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LATEN WE SAMEN BIDDEN
We bidden elke week voor de Joodse Vriendschapsbediening en hun
partners. Ik stel voor, dat onze vrienden van 17 tot 23 Mei bidden voor
Vitaly Olinik, Hij is de leider van de Joods Adventistische
Vriendschapsbedieningen in Seattle (WA), (Verenigde Staten). Laten we
bidden voor zijn bediening en zijn familie.
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NIEUWS

SJAVOE’OT IN NIEUW ZEELAND
Dr. Richard Elofer moest in Nieuw-Zeeland zijn voor Sjavoe’ot, seminaars leidend voor de Joodse Adventgemeente Beth Tikkun
in Wellington, maar met de Covid-19 pandemie zijn alle internationale reizen moeilijk, zo niet onmogelijk geworden. Gezien deze
situatie besloten Stephanie en Brian Taylor, de leiders van deze gemeente om deze samenkomsten virtueel te maken, dankzij
het Zoom internet podium. Het houden van deze samenkomsten via Zoom betekent, dat ze beschikbaar zullen zijn voor iedereen
in de wereld. Twee samenkomsten zijn gepland: de eerste zal zijn op 27 Mei om 7 PM lokale tijd, en de tweede samenkomst is
gepland op 28 Mei. Zou je willen deelnemen? Je moet je vooruit registreren: scan eenvoudig de volgende code met je smartphone
om toegang te krijgen tot het aanmeldingsformulier. Je zal dan een uitnodiging ontvangen om de samenkomsten bij te wonen.

NIEUWE VERVANGINGSTHEOLOGIE
We hebben niet leuk nieuws ontvangen van een van onze vrienden. Volgens Dr. Erez Soref, Directeur van ONE FOR ISRAEL:
“In de afgelopen weken is er een vertaling van de Bijbel, waarbij de naam ''Israel'' is verwijderd, uitgekomen. Schokkend, heeft
de vertaling gepubliceerd door de Deense Bijbel genootschap bijna elke melding van het woord ‘Israel’ verwijderd in het NT en
enkele in het OT, en het vervangen met andere woorden! De vertalers leggen uit, dat zij niet wilden dat de lezer 'Israel' zou
verwarren met de moderne staat Israel. Ze waren echter wel blij dat ze de naam Egypte en andere landen, konden behouden.
We zijn bedroefd, maar niet helemaal verrast. Wat moeten we maken van deze extreme uitdrukking van de vervangingstheorie?".
We zijn verrast door deze vertaling, daar de meeste Christelijke kerken verklaringen hebben uitgegeven, waarin ze de
Vervangingstheologie afwijzen. De naam Israel staat 60 keren in het Nieuwe Testament, en het vervangen van dit woord met
''kerk'' of elk gelijksoortige woord is een verdraaiing van de Bijbel, sinds elk gebruik van “Israel” in het NT verbonden is aan het
Joodse volk.
3

Parasja

קתַ י
ֹּ ֻבהר ְּבח
Leviticus 25:1 - 27:34
Behar
De Tora verbiedt elke zeven jaar normale bebouwing van het
Land Israel. Deze ''Sjabbat'' voor het Land heet sjemita. Na elke
zevende Sjemita , wordt het vijftigste jaar, Joveel (jubel) ingeluid
met het geluid van de sjofar op Yom Kippoer. Dit is het jaar dat
het land braak ligt. G-d beloofd om te voorzien in extra.
gewassen, voorgaande aan het jaar van de Sjemita en de
Joveel jaren. Tijdens Joveel herstelt het hele land zich tot de
originele verdeling, zoals in de tijd van Jehosjoea. Alle
contractarbeiders worden vrijgesteld, zelfs als ze niet zes jaar
gewerkt hebben. Een Israëlische bediende mag geen
vernederende, onnodige of extreem moeilijk werk gegeven
worden en mag niet op een openbare markt verkocht worden.
Zijn loon moet berekend worden op basis van de resterende tijd(
tot de Sjemita). Daarna is hij vrij. De waarde van het land word
op een soortgelijke manier berekend. Mocht iemand zijn geërfde
land verkopen, dan mag hij het na twee jaar inlossen. Als een
huis binnen een ommuurde stad wordt verkocht, heb je het recht
om het binnen één jaar na verkoop in te lossen. De steden van
de Levieten zijn voor altijd van hen.

