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Parasja van de week 

aF'úti yKiä 
Kie Tisa   

PARASJA:         Sjemot  30:11 - 34:35 

  
HAFTARA :        1 Koningen 18:1-39 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

                                      BESORA:           Lucas 21:1-4  
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LATEN WE SAMEN BIDDEN 
 

We bidden elke week voor de Joodse Vriendschapsbediening en hun 

partners. Ik stel voor, dat onze vrienden van 1 tot 7 Maart bidden voor 

Mark Hart, leider van de Joods Adventistische bediening in Baltimore, 

Verenigde Staten. Laten we bidden voor zijn bediening. 
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SJABBAT IN RHYL, WALES 

Sjabbat 7 Maart was een geweldige Sjabbat in Rhyl in Wales. 

Predikant Robson Gondim heeft goed werk gedaan, om uitnodigingen 

te sturen naar gemeenten in de omstreken en er zijn veel bezoekers 

gekomen.  

De dag begon met de Sjabbatschool over Daniel 9, daarna was de 

aanbidding over Israel en de kerk volgens Galaten 4:22-31, en na een 

goede lunch ging de middag samenkomst over de missie van 

verzoening volgens Jesaja 40 en Malachi 4.  

Leden drukten hun tevredenheid uit over deze bijzondere Sjabbat, en 

willen, dat Dr Richard Elofer terugkomt voor een andere dag van 

fellowship.   

POERIM THEMAS ONDERZOCHT IN KIEV, OEKRAINE 
 

De "Beit Shalom" Joods Adventgemeente van Kiev kwam samen op 9 Maart, om over belangrijke thema's te discussiëren van het 
verhaal van Koningin Ester, en om in het bijzonder de gebeurtenissen te gedenken, die leidden naar deze historische feestdag, zoals 
vastgelegd in het boek van Ester, dat het enige boek in de Bijbel is, waarin G-d niet wordt vermeld.  
Het woord “Poerim” betekent “loten”, als In het loten om een beslissing te nemen. Haman moest beslissen welke dag de Joden van het 
Perzische Rijk  zouden worden vermoord, en daarom trok hij loten. Hoewel God niet wordt vermeld In het boek van Ester, was Hij zeker 
aan het werk achter de schermen van deze gebeurtenissen en redde Zijn volk door hen de overwinning te geven over hun vijanden. 
Deel van de overdenking van de "Beit Shalom" gemeente ging over de waarschuwingen, die werden genegeerd en de vijandelijke 
invallen van assimilatie, die leidden tot deze kalmte. Gemeente leider Vitaly Obrevko vertelde het verhaal van Purim, die de aandacht 
van de luisteraar trok naar het belang van het gehoorzamen van G-d's geboden. Als het hele Joodse volk de roep om Babylon te verlaten 
en terug te keren naar Jeruzalem ter harte had genomen, hadden ze het dodelijke gevaar gesteld door Haman in Perzie vermeden.  
Zo'n roep om uit Babylon te gaan is relevant voor ons vandaag, omdat het de noodzaak om terug te keren naar G-d en Zijn Tora 
vertegenwoordigt, dat zal leiden tot het verwijderen van onnodige maskers van onze gezichten, waarachter we onze ware identiteit 
verbergen. Dan komt G-d vanuit de schaduwen en openbaart Zichzelf in al Zijn glorie. Na de preek was er een lezing van de Megillah 
van Ester in het Hebreeuws, en de zegen van de kinderen die aanwezig waren. De gasten werden toen uitgenodigd voor een heerlijke 
maaltijd buffet, waarna er een quiz plaats had, waarbij er boeken geschonken werden bij de juiste antwoorden.  Zoals het de gewoonte 
is van de Beit Shalom gemeente, was er een speciale muziek gast uitgenodigd om een concert te geven als speciaal evenement. De 
ontdekking van de jonge saxofonist Christian Demianov was een echte traktatie, hij gaf een virtuoze uitvoering van beroemde werken, 
dat adembenemend was en betoverde de blije emoties van het evenement. Poerim is het laatste feest op de Joodse kalender, dat 
betekent dat een nieuwe cyclus van bijbelse feesten binnenkort zal beginnen. In minder dan een maand zal het Joodse volk Pascha 
vieren, het feest, dat de bevrijding van de slavernij viert en de Uittocht uit Egypte gedenkt. Zoals het onze traditie is, zal de Beit Shalom 
gemeente deze evenementen vieren met een Pascha Seder. Om deel te nemen aan onze levendige gemeente en om op de hoogte te 
blijven van onze toekomstige evenementen en vieringen, volg onze posts op Instagram en Facebook  
 
