
 
“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.” 

 

Toetsen van het boek van Jubileeën 

 

Vaak wordt ons gevraagd wat ons standpunt is over enkele van de boeken die niet standaard zijn 

opgenomen in de canonieke 66 boeken van de Bijbel. Eén van die boeken is het boek Jubileeën. 

 

Om te toetsen of iets wel of niet van JHWH komt, moeten we bepalen of het de Wet van God 

onderwijst, of dat het zonde leert. Zonde wordt gedefinieerd als het overtreden van de Wet van 

God. 

 

1 Johannes 3:4 

Want de zonde is de wetteloosheid. 

 

We moeten dus bepalen of het boek Jubileeën deze toets al dan niet doorstaat. Tot verbazing van 

velen wordt vrij goed onderbouwd dat het boek Jubileeën rond de Maccabese periode is 

geschreven. Dat het boek van Jubileeën ergens in de eerste helft van de tweede eeuw v.Chr. werd 

geschreven, wordt bevestigd door feit dat de auteur het Helleniseren nog steeds zag als een grote 

bedreiging, omdat het niet was verdwenen uit de collectieve gedachten van het Joodse volk en 

dus nog niet tot het verleden behoorde. 

 

Het omstreden argument tegen de Helleniserende Joden vinden we in Jubileeën 3:31, dat zich 

uitspreekt tegen publieke naaktheid. Jubileeën 15:33-34 gaat in tegen het niet laten besnijden. 

Inhoudelijk geeft Jubileeën een gevoel dat zich alleen heeft kunnen ontwikkelen in de sfeer van 

de Maccabese periode. Bovendien veronderstelt het eschatologische perspectief van het boek 

Jubileeën dat er slechts een korte periode is verstreken tussen het begin van de verwachte 

nationale opstand en de samenstelling van de tekst. 

 

 



In Jubileeën 23:16-32 wordt gezegd dat, na de nationale afvalligheid of Hellenisering, er een 

jongere generatie zal opstaan die terug zal keren naar God en als gevolg daarvan zal God 

geleidelijk de zegeningen van de eindtijd tot stand gaan brengen die door de profeten zijn 

beloofd. Dus, vanuit het standpunt van de auteurs, zullen de voordelen die worden veroorzaakt 

door het nationaal berouw en de hernieuwde gehoorzaamheid aan de Wet gebeuren in de nabije 

toekomst. Aangezien deze zegeningen van deze eindtijd niet plaatsvonden zoals verwacht, moet 

de auteur dit hebben opgeschreven in een tijd waarin die mogelijkheid, nog steeds bestond. Dat 

wil zeggen, kort na het begin van de Maccabese opstand. 

 

Dus, tenzij Mozes werd opgewekt, Jubileeën heeft opgeschreven en daarna weer is gestorven, 

moeten we voorzichtig zijn met het vertrouwen van de nieuwe instructies in dit boek. 

 

Je zou jezelf kunnen vragen: "Waarom is dit belangrijk?" Onze Messias Jesjoea heeft ons 

opgedragen om de Wet van Mozes op te volgen, niet de wet van het boek Jubileeën. 

 

Mattheüs 23:1-3 

Toen sprak Jezus (Jesjoea) tot de menigte en tot Zijn discipelen: De schriftgeleerden en 

de Farizeeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes; daarom, al wat zij u zeggen dat 

u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het; maar doe niet overeenkomstig hun 

werken, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet. 

 

Jesjoea corrigeerde en onderwees voortdurend op basis van wat Mozes had geschreven. 

 

Markus 10:3 

Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Wat heeft Mozes u geboden? 

 

In Markus 7 zien we dat wanneer iemand iets toevoegt aan of iets afneemt van Mozes, Jesjoea dit 

gewoon een heel slechte zaak noemde. Hij noemde het terzijde stellen van het Woord van God 

een mooie manier om de geboden en tradities van mensen te gaan volgen. 

 

Markus 7:8-13 

Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de 

mensen, … En Hij zei tegen hen: U stelt Gods gebod op een mooie manier terzijde om u 

aan uw overlevering te houden! Want Mozes heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder; 

en: Wie vader of moeder vervloekt, die moet zeker sterven; maar u zegt: Als iemand 

tegen zijn vader of zijn moeder zegt: Het is korban (dat wil zeggen: een gave) wat u van 

mij had kunnen krijgen, is het met hem in orde. En u laat hem niet meer toe iets voor zijn 

vader of zijn moeder te doen, en zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw 

overlevering die u overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen doet u. 

