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September bidden voor Vitaliy & Alexandra Obrevko, leiders van de Joodse
Adventistische gemeente in Kiev. De vertalers van deze Shabbat Shalom
nieuwsbrief en het Web Tijdschrift Kol Shofar. Laten we bidden voor Vitaliy
& Alexandra en hun bedieningen.
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NIEUWS

SJANA TOVA

ZOOM BIJEENKOMST MET RICHARD ELOFER

Daar we nu in Elloel zijn, de laatste maand van het Joodse
burgerlijke jaar, is het tijd om te denken aan onze Joodse
vrienden aan wie we een goed en gelukkig nieuwjaar zullen
wensen.
In het Hebreeuws is het simple een warm ‘’Sjana Tova’’.
Misschien is het tijd om een kaart of geschenk---iets speciaals
om het nieuwjaar te markeren, voor te bereiden.

Een bijeenkomst is georganiseerd door Mona Jones van
onze Londense Vriendschapsbediening. Deze bijeenkomst
met het thema “Messiaans Jodendom” zal gehouden
worden Maandag 7 September om 7:00 pm (Londen, UK
tijdzone). Deze bijeenkomst zal zijn op het Zoomplatform,
en je kan het bijwonen via je, smartphone of tablet. Als je
geïnteresseerd bent om deel te nemen, klik HIER
of stuur een bericht naar Richard Elofer (email zie hier
bovenaan links).

SHALOM ADVENTURE MAGAZINE WEBSITE AAN HET WERK
We zijn altijd blij om goed nieuws te ontvangen, en deze week komt het goede nieuws van Jeff Zaremsky, directeur van het
Shalom Adventure Magazine die gepubliceerd is op het web. Hij zegt in zijn laatste email: Onderaan is een krachtige getuigenis
die ik heb ontvangen van een stel die diensten bijwoont via de livestreamdiensten van de Beth-El Shalom gemeente, als gevolg
van het Shalom Adventure Magazine: “Hadassah had liefde voor God’s woord vanaf de tijd, dat ze een klein kind was.
We hebben vaak de noodzaak om de Sjabbat te onderhouden, besproken.
Over de jaren hebben we verschillende predikanten en een evangelist gevraagd over de noodzaak de Sjabbat te onderhouden
en niemand heeft ooit een duidelijk antwoord gegeven, waarom de Christelijke wereld op Zondag in de plaats aanbidt. Het is
mijn eigen fout, dat we niet gestopt zijn met het aanbidden op Zondag, ook al heb ik altijd geloofd, dat er geen bijbelse vers is
dat de Zondagaanbidding ondersteunt.
“Hadassah is geïnteresseerd in alles, dat de Hebreeuwse/ Joodse cultuur voor een langere tijd raakt. Ze was op zoek naar lessen
in het Hebreeuws en vond Shalom Adventure Magazine. Ze begon met Hebreeuwse lessen en keek naar andere geestelijke
inhoud op de website. We hebben samen naar verschillende preken gekeken en een van ze ging over het onderhouden van de
Sjabbat. Die preek raakte me en ik moest voor mezelf achter de waarheid komen, zonder met een predikant te praten. Ik wist al
wat ze me zouden vertellen.
Ik deed onderzoek om te achterhalen wat de oorsprong was en toen ik mijn eigen onderzoek deed, was er geen weg terug. “Het
was een preek door Rabbi Jeff en de stem van de Heilige Geest was het keerpunt. Het spijt me, dat ik dit niet eerder heb
gedaan’’.

MEER GETUIGENISSEN
De Pandemie heeft aan elke gemeente grote gelegenheden gegeven om livestream te aanbidden en om zelfs meer mensen
te bereiken dan gewoonlijk. Daarom zouden we het fijn vinden om verhalen te ontvangen van je gemeenten. We zullen de
locaties en namen veranderen, dus men hoeft niet bang te zijn om geïdentificeerd te worden.

GEBEDSVERZOEK
Jeff Zaremsky gaat een boek uitgeven en verzoekt onze gebeden voor de keuze van een uitgever. Hier is zijn boodschap:
“Ik ben pas klaar met het schrijven van een boek. Een grote uitgever overweegt het uitgeven van het boek. Ik waardeer jullie
gebeden voor God’s will betreffende het uitgeven en distribueren van dit boek’’. Laten we bidden voor dit project.
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ִּֽכי־תֵ ֵצֵ֥א
De Tora beschrijft-de enige toelaatbare manier, waarop een, in
strijd gevangen genomen vrouw, kan trouwen. Wanneer een
man twee vrouwen huwt, en de minst favoriete vrouw de
eerstgeboren zoon baart, dan is het recht van deze zoon, om
een dubbele portie te erven, beschermd tegen de wens van de
vader, om het kind van de favoriete vrouw te begunstigen. De
straf voor een rebelse zoon, die onvermijdelijk zal ontaarden in
een monsterlijke crimineel, is steniging. Een lichaam moet niet
aan de galg blijven, gedurende de nacht. omdat er een heilige
ziel in woonde. Verloren eigendom moet terug naar de
eigenaar. Het is verboden voor mannen, om vrouwenkleren te
dragen en vice versa. Een moedervogel mag niet samen met
haar eieren weggenomen worden. Rond het dak van een huis
moet een hek worden gebouwd. Het is verboden om een
mengsel van zaden te zaaien, om met een os en een ezel
samen te ploegen, of om wol en linnen te combineren in een
kledingstuk. Een kledingstuk met vier hoeken moet gedraaide
draden, tsietsiet op de hoeken hebben. Wetten, betreffende
onwettige relaties worden opgesomd. Wanneer Jisraël ten
oorlog trekt moet het kamp geleid worden door regels van
spirituele reinheid. Een gevluchte slaaf moet niet naar zijn
meester teruggebracht worden.

