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Nieuws 
 

Nieuws van Engeland 
27 Januari  markeerde de 75e herdenkingsdag van de bevrijding van Auschwitz dodenkamp. De Sjabbat 1 Februari erop volgend, 
hebben een groep jonge mensen, leden van de Balham Zevendedag Adventkerk Youth Society en met Dominique Joseph Clem, 
leider van JAF-UK, als gastheren opgetreden voor een een reflectie evenement getiteld, “De Holocaust – Kan het weer 
gebeuren? Kan het met Christenen gebeuren?’’. Enkele leden van de Orthodoxe Synagogen in de buurt, samen met leden van 
de Council van Christenen en Joden (CCJ) South London waren uitgenodigd om te reflecteren op wat inderdaad beschreven 
wordt als een emotioneel intense en gedenkwaardige periode van de geschiedenis.  
 
Het publiek was geboeid terwijl de jonge mensen de geschiedenis van Antisemitisme voor de Holocaust presenteerde en haar 
vervolg gedurende Hitler’s opgang naar macht, Nazi heerschappij van 1933 tot 1945 waaronder de oorlog,  Holocaust 
dodenkampen en de “Definitieve Oplossing”. Het publiek bleef geboeid terwijl het levensverhaal van Anne Frank werd verteld 
door een video documentaire interview van Menachem ‘Manny’ Taiblum, die het enige lid was van zijn erg Orthodoxe familie in 
Polen die in de Oorlog leefden. Alleen op jonge leeftijd, te midden van terreur, tragedie, verwoesting geloofde Menachem, dat 
G-d aan zijn zijde was terwijl hij moedige ontsnappingen onderging, zijn Joodse identiteit verbergende en zich voegenden bij de 
verzetsvechters, die een einde wilden maken aan de Nazi oorlogsmachine.  
Jack, een lid van de Synagoge, die samen met zijn vrouw Val, enkele van hun familiegeschiedenis van de holocaust deelden, 
verklaarde, “Wat een fantastische middag! Nogmaals bedankt voor de gelegenheid om mee te doen aan een heel aangrijpende 
week voor het Joodse volk overal, terwijl we degenen gedenken die hun leven verloren in de Sjoa en om te discussiëren over 
filosofische kwesties, gerezen door deze verschrikkelijke daden van onmenselijkheid’’.   
James, een lid van de CCJ South London, deelde mee, “Hoe geweldig de presentatie en discussies waren – ik heb de vragen 
echt gewaardeerd  en begrip van de lieve leden van uw gemeente.  U heeft een geweldige Ker ken ontmoetingsruimten – het 
was een genoegen uitgenodigd te worden en u te bezoeken. Het begrip van de potentie van het kwaad van de mens is zo 
belangrijk en uw werk hierover is zeer gewaardeerd’’.  
 
Hoewel 50 jaren nadat de Westerse wereld ‘’Nooit meer’’ zei,  als reactie op  de gruwelijkheden van de Holocaust, heeft een 
andere volkerenmoord plaatsgevonden op Europese grond. Deze keer, 1995 was het in Bosnie, in Srebrenica om precies te zijn, 
waar 8,372 mannen en jongens werden vermoord en begraven in massagraven. De slachtoffers, overwegend Moslims waren 
geselecteerd alleen op basis van hun identiteit. 
 
Helaas, was er eerder weer een andere volkerenmoord deze keer in 1994 in Rwanda, een van de meest Christelijke Afrikaanse 
landen, maar dit voorkwam niet de moord van circa een miljoen Toetsies en gematigde Hutus gedurende een periode die 100 
dagen duurde.  
Inderdaad het publiek werd aan de ervaringen van onze Joodse broeders en zusters gedurende de oorlog, zowel de vorige, als 
huidige volkerenmoord herinnerd, en aan onze plicht om niet alleen Naast elkaar te Staan, maar ook om te verzekeren dat de 
verhalen van de overlevenden van de Sjoa door de generaties heen verteld worden.  
 

Door Dominique Joseph Clem 
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Door het ervaren van de mirakelen, die G-d voor Bnee  Israël 
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 rookbedekkende 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. 

