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LATEN WE SAMEN BIDDEN 
 

We bidden elke week voor de Joodse Vriendschapsbediening en hun 

partner Ik stel voor, dat onze vrienden van 8 tot 15 Augustus bidden voor 

Alexander Vashchinin. De leider van deze bediening in de Euro-Aziatische 

Regio. Het is een groot gebied dat Rusland, Oekraïne en de meeste van de 

landen van voormalig Rusland omvat. Laten we bidden voor hem en zijn 

familie.   

 

 

.  

 

 

http://jewishadventist.org/
http://jewishadventist.org/
mailto:richard@elofer.com
http://jewishadventist.org/
http://jewishadventist.org/
mailto:sashok_l@mail.ru
http://jewishadventist.org/
http://jewishadventist.org/
mailto:Sabinebaris@gmail.com
http://jewishadventist.org/
http://jewishadventist.org/
mailto:cdmuniz@gmail.com
http://jewishadventist.org/
http://jewishadventist.org/
mailto:h_pauletta@outlook.com
https://wjafc.globalmissioncenters.org/
http://jewishadventist.org/
http://www.shalomadventure.com/
http://www.shalomadventure.com/


 

  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERSTFEESTEN 

Zomer is de tijd om voor te bereiden op de komende feesten. Ben je  je virtuele gemeente aan het voorbereiden om je uit te reiken 
naar je Joodse vrienden?.  
De huidige pandemie heeft aangetoond, dat er grote gelegenheden voor onze deur staan om mensen te bereiken als nooit tevoren. 
Mensen zijn niet bang om je gemeente binnen te gaan, daar ze het zullen doen vanuit de comfort van hun huizen, en op deze 
manier is hun privacy gewaarborgd.  Een goede manier om mensen te verzamelen is om je viering te adverteren op het internet. 
Hier weer enkele praktische informatie over de herfstfeesten.  
Feest van de Trompetten: Rosj Hasjana, het Joodse nieuwjaar. 
Dag van Verzoening: Jom Kippoer, de heiligste dag van de Joodse kalender, de dag van oordeel en vergiffenis. Feest van de 
Tabernakelen: Zeven dagen van Soekkot, het oogstfeest, dat Jisrael herinnerd aan hun verblijf in de woestijn. 
Simchat Tora: Zich verheugen in de Tora – de voltooiing van de Tora-lezing cyclus en het begin van een nieuwe cyclus voor het 
nieuwe jaar.  
Het is tijd om te beginnen te denken over en het maken van plannen, om een online aanwezigheid te hebben gedurende deze 
feesten. Dit is een grote kans om vriendschapsevenementen te houden, die aantrekkelijk zijn voor Joden, daar de meeste 
synagogen dicht zullen zijn. Laten we onze Joodse vrienden en buren uitnodigen om deze feestelijke momenten online met ons te 
vieren. De agenda voor deze feesten dit jaar is:  
Rosj Hasjana: Sabbat 19 September, beginnend Vrijdagavond 18 September 
Jom Kippoer: Maandag 28 September, beginnend met Kol Nidre Zondagavond 27 September 
Soekkot: Sabbat 3 Oktober, beginnend Vrijdagavond 2 Oktober tot 10 Oktober 
Simchat Tora: Zondag 11 Oktober 

 

 

NIEUWS 

 

 
2021 TOER IN ISRAEL IN HET  ENGELS 

 
Jeff Zaremsky organiseert een Toer naar Israel in 2021, April 26 – 5 Mei, 9 nachten en total 10 dagen. Slechts $2,990 voor 
de toer in het land; de vliegtickets zijn niet inbegrepen in de prijs. Volgens Jeff:,  “De beste toer ooit is beter gewordern”. Hier 
een klein overzicht van de eerste paar nachten:  1e nacht kijken we uit op de Middellande Zee.- 2e nacht kijken we uit op de 
Dode Zee.- 3e hotel in het hart van Jeruzalem, binnen loopafstand van de Westerse Muur.- 4e hotel kijkt uit op de Zee van 
Galilea. Deze toer omvat veel meer uitzichten van  spectaculair Israel. Er zijn geen betere locaties dan deze in Israel. Doe je 
aanbetaling nu om je hotelkamer te reserveren, met nog veel tijd om te annuleren voore een volledige terugbetaling, wanneer 
de dingen niet tegen die tijd verbeteren om te reizen. Bekijk Jeff’s nieuwe video van de toer. Als je geinteresseerd bent neem 
contact met Jeff op jeff@jewishheritage.net 
 

2021 TOER IN ISREAL IN  HET FRANS 

Richard Elofer is door de Montreal Jewish Adventist bediening uitgenodigd om een educatieve tier in Israel te organiseren. 

Hopendem dat de huidige Covid 19  pandemie over zal zijn, wordt deze Franssprekende toer gepland voor Oktober 2021. We 

zullen de details voor deze toer ( exacte data, kosten, etc….)  communiceren. Als je geinteresseerd ben, neem alstublieft 

contact met  Richard Elofer op richard@elofer.com. 

