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NIEUWS

GECONTEXTUALISEERDE PORTUGESE
BIJBELSTUDIE GIDS OVER JESAJA

De Braziliaans Joodse leiderschapsbediening heeft
weer met grote team inspanning een gecontectualiseerde
Sjabbatschoolles Bijbelstudiegids uitgegeven in het
Portugees, ontworpen om gebruikt te worden in onze
Joodse Advent gemeenten. Deze gids over het boek
Jesaja heeft hetzelfde thema als de wereldstudiegids,
maar In een taal die Joods vriendelijk Is. Als je
Portugees spreekt of dit materiaal wil bemachtigen, dan
kan je het .pdf file downloaden via Dropbox at
https://adv7.in/7qn

INTERNATIONALE HERDENKINGSDAG IN NAGEDACHTENIS VAN DE SLACHTOFFERS
VAN DE HOLOCAUST
De United Nations’ organisatie, UNESCO, samen met vele anderen hebben jaren geleden besloten
om aan het eind van Januari, elk jaar een internationale Herdenkingsdag in nagedachtenis van de
slachtoffers van de Holocaust te plannen.
Dit jaar zal het zijn op Woensdag 27 Januari. Deze datum markeert de gedenkdag van de bevrijding
van het Nazi Concentratie- en Vernietigingskamp van Auschwitz-Birkenau door Sovjet troepen op
27 Januari 1945.
Elk jaar rond 27 Januari eert UNESCO de herinnering aan de slachtoffers van de Holocaust en
herbevestigt haar onwrikbare engagement om antisemitisme, racisme, en andere vormen van
Intolerantie die kunnen leiden tot geweld gericht op groepen, te bestrijden. We lezen op hun website:
De Holocaust heeft landen waar Nazi misdaden werden bedreven diep beïnvloed, maar had ook
universele Implicaties en gevolgen In veel andere delen van de wereld. Lidstaten delen een
collectieve verantwoordelijkheid om overgebleven trauma, handhaving van effectieve
herdenkingsbeleid, zorg voor historische plaatsen en het bevorderen van educatie, documentatie en
onderzoek, zeven decennia na de volkerenmoord aan de kaak te stellen.
Deze verantwoordelijkheid houdt onderwijs in over de oorzaken, gevolgen en dynamieken van zulke
misdaden, om zo de veerkracht van jonge mensen tegen haat Ideologieën te versterken. Daar
volkerenmoord en gruwelijke misdaden nog steeds gebeuren in verschillende regionen, en terwijl we
getuigen zijn van een wereldwijde stijging van antisemitisme en hatelijke toespraken, is dit nooit zo
belangrijk geweest. (https://en.unesco.org).
Ga na of er een herdenking In je stad of land Is, en aarzel niet om deze herdenkingsevenementen bij
te wonen.
VOLGENDE JOODSE VIERING: TOE BISJVAT

Toe Bisjvat zal gevierd worden komende week op 28 Januari. “Toe Bisjvat” betekent de 15e van Sjvat. Het
is een datum, de datum van het Joodse nieuwjaar van de bomen. Organiseer je iets in je gemeente?. Fysiek
of Online, dit is een goede tijd om ons engagement met het milieu en de ecologie te bevestigen.
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ALGEMENE PARASJA OVERZICHT - Exodus 10:1 – 13; 16 – BO -

ב ֹּא

G-d vertelt Mosje, dat hij het hart van Farao verhardt, zodat door wonderbare plagen de wereld voor altijd zal
weten dat Hij de Enige ware G-d is. Farao wordt gewaarschuwd over de plaag van sprinkhanen en wordt
verteld hoe streng het zal zijn. Farao komt overeen om alleen de mannen te bevrijden, maar Mosje dringt erop
aan, dat iedereen moet gaan. Tijdens de plaag, verzoekt Farao, Mosje en Aharon om de sprinkhanen te
verwijderen, en hij geeft toe, dat hij heeft gezondigd. Gd beëindigt de plaag, maar verhardt het hart van Farao,
en opnieuw laat Farao na, om het volk van Israël vrij te laten. Het land, behalve de Israëlieten, wordt dan
overspoeld met een tastbare duisternis. Farao laat Mosje bij zich komen en vertelt hem om het volk van Israël
uit Egypte te nemen, maar hun vee achter te laten. Mosje vertelt hem, dat zij niet alleen hun eigen vee zullen
meenemen, maar dat Farao ook zijn vee moet meegeven. Mosje vertelt aan Farao dat G-d nog één plaag zal
brengen, de dood van eerstgeborenen, en dan zullen de Joden Egypte verlaten. G-d verhardt opnieuw het hart
van Farao, en Farao waarschuwt Mosje dat als hij hem opnieuw ziet, Mosje ter dood gebracht zal worden.
G-d vertelt Mosje, dat de maand van Nissan de eerste maand van het jaar zal zijn. Israël wordt bevolen om een
schaap op de tiende van de maand te nemen en om hem te hoeden tot de veertiende. Het schaap moet dan
geslacht worden als Pesach offer, zijn bloed moet op hun deurposten gezet worden, en zijn geroosterd vlees
moet gegeten worden. Het bloed op de deur-post zal een teken zijn, dat hun huizen zullen worden
voorbijgegaan, wanneer G-d de eerstgeborenen van Egypte treft Het volk van G-d wordt verteld, om deze dag
te gedenken, als de Uittocht van Egypte, door nooit chamets op Pesach te eten. Mosje gaf de bevelen van Gd
aan Israël door, om hun perfect te vervullen. G-d zendt de definitieve plaag, die de eerstgeborenen ter dood
brengt, en Farao laat de Israëlieten uit Egypte gaan. G-d vertelt Mosje en Aharon de wetten betreffende het
Pesach offer, pidyon haben (afkoop van de eerstgeboren zoon) en tefillin.

