RYHULQWROHUDQWLH ODVLNHUJHQV«

„Intolerantie is iets van de monotheïstische
godsdiensten; zij zeggen: „er is maar één God”,
en dus is er voor hen maar één waarheid, en
dan is al het andere afgoderij en een bedreiging
en wordt dus te vuur en te zwaard bestreden.”
PHHHHQV"
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In den beginne was het Woord en het Woord was
bij God en het Woord was God.  Dit was in den
beginne bij God.  Alle dingen zijn door het Woord
geworden en zonder Dit is geen ding geworden, dat
geworden is.  In het Woord was Leven en het Leven
was het Licht der mensen;  en het Licht schijnt in de
duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.
 Er trad een mens op, van God gezonden, wiens
naam was Johannes;  deze kwam als getuige om
van het Licht te getuigen, opdat allen door hem
geloven zouden.  Hij was het Licht niet, maar was
om te getuigen van het Licht.

Het waarachtige Licht, dat ieder mens verlicht,
was komende in de wereld. Hij was in de wereld,
en de wereld is door Hem geworden, en de wereld
heeft Hem niet gekend.  Hij kwam tot het Zijne, en
de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.  Doch
allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij
macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun,
die in Zijn Naam geloven;  die niet uit bloed, noch
uit de wil van het vlees, noch uit de wil van een
man, maar uit God geboren zijn.  Het Woord is
Vlees geworden en Het heeft onder ons gewoond
en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd,
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een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de
Vader, vol van genade en waarheid.  Johannes
heeft van Hem getuigd en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van Wie ik zei: Die na mij komt, is
voor mij geweest, want Hij was eer dan ik.  Immers
uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade;  want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus
Christus gekomen.  Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die aan de boezem van
de Vader is, die heeft Hem doen kennen.
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«JHQDGH HQZDDUKHLG«
♦ genade - charis - chesed (toch toegang tot de
Boom des Levens): genade, goedertierenheid
– ook: gave, dat wat vreugde geeft, gratie, gratieus

♦ waarheid - aletheia - ’emeth/’emunah (een moeder voor haar kinderen): waarheid, trouw, steun
– ook: integriteit, waarachtigheid

♦ Dé twee Karakter-eigenschappen van JaHUaH
in heel de Tanakh (Eerste Testament)
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♦ God spreekt tot Mosheh over Zichzelf:

♦ De knecht van ’Abraham die zich heel mooi door
God JaHUaH geleid ziet in zijn zoektocht naar
een echtgenote voor Jitschaq
26

Toen viel de man op zijn knieën, boog zich neer
voor JaHUaH;

27

En hij zei: „Geloofd zij JaHUaH, de God van
mijn heer ’Abraham, Die jegens mijn heer
Zijn goedertierenheid en Zijn trouw/waarheid
niet losgelaten heeft; wat mij aangaat,
JaHUaH heeft mij op deze weg geleid,
naar de familie van de broers van mijn heer.”

6

Toen JaHUaH voor zijn aangezicht voorbijging,
riep JaHUaH: JaHUaH, God, barmhartig en
genadig, lankmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid/trouw.

3VDOP
Alle paden van JaHUaH zijn goedertierenheid en waarheid/trouw, voor degenen die
Zijn verbond en Zijn getuigenissen bewaren.

10 [Kaph]

+DOOHOX
+DOOHOX-D+
D+

+DOOHOX
+DOOHOX-D+
D+

3VDOP

3VDOP

♦ profetisch over Jeshu‘ah:

♦ een gebed van David

Toen zei Ik: „Zie, Ik kom; in de boekrol is van Mij
geschreven.
9 Ik heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen;
en Uw Torah is temidden van mijn ingewanden.
10 Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente; zie, mijn lippen bedwing Ik niet; JaHUaH! U weet
het.
11 Uw gerechtigheid bedek Ik niet temidden van Mijn
̷ ̷̻̯͋̀͘͟͠͠] spreek Ik
hart; Uw waarheid en Uw heil [̯͐
uit; Uw goedertierenheid en Uw trouw/waarheid
verberg Ik niet in de grote gemeente. …”
8

14

O God! de hovaardigen staan tegen mij op, en
de vergaderingen van de tirannen zoeken mijn
ziel; en zij stellen U niet voor hun ogen.

15

Maar U, Heer, bent een barmhartig en genadig
God, lankmoedig, en groot van goedertierenheid en waarheid/trouw.