SJEMITA AND SINAI
De wet van Sjemita werd gegeven op de berg Sinaï. Het woord
"Berg" in het Hebreeuws is Har, maar "op de berg" is Behar. Een
vraag die in de Talmoed wordt gesteld, is: "Wat is het verband
tussen de berg Sinaï en het Sabbatjaar?". Het was tenslotte de
hele Tora die op de berg Sinaï werd onderwezen. Waarom wordt
met name de berg Sinaï genoemd met betrekking tot één
mitswa?
‘’God zei tegen Mosje op de berg. Sinaï:
Wat is het verband tussen Sjemita en Berg. Sinaï? De betekenis
is zeven weken nadat Mosje de berg Sinaï beklom, dat Israël 49
dagen telde van Pesach tot Sjavoe’ot, dat die berg werd
geheiligd en het werd verboden om te ploegen en te zaaien op
de 50e dag, waarop de Tora werd gegeven. En dit is de tijdsduur
van het Jubeljaar, om op te roepen tot onafhankelijkheid en
vrijheid voor heel Israël, vrijheid op de stenen, door middel van
de stem van de sjofar van het geven van de Thora…”, (ben Aaron
Luntschitz, Kli Yakar op Leviticus 25:1) De Talmoed legt uit, dat
door deze verbinding we een parallel moeten trekken van deze
mitswa naar alle andere mitswot in de Tora. Net zoals de wetten
van het Sjabbatjaar, die vereisen dat het land om de zeven jaar
onbebouwd moet blijven, volledig werden onderwezen op de
berg Sinaï, zo werden ook alle wetten van de Tora daar
onderwezen. Rabbi Scherman citeert Ramban over de volgorde
van de hoofdstukken uit Openbaring in de Sinaï tot dit punt:

Het is Israel verboden om misbruik te maken van elkaar,
door het vragen van rente bij het lenen of uitlenen.
Familieleden moeten elk familielid, die als bediende, als
gevolg van verarming verkocht werd, inlossen.
Bechoekotai
De Tora belooft voorspoed voor het volk Israel, als ze Gds geboden in acht neemt en volgt. Als ze zich niet houdt
aan de verantwoordelijkheden alszijnde “ Het Uitgekozen
Volk”, dan volgen er vreselijke straffen. De Tora legt uit
wat de harde historische processen zijn, wanneer de
Goddelijke bescherming wordt weggenomen. Deze
straffen moesten het volk tot berouw van haar daden
brengen, deze bestonden uit zeven fasen, elke straf
zwaarder dan de voorgaande. Sefer Wajikra, het boek
Leviticus sluit af met de details van Erachin— het proces
waarbij iemand belooft, de gelijkwaardige monetaire
waarde van een persoon, dier of eigendom te geven aan
de Beet Hamikdasj (tempel).