_____________________________________________________________________________________
_
CONFRONTEREN VAN VALSE ANBIDDING
Deze parasja behandelt de laatste plagen van de
instelling van de Pesach Seder. Bij het nadenken
over de 10 plagen zegt de Joodse traditie, dat de tien
plagen misschien werden gepresenteerd om de
ondoeltreffendheid van elk van de tien Egyptische
goden aan te tonen.
Bijvoorbeeld, Osiris was de Egyptische god van de
Nijl. De Egyptenaren geloofden, dat Osiris leven en
voedsel gaf aan het volk omdat de Nijl zelf de vitale
levensbron van het oude Egypte was.
De eerste plaag was Bloed. De wateren van de Nijl
veranderden in het symbool van de dood, bloed. Dit
was een teken van Hasjeem’s superioriteit over
Osiris.
De tweede plaag wordt Kikkers genoemd. De
beroemde commentator van de Misjna, Rabbenu
Ovadiah Bartenurah, vertelt ons dat de pest niet
echt kikkers waren. Het waren krokodillen!. Dit
voegt zeker een nieuwe dimensie van angst toe aan
de pest. De krokodilgod Sobek was de aardse
vertegenwoordiger van zijn moeder, Nut, de godin
van de mannelijkheid. De Midrasj (Shemot Rabbah
10: 3) vertelt ons, dat de krokodillen de Egyptische
mannen op de ‘’normaliter bedekte delen van het
lichaam’’, beet en hen van hun mannelijkheid
beroofden. Deze plaag toonde aan, dat Hasjeem
superieur was aan de viriliteitsgodin, Nut, en haar
krokodillenzoon, Sobek.
De derde plaag van Luizen was een demonstratie
van de superioriteit van Hasjeem over de beroemde
zonnegod Ra, die werd beschouwd als de heer over
de aarde.

De Egyptenaren dachten, dat hij oppermachtig was
over de hele aarde en het leven gaf. Aharon raakte
de aarde aan en toen veranderde het vuil en het stof
in een enorme zwerm luizen. Ra was machteloos om
de pest te stoppen. De vierde plaag was een invasie
van Zwermachtige Wezens: schorpioenen en
giftige slangen(Rashi 8:17). De Egyptische god van
vernietiging was de slangen-god Set. Toch was hij
hulpeloos en niet in staat de pest die zijn Egyptische
volk had getroffen te vernietigen. De vijfde plaag
was een Pest, die het vee van de Egyptenaren
kwelde. De gehoornde godin, Isis, was de godin van
vruchtbaarheid, koestering en bescherming, vooral
over het vee. Toch moest ze hulpeloos toekijken
terwijl haar vee stierf met tienduizenden. De zesde
plaag was steenpuisten. The Midrasj (Shemot
Rabbah 11:6), zegt dat de plaag de Egyptenaren
teisterde met lepra, waardoor het vlees verrot. Deze
plaag moest de ondoeltreffendheid aantonen van
Nephthys, de moedergodin van het balsemen, het
behouden van het vlees. De zevende plaag was een
destructieve Hagelstorm. De godheid, Tefnut,
moest de weldadige regengodin zijn. De
Egyptenaren baden tot haar om de verwoestende
hagel te stoppen. De Egyptenaren leerden snel, dat
ze geen macht hadden over de G-d van Jisraeel. De
achtste plaag was Sprinkhanen. De zwerm
sprinkhanen blokkeerden de zon en verslond
koortsachtig de gewassen van Egypte. De god van
de vegetatie, Geb, werd impotent gemaakt. De
negende plaag was Duisternis. Rashi (10:21-22)
vertelt ons, dat de lucht ondoorschijnend en zwart
werd. Het was zo ondoorschijnend, dat de
Egyptenaren gevangen zaten in dezelfde positie, die
ze hadden aangenomen toen de pest toesloeg.
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Ze konden niet bewegen. Deze plaag moest aantonen,
dat de Egyptische god van de lucht, Shu, geen partij
was voor de G-d van Jisraeel. De tiende plaag was de
Dood van de Eerstgeborene. Farao geloofde, dat hij
ook een god was. Toch moest hij bij Mosje smeken
om zijn eigen leven te sparen.

