
 
 
“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.” 

 

Brit Chadasja Serie: Maar Een Redder – Jesaja 43:11 (WV) 
 

 

Het is makkelijk om te vernielen en chaos te veroorzaken. Iedereen kan dat. En veel mensen vinden het 

aantrekkelijk omdat het zo makkelijk is.  

 

Het is veel moeilijker om onderscheid te hebben. Adequaat onderscheid is vandaag de dag een 

eigenschap die langzaam maar zeker verdwijnt. Je weet het, maar je ziet het ook gebeuren.  

 

In de wereld van vandaag, waarin het tempo enorm hoog is, waarin mensen makkelijk informatie 

kunnen krijgen, opslaan en verspreiden, is een klein lijstje met tegenargumenten voldoende om iemand 

te overweldigen en zijn wereld op de kop te zetten. Zoals we al zeiden, het is makkelijk om te vernielen 

en chaos te creëren, en nu nog meer dan ooit. 
 

Er zijn mensen die ervan overtuigd zijn dat ze onderscheid hebben, terwijl ze eigenlijk gewoon 

achterdochtig zijn. Veel mensen in de Hebrew Roots beweging, die voormalige kernwaarden van hun 

geloof ter discussie hebben gesteld en zich vervolgens hebben afgescheiden van veel aspecten van de 

christelijke uitleg ten aanzien van Torah, lopen nu het risico om kritisch te zijn op elke doctrine van het 

geloof. Ze zijn daardoor eenvoudige doelwitten en dat weten anti-missionarissen. Onderscheid is niet 

hetzelfde als argwanend zijn. Onderscheid is de mogelijkheid om een zorgvuldig oordeel te vellen 

omdat je alle beschikbare informatie hebt onderzocht en getoetst. 

 

Argwaan wordt ten onrechte verward met onderscheid. Eenzijdige argumenten worden verward met 

grondig onderzoek.  

 

Een van de eerste dingen die wij moeten leren van onze leraren is onderscheid: de mogelijkheid om de 

waarheid te onderscheiden van verzinsels, te weten wanneer we de focus kwijt zijn en hoe we die weer 

terug kunnen vinden. Helaas is onderscheid vaak een van de laatste dingen de ons wordt onderwezen. 

Motivatie en tijd zijn noodzakelijke ingrediënten om goed onderscheid te krijgen, en hoeveel mensen 

hebben vandaag de dag nog tijd over na een drukke dag van hard werken? 

 

Anti-missionarissen, de mensen die zich vol passie storten op het aanvallen van de legitimiteit van 

Jesjoea onze Messias, en het Nieuwe Testament (of het Briet Chadasja) hebben een lange lijst van 

eenvoudige one-liners die afzonderlijk van elkaar makkelijk te weerleggen zijn, als je daar tenminste de 



tijd voor neemt. Maar voor veel mensen zijn ze overweldigend als ze snel na elkaar worden genoemd.  

 

Om duidelijk te maken wat we bedoelen, gaan we in deze studie in op een van deze ‘one-liners’ die 

bedoeld zijn om JHWH’s geschenk Jesjoea teniet te doen. 

 

Onderzoek eens hoe slim dit is geschreven: 

 

Heeft JHWH ooit gezegd dat Hij een andere Verlosser zou sturen? 

 

Jesaja 43:11 (NBG) “Ik, Ik ben de HEERE, en buiten Mij is er geen Verlosser."  

 

Dus nee, dat heeft Hij niet gezegd – tenzij we Zijn Woord niet kunnen vertrouwen. 

 

Het is simpel. Het is beknopt. Alleen al deze stelling is heel effectief. Het idee is dat JHWH zei dat Hij 

de enige Verlosser is, maar in de getuigenverslagen over Jesjoea wordt beweerd dat Hij een Verlosser is. 

Omdat er geen andere Verlosser kan zijn, moeten de getuigenverslagen over Jesjoea onjuist zijn, 

tenminste vanuit hun perspectief. 

 

Stel je nu eens voor dat je ongeveer 100 van dergelijke stellingen te horen krijgt, die allemaal zijn 

bedoeld om jou in verwarring te brengen over alles wat jij gelooft en weet over Messias Jesjoea. 

 

We kunnen de schuld niet leggen bij die telkens opnieuw genoemde stellingen zoals de hierboven 

genoemde en het als zodanig aan het publiek voorleggen. 119 Ministries wil op een betere manier een 

aantal van dergelijke kritiekpunten op Jesjoea en het Nieuwe Testament behandelen. 

 

Ja, de Briet Chadasja serie is ontwikkeld met dat in gedachten, maar het gaat niet heel snel. Gemiddeld 

kost elke minuut video-onderwijs ongeveer 6-8 uur gezamenlijke inspanning van onze kant, voordat het 

gereed is voor productie. Dat is geen excuus, maar een realiteit. 119 Ministries besteedt veel tijd en 

inspanning aan het opbouwen van deze serie, om jou beter te kunnen dienen. We hopen dat het jou zal 

beschermen tegen mensen die met opzet, om misschien zonder het te beseffen, zorgen voor chaos en 

vernietiging. 