“Tijdens het eerste verblijf van Mosje op de berg Sinaï gaf
God de wetten van Sjemita in hoofdlijnen’’, (zie Exodus
23:10-11). Na de zonde van het gouden kalf keerde
Mozes terug naar de Sinaï om de tweede tabletten te
ontvangen, en toen leerde God hem de details van
Sjemita en vele andere wetten, en ook de onheilspellende
waarschuwing hieronder (hoofdstuk 26). Bij deze
terugkeer van de berg bracht Mosje de instructies over om
de Tabernakel te bouwen, die het volk met vreugde
ontving. Toen de Tabernakel eenmaal gebouwd was,
leerde Mosje de wetten en de rituelen van de offeranden
en zuiverheid, die het grootste deel van Leviticus vormen.
Toen dat klaar was, ging Mosje verder met het
onderwijzen van de andere wetten die hij in de Sinaï had
ontvangen, zoals die van Sjemita’’, (Vayikra 2019, 420).
ALLE MITSWOT WAREN IN SINAÏ GEGEVEN
De vraag blijft: Waarom werden de wetten van het
Sjabbatjaar als voorbeeld genoemd? Rabbi Hirsch zegt:
“Toen de wet van Sjemita voor het eerst werd gegeven en voor enkele jaren daarna - woonde Israël niet in zijn
land. Het onderwerp van de mitswa bestond dus nog niet.
Later zou het land ook niet beschikbaar zijn voor
honderden, misschien zelfs duizenden jaren.
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Waarom zou iemand zich kunnen voorstellen, dat zo'n
mitswa in zijn geheel in de Sinaï werd geopenbaard?’’. Dit
moet worden begrepen in verband met de laatste wetten die
in het laatste hoofdstuk zijn gegeven en in het bijzonder
over het belasteren van de naam van God. Deze
overtreding die in hoofdstuk 24 wordt besproken, is de
ergste denkbare misdaad. Jesjoea sprak over deze wet
toen hij zei: “Om deze reden zeg ik u, elke zonde en
godslastering zullen mensen vergeven worden, maar
godslastering tegen de Roeach zal niet vergeven worden.
Iedereen die een woord tegen de Mensenzoon spreekt, zal
vergeven worden, maar wie tegen de Roeach ha-Kodesj
spreekt, zal niet vergeven worden, noch in dit tijdperk, noch
in het toekomstige’’, (Mattheüs 12:31–32). De Roeach
Hakodesj is de geest van God, de zonde tegen hem zou
niet worden vergeven, daarom werd deze man in Leviticus
24 gestenigd. Men zou kunnen beweren, dat deze wet niet
in de Sinaï werd gegeven, maar wanneer de behoefte zich
voordeed, werd het in de Sinaï gegeven. Deze categorie
van wetten werd hervat in het 3e gebod die op de twee
tabletten van de 10 geboden waren geschreven, er werd
gezegd: “Jij de Naam van HaSjeem, uw God, mag niet
tevergeefs zijn, want HaSjeem zal hem niet onschuldig
houden omdat Zijn Naam tevergeefs is’’, (Exodus 20:7).
Aan degenen die denken, dat de mitswa tegen
godslastering niet in de Sinaï werd gegeven, antwoordt
Mosje dat zelfs deze wet van Sjemita, die niet eerder in het
land werd toegepast, in de Sinaï honderd jaar zou kunnen
zijn. Alle wetten werden in de Sinaï gegeven, ook al blijft
Mosje instructies ontvangen in de Tabernakel gedurende de
37 resterende jaren in de woestijn.
SJEMITA EN SJABBAT
De Hebreeuwse uitdrukking die dat jaar als een Sjabbatjaar
beschrijft gebruikt dezelfde beschrijving die in het vierde
gebod wordt gebruikt voor de zevende dag van de week:
"Maar in het zevende jaar zal het land een volkomen sjabbat
hebben, een sjabbat voor de Here”, (Leviticus 25:4), een
“Sjabbat laHasjeem'', (Ladonai). De Almachtige gaf de
sjabbat vanaf het begin, bij de schepping, aan de mens. Het
werd gegeven als de eerste dag van het leven van Adam
en Eva. Zij werden geschapen op de zesde dag en
begonnen hun leven met rusten op de dag van de Sjabbat.

Dit is een teken voor de gehele mensheid en voor de
eeuwigheid, dat de Sjabbat niet zomaar een rustdag is. Mensen
zijn nog nooit zo fris en rustgevend geweest als tijdens die
eerste Sjabbat. Daarom staat er geschreven, dat de Sjabbat een
dag laHasjeem is, een dag voor de Heer, geen dag voor de mens.
Deze dag is niet van ons, hij is van God. De belangrijkste les hier is
dat deze dag niet een dag voor eigen welbehagen is, een dag voor
vrije tijd of amusement. Het is een dag van spirituele herschepping.
Het is een dag die gewijd zou moeten worden aan gebed, aan het
bestuderen van de Tora, aan gemeenschap met God om dichter bij
God te komen. Als we daarom op zoek zijn naar een verband