 
 

 
 

 

 
 

Parasja 

 ִיְתרוֹ 
Exodus/ Sjemot Exodus 18:1 - 20:23 

 

JITRO, DE SCHOONVADER VAN MOSJE 
Jitro was een man van eer door het feit dat hij priester van 
Madian was, ook al weten we niet precies welke God hij 
diende, we kunnen er zeker van zijn dat hij zijn kennis van 
God via zijn ouders heeft ontvangen. Laten we ons 
herinneren, dat Jitro een Midjanitiet was, dat betekent een 
afstammeling van Midjan, die de zoon van Avraham en 
Ketoera was. Avraham heeft al zijn zonen en dochters de 
openbaringen geleerd, die hij van God ontving, daarna was 
een ieder van hen vrij om deze leer te volgen of niet. Jitro had 
het voorrecht om bij een geslacht te horen, die de religie van 
Avraham had geaccepteerd en het was een gewoonte, dat in 
die tijd de vader de priester van de familie was, een verlengde 
familie, die een stam werd. Dus Jitro was priester van zijn 
Avrahamse geloof. Later in dit hoofdstuk zien we dat Jitro zich 
heeft bekeerd of de God van Israël heeft aanvaard: “En Jitro 

zeide: Geprezen zij de HaSjeem, die u gered heeft uit de 
macht der Egyptenaren en van Farao. Nu weet ik, dat de 
HaSjeem groter is dan alle goden; want Hij heeft het volk uit 
de macht der Egyptenaren gered, omdat dezen overmoedig 
tegen hen waren opgetreden. En Jitro, de schoonvader van 
Mosje , nam een brandoffer en slachtoffers voor God; en 
Aharon en alle oudsten van Israël kwamen om met de 
schoonvader van Mosje voor het aangezicht van God 
maaltijd te houden. (Exo 18:10-12) Jitro "Zegende " 
HaSjeeem, hij bevestigde... Nu weet ik, dat de HaSjeem 
groter is dan alle goden het woord "nu" toont zijn nieuwe of 
vernieuwde geloof in de God van Israël, na het belijden van 
zijn nieuw geloof of vernieuwde begrip, bracht hij een offer 

aan de ware God. De NIV vertaalt de Hebreeuwse uitdrukking;  
ים. ִ֖  Olah Uzvachim  als een “brandoffer” en Rabbi Hirsch ֹעָלָ֥ה ּוְזָבח 
zegt, dat deze uitdrukking betekent: “het aanbieden van toewijding 
en vreugde”. Er werd over deze "offers en offergaven" gevraagd: 
aan wie werden deze offergaven aangeboden?, omdat het vers niet 
le-JHWH zegt (de Naam die uitsluitend wordt gebruikt voor Joodse 

offers). Echter, de deelname van Aharon en de oudsten is 
zeker bewijs dat de offers aan de ene en enige G-d van Israël 
waren gewijd. Het feit dat ze een geweldige maaltijd hadden, 
het eten van het vlees van de offers, bevestigen de vertaling 
van Rabbi Hirsch, dat het een offer van toewijding en vreugde 
was. De Joodse traditie Mekhilta bemerkt, dat Aharon en de 
oudsten aan tafel zaten, maar Mosje -in wiens tent het offer 
maaltijd plaatsvond- trad op als gastheer en bediende voor 
zijn gasten.  
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Maar de schoonvader van Mosje zeide tot hem: Het is niet 

goed, wat gij doet. 

Gij raakt geheel uitgeput, gij zowel als dit volk dat met u is; 

want dit is te zwaar voor u, gij kunt het alleen niet doen. 

(Exo 18:17-18) 
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RELATIE TUSSEN MOSJE EN HET VOLK VAN 
GOD 

 
Rabbi Hirsch bevestigt, dat de verzen 13-15 ons de manier 
van leven van Israël, leren tijdens hun veertig jaar zwerven 
in de woestijn.  De volgende dag hield Mosje zitting om recht 
te spreken over het volk; en het volk stond vóór Mosje van 
de morgen tot de avond. Toen de schoonvader van Mosje 
zag al wat hij te doen had met het volk, zeide hij: Wat hebt 
gij toch met het volk te doen! Waarom houdt gij alleen zitting, 
terwijl het gehele volk vóór u staat van de morgen tot de 
avond? En Mosje zeide tot zijn schoonvader: Omdat het volk 
tot mij komt om God te vragen. (Exo 18:13-15). Hun eten 
werd elke dag voor hen verzorgd, door het neerdalen van 
het manna, en in hun andere behoeften werden ook 
voorzien. Dus in hun basisbehoeften voldoen, was 
eenvoudig en gemakkelijk, en nam niet veel van hun tijd in 
beslag. Ze waren het grootste deel van de dag niet bezig 
met deze activiteiten. Waar hielden ze zich zich meestal 
mee bezig?. Zij zouden bij Mosje komen, of bij de mannen, 
die optraden als zijn plaatsvervangers, om van hen G-d's 
instructies te leren. "Omdat dit volk tot mij komt, om G-d raad 
te vragen", (Exodus 18:15).  De uitdrukking;  

