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NIEUWS  

 

 

 

 

 

POERIM-VIERING 
Iedere Jood weet dat wanneer de viering van Toe Bisjvat voorbij is, de viering van Poerim nabij is, altijd aan het eind van de 
winter op de 14e van Adar, een maand voor Pesach. Dit jaar is Poerim op 26 februari, nog maar drie weken te gaan. Nu is het 
tijd om een mooie online viering voor te bereiden. Omdat we hier niet genoeg ruimte hebben, zullen we binnenkort meer over 
deze viering vertellen. Poerim is het bijbelse feest van Esther, dat zich afspeelt in Perzië, het land dat nu bekend staat als Iran. 
Het is een bijbels feest omdat het boek Esther in de Bijbel staat, maar het is geen feest, dat door G-d in de Tora is vastgelegd, 
daarom wordt Poerim beschouwd als een kleine feest. Laten we niet vergeten waarom Joden Poerim vieren: 
 
Het gedenken van de geschiedenis.  
Toen het Joodse volk in de 6e eeuw voor Christus naar Babylon werd gedeporteerd, was dat een verschrikkelijke tijd voor het 
volk van Jisraeel, zoals beschreven in het boek Jeremia. Deze deportatie bestrafte niet alleen degenen die slecht hadden 
gehandeld. De deportatie was een collectieve deportatie van zowel de ontrouwe Jisraelieten als het trouwe overblijfsel, zoals de 
profeten Jeremia, Daniël, Ezechiël, Habakkuk en vele anderen die werden gedeporteerd. Deze ballingschap zou zeer lang duren, 
bijna 2600 jaar. Hoewel de Joden toestemming zullen krijgen om hun tempel te herbouwen in de tijd van Nehemia en Ezra, zullen 
zij nooit meer volledig onafhankelijk zijn zoals zij waren tijdens het koningschap van David en Sjlomo (Salomo) Hamlachiem (de 
koningen). Zelfs na de val van Babylon werden de Joden nog onderdrukt door andere koninkrijken, zoals de Meden en de Perzen, 
de Grieken, en daarna de Romeinen. De Romeinen zouden uiteindelijk Jeruzalem voor de tweede keer verwoesten, waarbij de 
Joden die in Judea woonden in ballingschap werden gezonden.  
Daarna namen de Byzantijnen de macht over, gevolgd door de Moslims, de Kruisvaarders, het Ottomaanse rijk en vervolgens 
de Britten. Deze overheersingen eindigden in 1948 ce, toen Israël eindelijk haar onafhankelijkheid verkreeg.  
Het verhaal van Poerim.  
Het verhaal van Esther en Poerim speelde zich af in de tijd van het Perzische Rijk in de 4e eeuw v. Chr. toen de Joden onderdanen 
waren van koning Ahasveros. Na de dood van zijn vrouw, koningin Vashti (zie Esther 1), organiseerde hij een wedstrijd, een 
soort schoonheidswedstrijd, om "Miss Perzië" te verkiezen, zodat koning Ahasveros met het mooiste meisje van het rijk kon 
trouwen. Esther, een Joods meisje, won de wedstrijd, viel in de gunst bij de koning en werd de nieuwe koningin.  
Gedurende dit hele proces weigerde Esther haar Joodse identiteit  te onthullen (vgl. Esther 2). Ondertussen was de eerste 
minister die door de koning was aangesteld een Jodenhater genaamd Haman. Esthers neef, Mordechai, die van koninklijke 
afkomst was (een afstammeling van koning Sjaoel), was volgens de Joodse traditie de leider van de Joden. Joden hebben altijd 
van de profeten geleerd respect te hebben voor de koning van het land, zelfs als het een heidens land is. Op een dag hoorde 
Mordechai over een complot dat was georganiseerd tegen de koning en redde zijn leven. Maar omdat Mordechai een trouwe 
Jood was, weigerde hij voor Haman te buigen, zoals hem was gevraagd. Haman was woedend en overtuigde de koning om een 
decreet uit te vaardigen waarin de uitroeiing van alle Joden werd bevolen op de 13e van Adar, een datum die Haman koos door 
middel van een loterij.  
G-d biedt  Redding.  
Mordechai's geloof was zo groot dat hij er niet aan twijfelde dat G-d Zijn volk zou redden. Hij bedacht een tweeledig plan om het 
Joodse volk te redden van deze genocide. 1) Hij vroeg Esther haar identiteit aan de koning te onthullen om het plan van Haman 
te dwarsbomen; 2) Mordechai en Esther deden een oproep aan alle Joden en overtuigden hen om berouw te tonen, te vasten 
en te bidden. Intussen vroeg Esther de koning en Haman om samen met haar een feestmaal te vieren. Tijdens een tweede feest 
onthulde Esther de koning haar Joodse identiteit en dat Haman’s complot ook het leven van de koningin zou kosten. Haman 
werd opgehangen en Mordechai werd in zijn plaats tot eerste minister benoemd. Toen werd een nieuw decreet uitgevaardigd, 
dat de Joden het recht gaf zich tegen hun vijanden te verdedigen.  
Het feest van Poerim herdenkt  deze mobilisatie van het Joodse volk op de 13e van Adar, toen zij veel van hun vijanden doodden 
die tegen hen in opstand kwamen, om te laten zien dat zij ook G-d's vijanden waren. Op de 14e van Adar rustten de Joden uit 
en vierden hun overwinning in de hoofdstad Shushan.  
 
