
10 GEBODEN 

1400 v.Chr. 
GOD/MOZES 
Schrijven de wet. 

613 GEBODEN 

1400 v.Chr. 
GOD/MOZES 
Schrijven de wet. 

613 GEBODEN 

1400 v.Chr. 
GOD/MOZES 
Schrijven de wet. 

450-30 v.Chr. 
SOFERIEM – Ezra 

Ontwikkelen een hek 
om de wet heen. 



613 GEBODEN 

1400 v.Chr. 
GOD/MOZES 
Schrijven de wet. 

30 v.Chr. – 220 n.Chr. 
TANNA’IEM – Gamaliel 

Het werk van de soferiem komt van 
God via een mondeling proces: God, 

Mozes, Jozua, profeten, Ezra 
= overlevering van de vaderen 

450-30 v.Chr. 
SOFERIEM – Ezra 

Ontwikkelen een hek 
om de wet heen. 

613 GEBODEN 

1400 v.Chr. 
GOD/MOZES 
Schrijven de wet. 

30 v.Chr. – 220 n.Chr. 
TANNA’IEM – Gamaliel 

Het werk van de soferiem komt van 
God via een mondeling proces: God, 

Mozes, Jozua, profeten, Ezra 
= overlevering van de vaderen = Misjna 

450-30 v.Chr. 
SOFERIEM – Ezra 

Ontwikkelen een hek 
om de wet heen. 

De ‘overlevering der 
vaderen’ (Misjna) heeft 

goddelijke autoriteit. 

De Messias houdt zich 
aan de Misjna. 

• MESSIAS (Hebr.: Masjiach) = CHRISTUS (Grieks/Latijn) = GEZALFDE 

• Door God gezonden en ingezet (gezalfd) 
zoals koningen, profeten, priester. 
Kern: De beloftes van God worden door zijn Gezalfde vervuld. 

• Het OT spreekt op zeer veel plaatsen over de Messias. 
Bijv. Psalm 2, 110, 118; Jes. 2, 11, 25, 35, … 

• Zodra hij koning is zullen de leiders van andere naties naar hem kijken voor 
begeleiding (Jes. 2:4) 

• De hele wereld zal de ene God van Israël aanbidden (Jesaja 2:11-17) 

• Hij zal afstammen van Koning David (Jesaja 11:1) via Salomo (1 Kronieken 22:8-10) 

• Kwaad en tirannie zal niet in staat zijn om op te staan voor zijn leiderschap (Jes. 11:4) 

• Kennis van God zal de wereld vullen (Jesaja 11:9) 

• Hij zal mensen uit alle culturen en naties aantrekken (Jesaja 11:10) 

• Alle Israëlieten zullen worden teruggestuurd naar hun thuisland (Jesaja 11:12) 

• De dood zal worden verzwolgen tot in eeuwigheid (Jesaja 25:8) 

• Er zal geen honger of ziekte meer zijn en de dood zal ophouden (Jesaja 25:8) 

• Alle doden zullen opstaan (Jesaja 26:19) 

• Wapens van de oorlog zullen worden vernietigd (Ezechiël 39:9) 



• MESSIAS (Hebr.: Masjiach) = CHRISTUS (Grieks/Latijn) = GEZALFDE 

• Door God gezonden en ingezet (gezalfd) 
zoals koningen, profeten, priester. 
Kern: De beloftes van God worden door zijn Gezalfde vervuld. 

• Het OT spreekt op zeer veel plaatsen over de Messias. 
Bijv. Psalm 2, 110, 118; Jes. 2, 11, 25, 35, … 
1Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,  
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.  
 2De geest van de HEER zal op hem rusten:  
 een geest van wijsheid en inzicht,  
 een geest van kracht en verstandig beleid,  
 een geest van kennis en ontzag voor de HEER. (Jesaja 11:1-2) 

 

• Zacharia 9:9  
‘Je Koning is in aantocht. Nederig komt Hij aanrijden op een ezel’,  

• Daniël 7:13-14  
Degene die naar de aarde zal komen ‘met de wolken van de hemel als een 
Mensenzoon’. 

• Rabbijnse ‘oplossing’: twee Messiasen (tijdelijk uit elkaar) 
De Messias Ben-Joseef (zoon van Jozef), die eerst de redder en Messias 
voor de heidenen zou worden (Talmoed Soekka 52), ‘een man met 
Messiaanse krachten die moet lijden en sterven om verlossing te brengen.’  
De Messias Ben-David (zoon van David) die zich daarna zal openbaren aan 
het Joodse volk als hun Messias. 

• Rabbijnen hebben een aantal jaren voor Christus onderscheid gemaakt van twee 
categorieën wonderen:  
A) die iedereen kon doen (als God door hem werkt) en  
B) die alleen de Messias kon doen.  

• Het waren drie bijzondere wonderen, nl. genezing van:  
 

 

 

 

 
• De Joden reageerden duidelijk anders op wonderen van Jezus van categorie B. 