tussen het Sjabbatsjaar en de wekelijkse Sjabbat, die beide
laHasjeem "aan de Heer" zijn gewijd, moeten we dit speciale
jaar beschouwen als een jaar van spirituele opwekking en niet
als een jaar om op het strand door te brengen. Daarom houd ik
ervan dat sommige geleerden een Sjabbatical nemen, heel
vaak minder dan een jaar, misschien een kwart of zes maanden
alleen voor spirituele verjonging, en een boek schrijven om
anderen te helpen op hun spirituele reis. De Sjabbat is een dag
van de Heer, voor studies en aanbidding, op dezelfde manier
als de Sjabbatsperiode moet worden gewijd aan studie en
aanbidding. De Sjemita wordt voorgesteld als de Sjabbat van
het land. Het verschil tussen de Sjabbat en de Sjemita hangt af
van het verschil in betekenis. Sjabbat brengt eerbetoon aan
God als de Schepper en Koning van het universum. Zola Rabbi
Hirsch schreef: "De mens stelt zichzelf en al zijn krachten tot
zijn beschikking om de wereld van God te beheersen. De mens
houdt op met scheppen wanneer hij zich Gods schepping
herinnert. Daarom wordt elke oefening van creatieve macht
over materie beschouwd als "Werk", wat op Sjabbat verboden
is. (Hirsch 2009, 877) Sjemita daarentegen drukt eerbetoon uit
aan God als meester van het Land Israël en voor dit doel is het
voldoende om het land ondergeschikt te maken aan Gods
heerschappij. Rabbi Peli schreef, “Deze Sjabbat van het land en
het daaropvolgende Jubeljaar worden door veel denkers
beschouwd als één van de meest geavanceerde sociale
hervormingen in de geschiedenis. Ze beschermen de
samenleving tegen het kwaad van het feodalisme en
totalitarisme, en verzekeren een inherente 'vrijheid van alle
inwoners van het land'", (vers 10) en het recht van elk individu
om 'terug te keren naar zijn huis en familie'", (Tora Today 2005,
148).

Daarna zult gij in de zevende maand, op
den tienden der maand, de bazuin des
geklanks doen doorgaan; op den
verzoendag zult gij de bazuin doen
doorgaan in uw ganse land.
Lev 25:9

Printerest .com
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EEN BIJZONDERE WET VOOR
EEN SPECIAAL LAND
Israël is een uniek en bijzonder land.
Dit land was G-d's belofte aan onze voorvaders, Avraham,
Jitschak en Ja’akov en is een eeuwige erfenis voor het Joodse
volk, voor alle generaties. De Tora verkondigt dit luid en
duidelijk. Iedereen die in de Bijbel gelooft weet en gelooft dit, dit
Is de reden, dat het volk van Israël niet moet vergeten, dat haar
land tot God behoort, en dat hij slechts een vreemdeling en
inwoner bij God is; hij bewerkt dan noch zijn land, noch
verzamelt hij haar producten, om zijn levensonderhoud te
garanderen. Hij houdt op met het zaaien en snoeien, en hij ziet
af van het plukken van de producten, die vanzelf groeien, om
het in zijn huis te brengen. Zijn land voorziet dat jaar niet in zijn
levensonderhoud. Rabbi Hirsch concludeert dus: de bodem van
het hele land wordt bestempeld alsof het geen eigenaar heeft,
en hij verklaart voor een heel jaar aan allen, dat Israël niet de
meester van haar land is. (Hirsch, Vayikra 2009, 877).
WEES BARMHARTIG MET DE ARMEN
De Tora zegt: “Wanneer uw broeder verarmt en zich bij u niet
meer staande kan houden, dan zult gij hem - vreemdeling en
bijwoner - ondersteunen, opdat hij bij u in leven blijven”,
(Leviticus 25:35). In Pirkei Avot zeggen onze wijzen over de
mitswa van Tsedaka (liefdadigheid); “Er zijn vier typen onder
degenen die aan liefdadigheid doen - iemand die wil geven,
maar niet wil dat anderen zouden moeten geven - hij gunt
anderen; Hij die anderen bemoedigt, maar zelf niet geeft - hij
gunt zichzelf; Hij die geeft en wil dat anderen ook geven, is een
Chassied (vrijgevig persoon); Iemand die zelf niet geeft en niet
wil dat anderen geven, is een slecht persoon”. Rabbi Zalmen
Marozov zegt, dat “Een belangrijke voorwaarde bij het uitvoeren
van de mitswa van Tsedaka is er voor te zorgen, dat de persoon
die hulp ontvangt zich niet beschaamd en minderwaardig mag
voelen. Veel mensen geven Tsedaka anoniem. Op die manier
zouden de armen de bron van het geld niet weten en zouden ze
zich niet schamen als ze de donor ontmoeten”, (Torah.org). Wij
hebben de verantwoordelijkheid om het verval van onze broeder
te vertragen en hem te helpen weer tot bloei te komen.

