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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 6 tot en met 12 September
bidden voor Rachel en Gabriel Gutierez, Rachel is een professionele
zangeres die enkele platen heeft opgenomen en is ook de Directeur van
een nieuwe organisatie genaamd, “ Christians Against Antisemitism”. Ze
wonen In Californie waar Gabriel een predikant is. Laten we bidden voor
Rachel en Gabriel, hun baby en hun bedieningen.
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NIEUWS
NIEUWE BOEKEN VAN RICHARD ELOFER

SJANA TOVA

Richard Elofer geeft een nieuwe stel boeken uit met
Bijbels commentaar, gebaseerd op Joodse bronnen en
gedachten. Het hele stel zal een collecite zijn van 7
delen. Het eerste deel is 500 pagina's, getiteld;
“Genesis: Parashah, Haftarah and Apostolic Writings”.

Rosj Hasjana Is er binnenkort op Sjabbat, 19
September. Dit feest is de viering van het
nieuwe jaar door het Joodse volk, en ook een
Heilige Hoge Dag met diepe spirituele
betekenis.
Op die dag verklaart het Joodse volk, dat G-d
de Schepper en de Koning is van het
Universum, en om deze reden heeft hij het
recht Zijn volk te oordelen met Chesed (liefde)
en Tsedek (recht).
Dit is een tijd om je Joodse vrienden en
familieleden een gelukkig nieuwjaar te wensen,
in het Hebreeuws “Sjana Tova”. Wat heb je voor
deze tijd van viering voorbereid voor je Joodse
vrienden.

Elk commentaar van de parasja wordt vergezeld door
commentaar op de overeenkomende Haftara en
teksten van de Apostolische Geschriften, die gelezen
kunnen worden in samenhang met de parasja. De
zachte kaft versie van dit boek is verkrijgbaar voor de
prijs van $25. Het zal binnenkort beschikbaar zijn op
Amazon als een e-boek, Kindle en print-on-demand
boek. Iedereen echter die dit boek wil vooruit
bestellen,
kan
een
bestelling
sturen
naar
richard@elofer.com.

Jeff Zaremsky heeft ons een email gestuurd:
“De Beth-El Shalom gemeenten vasten en
bidden deze maand. Elke persoon heeft
tenminste een dag uitgekozen in September
om te vasten en te bidden. We nodigen je uit je
aan te sluiten bij ons, door een dag te kiezen
in September om te vasten en te bidden.
“Het zou goed zijn voor elk van ons om
tenminste een dag gedurende September te
vasten en bidden en zo onze harten voor te
bereiden voor deze Heilige Hoge dagen, en ook
omdat we deze wereldse oordeelsdag
naderen´´. Inderdaad, laten we ook bidden
voor het Joodse volk op deze speciale dagen.

