“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 vereenvoudigen. Daarom kan het gebeuren dat de tekst in dit
transcript niet altijd even vlot leest of dat bepaalde teksten vreemd klinken. Ook kunnen er grammaticale fouten voorkomen
die niet acceptabel zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is
op het schriftelijke onderwijs.”

De Brit Chadasja Serie – Het geheim van de MEM
Jesaja 9:5-6
Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God,
Eeuwige Vader, Vredevorst.
Aan de uitbreiding van deze heerschappij
en aan de vrede zal geen einde komen
op de troon van David en over zijn koninkrijk,
om het te grondvesten en het te ondersteunen
door recht en gerechtigheid,
van nu aan tot in eeuwigheid.
De na-ijver van de HEERE (JHWH) van de legermachten zal dit doen.
Joodse anti-missionarissen benadrukken dat dit gedeelte gaat over Hizkia en niet over Messias Jesjoea.
Ze argumenteren dat het gedeelte in de voltooide tijd staat en daarom per definitie verwijst naar
gebeurtenissen die al hebben plaatsgevonden.
Eigenlijk is er niet zoiets als tijd in de Hebreeuwse grammatica. Hebreeuwse werkwoorden nemen
namelijk niet de vorm aan van verleden, heden en toekomst, maar van voltooid (afgeronde actie) of
onvoltooid (onvoltooide actie).
In het Hebreeuwse denken wordt een actie gezien als voltooid dan wel onvoltooid. Daarom kent het
Hebreeuws geen verleden, tegenwoordige en toekomstige tijd, maar maakt het gebruik van een
Voltooide en een Onvoltooide vorm...
Iets dat in het Hebreeuws als Voltooid wordt verwoord, gaat over het algemeen over een gebeurtenis die
in het verleden heeft plaatsgevonden…. Het equivalent van de Engelse tegenwoordige tijd wordt
gemaakt door het deelwoord… en [het equivalent van] de Engelse toekomstige tijd (met alle variaties
daarop) door de onvoltooid verleden tijd. Een praktische grammatica voor Klassiek Hebreeuws. 2e
druk Clarendon Press; Oxford; 1959; J. A. Weingreen blz. 56-57

Om heel precies te zijn, moeten we spreken over "vormen" van het werkwoord in plaats van over
"tijden”, omdat het gaat over de mate van voltooiing van een actie en niet over een factor van tijd, zoals
in het Engels....
...Hebreeuws heeft geen "tijden" in de normale zin van het woord. In plaats daarvan zijn er twee
"condities"... Leer jezelf Bijbels Hebreeuws; R.K. Harrison; 1984; blz. 68, 80
Normaalgesproken impliceert een werkwoord in de voltooide vorm een verleden tijd, en daarom
benadrukken Joodse anti-missionarissen dat Jesaja 9:5-6 in de verleden tijd moet staan en dus gaat over
Hizkia.
Er bestaat echter een speciaal idioom in het Hebreeuws, dat "Voltooid Profetisch" heet. Daarbij spreekt
een profeet over toekomstige gebeurtenissen in de voltooide tijd omdat hij in de toekomst heeft gezien,
op het moment dat ze al gebeurd zijn.
Gesenius noemt het Voltooid Profetische idioom en beschrijft het als volgt:
...hij [de profetische schrijver] beschrijft de toekomstige
gebeurtenis alsof hij die zelf al heeft gezien of gehoord.
Gesenius Hebreeuwse Grammatica. 2e druk Vertaald door A. E. Crowley; Clarendon Press;
Oxford; 1956; Bewerkt door E. Klautzsch; blz. 312-313
Om te illustreren dat de genoemde geleerden noch wij dit zelf verzinnen, laten we een van de vele
voorbeelden zien van het Voltooid Profetisch in de TENACH:
Jesaja 5:13 (WV)
Daarom gaat mijn volk in ballingschap
voordat zij het vermoeden;
de edelen vergaan van honger,
de massa versmacht van dorst.
