Q&A
WAT ZIJN TALMIDIEM VAN JESJOEA?
Talmidiem van Jesjoea zijn Tora-leerlingen, die vanuit een verbintenis met
Jesjoea voor de Eeuwige willen leren leven.

Leren leven vanuit de verbintenis met Jesjoea:
2 Cor. 11:1–4
1 Och, verdroegt gij een weinig onverstand van mij! Maar dat doet gij ook. 2 Want
met een ijver G’ds waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één man, om u als
een reine maagd voor Masjiach te stellen. 3 Maar ik vrees, dat misschien, zoals de
slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige [en
loutere] toewijding aan Masjiach afgetrokken zullen worden. 4 Want indien de
eerste de beste een andere Jesjoea predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een
andere Roeach ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij
niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel.
Joh. 15:1–8
1 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. 2 Elke rank aan (in) Mij, die
geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij
meer vrucht drage. 3 Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft
in Mij, gelijk Ik in u. 4 Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet
aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. 5 Ik ben de wijnstok, gij
zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder
Mij kunt gij niets doen. 6 Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is
verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand.
7 Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het
zal u geworden. 8 Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij
zult mijn talmidiem zijn.

Jesjoea volgen:
Matt. 4:19–20
19 En Hij zeide tot hen: Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken.
20 Zij nu lieten terstond hun netten liggen en volgden Hem.
Matt. 9:9
9 En vandaar verder gaande zag Jesjoea iemand bij het tolhuis zitten, Matteüs
genaamd, en Hij zeide tot hem: Volg Mij. En hij stond op en volgde Hem.

Joh. 4:1–3
Toen nu de Heer vernam, dat de Farizeeën gehoord hadden, dat Jesjoea meer
talmidiem maakte en doopte dan Johannes, 2 – ofschoon Jesjoea niet zelf doopte,
maar zijn talmidiem – 3 verliet Hij Judea en vertrok weder naar Galilea.

WAT IS DAARBIJ DE WIL VAN DE EEUWIGE, ONZE
HEMELSE VADER?
Hij wil dat wij Hem vanuit Jesjoea en d.m.v. zijn Woord (in bijz. de Tora: de vijf
boeken van Mosjee) zullen leren kennen en liefhebben.
Joh. 17:3
Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige G’d, en Jesjoea
Masjiach, die Gij gezonden hebt.
Daarbij wil Hij ons gezamenlijk en individueel opvoeden tot volwassen zoons
en dochters, die in de olam haba (de toekomende wereld) een aandeel zullen
krijgen in Zijn Koninkrijk.

Van boven, opnieuw geboren:
Joh. 3:1–7
1 En er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nikodemus, een overste der
Joden; 2 deze kwam des nachts tot Hem en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij
van G’d gekomen zijt als leraar; want niemand kan die tekenen doen, welke Gij doet,
tenzij G’d met Hem is. 3 Jesjoea antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar,
Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk G’ds niet zien.
4 Nikodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is?
Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden?
5 Jesjoea antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt
uit water en Roeach (Geest), kan hij het Koninkrijk G’ds niet binnengaan. 6 Wat uit
het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Roeach geboren is, is roeach.
7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.

Kinderen van G’d onze Hemelse Vader geworden:
Joh. 1:12
Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om
kinderen G’ds te worden, hun, die in zijn naam geloven;

In verbintenis met Jesjoea, Zijn zonen geworden:
Gal. 3:26
Want gij zijt allen zonen van G’d, door het geloof, in Masjiach Jesjoea.

Gal. 4:6
En, dat gij zonen zijt – G’d heeft de Roeach zijns Zoons uitgezonden in onze
harten, die roept: Abba, Vader.
Rom. 8:14
Want allen, die door de Roeach G’ds geleid worden, zijn zonen G’ds.
Rom. 8:29–30
29 Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot
gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn
onder vele broederen; 30 en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook
geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij
gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.
Hebr. 2:10
Want het voegde Hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele
zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner behoudenis door lijden heen
zou volmaken.
2 Cor. 6:18
en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en
dochteren zijn, zegt de Eeuwige, de Almachtige.
Hebr. 12:7
Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: G’d behandelt u als zonen. Want is er wel een
zoon, die door zijn vader niet getuchtigd wordt?
Hebr. 12:5
en gij hebt de vermaning vergeten, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht
de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt,