ZOOM BIJEENKOMST MET RICHARD ELOFER

Een lezing wordt georganiseerd door JAF
bedieningen in Londen
Met het thema,
“Messsianic Judaism”
op Maandag 7 September om 7:00 pm
( Londense tijdzone).
Zoom Details: 980 7067 0277, code
716244.
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כי־תבוא
Wanneer het Volk van Jisraeel, in het land van Jisraeel wonen, moeten haar eerste vruchten naar de Tempel gebracht worden
en aan de Koheen, in een dienst, die herkenning uitdrukt, dat het G-D is, die de geschiedenis van het Joodse Volk, door de
eeuwen leidt, gegeven worden. Deze passage vormt een van de centrale gedeelten van de Haggada, die we bij de Pesach
Seder lezen. Op de laatste dag van Pesach, van het vierde en zevende jaar van de sjemita cyclus, moet een persoon een
openbaarmaking reciteren, waarin wordt aangegeven, dat hij werkelijk de tienden heeft uitgedeeld, aan de juiste mensen, op de
voorgeschreven manier. Met deze mitswa concludeert Mosje de geboden, die hij van G-D, aan het Joodse Volk moest geven.
Mosje vermaant hun om in G-D’s wegen te wandelen, omdat ze apart zijn gezet, als een uitverkoren volk voor G-D. Wanneer
het Volk van Jisraeel de Jordaanse rivier oversteekt, moet zij een nieuwe verbintenis aangaan met de Tora. Grote stenen
moeten opgericht worden en bedekt met een dunne laag pleister en de Tora moet dan hierop geschreven worden. De Joodse
traditie, bewust van haar verantwoordelijkheid, om de Tora te prediken aan de wereld, bevestigt dat de Tora, in de 70
voornaamste talen van de wereld, op de stenen geschreven moet word. De helft van de stammen zullen staan op de Berg
Gerizim, en de andere helft op de Berg Eval, en de levieten zullen staan in een vallei, tussen de twee bergen. Daar zullen de
levieten de 12 geboden reciteren en alle mensen zullen ‘’amen’’ antwoorden op de zegeningen en vloeken. Mosje zal dan de
zegeningen opsommen, die het Volk van Jisraeel zal ontvangen. Deze zegeningen zijn zowel lichamelijk als geestelijk. Mosje
beschrijft een huiveringwekkend beeld van verwoesting, resulterend in ballingschap en het ronddolen over de naties, wanneer
het Joodse Volk zich echter niet houdt aan de Tora
Wanneer gij komt in het land, dat de Eeuwige,
uw God, u ten erfdeel geven zal en gij het in
bezit neemt en daarin woont, dan zult gij van de
eerstelingen van alle vruchten van de bodem,
die gij zult inzamelen van het land, dat de
Eeuwige, uw God, u geven zal, nemen, en in een
mand doen en naar de plaats gaan, die de
Eeuwige uw God, verkiezen zal om daar zijn
naam te doen wonen. (Deu 26:1-2)
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BIKKOERIM OF EERSTELINGEN
De inleidende passage van Parasja Ki Tavo beschrijft het
gebod van Bikkoerim (eerstelingen van alle vruchten ). Laten
we eerst in gedachten nemen, dat voor het Joodse volk alle
mitswot die over het land gaan of de landbouw, alleen van
toepassing zijn in het land van Israël en niet van op de tijd, dat
het Joodse volk in ballingschap verkeerde. In de Gemara is er
echter een moderne toepassing van deze wet die zegt:
"Wanneer iemand een geschenk brengt aan een
talmoedische chacham (geleerde gewijd aan de studie van de
Tora) is het alsof hij Bikkoerim heeft meegebracht".
(Bogomilsky). De mitswa van Bikkoerim werd beschouwd als
een dankfeest. Het ging erom Hasjeem te bedanken voor al
zijn zegeningen in het land Israël. Daarom moet deze mitswa
alleen in het Land Israël worden beoefend. Volgens de traditie
gold de mitswa van Bikkoerim niet direct bij het betreden van
het beloofde land, maar 40 jaar later - aan het einde van het
leiderschap van Jozua – nadat ze het land hadden veroverd
en ze iedereen hun toegewezen land gaven. Een vraag die
hier wordt gesteld is waarom degenen die hun stuk land
eerder hadden gekregen, moesten wachten op de ander om
hun land te krijgen voordat ze dit gebod in praktijk brachten?.

Het antwoord is, dat deze mitswa van Bikkoerim een uiting van
vreugde is; ‘’gij zult u verheugen over al het goede dat
Hasjeem, uw God, u en uw huis gegeven heeft: gij, de Leviet
en de vreemdeling, die in uw midden is’’, (Deuteronomium
26:11 ). Dus, alle mensen samen moeten zich verheugen, niet
dat sommigen juichen, terwijl anderen in oorlog waren om hun
stuk land te veroveren. De geest van Ahavat Jisraeel (liefde
voor Israël), is de reden voor dit wachten. Men kan geen
volledige vreugde hebben, zelfs niet als ze alles hebben wat
ze nodig hebben, wetende dat het een van hun broeders nog
steeds ontbreekt, omdat ze hun land nog niet hebben. Zo was
de mitswa pas 40 jaar na aankomst in het Beloofde Land van
kracht geworden en kon elke familie in Hasjeem rusten en zich
verheugen
over
zijn
zegeningen.
Deze
dankbaarheidstoespraak (Deuteronomium 26:5-10) die in het
eerste persoon enkelvoud wordt uitgesproken, is een overzicht
van de grote gebeurtenissen van de Exodus. Hoewel deze
gebeurtenissen later honderden of duizenden jaren in het
verleden plaatsvonden, moet ieder van hen ze uitspreken alsof
ze in zijn eigen leven direct met hem te maken hebben. De
gelovige spreekt over het land, dat "U mij hebt gegeven".
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De aarde behoort aan G-d waar ik ook woon; elk stuk land dat mij
toebehoort is aan mij gegeven, en ik moet dankbaar zijn voor elke
zegening die ik van dit stuk land krijg. Rabbijn Zelman Marozov
zegt, dat de mand met fruit eens in Jeruzalem aan de Koheen
werd gegeven. De persoon die de mand met vruchten bracht, zou
G-d bedanken voor het feit dat hij het volk Israël uit de slavernij in
Egypte heeft gehaald, voor alle wonderen die G-d voor het
Joodse volk heeft verricht, en voor het feit dat hij ons naar deze
plaats heeft gebracht en ons dit land heeft gegeven, een land dat
met melk en honing overstroomt. (Torah.org).
Dit proces van dankzegging of Bikkoerim hield in; enkele van de
eerste vruchten van elke productie te nemen en ze op de plaats
te brengen die Hasjeem had gekozen, eerst was het waar het
heiligdom was en na de verhuizing van het heiligdom in
Jeruzalem, werden de Bikkoerim naar Jeruzalem gebracht en aan
de Kohaniem (priesters) gegeven. Toen de mand van de
Bikkoerim aan de priesters werd gegeven, moest de Israëliet
beginnen met het voorlezen van al God's zegeningen over hem
en zijn volk: "De Koheen moet de mand uit uw hand nemen en
voor het altaar van HASJEEM, uw God, neerzetten". "Dan moet
je voor het altaar van HASJEEM, jouw God, antwoorden: 'Mijn
vader was een zwervende Aramees, en hij ging naar Egypte en
leefde daar als een buitenstaander, weinigen in aantal. Maar daar
werd hij een grote natie, machtig en talrijk, enz...",
(Deuteronomium. 26:4-5).
Dus het gebed verwijst naar het wonder van de overleving van
Ja’akov, terwijl hij zou kunnen worden gelijkgesteld met het volk
van Laban. Het volk van Israël zou zijn verdwenen, maar hij
overleefde de manipulaties en de poging van Laban om hem en
zijn familie te vernietigen.
Dus het brengen van de eerste vruchten werd vergezeld, door zijn
erkenning van Gods bevrijding, in het redden van het land van de
ondergang. Door het lezen van de Tora ontdekken we, dat God
veel meer wonderen verricht had, dan alleen het redden van
Jacob van Laban of het bevrijden van Israël uit Egypte.
Maar deze twee wonderen zijn de gegrondveste wonderen van
het volk van Israël, zij waren de twee gelegenheden toen Israël
met uitroeiing werd bedreigd, en door deze twee gebeurtenissen
in
gebed toe te voegen, stelt het Israël in staat, om niet te vergeten
waar landen toe in staat zijn, te doen tegen Gods volk.
Deze tekst en de volgende verzen maken deel uit van wat het
Joodse volk ook reciteert op de Seder van Pesach of de Hagadda.
Het doel van deze verklaring was om de grote wonderen van God
in Gods volksgeschiedenis te herdenken en zich te identificeren
met de Exodus en de wonderen alsof ze hem persoonlijk zijn
overkomen, tijdens zijn leven, ook al scheiden duizend jaar hem
van de oorspronkelijke gebeurtenis. Een mens kan pas echt
gelukkig zijn als hij waardeert wat Hasjeem hem heeft gegeven.
Wanneer een persoon echter egocentrisch is en zichzelf als
verdienstelijk beschouwt voor alles wat hij heeft, zal hij niet
gelukkig zijn met wat hij heeft.