Welke lessen kunnen we trekken uit deze viering?  
1. Het is duidelijk dat ook al zien we G-d niet en spreekt Hij niet tot ons door middel van een profeet, Hij toch handelt om Zijn volk 
te redden. 
2. Poerim is ingesteld door de Rabbijnen, die deze gebeurtenis belangrijk genoeg vonden om een feest in te stellen om het te 
vieren. Dit betekent, dat "mensen", in het bijzonder de leiders van G-d’s volk, het recht hebben om extra bijbelse feesten in te 
stellen om te gedenken hoe G-d Zijn volk leidt en de bevrijdingen/ wonderen die G-d voor Zijn volk heeft volbracht.  
 
Volgende week zullen we hier nadenken over hoe Joden dit feest vieren, wat zij doen voor Poerim, en hoe we gebruik kunnen 
maken van hoge technologie om dit feest te vieren met onze Joodse vrienden, ondanks de Covid-19 Pandemie. 
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Door het ervaren van de mirakelen, die G-d voor Bnee Jisraeel had uitgevoerd, komt de schoonvader 
van Mosje, Jitro met de vrouw en de zonen van Mosje aan, en herenigt de familie in de wildernis. Jitro 
is zo onder de indruk van Mosje’s toelichting van de Uittocht van Egypte, dat hij zich tot de G-d van 
Israël bekeert. Bij het zien, dat het enige gerechtelijke gezag voor de volledige Joodse natie, Mosje 
zelf is, stelt Jitro voor dat hulprechters worden benoemd, om kleinere kwesties te oordelen, om Mosje 
ruimte te geven om bij grotere kwesties te begeleiden. Mosje keurt zijn raad goed. De kinderen van 
Israël komen bij de berg Sinai aan, waar G-d hen de Tora aanbiedt. Nadat zij dat goedkeuren, gaf  
G-D Mosje de opdracht om de mensen op te dragen, om de berg niet te naderen en drie dagen 
voorbereidingen te treffen. Op de derde dag, te midden van donder en bliksem, komt de stem van  
G-d, afkomstig van de rook bedekkende berg, en spreekt Hij tot de Joodse Mensen, en geeft hen de 
Tien Geboden: 

1. Geloof in G-d 
2. Aanbid geen andere 'goden'' 
3. 'Gebruik G-d’s naam niet ijdel 
4. Onderhoud de Sjabbat 
 

5. Eer je ouders 
6. Verboden te doden 
7. Verboden overspel te plegen 
8. Verboden te ontvoeren 
9. Verbod op vals getuigen 
10. Verboden te begeren 

 
 

Overweldigd door deze Goddelijke ervaring, na het ontvangen van de eerste twee geboden, verzoeken 
de Joodse Mensen, dat Mosje het woord van G-d aan hen doorgeeft. G-d draagt Mosje op, om de 
Joodse Mensen te waarschuwen betreffende hun verantwoordelijkheid, om trouw te zijn aan De Ene, 
die met hen sprak 
_______________________________________________________________________________ 

maar behandelt ook de kwesties die de Midjanitische traditie 
oproept, zowel essentiële als incidentele, die in hfdst. 2-4 
gevonden worden. De tweede helft van het hoofdstuk (vv. 13-
27), wijst vooruit naar de verspreiding van misjpat (ט פָּ  en ,(ִמשְׁ
dus naar Sinai. De tweede helft schept een totaal nieuwe 
omgevingssfeer passend bij de voortgaande activiteiten van 
de Sinai. (Journal for the Study of the Old Testament, 
Supplement Series 240, 1997, 93). 
 

EEN KONINKRIJK VAN KOHANIEM 
 
Het doel van God voor Israël wordt gegeven in dit deel van de 
Tora: ‘’Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en 
Mijn verbond in acht neemt dan zult u uit alle volken Mijn 
persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. U 
dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters 

 ַמְמֶלֶכת כֲֹּהִנים 

mamleḵeṯ kōhᵃnim] 

en een heilig volk zijn.  

  ָק֑דֹוׁש ֣גֹוי]

g ̱ôy qāḏôš]” , 
 
 (Ex 19:5-6). 
Hier is een van de meest fundamentele teksten van de 
Hebreeuwse Bijbel, na de bevrijding van Israël uit de slavernij 
van Egypte, God wil het verbond bekrachtigen, vernieuwen 
met zijn volk, het vernieuwen, want het verbond met Israël is 
niet nieuw, het is hetzelfde verbond dat God heeft gesloten 
met Adam, Noach, Avraham, Jitschak en Ja’akov. 
 