Dus de Tora gebiedt ons om niet te wachten totdat de
persoon volledig berooid is. Maar we moeten proberen
hem zo vroeg mogelijk te helpen, we moeten hem
"steunen". (25) We moeten hem versterken.
Het is gemakkelijk om van onze medebroeder te
profiteren als hij je nodig heeft, daarom is er in de
beschrijving van de Sjemita een sterk gebod om eerlijk
te zijn tegen iedereen en in zaken, “Wanneer gij iets aan
uw volksgenoot verkoopt of iets van hem koopt, dan zal
de een de ander niet benadelen”, (25:14). Hoewel de
Tora stelen al verbood, benadrukt God nogmaals dit
verbod met betrekking tot zaken, aangezien het
gemakkelijker is om dergelijk gedrag in zaken te
rationaliseren. En “Gij zult elkander niet benadelen,
maar voor uw God vrezen, want ik ben de Here, uw
God”, (25:17). Rabbi Scherman zegt over deze vers
“kwets niet". In tegenstelling tot hetzelfde woord in vers
14, verwijst dit woord niet naar zakelijk gedrag, maar
naar het kwetsen van mensen met woorden in
persoonlijke relaties. Is het verboden om mensen te
herinneren aan hun eerdere zonden of aan
beschamende aspecten van hun eigen verleden of
afkomst”. ( Scherman 2019, 428) ). We hebben de
opdracht onze naaste niet te bedriegen bij zakelijke
transacties en het gaat uitgebreid in op dit verbod,
vooral met betrekking tot landdeals. Volgens de Joodse
traditie breidt deze vers het verbod uit, zodat het ook
slechte woorden omvat, en iemand die een ander
onrecht aandoet door woorden waarvan de kwade
bedoeling alleen voor God duidelijk is, vandaar dat de
nadruk in onze vers is "vrees uw God". (Lev 25;17)Zo
zeggen de wijzen bijvoorbeeld, dat men geen
misleidend advies mag geven en geen valse hoop mag
wekken, bijvoorbeeld': door de prijs te vragen van een
artikel dat men niet van plan is te kopen. Deze wetten
moeten de basis vormen voor alle transacties en het
volgende vers trekt daaruit het directe gevolg met
betrekking tot leven tussen mensen. De Tora erkent
slechts één middel om eer te bewijzen aan God - en dat
is het trouw uitvoeren van Zijn Wil.

Ook alle tienden des lands, van
het zaad des lands, van de vrucht
van het geboomte, zijn des
Eeuwige ; zij zijn den Eeuwige
heilig. Lev 27:30
Printerest .com
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HAFTARA
Jeremia 32: 6-27

In Jeremia 32 wilde Hasjeem een belangrijke les aan Israël geven. In die tijd omsingelden Nebukadnezar en zijn leger
Jeruzalem, en iedereen had de gedachte om Juda te ontvluchten. Niemand zou eraan denken een stuk land te kopen, wanneer
er geen toekomst was voor het volk van Juda en de heilige stad; niemand zou zijn rechten als verlosser uitoefenen. Maar
Jeremia aanvaardde dit verzoek als van G-d afkomstig. En Jeremia deed alles wat nodig was om deze transactie legaal te
maken: "Dus kocht ik het veld dat in Anathoth was van de zoon van mijn oom Hanamel en woog hem het geld - zeventien
sjekels zilver. Ik ondertekende en verzegelde de akte, riep getuigen op en woog het geld op de schalen. Toen nam ik de
koopakte, zowel de verzegelde kopie, die de algemene voorwaarden bevatte, als de open kopie, en ik gaf de koopakte aan
Baruch, de zoon van Neriah, de zoon van Mahseiah, in aanwezigheid van de zoon van mijn oom Hanamel en in de
aanwezigheid van de getuigen die de koopakte ondertekenden, vóór alle Joden die in het voorhof van de wacht zaten",
(Jeremia 32: 9-12). We weten niets over dit gebied, maar we kennen de kosten: "zeventien sjekels zilver". Volgens geleerden
betekent dit zeven ons zilver of bijna 200 gram zilver.
Het is interessant om te lezen, dat Jeremia wist, dat wanneer deze daden in een aardewerken pot zouden worden gedaan,
ze heel lang bewaard zouden blijven: "stop deze contracten, zowel het gesloten als het open contract, in een kruik; dan blijven
ze lange tijd in goede staat", (Jeremia 32:14) - misschien zelfs tot vandaag. Misschien zullen de archeologen ons ooit vertellen,
dat ze de koopakten van Jeremia hebben gevonden in een van hun opgravingen in Jeruzalem.
Dan hebben we het gebed van Jeremia: "Nadat ik de koopakte had gegeven aan Baruch, de zoon van Neria, bad ik tot
Hasjeem, zeggende", (Jeremia 32:16). Dit gebed begint met een lang eerbetoon aan Hasjeem (17-23) en eindigt vervolgens
door de aandacht van Hasjeem te vestigen op de vijandige soldaten die aan de poorten van Jeruzalem zijn, benadrukkend
dat het Hasjeem was die hem had opgedragen het stuk land te kopen (25). Vanaf vers 26 en verder hebben we G-d's antwoord:
"Toen kwam het woord van Hasjeem tot Jeremia en zei: 'Zie, ik ben Hasjeem, de heer van alle vlees; is er iets te moeilijk voor
Mij?", (Jeremia 32: 26-27). Gods antwoord gaat verder vanaf de verzen 26 tot 44. Hasjeem is de G-d van alle vlees, niet alleen
voor het volk van Israël - daarom kan Hij de Chaldeeën gebruiken om Israël te straffen als dat Zijn wil is. En dan komt de
belofte van het herstel van Juda: "Zie, Ik zal hen verzamelen uit alle landen, waar Ik hen heb verdreven in Mijn boosheid, Mijn
woede en grote toorn, en Ik zal hen terugbrengen naar deze plaats en zorg ervoor dat ze veilig wonen. Zij zullen Mijn volk zijn
en ik zal hun God zijn", (Jeremia 32: 37-38).
_______________________________________________________________