 
 

 

 

NIEUWS 

  

https://mailchi.mp/581e48debf14/resources-from-the-global-mission-centers-1299564?e=4a0286e679
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https://mailchi.mp/581e48debf14/resources-from-the-global-mission-centers-1299564?e=4a0286e679
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https://mailchi.mp/581e48debf14/resources-from-the-global-mission-centers-1299564?e=4a0286e679
https://mailchi.mp/581e48debf14/resources-from-the-global-mission-centers-1299564?e=4a0286e679
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Mosje houdt een volkstelling door elke zilveren halve sjekel te 
tellen, die door alle twintigjarigen en ouder, bijgedragen werd. 
Mosje wordt bevolen om een koperbassin voor de Misjkan te 
maken. De vrouwen schenken het noodzakelijke metaal. De 
formule van de zalving met olie wordt gespecificeerd, en Gd 
draagt Mosje op, om deze olie alleen te gebruiken voor het 
wijden van de Misjkan, zijn gebruiksvoorwerpen, Aharon en 
zijn zonen G-d selecteert Bezaleel en Oholiav als 
hoofdvaklieden voor de Misjkan en zijn gebruiksvoorwerpen. 
Het  Joodse volk wordt bevolen, om de Sjabbat als eeuwig 
teken te houden, dat G-d de wereld heeft geschapen. Mosje 
ontvangt de twee Stenen tafelen van het Verbond, waarop de 
Tien Geboden zijn geschreven. De gemengde menigte die 
Egypte samen met het Joodse volk verliet, raakte in paniek 
toen de afdaling van Mosje vertraging opliep, en dwong 
Aharon een gouden kalf voor hen te maken om te aanbidden. 
Aharon probeerde de tijd te rekken, mede door te  proberen 
hen te vertragen G-d vertelt Mosje om onmiddellijk naar het 
volk terug te keren, en dreigt iedereen te vernietigen en een 
nieuwe natie vanuit Mosje op te richten.  Wanneer Mosje het 
kamp van de afgod-verering ziet, breekt hij de stenen tafelen  
en vernietigt het gouden kalf. De zonen van Levi melden zich 
aan om de overtreders te straffen, 3.000 mensen worden 
terechtgesteld. Mosje beklimt de berg, om te bidden voor 
vergiffenis voor het volk, en G-d accepteert zijn gebed. Mosje 
zet de Misjkan op en de wolk van G-ds glorie komt terug. 
Mosje vraagt G-d om hem de regels te tonen, waarmee hij de 
wereld leidt, maar slechts een klein gedeelte van dit verzoek 
wordt ingewilligd. G-d vertelt Mosje om nieuwe stenen tafelen  
te maken en openbaart hem de tekst van het gebed, dat 
Goddelijke genade zal afsmeken. Afgoden verering, het 
gemengde huwelijk en de combinatie van melk en vlees zijn 
verboden. De wetten van Pesach, eerstgeborenen, de eerste-
oogst, de Sjabbat, Sjavoe’ot en Soekkoot worden 
onderwezen. Wanneer Mosje afdaalt met de tweede set 
stenen tafelen, is zijn gezicht verlicht, als gevolg van het 
contact met het Goddelijke. 
 
 

 
 

 

 
 

Parasja 

aF'úti yKiä 
Exodus/ Sjemot 30:11 - 34:35 

 

LEZING PARASJA KIE-TISA 
 

Wanneer Joden elke Sjabbat de Sefer Tora in hun synagogen 
openen, zijn degenen die als eerste het voorrecht hebben om 
uit de Tora te lezen de Kohaniem en de Levieten. Daarom 
vraagt de lokale Rabbijn eerst of er een Koheen in de gemeente 
is, zo ja, dan moet de rabbijn hem de eerste lezing geven. 
Gewoonlijk leest elke parasja in 7 delen. De eerste twee delen 
worden gelezen door de Koheen en Leviet, en de 5 resterende 
delen worden gelezen door het gewone volk van Israël, de 
Rabbijn zou er een kunnen zijn. Er is echter opgemerkt, dat er 
in Parasja Kie-Tisa 139 verzen zijn, en de eerste twee lezingen 
nemen 92 verzen in beslag! De resterende vijf lezingen samen 
bevatten slechts 47 verzen! Waarom wordt de meerderheid van 
de Parasja gelezen door de Koheen en Levi? Het antwoord van 
de chachamim van Israël is, dat de enige stam die het Gouden 
Kalf niet aanbad, de stam van Levi was, van wie de Koheen en 
Levi afstammen. Dit is de reden, dat de wijzen van Israël de 
Parasja verdeelden, zodat het hele verhaal van het Gouden Kalf 
zou worden gelezen door de Koheen en Levi, wiens voorouders 
niet betrokken waren bij de zonde van het Gouden Kalf! Iemand 
anders oproepen voor het lezen van deze tragische episode zou 
beschamend zijn, het zou een herinnering zijn aan de vreselijke 
zonde van hun voorouders. 
 