ים ִֽ ׁש ֱאֹלה  ְדר ֹ֥  Lederosh Elohiem ל 
betekent: "om instructies en hulp van G-d te zoeken", (vgl. 
Gen 25:22).  Het omvat alle manieren, waarop we G-d in al 
onze activiteiten in het leven en het levenslot moeten 
zoeken, manieren waarop we moeten doorzetten, als wij G-
d inderdaad als onze G-d willen hebben. Laten we het woord 
van Amos niet vergeten: "Want zo zegt de HaSjeem tot het 
huis Israëls: Zoekt Mij, en leeft", (Amos 5:4). Deze tekst 
geeft het meest uitgebreide verzoek, dat G-d van de mens 
vraagt.  Als we instructie en hulp van G-d zoeken, zullen we 
G-d Zelf vinden, dan zal G-d in ons midden wonen, en ons 
hele bestaan zal genade vinden bij Hem, (Exodus 25:8). 
Dan legt Mosje aan Jitro uit hoe hij het volk Israël leidt 
(Exodus 18:15). Mosje had ervoor gezorgd dat het volk naar 
hem toe kwam als het vragen had. Bij vragen over deze 
grote liefde, die Mosje had voor het volk van Israël, hebben 
de Joodse commentators een parallel tussen Mosje  en 
Sjmoe’el gezien, omdat de profeet Sjmoe’el ook naar de 
mensen ging, om hen met hun behoeften te helpen.  De 
Rabijn Chaim Shmuelevitz becommentariëert, dat iemands 
nabijheid tot  de Almachtige afhankelijk is, van zijn liefde 
voor andere mensen. Door naar de mensen te gaan toonden 
Mosje en Sjmoe’el aan, dat zij grote liefde en zorg voor hun 
mensen hadden. Vanwaar kreeg Sjmoe’el deze grote liefde 
voor andere mensen?. De Midrasj zegt, dat hij het 
kledingstuk dat zijn moeder voor hem had gemaakt, toen hij 
een kind was, zijn hele leven bij zich droeg. Deze liefde werd 
zo’n deel van Sjmoe’el, dat het zichtbaar was in zijn manier 
van omgang met andere mensen. Mosje ervoer deze liefde 
van zijn moeder ook, toen zij hem van de dood had gered 
en hem voedde. 
 
 
 
 

Mede door de liefde, die moeders tonen aan hun zuigelingen en 
jonge kinderen, door midden in de nacht op te staan, om voor 
hen te zorgen, wordt in hen een diep gevoel van geliefd zijn 
ingeprent. Wanneer zo'n kind ouder wordt, zal hij liefde voor 
anderen hebben. Elke kleine daad, die een ouder met liefde 
uitvoert voor haar  kinderen, zal de moeite waard zijn. Hoe 
belangrijker het kind wordt, des te  meer zullen vele mensen 
profiteren van die liefde.“ wordt in hen een diep gevoel van geliefd 
zijn ingeprent. Wanneer zo'n kind ouder wordt, zal hij liefde voor 
anderen hebben. Elke kleine daad, die een ouder met liefde 
uitvoert voor haar  kinderen, zal de moeite waard zijn. Hoe 
belangrijker het kind wordt, des te  meer zullen vele mensen 
profiteren van die liefde.“ 

 

DE ONDERWIJZING VAN MOSJE 

Het was een manier voor Mosje om Israël te onderwijzen over 
Gods wetten, "dus ik laat ze Gods statuten en Zijn wetten 
begrijpen", (Exodus 18:16). De jaren van hun zwerftocht door de 
wildernis waren inderdaad de grote trainingsperiode voor Israël. 
De taak van het volk Israël-zou door alle komende eeuwen heen 
zijn om de kennis van de Bijbel onder alle mensen te verspreiden, 
om een licht voor de wereld te zijn. "en ze stonden van 's morgens 
tot 's avonds om Mosje heen", (Ex 18:13). Nog voor het geschenk 
van de Wet op de Sinaï had het volk van Israël al wetten. De 
wetten waren al bekend uit de tijd van Avraham, Jitschak en 
Ja’akov, "Avraham gehoorzaamde mij en hield zich aan mijn 
eisen, mijn bevelen, mijn decreten en mijn wetten", (Gen 26:5).  
De Choekim van vers 16, drukt Gods wil uit met betrekking tot het 
actieve leven van mensen, dat zij beperken binnen de grenzen 
van wat is toegestaan. Zijn wil met betrekking tot ons innerlijk 
leven, het leven van de geest en de gedachte, is vervat in het 
woord Torotayv, "Zijn Wetten". 
 

 

 

JITRO, EEN LERAAR VOOR ZIJN VOLK... 