BESORA - GOED NIEUWS - Apostolische Geschriften - Lucas 4:

14-22

De parasja voor deze week gaat over de Jovel of het Jubileum. De Jovel is een les voor Israël om de vrijheid te leren die door
de Messias zal worden gegeven. Het is interessant, dat Jesjoea in de tekst van de besora van Lucas een verband legde
______________________________________________________________________________________________
tussen de Jovel en zijn eigen bediening als de Messias. We zijn in de herfst van het jaar 27, Jesjoea hoorde dat zijn neef
Jochanan mensen onderdompelde in de Jordaan, vlakbij Jericho, hij ging daarheen, en werd ondergedompeld. Zijn bediening
werd bevestigd door de Roeach Hakodesj die zijn onderdompeling zegende. Daarna verliet hij de oever van de Jordaan vol
met de Roeach: "Jesjoea, vol van de Roeach ha-Kodesj, keerde terug van de Jordaan", (Lucas 4: 1,).
Hij ging eerst de wildernis in, de regio van Jericho is vol woestijnen, de belangrijkste is zeker de Dode Zee en de Qumranwoestijn in de buurt. Na 40 dagen in de wildernis te hebben doorgebracht, zoals Mosje en Elia voor hem deden, keerde hij
________________________________________________________________________________________________
terug naar huis in Nazareth. . De tekst bevestigt echter, dat hij al populair was: "Jesjoea keerde door de kracht van de Roeach
terug naar Galilea en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving", (Lukas 4:14), ten tijde van Jesjoea had
elke stad zijn eigen synagoge en van tijd tot tijd, wanneer de stad groot genoeg was, waren er verschillende synagogen,
Jesjoea aarzelde niet om bij enkele van deze synagogen te stoppen:
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“En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen’’, (Lucas 4:15,), De tekst van de besora zegt: 'En Hij kwam
in Nazereth, waar Hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sjabbat naar de synagoge', (Lucas 4:16,
HSV). Na enig tijd met zijn gezin op Sjabbat te hebben genoten, ging hij naar zijn familiale synagoge. Iedereen genoot van zijn
aanwezigheid, na het lezen van de zeven delen van de parasja, te beginnen door de Koheen, daarna de leviet en vijf Israëlieten,
kwam de tijd van de Haftara-lezing. Het is een voorrecht om de lezing aan iedereen in de synagoge te geven, vandaag in de
Sefardische synagoge moeten mensen een donatie geven om het voorrecht te krijgen om uit de Tora of de Tenach te mogen
lezen. Maar aangezien het verboden was om geld te gebruiken op Sjabbat, moest degene die alija wou doen voor de Tora (in
een “unction” vorm), het bedrag, dat hij zou doneren beloven en moest hij op weekdagen terugkomen om zijn donatie te
brengen. De tekst zegt: ‘’Hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van profeet Jesaja gegeven en toen Hij het boek
opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond’’, (16–17). Volgens het schema van de lezing van vandaag wordt
deze Haftara-gedeelte uit Jesaja 61 naast Parasja Nitsaviem gelezen - net voor of na Rosj Hasjana, daarom zeiden we dat we
aan de herfst van het jaar 27 CE zijn. We zijn er zeker van, dat Jesjoea zijn bediening begon in de herfst van 27. De lezing
begint:
‘’De Roeach Hasjeem is op mij, omdat Hij mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen,
om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om
verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van HaSjeem te prediken", (18-19,). Deze tekst is een
profetische tekst, het is een beschrijving van de bediening van Jesjoea, daarom zei hij, wanneer hij de boekrol van Jesaja
teruggeeft: "Vandaag is deze Schrift in uw oren vervuld". Jesjoea riep het jaar van de gunst van HaSjeem uit, terwijl de tekst
van Jesaja het voltooit met "de dag van wraak van onze God". Het is duidelijk, dat Jesjoea kwam om een jaar van bevrijding,
vrijheid, goed nieuws en genezing te verkondigen. Het is geen tijd van oordeel, dat zal de tijd zijn van zijn tweede komst en