Hij zal zich eerder richten op die dingen die nog niet van
hem zijn, maar waar hij recht op denkt te hebben. Wanneer
iemand door het leven gaat met de houding dat iedereen
hem verschuldigd is, zal hij zich voortdurend ellendig voelen
en nooit tevreden zijn met wat hij heeft.
De mitswa van Bikkoerim leert ons, dat we voordat we van
de overvloed en zegeningen genieten die G-d ons gaf, we
eerst aan God terug moeten geven, wat hem toebehoort.
Dit wordt bereikt door het geven van tienden en het offeren
aan de Tempel voor de dienst van de Kohaniem en ook aan
Tsedaka die een voorziening is voor de armen, de wezen,
de weduwen en de behoeftigen. Deze daden van goedheid
en vriendelijkheid zijn niet alleen het juiste om te doen, het
is ook een poort naar voorspoed. Hoe voelen we ons
vandaag de dag?. Gelukkig of ongelukkig?. Vaak is geluk of
ongeluk een gemoedstoestand. Wanneer we tevreden zijn
met de zegeningen van Hasjeem in ons leven, dan zullen
we gelukkig zijn, maar als we denken dat we alleen gelukkig
zullen zijn als we meer hebben, dan zullen we nooit gelukkig
zijn omdat we nooit tevreden zouden zijn met wat we
hebben.
We kunnen alleen gelukkig zijn als we waarderen wat we
hebben en wat we doen. In Pirkei Avot lezen we: "Wie is de
rijke? ...Hij die gelukkig is met zijn lot", (4:1). Rabbijn Pliskin
zegt: "Wat je ook hebt, je bent alleen rijk als je het vermogen
om te waarderen wat je hebt, onder de knie hebt’’.
(aish.com). Volgens de Tora wordt ware rijkdom gemeten
in termen van voorspoed. (aish.com). De mitswa van
Bikkoerim leert ons, dat voordat we kunnen genieten van de
overvloed en zegeningen die God ons geeft, we een
gedeelte van wat we hebben terug moeten geven. Tenzij
iemand dankbaar is voor zijn zegeningen, zal hij nog steeds
depressief zijn. Denk aan al die mensen die door Jesjoea
werden genezen, er stond geschreven: “de blinden zullen
zien en de verlamden lopen, zieke mensen (melaatsen) zijn
genezen en de doven kunnen horen en de doden zijn weer
levens gemaakt en de armen horen het goede nieuws’’,
(Mattheus 11:5). Als we een van deze mannen of vrouwen
zouden zijn, zouden we tot de gelukkigste mensen ter
wereld behoren, dus waarom zou je wachten om te
waarderen wat je hebt?. Het is tijd om alle goedheid en
zegeningen te tellen die we van God (Hasjeem) hebben
ontvangen. Mitswa die hen op een positieve manier
waarschuwt om God en Zijn geboden te gedenken. Het is
niet de eerste keer dat Mosje dit bevel gaf.- hij had het
eerder opgenomen in het boek Bamidbar (Numeri 15): “God
sprak tot Mosje en zei; ‘Spreek tot de Israëlieten en zeg tot
hen, dat zij zich gedenkkwasten maken aan de hoeken van
hun klederen, van geslacht tot geslacht, en dat zij in de
gedenkkwasten aan de hoeken een blauw purperen draad
verwerken.
5