1) MELAATSHEID  2) BEZETEN & STOM/BLIND  3) BLINDGEBOREN 



Marcus 1: 40-45 

 40 En er kwam een melaatse (lepros) naar Hem toe, die Hem 
smeekte en voor Hem op de knieën viel en tegen Hem zei: Als U wilt, 
kunt U mij reinigen.  41 En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, 
stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, word 
gereinigd!  42 En toen Hij dit gezegd had, week de melaatsheid 
meteen van hem, en hij werd gereinigd.  43 En nadat Hij hem streng 
vermaand had, stuurde Hij hem meteen weg, 44 en zei tegen hem: 
Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga heen, laat uzelf 
aan de priester zien, en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes 
voorgeschreven heeft, tot een getuigenis voor hen. 

Lepra – Mar. 1:40–45; Mat. 8:2–4; Luk. 5:12–16 

• Lepra – huidvraat. In OT was huidvraat een straf die God gebruikte (Mirjam). 

• Rol van priester in vaststellen van lepra; de zieke moest zijn kleren scheuren, neus 
en mond met doek bedekken en roepen: “onrein, onrein”. Was uitgesloten van 
samenleving; leefde in afzondering (getto); was ceremonieel onrein  mocht 
tempel niet betreden  geen geestelijke zegeningen ontvangen  leek op een 
straf van God.  

• Lev. 13-14 spreken uitvoerig over mogelijke genezing van lepra 
- hij moest naar de priester en eerst 2 vogels brengen (1 wordt geofferd, de ander 
vrijgelaten door het bloed van de andere vogel) 
- nu wordt 7 dagen onderzocht door de priester: A) was hij werkelijk melaats? B) 
vond er echt genezing plaats? C) Wat waren de achtergronden van de genezing, 
door wie?  Legitieme middelen/methoden. 
- als drie keer ‘ja’ gezegd kon worden, was op de achtste dag grote ceremonie en 
opname in de gemeenschap. 

• Probleem: sinds de genezing van Mirjam (de zuster van Mozes, Num. 12:1-15) werd 
geen Israëliet meer genezen van melaatsheid. Naäman (2Kon. 5) was geen Jood) 

• Het leek een teken van gericht – ongeneesbaar. Alleen de Messias kon dit doen. 

• Rabbijnen hebben een aantal jaren voor Christus onderscheid gemaakt van twee 
categorieën wonderen:  
A) die iedereen kon doen (als God door hem werkt) en  
B) die alleen de Messias kon doen. Het waren drie wonderen, genezing van 
melaatsheid, bezeten die doof is en blindgeborene 

• Eerst Jezus kon lepra genezen. Interessant: de Joden reageerden duidelijk anders 
bij wonderen van Jezus van categorie B.  

Lepra – Mar. 1:40–45; Mat. 8:2–4; Luk. 5:12–16 



Mat. 12: 22-24 

22Toen bracht men een blinde bij hem die bezeten was en 

niet kon spreken, en hij genas hem, zodat hij weer kon 

spreken en zien. 23Alle omstanders stonden versteld en 

zeiden: ‘Zou híj de Zoon van David zijn?’ 24Maar de 

farizeeën die dit hoorden, zeiden tegen elkaar: ‘Hij kan die 

demonen alleen maar uitdrijven dankzij Beëlzebul, de vorst 

der demonen.’ 

• Genezing / bevrijding van demonen werd door farizeeën gedaan. Drie stappen: 
1) contact zoeken met de demon 
2) naam van de demon achterhalen 
3) in de naam van Jahwe deze demon uitdrijven 

• Probleem: hoe kun je achter de naam komen van de demon als de bezeten doof en 
of blind is? Eigenlijk onmogelijk  wonder van de Messias. 

• Als Jezus dit wonder wel doet zouden de Joden hem wel aanvaarden als Messias. 
Absurde reactie van de farizeeërs: Jezus werkt in de kracht van Satan. Daarom kon 
hij de demon uitdrijven.  
 

 

Johannes 9 
1In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn ge-
boorte blind was. 2Zijn leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt 
het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf 
gezondigd of zijn ouders?’ 3‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ 
was het antwoord van Jezus, … 6Na deze woorden spuwde 
hij op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder, hij 
streek die op de ogen van de blinde 7en zei tegen hem: ‘Ga 
naar het badhuis van Siloam en was u daar.’ (Siloam is in onze 
taal ‘gezondene’.) De man ging weg, waste zich, en toen hij 
terugkwam kon hij zien. 



»Op Sabbat is het verboden 
een blinde te genezen, noch 
doordat men wijn in zijn 
ogen giet, noch doordat men 
een deeg uit speeksel maakt 
en op zijn ogen smeert.« 

Misjna 

 

Waarom naar Siloam? 

Intree-badhuis (miqva) voor de pelgrims.  

Jes. 12: 3: “Vol vreugde zullen jullie water 
putten uit de bron van de redding.” 

Loofhuttenfeest: water scheppen uit 
Siloam. vgl. Joh. 7:37-39 
37Op de laatste dag, het hoogtepunt van het 
feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: 
‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en 
drinken! 38“Rivieren van levend water zullen 
stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” 
zo zegt de Schrift.’ 39Hiermee doelde hij op de 
Geest die zij die in hem geloofden zouden 
ontvangen; 

Probleem: messiaans wonder op de Sabbat 

Verhoor: vluchtstrook (misschien blind geworden) 

Escalatie: jullie zijn leraren 

Excommunicatie:  

 