 
ONLINE AANBIDDING  IN LONDEN  

Dr. Roger Lang is uitgenodigd om een dienst in Londen te leiden. We bevelen  iedereen deze virtuele bijeenkomst aan, 

om te worden gesticht en bemoedigd.  Hier is meer informatie over dit evenement. 
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 ֵעֶקב 
Wanneer het volk van Jisraël zelfs de ‘’kleinste’’ mitswot, die meestal ‘’over het hoofd gezien worden’’, nauwkeurig observeert, 
belooft Mosjé hun, dat zij het meest gezegend zullen zijn, onder de naties van de aarde. Mosjé zegt aan Jisraeel, dat zij Erets 
Kanaan beetje bij beetje zal veroveren, zodat het land in de tussentijd, niet door wilde dieren overreden zal worden, voordat Israël 
zich heeft georganiseerd en zich heeft geïnstalleerd in het hele land. Mosjé beklemtoond, dat de Tora ondeelbaar is en niet deels 
geobserveerd kan worden, nadat hij het volk van Jisraeel weer had gewaarschuwd, om alle gekerfde afgoden van Kanaan te 
verbranden. Mosjé beschrijft het Land van Jisraeel, als een land van graan, gerst, druiven, vijgen en granaatappelen, een land 
van oliegevende olijven, dadels en honing. Mosjé waarschuwt het volk van G-d, om niet te hoogmoedig te worden, om te denken, 
dat hun succes een gevolg is van hun eigen krachten of ijver; het was Hasjeem, die hun rijkdom en succes gaf. HaSjeem heeft 
de Kanaanieten eerder verdreven, vanwege de zonden van de Kanaanieten, en niet vanwege de gerechtigheid van Jisrael; de 
weg van de Sinai was een samenloop van grote en kleine zonden en rebellie tegen HaSjeem en Mosjé. Mosjé somt de 
gebeurtenissen op, nadat G-d de 10 Geboden gaf bij de Sinai, met als hoogtepunt; het naar beneden brengen van de tweede set 
Tafelen op Jom Kippoer. Het overleden van Aharon wordt vastgelegd. Na het specificeren van de grote waarden van het Land 
van Israël, spreekt Mosjé, de tweede paragraaf van de Sjema uit, die een beeld vormt van de zegeningen, die de mitswot 
vergezellen en de vloek, die resulteert uit het niet observeren. 
 

 

 

 

EEKEV PARSJA’S TITEL 

Het woord ֵֶ֣קב  Akev( Engels uitspraak), is het tweede / ֵע

Hebreeuwse woord van onze parasja en er wordt 13 keer 
naar verwezen in de Hebreeuwse Bijbel.  
De eerste keer is het in verband met de redding van de 
mensheid in Genesis, ''dit zal u de kop vermorzelen en gij 

zult het de hiel vermorzelen'',(Gen 3:15), ( Akev / ֵֶ֣קב  Het.(ֵע

woordenboek Nidotte zegt, dat Genesis 3:15, “het oerbeeld 
van het grijpen bij de hiel van het mensdom door de slang 
beschrijft. Hier dient de hiel als het invloedpunt voor de 
manifestatie van vijandschap tussen het zaad van de 
mensheid en de slang.  

Het is ook de wortel van de naam van Ja’akov -  ב  ַיֲעק ֹ֑
(Jacob). Rabbijn Hirsch zegt, dat deze parasja Akev werd 
genoemd, omdat het gaat om wat na ''op de hiel“ van 
gehoorzaamheid aan G-d volgt; het is niet het doel van 
iemands gehoorzaamheid. De Wijzen van Israël leren dus 
van deze  uitdrukking, de geest waarin de geboden moeten 
worden vervuld. De geboden zijn met elkaar verbonden, en 
één die onbelangrijk lijkt in onze ogen kan verstrekkende 
gevolgen hebben. Al de geboden gelden, zonder 
uitzondering. We moeten ze allemaal als even belangrijk 
beschouwen. Daarom zegt Jesjoea, ''Wie dan één van de 
kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal 
zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze 
doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der 
hemelen. Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet 
overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en 
Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet 
binnengaan'', (Mat 5:19– 20). Akev duidt iets aan, dat niet 
doelbewust werd gezocht, iets dat men niet in gedachten 
had. De Wijzen van Israël zeggen, dat in elke generatie, in 
het bijzonder aandacht moet worden besteed aan de 
naleving van de geboden, die de neiging hebben om in die 
generatie te worden verwaarloosd, omdat ze triviaal lijken. 
 

Dit zijn de ''mitswot waar mensen met hun hiel op trappen, ze 

achterlatend wanneer ze over hen heen lopen en ze 

vertrappend omdat ze volgens hen van weinig betekenis zijn. 

In feite is het woord Akev een ongewoon woord. Daar de 

letterlijke vertaling van het woord is afgeleid van 'hiel', de 

achterkant van de voet, en daarom wordt geacht 'dat wat 

volgt' te betekenen, zoals de hiel de voet volgt. Zo beschrijft 

het vers de relatie met G-d, die zal resulteren uit onze 

naleving van de wetten en statuten - een relatie van spirituele 

en fysieke mildheid. In zijn commentaar op deze vers, 

gebruikt Rashi de metafoor van de hiel van de voet op 

letterlijkere manier: "En vanwege je luisteren als een 

[persoon luistert] naar de eenvoudige mitswot die mensen 

(meestal) met hun hielen vertrappen". (Rashi, Devarim 7:12). 