INSTRUCTIES VOOR ALLE GENERATIES
Zoals gezegd, en in overeenstemming met de leer van
Rabbijn Sja’oel, zijn de verhalen in de Tora niet
alleen maar historische gebeurtenissen, het zijn
lessen en instructies voor alle generaties (1 Korintiërs
10:11). Dit is zeker nog waarachtiger voor het
Exodusverslag, dan voor welk ander verslag in de
Bijbel. Dit verslag schept het kader van de hele
geschiedenis van het volk van Hasjeem, de Exodus is
het type van alle bevrijdingen van het volk van
Hasjeem. Dit is de reden, dat de Tora ons deze
instructie geeft: "Gedenk deze dag waarin u uit
Egypte kwam, uit het huis van slavernij, want door
een sterke hand heeft de Heer u uit deze plaats
gebracht’’, (Exodus 13: 3). Het directe doel van de
bevrijding uit Egypte was voor de Jisraelieten om
Hasjeem te aanbidden op de Berg van G-d, de Berg
Horeb in Midian (Exodus 3:12), om zodoende de Tien
Geboden te ontvangen. De Joodse wijzen zeggen,
''Ware vrijheid wordt slechts bereikt door studie van
de Tora“. Zonder kennis van juist en verkeerd, goed
en kwaad, kan men niet worden beschouwd als een
vrij persoon, in de ware betekenis van vrijheid.
Egypte wordt in het Hebreeuws, Mitsrajiem
genoemd. ''Mitsrajiem“, betekent beklemming en
beperking. Wij willen altijd goede daden doen en
hogere spiritualiteit bereiken, maar zijn beklemd en
worden beperkt door de vleselijke natuur
(Mitsrajiem), binnenin ons.
Zoals Rabbijn Zalmen Marozov het zegt, "Door de
Exodus dagelijks te gedenken, herinneren we ons
eraan, dat G-d ons de mogelijkheid geeft bevrijd te
worden van onze eigen beperkingen en zelfzuchtige
neigingen. Wij bereiken deze bevrijding door kennis
van de Tora, het kennen van ons doel en opdracht in
het leven. Door deze kennis verlicht ons intellect, ons
hart, zodat wij goede daden wensen uit te voeren en
daardoor tot geestelijke hoogten stijgen (aish.com).
DE MITSWA VAN DE TEFILLIN
Als we denken aan orthodoxe Joden in het gebed,
hebben we vaak een beeld in gedachten van Joden
die phylacterion dragen (van de oude Griekse
phylacterion, wat "te bewaken, te beschermen"
betekent)----kleine zwarte dozen---op hun linker arm
en voorhoofd. Deze mitswa wordt tweemaal vermeld
in Parasja Bo. En later in de Tora, vinden wij
tweemaal de mitswa van Tefillin weer vermeldt.