Onze Hemelse Vader wil ons door de Tora vanuit onze verbintenis
met Jesjoea opvoeden:
2 Tim. 3:16
Elk van G’d ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen,
te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,
Titus 2:11–12
11 Want de genade G’ds is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, 12 om ons
op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende,
bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven,

zodat wij in de olam haba (de toekomende wereld) een aandeel
zullen krijgen in Zijn Koninkrijk:
Rom. 8:17
17 Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van G’d, en
medeërfgenamen van Masjiach; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om
ook te delen in zijn verheerlijking.
Rom. 8:32
32 Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen
overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?
Ef. 1:13–14
13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer
behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met
de Roeach haKodesj der belofte, 14 die een onderpand is van onze erfenis, tot
verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.
Col. 3:23-24
23 Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Heer en niet voor
mensen; 24 gij weet toch, dat gij van de Heer tot vergelding de erfenis zult
ontvangen. Gij dient Masjiach als Heer.

WELKE PLAATS HEEFT DE ROEACH HAKODESJ (HEILIGE
GEEST) HIERBIJ?
Het is de Roech haKodesj (HG) die in zijn functie als de Roeach van de
Masjiach ons met Jesjoea verbindt.

De Roech haKodesj (HG) verheerlijkt Jesjoea:
Joh. 16:12–15
Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; 13 doch wanneer
Hij komt, de Roeach der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid;
want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de
toekomst zal Hij u verkondigen. 14 Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het
mijne nemen en het u verkondigen. 15 Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom
zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen.
Wij ontvingen de Roech haKodesj (HG) als de Roeach van de Masjiach toen
Jesjoea naar de Eeuwige terug ging:

Joh. 7:37–39
37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jesjoea en riep, zeggende:
Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! 38 Wie in Mij gelooft, gelijk de
Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 39 Dit zeide
Hij van de Roeach, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden;
want de Roeach was er nog niet, omdat Jesjoea nog niet verheerlijkt was.
De Roeach haKodesj verbindt ons als de Roeach van de Masjiach met Jesjoea.
Als we de Roeach van de Masjiach niet in ons hebben, horen wij niet bij
Jesjoea:
Rom. 8:7–10
7 Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen G’d; want het
onderwerpt zich niet aan de wet G’ds; trouwens, het kan dat ook niet: 8 zij, die in
het vlees zijn, kunnen G’de niet behagen. 9 Gij daarentegen zijt niet in het vlees,
maar in de Roeach, althans, indien de Roeach G’ds in u woont. Indien iemand echter
de Roeach van Masjiach niet heeft, die behoort Hem niet toe. 10 Indien Masjiach in
u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de Roeach is leven
vanwege de gerechtigheid.

WAT BETEKENT HET OM VOL TE ZIJN VAN DE ROEACH
HAKODESJ?
Het betekent, dat wij vanuit Jesjoea ons leven bewust laten beïnvloeden door
de Eeuwige. We zijn vol van de Roeach haKodesj als we volkomen worden
beïnvloed door de Roeach haKodesj. Als iemand onder invloed van alcohol is,
dan merken wij dit meteen. En natuurlijk is dit niet goed! Maar als iemand vol is
van de Roeach haKodesj, dan merken wij dit ook meteen! Hij of zij zal dan de
Eeuwige door Jesjoea groot maken. Zijn of haar leven is dan vol van wie
Jesjoea is en hij of zij zal de Eeuwige loven, prijzen en aanbidden!

Op Sjavoeot werden de volgelingen van Jesjoea vervuld met de
Roeach haKodesj:
Hand. 2:1–4
1 En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. 2 En eensklaps
kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het
gehele huis, waar zij gezeten waren; 3 en er vertoonden zich aan hen tongen als van
vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; 4 en zij werden allen
vervuld met de Roeach haKodesj en begonnen met andere tongen te spreken,
zoals de Roeach het hun gaf uit te spreken.

