
2 Introductie 

De Bijbel is aan de mensheid gegeven om de Schepper en Zijn Verlosser te leren kennen. Al vele 

eeuwen is het Oude Testament gedegradeerd tot een tweede plaats ten opzichte van het Nieuwe 

Testament. Hiermee werd in essentie de canon van de Schrift als geheel teniet gedaan en wordt een 

groot deel van het licht dat het Woord wil verspreiden onder een korenmaat gezet. Gevolg:  enorme 

misinterpretaties  van het Woord  en gerechtelijke dwaling   wordt bedreven door hen die meenden 

in waarheid te handelen maar in werkelijkheid misleid zijn.  

De verdeling van de Bijbel in een oud en een nieuw testament is een ongelukkig gekozen benaming 

die we te danken hebben aan Jerome die de Latijnse Vulgata tot stand bracht. Jesjoea en zijn 

volgelingen begrepen dat de Schrift is opgebouwd uit de Torah, de Profeten en de geschriften, die te 

samen de Tanach genoemd worden. De evangeliën, de brieven en de Openbaring van Johannes 

werden eeuwen later pas verzameld en toegevoegd. Dit waren weliswaar belangrijke commentaren 

op de Tanach, ze waren echter nooit bedoeld om de Tanach te vervangen of in belang te overstijgen. 

Dit boek is niet zozeer bedoeld om de schade te onderzoeken die het eeuwenlange negeren en 

verkeerd begrijpen van de Schrift veroorzaakt heeft, maar vooral om opnieuw de draad op te pakken 

met het licht dat in deze tijd uit genade aan ons gegeven wordt. De Apostolische geschriften 

bevestigen dat Jesjoea en Paulus voor ogen hadden om gelovigen de profetische rol en het belang 

van de Messias te laten begrijpen zoals weergegeven in de Torah en de Profeten. Een paar teksten 

waaruit je dat kunt opmaken zijn: 

Johannes 5:39 U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn 

het die van Mij getuigen.  

Johannes 5:46,47 Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven. 

Maar als u zijn Schriften niet gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven? 

Lucas 24:27 En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem 

geschreven was. 

Romeinen 1:1,2 Paulus, een dienstknecht van Jesjoea de Messias, een geroepen apostel,  

afgezonderd tot het Evangelie van God, dat Hij tevoren beloofd  had door Zijn profeten, in de heilige 

Schriften, ten aanzien van Zijn Zoon, 

Handelingen 28:23 En nadat zij voor hem een dag vastgesteld hadden, kwamen er velen naar de 

plaats waar hij verbleef. Hij legde het Koninkrijk van God aan hen uit en getuigde ervan, en hij 

probeerde hen, van 's morgens vroeg tot de avond toe,  zowel uit de Wet van Mozes als uit de 

Profeten, te bewegen tot het geloof in Jesjoea. 

Nu is het zo dat Bijbels onderlegde personen weten dat in de Wet van Mozes er geen directe 

vermelding is van Jesjoea (of Jezus natuurlijk). Bovendien hebben de meesten geen moeite gedaan in 

hun studie om indirecte verwijzingen naar de Messias in de Torah, de Psalmen en de Profeten terug 

te vinden. Deze situatie heeft zo’n 2000 jaar geduurd.  Waarom zou je zoeken naar de Messias in het 

Oude Testament, als  de gevestigde orde van de Orthodox Christelijke kerk 1700 jaar lang leert dat de 

Torah heeft afgedaan?  Er waren bovendien krachten aan het werk om pogingen in de goede richting 

te ontmoedigen omdat, als Jesjoea wel expliciet in de Torah zou worden gevonden, dit het belang 



van de Torah zou onderstrepen en dat zou de vervangingsleer van de kerk aan het wankelen kunnen 

brengen. 

