
 
 

 

“Dit document  is een  script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond.  In de video worden relevante 

tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken.  Daarom is het mogelijk dat deze tekst 

soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die 

niet acceptabel zouden zijn in literair werk.  We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling 

is op het schriftelijke onderwijs.” 

 

Rechtvaardigheid geboden 
 

Van volgelingen van Messias Jesjoea wordt verwacht dat ze elkaar aanmoedigen tot voortdurende 

levensheiliging. Zoals in de brieven van de discipelen die in de eerste eeuwen leefden, moeten we onze 

broers en zussen aanmoedigen om te wandelen in heiligheid en reinheid… om ‘anders’ te zijn.  

 

Maar allereerst moeten we zelf ons best doen om aan die hoge standaard te voldoen. Wandelen in 

heiligheid betekent dat we ons niet conformeren aan de standaarden van deze wereld, maar dat we in 

plaats daarvan de perfecte Wet van onze Schepper naleven.  

 

1 Johannes 2:15  
Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de 

liefde van de Vader niet in hem. 

1 Johannes 2:3-6  
En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. Wie 

zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid 

niet. Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt 

geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo 

wandelen als Hij gewandeld heeft. 

De wereld heeft Torah nodig, het licht dat wordt geprojecteerd door onze dagelijkse wandel. En als we 

in aanraking komen met zielen die verloren gaan, laten we dan niet vergeten om een licht te zijn voor 

hen die in de duisternis zitten. 

 

Onze broeder Mozes geeft ons de opdracht om dag en nacht, overal waar we zijn en overal waar we 

gaan (Deuteronomium 6:4-9) te spreken over Gods Wet, Torah in het Hebreeuws. Het gaat erom dat het 

Woord van God onze ‘baas’ moet zijn in alles wat we doen en zeggen.  

 

Maar wat betekent het om een “knecht van de Meester” te zijn?  



We geven je één van de sleutels: Iemand die van zijn Meester houdt, doet wat zijn meester behaagt, en 

niet wat hemzelf behaagt.  

 

1 Corinthiërs 6:20  

U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God 

zijn.  

We zien hier dat wij het eigendom zijn van Jahweh.  

 

Velen beseffen dat gehoorzaamheid aan de instructies in de Torah niet alleen van waarde zijn in de 

zichtbare wereld, maar dat er ook geestelijke lessen in zijn verborgen. 

 

Exodus 21:2  
Wanneer u een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij zes jaar dienen, maar in het zevende mag hij 

zonder te betalen als vrij man vertrekken  

Ten eerste willen we erop wijzen dat het hier gaat over iemand die een ‘slaaf’ is. Een slaaf is, in dit 

geval bezien vanuit de Bijbel, min of meer een loonarbeider. Het is een individu die zijn werk en 

mankracht voor bepaalde werkzaamheden aanbiedt in ruil voor voedsel, onderdak, bescherming, kleding 

en andere dagelijkse levensbehoeften. Als we het vanuit een modern perspectief bekijken, dan kunnen 

we het vergelijken met iemand die zich voor een bepaalde tijdsperiode aanmeldt voor militaire dienst. 

Gedurende die tijd, dient die persoon in het leger. In ruil daarvoor, zorgt het leger voor de betreffende 

persoon. De persoon in kwestie mag niet weggaan totdat zijn dienstverband verloopt. Tot op zekere 

hoogte wordt hier over een vergelijkbare contractuele overeenkomst gesproken. Het is de bedoeling dat 

beide partijen voordeel hebben bij de overeenkomst. Het is niet de bedoeling dat er sprake is van 

oneerlijke onderdrukking.  

 

Ten tweede willen we je erop wijzen dat het hier niet om een willekeurige slaaf gaat, maar om een 

“Hebreeuwse” slaaf. Het is belangrijk om dat te begrijpen. Het Bijbelse woord Ivri (Hebreeuws: עברי), 

betekent oversteken of overkant (http://nl.wikipedia.org/wiki/Hebree%C3%ABn_(Bijbel). Als iemand 

een Hebreeër is, betekent dat letterlijk dat hij is “overgestoken” in het geloof. 

 

Dus, iedereen die beweert te geloven in de God van Abraham, Izaäk en Jakob is per definitie, een 

Hebreeër. De essentiële betekenis van het woord “Hebreeën” is niet persé genetisch is, maar het gaat om 

het geloof van het individu. Het is iemand die is overgestoken van de ene kant naar de andere… 

 

Johannes 5:24  
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, 

die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het 

leven.  