Leven onder invloed van de Roeach haKodesj:
Ef. 5:18
En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de
Roeach,
Als een lokaal lichaam (gemeenschap) van Tora-leerlingen, vertegenwoordigen
wij samen het werk en de bediening van onze Rabbi Jesjoea de Masjiach.
Daarbij zijn de gaven van de Roeach haKodesj van groot belang.
Rom. 12:3–8
3 Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u:
koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot
bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat G’d elkeen in het bijzonder heeft
toebedeeld. 4 Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet
alle dezelfde werkzaamheden hebben, 5 zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in
Masjiach, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander. 6 Wij hebben nu
gaven, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is: 7 profetie, naar gelang
van ons geloof; wie dient, in het dienen; wie onderwijst, in het onderwijzen; 8 wie
vermaant, in het vermanen; wie mededeelt, in eenvoud; wie leiding geeft, in ijver; wie
barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid.

De bediening van Jesjoea, die door zijn Lichaam, de lokale geloofsgemeenschap van talmidiem wordt voortgezet:
1 Cor. 12:28–31
28 En G’d heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten
tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing,
(bekwaamheid) om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen.
29 Zijn zij soms allen apostelen? Allen profeten? Allen leraars? Allen krachten?
30 Hebben soms allen gaven van genezing? Spreken soms allen in tongen?
Vertolken zij soms allen? 31 Streeft dan naar de hoogste gaven. En ik wijs u een
weg, die nog veel verder omhoog voert.
Vanuit onze verbintenis met Jesjoea, behoren wij te streven naar de gaven van
de Roeach haKodesj. Doen wij dit?
Wat is profetie? Profetie is vermanend, bemoedigend, waarschuwend namens
de Eeuwige spreken. Streven wij naar deze gave?
En natuurlijk zijn er ook andere gaven. Bijv.: spreken in tongen. Spreken wij in
tongen? Wat is spreken in tongen? Spreken in tongen is door middel van de
Roeach haKodesj vanuit uw roeach de eeuwige in onverstaanbare klanken
grootmaken of een boodschap doorgeven. In het laatste geval behoort er een
uitleg bij te zijn.

Het werk van de Roeach haKodesj in het lokale Lichaam van
Jesjoea, de geloofsgemeenschap van Zijn talmidiem (Tora –
leerlingen):
1 Cor. 12:1-11
1 Ten aanzien van de uitingen van de Roeach, broeders, wil ik u niet onkundig
laten. 2 Gij weet, dat gij, toen gij nog heidenen waart, u blindelings naar de stomme
afgoden liet heendrijven. 3 Daarom maak ik u bekend, dat niemand, door de Roeach
G’ds sprekende, zegt: Vervloekt is Jesjoea; en dat niemand kan zeggen: Jesjoea is
Here, dan door de heilige Roeach.
4 Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Roeach; 5 en er is
verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here; 6 en er is
verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde G’d, die alles in allen werkt.
7 Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Roeach gegeven tot welzijn van
allen. 8 Want aan de een wordt door de Roeach gegeven met wijsheid te spreken,
en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Roeach; 9 aan de een
geloof door dezelfde Roeach en aan de ander gaven van genezingen door die ene
Roeach; 10 aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een
het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een
ander vertolking van tongen. 11 Doch dit alles werkt één en dezelfde Roeach, die
een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.

Het streven naar de gaven van de Roeach haKodesj:
1 Cor. 14:1–40
1 Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven van de Roeach, doch vooral naar het
profeteren. 2 Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot
G’d, want niemand verstaat het; door de Roeach spreekt hij geheimenissen.
3 Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en
bemoedigend. 4 Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, maar wie profeteert,
sticht de gemeente. 5 Ik wilde wel, dat gij allen in tongen spraakt, maar liever nog,
dat gij profeteerdet. Wie profeteert, is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het
ook uitlegt, zodat de gemeente stichting ontvangt. 6 En nu, broeders, als ik tot u kom
en spreek in tongen, wat nut zal ik u brengen, als ik mij niet tot u richt, of met een
openbaring, of met kennis, of met profetie, of met onderricht? 7 Hoe toch zal men
zelfs bij onbezielde dingen, die geluid geven, fluit of citer, als zij geen verschil in toon
doen horen, te weten komen wat op de fluit of de citer gespeeld wordt? 8 Immers,
indien de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie zal zich gereed maken tot de strijd?
9 Evenzo, indien gij met uw tong geen verstaanbare volzin spreekt, hoe zal men het
gesprokene begrijpen? Gij zoudt immers in de lucht spreken? 10 Er zijn wie weet hoe
vele soorten van klanken in de wereld en niets is zonder zijn eigen klank. 11 Indien ik
nu de betekenis van een klank niet ken, zal ik voor iemand, die spreekt, een vreemde
zijn en de spreker zal voor mij een vreemde zijn. 12 Zo moet ook gij, omdat gij naar
geestelijke gaven streeft, trachten uit te munten tot stichting van de gemeente.
13 Derhalve moet hij, die in een tong spreekt, bidden, dat hij het moge uitleggen.
14 Want indien ik bid in een tong, bidt mijn roeach wel, maar mijn verstand blijft
onvruchtbaar. 15 Hoe staat het dan? Ik zal bidden met mijn roeach, maar ook