daarom heeft hij het laatste deel van vers 2 weggelaten.
Jesjoea was de eerste in de hele geschiedenis die zo'n volledig deel van de Roeach Elohiem ontving, zelfs Mosje, de dienaar
van God die naar de Sinaï ging en persoonlijk met God sprak, ontving niet volledig de Roeach Hakodesj zoals Jesjoea het
ontving: ‘’De geest van de Heer was op Jesjoea: om het goede nieuws tot de armen te prediken, om te verbinden de gebrokenen
van harte,, om vrijheid voor de gevangenen te verkondigen, om uit de duisternis voor de gevangenen te bevrijden, om het jaar
van de genade van de Heer te verkondigen, om allen die treuren te troosten’’.
De tekst van Luke gaat verder: ‘’En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de
ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: ‘Heden is deze Schrift in uw oren in
vervulling gegaan’. En zij betuigden Hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit Zijn
mond kwamen, en zij zeiden: ‘Is Hij niet de Zoon van Jozef?’’’, (Lucas 4: 20-22,). Voor Jesjoea werd deze profetie vervuld.
"Vandaag is deze tekst vervuld" en de mensen waren verbaasd, ze herkenden hem als de zoon van Jozef. Het Joodse volk
had geen openbaring over de lijdende Messias, ze wachtten op de koning Masjiach, de "Zoon van David", de glorieuze Messias
die moest komen om het koninkrijk van G-d in te wijden. Laten we bedenken, dat we in de Hebreeuwse Bijbel twee visioenen
hebben van de Messias, degene die uit de hemel zal komen ‘’Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken
van de hemel Iemand als een Mensenzoon, ... Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en
talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij ... ”, (Daniël 7: 13–14,), maar we hebben ook een
ander visioen van een nederige Messias:
"Verheug u zeer, o dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning zal tot u komen; rechtvaardig, en Hij is een
Heiland, arm en rijdend op een ezel op een ezelsveulen, het jong van een ezelin nederig en gemonteerd op een ezel, op een
veulen, het veulen van een ezel”, (Zacharia 9: 9). Deze nederige Messias was Jesjoea die vol kwam met de Geest van G-d om
de profetie van Jesaja 61 of de Jovel te vervullen, laten we vrijheid, genezing en vergeving krijgen van Jesjoea HaMasjiach.
___________________________________________________________________________________________________

INSPIRATIE HOEK De naleving van het Sjabbatjaar was tot nut van zowel de mensen en het land. Nadat de bodem een jaar lang braak gelegen had,
bracht hij des te overvloediger voort. Het volk was intussen ook niet genoodzaakt om op het land te werken; en terwijl zij gedurende
die
tijd vele andere dingen konden verrichten, verschafte dat jaar hun veel vrije tijd, wat gelegenheid gaf voor het herstel van hun
______________________________________________________________________________________
fysieke kracht voor de volgende jaren van inspanning. Zij hadden ook meer tijd om te bidden en mediteren, om de inzettingen van
de Heer te bestuderen, en voor de instructie van hun gezinnen.
(PP 542.1)
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VERTELLINGEN EN TRADITIE

EERLIJKHEID IN ZAKEN
De Talmoedische wijsheer Reb Chanina verdiende zijn brood
met het verkopen van honing. Een keer vulde hij per ongeluk
de pot van de klant met fruithoning, in plaats van het geven
van bijenhoning. De volgende keer dat hij de klant zag,
vertelde hij de klant, dat hij hem per ongeluk fruithoning had
gegeven. De klant antwoordde, dat hij blij was met de honing
die hij had gekregen. Toch voelde Rabbi Chanina, dat hij de
mitzvah van het eerlijk zakendoen had overtreden, omdat hij
hem niet had gegeven wat hij dacht dat hij kreeg. Dus om geen
winst te willen hebben van het op een misleidende manier
verdiende geld, doneerde hij de winst van de verkoop aan
liefdadigheid.