HET MIDDELPUNT PARASJA 
 
Als we Parasja Jitro lezen, dat wil zeggen de hoofdstukken 18 
tot en met 20, komen we bij het hart of de climax van het boek 
Exodus, waar voor de  eerste en laatste keer in de 
geschiedenis God niet alleen tot een profeet spreekt, maar tot 
een heel volk. We kunnen dit punt niet genoeg benadrukken. 
Meestal heeft God Zich één voor één aan de profeten 
geopenbaard. Echter, aan het begin van de geschiedenis van 
het volk van Jisraeel, verkoos Hasjeem bij uitzondering te 
spreken tot de miljoenen Jisraëlieten die verzameld waren 
aan de voet van de berg Sinaï, dus, de openbaring van God 
aan Mosjé kon niet worden tegengewerkt of belachelijk 
gemaakt. Hasjeem’s verschijningen aan Mosjé waren geen 
illusies of psychiatrische verschijnselen, maar echte 
openbaringen, zoals de verschijning op de berg Sinaï met 
miljoenen getuigen bevestigt. Deze gebeurtenis heeft het 
Joodse collectieve bewustzijn zo diep bepaald, dat Mosjé tot 
op de dag van vandaag wordt beschouwd als de grootste 
profeet die God ooit heeft voortgebracht. 
Dit gedeelte begint met hoofdstuk 18, dat de splitsing is 
tussen twee delen. De hoofdstukken 1 tot en met 17 
beschrijven de grootwording van Mosjé als profeet en de 
uittocht van Israël uit Egypte. Dit gedeelte eindigt met Exodus 
18:12, en dan begint het laatste gedeelte van Exodus, dat het 
verblijf van Israël beschrijft aan de voet van de berg Sinaï. 
Zoals Carpenter het zegt: De eerste helft van het hoofdstuk 
[18] (vv. 1-12), brengt het exodus-bevrijdingsmotief van de 
voorafgaande hoofdstukken tot een zinvolle afronding (τέλός), 
 

ALGEMENE    PARASJA  OVERZICHT    - Exodus   18:1 – 20; 23 – Jitro  - ִיְתרֹו 
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De term van dit verbond zou in de stenen tafelen gegraveerd 
worden om het universele en niet-tijdgebonden aspect van dit 
verbond aan te tonen, en zal door God zelf worden uitgesproken 
om het volk Israël blijvend op dit verbond te wijzen. In feite wordt 
in deze verzen het doel van God tot uitdrukking gebracht, 
namelijk, dat Hij wil dat zijn volk een koninklijk priesterdom zal 
zijn. Het is een goddelijke verklaring, niet een loutere verklaring 
van Mosje. Het is God die tegen Mosje zei om deze woorden 
tot het volk van Israël te richten. De vraag die deze uitdrukking 
"koninkrijk van Priester" of koninklijk priesterschap heeft 
opgeroepen, is te kunnen achterhalen of deze tekst gaat over 
de functie van Gods volk als collectief koninklijk priesterschap 
of over de individuele rol van ieder lid van Gods volk. Wij 
hebben geen tijd om alle argumenten voor het ene of het andere 
antwoord uit te werken, wij nodigen onze lezers hier uit het werk 
van Davies te raadplegen, maar wat wel interessant is, is na te 
gaan hoe de Apostolische Schriften deze goddelijke verklaring 
heeft geïnterpreteerd. Deze uitdrukking wordt gevonden in 1 
Petrus 2:5-9, in de Hitgalut (Openbaring 1:6; 5, 10 en 20:6). De 
tekst van Petrus zegt: ‘’en laat u ook zelf als levende stenen 
gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig 
priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, 
die Gode welgevallig zijn door Masjiach Jesjoea’’, (1Petrus 2:5). 
 
De gelovigen worden vergeleken met stenen, die samen een 
‘’geestelijk huis’’, vormen, dit huis wordt heilig priesterschap 
genoemd, hetgeen in overeenstemming met de tekst van 
Exodus lijkt te wijzen op een collectief priesterschap. Het doel 
van God is dat Zijn volk, allen tezamen in deze wereld, de 
collectieve rol van priesters dient te vervullen, dit lijkt te worden 
bevestigd door vers 9, dat zegt: ‘’Maar gij zijt een uitverkoren 
geslacht, een koninklijk priesterdom, (Gode) ten eigendom’’, (1 
Peter 2:9a), Sjim'on Petrus spreekt tot het gehele volk van God, 
dat hij haar met collectieve uitdrukking noemt: ‘’uitverkoren 
geslacht’’, een ‘’koninklijk priesterdom’’, een "heilige natie", een 
"volk voor Gods eigen bezit", een koninklijk priesterschap is de 
exacte uitdrukking van Sjemot 19, βασίλειον ἱεράτευμα  
basileion hierateuma, 
Dit is tevens de exacte vertaling van Exodus 19:6 door de LXX 
(Davies, 64). Wat is de rol van deze natie van priesters, 
‘’om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de 
duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht’’, (1Petrus 
2:9), haar rol is om Zijn eer te verkondigen, Hem te verheffen, 
Hem te verheerlijken, Hem te vereren en te aanbidden, deze 
Hem wordt in het vers voorgesteld als, ‘’Die u uit de duisternis 
geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht’’.  
Wij leefden in het duister, en door Jesjoea kwam het licht naar 
deze wereld en verlichtte ons voor verlossing. Het is een 
collectieve functie van Gods volk, daarom is de tijd van 
aanbidding, wanneer de hele gemeente samenkomt, belangrijk. 
Het is bij deze collectieve samenkomsten, dat wij door onze 
aanbidding en verering de lof van God verkondigen voor wat Hij 
voor ons heeft gedaan, zo wordt het in vers 5 genoemd: 
 

