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Shalom!

Yeshua commented...

Luke 24:44 Then He said to them, "These are the words
which I spoke to you while I was still with you, that all things
must be fulfilled which were written in the Torah of Moshe
and the Prophets and the Psalms concerning Me."

John 5:46 "For if you believed Moshe, you would
believe Me; for he wrote about Me.

It's fairly obvious how some Torah stories point to
Messiah, yet other details take us by surprise. This
week we learn about Messiah through the request of
the daughters of Zelophehad as they come before
Moshe to explain their dilemma:

Bemidbar/Numbers 27:1 … 4 "Why should the name of
our father be removed from among his family because he
had no son? … 8 "And you shall speak to the children of
Israel, saying: 'If a man dies and has no son, then you
shall cause his inheritance to pass to his daughter.

Zelophehad had five daughters and no sons. These
daughters, by their appeal to YHWH through Moshe,
establish the Divine right of the female inheritance
where no alternative male descendants exist. Later we
are told that the right of inheritance must pass through
the father's name and that it is only maintained if the
daughters marry within their own tribe:

Bemidbar/Numbers 36:6 "This is what YHWH commands
concerning the daughters of Zelophehad, saying, 'Let them
marry whom they think best, but they may marry only
within the family of their father's tribe.' 7 "So the
inheritance of the children of Israel shall not change hands
from tribe to tribe, for every one of the children of Israel
shall keep the inheritance of the tribe of his fathers. 8
"And every daughter who possesses an inheritance in
any tribe of the children of Israel shall be the wife of one
of the family of her father's tribe, so that the children of

Shalom!

Yeshua gaf commentaar ...

Lucas 24:44 Toen zei Hij tot hen: "Dit zijn de woorden, die Ik
tot u heb gesproken, terwijl Ik nog bij u was, dat alle dingen
vervuld moeten worden, die in de Torah van Moshe en de
Profeten en de Psalmen over Mij zijn geschreven."

Johannes 5:46 Want als je Moshe geloofde, zou je Mij
geloven, want hij schreef over Mij.

Het is wel duidelijk hoe sommige Torah-verhalen op de
Messias wijzen, maar andere details verrassen ons. Deze
week leren we over Messias via het verzoek van de
dochters van Zelophehad, als ze voor Moshe komen om
hun dilemma uit te leggen:

Bemidbar/Numeri 27:1 … 4 Waarom zou de naam van
onze vader uit zijn familie worden verwijderd, omdat hij
geen zoon had? … 8 En gij zult tot de kinderen Israels
spreken, zeggende: ‘Als een man sterft en geen zoon heeft,
zult gij zijn erfenis naar zijn dochter doen overgaan.

Zelophehad had vijf dochters en geen zonen. Deze dochters
vestigden, door hun beroep op YHWH via Moshe, het
goddelijke recht op een alternatieve vrouwelijke erfenis in
geval er geen mannelijke afstammelingen zijn. Later wordt
ons verteld dat het recht van erfenis door de naam van de
vader moet doorgeven worden en dat het alleen wordt
gehandhaafd als de dochters in hun eigen stam trouwen:

Bemidbar/Numeri 36:6 Dit is wat YHWH beveelt
betreffende de dochters van Zelophehad zegend: 'Laat ze
trouwen met wie zij denken dat het goed is, maar zij mogen
alleen trouwen in de familie van hun stam.' 7 De erfenis
van de kinderen Israëls zal dus niet mogen rondgaan van
stam tot stam, want ieder van de kinderen Israels zal de
erfenis van de stam van zijn vaderen bewaren. 8 En elke
dochter die een erfdeel in een stam van de kinderen Israëls
bezit, zal de vrouw zijn van iemand uit de familie van haar
vaders stam, zodat de kinderen Israels elk zijn erfenis van
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Israel each may possess the inheritance of his fathers. 9
"Thus no inheritance shall change hands from one tribe to
another, but every tribe of the children of Israel shall keep
its own inheritance." 10 Just as YHWH commanded
Moshe, so did the daughters of Zelophehad.

The continuance of the father's name is the primary
consideration and thus will lead to the preservation of
his inheritance. There was, however, one condition.
The daughter had to marry a man from her own tribe
and then her husband would act as her representative
in the genealogical order. The husband would in fact
be recognized as a legal son and not a son-in-law.