Dat zal u dan tot een gedenkkwast zijn; als gij daarnaar ziet,
dan zult gij al de geboden des Hasjeem gedenken en die
volbrengen zonder uw hart of uw ogen te volgen, dat gij u
daardoor tot overspel zoudt laten verleiden, opdat gij gedenkt
en volbrengt al mijn geboden en heilig zijt voor uw God. Ik ben
de Hasjeem, uw God, die u uit het land Egypte heb uitgeleid om
u tot een God te zijn; Ik ben de Hasjeem, uw God’’’, (Num 15:3741).De reden, dat veel van deze Orthodoxe Joden willen dat de
tsietsiet zichtbaar is, is vanwege het vers: ’Elke keer wanneer je
naar ze kijkt, zul je al de geboden van God onthouden’’. Elke
keer wanneer een gelovige deze gedenkkwasten ziet, moet hij
niet vergeten, dat hij een lid is van het volk van God en zich
anders moet gedragen dan de gemiddelde seculiere persoon
die op straat loopt - gelovigen moeten getuigen zijn van God
door Zijn geboden te volgen.
JISRAEEL EN DE TIENDEN
Het Joodse volk had een cyclus van zeven jaar om hen te
helpen, om het Sjabbatjaar, het zevende jaar van de cyclus te
tellen. Deze cyclus van zeven jaar helpt hen ook, om te weten
wanneer de Ma’aser of tienden aan de juiste mensen gegeven
moesten worden. In onze parasja geeft de Tora een aantal
instructies over een tweede en derde Tienden die verschillen
van de eerste tiende, exclusief voor de Kohaniem en gegeven
aan de Tempel.'' Wanneer gij in het derde jaar, het jaar der
tienden, gereed gekomen zult zijn met het afzonderen van alle
tienden uit uw opbrengst, dan zult gij ze geven aan de Leviet,
de vreemdeling, de wees en de weduwe, opdat zij eten en zich
verzadigen in uw steden'', En gij zult voor het aangezicht van
HASJEEM, uw God, zeggen:

geheel overeenkomstig het gebod, dat Gij mij gegeven hebt.
(Deut 26:12–13). Door middel van deze tekst begrijpen we,
dat in aanvulling op de jaarlijkse reguliere tienden gegeven
aan de Levi’iem en Kohaniem, een tweede en een derde
tienden terzijde gelegd zouden worden.
In de praktijk zet het Joodse volk de tweede tienden, elke
eerste, tweede, vierde en vijfde jaar van de zevenjarige
cyclus terzijde. Deze tienden werden gewijd aan de armen,
om hen te voeden en uitgekeerd aan de weduwen en wezen
,terwijl de derde tienden die elke derde en zesde jaar van de
zevenjarige cyclus verzameld werden, gewijd werden aan het
financieren van de pelgrimsfeesten.
Dit is de reden, dat de eigenaar van deze tienden verplicht
was om het te consumeren in de door God gekozen stad en
waar de Tempel was. Zonder deze bepaling van de derde
tienden, zou het moeilijk zijn voor de joden de reis van hun
huis naar Jeruzalem te maken. Om dit samen te vatten
kunnen we zeggen dat;
De Israëlieten zetten in feite drie tienden van hun inkomen op
zij; 1) Ma’aser Risjon(eertse tiende) voor de Levieten;
2) Ma’aser Sjeni ( tweede tiende) voor de armen, dat ons
onderwijst om de doeleinden te waarderen, waarop onze
bezittingen zouden moeten worden gericht. De doeleinden
zijn het opbouwen van de geest, de verzorging van het
lichaam en de beoefening van het liefhebben van onze
medemens; en 3)de Ma’aser Sjlisjiet (derde tiende) voor
pelgrimstocht moest in Jeruzalem geconsumeerd worden.
Drieduizend en vijf honderd jaar geleden, wist het Joodse
volk al hoe ze hun vakantie moesten financieren

