Messias in de Joodse bronnen deel 1: -Joods Messiaanse Gemeente ''Beit Nitzachon''

Al de informatie in deze studie dient ten gunste voor het volk Israël gebruikt te worden
en niet tegen. De informatie in deze studie laat zien wat de connectie tussen Yeshua
(Jezus) de Joodse Messias en de de Joodse bronnen is. Hij is ongetwijfeld de Joodse
Messias. Dit document is geschreven om hier meer inzicht in te krijgen en niet om deze
informatie tegen het volk Israël te gebruiken. Gelieve dit met wijsheid te gebruiken.

1. Uit Mitzraijim (Egypte) zal ik mijn zoon roepen!
In Hosjea/Hosea 11:1 staat geschreven:
''Toen Jisraël nog een kind was, had ik het lief;
uit Mitzraijim (Egypte) heb ik mijn zoon weggeroepen.''
Dit gedeelte is verbonden aan een tekst uit het boek Shemot/Exodus:
''En dan moet jij tegen de farao zeggen: “Dit zegt JHWH: Jisraël is mijn zoon, mijn eerstgeboren
zoon. Ik heb je bevolen mijn zoon te laten gaan om mij te vereren, maar dat heb je geweigerd.
Daarom zal ik je eerstgeboren zoon doden.'' (Shemot/Exodus 4:22-23)
Als Jisraël de eerstgeboren zoon van JHWH is zoals duidelijk gemaakt werd door de
bovenste passages, hoe kan de b'rit hachadasha dan spreken over Mashiach de
eerstgeboren zoon van JHWH. De Talmid (Discipel) Mattitjahoe/Mattheüs haalt
Hosjea/Hosea 11:1 aan om Mashiach Yeshua te betitelen met de titel ''zoon van JHWH''.
''Zo stond hij (Joseef) in de nacht op nam de jongen en zijn moeder en trok zich terug naar
Mitzraijiem, en hij bleef daar tot de dood van Herodes, zodat vervuld zou worden wat JHWH had
gesproken door de profeet die zei: "Uit Mitzraijim heb ik mijn zoon geroepen." (Mattitjahoe/
Mattheüs 2:14-15)
Om welke reden identificeert JHWH (Zijn Naam is gezegend) Jisrael als Zijn eerst geboren
zoon? En waarom identificeert Mattitjahoe de Mashiach als de zoon van JaH? Wie is er
binnen het Judaïsme geïdentificeerd als de eerstgeboren Zoon van JHWH? Waarom is hier
oogwaalschijnrijke verwarring? Schreef Mattitjahoe de tekst uit Hosjea/Hosea 11:1 in de
context?
De Zohar leert ons dat '' de Zoon van JHWH'' een persoon is die de "Metatron" genoemd
wordt en de middelste pilaar van de G-dheid'':
''De Middelste pilaar (van de G-dheid) is de Metatron, hij heeft de hemelen volbracht. Volgens de
glorieuze verklaring daarvan. ''(Zohar, vol. 3. Ra'aya Mehaimna, pagina 227, Amsterdam Editie)
''Beter een naaste die nabij is, dan een broeder die veraf is. Deze naaste is de middelste pilaar in de
G-dheid, hij is de Zoon van Jah.'' (Zohar, vol. ii, Ra'aya Mehaimna, pagina. 115, Amsterdam
Editie)
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Bovendien onderwijst de Zohar dat de Metatron niet enkel de zoon van JaH is, maar dat
hij de '' de eerstgeboren van al de creaties van Elohim is'':
''En Avraham zei tot zij oudste dienaar uit zijn huis'' (Bereshit 24:2)
Wie is degene over wie gezegd wordt '' zijn dienaar?''
Op welke manier moet dit opgevat worden?
Wie is deze dienaar? R. Nehori antwoordde:
'' Dit is op één enkele manier te begrijpen en wordt uitgedrukt in het woord ''Zijn dienaar''
De dienaar van Elohim Zijn dienaar, het hoofd van Zijn bediening. En wie is hij? De Metatron,
zoals er gezegd is. Hij is aangewezen om de lichamen in de graven te verheerlijken. Dit is de
betekenis van de woorden ''Avraham zei tot Zijn dienaar'' dit is de dienaar van Elohim. De dienaar
is de Metatron , de oudste van Zijn (JHWH's) huis, die de eerstgeborene van alle schepsels van
Elohim is, hij (de dienaar) is de heerser over alles wat Hij (JHWH) heeft; Omdat JHWH alles aan
Hem toegewezen heeft om te kunnen regeren over geheel zijn menigte.''(Zohar, Genesis. ; Midrash
HaNe'elam ; Pagina 126 Amsterdam Editie)
Dus in het Judaïsme worden Jisraeel en '' de Metaron'' beide geïdentificeerd als de
'' eerstgeboren zoon van JHWH''. Wie is deze "Metatron" persoon? Volgens de Zohar is hij
'' de weg naar de boom des levens'' en de enige bemiddelaar tussen Elohim en de mens:
''Om de boom des levens te bewaken'' (Bereshit/Genesis 3:24)
Wie is de weg naar de boom van het leven?
