In de lezingen tijdens de tournee in november 2004, sprak ds. Ben Zvi over de verhouding tussen
Jezus en de Thora. Hier volgt een samenvatting

Mozes schreef over Hem in de Thora
Wij hebben gevonden
Het Woord van God is een woord waarin het gaat om verbondenheid. God wil een relatie met de
mens. En elk woord heeft een plaats in de deze relatie. We lezen dat Filippus zegt tegen Nathanaël
“Wij hebben Die gevonden, van Wie Mozes in de thora geschreven heeft, en de profeten, namelijk
Jezus de zoon van Jozef van Nazareth.” (Johannes 1:46b). Vervolgens komt Nathanaël bij Jezus en
we lezen van het gesprek van Jezus met Nathanaël. Wat ons opvalt is, dat Nathanaël zo snel tot de
fundamentele belijdenis komt “U ben de Zoon van God, U ben de Koning van Israël.” Hoe is dit
mogelijk? Het geheim daarvan is, dat Jezus tot Nathanaël gezegd had dat hij hem onder de
vijgenboom zag zitten.
De vijgenboom is een bijzondere boom. Als de tijd van de Messias aangebroken zal zijn, zal een
ieder zitten onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom.Zeer waarschijnlijk zat Nathanaël onder
de vijgenboom te mediteren over de komst van de Messias. Het was een donkere tijd van
onderdrukking door de Romeinen. Alleen de Messias kon licht en bevrijding geven.
Jezus zag Nathanaël onder de vijgenboom, dat zegt veel over Nathanaël. Maar dat Jezus ‘zo maar’
kan zeggen dat Hij Nathanaël zag onder de vijgenboom, is ook veelzeggend. Daarom gelooft
Nathanaël dat Jezus van Nazareth inderdaad de Messias is, de Koning van Israël.
De Thora
Het Hebreeuwse woord ‘thora’ is in Nederlandse vertalingen vaak vertaald met ‘wet’. Deze
betekenis kan het hebben, maar thora is veel meer. Thora is niet alleen een aanduiding voor de vijf
boeken van Mozes. Thora is het hele woord van God!
Het woord ‘wet’ past veel meer bij heidense volken en bij heidense religies. Wanneer een heidense
koning een wet uitvaardigde, moest die gehoorzaamd worden. Vooral, omdat de koning vaak
goddelijke macht had. Wetten van de koning waren dus ten diepste wetten van de heidense goden.
Zij eisten onderwerping en blinde gehoorzaamheid.
Het woord ‘thora’ duidt op een relatie. God spreekt tot Zijn volk, God spreekt tot de mens en Hij
wil een relatie van liefde. Psalm 1 moet zo gelezen worden, dat die man gelukkig is, die in de thora
van de Heere zijn welgevallen, zijn vreugde heeft. In het gehoorzamen aan een strenge wet is geen
vreugde. In een relatie is er vreugde in het woord dat de Ander spreekt.
Wie heeft ten volle vreugde in het woord van God? Dat heeft geen enkel mens, want alle mensen
zijn zondaren. Alleen Jezus Christus heeft in het woord van God altijd en ten volle vreugde gehad.
Hij droeg Gods thora in Zijn binnenste.
Wanneer wij het woord thora beperken tot ‘wet’, dan limiteren we het woord van God. De thora, het
woord van God is Hij, die Het Woord is. Dit Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond
(Joh.1:14).
Gods Woord is één
Wij zijn gewend om de Bijbel in twee delen te verdelen, oude en nieuwe testament. Maar
nadrukkelijk moeten we stellen dat de Bijbel één boek is. Het is van Genesis tot Openbaring één
Woord van God. God spreekt Zichzelf niet tegen. Hij is gisteren en heden Dezelfde en tot in
eeuwigheid. Hij spreekt één thora, één Woord. Thora is het onderwijs van onze Schepper.
Thora is Dabar, dat wil zeggen Woord. Dabar is niet slechts het woord wat uit onze mond komt.
Dabar is ook ‘zaak’, een tastbaar iets. Zo kan ook gezegd worden: het woord is ‘vlees’ geworden en
heeft onder ons gewoond..
Er is geen verschil tussen de thora in Psalm 1, en Jezus het Woord in Johannes 1. De thora heeft
Jezus als doel. Het gaat in de thora om Jezus. Wie vreugde heeft in de thora, kan dat alleen maar
hebben omdat hij in relatie met Jezus leeft en vreugde in Hem heeft. Omdat Gods Woord één is,