). In plaats van de grootse of de 'belangrijke' mitswot te 

benadrukken, benadrukt Rashi de lichte of gemakkelijke 

mitswot, die op een nonchalante manier worden uitgevoerd. 

Wanneer die kleine, schijnbaar minder belangrijke mitswot 

worden vervuld, zal G-d het verbond dat Hij met onze 

voorouders heeft gesloten, vervullen en ons met 

vriendelijkheid behandelen. 

 
DE RECHTVAARDIGE EN ZIJN ZEGENINGEN 

 
De parasja vangt aan met deze vers: "Zo zal het geschieden, 

omdat gij deze rechten zult horen, en houden, en dezelve 

doen, dat de Hasjeem, uw God, u het verbond en de 

weldadigheid zal houden, die Hij uw vaderen gezworen 

heeft", (Deut 7:12). In de voorgaande parasja legden de 

laatste verzen uit, dat het ware rechtvaardige individu zijn 

loon voor goede daden niet zal ontvangen, terwijl hij zich op 

de aarde bevindt. Hier omschrijft het Schrift de zegeningen 

die de gemeenschap zal toekomen, indien zij 

overeenkomstig haar taak leeft. 
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 Deze zegeningen worden ontvangen als resultaat van een 
dergelijk leven. Het zijn geen zegeningen die men voor zichzelf 
kan bemachtigen. Rabbi Hirsch zegt “daarom worden alle 
geboden van de Tora hier onder één term ondergebracht, 
Hamisjpatiem. Het zijn niets minder dan grondbeginselen door 
welke vele verschillende aspecten en verbanden van fysieke 
en geestelijk leven van zowel het individu en het volk, ontvangt 
wat het rechtmatig toekomt, in overeenstemming met de norm 
van Tsedek, de Goddelijelijke ideale staat van de wereld. 
 
 

DE MITSWOT HOUDEN 

De Parasja van deze week, 'Eekev, evenals de rest van het 
vijfde boek van de Tora, Devariem (Deuteronomium), 
registreert Mosje’s woorden aan het volk van Israël, vóór zijn 
dood. Wetende dat hij het beloofde land niet zal betreden, 
besteedt Mosje zijn laatste dagen aan het voorbereiden van 
het Joodse volk voor de toekomst. Hij waarschuwt hen om zich 
aan alle mitswot (geboden) van G-d te houden, vooral wanneer 
ze Israël binnengaan; hun fysieke en spirituele welzijn en 
welvaart hangen af van hun acties. Hij herinnert hen aan het 
belang van het bewaren van de mitswot, waarvoor G-d, in ruil 
ook Zijn beloften aan hen zal vervullen; "Hij zal u liefhebben, 
zegenen en talrijk maken; Hij zal zegenen de vrucht van uw 
schoot en de vrucht van uw bodem ...", (Deut. 7:13). Mosje 
noemt de zonde van het Gouden Kalf en waarschuwt Israël, 
om hun fouten uit het verleden niet te herhalen. 
 
 

GODS ZEGENINGEN 
 
De Tora verklaart: "En Hij(God) zal u liefhebben, en zal u 
zegenen, en u doen vermenigvuldigen; en Hij zal zegenen de 
vrucht uws buiks, en de vrucht uws lands,  

uw koren, en uw most, en uw olie, land, dat Hij aan uw 
vaderen gezworen heeft u te geven", (Deuteronomium 7:13). 
Rabbijn Hirsch geeft ons drie resultaten of zegeningen van 
onze trouw: 
Het eerste resultaat van het behouden van Gods geboden is 
LIEFDE( AHAVA). G-d ziet ons als Zijn trouwe dienaren,want 
we leggen onze wil terzijde uit ontzag voor  de Zijne. Daarom 
houdt hij van ons, als een meester die zijn dienaren liefheeft. 
Het tweede resultaat van het behouden van de geboden van 
God is ZEGEN ( BRACHA). Aangezien onze daden alleen 
hetgeen bewerkstelligen wat in één lijn is met Zijn wil en onze 
voorspoed een succes van G-d's werk op aarde betekent, 
gunt Hij ons voorspoed op al onze wegen. Het derde resultaat 
van het behouden van de geboden van G-d is 
VERMENIGVULDIGING (ARBEH). Biologische voortplanting 
is ook een zegen van G-d. Elke generatie draagt herhaaldelijk 
bij aan een veelvuldige uitdrukking van onze geest, van ons 
hart en van de getrouwheid van onze daden en onze 
groeiende gemeenschap overschrijdt de grenzen van het 
koninkrijk van G-d op aarde. (2009, 157).Rabbi Hirsch zegt: 
''Gelijk aan deze rijkdom is de toenemende bloei van het land 
zoals in deze vers wordt omschreven". Hij zal ook zegenen 
de vrucht van... is enkel een voortzetting van het woord 
"vermenigvuldigen". Het land zal tot bloei komen en voldoen 
aan de behoeften van de toegenomen bevolking. 
 