Aan het eind van deze Parasja wordt er gezegd,
''Het zal u zijn als een teken op uw hand en als een
herinnering tussen uw ogen, opdat de wet des
HASJEEM in uw mond zij; want met een sterke
hand heeft de HASJEEM u uit Egypte geleid'', Gij
zult deze inzetting onderhouden op haar (moed)
vaste tijd, van jaar tot jaar. (Exo 13:9,10) . Opnieuw
in de Parasja, ''Het zal tot een teken op uw hand en
tot een kenteken tussen uw ogen zijn, want met een
sterke hand heeft HASHEEM ons uit Egypte
geleid'', (Exodus 13:16). Tefillin bevat de vier
gedeelten van de Tora, die deze mitswa van Tefillin
beveelt. Zij bevatten ook de Sjema, die ons van de
eenheid van G-d vertelt en het belang om Zijn
mitswot na te leven. De Mitswa wordt elke dag
uitgevoerd behalve op Sjabbat en de feestdagen,
door Barmitswa mannen (13 jaar en ouder). De
Joden dragen Tefillin op de hand en het voorhoofd,
om ons eraan te herinneren om onze gedachten en
ons intellect (voorhoofd) samen met onze daden
(hand) te binden en hen te verbinden met Hasjeem.
Zoals we in de Parasja hebben gelezen, herinnert
Tefillin ons ook, aan de Uittocht van Egypte.
Jisrael profiteert van deze dagelijkse herinnering
om Hasjeem's wonderen te herdenken.. Het dragen
van Tefillin leert de Joden dat elke dag van het
leven een wonder is gelijk aan het wonder van de
Exodus.
DE BESCHERMING VAN HASJEEM
Het volk van Israël zou, na het verlaten van Egypte,
veertig jaar en een nieuwe generatie nodig hebben,
voordat ze klaar en in staat waren om de taak op
zich te nemen om een vrije Israëlische samenleving
op te bouwen in hun eigen land en onder hun eigen
heerschappij en soevereiniteit.
‘’Je kunt iemand uit ballingschap en slavernij
halen, maar het is veel moeilijker om de mentaliteit
van ballingschap en slavernij uit de persoon zelf te
verwijderen’’.
In een meer recente Joodse generatie werden veel
van de overlevenden van de Holocaust met enorme
uitdagingen geconfronteerd, na te zijn bevrijd van
Nazi tirannie en de concentratie kampen.
De meesten van hen konden zich aanpassen, maar
niet allemaal waren succesvol.
Het is vastgesteld, dat in Israël in de jaren vijftig
veel overlevenden van de Holocaust zelfmoord
pleegden, omdat ze niet in staat waren om de
gevolgen te overwinnen van wat ze hadden
doorstaan tijdens de twaalf jaar van Nazi
onderdrukking (1933-1945). Het feit dat zo velen in
staat waren hun leven weer op te bouwen om in
vrijheid te leven, getuigt van de grootsheid en
veerkracht van de Joodse geest.
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Maar het was geen gemakkelijke reis terug naar de
normaliteit in een vrije samenleving. Rabbijn Berel
Wein van torah.org zegt: De Tora lijkt ons heel
duidelijk aan te geven, dat de Heer het vermogen
heeft om ons van slavernij en vernietiging te redden.
. Beginnend met de uittocht uit Egypte, door de
generaties heen heeft G-d deze wonderbaarlijke taak
voor ons vele malen uitgevoerd. Maar het is ook
duidelijk uit de Tora, dat wanneer dat eenmaal is
bereikt, Hasjeem de bedoeling heeft, dat wij het
overnemen en de taak beëindigen. Hasjeem zal ons
van voedsel en water voorzien, fysieke voeding en
spiritueel en tijdelijk leiderschap, maar wat we met
die zegeningen doen, is puur aan ons. Wij worden
geleerd, dat " Toen HASJEEM de gevangenen van
Sion deed wederkeren, wij waren als degenen die
dromen", (Ps. 126:1). Een dromer is in een verdoofde
staat van zijn. Maar eenmaal ontwaakt, worden we
geboden om te handelen en bouwen, en te
volbrengen en om dapper, moedig en van een
optimistisch hart te zijn.
DE BELOFTE VAN HET LAND
In Parasja Bo wordt de belofte die aan Avraham,
Jitschak en Ja’akov voor het land is gegeven,
minstens drie keer herhaald: "Wanneer u komt in het
land dat HASJEEM u zal geven zoals Hij heeft
beloofd….", (Exodus 12:25).
_______________________________________
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maar ook moet ons vee met ons
meegaan, zonder dat er een hoef
ontbreekt, want daarvan zullen wij
nemen om De Eeuwige , onze God, te
dienen; want wij weten niet, waarmee
wij De Eeuwige zullen moeten dienen
vóórdat wij daar aankomen.
(Exo 10:26 )

"Wanneer HASJEEM u naar het land van de
Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, de
Hevieten en de Jebusieten heeft gebracht, dat Hij uw
voorvaderen onder ede heeft beloofd u te geven, een
land vloeiende van melk en honing….". (Exodus
13:5). "Wanneer HASJEEM u nu naar het land van de
Kanaänieten brengt, juist zoals Hij u en uw vaderen
heeft gezworen, en het u werkelijk geeft " (Exodus
13:11). Het is duidelijk, dat elke eerlijke Christen,
Jood en Moslim moet toegeven dat Hasjeem het land
Israel, heeft gegeven aan het volk van Jisraeel, de
afstammelingen van Ja’akov.
IEDEREEN IS BETROKKEN
Volgens de Joodse traditie: "Is in elke generatie een
persoon verplicht zich voor te stellen alsof hij Egypte
heeft verlaten", (Mishna Pesachim 116b). Hoe
ironisch is het, dat we worden gedwongen ons elk
jaar voor te stellen alsof we Egypte persoonlijk
(daadwerkelijk), hebben verlaten. Israel deed precies
dat in Egypte: ze hebben zich voorgesteld alsof ze
Egypte al hadden verlaten, het enige verschil is dat ze
dit hebben bereikt door in de toekomst te kijken. We
moeten dus ook naar de toekomst kijken terwijl we
ons laten inspireren door het verleden. "Deze dingen
bleven hun overkomen als voorbeelden en ze werden
opgeschreven tot een waarschuwing voor ons - tot
wie de einden der eeuwen zijn gekomen", (1
Korintiërs 10:11).