ONZE ERFENIS
Dit gedeelte van de Tora bevat ongeveer 74 nieuwe mitswot
(geboden) en daarom spreken we in dit hoofdstuk niet over al
deze wetten in de hoop dat iedereen terug zou gaan naar de
tekst van de Tora om deze voor zichzelf te lezen. De tekst van
de Tora nodigt het volk van God uit om eerlijk te zijn wat betreft
de erfenis en het erfdeel. ‘’Zo zal het geschieden, ten dage als
hij zijn zonen zal doen erven wat hij heeft, dat hij niet zal
vermogen de eerstgeboorte te geven aan den zoon der
beminde, voor het aangezicht van den zoon der gehate, die de
eerstgeborene is’’, (Deuteronomium 21:16). God kent de
menselijke natuur en zijn neigingen tot bevoorrechting heel
goed. Het is heel gemakkelijk om meer van een van zijn
kinderen te houden dan van de andere, om verschillende
redenen. De Tora geeft het voorbeeld van Ja’akov die een heel
bijzondere liefde voor Josef had, dat gevolgd werd door een
dramatische afwijzing van Joseef door zijn broers. De volgende
vraag die in deze tekst wordt gesteld is wat zullen we aan onze
zonen en dochters meegeven uit dit leven. Voor sommige
mensen is het heel belangrijk om materiële veiligheid voor hun
kinderen na te laten, daarvoor werken ze heel hard. In acht
nemend wat ze van hun ouders hebben gehad.
Niemand zal zeggen, dat het niet goed is, het is goed om aan
onze kinderen na te laten wat we zelf niet hadden toen we jong
waren, maar er zijn veel belangrijkere dingen waarmee we
zorgvuldig moeten zijn om aan onze kinderen als erfenis na te
laten, als we ze weer voor de eeuwigheid willen zien

Rente voor een lening vragen aan een Jood is verboden. Het
volk van Jisraël mag geen beloften maken. Een werker mag
van het fruit, dat hij oogst eten. Scheiden en trouwen zijn
wettig. Voor het eerste jaar van het huwelijk, is een echtgenoot
vrijgesteld van deelname aan het leger, blijft thuis en verblijdt
zich met zijn vrouw. Gereedschap mag niet in beslag
genomen worden, want dit weerhoudt de schuldenaar, om te
voorzien in zijn onderhoud. De straf voor het ontvoeren, voor
eigen profijt is de dood. Het verwijderen van de tekenen van
tsara'at van de overledene is verboden. Zelfs voor een
achterstallige lening, moet de schuldeiser het onderpand
retourneren, als de schuldenaar het nodig heeft. Lonen van
arbeiders moeten op tijd worden uitbetaald. De schuldige mag
niet onderworpen worden, door het straffen van een
onschuldig familielid. Bekeerlingen en wezen hebben speciale
beschermrechten, vanwege hun kwetsbaarheid. De armen
moeten een deel van de oogst krijgen. Een rechtbank kan
zweepslagen eisen. Een os moet men niet muilkorven, terwijl
het aan het dorsen is. Het is een mitswa voor een man, om te
trouwen met de weduwe van zijn broer, wanneer de
overledene geen nageslacht heeft achtergelaten. Gewichten
en maten moeten nauwkeurig zijn en eerlijk worden gebruikt.
De parasja eindigt met de mitswa, om de naam van Amalek te
verwijderen, want zij hadden misbruik gemaakt van het Volk
van Jsraël, ondanks dat ze wisten van de Exodus