 
TROUW AAN GOD 

 
Hoofdstuk 8 van Deuteronomium is een nieuwe aansporing 
om trouw te zijn aan God en zijn geboden. Heel het gebod, 
dat ik u heden opleg, zult gij naarstig onderhouden, opdat gij 
moogt leven en talrijk worden en het land binnengaan en in 
bezit nemen, dat Hasjeem uw vaderen onder ede beloofd 
heeft. (Deu 8:1) 

 
Freebibleimages.org 

 

 

Hij zal u liefhebben, zegenen en talrijk maken; Hij zal zegenen de 

vrucht van uw schoot en de vrucht van uw bodem, uw koren, most en 

olie, de worp van uw runderen en de dracht van uw kleinvee, in het 

land, waarvan Hij uw vaderen gezworen heeft, dat Hij het u geven zou. 

(Deu 7:13 NBG) 
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Erets Jisraeel zal een geweldige land van honing en melk  
zijn, maar alleen als het volk  trouw is  aan de Hasjeem. 
Gedurende de tijd van Elijahoe Hanavi regende het drie jaar 
lang niet in het land, mensen stierven, omdat het land zo 
droog werd, dat er geen voedsel meer was. Het land Israël 
wordt in dit hoofdstuk beschreven als een land van 
zegeningen: Want Adonai, uw G-d, brengt u in een goed 
land, een land van beken, bronnen en wateren, die in de 
dalen en op de bergen ontspringen; een land van tarwe en 
gerst, van wijnstokken, vijgebomen en granaatappelen; een 
land van olierijke olijfbomen en honig;een land, waarin gij 
niet in armoede uw brood zult eten, waarin gij aan niets 
gebrek zult hebben; een land, waarvan de stenen ijzer zijn 
en uit welks bergen gij koper zult houwen. Gij zult eten en 
verzadigd worden en Hasjeem, uw G-d, prijzen om het 
goede land dat Hij u gaf. (Deu 8:7-10) . Maar dit land zal in 
alles voorzien alleen als G-d’s zegeningen erop rusten. In 
deze tekst hebben we de meest beroemde 7 plantensoorten 
of typen vruchten van het beloofde land: tarwe, gerst, 
wijnstokken, vijgen, granaatappels, olijven, honing (die door 
sommigen wordt vertaald als "dadels"). 
 

 
NIET HOOGMOEDIG ZIJN 

 
De Tora zegt: "Neem u ervoor in acht, dat gij de Hasjeem, 
uw God, niet vergeet door zijn mitswot, zijn verordeningen 
en zijn inzettingen, die ik u heden opleg, te 
verwaarlozen……. uw hart zich niet verheffe, en gij 
Hasjeem, uw God, vergeet, die u uit het land Egypte, uit het 
diensthuis, geleid heeft, …", (Deut. 8:11-12, 14). De 
Talmoed [traktaat Sota 5a] zegt, dat er een gebod bestaat 
om niet arrogant te zijn. Elke keer, dat de Tora de zinsnede 
"neemt u ervoor in acht, dat gij ..." gebruikt, legt Rebbe Ila'a 
uit, waarschuwt de Tora ons om een wet niet te overtreden 
– in dit geval, G-d niet te vergeten. En wanneer de Tora 
vervolgd 
 

"Uw hart zich niet verheffe, en gij de Here, uw God, vergeet…”, 
en je hoogmoedig wordt, en HaSjeem je G-d ..vergeet", vertelt 
God ons, dat het ene onvermijdelijk tot het andere leidt als je 
hoogmoedig wordt, en het eindresultaat zal zijn, dat je G-d 
vergeet. (Sotah 5a). Rabbijn Shamshon Raphael Hirsch neemt 
dit concept een stap verder, door te zeggen dat arrogantie in 
en van zichzelf, het begin is van de vergeetachtigheid van G-
d. De Talmoed Sota vermeldt ook, (in de naam van Rav Chisda 
of Mar Ukva) dat G-d met betrekking tot iedereen met de 
karaktereigenschap hooghartigheid zegt, ''hij en ik kunnen niet 
naast elkaar in deze wereld bestaan''. Waarom? Omdat de 
arrogante persoon zo vol van zichzelf is, dat hij zijn erkenning 
van alle hogere autoriteit verliest – inclusief de Hogere 
Autoriteit. Zeg dan niet bij uzelf: mijn kracht en de sterkte mijner 
hand heeft mij dit vermogen verworven. Maar gij zult aan de 
Hasjeem, uw God, denken, want Hij is het, die u kracht geeft 
om vermogen te verwerven, ten einde het verbond gestand te 
doen, dat Hij uw vaderen gezworen heeft - zoals dit heden het 
geval is. (Deu 8:17-18). Gedurende de 40 jaar in de woestijn 
ontving het Joodse volk hun dagelijkse portie Manna, "brood 
uit de hemel"; het water stroomde uit een rots en hun kleding 
groeide met hen mee. Omdat Hasjeem voor al hun behoeften 
zorgde, werden ze er voortdurend aan herinnerd, dat ze 
zonder Hasjeem niet konden overleven. Maar toen ze het 
Beloofde Land binnenkwamen, hielden deze wonderen op. In 
plaats daarvan werden Hasjeem's zegeningen door de natuur 
geopenbaard. Om de mensen ervan te weerhouden te denken. 
dat ze zichzelf de eer konden geven voor hun succes, 
benadrukte Mosje dat het Hasjeem is die de eer verdient, net 
als voorheen. ‘’Maar gij zult aan Hasjeem, uw God, denken, 
want Hij is het, die u kracht geeft om vermogen te verwerven, 
ten einde het verbond gestand te doen, dat Hij uw vaderen 
gezworen heeft - zoals dit heden het geval is'', 
(Deuteronomium 8:18). Hasjeem wil dat Zijn volk zich 
voortdurend herinnert dat als zij zo'n zegen in hun land 
hebben, dat het is omdat God hen gezegend heeft. Daarom is 
het gebruikelijk om te zeggen, Baroech Hasjeem - "Gezegend 
is God." 
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Toen ik de berg was opgegaan om 