♦ David had goed geluisterd naar wat JaHUaH
tot Mosheh over Zichzelf had gezegd
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Een psalm. Zing voor JaHUaH een nieuw lied;
want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn rechterhand,
en de arm van Zijn heiligheid heeft Hem redding
gegeven.
2 JaHUaH heeft Zijn Heil [̸̷̻͋͋̀͘͠ ̯͟͏ - Zijn Jeshu‘ah]
bekend gemaakt; Hij heeft Zijn gerechtigheid
geopenbaard voor de ogen van de volken.
3 Hij is gedachtig geweest aan Zijn goedertierenheid, en aan Zijn waarheid/trouw aan het huis
van Isra’el; en al de einden van de aarde hebben
gezien het Heil [̶̻̯͋̀͘͟͠͏ - Jeshu‘ah] van onze God.
4 Juich voor JaHUaH, u gehele aarde! roep uit van
vreugde, en zing vrolijk, en psalmzing.
1
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Psalmzing voor JaHUaH met de harp, met de
harp en met de stem van gezang,
6 Met trompetten en bazuinengeklank; juich voor
het aangezicht van de Koning JaHUaH.
7 De zee bruise met haar volheid, de wereld met
degenen, die daarin wonen.
8 Dat de rivieren met de handen klappen, dat
tegelijk de gebergten vreugde bedrijven,
9 voor het aangezicht van JaHUaH, want Hij komt,
om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in
gerechtigheid, en de volken in alle rechtmatigheid.
5
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♦ laatste verzen van deze profeet:
18 Wie is een God als U, die de ongerechtigheid
vergeeft en de overtreding van het overblijfsel
van zijn erfdeel voorbijgaat, die zijn toorn niet
voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen
heeft in goedertierenheid (chesed)!
19 Hij zal zich wederom over ons ontfermen, Hij zal
onze ongerechtigheden vertreden. Ja, U zult al
onze zonden werpen in de diepten van de zee.
20 U zult trouw (’emet) bewijzen aan Ja‘aqobh,
goedertierenheid (chesed) aan ’Abraham,
net zo als U van oude dagen af aan onze
vaderen hebt gezworen.

GHUDEELMQVMRRGVHOHHU
GHJHORRIVDUWLNHOHQYDQ0DLPRQLGHV
♦ God bestaat
♦ God is één

♦ De Thora is door God
aan Mozes gegeven
– geen Heilige Drie-eenheid ♦ Er zal nooit een nieuwe
Thora komen
♦ God is geest; niet fysiek
– ook geen aanvullingen
♦ God is eeuwig
♦ God weet alles van ons
♦ God is de enige om te
♦ God beloont wie de geaanbidden
boden naleven en straft
♦ God openbaarde Zich
wie ze overtreden
door de Joodse profeten
♦ De Messias zal komen
♦ Mozes is de voornaamste
♦ Ooit zullen de doden
profeet
opstaan
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♦ over wat ‘Mozes’ in die tijd betekende:
45 Denk niet, dat Ik u zal aanklagen bij de Vader,
uw aanklager is ‘Mozes’, op wie u uw hoop
gevestigd hebt.
– ‘de aanklager’ – wie is dat ? (bijv. Opb.12:10)

♦ ‘Mozes’ was de prestatie-gerichte leer van de
Farizeeën – de ‘mondelinge Torah’ met honderden ge- en verboden en vol veroordeling
– later: basis van de Talmud, waarop het huidige
rabbijnse jodendom is gebaseerd
– vol eigenwijsheid (wij t.o. zij) en… intolerantie !
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♦ „wij hebben de enige
waarheid, wij weten
hoe het moet, jullie
zijn niks waard!”

♦ „ik ben gered door
Gods heerlijke genade
en Zijn enorme trouw;
die is er voor iedereen!”

LVKHWLQWROHUDQWDOVLNGHOLQNHURSWLH
HQGXVKHWUDEELMQVHMRGHQGRP DIZLMV"

-H]XVZDV DOOHHQ LQWROHUDQW
WHJHQRYHUGHLQWROHUDQWHQ
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En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is van de besnijdenis, vanwege de waarheid
van God, opdat Hij bevestigen zou de beloften van
de vaderen; 9 En de volken God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken; gelijk geschreven
is: Daarom zal ik U belijden onder de volken, en Uw
Naam lofzingen. 10 En wederom zegt Hij: Weest
vrolijk, u volken met Zijn volk! 11 En wederom: Loof
JaHUaH*, al u volken, en prijst Hem, al u natiën!
12 En wederom zegt Jesha-jahu: Er zal zijn de
Wortel van Jessai, en Die opstaat, om de volken te
leiden; op Hem zullen de volken hopen.
8
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