De volgende vraag die in deze tekst wordt gesteld is wat zullen
we aan onze zonen en dochters meegeven uit dit leven. Voor
sommige mensen is het heel belangrijk om materiële veiligheid
voor hun kinderen na te laten, daarvoor werken ze heel hard.
In acht nemend wat ze van hun ouders hebben gehad.
Niemand zal zeggen, dat het niet goed is, het is goed om aan
onze kinderen na te laten wat we zelf niet hadden toen we jong
waren, maar er zijn veel belangrijkere dingen waarmee we
zorgvuldig moeten zijn om aan onze kinderen als erfenis na te
laten, als we ze weer voor de eeuwigheid willen zien. Een
spirituele erfenis. Sommigen van ons hebben het geluk om
binnen een familie van gelovigen te zijn geboren, met ouders
die hun over Liefde hebben onderwezen, hun naasten lief te
hebben, God lief te hebben, en over een liefdevolle God, vol
liefde voor ons, die voor ons zorgt. We werden geïnstrueerd
over de Bijbel en zijn geboden, over de Messias die
geaccepteerd heeft om voor ons te sterven. Dit is zeker de
grootste erfenis, die we hebben ontvangen, die we onze
kinderen kunnen nalaten. Daarom zegt de Joodse traditie, dat
het woord ‘’Vehayah” , waarmee ons vers begint, Simcha of
Vreugde aangeeft (Vayikrah Rabbah 11:7), het is het waard
om ons te verheugen, wanneer we als erfenis aan onze
kinderen onze meest waardevolle bezittingen nalaten. En dit
zijn onze kennis van God, Zijn Tora en Jesjoea HaMasjiach.
Op deze manier is er geen sprake van bevoorrechting, elk kind
is anders, elk kind is vrij om het te accepteren of te weigeren.
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Dit is hun eigen verantwoordelijkheid, maar als ouders is het onze
plicht om ons best te doen om onze kinderen te helpen om deze
liefdevolle God te accepteren en om met deze liefdevolle God te
leven.
DUBBEL DEEL VOOR DE EERSTGEBORENEN
Het Joodse volk, dat de Tora ontving en het ongeveer 3.500 jaar
heeft geïnterpreteerd, en op verschillende manieren gelezen en
geïnterpreteerd. Een van de manieren om de Bijbel te interpreteren
is het geven van al zijn waarde aan de Hebreeuwse taal en het
alfabet. Aangezien elke Hebreeuwse letter een numerieke waarde
heeft, dat gematria genoemd wordt, speelt met de numerieke
waarde van het Hebreeuwse alfabet. De Tora zegt over de
eerstgeborene: ‘’Maar de eerstgeborene, de zoon ……moet hij
erkennen door hem een dubbel deel te geven van alles wat het
zijne zal blijken te zijn’’, (Deu21:17). Volgens deze tekst, is het
een gewoonte van het Joodse volk, om een dubbel deel van de
erfenis te geven aan de eerstgeborenen. Het is niet alleen een
bevel uit de Tora, maar ze rechtvaardigen het ook door de gematria
van het Hebreeuwse woord voor "eerstgeborene", dit woord is ְּבכֹר
bechor een woord dat wordt gevormd door drie letters. De eerste
letter is  בBeet, dat is direct na Alef, de numerieke waarde van Alef
is 1, en de numerieke waarde van Beet, wordt verdubbeld tot de
waarde van 2. De tweede letter is  כKaf en volgt de letter Jood, de
numerieke waarde van Jood is 10 en de numerieke waarde van כ
Kaf, wordt verdubbeld tot de waarde 20. De derde letter is  רReesj
die de letter Koof volgt, de numerieke waarde van koof is 100 en
de numerieke waarde van  רReesj, wordt verdubbeld tot de waarde
van 200. Zo wordt het Hebreeuwse woord voor eerstgeborene
 ְּבכֹרgevormd met 3 letters, die de waarde hebben van 2, 20 en
200, waarbij elke letter de Hebreeuwse letter die voor gaat
verdubbelt. Dit komt bovenop het feit, dat het een mitswa van God
is om een dubbele portie aan de eerstgeborene te geven. We
moeten ook niet vergeten wat er achter dit idee zat, om niet alleen
ervoor te zorgen dat de eerstgeborene om welke reden dan ook
niet zou worden benadeeld, maar ook om de erfenis van het land
te behouden, dat bij de ingang van Kanaän onder de Israëlitische
families werd verdeeld.

HET TERUGBRENGEN VAN VERLOREN
VOORWERPEN
Één van de mitswot in de Parasja van deze week, is de
mitswa van Hasjavat Aveidah "het terug geven van een
verloren voorwerp", aan de rechtmatige eigenaar, de Tora
zegt inderdaad: ‘’U mag niet het rund of het schaap van uw
broeder zien als ze afgedwaald zijn, en u vervolgens aan uw
plicht onttrekken. U moet ze beslist naar uw broeder
terugbrengen. En als uw broeder niet dicht bij u woont, of
als u hem niet kent, dan moet u het binnen in uw huis
brengen, zodat het bij u is totdat uw broeder het zoekt en u
het hem terug kunt geven. Zo moet u ook doen met zijn ezel,
zo moet u doen met zijn kleren, ja, zo moet u doen met elk
verloren voorwerp van uw broeder, dat hij verloren heeft en
u vindt; u mag zich niet aan uw plicht onttrekken",
(Deuteronomium 22:1- 3). In de Parasja zien we een
verbinding tussen de mitswot naar elkaar en naar G-d.
Omgang met anderen en onze toewijding aan G-d, gaan
hand in hand. Je zou Mitswot tot je zaak moeten maken en
je zaak tot een mitswa!.- Hasjavat Aveidah - een verloren
voorwerp teruggeven in zijn spirituele vorm verwijst naar
‘’Tesjoeva", berouw. Dit is met name van belang in de
maand Elloel (de laatste maand van het Joodse jaar), want
Elloel is de maand van Tesjoeva, waarin Jisraeel moet
"terugkeren" naar Hasjeem en hem vragen, om ons naar
onze oorspronkelijke vorm van heiligheid en zuiverheid te
herstellen. Dat is het Joodse begrip van Rechtvaardiging
door geloof, G-d heeft de macht, om Jisraeel weer naar
oorspronkelijke heiligheid en zuiverheid te hertstellen, die hij
oorspronkelijk aan Adam gaf. Het is echt, alsof we nooit
gezondigd hadden. Alle lof voor de HEERE voor Zijn gunst
aan Jisrael. . Wanneer iemands ezel is verdwaald, moeten
we helpen, hoeveel meer moeten we helpen, wanneer een
persoon geestelijk verdwaald is. De Tora vervolgt: "U mag
niet de ezel van uw broeder of zijn rund zien als die
onderweg gevallen is, en u vervolgens aan uw plicht
onttrekken. U moet die beslist samen met hem overeind
helpen", (Deuteronomium 22:4).

