
Messias in de Joodse bronnen deel 2 – 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.

3.   De   S  efirotische   B  oom des   L  evens   

De tien     S  efirot   of de vermeldingen van   Hashem's   G-ddelijke eigenschappen   is een 
uitermate Joods concept. Ik twijfel of ik de betekenis/inhoud van dit concept uit de Zohar 
moet uitleggen. De kabbalisten ontwikkelden een manier om van de Seferot heen en weer 
te reizen, het heet daarom ook ''het pad van boven naar beneden''. Te beginnen bij Keter 
(de wil van Hashem) de volgende stap is Chochmah (wijsheid), dan volgt de Binah 
(begrijpen), en daarna de Chesed (Liefhebbende goedheid), daarop volgt Gevoerah 
(Macht, Kracht). Vanaf dit punt ga je door naar Tiferet (Heerlijkheid) en dan naar Netzach 
(standvastigheid) en chod (geduld). Dan kom je bij Yesod (fundament, Torah en de 
Tzadikiem/rechtvaardige) die verbonden is aan het uiteindelijke sfeer Malkoet (Het 
koninkrijk van Hashem).
 
Vergelijk dit met de B'rit hachadasha:

Koloshiem/Kollosenzen 1:9-15 “ Daarom zijn we ook vanaf de dag dat we dit hadden gehoord 
niet opgehouden voor jullie te bidden en te vragen dat jullie vervuld worden met kennis van zijn 
wil (Keter) van Elohiem in alle wijsheid (Chochmah) en al het onderscheid van de geest (Binah). 
Zodat jullie lopen naar wat gepast is en Elohim mogen behagen in alle goede werken (Chesed)  en 
dat jullie vrucht geven en opgroeien in de kennis van Elohim, wees in alle kracht (Gevoerah) 
versterkt naar de grootsheid van zijn glorie (Tiferet), met alle volharding (Netzach), lange adem 
( chod) en vreugde. Dank Elohim de Vader, die ons geschikt heeft gemaakt voor een erfdeel in het 
licht van de heiligen(Yesod). En hij heeft ons bevrijd van de macht van duisternis en heeft ons in 
het koninkrijk (Malkoet) van zijn geliefde Zoon gebracht, door wie we verlossing en vergeving van
zonden hebben. Hij is de gelijkenis van de onzichtbare Elohim en de Eerstgeborene van alle 
schepselen. (De tsefirotische boom des levens )''

Rabbi Sha'oel haalt niet alleen elk onderdeel aan, hij haalt deze onderdelen ook aan in de 
juiste volgorde (volgens de Zohar), dit sluit voorzeker elk geval van toevalligheid uit.

4.  Sitra Achrah  

In de tradities van de kabbalah is er een onderdeel van het geestelijke rijk die de Sitra 
Achrah (de overkant) genoemd wordt. De term ''de overkant '' is een manier om te 
refereren naar het rijk van de onreine geesten of demonen. De term ''de overkant'' komt 
279 keer voor in de Zohar.

De volgende citaten zijn pasages uit de Zohar die spreken over '' de overkant''. Na de 
citaten uit de Zohar volgen er ook verschillende citaten uit de B'rit haChadasha.
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A. Zohar, Bereshith, afdeling 1, pagina 208b “ De waarheid is dat als een mens aan de 
rechterkant loopt, de bescherming van de Heilige, gezegend is Hij, voortdurend met hem is. Dan 
heeft de overkant geen macht over hem, en de kwade machten buigen zich voor hem en zullen niet 
over hem zegevieren. Maar als de bescherming van de Heilige zich terugtrekt om de reden dat hij 
(de mens) zich verbind aan het kwade, dan neemt het kwade dit als winst en de autoriteit met het 
vooruitzicht hem (de mens) te vernietigen. Omdat er autoriteit gegeven is over zijn ziel.''

De B'rit haChadasha spreekt over Yeshua die heel regelmatig ''naar de overkant'' gaat  en 
bijna iedere keer vind daar een soort van geestelijke strijd plaats. Of het zijn demonen of 
het is een storm. Hieronder volgt een duidelijk voorbeeld: 

Markos – 5:1-8 '' En hij kwam bij de overkant...........een man die een onreine geest in zich 
had..............Toen hij Yeshua van ver zag, rende hij en knielde voor hem...............''

Dit is een duidelijk voorbeeld van iemand die de rechterkant (de kant van Elohim/G-d) 
bewandeld. Dit is een leer uit de Zohar. De onreine geesten van de overkant buigen zich 
voor de Tzadiek (Rechtvaardige) Yeshua.