Als er echter informatie over de Messias verborgen is in de tekst van de Torah, dan is dat kennis die 

(her)ontdekt moet worden om ons geloof op te bouwen in de geloofsgemeenschappen op de zelfde 

manier als dat Jesaja 53 vele gelovigen bemoedigd heeft.  

Dit boek wil in iedergeval een aantal van de “alles over mij geschreven” verhalen beschrijven. Het is 

geen zeer grondige studie maar het zal een deur van begrip openen voor hen die het verlangen 

hebben om te genieten van al het “geestelijk voedsel” waar onze hemelse Vader ons van wil 

voorzien.  

Deze studie levert ook profetische informatie die de apart gezette kinderen van Abraham door het 

laatst der dagen helpt  te leiden. Want met een helder begrip van onze identiteit IN Messias, 

gefundeerd op de Torah en de profeten, zal het geloof wakker worden dat we geroepen zijn tot 

een herverzameling naar het beloofde land in de lijn van het verbond dat JHWH sloot met 

Abraham; het evangelie van het Koninkrijk van JHWH. 

Deuteronomium 29:29 De verborgen dingen zijn voor JHWH, onze God, maar de geopenbaarde 

dingen zijn voor ons en onze kinderen, tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze wet te doen. 

Jesaja 28:9,19 Wie kan Hij dan de kennis bijbrengen? Wie kan Hij dan het gehoorde doen begrijpen? 

Wie net van de moedermelk af zijn, wie net van de borst zijn afgehaald? Want het is gebod op gebod, 

gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje. 

Jeremia 6:16 Zo zegt JHWH: Ga staan op de wegen, en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch de 

goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel. 

Galaten 3:8 En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, 

verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie: In u zullen al de volken gezegend worden. 

Effectieve communicatie 

Er wordt gezegd dat een boodschap herinnert zal worden als..  

de boodschapper 

 Inleidt wat hij wil gaan zeggen (voorbereiding) 

 Daadwerkelijk mededeelt waar het om gaat (uitvoering) 

 Nogmaals refereert aan wat hij heeft willen zeggen (evaluatie en uitdaging) 

Ook de Bijbel volgt dit principe: 

 Genesis t/m Exodus 19 zijn voorbereidend 

 Exodus 20 t/m Deuteronomium vormen het hoofdthema 

 Jozua refereert aan dit alles en voert het uit met de nodige uitdagingen 

De Bijbel bevat in Genesis 1:1 zelfs al een concept  van het principe dat de Torah een schaduw is van-  

of een patroon is van-  dingen die nog zullen geschieden waarbij de Messias een centrale rol zal 

spelen.  

Laten we naar dit vers kijken in diverse vertalingen: 



 Hebreeuws: bere shith bara elohim eth (alev tav) hashamayim we eth (alev tav) ha arets 

 Literair Nederlands: In het begin schiep Elohim “alev tav” de hemel en de aarde 

 Gangbare vertaling: In het begin schiep God de hemel en de aarde 

De eerste en de laatste letter van het Hebreeuwse Alfabet zijn de alef en de tav. 

De eerste en de laatste letter van het Griekse Alfabet zijn de Alpha en de Omega, en Jesjoea geeft 

zichzelf deze titel in Openbaring 1:8, 21:6 en 22:13 

De letters alev-tav in de Hebreeuwse versie van Genesis zijn dus een referentie naar de Messias 

Jesjoea, uitgaande van thematische analyse.  

De Bijbel en nauwkeurige analyse-  ‘goud delven’ 

JHWH gebruikte Zijn Stem om Abram te roepen uit Ur, Jacob uit Haran en Mozes uit Egypte. JHWH 

gebruikte zijn op schift gestelde gesproken Woord om Nehemia toe roepen uit Assyrië en Daniel uit 

Perzië. De profeten spreken van nóg een uittocht van JHWH’s volk in het laatst der dagen uit de 

volken waar Hij ze verstrooid heeft. Dat is in overeenstemming met het verbond , gesloten met 

Abraham; dat het volk uiteindelijk terug zal keren naar het beloofde land . We vinden de details van 

dit reddingsplan van bevrijding vanuit de slavernij onder Satan en het bestemmingsplan ingebed in 

het Woord. 