Aan de vier uiteinden van het kleed dat u draagt moet u kwasten maken. (Deu 2:12 )
©Pinterest.com
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Als het een mitswa is, om een ezel te helpen, die door zijn zware
lading is omgevallen, hoeveel meer moeten wij een persoon
helpen die lichamelijk of geestelijk een helpende hand nodig
heeft. Een van de wijzen merkte op, dat de mitswa van Ahavat
Jisrael, "je naaste liefhebben als jezelf" ook geldt voor jezelf.
Men moet "liefhebben" en zijn persoonlijke spirituele behoeften
(jezelf) beschouwen, en eraan voldoen. Hetzelfde geldt als we
onze buurman, die geestelijk verloren is zien, dat wij hem
moeten helpen, in de geest van Hashavat Aveidah, "verloren
voorwerp", om terug te keren naar het juiste pad.

. Let op: de os eet niet echt meer dan de ezel; de ezel denkt
alleen van wel. En tot slot herinnert de rabbijn Packous ons
aan het advies van Rabbi Pliskin “schep niet op over wat je
bereikt hebt en wat je bezit als dat anderen jaloers zou
kunnen maken. Prijs iemand niet in het bijzijn van een ander,
die jaloers zou kunnen zijn op die persoon”. Hoe veel groter
zal de straf zijn voor diegenen, die geen vriendelijkheid tonen
naar diegene die het nodig heeft? (Vayikra Rabba 34:8).

MENG ZADEN EN LINNEN

Degenen die in een Joodse religieuze buurt lopen, hebben
gemerkt dat orthodoxe Joden altijd franjes (kwastjes) in de
hoek van hun kleding dragen. Sommigen laten ze zichtbaar
zijn voor alle ogen, en anderen verbergen ze in hun kleding,
dit is om trouw te zijn aan de mitswa beschreven in de Tora:
“Aan de vier hoeken van het bovenkleed waarin u zich hult,
moet u voor uzelf kwastjes maken", (Deuteronomium 22:12).
Het is een positieve mitsva, die hun op een positieve manier
waarschuwt om God te gedenken. Het is niet de eerste keer
dat Mozes dit bevel geeft, hij deed het al in het boek Bamidbar
(Numeri) 15, “HASJEEM sprak tot Mosje: Spreek BneeJisraeel en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf, al hun
generaties door, kwastjes moeten maken aan de hoeken van
hun kleren. Aan de kwastjes aan de hoek moeten zij een
blauw purperen draad bevestigen. Die zal voor u aan de
kwastjes zitten, opdat u, wanneer u hem ziet, aan al de
geboden van Hashem denkt en die doet, zodat u niet
uw eigen hart en uw eigen ogen zult onderzoeken, waar u als
in hoererij achteraan gaat; opdat u aan al Mijn geboden denkt
en die doet, en heilig bent voor uw God. Ik ben HASJEEM,
uw God, Die u uit het land Egypte geleid heeft, om u tot een
God te zijn. Ik ben HASJEEM, uw God”, (37-41). Als veel van
deze Orthodoxe Joden willen, dat de Tsietsiet zichtbaar is, is
dat omdat het vers zegt: "dus wanneer je naar ze kijkt, zul je
de mitswot van HASJEEM onthouden". Elke keer dat een
gelovige deze kwastjes ziet, herinnert hij zich dat hij een lid
van Gods volk is en zich anders moet gedragen dan iedereen
op straat, door te getuigen naar God in het onderhouden van
zijn geboden.