______________________________________
____
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En op deze zelfde dag leidde De
Eeuwige de Israëlieten uit het
land Egypte, volgens hun
legerscharen.
(Exo 12:51 )
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HAFTARA
Jeremia 46:13-28

Aan het begin van dit haftara gedeelte kondigt Jeremia de campagne aan van Nebukadnezar, de koning van
Babylon, tegen Egypte: "Het woord dat HASJEEM tot de profeet Jeremia sprak over de komst van koning
Nebukadnezar van Babylon om het land Egypte te treffen", (Jeremia 46:13) - dit is het begin van het einde voor
Egypte. De hoofdstukken 46 tot en met 51 van het boek Jeremia bevatten een reeks profetieën tegen de naties,
beginnend met Egypte en eindigend met Babylonië, de twee machten die Judah probeerden te beheersen. Deze
profetieën gaan van het Westen naar het Oosten. Nebukadnezar zal Egypte (568-567 v.Chr.) op haar eigen grond
aanvallen als straf voor wat Egypte Israël heeft aangedaan, en Jeremia profeteert dat de Egyptenaren zullen
worden verbannen en nooit meer terug zullen komen (Jeremia 46:19). Dit is precies wat er in de geschiedenis
is gebeurd: het oude Egyptische volk bezet Egypte niet langer - de Egyptenaren van vandaag zijn Arabieren
die in de 7e eeuw uit Saoedi-Arabië kwamen en niet het oorspronkelijke volk van Egypte zijn. De profeet roept
de boodschap voor Egypte uit: “Sta op en maak je klaar! Want het zwaard heeft overal om je heen verslonden”,
(Jeremia 46:14): laat Egypte zich voorbereiden op haar uur van noodlot en haar nederlaag accepteren als
zichtbaar bewijs van Hasjeem’ s soevereiniteit. De profeet beschouwt de macht van Egypte als al gebroken.
Ook al was Egypte een grote natie met een groot leger, ze zullen de Babylonische invasie niet kunnen
weerstaan. Hasjeem heeft besloten Egypte aan de Babyloniërs te geven: ‘’Waarom worden uw trouwe
handlangers weggevaagd? Ze hielden niet stand, want HASJEEM wierp ze neer. Hij deed velen struikelen, ze
vielen over elkaar heen”, (Jeremia 46:15-16 JPS). Vers 16 zegt: "zij blijven struikelen", wat betekent dat de
huurlingen van het leger van de Farao de strijd niet zullen doorstaan en naar huis zullen vluchten. Lang voor
deze strijd tussen Egypte en de Babyloniërs won Egypte een strijd tegen het leger van Josia bij Meggido (609
vce), en Jeremia geeft aan dat Egypte op dat moment een kans miste: ”Hij liet de geschikte tijd voorbijgaan”,
(Jeremia 46:17). Het onderliggende Hebreeuwse woord voor "geschikte tijd" is “moed”, dat normaal gesproken
wordt gebruikt om te verwijzen naar een "bestemde tijd" met Hasjeem, in het bijzonder de tijd van de feesten.
Hier wordt het woord “moed” gebruikt om het "lot dat door Hasjeem is afgekondigd", te beschrijven. Maar
deze profetie bevat ook een belofte van het herstel van Israël. Hoewel Hasjeem Israël zal straffen voor haar
zonde, zal Hij haar niet volledig vernietigen: “Maar jij, vrees niet, Ja’akov Mijn dienaar, wees niet ontzet, O
Jisraeel. Want zie, Ik zal u van verre redden, uw nageslacht uit het land van hun ballingschap. En Ja’akov zal
terugkeren en in vrede en zeker zijn, niemand maakt hem bang. ... Ik zal een volledig einde maken aan alle
naties waarin ik je heb gedreven, maar ik zal geen volledig einde maken aan je. Ik zal je straffen met
gerechtigheid, maar ik zal je niet volledig vernietigen”, (Jeremia 46:27, 28). In deze tekst merken we op dat
Jisraeel wordt genoemd naar de naam van één patriarch, Ja’akov, degene die een nieuwe naam kreeg: Jisraeel.
We zien ook in deze tekst dat de namen van Ja’akov en Jisraeel onderling uitwisselbaar zijn. Ja’akov, of
Jisraeel, wordt hier voorgesteld als "Mijn dienaar", een titelrol die ook door de profeet Jesaja aan de Messias
wordt gegeven. Deze vers bevestigt dus, dat Jisraeel een Messiaanse rol in deze wereld behoudt in een tijd
waarin heidenen (goj) erbij zullen zijn. Deze bevestiging bewijst nogmaals de liefde van Hasjeem voor Zijn
volk, en een waarschuwing voor elke natie die tegen Jeruzalem en Jisraeel zou komen zonder toestemming
van Hasjeem. Een andere belofte in deze tekst gaat over het land van ballingschap, Jeremia heeft aangekondigd
dat Judah gedeporteerd zal worden: "Want zie, Ik zal u van verre redden, uw nageslacht uit het land van hun
ballingschap", (Jeremia 46:27a). De redding en veiligheid van Jisraeel kan niet worden begrepen buiten het
land Jisraeel - daarom wordt de terugkeer naar het Beloofde Land voltooid door beloften van "vrede en
veiligheid", (Jeremia 46: 27b). B’ nee Jisraeel zal nooit vernietigd worden: “Ik zal je niet volledig beëindigen.
Ik zal je straffen met gerechtigheid, maar ik zal je niet volledig vernietigen”, (Jeremia 46:28b). Tegenwoordig
bestaan de oude naties die in de Bijbel worden genoemd en die tegen Jisraeel vochten, niet meer - ze zijn
allemaal vernietigd en hun bevolking is vervangen door andere populaties, in het bijzonder Arabieren. Deze
tekst is duidelijk over de gerechtigheid van Hasjeem: "Ik zal je straffen met gerechtigheid, maar ik zal je niet
volledig vernietigen", (Jeremia 46:28b). Telkens wanneer Jisraeel iets verkeerds doet, zullen de gevolgen van
hun wangedrag volgen. Dit betekent niet, dat Hasjeem Jisraeel de hele tijd straft, maar het betekent wel dat Hij
in Zijn gerechtigheid zal toestaan dat de gevolgen van hun daden over het volk van Israël komen, net zoals wij
de gevolgen van onze daden oogsten.
_____________________________________________________________________________________
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BESORA - APOSTOLISCHE GESCHRIFTEN - Johannes 19:31-37