 

Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar het afdoen van het Woord van God om de geboden 

en tradities van mensen te volgen, is een zeer slechte zaak. Dit is waar Mattheüs 23 over gaat, 

waar de Farizeeën hypocrieten en adderbroed werden genoemd en voorbestemd waren om naar 

de hel te gaan. 

 



Deuteronomium 13 is een heel hoofdstuk waarin wordt beschreven wat de definitie is van een 

ware profeet. Een ware profeet onderwijst alleen de Wet van God. Niets meer en niets minder, 

ondanks alle tekenen en wonderen die een individu kunnen vergezellen. Als een persoon echter 

werkelijk profeteert en verbazingwekkende tekenen en wonderen hem volgen, maar de persoon 

onderwijst niet wat de Wet van God, zoals geschreven door Mozes, niets meer of niets minder, 

dan is die persoon een valse profeet. Helaas voegt de auteur van Jubileeën in sommige gevallen 

toe aan de Wet van Mozes, de Torah. In Jubileeën 50:8 wordt bijvoorbeeld vermeld dat als een 

man gemeenschap heeft met zijn vrouw op Sjabbat, dat dit zondig is, wat betekent dat de Wet 

van God wordt overtreden en hij de doodstraf verdient. 

 

Jubileeën 50:7-8 

"… Daarin zult u op geen enkele manier werk doen, u en uw zonen, en uw 

dienstknechten en uw dienstmaagden en al uw vee en de vreemdeling die bij u is. En de 

man die daarop enig werk verricht, zal sterven, wie deze dag ontheiligt, wie 

gemeenschap met zijn vrouw heeft, of wie maar zegt dat hij er iets op zal doen, dat hij 

die dag een reis zal maken met het oog op enige aan-of verkoop; en wie op die dag water 

ophaalt, dat hij op de zesde dag niet voor zichzelf had voorbereid, en wie iets uit zijn tent 

of uit zijn huis draagt, zal sterven." 

 

Natuurlijk vinden we dit gebod nergens terug in de Torah. Het is geen gebod maar een traditie 

van mensen, en daarmee feitelijk in strijd met de Wet van God. 

 

Deuteronomium 4:2 

U mag aan het woord dat ik u gebied, niets toevoegen en er ook niets van afdoen, 

opdat u de geboden van de HEERE (JHWH), uw God, die ik u gebied, in acht neemt. 

 

En hoofdstuk 12:32 

 

Deuteronomium 12:32 

Dit alles wat ik u gebied, moet u nauwlettend in acht nemen. U mag er niets aan 

toevoegen en er ook niets van afdoen. 

 

Jubileeën is dus in overtreding met de Wet van God, doordat het iets toevoegt aan de Wet van 

God … en onthoud dat zonde wordt gedefinieerd als het overtreden van de Wet van God. 

 

1 Johannes 3:4 (NBV) 

"... want zonde is Gods Wet overtreden." 

 

Dus uit liefde voor het Woord van God, en alles wat als de waarheid is vastgesteld, kunnen we 

het boek Jubileeën niet aanraden. 

 

Sommigen proberen Jubileeën te verdedigen tegen het idee dat het de Torah overtreedt, door een 

tekst van Jesaja aan te halen. 

  



Jesaja 58:13 

Indien u uw voet van de sabbat terughoudt, ermee ophoudt om op Mijn heilige dag te 

doen wat u zelf wilt; indien u de Sabbat een verlustiging noemt, opdat de HEERE 

(JHWH) geheiligd wordt – die geëerd moet worden – indien u die eert door niet uw eigen 

wegen te volgen, niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt, 

 

De theorie is dat de Heer, door middel van Jesaja, Zijn volk heeft opgedragen dat ze geen plezier 

mogen hebben op Zijn dag van de Sjabbat. Dus wanneer Jubileeën stelt dat de Torah van God 

een man opdraagt om geen gemeenschap te hebben met zijn vrouw, dan is dat niet anders dan 

wat Jesaja schreef in hoofdstuk 58:13. 