Aangezien er zoveel mitswot (74) in dit deel van de Tora staan,
zullen we niet over elk van hun schrijven, maar we kunnen er
twee benadrukken uit Deuteronomium 22, de eerste, over "het
niet mengen van zaden: "Gij zult uw wijngaard niet met tweeërlei
zaad bezaaien, opdat niet de gehele oogst van het zaad dat gij
gezaaid hebt, en de opbrengst van de wijngaard aan het
heiligdom vervalt’, (Deuteronomium 22:9). En ten tweede over
‘’het niet gebruiken van gemengd linnen in kleding’’; “Gij zult u
niet kleden met een kleed van tweeërlei stof, wol en linnen
tezamen’’, (Deuteronomium 22:11). Deze twee mitswot moesten
de Israëlieten aan hun speciale roeping in al hun activiteiten
herinneren, om eerlijk te blijven en niemand op te lichten.
OS EN EZEL
De Tora stelt: “Gij zult niet ploegen met een rund en een ezel
tezamen”, (Deut. 22:10). Nogmaals geeft aish.com ons een
andere waardering van joodse geleerden, ten eerste Ibn Ezra
legt uit dat dit verbod is ingesteld uit medelijden voor de ezel, die
zwakker is dan de os. De ezel is er niet op gebouwd om te
ploegen met de os. De Daas Zekainim licht een reden voor dit
gebod toe. Aangezien een os herkauwt en een ezel niet, zal de
ezel de pijn van jaloezie voelen, wanneer hij ziet dat de os eten
in zijn bek heeft, terwijl hijzelf niet te eten heeft. Rabbijn Chaim
Shmuelevitz's commentaar luidt: dit is een goede les in het
proberen te voorkomen dat anderen jaloers op ons worden. Als
we voorzichtig moeten omgaan met de gevoelens van een dier,
hoe meer met die van een ander person

TSIETSIET OF KWASTJES

Gij zult van uw broeder geen
rente nemen noch van geld
noch van levensmiddelen noch
van iets, dat men tegen rente
lenen kan. (Deu 23:19

©Freebibleimages
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HAFTARA Jesaja 54: 1-10
Vandaag lezen we de tekst uit Jesaja 54, en in het bijzonder vers 1. Deze vers is geciteerd door Rabbi Sja’oel, die vervolgens
een uitleg geeft. Het is een lange tekst, maar het is noodzakelijk om het te lezen om de tekst van Jesaja te begrijpen. (Galaten
4: 21-31). We willen hier bekennen, dat we deze tekst vele malen hebben gelezen, en we waren altijd geschokt en zelfs
gekwetst, dat deze tekst Jisraeel vergelijkt met Hagar en niet met Sara, omdat het in Genesis duidelijk is dat de zoon van de
belofte, Jitschak die de voorvader van Jisraeel zal worden, de zoon van Sara is, en niet Hagar. Genesis is ook duidelijk, dat
Hagar de afgewezen vrouw was. Hoewel Hagar met Avraham was getrouwd, was ze gescheiden en weggestuurd met haar
zoon Ismaël, die vervolgens een van de voorouders van de Arabieren en later van de islam werd. Het plotseling lezen in de
Apostolische Geschriften, dat Jisraeel wordt vertegenwoordigd door Hagar was daarom moeilijk te begrijpen. We begonnen
deze tekst van Galaten 4 alleen te begrijpen, toen we teruggingen naar Jesaja 54 en deze tekst bestudeerden, waarnaar Rabbi
Sja’oel verwees. Rabbi Sja’oel kende de Tenach heel goed - hij was een dokter in de wet; Daarom moeten we vanwege zijn
opleiding en geleerdheid luisteren naar wat hij te zeggen heeft over de teksten van de Tenach. Laten we dus de redenering
van Rabbi Sja’oel proberen te begrijpen. Hij heeft deze twee vrouwen van Jesaja 54: 1 duidelijk geïdentificeerd als Sara en
Hagar. De verlaten (gescheiden) vrouw, Hagar vertegenwoordigt Jisraeel, en de getrouwde vrouw, Sarah vertegenwoordigt de
kehila (/gemeente). Het lijkt erop, dat Rabbi Sja’oel Jesaja 54 beschouwt als een gelijkenis of een illustratie van Avraham’s
familie. Het is duidelijk, dat Avraham twee vrouwen had. De eerste was Sara die vanaf het begin met hem reisde. Ze was een
geboren familielid van Avraham en werd zijn vrouw toen hij met haar trouwde. Hagar was echter een tweede vrouw, hem door
de farao van Egypte gegeven als dienstmaagd - daarom wordt zij een Egyptenaar genoemd (Genesis 16: 1).
In het boek Genesis was Hagar niet de buitenvrouw van Avraham maar zijn vrouw (Genesis 16: 3
Dus als we terugkomen op de tekst van Jesaja 54, staat er geschreven: "Want meer zijn de kinderen van de verlatene dan de
kinderen van de getrouwde", (Jesaja 54: 1) - er zijn meer zegeningen voor de verlatene (Hagar of Jisraeel) dan voor de
getrouwde (Sara of kehila van Jesjoea).
De tekst blijft de verlaten vrouw of Jisraeel dan troosten: ‘’Wees niet bevreesd, want u zult niet beschaamd worden; wordt niet
rood van schaamte, want u zult niet te schande worden. Ja, u zult de schande van uw jeugd vergeten, en niet meer denken
aan de smaad van uw weddenschap. Want uw maker is uw man, HaSjeem-Tsewaot is Zijn Naam – en uw verlosser is de
Heilige van Jisraeel, de G-d van heel de aarde zal genoemd worden. Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest,
roept de HaSjeem u, de vrouw van de jeugd, die afgewezen was, zegt uw G-d. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, Maar
in grote barmhartigheid zal ik u bijeenbrengen. In de stortvloed van grote toorn heb ik voor uw mijn aangezicht een ogenblik
verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt HaSjeem uw Verlosser’’, (Jesaja 54: 2-8, ).
Wanneer we de allegorie van Rabbi Sja’oel volgen, begrijpen we deze tekst in de context van Avraham’s familie. Avraham
heeft een vrouw, Sara, die onvruchtbaar was, dus trouwde hij met een andere vrouw, de Egyptische Hagar, die een jonge
vrouw en de dienares van Sara was, om kinderen te krijgen. Maar nadat Hagar een jongen Ismaël had gebaard, beviel Sarah
vervolgens van Jitschak, het kind van de belofte. Sara vroeg vervolgens aan Avraham om Hagar en haar kind weg te sturen.
Na de dood van Sara nam Avraham een andere vrouw: Keturah (Genesis 25: 1). Wat heel interessant is, is dat de Joodse
traditie Keturah identificeert met Hagar. God blijft zijn volk liefhebben, zoals vergeleken met Hagar. We zijn verheugd over het
medeleven van God, dat nooit ophoudt: "Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal ik u
bijeenbrengen", (54: 7, HSV). Deze tekst is een bevestiging van de eeuwige en onvoorwaardelijke liefde van God voor Jisraeel
(54: 8).
________________________________________________________________________________________
BESORA - GOED NIEUWS - Apostolische Geschriften Handelingen