‘’Om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode 
aangenaam zijn door Masjiach Jesjoea’’, (1Petrus 2:5), in 
deze tijd, nadat Jesjoea zijn leven voor ons heeft geofferd, 
hoeven we niet meer naar Jeruzalem om offers te brengen in 
de Tempel, onze aanbidding en dienst voor Hem zijn onze 
‘’geestelijke offeranden’’. 
Wanneer wij de tekst van Openbaring lezen, is het ook in de 
zin van "natie van priesters", wanneer er geschreven staat: 
‘’Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft 
door zijn bloed. En Die ons gemaakt heeft tot koningen en 
priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid 
en de kracht in alle eeuwigheid. Amen’’, (Openbaring 1:5,6). 
 
 
"een koninkrijk van priesters", dit impliceert in feite dat het 
priesterschap niet is voorbehouden aan een klasse van 
mensen binnen Gods volk, maar dat ieder lid van dit 
koninkrijk een priester is. Dit wordt ook geïmpliceerd in de 
brief aan de Hebreeën, waar de dienst van het heiligdom in 
detail wordt uitgelegd, en waar Jesjoea wordt voorgesteld als 
onze hogepriester. Eén vers is interessant, waar staat 
geschreven: ‘’Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan 
tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen 
en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd’’, 
(Heb 4:16). 
Terwijl deze brief het heiligdom van de woestijn uitlegt, en 
Jesjoea aanwijst als de Koheen Gadol die de hemelen 
binnengaat, wat het echte heiligdom is, ‘’Daar wij nu een 
grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, 
Jesjoea, Ben Elohiem, laten wij aan die belijdenis 
vasthouden’’, (Hebreeën 4:14). 
Het volk van God wordt uitgenodigd om te naderen tot de 
"troon van Genade". Waar was deze troon van genade?. In 
de Allerheiligste Plaats van het heiligdom; de troon van 
genade, was de ark van het verbond in het Allerheiligste. 
 
We weten dat alleen de Kohaniem en de Koheen Gadol de 
tabernakel mochten betreden. Zo nodigt de brief aan de 
Hebreeën ons uit om dichtbij de troon van genade te komen, 
het is omdat we tot een natie van kohaniem zijn gemaakt, 
ieder van ons is een koheen. 
 
 
We hebben hier niet genoeg ruimte om alle implicaties van 
deze interpretatie van de Apostolische Geschriften uit te 
werken.  Maar het is duidelijk, dat de eerste bedoeling van 
God was dat zijn volk een koninkrijk van priesters zou zijn, 
maar de ervaring van het Gouden Kalf heeft aan het licht 
gebracht dat slechts één stam in staat was om de eer van 
God te verdedigen, "om de lof te verkondigen van Hem die u 
uit de duisternis [de Egyptische slavernij], riep tot zijn 
wonderbaar licht [bij de berg Sinaï]. Alwaar de 10 geboden 
aan de hele natie werden geopenbaard’’. 
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Zoals we al gezien hebben, zou de aarde na de komst van 
Masjiach één millennium nodig hebben om hersteld te worden 
in haar oorspronkelijke staat, de staat van Genesis 1 en 2, toen 
zij uit de hand van de schepper voortkwam, om de 
rechtvaardigen te verwelkomen die met het hemelse Jeruzalem 
uit de hemel zullen neerdalen, ‘’En ik zag de heilige stad, een 
nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid 
als een bruid, die voor haar man versierd is’’, (Openbaring 
21:2). 
Ook de Joodse traditie is het eens over deze noodzaak van een 
millennium om de aarde te herstellen, in het traktaat Avodah 
Zarah staat geschreven: 
"In verband met de discussie over de berekening van jaren, zegt 
de Gemara dat een van de wijzen van de school van Eliyahu 
onderwees: 
‘’De wereld is voorbestemd om zesduizend jaar te bestaan. 
Tweeduizend jaar lang was de wereld een woestenij, daar de 
Tora nog niet was gegeven. 
De volgende reeks van tweeduizend jaar is de tijdsperiode van 
de Tora. 
De laatste stel van tweeduizend jaar is de periode die is 
aangewezen voor de dagen van de Messias”, (9a). En Chaim 
Luzzatto zei: 
‘’De wereld zal zesduizend jaar [bestaan] en voor één [duizend] 
vernietigd worden; maar aan het einde van duizend jaar keert 
de Heilige, gezegend is Hij, terug en vernieuwt de wereld’’. 
(Derech Hashem, part one on Mankind). 
De volgende vraag is wat de functie zal zijn van deze Kohaniem 
of ‘’Priesters van God’’, zij zullen oordelen zoals er staat 
geschreven: ‘’En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het 
oordeel werd hun gegeven’’, (Openbaring 20:4), wat wordt 
bevestigd door Rabbijn Sja’oel: ‘’Weet je niet dat de kedosjiem 
de wereld zullen oordelen?’’, (1 Korintiërs 6: 2). 
 