Naar Joodse uitleg is de Torah aan Mozes gedicteerd door de Ruach ha Qodesh (de Heilige Geest) en 

wel letter voor letter en niet woord voor woord. Zodoende zijn de Torah rollen samengesteld uit 

tekst blokken zonder spaties tussen de woorden. Er zijn echter wel paragraaf-onderbrekingen.  

De Torah is een zeer georganiseerd document van structurele preciesheid. Hierdoor is de inhoud na 

te lezen en te begrijpen op methodische wijze. Er zijn vele literaire technieken beschikbaar die 

gebruikt kunnen worden om de informatie uit de tekst op te nemen.  

Een aantal van deze literaire technieken zijn: herhalingspatronen, gelijke letterafstand en de 

betekenis van de platte tekst, symboliek in de hemellichamen, en last but not least chiastische 

structuren! 

Herhalingspatronen 

Soms wordt de nadruk op een verhaal gelegd door het gebruik van herhalingspatronen of herhaald 

gebruik van woorden of uitdrukkingen. Aangezien het Woord van JHWH géén  toevalligheden kent, 

kan het niet anders dan dat het de bedoeling is dat onze aandacht getrokken moet worden naar een 

specifiek tekstgedeelte omdat die schijnbaar belangrijke informatie bevat voor de lezer, speciaal in 

het laatst der dagen als de gelovigen een vaste overtuiging nodig zullen hebben om een goede koers 

te houden op weg naar het Koninkrijk van JHWH. 

Gelijke letter afstand volgorde of Torah Codes 

Het blijkt dat de Bijbel enorm veel verborgen boodschappen bevat die gevonden kunnen worden door 

specifieke letters te selecteren en uit te tellen. Een voorbeeld: tel je steeds 50 Hebreeuwse letters 

vanaf de eerste tav in Genesis en Exodus, dan wordt het woord Torah uitgespeld.  



 

Deze methode om profetisch gecodeerde informatie uit het Woord op te diepen heeft een grote 

vlucht genomen door gebruik te maken van een computer. Dit heeft verbazingwekkende informatie 

opgeleverd. Zeker als je in overweging neemt dat de Bijbel duizenden jaren geleden is samengesteld, 

ver voor dat de gebeurtenissen die werden aangekondigd, plaats zouden gaan vinden. 

Platte tekst betekenis 

Nog een andere methode van schatgraven in het Woord is te kijken naar de betekenis van namen en 

plaatsen. De betekenis van de namen van Adam tot Seth vertellen bijvoorbeeld het hele Heilsplan in 

gecodeerde vorm. 

Naam   betekenis 

Adam   man 

Seth   bestemd tot 

Enosh   sterfelijkheid 

Kenan   verdriet 

Mahalal-El  God die te prijzen is 

Yared   zal verschijnen 

Henoch    onderwijzend 

Methuselah  zijn dood zal bewerken 

Lamech   door smart 

Noah   Heling en rust 

Hierin valt de volgende boodschap uit te lezen: De man (of mens) is bestemd tot sterfelijkheid( door 

de zondeval) tot verdriet (van de Schepper en de mens zelf). Maar God die te prijzen is zal doen 

verschijnen, Hem die onderwijzend is (Jesjoea als profeet). Zijn dood door smart (Jesjoea als Lam-

Priester) zal uiteindelijk rust en heling brengen (Jesjoea als Koning in het laatst der dagen). 