Hij bracht ons naar deze plaats en gaf ons dit land, een land, vloeiende van melk en honig.
(Deu 26:9)
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HAFTARA Jesaja 60:1-22
Deze Sjabbat is de zesde Sjabbat na Tishja B’Av in de periode genaamd Siva D’nechemta - "Zeven weken van troost". Onze
troostende tekst deze week beschrijft de toekomstige glorie van Gods volk, wanneer Hasjeem op hun zal schijnen door Zijn
Sjechina of Roeach Hasjeem (Heilige Geest), om getuige te zijn van hun ontdekking van de glorieuze Messias en Zijn goedheid
voor de mensheid. “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van Hasjeem gaat over u op. (Jes 60:1) De
glorie van Gods volk zal alleen worden geopenbaard wanneer de ‘glorie van Hasjeem’ over hen komt.
De metafoor van licht is erg belangrijk in de Geschriften. Dit wordt ook bevestigd aan het einde van onze haftara, wanneer
Jesaja verkondigt: ' De zon zal u niet meer tot licht zijn bij dag, noch de maan tot een schijnsel voor u lichten; maar Hasjeem
zal u tot een eeuwig licht zijn en uw God tot uw luister. (Jesaja 60:19). Licht wordt metaforisch gebruikt om de missie van Gods
volk te beschrijven: " Ik, Hasjeem, heb u geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond
voor het volk, tot een licht der natiën (Jesaja 42:6) - de glorie van de Heer schijnen en weerkaatsen is de missie van Gods volk.
Dit werd ook bevestigd door Jesjoea die tegen zijn talmidiem zei, dat zij het licht van de wereld zijn (Mattheüs 5:14-16), ook al
moeten we toegeven dat de kerk van Christus door de eeuwen heen niet altijd op een goede manier heeft geschenen.
Licht is ook een symbool van de Tora of de Bijbel zelf.
Psalm 119, de langste psalm en hoofdstuk van de Bijbel, is volledig gewijd aan het verheerlijken van de Tora en in grote lijnen
de hele openbaring, de Bijbel, als Gods woord. De psalmist bevestigt: "Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op
mijn pad", (119:105). Interessant is, dat licht ook in zowel de Bijbel als de Joodse traditie wordt gebruikt als een symbool van
de Messias, en we zouden zelfs kunnen zeggen meer dan een symbool, aangezien de Messias wordt gepresenteerd als de
personificatie van licht, zelfs van het oorspronkelijke licht bij de schepping (Johannes 1:7-9 en Bereshit Rabbah 25).
Dit oorspronkelijke licht aan het begin (Genesis 1:5-7) kan niet worden verward met het licht, dat werd gegeven door de zon
die op de 4e scheppingsdag werd geschapen (Genesis 1:14-19). In onze haftara-tekst is dit licht bijna van de aarde verwijderd:
“Want zie, duisternis bedekt de aarde en diepe duisternis de volkeren”, (Jesaja 60:2a) - dit is de duisternis van dwaling, afgoderij
en geloofsverzaking. Licht en duisternis in de Bijbel zijn ook metaforen voor spiritualiteit (licht) of duisterheid (duisternis - de
afwezigheid van licht), en het is de rol van Gods volk om het licht van God en spiritualiteit terug te brengen op aarde: “maar
over u zal Hasjeem opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. ”, (60:2b). Het getuigenis van Gods volk zal naties
en koningen naar zich toe trekken en uiteindelijk tot God: Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende
opgang" (60:3). Rabbi David Altshuler in Metzudot bevestigt: "En Zijn glorie zal over u worden gezien, Zijn Sjechina zal in u
worden gemanifesteerd". Zo'n ervaring gebeurde toen de talmidiem van Jesjoea de Roach Hakodesj (Heilige Geest), ontvingen
een paar dagen nadat Jesjoea naar de hemel was opgestegen: “Toen de dag van Sjavoe’ot was aangebroken, waren ze
allemaal samen op één plek. Plotseling kwam er uit de hemel een geluid als een machtige ruisende wind, en het vulde het hele
huis waar ze zaten. En tongen als vuur dat zich uitspreidde, verschenen aan hen en vestigden zich op elk van hen.
Ze waren allemaal vervuld met de Roeach ha-Kodesj en begonnen in andere tongen te spreken toen de Roeach hen in staat
stelde om zich uit te spreken”, (Handelingen 2:1-4). Op die dag en de komende jaren verlichtte het licht van God Jeruzalem.
Maar de inwoners van Jeruzalem misten een grote kans, namelijk de naties naar hen toe te zien komen om de Tora te
ontvangen: "Volkeren zullen tot uw licht komen", (Jesaja 60:3). In plaats daarvan waren het Jesjoea's talmidiem (discipelen),
die onder de naties werden verspreid om het licht van God aan de naties te brengen.
___________________________________________________________________________________________________
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Een van de wetten van parasja Ki-Tavo is de wet van "tienden". Technisch gezien is "tienden" een tiende deel van het inkomen,
betaald als een bijdrage aan de priesters of Kohaniem om in hun levensonderhoud te voorzien. Zo werd het volk Israël gevraagd
om tien procent van hun inkomen aan de priester te geven (Deut 26:12). Het verzamelen van tienden was een beetje ingewikkeld
omdat het werd verzameld in de Sjabbat cyclus van jaren (vgl. Sidra-commentaar). Maar als we de Tora lezen, ontdekken we dat
de tienden niet een Mozaïsche wet is, maar een wet die voorafging aan de levieten en Mosje. De Tienden werd al genoemd in het
boek Genesis, het maakte deel uit van het priesterschap van Malkitsedek (Gen 14: 18–20). Wanneer we de brief van Hebreeën
lezen, ontdekken we dat het tiendenstelsel ook behoort tot het priesterschap van Jesjoea, die door God is gevestigd als de
Hogepriester van het hernieuwde verbond. “Nu wij dan een grote Koheen Gadol hebben, Die de hemelen is
doorgegaan, namelijk Jesjoea Ben-Elohiem, laten wij aan deze belijdenis vasthouden”, (Hebreeën 4:14).
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De brief aan de Hebreeën leert, dat Jesjoea, die geen afstammeling van Aharon is, Koheen is geworden volgens het priesterschap
van Malkitsedek, over wie de auteur van deze brief zei: “Deze Malkitsedek was namelijk koning van Salem, een priester van de
allerhoogste God. Hij ging Abraham tegemoet, toen die terugkeerde na het verslaan van de koningen, en zegende hem. Aan hem
gaf Avraham ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij – aldus de vertaling van zijn naam – koning van de
gerechtigheid en verder was hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede. Zonder vader, zonder moeder, zonder
stamboom kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde, maar aan de Zoon van God gelijkgemaakt, blijft hij in
eeuwigheid priester", (Hebreeën 7: 1–3). Malkitsedek werd gemaakt naar de gelijkenis van Jesjoea, in het boek Genesis
