doen die in je hart ligt. Het nieuwe verbond is het verbond
waarbij diezelfde Torah ook in ONS hart wordt gelegd.
*Jer 31:31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israel en met
het huis van Juda een nieuw verbond zal maken;
Jer 31:33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israel maken zal,
spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven;
en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
Nieuw verbond: Torah in je hart.
En de Heilige Geest dan? Die maakt toch alles anders? Ja en nee.
Afsluitend:
*Eze 36:27 En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken,
dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en
doen.
De Geest maakt dat we de Torah die in je hart geschreven is ook gaat doen!
Om die reden kon Johannes ook zeggen:
*1Jn_3:9 Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad
Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.
*Geliefde broeders en zusters, u weet van tevoren wat er gaat komen. Wees daarom op uw
hoede en laat u niet meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen. Laat uw
standvastigheid niet varen, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en
redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen.

Opwekking 427 en 534
1Ti 6:12 Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij
geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.
1Ti 6:13 Ik beveel voor God, die alle leven wekt, en voor Christus Jezus, die de
goede belijdenis voor Pontius Pilatus betuigd heeft,

1Ti 6:14 dat gij dit gebod onbevlekt en onberispelijk handhaaft tot de
verschijning van onze Here Jezus Christus,
1Ti 6:15 welke te zijner tijd de zalige en enige Heerser zal doen aanschouwen, de
Koning der koningen en de Here der Heren,
1Ti 6:16 die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont,
die geen der mensen gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht!
Amen.

