
BBiijjbbeelltteekksstteenn  
 

“Denk niet dat ik gekomen ben om 
de Wet (Tora) of de Profeten af te 
schaffen. Ik ben niet gekomen om 
ze af te schaffen, maar om ze tot 

vervulling te brengen.  
Ik verzeker jullie: zolang de hemel 

en de aarde bestaan, blijft elke 
jota, elke tittel in de wet van 

kracht, totdat alles gebeurd zal 
zijn. (…) 

 
“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.1 

 
“Want dit is de liefde Gods, dat wij 

zijn geboden bewaren. En zijn 
geboden zijn niet zwaar.”20 

 

“Hier blijkt de volharding der 
heiligen, die de geboden Gods en 
het geloof in Jezus bewaren.”21 

 

“Doe de weg der leugen van mij 
wijken en schenk mij genadig uw 
Tora. Ik zal de weg uwer geboden 
lopen, want Gij verruimt mij het 

hart.”22 

EEEENN  

AANNDDEERREE  

JJEEZZUUSS  

 

DDIIEENNTT  UU    
‘‘JJEEZZUUSS  DDEE  GGRRIIEEKK’’    

OOFF  
  ‘‘JJEESSJJOOEEAA  DDEE  JJOOOODD’’??  

 “Want indien de eerste de 
beste een andere Jezus predikt, 
die wij niet hebben gepredikt… 

of een ander evangelie… 

dan verdraagt gij dat zeer wel.”  
(2 Kor. 11:4) 

 
 

 

VVeerrddeerr  lleezzeenn  
 

  YYeesshhuuaaHHaaTToorraahh..ccoomm  ((NNddll..))  

 MMeessssiiaaaannsseebbeewweeggiinngg..  

ssttaarrttppaaggiinnaa..nnll 
 

 
 

Schriftverwijzingen  
 

1 Mt. 5:17-19 Mt. 7:23 
2 Mt. 28:20  Mt. 19:17; 23:22 
3 Ha. 21:20  Mt. 24:12 
4 Fil. 2:12  Mc. 7:8-9 
5 Jac. 2:26  Lc. 16:17 
6 Gal. 2:16  Jh. 14:15, 21  
7 1Tim. 1:8  Jh. 15:10  
8 Rom. 10:4  Jh. 17:17 
9 1Joh. 3:4  Rm. 2:20; 7:7,12 
10 Rom. 2:13 Rm. 7:12,22,25 
11 Lc. 4:43  Rm. 8:4, 7 
12 Op. 5:10  1 Cor 7:9 
13 Jes. 2:3  Hebr. 10:16 
14 Hnd. 15:21 Jk. 1:25 
15 Jer. 31:33 2 Pe. 2:21 
16 Efe. 2:12  1 Joh. 2:3-5 
17 Rom. 2:18 Jes. 8, 56 
18 Lc. 18:8  Ps. 97:2; 119:18 
19 2 Pe. 2:21   Op. 11:19 

20 1 Joh. 5:3 Lc. 22:20 
21 Op. 14:12  De. 32:21, Da.7:25 
22 Ps. 119:29, 32 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBrrooeeddeerrss//zzuusstteerrss,, 
 

Jezus was een Joodse man. 

 Over de eeuwen ‘vergrieksten’ wij 

hem echter, net als zijn leer… 

 

WWaatt  bbeeddooeelleenn  wwiijj?? 

Een ‘Griekse’ Jezus leert dat de ‘Wet’ 

(Tora van Mozes) afgeschaft is.  

De ware Jezus echter, leerde zijn 

discipelen dat elke jota en tittel van de 

Tora van Mozes van kracht zou 

blijven!1  

Jesjoea’s (Jezus’) discipelen moesten 

deze lering bij de 

evangelieverkondiging doorgeven 

aan de rest van de wereld!2  

 

De eerste gemeente bestond dan ook 

uit ‘ijveraars voor de Wet (Tora)’3.  

Men onderhield dus net als Messias 

zelf o.a. Sabbat en Pesach.  

 

De Wet doet ons zonde kennen en 

wijst op Messias8, het volmaakte offer 

- maar daarnaast blijft het ook een 

levensleer voor ons leven in Jesjoea.  

 

WWaanntt  hheett  zziitt  zzoo::    

Gods Eeuwige Tora-Verbond werd 

in Jesjoea’s bloed vernieuwd.20 

 

RRoomm..  33::3311  zzeeggtt  ddaann  ooookk:: 

“Stellen wij door het geloof de Wet 

(Tora) buiten werking? Integendeel… 

…wij bevestigen de Wet juist.” 

 

 

Jesjoea en de Wet 

Een (ware) Jood weet dat uit werken 

alléén niemand behouden wordt6. 

Toch moest Jesjoea vaak optreden 

tegen wetticisme.  

Jesjoea en de apostelen waren echter 

wél voorstander van een wettig 

gebruik van de Tora!!7 

 

Wettig gebruik van de Wet is het leven 

naar Gods goede leefregels; niet om 

gered te worden, maar uit 

dankbaarheid en gehoorzaamheid.4 

Dat moet ook, want geloof zónder 

werken (der Wet) is immers ‘dood’5. 

 

Wij willen in Jesjoea niet zondigen  

(dat is: de Tora overtreden9)… 

 

Wij zijn in Jesjoea rechtvaardig 

verklaard, en wij wandelen dan ook 

rechtvaardig (Toragetrouw), om voor 

de Rechterstoel van Messias ook 

gerechtvaardigd te wórden.10 
 

 

EEeenn  aannddeerr  EEvvaannggeelliiee  

Jesjoea leerde het Evangelie van het 

Koninkrijk Gods11, waarin hij onder 

God, dat is: de Vader, als Koning in 

Jeruzalem zal heersen12 en de Tora 

zal instellen op aarde: 

 

“Want uit Sion zal de Wet (Tora) 

uitgaan en Jahweh’s Woord uit 

Jeruzalem.”13 

 

Niet alleen voor Joden 

De eerste gelovigen kregen 
noodzakelijkerwijs aanvankelijk 

slechts vier urgente geboden mee.  
Maar zij zouden uit de ‘Wet van de 

Liefde’ elke week verder leren: 
 

Want Mozes heeft van oude tijden af 
in elke stad mensen die hem prediken, 

want hij wordt elke sabbat in de 
synagogen voorgelezen.”14 

 

Jesjoea zei immers dat hij nog andere 
schapen had, en dat het ‘een herder 
en een kudde’ zou worden..! (Joh10) 

 

 

MMeessssiiaaaannssee  BBeewweeggiinngg    
 

Steeds meer gelovigen beginnen in te 

zien dat de Tora in ons hart gelegd 

is15, om deze te doen (!) – en dat het 

een voorrecht is het ‘Burgerschap van 

Israël’16 te ontvangen, met deze plicht! 

Ons geloof is enkel tegen een 
onwettig gebruik van de Tora.  

De Tora - zoals Jesjoea die uitlegde 
- is immers waar het op aankomt17 

bij het dienen van God, ook in 
Messias! 

 
Maar zal Jesjoea nog het geloof 

vinden als hij terugkomt?1  

Onderzoekt en keert terug naar het 
heilige gebod dat ons overgeleverd 

is, de Tora!19  

 


