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Om te verstaan wie je bent in de Messias

Noemt Hij ons bij Zijn eigen Naam!

Met welke Naam?



… alleen voor de verloren schapen van het huis Israels?

• Matt 15:24 Maar Jezus (Jeshoea) , antwoordende, zeide: 
Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. 

• Matt 10:5 Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, 
zeggende: Gij zult niet heengaan op de weg der heidenen, en gij zult 
niet ingaan in [enige] stad der Samaritanen. 6 Maar gaat veel meer
heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. 

• Joh 11:49 En een uit hen, Kajafas, die voor dat jaar hogepriester was, 
zeide tot hen: Gij verstaat niets; 50 En gij overlegt niet, dat het ons nut is, 
dat een mens sterve voor het volk, en het gehele volk niet verloren ga. 
51 En dit zeide hij niet uit zichzelf, maar, zijnde hogepriester voor dat jaar, 
profeteerde hij, dat Jezus sterven zou voor het volk; 52 En niet alleen voor 
dat volk, maar opdat Hij ook de kinderen Gods, die verstrooid waren, tot 
één zou vergaderen.
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Jesaja 56: 1-4 … al degenen die zich bij JHVH aansluiten

1 Zo zegt de Here: Onderhoudt het recht en doet gerechtigheid, want 

Mijn heil staat gereed om te komen en Mijn gerechtigheid om zich te  

openbaren.  2 Welzalig de sterveling die dit doet, en het mensenkind 

dat daaraan vasthoudt; die acht geeft op de sabbat, zodat hij hem niet 

ontheiligt, en acht geeft op zijn hand, zodat zij niets kwaads doet. 

3 Laat dan de vreemdeling die zich bij de HEERE aansloot, 

niet zeggen: De HEERE zal mij zeker afzonderen van Zijn volk; en laat de 

ontmande niet zeggen: Zie, ik ben een dorre boom. 4 Want zo zegt de 

HEERE van de ontmanden, die mijn sabbatten onderhouden 

en verkiezen wat Mij behaagt en vasthouden aan Mijn (eeuwig) verbond:

3



Jesaja 56: 5-8 … die zich bij JHVH aansluiten om

5 Ik geef hun in mijn huis en binnen mijn muren een gedenkteken en een 
naam, beter dan zonen en dochters; Ik geef hun een eeuwige naam, die 
niet uitgeroeid zal worden. 6 En de vreemdelingen die zich bij de HEERE 

aansloten om Hem te dienen, en om de naam des Heren lief te hebben, 

om Hem tot knechten te zijn, allen die de sabbat onderhouden, zodat 

zij hem niet ontheiligen, en die vasthouden aan mijn verbond: 7 Hen zal 

Ik brengen naar mijn heilige berg en Ik zal hen vreugde bereiden in Mijn 
bedehuis;  hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op 

mijn altaar, want Mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken. 

8 Het woord van de Here HEERE, die de verdrevenen van Israel 
bijeenbrengt, luidt: Ik zal daartoe nog meerderen bijeenbrengen, 
dan er reeds  toegebracht zijn.
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Biddende dat je waardig geacht zult worden … Lukas 21: 36

• Luk 21: 29 En Hij zeide tot hen een gelijkenis: Ziet den vijgeboom, en al de 

bomen. 30 Wanneer zij nu uitspruiten, en gij [dat] ziet, zo weet gij uit uzelf, 

dat de zomer nu nabij is. 31 Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien 

geschieden, zo weet, dat het Koninkrijk Gods nabij is. 32 Voorwaar Ik zeg u, 

dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan, totdat alles zal geschied zijn. 33 De 

hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins 

voorbijgaan. 34 En wacht uzelf, dat uw harten niet te eniger tijd bezwaard 

worden met brasserij en dronkenschap, en zorgvuldigheden dezes levens, en 

dat u die dag niet onvoorziens [over] kome.35 Want gelijk een strik zal hij 

komen over al degenen, die op den gansen aardbodem gezeten zijn. 36 Waakt 

dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden 

al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor de Zoon des mensen.



Aansluiten, toevoegen, aankleven, verenigen (met)

H3867  ָלוָה lavah v.

1. (properly) to twine.

2. (by implication) to unite, to 

remain.

3. (also) to borrow (as a form of 

obligation).

KJV: abide with, borrow(-er), cleave, 

join (self), lend(-er).

De blijdschap zal hem “aankleven“ 

zoals in Pred.8:15.

H3878 ֵלוִי Leviy n/p.

1. Attached - “voegen” Gen.29:34

2. Levi, the third son 
of Jacob and of Leah.

KJV: Levi.  Root(s): H3867 

• Num 18:2,4 En ook zult gij uw 
broederen, de stam van Levi, 
de stam van uws vader, met u 
doen naderen, dat zij u bijgevoegd 
worden, en u dienen; maar gij, en 
uw zonen met u, zult zijn voor de 
tent der getuigenis.
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Jeremia 50: 4–6 Wie worden ook toegevoegd aan de HEERE?