In dit specifieke vers, staat het werkwoord in de voltooide vorm, maar het is duidelijk dat het om een
toekomstige gebeurtenis gaat, omdat de gevangenschap waarover wordt gesproken, niet plaatsvond
tijdens het leven van Jesaja.
Andere voorbeelden zijn Jesaja 10:27-32, Jeremia 23:2 en Amos 5:2
In feite wordt een “voltooid profetische” benadering van Jesaja 9 vanuit Rabbijnse geschriften
ondersteund.
De Targum Jonathan bij Jesaja 9:5-6 identificeert de persoon waarover in Jesaja 9:5-6 wordt gesproken
duidelijk als de Messias.
"De profeet zegt tegen het huis van David: Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; en hij
heeft de wet op zich genomen om die te onderhouden, en zijn naam is van oude tijden af genoemd:
Wonderbare raadsman, Machtige God, hij die voor eeuwig leeft, de Messias, in wiens dagen de vrede
over ons zal vermeerderen."
Targum Jonathan Jes. 9:6

En we lezen in de Midrasj Rabba:
Rabbi Jose de Galileeër zegt: De naam van de Messias is ook "vrede",
want er staat geschreven: "God de machtige, de eeuwige Vader,
de vredevorst " (Citaat bij Jes. 9:5-6 (6-7))
PERECH HA SHALOM; NUMERI RABBA XI, 16-20
Hij zei tegen hem: “Ik moet de Messias doen rijzen” van wie is geschreven: ‘Want een kind is ons
geboren ( Jes. IX, 5). Totdat ik kom tot mijn Heer tot aan Seïr (Gen. XXXIII, I4).
R. Samuel b. Nachman zei:
We hebben de hele Schrift doorzocht en nergens hebben we gevonden [dat er staat] dat Jacob ooit
samen kwam met Ezau bij Seïr. Wat betekent het dan: ‘Tot aan Seïr? Jacob [bedoelde] tegen hem te
zeggen: 'Ik moet nog rechters en redders doen opstaan om jullie precies te bestraffen. Waarom is dat?
Want er staat geschreven: “En redders zullen komen tot op de berg Sion om de berg van Ezau te
oordelen (Obad. I, 21). Israël vroeg aan God: “Meester van het Heelal, hoe lang zullen we aan hem
onderworpen blijven?” Hij antwoordde: “Tot de dag komt waarover is geschreven: Er zal een ster
voortkomen uit Jacob, en een scepter zal opkomen uit Israël (Num. XXIV, 17); als een ster voortkomt uit
Jacob en de stoppel van Ezau zal verslinden.”
Midrasj Rabba - Deuteronomium I:20
En we lezen in de Zohar:
"Wat betreft de uitdrukking El Gibbor, is het hele vers waarin dit gedeelte staat een samenvatting van
het heilige, bovennatuurlijke geloof. Het woord "Wonderbaar" verwijst naar de bovennatuurlijke
Wijsheid, die wonderbaar is en buiten het bereik is verborgen; "Raadsman" is de bovennatuurlijke
stroom die zich eeuwigdurend uitstrekt en allen van raad en water voorziet; "El" verwijst naar
Abraham, "Gibbor" naar Izaäk, en "Eeuwige Vade " naar Jacob, die beide zijden vasthoudt en perfectie
bereikt. De "Vredevorst" is de Tzaddiek, die vrede brengt in de wereld, vrede voor het Huis, vrede voor
Matrona."
Zohar 3:31a
Als we deze oude rabbijnen citeren, willen we daarmee niet zeggen dat we het eens zijn met alles wat ze
hebben geschreven, maar we willen laten zien dat zij Jesaja 9:5-6 uitlegden als een verwijzing naar een
TOEKOMSTIGE MESSIAS.
Waarom zouden ze dat doen als dit gedeelte heel duidelijk zou verhalen over het verleden?
Blijkbaar hoeft dit gedeelte NIET in de verleden tijd te zijn. Net zoals Jesaja 5:13 is het geschreven als
voltooid profetisch.