6; 1-7

In de tekst van de Parasja is God bezorgd en bezorgd om het geluk van elk lid van Gods volk. Daarom zien we, dat God de
armen, wezen en weduwen te eten wilde geven. Dezelfde zorg is in de Apostolische Geschriften, het woord weduwe(n) komt 32
keer voor in dit tweede deel van de Bijbel. Ja’akov, de broer van Jesjoea zei: "Religie die God, onze Vader, als zuiver en foutloos
aanvaardt, is dit: zorgen voor wezen en weduwen in hun nood", (Jakobus 1:27). ‘’Jesjoea zelf werd bewogen door de weduwen
die hij ontmoette’’, (Lukas 7:12; 18;3; 21:2). Een andere tekst van de Apostolische Geschriften is hoofdstuk 6 van Handelingen
van de Apostelen, een boek die de geschiedenis schetst van de eerste ontwikkeling van Jesjoea’s kehila (vergadering). In het
begin van hoofdstuk 6 wordt ons een uitdaging van de apostelen in de eerste kehila (vergadering) van Jesjoea in Jeruzalem
gepresenteerd. Hoewel Jeruzalem de hoofdstad van het Joodse volk was, leefden de meeste Joden in de diaspora. Ze werden
ongeveer zes eeuwen geleden naar Babylon gedeporteerd en ten tijde van Jesjoea en zijn kehila waren de grootste Joodse
gemeenschappen in Rome, Babylon en Alexandrië. Joden kwamen naar Jeruzalem voor de bedevaartfeesten, en de komst van
deze toeristen bracht Jeruzalem de belangrijkste bronnen: tienden en offers, en het geld dat in de stad werd uitgegeven voor de
religieuze diensten in de tempel en voor hun levensonderhoud. In feite was Jeruzalem geen rijke stad, en de meeste wezen en
weduwen moesten door liefdadigheidsinstellingen worden gesteund.
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Veel weduwen en wezen behoorden tot degenen die Jesjoea als de Messias accepteerden, geloven in de Messias was een hoop
in de Malchoet Hasjamajiem (Koninkrijk van God), op een beter toekomstig leven. De meeste van de weduwen die behoorden tot
degenen die Jesjoea als de Messias accepteerden, hadden geen middelen en de apostelen moesten een eerlijke verdeling van
de kleine hulpbronnen die ze in handen hadden, organiseren. Later zal Rabbi Sja’oel, die een naaste discipel van Rabbi Gamaliel
was, die een vurige gelovige van Jesjoea zal zijn, zal vanuit de diaspora een geldinzameling organiseren voor de “heiligen” van
Jeruzalem (1 Korintiërs 16: 1). Omdat de gemeenschap geloofde in de zeer snelle terugkeer van Jesjoea, werden de rijken van
Jeruzalem uitgenodigd, niet verplicht, om al hun bezittingen in dienst van de gemeenschap te stellen (Handelingen 2: 44-45). Zo
hadden ze wat middelen om te delen met de mensen in nood. Deze distributie was echter niet gemakkelijk, en hoewel de apostelen
van verre controleerden wat er tijdens deze distributies gebeurde, waren sommige mensen niet blij: ‘’En toen in die dagen de
discipelen talrijker werden, ontstond er gemor bij de Grieks sprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij de dagelijkse
verzorging verwaarloosd werden’’, Handelingen 6:1). Laten we niet vergeten, dat de Notsriem (gemeenschap van Jesjoea later
zal worden vertaald als Christenen) ongeveer tienduizend mensen in Jeruzalem waren. Ze vormden een groot deel van de
bevolking en accepteerden het concept van tsedaka om de armen te voeden. Dit werd beschouwd als een mitswa uit de Tora. Dus
de discipelen van Jesjoea hadden dezelfde bezorgdheid voor weduwen, wezen en in het algemeen voor iedereen in nood. De
talmidim (discipelen of apostelen) van Jesjoea leerden van hem, dat het belangrijk was om voor de armsten en zwaksten van de
gemeenschap te zorgen. Dus hoewel deze eerste gemeenschap niet rijk was en aan het begin van haar missie stond, wilde ze