bidden met mijn verstand; ik zal lofzingen met mijn roeach, maar ook lofzingen met
mijn verstand. 16 Want anders, indien gij een zegen uitspreekt met uw Roeach, hoe
zal iemand, die als toehoorder aanwezig is, op uw dankzegging zijn amen spreken?
Hij weet immers niet, wat gij zegt. 17 Want gij dankt wel goed, doch de ander wordt
er niet door gesticht. 18 Ik dank G’d, dat ik meer dan gij allen in tongen spreek;
19 maar in de gemeente wil ik liever vijf woorden met mijn verstand spreken, om ook
anderen te onderwijzen, dan duizenden woorden in een tong.
20 Broeders, weest geen kinderen in het verstand, maar in de boosheid; wordt in
het verstand volwassen. 21 In de wet staat geschreven: Door lieden van een andere
taal en door lippen van vreemden zal Ik tot dit volk spreken, en toch zullen zij naar
Mij niet luisteren, zegt de Here. 22 Derhalve zijn de tongen een teken niet voor hen,
die geloven, maar voor de ongelovigen; de profetie echter is niet voor de
ongelovigen, maar voor hen, die geloven.
23 Indien dan de gehele gemeente bijeengekomen is en allen in tongen spreken,
en er komen toehoorders of ongelovigen binnen, zullen zij niet zeggen, dat gij
wartaal spreekt? 24 Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of
toehoorder binnen, dan wordt hij door allen weerlegd, wordt hij door allen doorgrond,
25 het verborgene van zijn hart komt aan het licht en hij zal zich ter aarde werpen,
G’d aanbidden en belijden, dat G’d inderdaad in uw midden is.
26 Hoe staat het dan, broeders? Telkens als gij samenkomt, heeft ieder iets: een
psalm of een lering of een openbaring of een tong of een uitlegging; dat alles moet
tot stichting geschieden. 27 Indien er in tongen spreken, laten het er twee, ten
hoogste drie zijn, ieder op zijn beurt, en laat één uitleg geven. 28 Is er echter geen
uitlegger, dan moet men zwijgen in de gemeente, maar tot zichzelf en tot G’d
spreken. 29 Wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren, en de
anderen moeten het beoordelen. 30 Maar indien aan een ander, die daar gezeten is,
een openbaring ten deel valt, moet de eerste zwijgen. 31 Want gij kunt allen één voor
één profeteren, opdat allen lering en allen opwekking erdoor ontvangen. 32 En de
geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen, 33 want G’d is geen G’d
van wanorde, maar van vrede.
34 Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeenten
zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten ondergeschikt
blijven, zoals ook de wet zegt. 35 En als zij iets willen te weten komen, moeten zij
thuis haar mannen om opheldering vragen; want het staat lelijk voor een vrouw te
spreken in de gemeente. 36 Of is het woord G’ds bij u begonnen? Of heeft het alleen
u bereikt? 37 Indien iemand meent een profeet of geestelijk mens te zijn, laat hij dan
wèl weten, dat hetgeen ik u schrijf, een gebod des Heren is. 38 Maar als iemand
hiermede niet rekent, dan wordt met hem niet gerekend. 39 Zo dan, mijn broeders,
streeft ernaar te profeteren, en belemmert het spreken in tongen niet. 40 Laat
alles betamelijk en in goede orde geschieden.