 

 



Nog een voorbeeld: de betekenis van de namen van de eerste 5 boeken van de Bijbel (de Torah) zijn 

een samenvatting van de vijfvoudige inhoud en boodschap: 

boek   Hebreeuws  betekenis 

Genesis   Bereishit  In het begin 

Exodus   Shemoth  namen 

Leviticus  Vayigra   Hij riep 

Numeri   Bemidbar  in de woestijn 

Deuteronomium Devarim  woorden 

Je zou kunnen zeggen: In het begin gaf Adam de dieren namen, maakte JHWH zijn Naam bekend, riep 

JHWH het volk van Abraham, Isaäk en Jacob bij naam en sprak Zijn Woorden tot hen vanaf de Sinai: 

de Torah 

 

Hemellichamen 

Genesis 1:14 En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de 

dag en de nacht; en laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren!  

De Zodiac (van het Hebreeuwse woord sodi: een weg) bestaat uit vier “delen” die 48 “beelden”  

bevatten, terug te vinden in “de 12 tekens van de Dierenriem”. Met andere woorden: elk van de 12 

prominente sterrenbeelden bevat  4 constellaties.  

De zon wandelt in een jaar tijd door deze 12 sterrenbeelden en wijst daarmee steeds een ander 

aspect van het Heilsplan aan, vervat in de 12 sterrenbeelden.  

De 12 sterrenbeelden, of tekens, zijn te verbinden met de 12 zonen van Jacob. Jozef zag de zon, 

maan en 11 sterren buigen voor de 12de ster. De 12 stammen droegen waarschijnlijk  het Zodiac 

teken in hun banieren in de tijd dat ze optrokken uit Egypte door de woestijn en kampeerden, 

verdeeld in 4 groepen rondom de Tabernakel. 

Numeri 2:2  De Israëlieten moeten hun kamp opslaan, ieder bij zijn vaandel, bij de 

herkenningstekens die behoren bij hun familie; zij moeten op enige afstand hun kamp opslaan 

rondom de tent van ontmoeting. 



De 4 hoofdstammen zijn: Juda (Leeuw), Dan (Schorpioen), Ruben (Waterman) en Jozef (Stier). 

In Openbaring 4:7 lezen we over de 4 dieren voor de troon: En het eerste dier leek op een leeuw, het 

tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het gezicht als van een mens, en het vierde dier leek 

op een vliegende arend. 

>de overeenkomst is in iedergeval het aantal 4, de leeuw,waterman en het stier-kalf. En de Arend is 

de vijand van de Schorpioen. 

De oorspronkelijke betekenis van de sterrennamen en constellaties (samenstanden van meerdere 

sterren) laten vrij gedetailleerd het Heilsplan zien: 

Sterrenbeeld  verbonden stam betekenis 

maagd   Zebulon  Zaad van de vrouw: de Messias 

weegschaal  Levi   Schalen: offeraltaar ontbreekt 

Schorpioen  Dan   Vijand: conflict, verwoning van de hiel 

Boogschutter   Aser   Boogschutter: de komende Messias 

Steenbok  Naftalie   geit: offerdier bij Grote Verzoendag 

Aquarius  Ruben   de water (Geest) gietende man   

Vissen (aan band) Simeon   De verlosten verbonden  en bindend de vijand 

Ram   Gad   Het geofferde en opgestane Lam van JHWH 

Stier   Jozef   De komende leider 

Tweeling  Benjamin  de verenigde broers Efraïm & Juda; heersend in vrede 

Kreeft   Issachar  De verlosten IN Messias  veilig in de schaapskooi 

Leeuw   Juda   De Koning, verslaat de vijand onder zijn voet 

Zie je de verhaallijn, ook verbeeld in e Bijbelse feesten (moadiem)? Het zaad van de vrouw, de 

Messias waar zo lang op gewacht werd, moest komen om het ware offer te vormen want de 

offerdienst was slechts een tijdelijke bedekkiing en schaduw. Dat offer van de geliefde Messias was te 

beschouwen als een lelijke verwonding van de hiel. (pesach) 

Maar door zijn opstanding en hemelvaart verwachten wij Zijn wederkomst. Hij zal als Middelaar 

JHWH met Zijn volk verzoenen (yom kippur) en Hij zal van Zijn Geest uitstorten op alle vlees.(sjavoeot) 

Alarm! Verzamelen, verlosten verbind je met elkaar (yom teruah) De verlosten van het huis van Juda 

en Israel zullen herenigd worden tot één stuk hout en olv de Leider Jesjoea de Messias het land in 

bezit nemen. 