 
Later nodigde Mosje, Jitro uit om met hun te blijven en zich met 
de inwoners van Israël te assimileren, maar hij weigerde en 
vertrok uit Israël en voegde zich bij zijn mensen: 
 ''Toen liet Mosje zijn schoonvader gaan en deze ging naar zijn 
land''', (Exodus 18:27), Jitro had een nieuwe taak, om zijn 
mensen over de G-d van Israël te onderwijzen, die Zijn mensen 
met machtige hand bevrijdde. 
Een van de adviezen door Jitro gegeven was: "En verklaar hun 
de instellingen en de wetten, en maak hun bekend den weg, 
waarin zij wandelen zullen, en het werk, dat zij doen zullen. (Exo 
18:20).  De rol van een leider hier is ook om de statuten, wetten 
en regels uit te leggen, die G-d aan zijn volk heeft gegeven. 
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In deze vers zegt Rabbijn Hirsch, dat het eerste Hebreeuwse 
woord van deze vers een hele belangrijke is, Wehitsjarta, wat 
alleen in deze tekst voorkomt in 'dubbele accusatief', het 
betekent 'zich laten waarschuwen'. De wortel daarentegen 
duidt aan "helderheid", "schijnend licht" en "om licht uit te 
stralen". De wortel Hazahir staat dan voor "het werpen van licht 
op iets voor iemand anders, dat hij anders niet zou hebben 
gezien of opgemerkt". Het eerste Hebreeuwse woord van ons 
vers, Wehitsjarta, betekent daarom "om de statuten en de 
lering helder en duidelijk te laten schijnen vóór hun ogen" of 
"om de statuten en leringen zo belangrijk te maken in de ogen 
van de mensen, dat ze zichzelf behouden tegen het overtreden 
ervan". De 613 geboden zijn door het Joodse volk verdeeld 
tussen 248 positieve geboden en 365 negatieve geboden. De 
Joodse rabbijnen bevestigen, dat dit woord Vehizhartah tot 
Mosje is gericht om het volk van Israël te informeren over dit 
onderscheid tussen de negatieve en de positieve geboden. 
Rabbijn Hirsch zegt in zijn commentaar op de Tora: "Hier wordt 
aan Mosje als volgt gezegd: 'Leer ze de manier waarop ze 
moeten leven om hun levensonderhoud en welzijn te 
verzekeren. Normaal gesproken zoeken mensen alleen hun 
eigen welzijn. In het geval van het volk van Israël moeten zij 
echter niet alleen met liefderijke goedheid jegens elkaar 
handelen, maar deze liefderijke goedheid moet hun doel zijn in 
het zoeken naar hun eigen welzijn. Iedereen moet voor zichzelf 
zorgen, alleen omwille van zijn buurman.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bovendien heeft goed doen ten opzichte van anderen 
voorrang boven het beschermen van het eigen leven ... " 
 
 Iemand die het stralende licht van het onderricht van de 
Tora niet heeft ontvangen, zal het doel van zijn levensweg 
uitsluitend in zijn eigen voordeel en voor zijn eigen welzijn 
nastreven. Wanneer je hem verlicht / bewust maakt, zal hij 
beseffen dat zijn bestaan en levensonderhoud op aarde 
niets anders is dan in het belang van anderen; hij zal de weg 
van genade en liefde zoeken en zal door zelfopoffering deze 
weg vervolgen en zich eraan wijden met elke vezel van zijn 
wezen. 
Rabbijn Hirsch gaat zeer ver in zijn eis van Chesed en  
Tsedaka (liefde en gerechtigheid), hij zegt dat "Een persoon 
vergeet echter, dat zijn acties nauwgezet eerlijk en correct 
mogen zijn, en de andere partij niet het recht heeft om iets 
anders van hem te eisen, toch kan hij vanwege zijn eigen 
morele persoonlijkheid en vanwege de missie van liefde en 
zelfopoffering die zijn persoonlijkheid omvat, verplicht zijn 
om anders te handelen en meer te doen. Men moet verder 
gaan, dan de strenge eisen van de wet en afstand doen van 
zijn recht. Een rechter kan dit niet van een persoon eisen, 
maar elke rechtzoekende zou het van zichzelf moeten eisen. 
Jitro vindt, dat ook deze leer over het hoogste niveau van 
onze morele en sociale verplichting van Mosje zelf moet 
komen. 

 

 

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

(Exo 20:1-2) 
_____ 
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HAFTARA    Jesaja 6:1-7:6  &  9:5,6 

 
De tekst van de Haftara is een openbaring van God aan de profeet Jesaja en zijn roeping tot de bediening. God staat op Zijn 

troon in de tempel, maar het lijkt een visioen van de troon van God in het hemelse heiligdom of de tempel. ‘’In het sterfjaar 

van koning Oezia /Oezia zag ik De Eeuwige zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel. 