Dat is de grote Metatron, want hij is de weg naar de grote boom, naar die machtige boom van het
leven. Zoals er staat geschreven: '' De engel van Elohim, die steeds voor het leger van de
Jisraëlieten uit was gegaan, stelde zich nu achter hen op. '' (Shemot/Exodus 14:19)
En de Metatron wordt de Engel van Elohim genoemd.
Kom en zie, daarover zegt R. Shimon.
De Heilige, gezegend is Hij, heeft voor Zichzelf een Tempel gemaakt, boven de hemelen, een heilige
stad een stad in de hemelen, genaamd Jeroeshalaijiem de heilige stad.
Ieder gebed die naar de Koning gebeden wordt, moet via de Metatron gaan.
Iedere boodschap en gebed van hier beneden moet eerst via de Metatron en van daar naar de Koning
gebracht worden. De Metatron is de bemiddelaar van alles wat van de hemel naar de aarde daalt, of
wat van de aarde omhoog naar de hemel gaat. En omdat hij de bemiddelaar is van alles , staat er
geschreven.''De engel van Elohim, die steeds voor het leger van de Jisraëlieten uit was gegaan,
stelde zich nu achter hen op.''(Shemot/Exodus 14:19) Er staat 'geschreven 'voor' Jisraeel wat
'boven' betekend. Deze Engel is dezelfde over wie geschreven staat: ''JHWH ging voor hen uit
(Shemot/Exodus 13:21)' en hij ging (naar boven en beneden) bij dag en bij nacht zo hebben onze
ouden het uiteengezet. Wie er tot Mij wil spreken (zegt Elohim) zal niet in staat dit te doen tenzij
hij het laat weten aan de Metatron. Dus de Heillige, gezegend is Hij, verklaart hiermee zijn grote
liefde en genade die Hij heeft voor de gemeenschap van Jisraeel, en wijd haar toe (de gemeenschap)
aan de zorg van de Metatron. Wat zal ik voor hem (Metatron) doen? Ik gebied mijn gehele huis in
zijn handen, ect. Van voor jullie zal er een Beschermer zijn, zoals er geschreven staat''De
Beschermer van Jisraeel'' (Tehilliem 121:4) – (Zohar; Vol. ii,, Exodus pagina 51, Amsterdam
Editie)
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Dus als JHWH in het boek Shemot/Exodus 4:22-23 en in het boek Hosjea/Hosea 11:1 zegt
dat Jisraeel Zijn eerstgeboren zoon is dan wordt dit allegorisch bedoeld. Hij koppelt
Jisraeel aan de Metatron. En Mattitjahoe koppelt Hosjea/Hosea 11:1 aan de Mashiach en
gebruikt dit om naar het zoonschap van Mashiach te refereren. Deze referentie is de
realiteit achter de allegorie van Hosjea/Hosea 11:1 en Shemot/Exodus 4:22 -23. Een
eeuwen oud Rosh haShanna gebed toont aan dat Yeshua daadwerkelijk de Metatron was
die nu binnen het Judaïsme ''de Zoon van JaH'' wordt genoemd:
''Moge het Uw wil zijn dat het blazen van de Shofar (TaSHRaT), die we hebben geuit, zal worden
geborduurd in het gordijn door de aangestelde engel, zoals U ontvangen heeft door de hand van
Eliahoe die herinnerd wordt voor het goede en door Yeshua de Prins van het gezicht en Prins
Metatron. Dat U wordt gevuld met ontferming over ons. U komt alle lof toe, Adonai van
mededogen. (Een eeuwen oud Rosh HaShanna gebed voor het luiden van de Shofar, (G.I Polak en L.