 

 
 

©Freebibleimages.org 

Toen zeide De Eeuwige tot Mosje: Zó zult gij 
zeggen tot de Israëlieten: gij hebt gezien, dat Ik 

van de hemel met u gesproken heb:  gij zult 
naast Mij geen goden maken; noch van zilver 

noch van goud zult gij ze u maken.  
(Exo 20:23 ) 

 

©Freebibleimages.org 

 En het geschiedde op de derde dag, toen 
het morgen werd, dat er donderslagen 

en bliksemstralen en een zware wolk op 
de berg waren en zeer sterk 

bazuingeschal, zodat al het volk dat in 
de legerplaats was, beefde. 

(Exo 19:16) 

Zo koos God, naar aanleiding van de ervaring met het 
gouden kalf, één stam uit de dertien, de stam van Levi tot 
priesters van God onder Israël. 
Maar God heeft Zijn eerste intentie nooit opgegeven, en 
heeft het gerealiseerd door het Grote priesterschap van 
Jesjoea, die Zijn volk oproept om priesters te zijn onder Zijn 
hoedanigheid van Koheen Gadol, het is in feite een 
universeel priesterschap, waartoe wij allen geroepen zijn 
om ons doel op aarde te bereiken in het voorbereiden van 
de Komst van Masjiach. Het boek Openbaring leert ons, 
dat deze status van priesterschap niet alleen voor dit leven 
op aarde geldt, maar een status die we ook in de hemel 
zullen genieten, na de komst van Masjiach en de 
opstanding: ‘’Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de 
eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen 
macht, maar zij zullen kohaniem van God en van Masjiach 
zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die 
duizend jaren’’, (Openbaring 20:6). De eerste opstanding 
is die van de rechtvaardigen, daarom staat er geschreven: 
‘’Zalig  en heilig is hij die een aandeel heeft in de eerste 
opstanding!’’, de tweede dood is de laatste definitieve straf 
voor de goddelozen, daarom zullen zij die aan de eerste 
opstanding deelnemen, de tweede dood niet meemaken. 
En er staat geschreven over hen die deelnemen aan de 
eerste opstanding, dat ‘’zij kohaniem van God en van 
Masjiach zullen zijn’’. hier is het geen collectieve 
uitdrukking, maar iedereen, iedereen die zal worden 
opgewekt bij de eerste opstanding zal een priester van God 
zijn. Welke functie zullen deze mensen hebben na de 
opstanding?. Om deze vraag te beantwoorden, moeten we 
onderscheid maken tussen het eerste millennium (duizend 
jaar), na de komst van Jesjoea en de rest van de 
eeuwigheid. 
 
______________________________________________ 
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HAFTARA   
Jesaja 9:5, 6 

Terwijl de Sefardische Joden met Jitro alleen de tekst van Jesaja 6 lazen, voegen de Ashkenazim een ander gedeelte van Jesaja 
toe aan hun lezing van de Haftara - de Oost-Europese rabbijnen hebben twee verzen van hoofdstuk 9 toegevoegd, die 
controversiële interpretaties bevatten tussen Joodse en christelijke commentatoren. Deze verzen luiden: “Want een Kind is ons 
geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, 
Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en Sjalom zal geen einde komen op de troon 
van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in 
eeuwigheid. De na-ijver van HASJEEM-Tsva'ot zal dit doen”, (Jesaja 9: 5-6). Christelijke commentatoren hebben gekeken naar 
deze goddelijke namen, "Wonderbare Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst", en hebben in dit kind van vers 5 
de Masjiach van Jisraeel, Jesjoea, geïdentificeerd als God, want alleen God kan "Vader van de eeuwigheid" of "Machtige God", 
worden genoemd. Maar de Joodse commentatoren beweren, dat dit kind geen kind zou kunnen zijn dat in de toekomst zou komen, 