 

Dus, we gaan nogmaals kijken naar Jesaja 43:11. 

 

Jesaja 43:11 (NBG) 

Ik, Ik ben de HEERE (JHWH),  

en buiten Mij is er geen Verlosser. (yasa) 

 

Er zijn veel voorbeelden in het Briet Chadasja waarin Jesjoea een Verlosser wordt genoemd, of in het 

Hebreeuws, yasa. We geven een aantal voorbeelden. 

 

Lucas 2:11 (NBV) 

Vandaag is in de stad van David jullie Redder geboren. Hij is de Messias, de Heer 

 

1 Johannes 4:14 (NBV) 

En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als 

Redder van de wereld. 

 

Sommigen reageren meteen door te zeggen dat er geen enkel probleem is. Jesjoea is JHWH, geen 



nieuwe Verlosser, en dus is er helemaal geen conflict met Jesaja 43:11. 

 

Voor sommigen is dat afdoende, maar de discussie of Jesjoea dezelfde is als JHWH is een discussie op 

zich. Het is begrijpelijk als je dat een verwarrend onderwerp vindt, en die discussie is dan ook niet het 

uitgangspunt voor deze studie. Het is interessant dat als je mensen ondervraagt die zichzelf zien als 

onderdeel van Hebrew Roots, ongeveer de helft beweert dat Jesjoea JHWH is en de andere helft zegt dat 

het niet zo is. Wij vinden het belangrijker om onze kritiek te richten op het perspectief van de anti-

missionarissen, en die zeggen zeker niet dat Jesjoea JHWH is. 

 

Er is een makkelijk antwoord voor deze kwestie, waarbij je geen oplossing hoeft te bieden in de 

discussie of Jesjoea dezelfde is als JHWH. 

 

Als iemand anders in de TENACH, of het Oude Testament, verlosser, yasa, kan worden genoemd, 

waarom is het dan een probleem als Jesjoea Verlosser wordt genoemd? 

 

Begrijp je ons punt? Een anti-missionaris stemt in met de geldigheid van de TENACH. Als een anti-

missionaris zegt dat niemand behalve JHWH Redder kan worden genoemd, en dat gebruikt om Jesjoea 

in diskrediet te brengen, dan is het toch eerlijk om die hermeneutiek toe te passen op de TENACH? 

 
Laten we eens zien wat we dan vinden... 

 

Richteren 3:9  

Toen riepen de Israëlieten tot de HEERE (JHWH). En de HEERE (JHWH) deed voor de 

Israëlieten een verlosser (yasa) opstaan, die hen verloste: Othniël, de zoon van Kenaz, de broer 

van Kaleb, die jonger was dan hij. 

 

Othniël redde Israël van de Koning van Mesopotamië, nadat Israël het uitriep tot JHWH. Othniël wordt 

een verlosser (yasa) genoemd en werd door JHWH voor dat doel aangesteld en gestuurd. 

 

2 Koningen 13:4-5  

Maar Joahaz trachtte het aangezicht van de HEERE (JHWH) gunstig te stemmen, en de HEERE 

(JHWH) verhoorde hem, want Hij zag de onderdrukking van Israël, dat de koning van Syrië hen 

onderdrukte. (En de HEERE (JHWH) gaf Israël een verlosser (yasa), zodat zij van onder de 

hand van de Syriërs uitkwamen; en de Israëlieten woonden als voorheen in hun tenten. 

  

Joahaz was ook aan Israël gegeven als een verlosser (yasa), om Israël te redden van de Syriërs. 

 

Nehemia 9:27  

U hebt hen overgegeven in de hand van hun tegenstanders en die hebben hen benauwd. Maar als 

zij ten tijde van hun benauwdheid tot U riepen, hoorde U hen vanuit de hemel en gaf U hun, 

overeenkomstig Uw grote barmhartigheid, verlossers (yasa), die hen uit de hand van hun 

tegenstanders verlosten. 

 

Nehemia zegt dat JHWH aan Israël meerdere verlossers gaf. 

 

Dus, als er naast JHWH nog andere verlossers zijn, wat moeten we dan met Jesaja 43:11? 

 
Jesaja 43:11 (NBG) 



Ik, Ik ben de HEERE (JHWH),  

en buiten Mij is er geen Verlosser. (yasa) 

 

In al deze voorbeelden van mensen die verlossers waren voor Israël, waren ze door wie gestuurd?  

Wie had hen aangesteld? Wie had ervoor gezorgd dat ze een verlosser waren? 
 
Het antwoord? Dat deed JHWH. 