Serafs stonden boven Hem; ieder had zes vleugels: met twee bedekte hij zijn aangezicht, met twee bedekte hij zijn voeten en 

met twee vloog hij’’, (Jesaja 6:1-2). 

Jesaja was de eerste die zo'n visioen kreeg van God's troon, Ezechiël zal een visioen van de Merkavah krijgen, dat in het 

eerste hoofdstuk van zijn boek zal worden beschreven. 

De historische context van dit visioen is de heerschappij van Uuzia. Maar wie was Uziah? Volgens het tweede boek van 

Kronieken: ‘’Oezia (Uzzia) dan was zestien jaar oud, toen hij koning werd, en hij regeerde tweeënvijftig jaar te Jeruzalem’’, (2 

Kronieken 26:3), het was een zeer lange regeerperiode. En hij was een succesvolle koning die veel bereikt had en De Eeuwige 

tevreden stelde. ‘’Hij deed wat recht is in de ogen des Eeuwige, geheel zoals zijn vader Amasja gedaan had. Hij zocht God, 

zolang Zekarja leefde, die hem onderrichtte in de vreze Gods; zolang hij De Eeuwige zocht, maakte God hem voorspoedig’’, 

(2 Kronieken 26:4-5). 

Hij versterkte de heilige stad Jeruzalem: ‘’Oezia bouwde in Jeruzalem torens aan de Hoekpoort, aan de Dalpoort en aan de 

Punt, en hij versterkte die’’, (2 Kronieken 26:9). Hij verzamelde een sterk leger: ‘’Voorts had Oezia een leger, ten oorlog 

geoefend, dat te velde trok, ingedeeld in troepen’’, (2 Kronieken 26:11), opnieuw was zijn leger volgens dit verhaal, ‘’een leger 

van driehonderdzevenduizend vijfhonderd tot de krijg geoefende strijdbare mannen om de koning tegen de vijand te helpen’’, 

(2 Kronieken 26:13) God zegende hem en hij won vele oorlogen tegen de Filistijnen en andere vijanden. Maar toen hij zo 

machtig was en zeer gerespecteerd werd door Gods volk, verloor hij het doel van zijn heerschappij, namelijk het geven van 

glorie aan God voor alles en begon hij dingen te doen die in de Tora verboden waren: ‘’Maar toen hij machtig geworden was, 

werd zijn hart zo hoogmoedig’’, (26:16). Een van zijn grootste zonden was het betreden van de Tempel en het offeren van de 

Kethoret of Wierook in de Heilige plaats: ‘’dat hij zeer snood handelde en ontrouw werd jegens De Eeuwige , zijn God, door 

de tempel des Eeuwige binnen te gaan om op het reukofferaltaar reukwerk te ontsteken’’, (2 Kronieken 26:16) 

De Kohaniem waren duidelijk over wat de Israëlieten wel en niet mochten, ze waren tegen hem, maar hij hield vast aan zijn 

eigen wil om het priesterschap en de door God ingestelde orde eeuwenlang te vervangen: ‘’Maar de priester Azarja ging hem 

achterna en met hem tachtig priesters des Eeuwige, flinke mannen, 

en zij stelden zich tegenover koning Oezia en zeiden tot hem: U komt het niet toe, Oezia, reukwerk te ontsteken voor De 

Eeuwige, maar de priesters, de zonen van Aharon, die geheiligd zijn om reukwerk te ontsteken. Ga uit het heiligdom, want gij 

zijt ontrouw en het zal u niet tot eer gerekend worden door De Eeuwige God’’. Het gevolg van zijn roekeloze actie was 

onmiddellijk. Hij kreeg wat we vandaag lepra zouden noemen. ‘’Toen werd Oezia toornig; het wierookvat om reukwerk te 

ontsteken was in zijn hand. En terwijl hij tegen de priesters toornde, brak de melaatsheid uit aan zijn voorhoofd ten 

aanschouwen van de priesters, in het huis des Eeuwige bij het reukofferaltaar’’, 

(2 Kronieken 26:17-19). Misschien moet het eerste vers van dit hoofdstuk bišnaṯ-môṯ hammeleḵh ʿOeziahû, "In het jaar van 

de dood van koning Oezia" in deze context worden begrepen. Omdat een man die door lepra werd getroffen, als dood werd 

beschouwd, dit is de interpretatie van de Talmoed in Avodah Zarah 5a. Volgens de regels werd hij uit de stad gehaald, uit de 

maatschappij en vergeten tot aan zijn dood. Jesaja hoorde de stem van God: "Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: 

Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij’’, (Jesaja 6:8). We moeten klaar zijn om Gods 

roep te beantwoorden op elk moment. 