aangezien de tekst in het verleden is uitgedrukt   ִכי־ֶיֶלד ֻיַלד־ָלנּו  

 Kie jeled Joelad lanu, “want ons is een kind geboren” en  

ן ִנַתן־ָלנּו   בֵּ

been nitan lanoe "een zoon is ons gegeven".  
Daarom hebben de Joodse commentatoren in dit kind de zoon van koning Achaz, Hizkia, gezien die een rechtvaardige koning 
was. Ibn Ezra zegt, dat Hizkia een kind werd genoemd omdat hij nog heel jong was toen Jesaja deze profetie uitsprak. Scherman 
herinnert ons eraan, dat de Talmoed (Sanhedrin 94a), zegt: "alle benamingen van deze vers verwijzen naar Hizkia", en niet naar 
God (2018, 79). Het argument van de verleden tijd is echter niet sterk genoeg om te geloven, dat dit kind of deze zoon niet de 
toekomstige Masjiach is, omdat de profeten van de Tenach vaak de verleden tijd gebruikten om iets uit te drukken dat in de 
toekomst zou komen. We moeten begrijpen, dat de profeten, die de profetieën hebben ontvangen, zo overtuigd zijn, zo zeker van 
de realisatie en de vervulling van hun profetieën, dat ze het in de verleden tijd hebben uitgedrukt alsof de profetie al was 
uitgekomen. We moeten ook in gedachten houden, dat sommige van de profetieën in de Tenach en zelfs in de Apostolische 
Geschriften een dubbele toepassing hebben: een in de onmiddellijke context van de profeet en een tweede toepassing in de 
toekomst. In de Apostolische Geschriften hebben we een bevestiging van de identiteit van dit kind in Jesaja 9:5 in de boodschap 
van de engel: “Maar de engel zei tegen hen: ‘Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk 
wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u 
het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe’. En plotseling was er bij de engel een menigte 
van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: ‘Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een 
welbehagen’”(Lucas 2: 10-14). Deze boodschap wordt bevestigd door de context van Jesaja 9, waar de naties worden uitgenodigd 
om zich te verheugen vanwege de geboorte van dit kind: “Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen 
in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt; hebt U niet de blijdschap 
groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor Uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men 
de buit verdeelt”, (Jesaja 9: 1-2). Alleen dit kind zal Immanuel worden genoemd, God met ons (Jesaja 7:14), en die de naam Sar 
Sjalom draagt, "Vredevorst" (Jesaja 9: 5), degene die vrede zal brengen over deze aarde en de natiën redenen zal geven om vol 
vreugde te zijn.  

___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESORA - APOSTOLISCHE GESCHRIFTEN - Handelingen 4:24 
 

Een van de grote bevestigingen van de Tenach is, dat God de Schepper van het universum is. Deze bevestiging wordt herhaald 
in de tekst van onze sidra, vooral in de Tien Geboden, gegeven in Exodus 20, en de kern van de Tien Geboden wordt gevonden 
in het vierde gebod. Over de Sjabbat staat geschreven: “Herinner de Sjabbatdag door deze te heiligen. Zes dagen moet u 
werken en al uw werk doen, maar de zevende dag is een Sjabbat voor de HERE, uw God. U mag er geen werk aan doen, noch 
u, noch uw zoon of dochter, noch uw dienstknecht of dienstmaagd, noch uw dieren, noch de vreemdeling binnen uw poorten. 
Want in zes dagen maakte de HERE de hemel en de aarde, de zee en alles wat erin is, maar hij rustte op de zevende dag. 
Daarom zegende de HERE de Sjabbat en maakte hij die heilig", (Ex 20:8-11). 
 
De tekst van de Parasja voor deze week is cruciaal voor het volk van Israël. Exodus 19 is de voorbereiding om de stem van 
God te horen, en Exodus 20 is de uitspraak van de 10 geboden door God. De afgelopen 3500 jaar herinnerde Israël zich het 
feit, dat de enige mensen die de stem van God hadden gehoord hun voorouders in de Sinaï waren.  
Het bijzondere van deze gebeurtenis is, dat niet één of twee mensen de stem van God hebben gehoord, maar het hele volk 
van Israël tussen 2 en 3 miljoen mensen inclusief iedereen (kinderen, jong, oud…). Door deze gebeurtenis ontving Israël de 
beroemde 10 geboden. 
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Dit document, geschreven door Gods vinger, was de oprichtingsakte van het verbond tussen God en Israël. Het werd ongeveer 
1000 jaar zorgvuldig in de ark van het verbond bewaard voordat het vlak voor de eerste verwoesting van Jeruzalem werd 
verborgen. Daarom zijn trouw aan God en Zijn geboden belangrijk voor het volk van Israël, en toen Jesjoea verscheen als een 
Rabbi, een leraar, een profeet en tenslotte als de Messias, werd een belangrijke vraag gesteld door de leiders. “En een van de 
Schriftgeleerden kwam en hoorde ze met elkaar discussiëren, en toen hij zag dat hij ze goed beantwoordde, vroeg hij hem: "Welk 
gebod is het belangrijkste van allemaal?", (Markus 12:28).  Het was een moeilijke vraag, zo niet een lastige. Hoe kunnen we 
zeggen dat het ene gebod belangrijker is dan het andere, als elk gebod van God komt en onze liefde voor God toont?. Laten we 
niet vergeten, dat God aan het Joodse volk 613 geboden heeft gegeven, niet alleen 10.  
 