de stenen tafelen te ontvangen, de 

tafelen van het verbond, dat de 

Eeuwige met u gesloten had, 

vertoefde ik veertig dagen en 

veertig nachten op de berg; brood 

at ik niet en water dronk ik niet.  

(Deu 9:9 NBG) 
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HAFTARA Jesaja 49:14 – 51;3 

 

Deze Sjabbat is de tweede Sjabbat na Tisja B’Av. We zijn in de periode genaamd Sjiva D'nechemta - "Zeven weken van troost". 
De zeven Haftarot van de weken tussen Tisj'a B'av en Rosj Hasjana zijn profetieën van troost en hoop voor Jisraeel en voor 
het volk van G-d over het algemeen. De profeet Jesaja heeft in zijn boek geprofeteerd, dat vanwege de zonden van Jisraeel 
en hun voortdurende ongehoorzaamheid, G-d de macht van Babylon zal toestaan zijn volk uit het beloofde land te deporteren. 
G-d is echter de G-d van Jisraeel en zal voor altijd de G-d van Jisraeel zijn. Dit is de reden, dat we, toen we Jesaja 40 vorige 
week lazen, hebben gezien dat Jisraeel niet is afgewezen, dat HaSjeem hen zal troosten en zijn mensen uit de eindtijd vraagt 
om Jisraeel te troosten, door hen te verzekeren dat God hun zonden heeft vergeven. In de Haftarah van deze week beschrijft 
Jesaja profetisch en metaforisch de ballingschap van Jisraeel en hun gevoel van verlatenheid: "Sion zegt echter:" Hasjeem 
heeft me verlaten, Hashem heeft me vergeten", (Jesaja 49:14, ). Sion is de Tempelberg, en voor het Joodse volk is dit synoniem 
voor Jeruzalem, de eeuwige stad van G-d en de hoofdstad van Jisraeel, de stad waarnaar alle ogen van de Joden zich keren. 
Het is namens het volk van Israël dat Sion spreekt, ongeacht waar de mensen zijn: dichtbij of ver weg, Sion spreekt. We zien 
ook, dat de H-R- Jisraeel niet kan vergeten, zoals een vrouw haar kinderen niet kan vergeten: “Kan een vrouw haar zuigeling, 
zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, ik zal u niet vergeten”, (49:15, ). Wat een 
geweldige liefde! Er is geen sterkere liefde dan de liefde van een moeder voor haar baby, en de profeet vergelijkt de liefde van 
G-d voor zijn volk met de liefde van een moeder die haar baby voedt. HaSjeem houdt van Zijn volk met een onvoorwaardelijke 
en eeuwige liefde: “Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. uw muren zijn steeds voor Mij”,(49:16a, ). We herinneren 
ons, dat G-d de Hogepriester vroeg om de namen van de stammen van Jisraeel te graveren op stenen die aan zijn efod waren 
bevestigd als een gedenkteken voor Hasjeem. Maar wanneer G-d de namen van Jisraeel graveert, is het niet op een extern 
materiaal maar op Zijn eigen handen, op de palmen van Zijn handen. Dit betekent dat Jisraeel voortdurend voor Zijn ogen is 
en zal blijven om hen lief te hebben en te beschermen. En zelfs nadat de muren van Sion zijn vernietigd en Zijn volk in 
ballingschap is, blijft G-d hen in de gaten houden: "Uw muren zijn steeds voor Mij", (49: 16b,). We vinden ook de belofte van 
terugkeer uit ballingschap: 'Uw kinderen zullen zich haasten, maar uw vernielers en verwoesters zullen van u weggaan”, (49:17, 
). Vanaf vers 18 stelt Jesaja zich de bijeenkomst van Jisraeel voor: "Sla uw ogen op, kijk om uw heen en zie: zij allen verzamelen 
zich, komen naar u toe", (49:18, ). Hier spreekt Hashem tot het land: "tot u" komen zij terug, "tot u" zullen zij verzamelen. Er 
ontstaat een gesprek tussen G-d en het Land. Het Land is bang, dat met alle vernietiging die het heeft geleden, er niet genoeg 
ruimte zal zijn om ze allemaal te huisvesten, maar G-d troost het Land zoals Hij Zijn volk troost: "'Zo waar ik leef, spreekt 
Hasjeem, voorzeker, u zult zich met hen allen als met sieraad tooien, u zult ze ombinden zoals een bruid doet. Want uw 
puinhopen, uw woestenijen en uw vernielde land – voorzeker, nu zult u te nauw zijn vanwege zoveel inwoners, en wie u 
verslonden, zullen ver van u zijn. Ook zullen de kinderen, van wie u beroofd was, in uw oren zeggen: Deze plaats is te nauw 
voor mij. Maak plaats voor mij, laat mij hier wonen! En u zult zeggen in uw hart: Wie heeft deze kinderen beroofd en eenzaam 
was, verbannen en verdreven? Deze kinderen – wie heft ze grootgebracht? Zie, ik was alleen overgebleven. Deze kinderen – 
waar waren die?‘'', (49: 18–21, ). 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESORA - GOED NIEUWS - Apostolische Geschriften Romeinen 14:1-9 