4 In die dagen en te dien tijde, luidt het woord des Heren, zullen

de kinderen Israels komen, zij en  de kinderen van Juda tezamen; 

al wenend zullen zij voortgaan en de HEERE, hun God, zoeken; 

5 Naar Sion zullen zij vragen, op de weg hierheen zal hun aangezicht 

[gericht] zijn; zij zullen komen en de HEERE toegevoegd worden in een 

eeuwig verbond, dat niet zal vergeten worden. 6 Een kudde verloren 

schapen was mijn volk, hun herders misleidden hen, naar de bergen 

voerden zij hen; van berg tot heuvel gingen zij, zij vergaten hun leger. 

Allen die hen aantroffen, verslonden hen, en hun vijanden zeiden: 7 Wij 

laden geen schuld op ons; omdat zij gezondigd  hadden tegen de HEERE, 

de woonstede der gerechtigheid en de hoop hunner vaderen, de HEERE.
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Psalm 83, door een verbond wordt je toegevoegd!

2 O God, houd U niet stil, zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God. 
3 Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op; 4 Zij 
smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw 
beschermelingen. 5 Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen, 
zodat aan de naam van Israel niet meer wordt gedacht. 6 Want zij 
hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U een verbond gesloten: 
7 De tenten van Edom en de Ismaelieten, Moab en de Hagrieten, 
8 Gebal, Ammon en Amalek, Filistea met de inwoners van Tyrus; 
9 Zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd, zij zijn de zonen van Lot tot 
steun. [sela]  13 Die zeiden: Wij willen in bezit nemen de woonsteden 
Gods. 17 Overdek hun aangezicht met schande, opdat zij uw naam 
zoeken, o Here. 18 Laten zij voor immer beschaamd en verschrikt 
worden, schaamrood worden en te gronde gaan, 19 Opdat zij weten, 
dat alleen uw naam is: Here, de allerhoogste over de ganse aarde.
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Jesaja 49: 1-8 … Wie worden hier Israël genoemd?

1 Hoort naar Mij, gij kustlanden, en luistert, gij natien in de verte. 
De Here heeft Mij geroepen van moeders lijf aan, van de schoot Mijner moeder 
aan heeft Hij Mijn naam vermeld. 2 En Hij maakte Mijn mond als 
een scherp zwaard; in de schaduw zijner hand verborg Hij Mij. Hij maakte Mij 
tot een puntige pijl, in zijn pijlkoker stak Hij Mij. 3 En Hij zeide tot Mij: Gij zijt

Mijn knecht, Israel, in wie Ik Mij zal verheerlijken. 4 Doch ik zeide: Tevergeefs 

heb ik Mij afgemat, voor niets en vruchteloos Mijn kracht verbruikt. Evenwel, 
Mijn recht is bij de Here en Mijn vergelding is bij Mijn God. 5 Maar nu zegt de 
HEERE, die Mij van de moederschoot aan vormde tot Zijn knecht, om Jakob tot 
Hem terug te brengen en om Israel tot Hem vergaderd te doen worden
(en Ik werd geëerd in de ogen des Heren en Mijn God was Mijn sterkte) 
6 Hij zegt dan: Het is te gering, dat gij Mij tot een knecht zoudt zijn om de 
stammen van Jakob weder op te richten en de bewaarden van Israel (Netzirei)
terug te brengen; Ik stel U tot een licht der volken, opdat Mijn heil reike tot het 
einde der aarde. (vergl. Jes.14:1, Zach.2:11, Hand.24:5, 22:8, Rom.9: 11-13)



Jesaja 44: 1-8 Als jij je ook verkoren weet, 

welke naam verkies jij dan?
1 Maar nu, hoor, o Jakob, mijn knecht, en Israel, die Ik verkoren heb. 
2 Zo zegt de Here, uw Maker en van de moederschoot aan uw Formeerder, 
die u helpt: Vrees niet, mijn knecht Jakob, en Jeshurun, die Ik verkoren heb. 
3 Want Ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge; 
Ik zal mijn Geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen. 
4 Zij zullen uitspruiten tussen het gras, als populieren langs de beken. 
5 De een zal zeggen: Ik ben des Heren (JHVH), een ander zal zich noemen met 
de naam Jakob, en een derde zal op zijn hand schrijven: van de Here (JHVH),
en de naam Israel aannemen. 6 Zo zegt de Here, de Koning en Verlosser van 
Israel, de Here der heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste 
en buiten Mij is er geen God. 7 En wie is als Ik daar Ik toch het overoude volk 
in het aanzijn riep; en hetgeen er in de toekomst gebeuren zal, mogen zij 
verkondigen. 8 Weest niet verschrikt en vreest niet. Heb Ik het u niet van 
oudsher doen horen en verkondigd? Gij zijt mijn getuigen: 
is er een God buiten Mij? Er is geen andere Rots, Ik ken er geen.