WAT BEDOELT JESJOEA MET: ‘MAAK AL DE VOLKEREN
TOT MIJN TALMIDIEM (DISCIPELEN)’ ?
In het Grieks staat er niet: ‘maak talmidiem van alle volkeren’. Er staat:
‘discipel’ (=werkwoord), d.w.z. ‘onderwijs’ alle volkeren! Dat betekent dat wij
anderen vanuit ons leven behoren te onderwijzen wat het inhoudt om
talmidiem (Tora - leerlingen) van Jesjoea te zijn.
Matt. 28:16–20
16 En de elf talmidiem vertrokken naar Galilea, naar de berg, waar Jesjoea hen
bescheiden had. 17 En toen zij Hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden.
18 En Jesjoea trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in
de hemel en op [de] aarde. 19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn
talmidiem en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen
Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20 En zie, Ik ben met u
al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

BEHOREN TALMIDIEM (TORA-LEERLINGEN) VAN
JESJOEA ZICH TE LATEN ONDERWIJZEN DOOR HET
RABBIJNSE JODENDOM?
Er valt natuurlijk altijd te leren van het rabbijnse Jodendom. Maar wij zijn geen
volgelingen van het rabbijnse Jodendom. Wij zijn volgelingen van het
Messiasbelijdend Jodendom! Want wij volgen Jesjoea de Messias en Zijn
Tora–leer. Wij behoren daarom ook meer de Tora-leer van Jesjoea te
bestuderen, dan die van het rabbijnse Jodendom. En natuurlijk kan het
rabbijnse Jodendom ons hierbij helpen. Bestuderen wij de Tora-leer van
Jesjoea? Want dit is heel belangrijk. Het is onze ‘Halacha’. Dat wil zeggen: het
is de weg van waaruit wij de Tora van Mosje leren uitvoeren.

Leer van de Tora-uitleg van het Rabbijnse Jodendom:
Matt. 23:1–4
1 Toen sprak Jesjoea tot de scharen en tot zijn talmidiem, 2 zeggende: De
schriftgeleerden en de Farizeeën hebben zich gezet op de stoel van Mosjee. 3 Alles
dan, wat zij u ook zeggen, doet dat en onderhoudt dat, maar doet niet naar hun
werken, want zij zeggen het wel, maar doen het niet. 4 Zij binden zware lasten bijeen
en leggen die op de schouders der mensen, maar zelf willen zij ze met hun vinger
niet verroeren.
Matt. 13:52
Hij zeide tot hen: Daarom is iedere schriftgeleerde, die een talmied geworden is van
het Koninkrijk der hemelen, gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn voorraad
nieuwe en oude dingen te voorschijn brengt.

De talmidiem van Jesjoea behoren niet de Tora sjeba’al pee (de
mondelinge overlevering van het rabbijnse Jodendom) te
accepteren als de hoogste autoriteit:
Matt. 15:1–9
1 Toen kwamen uit Jeruzalem Farizeeën en schriftgeleerden tot Jesjoea en vroegen:
2 Waarom overtreden uw talmidiem de overlevering der ouden? 3 Immers, zij
wassen hun handen niet, wanneer zij brood eten. Hij antwoordde hun en zeide:
Waarom overtreedt ook gij ter wille van uw overlevering (zelfs) het gebod G’ds?
4 Want G’d heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder, en: Wie vader of moeder
vervloekt, zal de dood sterven. 5 Maar gij zegt: Wie tot zijn vader of zijn moeder zegt:
Het is offergave, al wat gij van mij hadt kunnen trekken, behoeft zijn vader of zijn
moeder niet te eren. 6 Zo hebt gij het woord G’ds van kracht beroofd ter wille van
uw overlevering. 7 Huichelaars, terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, zeggende:
8 Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. 9 Tevergeefs eren zij
Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
Marcus 7:8–9
8 Gij verwaarloost het gebod G’ds en houdt u aan de overlevering der mensen.
9 En Hij zeide tot hen: Het gebod G’ds stelt gij wel fraai buiten werking om úw
overlevering in stand te houden.
Marcus 7:13
13 En zo maakt gij het woord G’ds krachteloos door uw overlevering, die gij
overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij vele.

De talmidiem van Jesjoea behoren zijn Tora-onderwijs als hoogste
autoriteit te zien:
Kol. 2:6–8
6 Nu gij Masjiach Jesjoea, de Heer, aanvaard hebt, wandelt in Hem, 7 geworteld
en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u
geleerd is, overvloeiende in dankzegging. 8 Ziet toe, dat niemand u medeslepe door
zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der
mensen, met de wereldgeesten en niet met Masjiach,
Matt. 5:17
17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben
niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.

