Poort van deGenade
Beth Yeshua
Als men Yerushalayim vanuit

de

oostelijke richting nadert, ziet men
vanaf de Har Hazeitim (Olijfberg) een
dichtgemetselde poort in de stadsmuur. Het is de ,,Gouden Poort" waar
Yeshua Zijn intocht op een ezel hield,
hetgeen in Zechariya 9:9 reeds werd
voorspeld: ,,Gili me'od, bat Tsiyon,
hari'i , bat Yerushalayim! Hinei MaIkech yavo lach, tsadiq venosha hu ani
verochev a1 chamor ve'a1 ayir ben ato-

not. Jubel luide, gij dochter

van
Tsivon; iuich, gij dochter van YerusaIayim! Zie, uw Koning komt tot u, FIij
is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een
ezelhengst, een ezelinnejong". De

poort kwam uit op het tempelplein,
wat dus ook verklaart, waarom het
verhaal van de tempelreiniging direct
volgt op het verhaal van de intocht. De
,,Gouden Poort" , die door de Joden

t
Yeshua door deze poort Zljn intocht
zou houden en ook, dat de poort dichtgemetseld zou worden. Beide aspecten van deze profetie zijn inmiddels in

vervulling gegaan: ,,Toen leidde hij

mij naar de poort; het was de poort die

,,Poort van de Genade"

gericht was naar het oosten. En zie, de

bieren noemden de zuidelijke doorgang ,,Bab al-Ramah" (poort van het
heil) en de noordelijke doorgang ,,Bab

kwam

Olijfberg de plaatsen voor het jongste
gerecht zullen zijn. En om te voorko-

Yericho. ,,Toen bracht hij mij terug
naar de buitenste poort van het heiligdom, die op het oosten uitzag, deze
was gesloten. En Adonai zeide tot mij:
Deze poort za\ gesloten blijven; zij za1
niet geopend worden en niemand mag
daardoor blnnengaan, want Adonai,
de G'd van Yisra'e1, is daardoor binnengegaan, daarom moet zij gesloten
blijven" (Yechezq'el 44:1-2). Is het
niet wonderlijk om vandaag de dag
met eigen ogen te kunnen aanschouwen hoe bijbelse profetieën letterlijk
in vervulling gaan? En nog iets blijkt
uit deze tekst overduidelijk: Yeshua is
niemand anders dan Adonai, de G'd
van Yisra'el!
Werner Stauder
De samenkomsten uan de messias-

genoemd
wordt, had twee doorgangen. De Àra-

al-Tubah", wat betrekking heelt op
het gelooÍ, dat het Kidrondal en de

bij Zijn wederkomst
opnieuw door deze poort Yerushamen, dat Yeshua

layim binnen

za1

komen metselden de

Arabieren de doorgangen dicht en
iegden een kerkhof voor de poort aan.

Zij beseÍten daarbij niet. dat daarmee
weer een profetie uit de Tenach in
verwulling is gegaan..In feite staat in
Yechezq'el een dubbele profetie rondom de Gouden Poort, namelijk dat

heerlijkheid van de G'd van Yisra'ei

uit oostelijke richting" (Yechezq'el 43:1-2). Zoals u in Matityahu
(Mattéiis) 21:1-11 kunt lezen, kwam
bij Zijn intocht inderdaad uit

Yeshua

oostelijke richting, namelijk vanuit

belij dende J o ods e g emeente B eth Y e s -

hua uinden elke zaterdag om 74.00
uur plaats in het geboura uan de Weteringkerk, Velutue\aan 20 (hoek Betuuestrdat bij de RAI) in Amsterdam.