vertegenwoordigt hij symbolisch Jesjoea de Masjiach. We weten niets over Malkitsedek. We weten niet wie zijn vader of moeder
was, wanneer hij werd geboren en wanneer hij stierf.
Waarom deze presentatie van Malkitsedek, omdat hij symbolisch de vertegenwoordiger van Masjiach was, hij werd vergeleken
met de Messias die in de Bijbel wordt voorgesteld als komende van de eeuwigheid: ‘’En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om
te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher,
van eeuwige dagen af", (Micha 5: 1). Uit de dagen van de eeuwigheid zijnde, betekent dat zijn dagen verweven zijn met de
eeuwigheid, het ware van de eeuwigheid is geen begin en geen einde...
Dit betekent dat als de dagen van de Messias de dagen van de eeuwigheid zijn, hij geen begin en geen einde heeft, daarom heeft
Malkitsedek in het boek Genesis geen begin en geen einde zoals de brieven aan de Hebreeën: “Deze Malkitsedek was namelijk
koning van Salem, een priester van de allerhoogste God…-aldus de vertaling van zijn naam – koning van de gerechtigheid en
verder was hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede. Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij geen
begin van dagen en ook geen levenseinde, maar aan de Zoon van God gelijkgemaakt, blijft hij in eeuwigheid priester", (Hebreeën
7: 1–3). Dit is de reden, dat hij door de vroege beweging van Jesjoea als een groot man werd beschouwd. De tekst zegt verder:
"Merk nu op hoe groot hij geweest is, iemand aan wie de aartsvader Avraham zelfs een tiende deel van de buit gegeven heeft",
(Hebreeën 7: 4). Dat betekent dat Malkitsedek groter was dan onze vader Avraham. De tekst legt uit, dat als Avraham zijn tiende
aan Malkitsedek gaf, dit komt omdat Abraham Malkitsedek beschouwde als de Koheen Gadol (hogepriester) van zijn tijd, die de
Allerhoogste diende en als superieur aan hemzelf. Dus sinds Jesjoea naar de aarde kwam en voor zijn bediening werd gewijd
door een leviet (Johannes de Doper), ging het priesterschap van de stam Levi over naar Jesjoea, die volgens Malkitsedek voor
eeuwig priester is. Jesjoea is de echte "koning van gerechtigheid" en "koning van Sjalom". Gerechtigheid en Sjalom kunnen alleen
worden verkregen en bereikt door Jesjoea HaMasjiach.
Dit lijkt ingewikkeld, maar laten we niet vergeten dat alle diensten in het Heiligdom en de Tempel dienden als illustratie van de
bediening van de Messias. Het levietenstelsel werd alleen opgericht om het volk van Israël over de Messias te leren, zodra de
Messias kwam, werd het priesterschap aan hem overgedragen en was de dienst in de aardse tempel niet meer nodig. En zoals
Hebreeën zei, wanneer er een nieuw priesterschap is, moest de wet ook veranderen: "Als het priesterschap verandert, vindt er
immers ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats", (Hebreeën 7:12).
Terugkomend op de mitswa van ma'aser (tienden) beschreven in de tekst van Parasja Ki-Tavo en vele anderen, kunnen we zeggen
dat volgens de Tora de tiende aan de Levieten moest worden gegeven, sinds de komst van Jesjoea het Leviticus-systeem werd
vervuld door Jesjoea, nieuwe regels moeten van toepassing zijn onder het vernieuwde verbond. Bij afwezigheid van de tempel en
levieten, zouden tienden gebruikt moeten worden om de nieuwe gemeenschap te dienen om het evangelie van Jesjoea te
verkondigen. Rabbi Sja’oel dacht aan de behoeften van de werkers van het evangelie die alles opgaven om de wereld te leiden
om het evangelie te prediken.
Sja’oel, die de belangrijkste Sjaliach (gezondene) was, vroeg nooit om geld of privileges voor zichzelf voor het werk dat hij deed.
Maar hij was zich bewust van de behoeften van de werkers van het evangelie en bevestigde: "Zo heeft de Heere ook met het oog
op hen die het Evangelie verkondigen, opgedragen dat zij van het Evangelie leven", (1 Korintiërs 9:14). Waar gebood de Heer dat
'degenen die het goede nieuws verkondigen, moeten leven van het goede nieuws moeten'?. Niet in de Apostolische Geschriften,
dus het enige gebod dat we in de Bijbel hebben over "deze" mitswa is: ‘’En zie, aan de nakomelingen van Levi heb Ik alle tienden
in Israël als erfelijk bezit gegeven, als vergoeding voor hun dienst, die zij verrichten, de dienst in de tent van ontmoeting”, (Numeri
18:21). Tienden werden aan de levieten gegeven voor hun dienst, en hun diensten waren in het Heiligdom, in de Tempel en in hun
steden om de wil van God aan iedereen te onderwijzen. Zij waren degenen die het "goede nieuws" verkondigden in de tijd van de
Tenach. Rabbi Sja’oel nam deze "mitswa", dus van de Heer van de Hebreeuwse Bijbel en paste het toe op degenen die het goede
nieuws in zijn tijd verkondigden. Dus vandaag de dag hebben we het recht om deze tekst te interpreteren door het toe te passen
op de predikanten/ leraren van vandaag die het evangelie fulltime verkondigen. Trouw zijn aan de Tora wil niet zeggen: "er is geen
Kohaniem meer, dan hoeven we geen tienden te betalen". Trouw zijn aan de Tora is zijn onderwijs actualiseren naar de huidige
situatie. Wie zijn degenen die Gods wil onderwijzen?. Wie zijn degenen die Hasjeem dienen?. Dit zijn Gods dienstknechten die
het verdienen te worden betaald uit de tienden van Gods volk. Als we trouw willen zijn aan de Tora en aan de mitswot, moeten we
leren van Rabbi Sja’oel. Dus zoals de brief aan de Hebreeën zei: "Veronachtzaam onze eigen samenkomsten niet", (10:25), het
is op deze bijeenkomsten, dat we onze tienden naar Hasjeem moeten brengen.
___________________________________________________________________________________________________
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INSPIRATIE HOEK
Het is God die mensen zegent met bezittingen, en Hij doet dit opdat zij kunnen geven om Zijn zaak te bevorderen. Hij stuurt
de zonneschijn en de regen. Hij laat vegetatie bloeien. Hij geeft gezondheid en het vermogen om bezittingen te verwerven.
Al onze zegeningen komen van zijn vrijgevende overvloedige hand. Op zijn beurt zou Hij willen, dat mannen en vrouwen hun
dankbaarheid tonen door Hem een deel in tienden en offergaven terug te geven - in dankoffers, vrijwillige offers, in
schuldoffers. Mochten er middelen in de schatkist vloeien in overeenstemming met dit Hemelse opgedragen plan, -een tiende
van alle toename, en vrije giften,- dan zal er een overvloed zijn voor de voortgang van het werk van de Heer. (AA75)
VERTELLINGEN EN TRADITIE