De tekst van de Parasja toont de voorschriften en wetten voor het feest van Pesach (Pascha). Zo ontdekken we
dat Pesach een van de belangrijkste momenten was in het leven van Jesjoea. Dit was niet alleen zo tijdens de
verborgen kinderjaren, maar ook tijdens de drieënhalf jaar van zijn actieve bediening. Of hij nu de armen, de
zieken of de melaatsen diende, of zijn discipelen onderrichtte, hij wilde altijd in Jeroesjalajim zijn voor Pesach.
Johannes 19 is gesitueerd in het hart van de viering, op de eerste dag van het Pascha, wanneer iedereen bezig
is met de voorbereiding voor het feest en de Seder. Op deze dag werd Jesjoea berecht, veroordeeld en
gekruisigd als een ordinaire misdadiger. Hij was de vervulling van de centrale focus van het feest —het Lam
dat geofferd zou worden voor de zonden van Jisraeel. Terwijl hij stierf aan het kruis verkondigde hij dat hij
alles van de Masjiach had vervuld.: “Toen Jesjoea dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht!
En Hij boog het hoofd en gaf de geest..” (Joh. 19:30). De daarop volgende tekst vertelt ons dat dit een
bijzondere dag was: “Het was voorbereidingsdag, en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op sjabbat,
en nog wel een bijzondere sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen." (Joh. 19:31 ). De volgende dag was
een "feest-sjabbat", wat betekent dat het een dubbele sjabbat was. Het was niet alleen de sjabbat van de week
(zaterdag), maar ook de eerste sjabbat van het feest. Het zou niet goed zijn om tijdens een heilige dag de dode
lichamen aan het kruis te laten hangen. Daarom gingen de leden van het Sanhedrien naar Pilatus: "Daarom
vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten
meenemen.” (Joh. 19:31 ). Dit brengt ons bij een van de belangrijkste voorschriften voor het Pesach lam. Dit
lam moest op 10 Nissan worden gekozen (er zeker van zijnde dat het een volmaakt lam was), en het moest in
huis worden bewaard tot de 14e van de maand. Daarna moest het in de middag geofferd worden om die avond
bij de Seder (maaltijd) van Pesach te worden gegeten. De Tora stelt: “In één huis moet het gegeten worden.”
(Exodus 12:46 ). Wanneer een gezin te klein was om het gehele Pesachlam op te eten, dienden zij met andere
gezinnen samen te komen, zodat het hele lam gegeten zou worden —niets mocht er de volgende ochtend van
over zijn. Een van de specifieke wetten over Pesach zegt: “Breek niet een van de botten”. Deze wet is zo
belangrijk dat hij drie maal herhaald wordt in de Tora en de Tenach (de Hebreeuwse Bijbel). We vinden deze
wet in Exodus 12:46, zoals we al hebben gelezen, maar hij wordt ook vermeld in Numeri 9:12. Vervolgens
lezen we in het poëtische boek Psalm: “… Hij bewaart al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken.”
(Psalm 34:21). In het boek Numeri wordt het feest van Pesach Katan (“kleine Pascha”) toegekend aan degenen
die niet in staat zijn het reguliere Pesach-feest (Pascha) te vieren in de maand Nissan. Deze onregelmatigheid
kon verschillende redenen hebben: men kon bijvoorbeeld ziek zijn of ritueel onrein, of op zakenreis,
enzovoorts. Degenen die niet in staat waren om Pesach tijdens Nissan te vieren, mochten dit doen in de tweede
maand van het jaar, Ijar (volgens de moderne Hebreeuwse kalender). Het voorschrift in Numeri 9 schrijft voor
dat het feest moest worden gevierd op de 14e dag van de tweede maand, indien zij niet in staat waren geweest
het op de 14e van de eerste maand (Nissan) te vieren (Numeri 9:9-12). Psalm 34 is een Messiaanse tekst
geschreven door koning David, die de Heer looft voor zijn bescherming: “Ik zal HASJEEM te allen tijde
loven, Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn". (Psalm 34:2). Vervolgens leert hij zijn kinderen, zoals het
een goede vader betaamt, die zijn geloof met zijn kinderen wil delen: “Kom, kinderen, luister naar mij, ik zal
jullie de vreze des HASJEEM’s leren.” (Psalm 34:12). Onderdeel van Davids onderricht gaat over de
rechtvaardigen, die veelal als de Messias worden beschouwd: “HASJEEM hoort de kreten van de
rechtvaardigen, hij bevrijdt hen uit de nood.” (Psalm 34:18). In deze context profeteert David: “Hij bewaart al
zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken.” (Psalm 34:21 ), wat een duidelijke verwijzing is naar de
voorschriften voor het Pesachlam.
We hebben het idee van de lijdende Masjiach al ontwikkeld, dat in harmonie is met de Bijbel en de Joodse