 
 
Rabbi Sja’oel, de auteur van deze brief, geeft een les over tolerantie en acceptatie van anderen, degenen die anders over ons 

denken binnen onze gemeenschap: “Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden..", 

(Romeinen 14: 1). Het is zo gemakkelijk om het doel van onze missie te verliezen, tijd doorbrengen met het bespreken van 

persoonlijke meningen en het goede nieuws van Jesjoea niet te delen. Volgens Rabbi Sja’oel zijn er mensen die alleen groenten 

eten en die in onze tekst als 'zwak' worden beschouwd. Er staat geschreven: "De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar 

wie zwak is, eet plantaardig voedsel", (Romeinen 14: 2). Het is geen gemakkelijke tekst, zeker niet voor vegetarische mensen. 

Vandaag vegetariër zijn is een manier om de natuurlijke middelen van de planeet te redden, het is een belangrijke rol die we 

van God hebben gekregen als rentmeester van Gods schepping. Er zijn echter altijd mensen die deze tekst gebruiken om 

vegetariërs tegen te spreken, of die zeggen dat vegetarisme niet iets is wat de Bijbel leert en dat volgens deze tekst de 

vegetariërs "zwak" zijn in hun geloof. Het is duidelijk niet de leer van deze tekst. Om de betekenis van wat Rabbi Sja’oel zei te 

begrijpen, moeten we, zoals altijd, deze tekst in zijn context plaatsen en controleren of onze conclusie in overeenstemming is 

met de andere leer van Rabbi Sja’oel. Rabbi Sja’oel leefde naar de Tora, hij was een Jood en sprak volgens zijn kennis van de 

Joodse cultuur en tradities. 
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 Nooit zou hij voor niet-koosjer voedsel pleiten, en zeker at hij bij veel gelegenheden alleen groenten omdat hij geen koosjer vlees 

op de markt vond. De context van deze tekst is geen vegetarisme, want in deze tekst lezen we: “De een acht de ene dag boven 

de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn’’, (5). Degenen die 

uren willen besteden aan het bespreken van meningen, gebruiken deze tekst om te leren dat we de Sjabbat niet hoeven te houden 

om Jesjoea trouw te zijn. Deze teksten gaan niet over mensen die het bijbelse principe van koosjer voedsel willen respecteren, of 

over mensen die trouw willen zijn aan de tien geboden, het 4e gebod in acht- nemend, dat aanbidding op Sjabbat vereist. Wanneer 

we de tekst verder lezen, wordt er gezegd: ‘’Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere, en wie de dag niet in ere 

houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de 

Heere, en ook hij dankt God”, (Romeinen 14: 6). De context is duidelijk, het gaat om voedsel en dagen, aan elkaar gelinkt. Laten 

we de context niet vergeten, in de eerste eeuw, toen de meerderheid van de gelovigen uit een soort rabbijns jodendom kwamen, 

en steeds meer nieuwe gelovigen uit heidenen kwamen, was er een conflict tussen opmerkzame joden en heidenen. Waarom? Er 

waren onder deze mensen, sommigen die onderscheid maakten tussen dagen in verband met voedsel. Dit betekent, dat ze bereid 

waren om vlees te eten en op andere dagen wilden ze geen vlees eten, maar alleen groenten.  