zorgen voor de kleinsten en de armsten van de gemeenschap. De taak was zo groot, dat de apostelen niet in staat waren om de
mensen te dienen die nodig waren en tegelijkertijd de boodschap van Jesjoea aan de bevolking van Jeruzalem te prediken, daarom
gaat de tekst verder door te zeggen: “En de twaalf riepen het volledige aantal van de discipelen en zei: 'Het is niet juist dat we de
prediking van het woord van God om tafels te dienen, opgeven''', (2). Zij gaven een zeer wijze raad. “Daarom, broeders, kies uit u
zeven mannen van goede naam, vol van de Geest en van wijsheid, die wij voor deze taak zullen aanstellen. Maar we zullen ons
wijden aan gebed en de bediening van het woord", (3-4). Het was de eerste poging om de gemeenschap van gelovigen te
organiseren. Dit herinnert ons aan de ervaring van Mosje in de woestijn die alles deed als de enige leider, totdat Jetro hem de
wijze raad gaf om Gods volk te organiseren en leiders aan te stellen. De apostelen waren de leiders van deze nieuwe
gemeenschap, maar ze pasten al heel vroeg enkele principes van "democratie" en van gezamenlijke beslissingen toe. In feite zijn
de commentatoren van mening, dat de eerste grote raad van de kerk wordt beschreven in Handelingen 15, maar we kunnen het
belang van de raad van Handelingen 6 niet verminderen of bagatelliseren. De apostelen, als leiders van de gemeenschap,
verzamelden een grote bestuurlijke vergadering en legden hun ideeën voor aan deze bijeenkomst van gelovigen. De tekst zegt;
‘’En dit voorstel vond bijval bij de gehele menigte, en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en heilige Geest, Filippus,
Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaüs, een Jodengenoot uit Antiochië’’, (Handelingen 6:5 NBG). Het waren niet de
apostelen die de zeven eerste diakenen (dienaren) uitkozen, maar de vergadering verzamelde zich en kozen Stefanus, Filippus,
Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus. We weten niet hoe deze verkiezing verliep, maar het is duidelijk, dat ze de
bijeenkomst organiseerden in een soort benoemingscommissie en toen ze de nieuwe leiders, 'diakenen' genaamd, hadden
geselecteerd en benoemd, legden ze deze nieuwgekozen mensen voor aan de apostelen. ‘’Zij [de benoemingscommissie]
plaatsten deze mannen voor de afgezanten [de apostelen]; en na te hebben gebeden, legden ze hen de handen op", (Handelingen
6: 6). De verkiezingen waren succesvol, ze vertrouwden de Ruach Hakodesh en hij zegende het proces en deze mensen. De
benoemingscommissie kiest mensen die toegewijd waren aan God en die hun plicht met succes vervulden. De keuze van deze 7
mannen, werd goedgekeurd door de apostelen, zij ontvingen de eerste Semikhah (wijding) uit de handen van de apostelen die
voor elk van hen baden. Hoewel een van hen, Stefanus, de eerste martelaar in Jeruzalem zal zijn(Hand 7), waren deze mensen
instrumenten in Gods hand om de gemeenschap te helpen groeien in aantal(Hand 8:12; 38), en geestelijk sinds hij verkondiger
was van het Goede Nieuws en zijn vier dochters profetessen waren in de Kehilla(Hand 21:8-9). Na deze verkiezing en de dienst
van de 7 diakens hebben we nooit meer een klacht gehoord van de Hebreeuwse of Hellenistische weduwen. Meer nog, de
verkiezing was zo succesvol en de dienst aan de weduwen en wezen was zo goed georganiseerd, dat hun liefde en eenheid een
krachtig getuigenis was in Jeruzalem en de gemeenschap nog meer dan ooit hielp te groeien: ‘’En het woord Gods wies en het
getal der discipelen te Jeruzalem nam zeer toe en een talrijke schare van de priesters gaf gehoor aan het geloof’’, (Handelingen
6:7)