 

Dus, in die zin is JHWH de ware en enige verlosser, omdat alle andere verlossers niet zouden 

hebben bestaan als JHWH hen niet had gestuurd. Dat is het patroon dat JHWH heeft gevestigd voor 

Israël. 

 

Datzelfde geldt voor Jesjoea. 
 
Mozes, Jozua, Debora, Esther, etc., waren allemaal instrumenten die werden gebruikt door JHWH 

om Zijn volk te verlossen. Deze mensen verlosten Israël op verschillende manieren, maar slechts als 

arm van JHWH. 

 

In het verleden beweerde JHWH dat Hij Israël zou straffen in Zijn toorn, en dat heeft Hij gedaan. 

Hij stond toe dat Babylon en Assyrië Israël binnenvielen. Babylon en Assyrië waren het gereedschap 

of de voorwerpen die werden gebruikt. 

 

JHWH gebruikt mensen of groepen mensen om Zijn wil te bereiken. Mozes en Jozua verdienen veel 

respect vanwege hun daden, maar is JHWH het niet die daarvoor alle eer en glorie verdient? 
 
Hetzelfde geldt voor Jesjoea; Hij werd gestuurd door de Vader om de wil van de Vader te doen, om 

een verlosser te worden, de grootste verlosser ooit. 

 

Handelingen 5:31 (NBG)  

Hem heeft God door Zijn rechterhand verhoogd, tot een Leidsman en Heiland om Israël 

bekering en vergeving van zonden te schenken. 

 

Dit specifieke onderwerp dat we zojuist hebben behandeld is een van de belangrijkste argumenten 

van anti-missionarissen. Anti-missionarissen hebben talrijke voorbeelden zoals bovenstaande, die 

allemaal zijn bedoeld om anderen ervan te overtuigen dat de historische Jesjoea in tegenspraak is 

met het Oude Testament, de TENACH. 

 

Het enige wat ervoor nodig is, is een klein beetje moeite om hun probleemstelling te onderzoeken, 

aan te tonen hoe absurd die is, en die systematisch te ontkrachten. Maar pas op, de anti-missionaris 

zal tegen je zeggen: “O, ik heb er onderzoek naar gedaan hoor. Jesjoea is op geen enkele manier 

valide. Ik heb alles onderzocht. Het is wat mij betreft afgedaan en binnenkort zie jij dat ook wel in.” 

We twijfelen er niet aan dat ze zichzelf daarvan hebben overtuigd, ze geloven echt dat ze goed 

onderzoek hebben gedaan, waardoor ze tot hun misleide positie zijn gekomen. Helaas zijn er veel 



mensen die hen geloven. 

 

Zoals je hebt gezien was er niet veel voor nodig om hun argument te ontkrachten en te bewijzen dat 

het belachelijk is.  

 

Hebben ze onderzoek gedaan? Hebben ze alles onderzocht? Echt? Een dergelijke stelling is 

beschamend voor iemand die zulke beweringen doet. 

 

Iedereen die een Bijbel en een concordantie heeft, kan het zelf nazoeken. Maar dat doet niet 

iedereen.  

 

Besteed er tijd en moeite aan. Doe je werk grondig. Mensen die dat niet doen, worden een bruikbaar 

gereedschap voor de agenda van anti-missionarissen en beschamen zichzelf. Het is makkelijk om 

chaos te veroorzaken en dingen te vernielen. Iedereen kan dat doen.  

 

Niets is voor een menigte zo aantrekkelijk als chaos en vernietiging, en dat is precies wat ze willen, een 

menigte. Er is niets eenvoudiger dan het creëren van talloze lijsten met zogenaamde tegenstrijdigheden, 

er een video of een document van te maken en het op internet te lanceren als een of andere strategische, 

lasergeleide doctrine-gestuurde bom. 

 

Het is heel makkelijk om het werk van de tegenstander te doen. 

 

Johannes 10:10 

De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; ... 

 

Het enige wat je hoeft te doen is te vernietigen en chaos te creëren, alles onder de vermomming dat het 

het werk van JHWH is. Het echte werk van JHWH doen is het meer eerbare en edele werk en helaas 

wordt dat steeds zeldzamer… 

 

Mattheüs 9:37-38 

… De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst 

dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. 

 

Bidt dat iedereen zijn best blijft doen om mensen te leren om onderscheid te hebben. 119 Ministries 

is daar hard mee bezig, en als onderdeel van onze dienst aan het Lichaam, blijven we ons daarvoor 

inspannen, als Jah dat wil. Realiseer je ondertussen dat wolven niet alleen in aantal toenemen, maar 

dat ze ook erg hongerig zijn.  

 

Wees weloverwogen, oefen je in onderscheid, doe je werk en blijf bidden. 
 
Het is ons gebed dat dit onderwijs voor u tot zegen is geweest. Vergeet niet om alles te blijven 

onderzoeken.  

 

Sjalom. 

 



Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net  

 
Sjalom, en mag Jahweh u zegenen in uw wandel 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) 
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