Het veelgehoorde argument van anti-missionarissen dat de figuur waarover wordt gesproken in Jesaja
9:5-6 Hizkia is, is in feite in strijd met de Rabbijnse uitleg zoals die in de Talmoed wordt verwoord.
Dat brengt ons bij een fascinerend inzicht over Jesaja 9.

Het geheim van de MEM
Voordat we verder gaan, zijn er twee dingen die we moeten zeggen.
Ten eerste wordt de Hebreeuwse letter “mem” altijd als een gesloten “mem” geschreven als hij aan het
eind van een woord staat, maar als een open “mem” als hij aan het begin van het woord staat.
Ten tweede is er een traditionele afwijking die in de Masoretische tekst bewaard is gebleven.
De letter “mem” in het woord “L’mar’beh” ("aan de uitbreiding") wordt geschreven als een gesloten
‘slot-mem’ op een punt waar het geschreven zou moeten zijn als een open “mem”.
In de Talmoed wordt het gebruik van de abnormale “slot-mem’ in dit gedeelte als volgt besproken:
Aan de uitbreiding van de heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen (Jesaja 9:6 of 9:7). R.
Tanhum zei: Bar Kappara verklaarde in Sepphoris: “Waarom is iedere mem in het midden van een
woord open, terwijl deze gesloten is?
— De Heilige, gezegend is Hij, wilde Hizkia aanwijzen als de Messias, en Sanherib als Gog en Magog;
waarop Degene die het Recht toeschreef voor de Heilige, gezegend is Hij, zei: “Soevereine van het
Heelal! Als Gij niet David tot de Messias maakte, die zovele liederen en psalmen voor U vertolkte, wilt
Gij dan Hizkia aanwijzen, die U geen liederen toezong, ondanks alle wonderen die Gij voor hem hebt
gewrocht?” Daarom werd hij [sc. de mem] gesloten. Meteen daarop riep de aarde uit: “Soevereine van
het Heelal! Laat mij voor U een lied zingen in de plaats van deze rechtvaardige man [Hizkia], en hem
de Messias maken.” Dus vertolkte zij een lied voor Hem, zoals is geschreven: “Uit het diepst van de
aarde hebben we liederen gehoord, zelfs van glorie aan de rechtvaardigen”. Toen zei de Prins van het
Heelal tegen Hem: “Soevereine van het Heelal! Zij [de aarde] heeft Uw verlangen vervuld [naar lofliederen] omwille van deze rechtvaardige man”. Maar een hemelse Stem riep uit: “Het is mijn geheim,
het is mijn geheim” waarop de profeet zich voegde en zei: “Wee mij, wee mij: hoe lang [moeten we
wachten?]” De hemelse Stem riep [nogmaals]: “De bedrieglijke koopmannen hebben bedrieglijk
gehandeld; ja, de bedrieglijke handelaren hebben zeer bedrieglijk gehandeld: waarop Raba – anderen
zeggen R. Izaäk – uitlegde: totdat er plunderaars zullen komen, en plunderaars van de plunderaars.
b. San. 94a
Hier vertelt de Talmoed ons specifiek dat Hizkia niet de Messiaanse figuur was die in Jesaja 9:5-6 wordt
genoemd vanwege de gesloten “slot-mem” en vanwege het geheim van Elohiem dat wordt geopenbaard
door het gebruik van een “slot-mem” in dit woord.
Nu is het belangrijk om te begrijpen dat in het Rabbijnse denken de “mem” wordt geassocieerd met de
baarmoeder. Hieronder een geschreven verslag van die gedachte:
"Drie Moeders; Alef, Mem, Sjin zijn in het lichaam van zowel man als vrouw: Vuur en Water en Lucht.
Het Hoofd werd geschapen uit het Vuur, en de Baarmoeder werd geschapen uit het Water, en de Borst
werd geschapen uit de Lucht, waardoor ze met elkaar in evenwicht zijn."