________________________________________________________________________________________________ 
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BESORA - GOED NIEUWS  - Apostolische Geschriften -  Mattheüs 5:17-32 

 
De Apostolische Geschriften zet de Tora in het juiste perspectief, door de juiste vragen te stellen  over haar doel. Het eerste 
punt is, dat we naar Masjiach Jesjoea moeten luisteren, wanneer hij spreekt over de wet, hij zegt: ''Meent niet, dat Ik gekomen 
ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.  Want voorwaar zeg 
Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal 
zijn geschied. Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de 
minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot 
genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen'', (Mattheüs 5:17-19). Het is belangrijk om in deze toespraak op te merken, dat 
elke keer dat het gaat over de uitdrukking "de wet" in de apostolische geschriften, deze vertaald moet worden als de Tora. Het 
is van belang dit op te merken omdat we de vooronderstelling zouden kunnen hebben, wanneer we de uitdrukking de wet lezen, 
dat Jesjoea en de andere schrijvers van de Brit Hachadasja specifiek over de tien geboden spreken. Dit is echter niet het geval. 
In de mond van een Jood zo'n 2000 jaar geleden is "de wet" de Tora, en zijn 613 geboden.  Wanneer Jesjoea dus de uitdrukking 
"de wet of de profeten"  gebruikt, dan bedoelt hij elk deel uit de Tenach, de Hebreeuwse Bijbel. We moeten altijd bevestigen, 
dat Jesjoea geen van de 613 geboden van de Tora heeft afgeschaft, noch een voorschrift of profetie van de rest van de 
Hebreeuwse Bijbel. De meeste van onze Joodse vrienden hebben een verkeerd begrip van Jesjoea, ze zien Jesjoea inderdaad 
door het prisma van de christelijke kerken, denkend dat als christenen niet meer trouw zijn aan de Tora, het komt omdat Jesjoea 
hen leerde dat de Tora niet meer geldig is. 
Christenen bevestigen dat zij discipelen zijn van Jesjoea, trouw aan zijn leer, dus als zij de zondag houden en niet meer Sjabbat 
is het zeker omdat Jesjoea tegen de Sjabbat preekte om zondagviering in  te stellen. Wanneer christenen die discipelen zijn 
van Jesjoea varkensvlees eten en iets anders dat verboden is in de Tora, dan is dat zeker omdat Jesjoea al deze hygiënische 
wetten heeft opgeheven. Maar in feite is dat niet het geval, Jesjoea verdedigde zich tegen iedereen die hem beschuldigde van 
het overtreden van de wetten van de Tora. Jesjoea was een Jood, hij werd geboren als Jood en stierf als Jood. Jesjoea was 
nooit een christen, een woord dat lang na zijn dood werd bedacht. Jesjoea was meer Joods dan welke Jood dan ook in zijn tijd, 
zijn trouw aan de Tora was perfect, dat is de reden dat hij zich tot de leiders van zijn tijd richtte: ‘’ Wie van u overtuigt Mij van 
zonde?  (Joh 8:46). 
Zeer sterke woorden van Jesjoea. Hij was er zeker van, dat niemand hem had zien zondigen en de wetten van de Tora had 
zien overtreden. De grootste uitdagingen van Jesjoea met de leiders waren niet de brieven van de Tora, maar hun interpretaties, 
die een zwaar juk op de schouders van de Joden legden. Wie vandaag de dag trouw wil zijn aan Jesjoea en zijn boodschap 
moet trouw zijn aan de hele Hebreeuwse Bijbel, en niet alleen aan een deel ervan, of alleen aan de apostolische geschriften. 
Om deze reden spreekt Rabbi Sja’oel, de Sjaliach   van de eerste gemeenschap van gelovigen, zo positief  over de Tora. ''want 
niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden, (Romeinen 2:13). 
Want besneden te zijn heeft wel betekenis, indien gij de wet volbrengt, maar indien gij een overtreder van de wet zijt, is uw 
besnijdenis tot onbesnedenheid geworden.  (Rom 2:25) Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; 
veeleer bevestigen wij de wet.  (Rom 3:31)“. Alzo is dan de ‘ Tora” heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed'', 
(Romeinen 7:12). We zouden meerdere citaten kunnen toevoegen. Er is een andere tendens onder christenen om de Tora in 
verschillende categorieën van wetten te verdelen en de 10 geboden boven de 613 geboden te plaatsen als "morele wetten". Ik 
ben er niet zeker van dat we dat moeten doen, want alle geboden zijn even belangrijk. Daarom zei Jesjoea in dezelfde context; 
‘’ Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet doodslaan; en: Wie doodslag pleegt, zal vervallen aan het gerecht.  
(Mat 5:21 NBG), dit is duidelijk een citaat van de Tien Geboden, "Gij zult niet moorden" is het zesde gebod. Maar Jesjoea gaat 
verder: “Maar Ik zeg u: Een ieder, die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt: 
Raca zal vervallen aan de Hoge Raad, en wie zegt: Dwaas, zal vervallen aan het Gehenna. (Mat 5:22). Wie kan dus zeggen, 
dat de 10 geboden belangrijker zijn dan anderen, want volgens Jesjoea zijn "vermoorden" en "boos zijn" allebei even belangrijk, 
ook al behoort het gebod "niet boos zijn" niet tot de 10 geboden.  Dit betekent, dat als we de 10 geboden willen houden, we de 
613 geboden moeten bestuderen. Wanneer we willen weten hoe we ons aan het 4e gebod moeten houden, dat zegt: "Denk 
aan Jom Sjabbat, om het heilig te houden", (Exodus 20:8). Deze tekst van het 4e gebod zegt niets over hoe de Sjabbat te 
houden. Hoe weten we, dat de Sjabbat op vrijdagavond bij zonsondergang begint en op zaterdag bij zonsondergang eindigt? 
Hoe weten we, dat het houden van de sjabbat betekent dat we al ons voedsel op vrijdag, de dag van de voorbereiding, moeten 
klaarmaken? Alleen als we teruggaan naar de 613 geboden die ons veel informatie geven over hoe we de sjabbat moeten 
houden. Laten we deze tekst afsluiten door te zeggen, dat het gehoorzamen aan de Tora van belang is voor de Kehilah van 
Jesjoea, maar dat het duidelijk moet zijn, dat we niet door het observeren ervan redding ontvangen.  Omdat de Tora van de 
hemel is en wij op de aarde zijn, betekent dat, dat de Tora ons gegeven is om ons te leiden naar Jesjoea, degene die de 
vervulling van  de Tora is, zoals er staat geschreven.  ''Want het einde( Telos)der wet is Christus, tot rechtvaardigheid voor een 
iegelijk, die gelooft'', (Romeinen 10:4). 
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INSPIRATIE HOEK  - VERTELLINGEN EN TRADITIE 