EERLIJKHEID IN ZAKEN 2
Kav Hayashar schrijft over een ongewoon verzoek, gemaakt
door een arme kleermaker, die grote indruk op hem had
gelaten. Voor zijn dood, had de kleermaker de
begrafenisonderneming gevraagd, om zijn kist te maken van
het hout van de tafel, waar hij aan werkte. Ook, dat de
gereedschappen, die hij gebruikte voor het werk, in zijn kist
geplaatst moesten worden. Toen hij gevraagd werd naar de
reden van dit ongewone verzoek, antwoordde hij, ''De tafel en
mijn gereedschappen zullen mijn getuigen zijn in de hemelse
rechtbank, dat ik niemand heb bedrogen, dat ik geen materiaal
heb genomen, dat niet van mij was en dat ik mijn werk deed
met alle eerlijkheid''.
ANDEREN EN ONSZELF NIET VOOR DE GEK
HOUDEN
Rabbi Naftoli van Ropshitz zou zeggen,
"Hoewel het verbod in de Tora ertegen is om anderen voor de
gek te houden, moet men verder gaan dan de letter van de
wet en zichzelf ook niet voor de gek houden! Er werd eens aan
een wijze man gevraagd: ‘’Wat is het gemakkelijkste wat een
persoon kan doen en wat is het moeilijkste voor een persoon
om te doen?’’. Het gemakkelijkste voor een persoon is om
zichzelf voor de gek te houden! Aan de andere kant is het
moeilijkste, om jezelf correct te beoordelen. Want hoewel het
gemakkelijk is om de tekortkomingen van iemand anders te
zien, is het heel moeilijk om de eigen tekortkomingen te zien.

EERLIJKHEID

Het verhaal wordt verteld van een Chassid die zakenman was.
Eens, na een grote deal te hebben gedaan, moest hij een aantal
cijfers optellen. Maar terwijl hij dat deed, raakte hij zo in beslag
genomen door aan G-d te denken, dat hij in plaats van het juiste
getal te schrijven voor het totaal, hij schreef: “het totaal is: ‘’Ain od
milvado’’ – ‘’Er is niets behalve G-d!’’.

DE ARMEN HELPEN
De Joodse traditie vertelt ons het volgende verhaal: Een
arme man benaderde Rabbi Jitzchak en vroeg om hulp zodat
hij zijn vrouw en kinderen eten kon geven. Rabbi Jitzchak
was zelf een arme man en had heel weinig. “Een halve meah
(een zeer kleine hoeveelheid) is alles wat ik heb. Hoe kun je
met zo'n kleine hoeveelheid eten kopen?”, vroeg Rabbi
Jitzchak.
“Ik heb ook een halve meah bij me, samen met jouw helft zal
ik een brood kunnen kopen om mijn familie eten te geven",
antwoordde de arme man. Rabbi Jitzchak gaf hem het
muntstuk.
Die nacht had Rabbi Jitzchak een droom. Daarin werd hij in
de oceaan gegooid en stond op het punt te verdrinken, toen
hij zijn leraar Rabbi Shimon met uitgestrekte handen zag
staan om hem te redden. Maar hoe hij ook probeerde, het
lukte hem niet om Rabbi Shimon's hand te grijpen. Plotseling
verscheen de arme man en bracht hem naar Rabbi Shimon.
Rabbi Jitzchak vertelde zijn droom aan zijn studenten.
“Gelukkig is degene die de armen helpt", zei hij tegen zijn
studenten. "Want uiteindelijk zal het de gever redden in
nood”.
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Kids Parasja

Indien gij in Mijn inzettingen wandelen, en Mijn geboden houden, en die doen zult;
Zo zal Ik uw regens geven op hun tijd; en het land zal zijn inkomst geven, en het geboomte
des velds zal zijn vrucht geven; Lev 26:3, 4
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