STUDIE VAN DE TORA
Rav Henkin, ontmoette eens de Chazon ish, toen ze beiden in
Europa waren. In die tijd, kende hij de Chazon Ish zelf niet en hij
realiseerde zijn grootheid zeker niet. Ze waren beiden toevallig,
in de spreekkamer van een zekere Rabbi, wachtende, om de
Rav te zien en begonnen toen met elkaar te praten. Rav Henkin
vroeg de Chazon Ish, ‘’Wat is uw naam?’’ en hij antwoordde,
‘’Mijn naam is Avraham Yeshaya Karelitz’’, ‘’’Wat doet u?,
informeerde Rav Henkin. ‘’Ik heb een winkel’’, antwoordde Rav
Karelitz. (Dit was waar, want de vrouw van Chazon Ish had een
winkel en dit was zijn broodwinning). Rav Henkin vroeg toen,
‘’Heeft u dagelijks bepaalde vaste tijden, wanneer u de Tora
bestudeert?’’. De Chazon Ish antwoordde, ‘’Wanneer ik tijd heb
studeer ik’’. Later, toen Rav Henkin bij de Rav, waar hij op
wachtte om te spreken, binnenging, vertelde de Rabbi hem, dat
hij zijn werk voor enkele maanden zou verlaten, om naar
Rusland te reizen. Hij was van plan, om zijn gemeente in de
tussentijd, over te dragen aan de heer in de spreekkamer,
genaamd Rabbi Avraham Yeshaya Karelitz, die op alle
gebieden van de Tora bekwaam was. Wat de Chazon Ish aan
Rav Henkin vertelde was helemaal waar. Wanneer hij kon
studeerde hij!. Daarom werd hij de Chazon ish(Man van Visie).