Om nogmaals de problematiek van dit hoofdstuk te begrijpen, moeten we enkele Joodse praktijken uit de eerste eeuw niet 

vergeten. In die tijd waren er elke week twee speciale dagen; deze dagen waren maandag en donderdag. In feite zijn het vandaag 

nog steeds speciale dagen voor het Joodse volk. Joden bidden drie keer per dag, elke dag thuis of in synagogen. Maar het 

ochtendgebed van maandag en donderdag is speciaal in synagogen, op die dag opent de rabbijn of aanbiddingsleider de Tora-

rollen voor het lezen van een gedeelte van de parasja. Het lezen van de parasja uit de Tora-rollen wordt gedaan op maandag, 

donderdag en Sjabbat. In de tijd van Jesjoea en Rabbi Sja’oel werden deze twee dagen gevierd door opmerkzame joden die trouw 

wilden blijven aan de rabbijnse voorschriften. Deze mensen vastten en voegden op deze speciale dagen speciale gebeden toe 

over hun liturgie. Vasten op andere dagen dan Jom Kippoer hield in alleen groenten en geen vlees. We hebben een toespeling op 

deze twee dagen in de besora. Jesjoea gaf zijn discipelen een lering: "En Jesjoea sprak ook met het oog op sommigen die van 

zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachtten, deze gelijkenis’’, (Lukas 18: 9), om zijn leer te 

illustreren, terwijl hij in de tempel was, gaf hij het voorbeeld van twee verschillende aanbidders, één was een Farizeeër en de 

tweede was een belastinginner. Het gebed van de Farizeeër was het gebed van een zelfingenomen man, hij zei tot God om zijn 

verdiensten te vergroten: "Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit", (Lucas 18:12). Deze twee dagen van 

vasten van deze Farizeeër waren Maandag en Donderdag. Na de dood en opstanding van Jesjoea, toen Joden en Heidenen 

Jesjoea aanvaardden, ontstond er een nieuwe situatie. Ze begonnen samen te leven, terwijl voorheen nooit een Jood naar het 

huis van een heiden zou gaan. In deze context bleven Farizese Joden die Jesjoea accepteerden, zoals vermeld in Handelingen 

15: 5, die dachten dat we ons aan alle voorschriften van de Mondelinge Wet moesten houden die door het Sanhedrin en andere 

Rabbijnen gegeven werden, op maandag en donderdag vasten. Zij bleven hun religie op dezelfde manier beoefenen als voorheen. 

Aan de andere kant beschouwden heidenen zichzelf niet onderworpen aan deze Joodse praktijken die niet in de Tora waren 

geschreven. Dus wanneer een Heiden een Jood op Maandag of Donderdag uitnodigde om te komen eten, dan kookte de Heiden 

gewoon bijbels (koosjer) voedsel, maar de Jood voelde zich op die speciale dagen niet op zijn gemak met het eten van vlees (zelfs 

koosjer vlees), en weigerde ze te eten en vroeg zijn gastheer alleen groenten te eten. We kunnen begrijpen, dat in het kader van 

de gastvrijheid in het Midden-Oosten, het weigeren van  eten een aantal conflicten tussen Joden en Heidenen zou veroorzaken. 

Toen Rabbi Sja’oel over deze conflicten hoorde, zei hij duidelijk dat degenen die onderscheid maken tussen dagen en alleen 

groenten eten en geen vlees, de zwakke mensen zijn, in die zin dat ze hun vrijheid in Jesjoea niet begrijpen. Hoewel we ze niet 

hoeven te beoordelen totdat de Roeach Hakodesj ze meer licht zal geven en ze zullen begrijpen, dat we in Jesjoea deze niet-

bijbelse tradities niet hoeven te volgen. Rabbi Sja’oel laat in dit hoofdstuk zien, dat Joden en heidenen samen kunnen leven, 

samen kunnen eten. Maandag en donderdag zijn geen speciale dagen over gebeden en eten. Laten we niet vergeten, dat we 

nieuwe wezens zijn in Jesjoea HaMasjiach, en niet langer onderworpen zijn aan menselijke voorschriften: ‘’Niemand van ons leeft 

immers voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij 

voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en 

weer levend geworden, dat Hij zowel over doden als levenden zou heersen’’, (Romeinen 14: 7-9). 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
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INSPIRATIE HOEK 
Ouders kunnen en moeten hun kinderen interesseren In de gevarieerde kennis gevonden In de heilige geschriften. Maar 

wanneer ze hun zonen en dochters willen interesseren in het Woord van God, moeten ze er zelf in geïnteresseerd zijn. Ze 

moeten vertrouwd zijn met haar onderwijs en, zoals God Israel had bevolen, erover praten, “Gij zult ze uw kinderen leren en 

daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit en wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat; (Deu 

11:19)”, (Deuteronomium 11:19). Degenen die verlangen, dat hun kinderen God liefhebben en eren, moeten spreken van Zijn 

goedheid, Zijn majesteit en Zijn macht, zoals geopenbaard in Zijn Woord en in de werken van zijn schepping. (PP 504) 

 

 
 

 
         WAAROVER ZAL IK PRATEN? 

Er is een verhaal over een rabbijn die gevraagd werd om een 

gastlezing te geven in een synagoge. De rabbijn van de 

synagogue waarschuwde om “niet over de Sjabbat te praten”.  

Veel van de gemeenteleden houden zich niet aan de Sjabbat.  

En praat niet over de Joodse voedingswet  (Kashruth). Veel van 

de gemeente leden houden zich niet aan Koosjer. Spreek ook 

niet over het leren van Tora. Veel van de gemeenteleden maken 

geen tijd om de Tora te bestuderen.  De rabbijn die de synagoge 

zou bezoeken vroeg. “Vertel me dan alsjeblieft waarover ik moet  

praten?”. “Waarom”, zei de rabbijn van de synagoge, “zou je 

praten over het Jodendom!?’’. 