De Tora staat vol met deze geboden van Genesis 1 tot Deuteronomium 34. Omdat hij de Joodse geest kende en over de geboden 
nadacht, antwoordde Jesjoea met grote wijsheid: “ 
Jesjoea antwoordde, het belangrijkste is: 'Hoor, Israël: de Heer, onze God, de Heer is één. En je zult de Heer, je God, liefhebben 
met heel je hart en met heel je ziel en met heel je verstand en met heel je kracht’. Het tweede is dit: `Je zult je naaste liefhebben 
als jezelf’. Er is geen groter gebod dan deze", (29-31). Het was een wijs antwoord, Jesjoea antwoordde door het belangrijkste 
gebed van het Joodse volk, het Sjema Israël, uit te spreken.  
Alle geboden, de 10 en de 613 zijn opgenomen in deze woorden van Jesjoea.  
De leider wist dat, en kon het alleen maar eens zijn met Jesjoea: “En de schrijver zei tegen hem: ‘Je hebt gelijk, leraar. Je hebt 
echt gezegd dat hij één is, en er is geen ander dan hem. En hem lief te hebben met heel het hart en met al het begrip en met alle 
kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is veel meer dan alle hele brandoffers en offers'”, (32-33)  
 
De 10 geboden werden gegeven aan Israël op twee tafelen, een met vier geboden de geboden tussen God en mens. De eerste 
vier geboden zijn onze plicht jegens hem.  
De tweede tafel met de volgende 6 geboden zijn geboden tussen mensen, onze plicht jegens onze naasten, de eerste daarvan 
zijn onze ouders, wat het 5e gebod is. 
De reden die voor dit gebod wordt gegeven, is dat God de Schepper is "Want in zes dagen heeft de HERE de hemelen en de 
aarde, de zee en alles wat erin is gemaakt". 
Deze tekst is precies wat we in het boek Handelingen hebben. “En toen ze dat hoorden, verhieven ze eensgezind hun stem tot 
God en zeiden: ‘Heere, Gij zijt God, die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt, en alles wat daarin is’”, (4:24). 
Het is een belangrijke bevestiging, want vandaag de dag  worden beide waarheden (schepping en sjabbat), betwist. Mensen 
geloven niet meer in de God Schepper.  
 
Op school en in de media wordt ons geleerd, dat de wereld voortkwam uit een "oerknal", die iets meer dan 14 miljard jaar geleden 
plaatsvond. Het universum is volgens deze specialisten in expansie en God zou niets met dit proces te maken hebben. 
Tegelijkertijd wordt ons geleerd dat de Sjabbat niet voor ons, gelovigen uit de naties, is maar alleen voor het Joodse volk, of erger 
nog, sommige theologen leren dat we de Sjabbat en de wetten van de Tora niet nodig zouden hebben. Het is gemakkelijk om de 
Sjabbat te verwerpen als we de waarheid van de God van de schepping verwerpen. In het gebod wordt de Sjabbat echter 
voorgesteld als de herdenking van de schepping. Wanneer de schepping nooit heeft bestaan, maar we alleen het resultaat van 
een toevallige combinatie van cellen, genaamd "evolutie", zijn, hebben we geen herdenking van de Sjabbat nodig.  
 
Dit is de reden, dat de gelovigen in de schepping eerst vol vreugde moeten zijn voor het hele universum, dat is samengesteld uit 
miljarden melkwegstelsels en in elk melkwegstelsel zijn er biljoenen sterren als onze zon. In dit universum is er geen ruimte voor 
toevalligheid, alles is georganiseerd en geprogrammeerd. We kennen allemaal ons zonnestelsel en zijn organisatie goed, waarom 
de planeten altijd vanaf het begin in hun baan zijn en nooit in botsing komen met de aarde of de ene met de andere. Dezelfde 
organisatie is zichtbaar op het niveau van de Melkweg, die miljarden sterren omvat zoals de zon en andere zonnestelsels. Wanneer 
we dan naar een hoger niveau kijken, zullen we dezelfde goede organisatie zien. We kunnen echter naar de aarde gaan, en alles 
wat zich op aarde bevindt, van de stratosfeer tot de basiscel, proton en neutron, elk wordt geprogrammeerd door de schepper en 
er wordt geen toevalligheid gevonden in deze organisatie.  
Daarom is het moeilijk te geloven in de evolutie, het toeval  heeft nog nooit zoiets georganiseerds opgeleverd. In feite zouden we 
kunnen zeggen, dat we meer geloof nodig hebben om in de evolutie te geloven dan in de schepping, wat we duidelijk zien. Dus 
als we in de schepping en in God die de schepper is geloven, zouden we blij moeten zijn om zo'n God te vieren die ons het leven 
op aarde heeft gegeven op Sjabbat, de wekelijkse "herdenkingsdag " van de schepping. En iedereen die de Sjabbat houdt, zou 
moeten geloven dat de wereld in zeven dagen is geschapen, zo niet, dan is er geen samenhang in hun geloof. Terugkomend op de 
tekst van Handelingen 4, de context van deze tekst is, dat Sjim’ on-Petrus en Johannes werden gevraagd om voor het Sanhedrin te komen 
om de reden van hun geloof in Jesjoea te geven, de eerste uitgesproken woorden laten zien, dat Sjim’on geïnspireerd was: "Toen zei Petrus, 
gevuld met de Roeach ha-Kodesj, tegen hen: ‘Heersers en oudsten van het volk!’", (Handelingen 4:8).  
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INSPIRATIE HOEK 
 