Now...for how this pertains to Yeshua. The Gospel writers
of Luke and Matthew both give us information on the
genealogy of Yeshua. Matthew follows Yosef's (Joseph's)
line and also informs us that one of his ancestors was cursed
from sitting on the "throne of David":

Matthew 1:11 Josiah begot Jeconiah and his brothers
about the time they were carried away to Babylon.

Jeremiah 22:30 Thus says YHWH: 'Write this man down
as childless, A man who shall not prosper in his days;
For none of his descendants shall prosper, Sitting on the
throne of David, And ruling anymore in Judah.' "

Luke, however, takes a look at Yeshua's genealogy
through His mother, Miriam (Mary). This tree comes
from the lineage of Nathan, the son of King David:

hun vaderen kunnen bezitten. Geen erfenis zal dus van de
ene stam naar de andere overgaan, maar elke stam van de
Israëlieten zal zijn eigen erfdeel behouden. 10 Net zoals
YHWH Moshe bevolen had, zo deden de dochters van
Zelophehad.

De voortzetting van de naam van de vader is de voornaam-
ste overweging en zal zodoende leiden tot het behoud van
zijn erfenis. Er was echter een voorwaarde. De dochter moest
met een man van haar eigen stam trouwen en dan zou haar
echtgenoot optreden als haar vertegenwoordiger in de
stamboom. De echtgenoot zou in feite erkend worden als
een wettige zoon en niet als een schoonzoon.

Nu ... wat heeft dit met Yeshua te maken. De evangelie
schrijvers van Lukas en Mattheüs geven ons beide informatie
over de afstamming van Yeshua. Mattheüs volgt Yosef's
(Jozefs) lijn en vertelt ons ook dat een van zijn voorouders
verdoemt was voor het zitten op de "troon van David":

Matteüs 1:11 Josiah laat Joconiah en zijn broers geboren
worden rond de tijd dat zij naar Babel werden weggevoerd.

Jeremia 22:30 Zo zegt YHWH: 'Schrijf deze man op als
kinderloos, een man die in zijn dagen niet voorspoedig zal
zijn; want geen van zijn nakomelingen zal voorspoedig zijn,
zittend op de troon van David en nog in Juda heersen. ' "

Lukas kijkt echter naar de stamboom van Yeshua via Zijn
moeder, Miriam (Maria). Deze boom komt uit de lijn van
Nathan, de zoon van koning David:
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It is taught that Luke followed strict Jewish law in giving
us Yeshua's genealogy and therefore did not mention
any of the names of women, not even Miriam's. He
writes:

Luke 3:23 Now Yeshua Himself began His ministry at
about thirty years of age, being (as was supposed) the
son of Yosef, the son of Heli,

Luke tells us that Yeshua was "as was supposed" to be
"son of Yosef". "Heli" was in fact, Miriam's father.
Luke traced Yeshua's genealogy through Miriam's line,
not mentioning her name, but mentioning Yosef as her
legal representative.

Now, we return to our connection in the Torah.
Using the precedent of the provisions granted to the
daughters of Zelophehad by Moshe this is what
happened. Miriam's father Heli had no sons and so
was able to transfer legal inheritance rights to her
son, Yeshua. Though Miriam's name is omitted in the
genealogy of Luke, the legal precedent was
established in Bemidbar that Yosef would be
recognized as Heli's son. The actual "blood-line" from
David to Nathan to Heli to Yeshua would remain
unbroken through Miriam his mother. Because
Miriam married Yosef, of the tribe of Judah, the legal
transfer of inheritance was secure.
Under normal circumstances, Yeshua would have no
inheritance claim to the throne of David. However,
because of the request and the answers given to the
daughters of Zelophehad, Miriam was allowed to
receive her inheritance from her father and pass on the
legal right to be King of Israel to Yeshua!
The Apostle Peter affirmed the literal relationship of
Yeshua to King David:

Acts 2:29 "Men and brethren, let me speak freely to you
of the patriarch David, that he is both dead and buried,
and his tomb is with us to this day. 30 "Therefore, being
a prophet, and knowing that Elohim had sworn with an
oath to him that of the fruit of his body, according to
the flesh, He would raise up Messiah to sit on his
throne

Rav Sha'ul (Paul) also was comfortable with the claim
that Yeshua was of the House of David and that this
descent was literal and physical:

Acts 13:22 ...He raised up for them David as king, to
whom also He gave testimony and said, 'I have found
David the son of Jesse, a man after My own heart, who
will do all My will.' 23 "From this man's seed, according
to the promise, Yah raised up for Israel a Savior --
Yeshua--