Sefer Yetzirah 3:6
Verder leer de Zohar dat de “slot-mem” in “adam” de vrouwelijke kant vertegenwoordigd die uit Adam
werd genomen om een vrouw te maken:

Verder, de woorden “laat ons mensen maken” moeten wellicht worden begrepen als aanduiding voor
het feit dat Elohiem intrek nam in de lagere wezens die van de kant van de opperwereld kwamen, het
geheim van het vormen van de goddelijk naam ‘Adam’, waarmee opperste en nederigste deugden van
deze drie letters worden omarmd, de alef, dalet en slot MEM. Toen deze drie letters naar beneden
afdaalden, als geheel in hun volledige vorm, werd de naam Adam gevormd als compromis tussen
mannelijk en vrouwelijk. Het vrouwelijke werd verbonden aan de zijde van de man totdat Elohiem hem
in een diepe slaap deed vallen, waarbij hij op de plaats van de Tempel lag. God zaagde haar toen van
hem af en versierde haar als een bruid en bracht haar bij hem, zoals het is geschreven: “En Hij nam een
van zijn zijden en vulde die plaats met vlees” (Genesis 2:21).
Zohar 1:34b
Nogmaals, hiermee willen we niet zeggen dat we het altijd eens zijn met de Rabbijnen, maar we
gebruiken hun eigen geschriften om een punt te maken tegen Joodse anti-missionarissen die vol passie
een aanval doen op de legitimiteit van Messias Jesjoea.
De Bahir wijdt uit dat de “mem” niet alleen de baarmoeder vertegenwoordigt, maar dat een open
“mem” een weergave is van een open baarmoeder en een gesloten “mem” een gesloten baarmoeder
vertegenwoordigt:
"De open Mem. Wat is de open Mem? Het bevat zowel mannelijk als vrouwelijk. Wat is de gesloten
Mem? Hij is gemaakt zoals een baarmoeder van boven. Maar Rabbi Rahumai zei dat de baarmoeder is
zoals de letter Tet. Hij zei dat het is zoals een Tet aan de binnenkant, terwijl ik zeg dat het is als een
Mem aan de buitenkant.
Wat is een Mem? Lees niet Mem, maar Mayim (water). Net zoals water nat is, zo is de baarmoeder altijd
vochtig. Waarom bevat de open Mem zowel mannelijk als vrouwelijk, terwijl de gesloten Mem mannelijk
is? Dit leert ons dat de Mem hoofdzakelijk mannelijk is. De opening werd daarna toegevoegd vanwege
de vrouw. Net zoals de man niet kan baren, zo kan ook de gesloten MEM niet baren. En net zoals de
vrouw een opening heeft waardoor zij kan baren, zo kan de open MEM baren. De MEM is daarom open
en gesloten."
Bahir 84-85
Hoewel anti-missionarissen beweren dat Hizkia de figuur is die wordt beschreven in Jesaja 9:5-6, zegt
de Talmoed dat het niet Hizkia is vanwege het "mysterieuze geheim” van de gesloten “slot-mem”.
Wat is het “mysterieuze geheim” van de gesloten “slot-mem?”
De “mem” vertegenwoordigt de baarmoeder en de gesloten “mem” wijst op de geboorte van de Messias
uit een vrouw met een gesloten in plaats van een open baarmoeder!
Dat wijst ons naar de profetie van Jesaja 7:14 "Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren..."
Messias Jesjoea zou geboren worden uit de gesloten baarmoeder van een maagd. De geboorte uit een
gesloten “mem” (gesloten baarmoeder) zoals beschreven in Jesaja 9:5-6 wijst terug naar de maagdelijke
geboorte die wordt beschreven in Jesaja 7:14.
Hizkia kan niet de figuur zijn die werd geboren in Jesaja 9:5-6 omdat hij niet werd geboren uit een
maagd.

Als je meer wilt weten over dit onderwerp, dan raden we deze studie aan:
De Brit Chadasja Serie: De Maagdelijke Geboorte.
We hopen dat je door deze studie bent gezegend, en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.
Sjalom!
Wil je meer weten, of andere studies bekijken, bezoek dan onze website www.testeverything.net
Sjalom, en mag Jahweh je zegenen in het wandelen in het volledige Woord van God.
EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)