B. Zohar Bereshith, afdeling 1, pagina 14b “Waar zwerven zij (onreine geesten) naar toe in die 
nacht, ALS DE SHABBAT VOORBIJ IS? Als zij (de overkant) in haast opkomen en denken dat zij
gaan heersten over de wereld en de Heilige natie zullen overwinnen, zullen zij (onmiddellijk) hun 
zien (de goede kant) zij zullen kaarsrecht staan en zij citeren dit lied (Tehillim/Psalmen 91).... Dan 
zal de overkant van die plaats wegvluchten en aan het zwerven gaan totdat zij de woestijn bereiken.
Mag de Genadevolle ons redden en ons beschermen voor de overkant – de kwaadaardige kant.''

Mattay/Mattheüs 12:43 “ Wanneer een onreine geest van een mens uitgaat, gaat hij ronddwalen 
op waterloze plaatsen om rust te zoeken, maar vindt het niet.''

C. Deze passage uit de Zohar spreekt over de b'ney Jisraeel die getest werd in de wildernis
voor 40 jaar, Zohar, Shemoth, afdeling  2, pagina 60a “Daar in de wildernis was een onbekende
macht (de satan), die de volkeren van de wereld vertegenwoordigde, de heersende macht in de 
woestijn, verscheen aan hen (de b'ney Jisraeel) maar al snel ontdekte zij dat dit was niet de glans 
(heerlijkheid) van de glorie van hun Koning was.''

Merk op dat de Zohar zegt dat de satan '' de volkeren van de wereld vertegenwoordigt'' 
vergelijk dit nu eens met de B'rit hachadasha: 

Mattay/Mattheüs 4:1 & 8 “ Daarna werd Yeshua door de Roeach haKodesh naar de wildernis 
geleid om beproefd te worden door de beschuldiger........Weer nam de beschuldiger hem mee naar een
zeer hoge berg en toonde hem alle koninkrijken van de wereld en hun glorie,...”

D. Zohar, Shemoth, afdeling 2, pagina 184a “ Zij (Jisraeel) zagen met hun eigen ogen de vorst 
van de woestijn (satan), een gevangene die gebonden voor hen stond, en zij grepen zijn bezit en 
eigendommen.''
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Mattay/ Mattheüs 12:29 “...Of kan iemand het huis van een sterke [man] binnengaan en zijn 
goederen plunderen tenzij hij eerst de sterke [man] zou binden? Daarna zal hij diens huis 
plunderen.”

E. Zohar Bereshith, afdeling 1, pagina 48a “ Nadat zij (de onreine geesten) gecreëerd waren, 
werden zij achtergelaten bij de molenstenen bij de kloof van de afgrond tijdens de nacht en dag van 
de Shabbat. Als de heiligheid van de dag verscheen, kwamen zij naar boven de wereld in. In hun 
onafgemaakte staat begonnen zij te vliegen naar alle richtingen.''

Zohar Bereshith, afdeling 1, pagina 48a “Wanneer de Shabbat op vrijdagavond geheiligd werd, 
verscheen er vanuit de hemel een tabernakel van vrede en (deze) verspreide zich over de wereld. 
Deze tabernakel van vrede is de Shabbat, en als het neerdaalt, verschuilen alle kwade geesten en 
demonen en al de onheilige schepselen zich bij de afgrond van de molenstenen van de kloof 
bij de grote afgrond. Dus wanneer de heiligheid zich over de aarde verspreid, blijft de geest van 
onreinheid non-actief, aangezien beide elkaar ontwijken. Om deze reden is de wereld onder een 
speciale bescherming (op de Shabbat avond)''

Volgens de Zohar zijn de kwade geesten op Shabbat verbannen naar de afgrond. Deze 
grote afgrond is dan afgesloten. Na de Shabbat worden de onreine geesten weer losgelaten
om de aarde te ontheiligen. 

Openbaring (Gizajon) 20:2-3 “ En hij greep de draak, de vroegere slang die de beschuldiger en 
Satan is, en bond hem voor duizend jaar (de grote Shabbat). En hij wierp hem in de afgrond en sloot
hem op en verzegelde het zodat hij de natiën niet meer zou misleiden. Daarna zal hij een korte tijd 
vrijgelaten worden.''

De B'rit hachadasha en de Zohar gebruiken duidelijk dezelfde bron van traditie!