Het Messiaanse vrederijk zal aanbreken! (soekot). De verlosten zullen veilig wonen en als aan het 

einde van de 1000 jaar Satan los gelaten wordt zal de vijand definitief verslagen worden. 

Chiastische structuren 

Een chiasme in het Woord toont corresponderende teksten qua thema die in spiegelbeeld tegenover 

elkaar staan. Het centrum van de spiegel is aan te merken als een zeer belangrijk vers of 

Schriftgedeelte. Die bevat een sleutelelement tot een belangrijke waarheid die niet direct opgemerkt 

wordt als je het tekstgedeelte gewoon leest als tekst. De verschillende spiegelbeeld teksten staan 

ook in relatie tot elkaar en vullen elkaar aan.  



Een chiasme wordt ook wel uitgelegd met het beeld van een visgraat met kop: de kop is de centrale 

as waar het om draait en de graatjes (teksten ervoor en erna) wijzen boven en onder allemaal 

richting de kop! 

graatjes wijzen naar de kop.. 

>Het mag allemaal nog wat vaag klinken, maar gaan we met  chiasme’s aan de slag dan wordt het 

snel duidelijk! 

Dit boek legt een aantal van deze chiastische structuren bloot in de 5 boeken van Mozes. Daarbij 

wordt getracht de profetische betekenis die deze chiasme’s willen uitdrukken te verstaan vanuit de 

identiteit en de geschiedenis van de aartsvaders. 

 
Noot: Genesis 1 en 2 blijken geen chiasme te bevatten. Dit is niet verwonderlijk omdat de 
aanvankelijk onsterfelijke mens geen profetisch verlossingsplan nodig had. De mens was perfect en 
onsterfelijk tot het moment van rebellie (Genesis 3). 
 

 

Het evangelie- De Torah is het verhaal van JHWH’s plan om een volk voor zichzelf apart te zetten; een 

bruid voor Zijn Zoon, de Messias. De Torah verteld het verhaal van de reis die de Bruid zal maken 

door de tijdspanne van duizenden jaren heen met als doel een geschikte Bruid te worden. 

De reis is niet recht op het doel af; er doen zich talloze calamiteiten voor onderweg. Maar uiteindelijk 

zal de Bruid volkomen geschikt gemaakt worden en verenigd worden met de Bruidegom, de Messias. 

JHWH ontwierp de structuur van de Torah tot een serie van markeringspunten waar de Bruid 

gedurende haar reis door de eeuwen gebruik van kan maken door het Woord te bestuderen. 

De experimentele benadering 

Een onderzoeks-student volgt zekere richtlijnen om er zeker van te zijn dat zijn werk logisch en 

doordacht tot stand komt. Er moet sprake zijn van een hypothese, registratie van observaties, het 

ordenen van resultaten op een niet manipulatieve of selectieve wijze. Ook moet er een conclusie 

volgen die de hypothese ondersteunt of weerlegt. Het gehele onderzoek moet herhaalbaar zijn door 

een ander onbevooroordeeld persoon. 

Die methode zal toegepast worden bij het onderzoeken van de volgende stellingname:  

                                    De Torah bevat profetische boodschappen. 

De observaties en resultaten zijn gedetailleerd en er wordt een suggestie gedaan voor een 

ondersteunende conclusie. Deze studie wil verborgen profetische boodschappen uit de Torah 

bekend maken.  

Geniet ervan!  