van Ameringen, Machzoer shel Rosh haShana, deel 2, pagina 59, uitgave 1891)''
Om die reden moet er aanvaard worden dat er een allegorische betekenis verbonden is
aan de teksten uit de Torah ( Shemot/Exodus 4:22-23, Hosjea/Hosea 11:1) aangaande het
zoonshap van Jisraeel, Mashiach, en de Metatron. Dit is waarom de Zohar verklaard
aangaande het Sh'ma (D'wariem/Deuteronomium 6:4- 9 ):
"Hoor o Jisraeel, JHWH Eloheinoe, JHWH is één. Deze drie zijn één. Hoe kunnen de drie namen
één zijn? Enkel door gewaarwording van geloof: in de openbaring van de Roeach haKodesh/Heilige
Geest, door het waarnemen met verborgen ogen alleen. Kom en zie het mysterie van het woord
JHWH: Er zijn drie stappen, een ieder hen is een individu: nochtans zijn zij één, en ze zijn zo met
elkaar verbonden dat ze niet van elkaar gescheiden kunnen worden. De eeuwige gezalfde is
geopenbaard door drie personen, die samen één zijn, en deze drie zijn alle verheven. De eeuwige
wordt geopenbaard door drie. Omdat de andere lichten die uit hem voortkomen in drieën zijn
verdeeld. Maar hoe kunnen drie namen één zijn? Zijn zij werkelijk één omdat wij hem één noemen?
Hoe drie één kunnen zijn kan alleen begrepen worden door de openbaring van de Roeach
hakodesh.'' (The Zohar, Vol. III page 134 English edition – Nederlandse vertaling)
Op welke manier is de Mashiach gelijk aan Jisraeel?
• Beide hebben een enorme invloed op de wereld uitgevoerd.
• Beide zijn geboren via een biologisch wonder in de baarmoeder van hun moeder.
• Beide zijn naar Mitzraijiem gevlucht om hun leven te redden.
• Beide worden vervolgd en veracht door de mens.
• Rome heeft beide proberen te uit te moorden.
• Beide zullen ze uit de dode opstaan om nooit meer te hoeven sterven.
Als we zeggen '' Jisraeel is de eerstgeboren zoon'', geeft Elohim antwoord: Toen Jisraeel
verdrukt werdt is het alsof de Farao de Zoon van JHWH verdrukte, de Mashiach zelf.
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2. Het leven vloeit voort van Golgotha........!
De B'rit haChadasha is duidelijk over de plaats waar Yeshua stierf namelijk op Golgotha:
“terwijl het kruis naar een plaats genaamd 'De Schedel' werd gedragen, maar in het Hebreeuws
zegt men Golgotha.........!'' (Jochanan/Johannes 19:17)
In het Judaïsme wordt er ook onderwezen over Golgotha. De Zohar leert ons het volgende aangaande
Golgotha:

ַָל הו ְּגטו גלּ ְגדגְַַ גוְַ תג ּגדג ְּגטו חלני ְןגָג גנּגְַ צו ידְ ו ּגְּגְַ ג ְַ ָג ּ ְגדּג ול ְְגַּל ְת
ְּז יְְָני ְןגָל וו ּגְּגַוּל חו ּג
''Van de druppels van Goelgalta groeit de manna voor de rechtvaardigen voor de toekomstige
wereld, en daardoor zal er bij de doden nieuw leven worden ingeblazen.''(Zohar, Ha’azinoe 117)
Goelgalta  גּ ְל ָג ְל ָתאis een Aramees woord voor schedel de griekse vertaling gebruikt dit
woord en verbasterde het in Γολγοθᾶ Golgotha. Het Hebreeuwse woord voor schedel is
 גלגלתGoelgoleth komt regelmatig in de Tanach voor (O.a Bamidbar 1:2,Melechim beth
9:35). De Zohar gaat in op Parasha Ha'azinu het woord  גלגלתGoelgoleth wordt
verbonden aan rechtvaardigen' het brood des levens, de toekomstige wereld en het
eeuwige leven. De b'rit hachadasha behandeld dezelfde aspecten aangaande Goelgalta in
de brief aan de Ivriem/Hebreeën:''Hiermee heeft ook Yeshuaʿ zijn volk geheiligd door zijn bloed
(rechtvaardigen) en heeft hij buiten de stad (Goelgalta) geleden. Ook wij moeten daarom naar hem
uitgaan buiten het kamp, terwijl we zijn schande dragen. Want we hebben hier geen blijvende stad
maar verwachten er een die komt (toekomstige wereld – eeuwig leven). (Ivriem/Hebreeën 13:12-14)