Ezechiel 39: 25-29 Wanneer zal dat alles geschieden? 

25 Daarom, zo zegt de Here Here, nu zal Ik een keer brengen in het lot van 

Jakob en Mij ontfermen over het gehele huis Israels, en ijveren voor mijn 

heilige naam. 26 Zij zullen de smaad en al de ontrouw, waarmee zij Mij 

ontrouw geweest zijn, vergeten, wanneer zij weer in hun land wonen, 

veilig, zonder dat iemand hen opschrikt. 27 Als Ik hen uit het gebied van de 

volken terugbreng en hen uit de landen van hun vijanden verzamel, dan 

zal Ik Mij voor het oog der talrijke volken aan hen de Heilige betonen. 28 

En zij zullen weten, dat Ik de Here hun God ben, zowel wanneer Ik hen in 

ballingschap wegvoer onder de volken,  als wanneer Ik hen weer in hun 

eigen land verzamel, zonder dat Ik iemand van hen daarginds achterlaat. 

29 En Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik 

mijn Geest over het huis Israels heb uitgestort, luidt het woord van de 

Here Here. (Mat.12:30-31, Jes.11:12-13)
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Johannes 17  Hij bidt en pleit voor Zijn huis … en wij?
18 Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld, heb ook Ik hen gezonden in de 

wereld; 19 en Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in 

waarheid. 20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door 

hun woord in Mij geloven, 21 opdat zij allen een zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en 

Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden 

hebt. 22 En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, 

opdat zij een zijn, gelijk Wij een zijn: 23 Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt 

zijn tot een, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij 

hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. 24 Vader, hetgeen Gij Mij 

gegeven hebt - Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijk-

heid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad 

voor de grondlegging  der wereld. 25 Rechtvaardige Vader, de wereld kent U 

niet, maar Ik ken U, en dezen weten, dat Gij Mij gezonden hebt; 26 en Ik heb 

hun uw naam bekend gemaakt en Ik zal hem bekend maken, opdat de liefde, 

waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij in Ik in hen.



De vernieuwing van alle dingen …
dient door te werken in de geest van ons denken

Hand 3:20-21 En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, 

Die u tevoren gepredikt is; Die de hemel moet ontvangen tot 

de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken 

heeft door de mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.



Vanavond begint de 1ste Aviv 

de Bijbelse Nieuwjaarsdag

Koningsdag bij uitstek, want 

de Koning bepaalt Zijn tijden.

Ex.12: 1 En de Here zeide tot Mozes 

en tot Aaron in het land Egypte: 

2  Deze maand zal u het begin van 

de maanden zijn; zij zal u de eerste

van de maanden van het jaar zijn.

•Ex 12:2ֶד� ֹ֧   haChodeshַהח

 laChemָלֶכ֖ם hazZehַהֶ�֛ה

א�  ֹ֣ ים roshר   chodaShimֳחָדִ�֑

ם  huה�֙א  riShonִרא֥��ן  ָלֶכ֔
laChem,  י ְלָחְדֵ�֖

lechadeSheihashshaNah. 



De haftarah sluit daarop aan:  Ezechiël 45: 16-21

16 Al het volk des lands zal bijdragen aan deze heffing voor de vorst in 
Israels. 17 Maar op de vorst rust de plicht van de brandoffers, het spijsoffer 
en het plengoffer, op de feesten, de nieuwemaansdagen en de sabbatten, 
op al de hoogtijden van het huis Israels. Hij zal het zondoffer en het 
spijsoffer, het brandoffer en de vredeoffers brengen, om verzoening te 

doen voor het gehele huis Israels. 18 Zo zegt de Here HEERE: In de eerste 
maand, op de eerste der maand, zult gij een gave jonge stier nemen 

en daarmede het heiligdom ontzondigen. 19 De priester zal daartoe iets 
van het bloed van het zondoffer nemen en dat strijken aan de post van het 
huis, aan de vier hoeken van de omloop van het altaar en aan de post van 
de poort van de binnenste voorhof. 20 Evenzo zult gij doen op de zevende 
van de maand ter wille van hen die onopzettelijk en onwetend zondigen; 
en gij zult verzoening doen voor het huis. 21 In de eerste maand, op de 
veertiende dag der maand, zult gij het Pascha vieren; gedurende het feest 
van zeven dagen zullen ongezuurde broden gegeten worden.
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De sabbat een eeuwig teken van een eeuwig verbond

Het nieuwe verbond is een verbond van vernieuwingen. Wie heeft daar deel aan?

Exod. 31: 16 De Israelieten zullen de 

sabbat onderhouden, door de sabbat 

te vieren,  zij en hun nageslacht, als 

een eeuwig verbond. 17 Tussen Mij 

en de Israelieten is deze een teken 

voor eeuwig, want in zes dagen 

heeft de Here de hemel en de aarde 

gemaakt, en op de zevende dag 

heeft Hij gerust en adem geschept.
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