Romans 1:1 Sha'ul, a bondservant of Yeshua the
Messiah, called to be an apostle, separated to the

Er wordt onderwezen dat Lukas de strikte Joodse wet heeft
gevolgd door ons de afstamming van Yeshua te geven en
daarom geen van de namen van vrouwen noemde, zelfs
niet die van Miriam. Hij schrijft:

Lukas 3:23 Nu begon Yeshua zelf zijn bediening op ongeveer
dertig jaar oud, zijnde (zoals werd verondersteld) de zoon
van Yosef, de zoon van Heli,

Lukas vertelt ons dat Yeshua 'zoals verondersteld werd' de
'zoon van Yosef' was. "Heli" was in feite Miriam's vader.
Lukas traceerde Yeshua's afstamming via de lijn van
Miriam, zonder haar naam te noemen, maar noemde
Yosef als haar wettelijke vertegenwoordiger.

Nu maken we terug de verbinding met de Torah. Met behulp
van de eerdere beslissing i.v.m. de voorzieningen die via
Moshe aan de dochters van Zelophehad zijn toegekend,
gebeurde dit. Miriam's vader Heli had geen zonen en kon dus
de wettelijke erfenisrechten overbrengen op haar zoon,
Yeshua. Hoewel de naam van Miriam in de stamboom bij
Lukas is weggelaten, werd door de eerdere wettelijke
beslissing in Bemidbar vastgesteld dat Yosef als zoon van Heli
erkend zou worden. De eigenlijke 'bloedlijn' van David naar
Nathan naar Heli naar Yeshua zou door zijn moeder Miriam
ongebroken blijven. Omdat Miriam met Yosef, van de stam
van Juda, getrouwd was, was de wettelijke overdracht van
erfenis verzekerd.
Onder normale omstandigheden zou Yeshua geen erfenis
claim op de troon van David hebben. Vanwege echter het
verzoek en de antwoorden die aan de dochters van
Zelophehad werden gegeven, mocht Miriam haar erfenis
van haar vader ontvangen en het wettelijke recht
doorgeven aan Yeshua om Koning van Israël te zijn!
De apostel Petrus bevestigde de letterlijke relatie van
Yeshua met koning David:

Handelingen 2:29 "Mannen en broeders, laat mij
openhartig tegen u spreken van de patriarch David, dat hij
zowel dood als begraven is, en zijn graf is bij ons tot nu toe.
30 "Daarom, profeet zijnde en wetende dat Elohim met een
eed aan hem gezworen had dat van de vrucht van zijn
lichaam, naar het vlees, Hij de Messias zou doen opstaan
om op zijn troon te zitten

Ook Rav Sha'ul (Paulus) had geen moeite met de bewering
dat Yeshua van het Huis van David was en dat deze
afstamming letterlijk en fysiek was:

Handelingen 13:22 ... Hij heeft voor hen David als koning
opgewekt, van wie Hij ook heeft getuigd en gezegd: Ik heb
David, de zoon van Isai, een man naar mijn eigen hart
bevonden, die heel Mijn wil zal doen. 23 Uit het zaad van
deze man, naar de belofte, heeft de HEERE Israël een
Heiland opgewekt - Yeshua--

Romeinen 1:1 Sha'ul, een dienstknecht van Yeshua de
Messias, geroepen tot apostel, afgezonderd voor het
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gospel of Yah 2 which He promised before through His
prophets in the Holy Scriptures, 3 concerning His Son
Yeshua the Messiah, our Adonai, who was born of the
seed of David according to the flesh

If you are still bothered by the cursed Jeconiah
being a part of Yeshua's genealogy in the book of
Matthew, Albert J. McCarn explains - The Curse of
Jeconiah

Shabbat Shalom!
Ardelle

evangelie van Yah 2, dat Hij voorheen door Zijn profeten in
de Heilige Schrift beloofd heeft, 3 over Zijn Zoon Yeshua de
Messias, onze Adonai , Die naar het vlees uit het zaad van
David geboren was

In geval je nog steeds moeite hebt met dat de vervloekte
Jeconiah, deel uitmaakt van de stamboom van Yeshua in het
boek Matteüs, legt Albert J. McCarn dit uit: - The Curse of
Jeconiah (in het Engels evenwel)

Shabbat Shalom!
Ardelle