Dezelfde wet die op de stenen tafelen was gegraveerd, wordt door de Heilige Geest op de tafelen van het hart geschreven. In 

plaats van onze eigen gerechtigheid te creëren, aanvaarden we de gerechtigheid van de Masjiach. Zijn bloed is een zoenoffer 

voor onze zonden. Zijn gehoorzaamheid wordt voor ons geaccepteerd. Dan zal het hart dat door de Roeach HaKodesj wordt 

vernieuwd, "de vruchten van de Geest", voortbrengen. Door de genade van de Masjiach zullen we in gehoorzaamheid leven aan 

de wet van God die op ons hart geschreven is. Door de Geest van de Masjiach zullen we wandelen zoals Hij wandelde. Door 

middel van de profeet verklaarde Hij over Zichzelf: “In het doen van Uw wil, o mijn God, heb ik behagen geschept: ja, Uw wet is 

in mijn hart”, Psalm 40:8. En toen Hij onder de mensen was, zei Hij: “De Vader heeft Mij niet alleen gelaten; omdat ik altijd de 

dingen doe die Hem behagen”, Johannes 8:29.(PP 372) 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 
VERTELINGEN EN TRADITIE  

 
EEN SCHERPE VISIE 

 
Een moeder kwam terug naar huis met haar zoon, van een bezoek aan de opticien. De jongen droeg een bril, met een glanzende, 
stijlvolle gouden montuur, die hij trots showde aan al zijn zusters/ broers. Even later vond de moeder haar jongste zoon pruilend 
in zijn kamer. “Wat is er aan de hand?”, vroeg ze. “Waarom ben je zo somber?. Heeft iemand je iets gedaan, om je pijn te doen?”. 
“Ja,” verklaarde de jongen. “U!. U heeft een bril voor hem gekocht, maar u heeft geen voor mijn gekocht.” De moeder was even 
verbluft, toen nam ze haar kleine jongen in haar armen. ''Weet je waarom hij een bril heeft gekregen?'', zei ze. ''Omdat hij niet zo 
goed ziet. Zonder die bril, kan hij niets zien op het schoolbord. Maar jij hebt geluk. Je hebt een scherpe visie, je kan de kleinste 
letters van verre zien. Waarom zou ik een bril voor je moeten kopen?''. Rabbi Naftali Reich zegt, ''In onze eigen levens, zijn we 
vertrouwd met de druk van het leven in een materialistische maatschappij, waarin de kwaliteit van leven vaak gemeten wordt 
aan de bezittingen, die we opeenstapelen. Het tiende gebod, biedt ons de middelen om boven deze bijziende visie te stijgen. 
Wanneer we ons verbinden met de universele wil van de Schepper en ons richten op de vervulling van onze missie in ons leven, 
zullen we kalmte en vervulling vinden, dat ons veel meer zal verrijken, dan de bevrediging van elk van onze hebzuchtige 
verlangens''. 
 

Dit college van Rabbijnen, Kohaniem en heersers had geen macht om hen te veroordelen, alle rechterlijke macht was in handen van het 
Romeinse gezag. Zo werden Sjim’on en Johannes vrijgelaten en gingen ze naar de huisgemeente die ze kenden: "Zodra ze waren vrijgelaten, 
gingen Petrus en Johannes naar hun eigen volk en vertelden alles wat de heersende kohaniem en de oudsten tegen hen hadden gezegd", 
(23). Hun reactie was van volledige vreugde en lof voor God. Maar ook hier gaat hun lof naar de Schepper, degene die alles heeft gemaakt. 

‘’Toen ze het hoorden, verhieven ze samen hun stem tot God en zeiden: 'O Soevereine Meester, U hebt hemel en aarde gemaakt en 
de zee en alles in hen’", (24).  
Dit is de reden, dat wanneer we trouw willen zijn aan de God van de Bijbel, wanneer we discipelen van Jesjoea willen zijn, en 
discipelen van de eerste gemeenschap van Jesjoea, we de leer van de schepping moeten accepteren, het is God die alles heeft 
gemaakt, niet het toeval. 
Laten we discipelen zijn zoals de eerste gelovigen in Jesjoea, die in dezelfde doctrines geloven, hopend op de komst van Masjiach 

en de opstanding van de dood op de laatste dag. Alleen degenen die in de schepping geloven, kunnen in de opstanding geloven, 

wat echt een herschepping is. 

_________________________________________________________________________________________________ 
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Kids  Parasja 

 

Toen sprak De Eeuwige al deze woorden: 2 Ik ben De Eeuwige , uw 
God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb.  

(Exo 20:1-2) 