traditie. Daarom moeten we in gedachten houden, dat een van de specificaties van de Messias is dat hij zal
lijden. Dit lijden is geen uitvinding van de Christelijke kerk - het is een bijbelse openbaring uit het allereerste
deel van de Schrift. Laten we niet vergeten, dat God vlak na de zonde van Adam en Chavah tegen de "slang"
zei: "En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar
Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen”, (Genesis 3:15). We merken
hier op, dat het woord "zaad", dat verwijst naar "nakomeling", of "nageslacht", in het enkelvoud is: het
verwijst naar een specifieke afstammeling van de vrouw. Rasji geeft commentaar over de dood van het zaad
van de vrouw: "Aangezien je geen hoogte zult hebben (niet rechtop staan), zul je hem alleen op de hiel
kunnen bijten, maar zelfs op die plek zul je hem doden", (Rashi over Genesis 3:15). Voordat de Messias zou
sterven, zou hij enorm lijden, zoals er staat geschreven: “Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar
Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn
scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open”, (Jesaja 53: 7). In deze tekst van Jesaja leren we ook, dat hij de
dood van een vogelvrij verklaarde zou sterven: "Hij ... werd gerekend tot overtreders", (Jesaja 53:12). Tegen
die middag begon de tijd tot Sjabbat korter te worden. Daarom wilden de leden van het Sanhedrin het proces
van dood bespoedigen voor degenen die gekruisigd werden en stelden ze voor “hun benen gebroken en zij
weggenomen mochten worden”, (Johannes 19:31).
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Mosje en de psalmist zijn het echter samen eens, dat "niet één van hen [botten] zal worden gebroken". De
Kohaniem en Rabbaniem wilden de halachah (praktische toepassing van de wet), volgen die specificeert dat
een dood lijk kort na de dood moet worden begraven, indien mogelijk op dezelfde dag. Daarom besloten de
Romeinen op verzoek van deze Joodse leiders om zich voor te bereiden om de drie mannen die werden
gekruisigd neer te halen. Ze gingen naar Golgotha (de plaats van kruisiging), om hun benen te breken om hun
dood te bespoedigen: "De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de ander die
met Hem gekruisigd was", (Johannes 19:32), maar toen ze bij Jesjoea kwamen, ontdekten ze dat hij al
gestorven was: “maar toen zij bij Jesjoea kwamen en zagen dat Hij al gestorven was, braken zij Zijn benen
niet”, (Johannes 19:33). Wat hier in deze tekst buitengewoon is, is hoe goed Jochanan (Johannes, de auteur),
wist wat de Tenach (Joodse Bijbel) zegt: “En die het gezien heeft, die getuigt ervan, en zijn getuigenis is
waar, en hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft. Want deze dingen zijn geschied, opdat het
Schriftwoord vervuld wordt: ‘Geen been van Hem zal gebroken worden’. En verder zegt een ander
Schriftwoord: ’Zij zullen zien op Hem Die zij doorstoken hebben’’’, (Johannes 19: 35-37). Hoewel het voor
ons gemakkelijk is om een tekst uit de Bijbel te citeren omdat ieder van ons thuis een Bijbel heeft, was dit
toen niet het geval. Lang voordat het systeem van hoofdstukken en verzen werd uitgevonden, was Jochanan
in staat om naar een boekrol te gaan en de exacte tekst te citeren. Dit is buitengewoon. De specificatie van
het Paschalam werd vervuld. Jesjoea stierf gedurende de middag van de 14e Nissan, voordat de Seder van
Pascha later die avond werd gegeten. Zelfs het kleine detail van de profetie en de Tora werd vervuld, dat
Jesjoea, ons Pascha lam, voor ons stierf, maar niet een van zijn botten werd gebroken. Het Pascha komt zeer
binnenkort: de 14e Nissan zal dit jaar op 27 maart zijn op Sjabbat, en de 15e Nissan begint die avond bij
zonsondergang. Laten we ons verheugen, dat we vergeving van onze zonden hebben ontvangen door de dood
en het lijden van Masjiach. Zoals Rabbijn Sja’oel het uitdrukte: “Want toen wij nog krachteloos waren, is
Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een
rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God
echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.
Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de
toorn”, (Romeinen 5: 6-9). Wat een grote liefde!. “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven
heeft”, (Johannes 3:16).
_________________________________________________________________________________________________