WAT VOOR LEER BRACHT JESJOEA?
Jesjoea onderwees de Tora! Talmidiem van Jesjoea zijn Tora-leerlingen van
Rabbi Jesjoea. Zij volgen hun Heer en zijn leer. Wij vinden de Tora-leer van
Jesjoea in de geschriften van het Brit haChadasja (Nieuwe Verbond). In de vier
besarot (evangeliën) lezen we over het Tora-onderwijs van Jesjoea en ook in de
rest van het Nieuwe Verbond vinden we de Tora-leer van Jesjoea, zoals Hij
deze heeft doorgegeven aan zijn volgelingen. Het is erg belangrijk om de Tora
van Mosjee te bestuderen, maar dit mag niet ten koste gaan van het
bestuderen van de Tora-leer van Jesjoea. We behoren de Tora van Mosjee te
bestuderen om die vanuit de Tora-leer van Jesjoea uit te voeren. Bestuderen
wij de Tora-leer van Jesjoea? Onderhouden wij zijn mitswot (opdrachten)?

De leer van Jesjoea is de juiste Tora-leer:
Matt. 5:17–20
17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben
niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. 18 Want voorwaar, Ik zeg u:
Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de
wet, eer alles zal zijn geschied. 19 Wie dan één 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. 20 Want
Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der
schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet
binnengaan.

Jesjoea is onze Tora-leraar:
Joh. 1:50
Natanaël antwoordde Hem: Rabbi, Gij zijt de Zoon van G’d, Gij zijt de Koning van
Israël!
Joh. 3:1–2
En er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nikodemus, een overste der
Joden; 2 deze kwam des nachts tot Hem en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij
van G’d gekomen zijt als leraar; want niemand kan die tekenen doen, welke Gij doet,
tenzij G’d met Hem is.
Matt. 4:23
23 En Hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het
evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk.

Lucas 4:14–15
14 En Jesjoea keerde in de kracht des Geestes terug naar Galilea. En de roep over
Hem ging uit door de gehele streek. 15 En Hij leerde in hun synagogen en werd door
allen geprezen.
Lucas 4:31-32
31 En hij daalde af naar Kafarnaüm, een stad in Galilea, en Hij leerde hen geregeld
op de sabbat. 32 En zij stonden versteld over zijn leer, want zijn woord was met
gezag.
Marcus 1:21–22
21 En zij kwamen te Kafarnaüm en terstond op de sabbat ging Hij naar de synagoge
en leerde. 22 En zij stonden versteld over zijn leer, want Hij leerde hen als
gezaghebbende, en niet als de schriftgeleerden.
Marcus 12:14a
13 En zij zonden tot Hem enige van de Farizeeën en van de Herodianen om Hem in
een strikvraag te vangen. 14 En zij kwamen en zeiden tot Hem: Meester, wij weten,
dat Gij waarachtig zijt en dat Gij U aan niemand stoort; want Gij ziet de mensen niet
naar de ogen, maar Gij leert de weg G’ds in waarheid.
Marcus 6:1–2
1 En Hij vertrok vandaar en kwam in zijn vaderstad, en zijn talmidiem volgden Hem.
2 En toen de sabbat aangebroken was, begon Hij te leren in de synagoge. En zeer
velen van die Hem hoorden, stonden versteld en zeiden: Waar heeft Hij deze dingen
vandaan en wat is dat voor een wijsheid, die Hem gegeven is? En zulke krachten, als
door zijn handen geschieden?
Lucas 4:44
En Hij predikte in de synagogen van Judea.
Marcus 12:35
35 En Jesjoea antwoordde bij zijn onderwijs in de tempel en zeide: Hoe zeggen de
schriftgeleerden, dat de Masjiach een zoon van David is?
Matt. 7:12
Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet
en de profeten.
Matt. 22:34–40
34 Toen de Farizeeën gehoord hadden, dat Hij de Sadduceeën tot zwijgen had
gebracht, kwamen zij bijeen, 35 en één van hen, een wetgeleerde, vroeg, om Hem te
verzoeken: 36 Meester, wat is het grote gebod in de wet? 37 Hij zeide tot hem: Gij

zult de Here, uw G’d, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met
geheel uw verstand. 38 Dit is het grote en eerste gebod. 39 Het tweede, daaraan
gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangt
de ganse wet en de profeten.

