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5  . De B'rit haChaddasha en de Talmoed  

Al de informatie in deze studie dient ten gunste voor het volk Israël gebruikt te worden 
en niet tegen. De informatie in deze studie laat zien wat de connectie tussen Yeshua 
(Jezus) de Joodse Messias en de de Joodse bronnen is. Hij is ongetwijfeld de Joodse 
Messias. Dit document is geschreven om hier meer inzicht in te krijgen en niet om deze 
informatie tegen het volk Israël te gebruiken. Gelieve dit met wijsheid te gebruiken. 

Yeshua en de Talmoed

''Dit document toont aan dat veel van de onderwijzingen van de Farizeeën werden 
ondersteund door Yeshua. De missopvatting is vaak dat dit niet zo was. Yeshua 
citeerde vaak uit de Mishna (dit wordt ook wel de vroege Talmoed genoemd). De 
Mishna is een uitgesproken Farizees document.

Onderwijzing van Yeshua (Samenvatting) Talmoedisch onderwijs van de Farizeeën 
(Samenvatting) 

"Want de shabbat is gemaakt voor de mens en 
niet de mens voor de shabbat.. - Markos/Markus 
2:27''

''Rabbi Jonathan ben Joseef zei: Want het is heilig 
voor jou ; het [De Shabbat] is toevertrouwd aan 
jou handen, niet jij aan zijn handen.  - Talmoed: 
Joma 85b''

''Dan zal hij hun antwoorden en zeggen: 'Ik zeg u
met zekerheid: zover u dit niet hebt gedaan voor 
een van deze kleinen, hebt u het ook niet voor mij
gedaan'. - Mattay/Matteüs 25:45''

''Iemand die zijn naaste bedriegt, is alsof hij 
Elohim/G-d bedriegt. - Tosefta Sh'voeot, hst 3''

Iemand beledigen is als moord.- Mattay/Matteüs  
5:21-22

''Hij die in het openbaar zijn naaste beschaamd, is
ofschoon hij bloed vergiet. - Talmoed: Bava 
Mezia 58b''

''Maar ik zeg je dat degene die met begeerte naar 
een getrouwde vrouw kijkt, al in zijn hart 
overspel met haar heeft gepleegd.- Aramees 
Mattay/Matteüs  5:28''

''Iemand die vol lust naar de de kleine vinger van
een getrouwde vrouw staart, het is alsof hij 
overspel met haar pleegt. - Talmoed: Kallah 'hst 
1''

''…....zodat jullie kinderen worden van jullie 
Vader die in de hemel is, die zijn zon doet 
verschijnen voor de goeden en de slechten en zijn
regen doet afdalen over de rechtvaardigen en de 
onrechtvaardigen. Mattay/Matteüs  5:45''

Rabbi Abbahoe zei: De dag wanneer er een 
gebrek is aan de regen is groter dan [de dag van]
de herleving van de doden. Want de opstanding 
van de doden is enkel voor de rechtvaardige  
maar de regen is voor beide voor de 
rechtvaardige en de goddeloze.  – Talmoed: 
Taanit 7a''

''Let er op dat jullie geen liefdadigheid doen voor
het publiek, want anders hebben jullie geen 
beloning bij jullie Vader die in de hemel is. - 
Mattay/Matteüs  6:1''

''Wat betreft het voordragen van het Shema' 
aangezien iedereen voordraagt, en hij ook 
voordraagt, duid het van zijn kant niet op (dat hij
niet) opschept. Maar (Niet) wat de maand Av 
betreft , aangezien iedereen werkt maar hij werkt 
niet, lijkt het op opscheppen. – Talmoed: Berachot
17b''
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''Laat als jij liefdadigheid doet, je linker[hand] 
niet weten wat je rechter[hand] doet,- 
Mattay/Matteüs  6:3''

''Wat voor een soort liefdadigheid is hetgeen wat 
een mens verlost van een onnatuurlijke dood? 
Als een mens geeft zonder te weten aan wie hij 
het geeft, en de bedelaar ontvangt zonder te 
weten van wie hij het ontving.  -Talmoed:Bava 
Batra 10a –10b ''

''Wees als jullie bidden niet zoals de babbelaars 
onder de heidenen, want ze denken dat ze door 
veelspraak gehoord zullen worden. 
Mattay/Matteüs  6:7''

''Als iemand zijn gebed uitstort en om die reden 
zijn (gebed als) beantwoord accepteert, hij zal aan
het einde lijden aan aanvechtingen van het hart, 
zoals er (geschreven) staat: onbeantwoorde hoop 
maakt het hart ziek. -Talmoed: Berachot 55a''

''Daarom zeg ik jullie: wees niet bezorgd over 
jezelf, wat je zal eten of wat je zal drinken of 
waarmee je het lichaam zal kleden. - 
Mattay/Matteüs  6:25-31''

''Rabbi Eliëzer de grote verklaard: Wie er een 
stuk brood in zijn mand heeft en zegt, 'Wat zullen
we morgen eten? B ehoord enkel bij hen die een 
klein geloof hebben. - Talmoed: Sotah 48b''

''Wees dus niet bezorgd voor morgen, want 
morgen zorgt voor zichzelf. Het kwaad van de 
dag is voldoende. - Mattay/Matteüs  6:34''

''Een gelijkenis: [Zij waren] als een mens die 
gevangen gehouden werd en de mensen 
vertelden hem.: Morgen zullen ze je uit de 
gevangenis vrijlaten en je enorm veel geld geven.
En hij antwoordde hen: Ik vroeg jullie om mij  
vandaag vrij te laten en niets meer zal ik van 
jullie vragen. - Talmoed: Berachot 9b''