INSPIRATIE HOEK
Daarna zeide de HEERE tot Mozes: Ga in tot Farao; want Ik heb zijn hart verzwaard, ook het hart zijner knechten,
opdat Ik deze Mijn tekenen in het midden van hen zette; (Exo 10:1)De Here openbaarde Zijn macht, om het geloof
van Israël in Hem als De Enige ware en levende G-d te bevestigen. Hij zou een onmiskenbaar bewijs geven van het
verschil dat Hij plaatste tussen hen en de Egyptenaren, en zou alle naties laten weten dat de Hebreeërs, die zij hadden
veracht en onderdrukt, onder de bescherming stonden van de G-d van de hemel. (PP 270)
____________________________________________________________________________________________________

VERTELINGEN EN TRADITIE
ONZE BROER

Een man emigreerde van een klein stadje in Polen, naar de Verenigde Staten en werd heel rijk In het begin
zond hij nog wat geld naar zijn familie, in Polen, maar naar gelang de tijd verstreek, raakte hij zo verwikkeld
in zijn zakentransacties, dat hij zijn arme familie in Polen helemaal vergat. Jaren later immigreerde zijn broer
ook naar de Verenigde Staten. Hij ging naar zijn broer, om hem hulp te vragen, maar de arme man ontkende,
dat hij een broer had. ''Je maakt een fout .....ik heb geen broers''. Maar de nieuwkomer was er zeker van dat
hij zijn broer was. Maar, hoe hij ook probeerde, de rijke man ontkende, zeggende dat hij geen broer had.
Uiteindelijk besloot hij het nog een keer te proberen. Toen de rijke man de deur opende, zei zijn broer tegen
hem, ''Ik ben gekomen, om je te informeren, dat je liefst zo snel mogelijk een testament laat maken, omdat
je gauw zult sterven!'' ''Hoe durf je dit te zeggen..... Ik heb net mijn jaarlijkse controle gehad en de dokter
heeft me gezond verklaard!' ''Laat me vertellen, hoe ik dit weet. Weet je, ik mag wel geen dokter zijn, maar
thuis in onze kleine stad, wanneer iemand zijn eigen broer niet kon herkennen, dan wisten we, dat hij
bijzonder ziek was en dat zijn dagen geteld waren.''. De Tora zegt, ''Voor alle kinderen van Israel was er licht
in hun woonplaatsen''. Inderdaad, we moeten er zeker van zijn, dat er licht onder ons is. Dat we de noden van
anderen zien en voelen en dat we ons uiterste best doen om te helpen.
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Kids Parasja

Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide
deurposten en de bovendorpel, aan die huizen, waarin men het eet.
(Exo 12:7)
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