GEBREK AAN GELOOF
Een rijke landeigenaar, die een feest wilde geven voor zijn vele
vrienden, besloot om een speciaal kledingstuk te laten maken.
Hij kocht het meest kostbare materiaal en huurde een
kledingmaker, om het kledingstuk voor hem te maken. De
kledingmaker deed zijn uiterste best om een speciaal gewaad te
produceren. Toen de rijke man op het feest verscheen, was
iedereen verbaasd en de schoonheid en het vakmanschap van
het gewaad werden geprezen. Een persoon echter was jaloers
op de lof, waarmee de kledingmaker, die het gewaad had
gemaakt werd overladen. Hij ging naar de rijke man en
beschuldigde de kledingmaker van het stelen van de erg
kostbare stof, van het niet gebruiken van al de stof in de creatie
van het gewaad. De rijke man was woedend. Hij riep de
kledingmaker en zei,

''De stof die ik je gaf was vier meter lang, maar toen ik het
gewaad opmeette, vond ik dat het minder was dan drie
meter''. De kledingmaker zei, dat de beschuldiging verkeerd
was. ''Élk stuk van het materiaal, dat je me gaf is in het
gewaad''. Hij ging verder met het uitleggen, hoe het extra
materiaal nodig was voor de vele plooien, vouwen en
overlappingen, die het pak mooi maken. De rijke man
accepteerde de uitleg niet. ''Ik wil de ongebruikte stof terug!'',
eiste hij. Toen hij zag dat al zijn uitleg geen indruk op de man
maakte, vroeg de kledingmaker naar het gewaad. Hij begon
de draden uit te halen en de zomen los te maken. “Wat ben
je aan het doen”, schreeuwde de man. “Je ruineert mijn
meest waardevolle pak!”. “Met je koppigheid,'' antwoordde
de kledingmaker, “is het gewaad uit elkaar halen en het terug
brengen naar zijn originele vorm, de enige manier om je
gerust te stellen. Nu zal je het opmeten en zien, dat ik gelijk
had. Dit is de prijs, die je moet betalen voor het gebrek aan
geloof in mij!'.
ELKE HANDELING MAAKT EEN VERSCHIL
Eens kwam er een arme man naar het huis van een rijke
man, en hij vroeg om oude kleren. De mensen van het huis
hadden medelijden met hem en zeiden tegen hem om naar
de zolder te gaan, en dat hij alle kledingstukken kon nemen
die pasten. De arme man ging naar de zolder, vond enkele
oude kleren en maakte een bundel. Hij had nu een stuk touw
nodig, om zijn bundel vast te maken. Rondkijkend, zag hij
een touw gebonden rondom een nagel. De rest van het touw
liep door de vloer van de zolder. Zonder na te denken, pakte
hij zijn zakmes en sneed een stuk touw om zijn bundel vast
te maken. Plotseling hoorde hij een enorm gekraak onder
hem. Iedereen kwam rennend naar de zolder. ''Weet je wat
je hebt gedaan?'', schreeuwden ze. "Je hebt onze meest
mooie en dure kroonluchter gebroken!''. ''Maar ik heb alleen
een klein stuk touw genomen'', zei de arme man, zichzelf
verdedigend. ''Aan dit stuk touw hing de dure kroonluchter'',
antwoordden ze bitter. ''Door het snijden van dit stukje touw,
viel de kroonluchter op de grond en is in stukken gebroken,
en het is niet meer te maken!''. De les is: Zelfs een schijnbaar
onbelangrijke handeling(voor het goede of kwade), kan een
heel belangrijk verschil maken!.
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Kids Parasja

Wanneer gij komt in het land, dat de Eeuwige, uw God, u ten erfdeel geven zal en gij het in bezit neemt en
daarin woont, dan zult gij van de eerstelingen van alle vruchten van de bodem, die gij zult inzamelen van
het land, dat de Eeuwige, uw God, u geven zal, nemen, en in een mand doen en naar de plaats gaan, die
de Eeuwige, uw God, verkiezen zal om daar zijn naam te doen wonen. (Deu 26:1-2)
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