INSPIRATIE HOEK
___________________________________________________________________________________________________
Lees Jesaja 58, u die beweert kinderen van het licht te zijn. U moet het vooral keer op keer lezen, die terughoudend waren om
zichzelf lastig te vallen met de behoeften van de armen. U wiens harten en huizen zo krap zijn om een thuis voor daklozen te
bouwen, lees het; u die wezen en weduwen onderdrukt ziet worden door de ijzeren hand van de armoede en gebogen door
hartvochtige wereldlingen, lees dit. Bent u bang, dat er een beïnvloeding komt in uw familie dat u meer tijd zal kosten, lees dit.
Uw angsten kunnen ongegrond zijn, en er kan elke dag een zegen komen, verricht en gerealiseerd door u. Maar zo niet, als er
extra arbeid is vereist, kunt u een beroep doen op de Ene die heeft beloofd: “Dan zal uw licht doorbreken als de ochtend en uw
gezondheid zal spoedig voortspringen’’. (2T 35).
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VERTELLINGEN EN TRADITIE

ZEVEN WERELDWONDEREN

Het verhaal wordt verteld van een klas studenten die gevraagd werden om hun lijst te schrijven voor de moderne "Zeven
Wonderen van de Wereld". Veel van de studenten hadden onder meer meegeteld: 1. De Grote Piramides van Egypte, 2. Taj
Mahal, 3. Petra, 4. Het Panama Kanaal, 5. Empire State Building, 6. Machu Picchu, 7. De Chinese Muur, 8. Chichen Itza (
een Maya piramide), 9. Romeinse Colosseum, Een meisje was traag om haar lijst in te leveren. Toen ze werd ondervraagd
door de docent, antwoordde ze, “Er zijn er zoveel maar ik denk, dat de “Zeven Wereldwonderen” zijn: 1. zien, 2. horen, 3.
aanraken, 4. proeven, 5. voelen, 6. lachen en 7. liefhebben”.

WIE LEIDT JE LEVEN
Het verhaal wordt verteld van een jongeman die een Rabbijn ontmoette. Hij droeg de hoofdbedekking en kleding van een
oosterse religie. Hij vroeg naar zijn naam en de jongeman antwoordde met een Sanskrietnaam van 15 letters. De Rabbijn
vroeg of hij getrouwd was en de jongeman antwoordde: "Nee, maar ze zullen binnenkort een vrouw voor me kiezen". Toen
vroeg hij waar hij vandaan kwam en wat zijn ouders deden en wat zijn vroegere naam was. De jongeman kwam uit een klein
stadje in Pennsylvania, zijn ouders waren kleermakers en zijn vroegere naam was duidelijk Joods. De Rabbijn vroeg verder:
"Waarom ben je weggegaan van je eigen erfgoed en hoe ben je betrokken geraakt bij je huidige levensstijl?". De jongeman
antwoordde: “Mijn vader dwong me om naar de synagoge te gaan, om een Jarmulka (kippa) te dragen; mijn ouders werkten
altijd en waren nooit thuis; Ik heb me bij de groep aangesloten tijdens mijn studie aan de universiteit". En toen gaf de Rabbi
zijn inzicht: ‘’Als je vader je had gezegd met iemand te trouwen die Joods is, zou je hebben tegengesproken en zeggen dat
hij je leven beheerst, toch laat je ze een vrouw voor je kiezen. Je had er bezwaar tegen, dat je vader je vertelde een Jarmulka
te dragen, maar je liet je nieuwe religie je hoofdbedekking en kleding kiezen. Je bent boos op je ouders omdat ze niet thuis
voor je waren, maar je had er geen bezwaar tegen, dat ze 14 uur per dag werkten zodat je naar de universiteit kon - dus
vertel me dit! Waarom ging je na school niet naar de kleermakerij van je ouders om te helpen, zodat ze niet 14 uur per dag
hoefden te werken en eerder naar huis konden?". De les is, dat we van tijd tot tijd een gebrek aan consistentie hebben.

EEN DIEF
Sam de dief, zoals hij door iedereen werd genoemd, kwam een dag, gedurende de maand Elloel naar de rabbi. ''Rabbi, ik
heb een portemonnee, vol geld gevonden. Ik zou willen, dat u me helpt om de eigenaar te vinden, zodat ik de portemonnee
terug kan geven, en zo voer ik een mitswa van het retourneren van een verloren voorwerp aan de rechtmatige eigenaar, uit''.
De rabbi, een beetje verrast, maar onder de indruk om te zien, dat Sam zijn wegen verbetert, verzekert hem dat hij een
melding zal maken in de synagoge, zodat Sam in staat zal zijn de portemonnee te retourneren en om zo een erg belangrijke
mitswa uit te voeren. Een poosje nadat Sam was vertrokken, ontdekte de rabbi, dat 'hij zijn horloge miste. Hij liet Sam
onmiddellijk komen en zeker weten, hij had het in zijn zak. ''Ik kan je niet begrijpen!'', zei de rabbi. ''Eerst kom je, om een
verloren portemonnee te retourneren, en dan steel je mijn horloge!. Ik begrijp je helemaal niet!". ''Wat valt er te begrijpen?'',
antwoordde Sam. ''Het is een mitswa om een verloren voorwerp te retourneren. Maar het is zaken doen, wanneer het om
stelen gaat!''.
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Kids Parasja

Als gij ziet, dat het rund of een stuk kleinvee van uw
broeder verdwaald is, zult gij u aan de zorg daarvoor niet
onttrekken; gij zult het zeker aan uw broeder terugbrengen.
(Deu 22:1)
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