Dus, zij die geloven en Jesjoea volgen, door hetzelfde Woord van God dat Hij sprak en volgde, zijn 

degenen die worden gezien als Hebreeër, omdat ze over zijn gegaan van de dood naar het leven.  

 

Laten we nu gaan onderzoeken hoe de zes dienstjaren uit Exodus 21:2 eruit zagen en hoe ze vandaag de 

dag toepasbaar zijn… 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hebree%C3%ABn_(Bijbel)


Als je een woordstudie doet naar de tijd waarin we nu leven sinds Adam, dan zul je ontdekken dat er om 

en nabij 6000 jaar menselijk leven is. Dat betekent dat we ons vlak voor de grote dag van Jahweh 

bevinden, de duistere en ontzagwekkende dag die zal uitmonden in de duizendjarige regering van 

Jahweh en Zijn volk op aarde. In veel Bijbels zal voor deze dag de term “Dag van de Heer” worden 

gebruikt.  

 

Vergeet niet dat de TENACH, of het Oude Testament, ons leert dat elke dag is als 1000 jaar. 

 

Psalm 90:4  
Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is, 

of als een wake in de nacht. 

Petrus kende Psalm 90:4 en zei precies hetzelfde. 

 

2 Petrus 3:8  
Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en 

duizend jaar als één dag. 

Bij de schepping leren we dat er zeven dagen zijn… en de zevende dag rust Hij met ons.  

 

Genesis 2:2-3  
Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de 

zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde 

die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken. 

Dat is de reden waarom Jesjoea bij Zijn wederkomst 1000 jaar zal regeren. Die 1000 jaar is als één dag, 

die wij kennen als de Dag van de Heer. Het is de Sabbatsrust waar wij naar uitzien in het verwachten 

van de wederkomst van de Messias. 

 

Openbaring 20:4  
En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de 

zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus (Jesjoea) en om het Woord van 

God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen 

hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen 

regeren met Christus, duizend jaar lang. 

Dit staat allemaal in verband met Exodus 21:2.  

 

We gaan terug naar de Wet over de dienstknecht en zijn dienstjaren. 

 

Exodus 21:2  
Wanneer u een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij zes jaar dienen, maar in het zevende mag hij 

zonder te betalen als vrij man vertrekken  

Er zijn aan de mensheid zes dagen, of ongeveer 6000 jaar gegeven om Jahweh te dienen. We moeten 

begrijpen dat het getal 6 het getal is van de mens en 7 het getal van de Sjabbat. Het verwijst ons naar de 



1000-jarige regering van onze Messias. Houd dit in gedachten als we verder studeren op de Wet van de 

dienstknecht en de meester.  

 

Jesjoea is onze Meester omdat we voor een prijs zijn gekocht, en we niet meer van onszelf zijn. Volgens 

de Wet van Mozes, moest een slaaf zijn meester 6 jaren dienen om daarna wettelijk, op grond van Torah, 

vrij te zijn van zijn meester. Dat betekent dat hij niet langer zal wonen in het huis van zijn meester, en 

ook niet meer zal eten aan diens tafel, maar ervoor kiest om buiten het huis van zijn meester een huis en 

erfenis op te bouwen– tenzij hij, uit liefde voor zijn meester, besluit om altijd bij hem te blijven door een 

verbond met hem te sluiten. 

 

Exodus 21:5-6  
Maar als de slaaf nadrukkelijk zegt: Ik heb mijn meester, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik 

wil niet als vrij man vertrekken dan moet zijn meester hem bij de rechters brengen. Hij moet hem 

bij de deur of de deurpost brengen. Zijn meester moet dan met een priem zijn oor doorboren. Zo 

zal hij hem voor eeuwig dienen. 

De Wet van Jahweh is werkelijk prachtig bedacht! 

 

Jesaja 42:21  
De HEERE was genegen omwille van Zijn gerechtigheid, Hij maakt de wet groot, en luisterrijk. 

Het was door Jesjoea dat onze Schepper de juiste uitleg en het doel van de Wet duidelijk maakte.  

 

Is het woord “deurpost” je opgevallen in Exodus 21? Het is belangrijk dat we begrijpen waar de deur 

symbool voor staat.  