“De vreze des HEREN is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand”, [Spreuken 9:10.] Het grote 
werk van het leven is karaktervorming; en kennis van God is de fundering van alle ware onderwijs. Kennis te geven, en het 
karakter in harmonie hiermee te kneden, zou het doel moeten zijn van het leraar's werk. De wet van God Is een reflectie van 
zijn karakter. Daarom zegt de psalmist, “…al uw geboden zijn gerechtigheid. (Psa 119:172 NBG).  en “Uit uw bevelen heb ik 
inzicht ontvangen;  (Psa 119:104 NBG).God heeft zichzelf geopenbaard aan ons in Zijn Woord en in de werken van zijn 
schepping. Door de omvang van inspiratie en het boek van de natuur, verkrijgen we kennis van God. (CE 64) 
 

HET ETEN OP DE SJABBAT 

Zelfs het eten, dat we op Sjabbat eten heeft een speciale ''Sjabbat 
smaak''. Een Romeinse Keizer vroeg eens, aan de Talmoedische 
wijsheer Rabbi Jesjoea, ''Waarom heeft het eten, dat je op Zaterdag 
eet, zo'n heerlijke aroma en waarom smaakt het zo lekker?''. Rabbi 
Jesjoea antwoordde, ''We hebben een speciale specerij, genaamd 
Sjabbat, wat ons eten van Zaterdag, haar geweldige smaak 
geeft''.De Keizer vroeg Rabbi Jesjoea, ''Geef me wat van die 
specerij''. Rabbi Jesjoea antwoordde, ''Deze specerij werkt alleen 
voor degenen, die Sjabbat vieren, voor degenen, die de Sjabbat niet 
vieren, zal het van geen nut zijn!''.  
 

ETEN TER WILLE VAN DE SJABBAT 

De Talmoed zegt, dat Shamai de ouderling, een unieke manier had, 
om de Sjabbat de hele week te herinneren. Vanaf het begin van de 
week, keek hij uit, naar dingen om voor de Sjabbat te kopen. 
Wanneer hij een mooi stuk vlees vond, bewaarde hij het voor de 
Sjabbat. Wanneer hij, verder in de week, iets beters vond, at hij wat 
hij al had en bewaarde het betere stuk voor de Sjabbat. Zo werd van 
Shamai gezegd, ''De hele week, at hij ter wille van de Sjabbat!''. 