 

Nu wordt in de meeste voetnoten bij dit vers in Jesaja vermeld dat ‘het doen wat je zelf wilt’ 

verwijst naar zakelijke activiteiten (lees NBG), en niet naar het gemeenschap hebben met je 

eigen vrouw. Niet alleen dat, maar als Jesaja zou beweren dat je geen enkele vorm van plezier 

mag beleven op de Sjabbat, dan zouden we een groter probleem hebben dan dat Jubileeën iets 

toevoegt aan de Torah. Er staat werkelijk helemaal niets in de Torah, dat het plezier beleven op 

de Sjabbat verbiedt, en dat idee zou ook geen enkele zin hebben, aangezien de Sjabbat gaat over 

het niet werken, en niet over het vermijden van plezier. Als Jesaja ons echt zou vertellen dat je 

geen plezier mag hebben, dan zou Jesaja dingen hebben toegevoegd Torah, en dus een valse 

profeet zijn. Maar Jesaja heeft het niet over plezier in het algemeen, maar de context geeft aan 

dat je anderen niet voor je moet laten werken. Wat natuurlijk in strijd is met de Torah en in 

overeenstemming is met de instructies rondom de Sjabbat, dat je niet mag werken. 

 

Jesaja 58:3 

Zie, op uw vastendag zoekt u uw eigen wens, en beult u al uw arbeiders af. 

 

Jesaja voegt dus niet toe aan de Torah, en overtreedt daarom niet de Torah, maar in feite 

onderwijst hij alleen de Torah. Dus wat we zien, is dat Jesaja de Torah onderwijst, maar 

Jubileeën de Torah aanvult en daarmee de Torah overtreedt. Voor meer hierover zouden we je 

onze studie willen aanraden: “Geen plezier op de Sabbat”. 

 

Dus niet alleen is het boek Jubileeën niet door Mozes geschreven, wiens woorden het fundament 

vormen van de Torah, en wat Jesjoea ons heeft onderwezen en heeft hetoond in Zijn bediening, 

maar het boek Jubileeën voegt eigenlijk toe aan de Torah, door de hoofdstukken 4 en 12 van 

Deuteronomium te overtreden waardoor hij als valse profeet kan worden beschouwd, zoals wordt 

beschreven in Deuteronomium 13. 

 

Dat wil niet zeggen dat er geen goede informatie of onderwijs uit het boek Jubileeën kan worden 

gehaald. Het is echter duidelijk geen boek dat je als autoriteit over je leven zou willen gebruiken. 

De Torah, het licht of het Woord van God is onze autoriteit. Alles wat tegen de Torah ingaat, 

moet worden verworpen als vals of duisternis, en moet worden gelezen een kritisch hart en 

scherp verstand. 

 

Is het niet de manier van de tegenstander, om de waarheid met onwaarheid te vermengen? 

 



Onze Messias, als ons voorbeeld, heeft nooit het boek Jubileeën aangehaald, het nooit als een 

autoriteit voorgehouden, en in feite, op basis van de Torah, slaagt het boek Jubileeën niet voor de 

toets doordat het iets toevoegt aan het Woord van God. Met deze kennis willen we je daarom 

oproepen om erg voorzichtig te zijn met dit boek en dat je alles wat je leest, goed toetst aan wat 

Mozes schreef; wat lijkt te suggereren dat je beter kunt doen wat Jesjoea deed, namelijk om in 

plaats daarvan Mozes en de profeten te bestuderen en te onderwijzen, opdat je niet meegesleept 

wordt door onnutte leerstellingen die in strijd zijn met wat Jesjoea en Mozes onderwezen. 

 

Sommigen zullen misschien zeggen dat Psalm 81:3-4 ook niet in de Torah-geboden voorkomt. 

Als je echter naar onze studie hebt gekeken: "Tijd: Avond en Morgen Deel 1", zul je ontdekken 

dat de verzen 3 en 4 zeker in de Torah terug te vinden zijn. 

 

Je zou ook kunnen zeggen dat Jubileeën wordt geciteerd in 2 Petrus, verwijzend naar Jubileeën 

4:30. 

 

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. 

 

Laten we nu Job lezen, dat honderden jaren eerder werd geschreven dan het boek Jubileeën. 

 

Job 5:19 

In zes benauwdheden zal Hij je redden, en in zeven zal het kwaad je niet treffen. 

 

Het is waarschijnlijker dat zowel 2 Petrus als Jubileeën dezelfde oude bronnen citeerden, en niet 

dat Petrus Jubileeën citeerde. 