 ''Laat je ja-woord 'ja' zijn en je nee-woord, 'nee'. 
Wat daar ook bij komt, is van het kwaad. - 
Mattay/Matteüs  5:34-37''

''Een rechtvaardig ja is een ja; een rechtvaardig 
nee is Nee. - Talmoed: Bava Batra 49b''

 ''In die tijd antwoordde Yeshua  en zei: "Ik dank ʿ
u Vader, Meester van de hemel en de aarde, dat u
deze dingen hebt verborgen voor de wijzen en de
intellectuelen, maar ze hebt geopenbaard aan 
kinderen.- Mattay/Matteüs  11:25''

''Rabbi Jochanan zei: Sinds de Tempel vernietigt 
was, is de profetie weggenomen van de profeten 
en (is het) gegeven aan dwazen en kinderen. 
-Talmoed: Bava Batra 12b''

''Als je rechteroog aanstoot aan jou geeft, ruk het 
uit en gooi het weg! Want het is beter voor jou 
dat een van je ledematen zou vergaan dan dat je 
hele lichaam in het Gehinā valt. En als je 
rechterhand aanstoot aan jou geeft, hak hem af 
en gooi hem weg! Want het is beter voor jou dat 
een van je ledematen zou vergaan dan dat je hele 
lichaam in het Geihinā valt.- Mattay/Matteüs  
5:29-30''

'' kom en hoor wat er werd geleerd: Rabbi Tarfon 
zei, als handen het lid aanraken 'laat dan zijn 
handen op zijn buik afgehakt worden'. Maar zij 
zeiden tegen hem, ' wordt zijn buik dan niet (in 
tweeën) gehouwen'?' Het is beter , verklaarde hij' 
dat zijn buik in tweeën splitst dan dat hij ten 
onder gaat in de put van vernietiging. – Talmud: 
Niddah 13b''

''Maar laat je niet rabbí noemen, want één is jullie
Rabbí, maar jullie allen zijn broeders. - 
Mattay/Matteüs  23:8''

''Shemaiah was het gewend om te zeggen: Houdt 
van arbeid. Haat heerszucht, en neem jezelf niet 
mee naar de kennis van de regeerders.  Mishnah: 
Avot 1:10''

''Wees daarom ook voorbereid. Op een uur dat u 
niet verwacht zal de Mensenzoon komen. - 
Mattay/Matteüs  24:44''

'' Zelfs als R. Zera, ' van leerlingen wisselde
bleef (hij) daarna in gesprek (over de inschatting 
van het moment van de komst van Mashiach), en 
(hij) zou zeggen: Ik smeek je stel het niet uit, want
er is geleerd: drie komen er onverwachts, 
Mashiach een gevonden voorwerp en een 
schorpioen.  - Talmoed: Sanhedrin 97a
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Yeshua leerde via een gelijkenis  dat men de koning 
(Elohim) dienen door een ander te dienen – 
Mattay/Matteüs  25:40

''Dan zal de koning antwoorden en hun zeggen: 
'Ik zeg u met zekerheid: zover als u het voor een 
van deze kleine broeders van mij hebt gedaan, 
hebt u het voor mij gedaan'. - Mattay/Matteüs  
25:40''

''Rabbi Shimon Zei: Als er drie gegeten hebben 
van één tafel en zij hebben daaraan geen 
woorden van de Torah gesproken, (het is) alsof 
zij (geofferde) slachtoffers voor de doden aten. 
Want over (zulke personen) is er gezegd, want 
alle tafels zijn vol met vunzig uitbraaksel, (zij 
zijn) zonder de Altijd Aanwezige. Maar als er 
drie gegeten hebben van één tafel, en zij hebben 
daaraan woorden van de Torah gesproken, (is 
het) alsof zij gesproken hebben aan de tafel van 
de Altijd Aanwezige, gezegend is Hij, zoals er 
gezegd is, dit is de tafel voor Adonai.- Mishnah: 
Avot 3:3''

Jullie hebben gehoord dat werd gezegd: 'U moet 
uw naaste liefhebben en uw vijand haten'.; Maar 
ik zeg jullie: heb je vijand lief, zegen wie jou 
vervloekt, doe het goede voor wie jou haat en bid
voor wie jou met geweld wegvoert en vervolgt,- 
Mattay/Matteüs  5:43''

 ''Zij die beledigd zijn maar niet terug beledigen. 
Die verwijten horen maar niet antwoorden. Die 
in hun smart liefde en vreugde uitdelen. Over 
hen staat er in de schrift geschreven: Zij die van 
Elohim/G-d houden, zijn als het voortgaan van 
de macht van de zon. - Talmoed: Yoma 23a, Gitin 
36b, Shabbat 88b''

''Als je nu je schenking naar het altaar brengt en 
je daar herinnert dat je broeder enige wrok tegen 
je heeft,  laat je schenking dan daar op het altaar 
en ga. Herenig je eerst met je broeder en kom dan
je schenking doen. - Mattay/Matteüs  5:23-24''

'' Als een mens zegt, '' Ik zal zondigen en berouw 
tonen, en nog een keer zondigen'' aan hem wordt 
er geen kans (meer) gegeven om berouw te tonen.
(Als hij zegt) '' Ik zal zondigen en de Dag van de 
Verzoening zal verzoening schenken'' , Dan 
schenkt de dag van de verzoening geen 
verzoening. Want voor overtredingen die tussen 
Elohim en de mens zijn geeft de Dag van de 
Verzoening de uitkomst van verzoening. Maar 
voor overtredingen die tussen een mens en zijn 
naaste staan geeft de Dag van Verzoening enkel 
verzoening als hij zich verzoend met zijn naaste.
 - Mishnah: Yoma 8:9''