 

LATEN WE GEEN JENEMIETEN ZIJN 

 

Een rabbijn werd gevraagd om als gastdocent te spreken 

in een synagoge. Hij vroeg de lokale rabbijn, “is er iets 

waarover ik niet moet praten dat misschien een beetje te 

gevoelig is?’’  De rabbijn antwoordde,  ‘’Nee, je kunt praten 

over wat je wilt. Mijn gemeenteleden zijn Jenemieten”. Mijn 

vriend was verbaasd over de woorden van de rabbijn. 

Jenemieten? Hij had gehoord over Jemenieten, maar de 

gemeenteleden zouden zeker niet afkomstig zijn uit 

Jemen. De bezoekende rabbijn hield zijn toespraak met 

veel lof en kracht en spoorde de luisteraars aan tot een 

hoger niveau van observatie en leren. Na de diensten, 

begroetten hij en de plaatselijke rabbijn de gemeenteleden 

bij het verlaten van de synagoge. Een man feliciteerde de 

spreker met zijn toespraak. “Het was precies wat de man 

naast mij moest horen! Waarop de plaatselijke rabbijn 

antwoordde tegen de spreker. ‘Zie je wel? Ik heb je toch 

gezegd dat ze Jenemieten zijn---van het Jiddisch woord 

‘Yenem’  wat ‘anderen’ betekent.  Ze nemen de 

boodschappen niet ter harte, ze denken altijd dat je 

spreekt tot de andere persoon. Laten we ernaar streven, 

GEEN Jenemieten te zijn en wat we leren ter harte te 

nemen en tot actie te komen.  

 

 

VERTELLINGEN EN TRADITIE 

BAAL SHEM TOV EN ZIJN DISCIPELEN 
 

Baal Shem Tov was gewend, om veel uren in gebed door te 
brengen. Zijn discipelen eindigden hun gebed eerder en 
wachtten dan op hun Rebbe. Dan gingen ze pas naar huis en 
aten hun Sjabbat maaltijd. Op een Sjabbat, besloten de 
discipelen naar huis te gaan, hun maaltijd te nuttigen, om dan 
terug te keren naar de synagoge, voordat hun Rebbe zijn 
gebeden had beëindigd. Tot hun verbazing, echter, was Baal 
Shem Tov klaar met zijn gebeden, toen zij terugkeerden en 
was hij op hun aan het wachten. Zij vroegen Baal Shem Tov, 
‘’Waarom heeft de Rebbe deze Sjabbat, zijn gebeden zoveel 
eerder beëindigd?’’. Baal Shem Tov antwoordde, ‘’Ik zal het 
uitleggen met de volgende parabel. Veel mensen stonden 
dichtbij een boom en boven aan de top was een mooie vogel. 
Om de vogel te vangen, besloten zij, om op elkaar schouders 
te gaan staan, totdat degene bovenaan, de vogel zou bereiken 
en hem vangen’’. ‘’Hetzelfde is met ons’’, zei Baal Shem Tov. 
‘’De enige manier waarop ik hogere spirituele sferen kan 
bereiken, is wanneer ik elk van jullie op elkaar plaats(in 
geestelijke zin) en zo kon ik, met jullie hulp, bereiken waar ik 
wilde komen. Toen jullie vertrokken, echter, verloor ik jullie 
steun en zodoende de mogelijkheid, om spirituele hoogten te 
bereiken’’. 
 

DE GOUDEN MUNT 
 

Een man, die in een donkere straat liep, had een zak met 
kleingeld verloren. Hij wist, dat als hij mensen zou vragen om 
licht, om zijn kleingeld te zoeken, ze hem zouden weigeren. 
Ze zouden het zien, als een verspilling van tijd. Wat deed hij 
toen?. Hij nam een gouden munt en plaatste het op de grond. 
Toen bedelde hij de mensen rondom hem, om licht om hem te 
helpen, zijn verloren gouden munt te vinden. Toen de 
voorbijgangers hoorden, dat hij een gouden munt had 
verloren, stopten ze met hun auto’s om te helpen(de 
koplampen van de auto’s gaven licht). Nu terwijl de straat 
verlicht was, kon hij samen met de gouden munt, ook het 
kleingeld verzamelen. Volgens onze wijzen, was dit het geval 
met Mosjé en het volk van Jisraël, die hij uit Egypte had 
gehaald. De generatie, die Egypte had verlaten, had veel 
zonden(Gouden Kalf, rebellie jegens G-d, het versturen van 
de spionnen et..), begaan. Als gevolg, hadden ze het 
misschien niet verdiend, om herrezen te worden in de tijd van 
de Messias. 
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Kids  Parasja 

 

 

 

 

 

Hij zal u liefhebben, zegenen en talrijk maken; Hij zal 
zegenen de vrucht van uw schoot en de vrucht van uw 

bodem, uw koren, most en olie, de worp van uw runderen 
en de dracht van uw kleinvee, in het land, waarvan Hij uw 
vaderen gezworen heeft, dat Hij het u geven zou. (Deu 7:13 ) 