 
EER JE OUDERS 

 
 In de Talmoed vinden we geweldige verhalen, die illustreren, hoe 
ver onze wijzen gingen, om uiteindelijk het vijfde gebod uit te voeren. 
Bijvoorbeeld: Wanneer de moeder van Rabbi Tafon, naar bed wilde 
gaan, boog de Talmoedische wijsheer op zijn knieën, zodat zijn 
moeder hem kon gebruiken, als een opstapje, om naar bed te gaan. 
Eens, toen Rabbi Tarfon, merkte dat zijn moeder haar schoenen niet 
aan had, plaatste hij zijn handen onder haar voeten, om haar te 
beschermen tegen de ruwe grond. De Talmoed vertelt, dat toen 
Rabbi Tarfon ziek werd, zijn moeder de wijzen vroeg, om voor haar 
zoon te bidden. Ze vertelde hun, hoe ver haar zoon ging, om haar te 
eren. De wijzen antwoordden, dat zij inderdaad voor hem zouden 
bidden, maar wat de mitsva van het eren van ouders betreft, 'na alles 
wat hij voor u heeft gedaan, heeft hij nog niet eens de helft van de 
mitsva uitgevoerd!''. 

Het Griekse woord Telos betekent "einde" in de zin van "vervulling" of "realisatie", niet het ''einde'' in de zin dat de Tora niet 
meer van toepassing is, zodat we kunnen doden en stelen en onrein voedsel kunnen eten etc. Jesjoea  is de 
''rechtvaardigheid'', dat betekent, dat hij door zijn volbrenging van de Tora door de realisatie van de Tora perfect rechtvaardig 
(Rashi in Jesaja 53) is en hij plaatst zijn rechtvaardigheid op een ieder die in hem gelooft, hem liefheeft en zijn geboden 
houdt. Het houden van de geboden biedt geen redding maar is een uiting van onze liefde voor G-d. Ik gehoorzaam de 
geboden van G-d omdat ik van hem houd en het me bevalt om te doen wat hij me beveelt en niet dat ik door het gehoorzamen 
ervan wordt gered. God is onze schepper, daarom vertrouwen we op Hem met ons gedrag, ons eten, ons drinken en alle 
andere dingen in ons leven 
 

 
 

GOEDE ZAAK 
 
Een jongeman in het dorp wilde in de stoffen handel gaan, om te 
voorzien in het onderhoud van zijn familie. Omdat hij niets wist van 
zaken, besloot hij om de jaarmarkt in de grote stad te bezoeken, 
om te zien op welke manieren handel werd bedreven.  Hij ging 
naar een van de groothandelaren en keek hoe detailhandelaren, 
de een na de ander binnen kwamen, om materialen en stof te 
kopen.  Hij zag dat de verkopers, stroken van verschillende 
soorten materialen, van verschillende kwaliteiten en kleuren, 
toonden aan de kopers.   
Na het onderzoeken van het materiaal, gingen de kopers en 
verkopers onderhandelen over een prijs. Waarna de kopers een 
behoorlijk grote som geld overhandigden aan de verkoper, om de 
deal te sluiten.  De jongeman was verbaasd. Zaken doen leek zo 
makkelijk!. Hij besloot precies hetzelfde te doen, wat hij de 
zakeneigenaren had zien doen.  
Hij ging en kocht verschillende materialen, ging naar zijn hotel en 
knipte ze in vele stroken. Toen nam hij een tafel op de jaarmarkt 
en stalde zijn materiaal uit. Hij was ervan overtuigd, dat het niet 
lang zou duren, voor hij rijk zou zijn.  Kooplui benaderden hem, 
onderzochten zijn materialen en vroegen om prijzen. Hij citeerde 
prijzen, zoals de andere groothandelaren. Toen de potentiële 
kopers vroegen, wanneer zij de koopwaar konden ophalen zei hij, 
''Welke koopwaar?. Deze stroken zijn de enige koopwaar, die ik 
heb''. Natuurlijk lachten ze hem uit.  ''Maar de andere 
groothandelaren, toonden jullie ook alleen de stroken materiaal?', 
vroeg hij.  
Zij antwoordden, ''De stroken zijn alleen stalen, van wat elke 
groothandelaar te koop aanbiedt. Hij heeft honderden en 
honderden meters van elk materiaal, in zijn magazijn.  
Alleen een dwaas zou denken, dat het enige wat hij heeft, de 
stroken zouden zijn, die hij ons toonde''. 
 Hetzelfde is met de Tien Geboden en de Tora. Om deze reden, 
bleef Moshe 40 dagen op de berg, nadat de Tien Geboden waren 
gegeven, waar hij de rest van de Tora ontving, wat hij aan de 
mensen onderwees. 
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Kids  Parasja 

 

Toen sprak God 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) 