 

Wat betreft het bloed van het Pascha-lam om de eerstgeborene vrij te kopen, zegt de Torah het volgende; 

 

Exodus 12:7  

En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, 

aan de huizen waarin zij het eten zullen. 
 

Dit verwijst duidelijk naar het verbond dat door bloed wordt bevestigd, conform Exodus 24:6. 

 

Exodus 24:6-8  
Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in de schalen, en de helft van het bloed sprenkelde 

hij op het altaar. Hij nam het boek van het verbond en las dit ten aanhoren van het volk voor. En 

zij zeiden: Alles wat de HEERE (JHWH) gesproken heeft, zullen wij doen 

en Hem gehoorzamen. Toen nam Mozes het bloed, sprenkelde het op het volk en zei: Zie, dit 

is het bloed van het verbond dat de HEERE (JHWH) met u gesloten heeft op grond van al die 

woorden. 

 

We zien dus dat de dienstknecht werd doorboord om het verbond tussen hem en zijn meester voor altijd 

te bevestigen. Deze Dienstknecht is Jesjoea die inderdaad onze plaats nam en nu aan de deur staat; 

 

  



Openbaring 3:20  
Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem 

binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. 
 

Hier is Jesjoea degene die het verbond bevestigd door met ons opnieuw de vrucht van de wijnstok te 

drinken, als Hij het nieuw zal drinken bij het Bruiloftsmaal van het Lam. De Volmaakte Dienstknecht 

Jesjoea kwam om zijn dienst, of zijn plicht, te doen terwijl Hij op aarde was. 

 

Jesaja 42:2-4 

 Hij zal niet schreeuwen, Hij zal Zijn stem niet verheffen, Hij zal Zijn stem op straat niet laten 

horen. Het geknakte riet zal Hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen; naar 

waarheid zal Hij het recht doen uitgaan. Hij zal niet uitdoven, Hij zal niet geknakt worden,  

totdat Hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden zullen uitzien naar Zijn 

onderricht. 

 

Eerlijk rechtspraak, eerlijke uitleg, eerlijk begrip van de waarheid, de Torah… De kustlanden hebben 

Zijn Wet  -wet in de betekenis van onderwijs- gekregen, de Woorden waarvoor de Messias is gezonden 

om ze te proclameren. Dat zijn de woorden waarvan de Torah al tevoren zei dat we daarnaar moesten 

luisteren, om Jesjoea –de profeet die komen moest, een profeet als Mozes- te kunnen ontvangen. Velen 

hebben er door de eeuwen heen op gewacht, en nu zijn Zijn woorden hier levend voor ons, maar alleen 

zijn uitverkorenen kunnen ze horen en begrijpen. 

 

Mattheus 13:10-17  
En de discipelen kwamen naar Hem toe en zeiden tegen Hem: Waarom spreekt U tot hen door 

gelijkenissen? Hij antwoordde en zei tegen hen: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van 

het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Want wie heeft, aan 

hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar wie niet heeft, van hem zal 

afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij 

niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen. En in hen wordt 

de profetie van Jesaja vervuld die zegt:  

 

Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen; 

en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. 

Want het hart van dit volk is vet geworden, 

en zij hebben met de oren slecht gehoord, 

en hun ogen hebben zij dichtgedaan, 

opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien 

en met de oren horen en met het hart begrijpen, 

en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen. 

 

Maar uw ogen zijn zalig omdat zij zien, en uw oren omdat zij horen. Want voorwaar, Ik zeg u dat 

veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat u ziet, en zij hebben het niet gezien; 

en te horen wat u hoort, en zij hebben het niet gehoord. 

 

Mattheus 20:28  
Zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, 

en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. 



 

Jesjoea is de getrouwe dienstknecht, die de Meester behaagde in alles wat hij deed… Door Abraham en 

Izaäk was daar ook al een voorafschaduwing van gegeven… Abraham zou Izaäk op het hout slaan, 

hetzelfde materiaal dat ook voor deurposten wordt gebruikt en hetzelfde materiaal waar Jesjoea op werd 

geslagen… Dus degene die Jesjoea (de trouwe Dienstknecht) doorboorde was Jahweh (de Meester) om 

het verbond te bevestigen zodat Israël (de ontrouwe dienstknecht) uiteindelijk kon worden hersteld tot 

een koninkrijk. 

