Shoftim ( | שופטיםRechters)
Torah: Deuteronomium 16:18-21:9
Profeten: Jesaiah 51:12-52:12
Evangelie: Johannes 14:9-20
De mysterieuze profeet
Mozes vertelde de kinderen van Israël dat de HEER op een dag een
profeet zou doen opstaan "zoals ik uit uw midden, uit uw eigen
landgenoten" (Deuteronomium 18:15). Deze belofte kan op twee
manieren worden begrepen.

Volgens Rasji verwijst het naar de opeenvolging van profeten die tot
Israël zouden spreken. Rashi legde uit dat God profeten zoals Mozes
zou verwekken "van profeet tot profeet". God liet Israël niet zonder
profetische stem achter. Hij bracht een rij profeten op de been, te
beginnen met Jozua, de dienaar van Mozes en zich helemaal
uitstrekkend tot Johannes de Doper, zoals de Schrift zegt: "Want alle
profeten en de Thora hebben geprofeteerd tot aan Johannes" (Matteüs
11:13).

Aan de andere kant spreekt de passage niet letterlijk van een
opeenvolging van vele profeten. Deuteronomium 34:9-10 bewijst dat de
belofte van een profeet als Mozes Jozua uitsluit. Zelfs nadat Jozua
vervuld was met de profetische geest, zegt de Torah nog steeds dat er
nog geen profeet zoals Mozes was opgestaan:

Jozua nu, de zoon van Nun, werd vervuld met de geest van wijsheid,
want Mozes had hem de handen opgelegd; en de zonen van Israël
luisterden naar hem en deden zoals de HEERE Mozes geboden had.
Sindsdien is er in Israël geen profeet meer opgestaan zoals Mozes, die
de HEER van aangezicht tot aangezicht kende. (Deuteronomium 34:910)
Vanuit dat perspectief kan de profetie in Deuteronomium 18 niet
verwijzen naar Jozua of een van de profeten die hem volgden. In plaats
daarvan verwijst het naar een enkele profeet die God in de toekomst zou

doen opstaan. Die man zou een profeet zijn zoals Mozes "die de HEER
van aangezicht tot aangezicht kende" (Deuteronomium 34:10).

Hoe zou een profeet als Mozes eruit zien? Hij zou een profeet moeten
zijn die rechtstreeks van God hoorde, zoals Mozes deed. Hij zou een
verlosser van Israël moeten zijn, net als Mozes. Hij zou een man van
onovertroffen nederigheid moeten zijn, net als Mozes. Wie is deze
mysterieuze profeet? De profeet zoals Mozes is niemand minder dan de
Messias. De apostelen begrepen dat de profetie van de profeet zoals
Mozes rechtstreeks naar Yeshua verwees.

Daarom, heilige broeders, deelgenoten van een hemelse roeping, denk
aan Yeshua, de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis; Hij was
trouw aan Hem die Hem had aangesteld, zoals ook Mozes was in heel
Zijn huis. Want Hij is meer glorie waardig bevonden dan Mozes.
(Hebreeën 3:1-3
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