Talmidiem van Jesjoea behoren Zijn Tora-leer te volgen:
Lucas 6:46–49
46 Wat noemt gij Mij Heer, Heer, en doet niet wat Ik zeg? 47 Een ieder, die tot Mij
komt en mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u tonen aan wie hij gelijk is. 48 Hij is
gelijk aan iemand, die bij het bouwen van een huis diep gegraven en het fundament
op de rots gelegd heeft. Toen een watervloed kwam en de stroom tegen dat huis
aansloeg, kon hij het niet aan het wankelen brengen, omdat het goed gebouwd was.
49 Doch wie hoort en het niet doet, is gelijk aan iemand, die een huis op de grond
bouwt zonder fundament. Toen de stroom daar tegenaan sloeg, stortte het terstond
in en het huis werd één grote bouwval.
Lucas 8:19–21
19 Zijn moeder en broeders kwamen tot Hem en zij konden Hem niet bereiken
vanwege de schare. 20 Men boodschapte Hem: Uw moeder en uw broeders staan
buiten en willen U zien. 21 Hij antwoordde echter en zeide tot hen: Mijn moeder en
mijn broeders zijn dezen, die het woord G’ds horen en doen.
Joh. 14:15
15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.
Joh. 14:23–24
21 Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij
liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan
hem openbaren.
22 Judas, niet Iskariot, zeide tot Hem: Heer, en hoe komt het, dat Gij Uzelf aan ons
zult openbaren en niet aan de wereld? 23 Jesjoea antwoordde en zeide tot hem:
Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem
liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.
Joh. 13:12–17
Toen Hij dan hun voeten gewassen had en zijn klederen aangedaan en weder plaats
genomen had, zeide Hij tot hen: Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb? 13 Gij noemt Mij
Meester en Heer, en gij zegt dat terecht, want Ik ben het. 14 Indien nu Ik, uw Heer en
Meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen;
15 want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet, gelijk Ik u gedaan
heb. 16 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn heer, noch een
gezant boven zijn zender. 17 Indien gij dit weet, zalig zijt gij, als gij het doet.

JESJOEA ZEGT IN JOH. 10:27 DAT ZIJN SCHAPEN NAAR
ZIJN STEM LUISTEREN EN HEM VOLGEN. WAT BETEKENT
DIT?
De schapen van Jesjoea zijn Zijn talmidiem (volgelingen). Zij zijn Zijn Toraleerlingen. Waarom? Omdat zij luisteren naar hun herder. Hun herder is hun
Tora-leraar, hun Rabbi. Wat betekent het dat ‘zij naar Zijn stem luisteren en
Hem volgen’? Dit betekent dat de talmidiem van Jesjoea Zijn leiding in hun
leven ervaren. Ze volgen niet zomaar een leer, maar hun Heer! Ervaren wij de
leiding van Jesjoea in ons leven? Zoeken wij zijn leiding? Luisteren wij naar
Zijn stem? En niet alleen luisteren de schapen (Tora-leerlingen) van Jesjoea
naar Zijn stem, ze volgen Hem ook! Ze doen wat Jesjoea van hen vraagt! Doen
wij wat Jesjoea van ons vraagt?
Joh. 10:11–16
11 Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen;
12 maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de
wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht – en de wolf rooft ze en jaagt
ze uiteen – 13 want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte. 14 Ik
ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, 15 gelijk Mij de
Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. 16 Nog
andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij
zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder.
Joh. 10:27-30
27 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, 28 en Ik
geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en
niemand zal ze uit mijn hand roven. 29 Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles
te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. 30 Ik en de Vader zijn
één.
Verder staat er dat ‘Mijn schapen horen naar Mijn stem’. Hoewel wij ieder
persoonlijk Jesjoea behoren te leren volgen, behoren wij ook te leren om Hem
samen te volgen! Er staat niet: ‘Mijn schaap hoort naar mijn stem’, er staat:
‘Mijn SCHAPEN horen naar mijn stem.’ Dus wij behoren SAMEN te leren
luisteren naar Jesjoea en ELKAAR te helpen om Hem te volgen.
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