 

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 

 

Het boek Jubileeën en verschillende andere verloren gegane boeken waren in de eerste eeuw niet 

gezien als erg populair boeken. Ze waren bekend, maar niet populair, zoals blijkt uit het feit dat 

zowel Jubileeën als de andere boeken niet echt werden aangehaald als enige vorm van autoriteit. 

 

Een groep die de Essenen werd genoemd hield deze boeken in ere, terwijl de meeste Joodse 

sekten er geen gezag aan gaven als geldige getuigen. Bij het lezen van hun geschriften leren we 

dat de Essenen minachting koesterden voor de Joodse sekten die in de eerste eeuw hun invloed 

en macht behielden. Namelijk de Sadduceeën en de Farizeeën. 

 

Ze waren het absoluut oneens met hun gebruik van de kalender in de tijd van Jesjoea. Om eerlijk 

te zijn, Jesjoea uitte ook Zijn sterke leerstellige bezorgdheid over de Sadduceeën en de 

Farizeeën. Regelmatig heeft Jesjoea opzettelijk hun tradities geschonden - zoals iemand 

opdragen om op de Sjabbat je matje te dragen; op de Sjabbat graan tussen je vingers te wrijven; 

of je handen niet te  wassen voor het eten. 

  



Te midden van dit alles sprak Jesjoea zich echter geen enkele keer uit tegen de kalender die in de 

eerste eeuw werd gebruikt. 

 

In feite was Jesjoea al een getuige tegen de Essenen doordat Hij op de dag van het Pascha is 

gestorven, volgens de dagen van de kalender van de Farizeeën. Onze Messias hield ook de 

Sjabbat op dezelfde dag als de Farizeeën. Jesjoea scheen over de kalender niet dezelfde mening 

te hebben als de Essenen. Jesjoea hield bijvoorbeeld dezelfde Sjabbat in de eerste eeuw, 

 

Lukas 4:16 

En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de 

dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen. 

 

Johannes 13:1-2 

En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus (Jesjoea) wist dat Zijn uur gekomen was dat 

Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld 

waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde. Toen dan de maaltijd plaatsvond 

en de duivel Judas Iskariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had Hem te 

verraden, 

 

Johannes 19: 31 

Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, omdat het de 

voorbereiding was (want de dag van die Sabbat was een grote dag), vroegen de Joden dan 

aan Pilatus of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden. 

 

Johannes 19:42 

Daar nu legden zij Jezus (Jesjoea) vanwege de voorbereiding van de Joden, omdat het 

graf dichtbij was. 

 

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we je naar onze studies: "Was het Laatste 

Avondmaal een Paschamaaltijd?" en “Tijd: Het tijdstip van de Sabbat”. 

 

Veel geleerden speculeren dat aan de boeken zoals Henoch en Jubileeën werd toegevoegd. Zoals 

het bewijs suggereert lijkt het auteurschap niet consistent te zijn. Beide boeken, Henoch en 

Jubileeën, leggen, interessant genoeg, grote nadruk op een kalender, die niet overeen kwam met 

de gangbare kalender in de eerste eeuw. De Essenen hadden veel bezwaar  tegen de kalender die 

in de eerste eeuw werd gebruikt, en de Essenen waren degenen die deze boeken koestereden en 

vasthielden, en ze als heilig zagen. 

 

Onze Messias was het echter niet eens met de Esseense kalender en was het eens met de kalender 

die de Farizeeën in 30 n.Chr. gebruikten. Als je hier meer over wilt weten, bekijk dan onze 

studie: "Tijd: Avond en Morgen Deel 1". 

 

De realiteit is dat we, gebaseerd op de boeken die we in het Nieuwe Testament, of het Brit 

Chadasja kunnen lezen, ontdekken dat Jesjoea, in 30 n.Chr., ons Pascha-Lam is geworden op de 

dag die de Farizeeën het Pascha noemden. Dit getuigt tegen het gezag van de kalenders waar de 

Essenen hun voorkeur aan gaven.  



Daarom roepen we op, voor wat het ook waard is, om voorzichtig te zijn en goed onderzoek te 

verrichten. We realiseren ons natuurlijk dat we hierbij geen enkele autoriteit hebben, of enige 

kredietwaardigheid hebben in uw ogen. Maar de Torah is de autoriteit in ons leven. Als er staat 

om niets toe te voegen aan of weg te nemen van het Woord van God, dan moeten we leven naar 

wat de Torah onderwijst; en alle geschriften moeten aan die norm worden getoetst. 

 

 

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken. 

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

 

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net 
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FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 
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