 

Waar staan wij in dit alles als dienstknechten, of eigenlijk als “dienstknecht” enkelvoud, omdat we één 

lichaam zijn?... Wij zijn het lichaam van de Messias. Daarom moeten wij de taak van dienstknecht, die 

door Jesjoea, die onze Meester is, perfect werd voorgeleefd, voorzetten…  Dat is precies wat Hij leerde 

toen Hij de voeten van Zijn discipelen waste.  

 

Johannes 13:13-15  
U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het. Als Ik dan, de Heere en de 

Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Want Ik heb u een 

voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan. 

 

Onze Messias is ons voorbeeld. Alle dingen die Hij deed, moeten wij ook doen. Het enige dat wij 

moeten doen is naleven wat Hij deed en onderwees. Wij moeten zijn rechtvaardigheid verkondigen, 

Torah onderwijzen in haar volledige elementaire praktijk, maar ook in haar volledige geestelijke 

betekenis, net zoals Jesjoea dat deed, want hij is het doel van de Torah. 

 

Romeinen 10:4  
Want het einddoel (telos) van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. 

 

En merk op; het Griekse woord “telos” betekent “doel”.  

 

Gedurende het zesduizendste jaar van onze dienst staan wij voor de keuze: willen wij, als Hebreeuwse 

slaven van de Messias, Hem vandaag dienen vanuit religieuze toewijding of vanuit een toewijding 

gebaseerd op liefde?  

 

Wil je de wereld in al haar wegen dienen, of met hart, ziel en verstand in rechtvaardigheid toegewijd zijn 

aan Jahweh?  

 

Kies vandaag welke meester jij wilt dienen. 

 

Mattheus 6:24  
Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal 

zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God (Elohim) dienen en de 

mammon.  

 

De wet van Mozes is geestelijk maar hij kan werkelijk niet volledig worden begrepen tenzij je de wet in 

praktijk brengt en onderwijst. Als je Jesjoea volgt, dan krijgt de Torah, die geweldig onderwijs geeft, de 

gelegenheid om muren in ons verstand op te bouwen als bescherming tegen aanvallen van de 

tegenstander;  

 



De Torah werd aan geheel Israël gegeven als fundament om de “boodschap” van het koninkrijk en alle 

woorden van onze Meester Jesjoea te begrijpen. Elk woord dat onze Messias zei was niet bedoeld als 

vernieuwend of poëtisch… Hij zei precies wat in de Wet en Profeten werd onderwezen; het is geen 

filosofie of nutteloze praat. 

 

Overweeg de volgende gelijkenis over de dienstknecht in Lucas 17:7.  

 

Lucas 17:7-10  
En wie van u die een slaaf heeft die ploegt of de kudde weidt, zal meteen, als hij van de akker 

komt, tegen hem zeggen: Kom maar en ga aanliggen? Zal hij echter niet tegen hem zeggen: tref 

voorbereidingen, zodat ik vanavond de maaltijd kan gebruiken, omgord u en bedien mij, totdat ik 

gegeten en gedronken heb, en eet en drinkt u daarna? Hij bedankt die slaaf toch zeker niet, omdat 

hij gedaan heeft wat hem opgedragen was? Ik meen van niet. Zo moet ook u, wanneer u gedaan 

hebt al wat u opgedragen is, zeggen: Wij zijn onnutte slaven, want wij hebben slechts gedaan wat 

wij moesten doen. 

Dus waar haalde onze Messias het idee van een dienstknecht en een meester vandaan? Zijn manier van 

denken stemde overeen met de woorden van de Wet van Mozes en met de Profeten.  

 

Hij combineerde daarbij het oordeel dat in Jesaja 42 wordt geschreven.   

 

Laten wij ons dus richten op de gehele Bijbel en worden vernieuwd in ons denken door de Heilige 

Geest, terwijl we bidden om voortdurende correctie en leiding.  

 

De Torah van Jahweh is aan ons gegeven om alles te doen wat de Profeet als Mozes ons leerde.  

 

Dus naar al het onderwijs dat Jesjoea gaf moeten we luisteren en we moeten het in praktijk brengen. Niet 

om daarmee door mensen geprezen te worden, maar vanuit onze plicht en liefde voor Hem.  

 

We hopen dat deze woorden je hebben bemoedigd in je dagelijkse wandel met onze Almachtige 

Schepper. En vergeet niet om alles te onderzoeken.  

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.  
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