kon de gelovige in psalm 1 al vreugde hebben in de thora. De vreugde kwam niet pas nadat Jezus
Christus gekomen is. Gods Woord is een harmonie. Daarom kunnen we niet zeggen dat de
gelovigen in het oude testament onder de ‘wet’ waren en pas in het nieuwe testament onder de
genade. Ook de thora is genade en het leven met de thora is genade en geeft vreugde. Als wij uit de
bijbel de thora zouden halen, dan is het geen Woord van God meer!
Terug naar de Thora
In de evangeliën worden we telkens terug geleid naar de Thora. Mattheüs begint met het
geslachtsregister van Jezus en gaat terug naar Abraham. Lukas gaat in zijn geslachtsregister terug
naar Adam. Johannes gaat terug naar “in den beginne”. Iedere Jood die deze eerste woorden van het
Johannesevangelie hoort, denkt onmiddellijk aan het begin van de bijbel. Het eerste bijbelboek heet
immers ‘in den beginne’. Want zo klinken de eerste woorden van Genesis 1.
Telkens in de evangeliën wordt er geciteerd uit Mozes en de profeten. Als er een bijzondere stap
gezet wordt, klinkt er “gelijk geschreven is’. Bij de aankondiging van de geboorte van Jezus worden
woorden van Jesaja geciteerd “Ziet de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en gij zult
Zijn naam noemen Immanuël”
Als Jezus door de satan verzocht wordt in de woestijn, is het verbazingwekkend om te lezen hoe
Jezus staande bleef. In de verzoeking werpt Hij het anker uit in de rotsgrond van de thora, het
woord van God. Hij citeert b.v. Deuteronomium 8:3 “de mens zal bij brood alleen niet lieven, maar
bij alle woord, dat door de mond van God uitgaat.” En als even later ook de satan Gods woord
gebruikt, zegt Jezus “Er staat wederom geschreven; Gij zult de HEERE uw God niet verzoeken”.
Wie in de Bergrede de ‘zalig-sprekingen’ hoort, moet terug denken aan psalm 1. Het ‘zalig’ in
Mattheüs 5 heeft alles te maken met het ‘welgelukzalig’ in psalm 1. In het Hebreeuws staat
hetzelfde woord!
In de lijdensgeschiedenis komen ook veel citaten uit Mozes en de profeten voor. Wie denkt niet aan
Jezus Die als hoeksteen door de bouwers verworpen is? (Psalm 118). En aan het kruis klinken de
woorden uit psalm 22: Eli, Eli, lama sabachtani, wat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt
Gij Mij verlaten?
In het gesprek met de Emmaüsgangers leidt Jezus hen ook terug naar het begin. Hij wijst hen er op
dat “alles vervuld moest worden, wat van Mij geschreven is in de Thora van Mozes en de Profeten
en Psalmen. (Lukas 24:44).
Ook Paulus schrijft in Romeinen 2 en 3 dat de Thora goed is. Maar mensen moeten niet alleen
hoorders van het woord van God zijn, zij moeten ook daders van de thora zijn.
Jakobus, de broer van de Heere, zegt tegen Paulus “Gij ziet, broeder, hoe vele duizenden van Joden
er zijn, die geloven; en zij zijn allen ijveraars van de thora.” (Hand.21:20).
Geen nieuwe Thora
Jezus zegt Zelf, dat Hij niet gekomen is om de Thora (niet ‘wet’) en de profeten te ontbinden, maar
om die te vervullen (Mattheüs 5:17). Jezus kwam niet om een nieuwe thora te brengen. Hij draagt
de thora in Zijn binnenste (Psalm 40:9). Hij is gekomen om de thora helemaal te houden in een
leven met Zijn Vader. Niet één jota (kleinste letter van het Hebreeuwse alfabet) of tittel (klein
haakje aan een Hebreeuwse letter) zal van de thora voorbijgaan. Hij brengt de hele thora tot
vervulling en tot haar doel. Hij heeft de thora / Gods woord geleefd, Hij is het vleesgeworden
Woord. Hij is Zelf de thora. Er kan niet meer thora zijn, dan Jezus Christus is. De Thora ontkennen
is Christus, de Zoon van God en het vleesgeworden Woord, ontkennen.
Een foute visie op de Thora
Wat was nu de fout van de Farizeeën? Zij keken met de verkeerde bril naar de thora. Zij meenden
dat zij de thora moesten en konden vervullen. Zij maakten de thora tot wetten en regels. Zo legden
zij de tien geboden op een legalistische manier uit. Maar wie kan al die regels en wetten houden?
Niet één mens! Wie de thora zo gebruikt, komt uit bij de dood.
Jezus legt de tien geboden uit tot op de kern: de liefde! Niet slechts overspel met de daad is

overtreding van de thora. Maar zelfs overspel in het ‘begerend aanzien’ is overtreding van de thora.
God vraagt in Zijn thora totale liefde tot Hem en tot de naaste.
De enige die de thora volkomen geleefd en gehouden heeft, is Jezus Christus Zelf. Daarom worden
wij opgeroepen om in Hem te geloven. Wie in Jezus gelooft, heeft Hem lief. Wie Jezus Christus lief
heeft, heeft ook Gods thora lief en wil uit liefde daar naar leven. Niet in eigen kracht, maar vanuit
Jezus Christus. De Heilige Geest heeft de thora geschreven in de harten (Jeremia 31) zodat zij de
thora lief hebben en uit liefde willen doen.
Joden moeten naar deze thora
Filippus kon zeggen: “Wij hebben Dien gevonden, van Wie Mozes in de thora geschreven heeft, en
de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef”.
De boodschap van deze Jezus moet verkondigd worden aan Jood en Griek. Ook de Joden van onze
dagen moeten van deze Jezus horen. Geen ‘vreemde’ Jezus, maar de Jezus over Wie zij kunnen
lezen in de Thora. Zij moeten naar deze Thora, naar Jezus het vleesgeworden Woord!