DE TERUGKEER VAN MOSJE 

 
De Joodse traditie heeft de terugkeer van Mosje van de berg 
geplaatst, terwijl ze op dat moment het Gouden Kalf aanbaden. 
Mosje ging terug naar de Sinaï om de tweede reeks van de 10 
geboden te halen. De Joodse traditie zegt, dat Mosje terugkwam 
op Jom Kippoer en aan zijn volk aankondigde dat God hun hun 
zonde van het Gouden Kalf vergaf. Dit is de reden, dat het 
bouwen van de Misjkan begrepen wordt als het leren aan Israël 
over de vergeving van de aanbidding van het gouden kalf leert. 

ISRAËL   EN DE MISJKAN 
 
Nadat G-d Israël had bevolen de Tempel te bouwen, eindigt de 
vorige parasja Tetsawe met de wijding van Aharon, de 
Kohaniem. 
 

 

© Freebibleimages.com 

 

En zodra hij de legerplaats genaderd 

was en het kalf en de reidansen zag, 

ontbrandde de toorn van Mosje; hij 

wierp de tafelen uit zijn hand en 

verbrijzelde ze aan de voet van de berg. 

(Exo 32:19) 
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 En precies aan het begin van deze parasja zei de H-R- tegen 
Mosje dat Israël hem toebehoort, daarom worden de woorden 
"losgeld voor zijn leven" gebruikt. Op dezelfde manier is de 
Tempel een woonplaats voor de Heer, het volk van Israël 
behoort hem toe, en er is en zal altijd een sterke relatie zijn 
tussen de natie Israël en de Misjkan (Tabernakel). "De Here 
sprak tot Mosje: Wanneer gij het getal der Israëlieten bij de 
telling opneemt, dan zullen zij, ieder voor zijn leven, aan de 
Here een zoengeld geven, wanneer men hen telt, opdat er 
onder hen geen plaag zij bij de telling", (Exodus 30:11-12). 
Vanaf het begin van de beschrijving van de Misjkan, wordt ons 
geleerd dat het werk of de duur van de Tempel en het leven 
van het volk van Israël met elkaar verbonden zijn, er is geen 
scheiding tussen de Misjkan en de mensen en hun 
leiderschap. Het Sanhedrin bevindt zich naast het altaar en het 
doel van het altaar is om gerechtigheid, rechtvaardiging, 
Sjalom en Kedoesja aan de mensen van G-d te brengen. 
Rabbijn Hirsch zegt: "In dezelfde geest, nu deze instructies zijn 

voltooid, wordt de mitswa van "een Halve Sikkel" gegeven, 

zodat toekomstige generaties moeten weten, dat de natie en 

Misjkan één eenheid vormen. 

 

GEMEENSCHAPPELIJK VERENIGD 

 

De gevraagde half-sjekel donatie leert, dat niemand van de 
gelovigen zichzelf als compleet moet beschouwen (half-
sjekel). Hij moet weten, dat hij zich moet verenigen met het 
collectieve volk van G-d. Want als er vrede en eenheid is onder 
G-d's volk, schijnt hun licht onder de naties. Het was een 
belangrijke daad om deel uit te maken van Israël. Door deze 
1/2 sjekel te geven, leerde een persoon de waarde van het zijn 
van B’nee-Israël, dit wekt in hem een gevoel van eigenwaarde 
op en hij beschouwt zichzelf als de belichaming van zijn natie. 
Rabbijn Hirsch voegt eraan toe, dat hij op dat moment wordt 
gevraagd om een belangrijke les te leren: "Niet door zijn 
loutere bestaan, door voor zichzelf te leven, is er betekenis en 
waarde aan zijn persoonlijkheid; niet door zijn bestaan en 
plezier van het leven wordt hij een integraal deel van het volk.  
Het loutere feit van zijn bestaan geeft hem zelfs niet het recht 
op zijn eigen bestaan. Alleen hij die geeft en bijdraagt is 
belangrijk, alleen hij die geeft en bijdraagt verkrijgt het recht op 
zijn eigen voortbestaan, alleen hij die bijdraagt zoals van hem 
wordt verlangd, krijgt een rechtmatige plaats onder zijn 
medeschepselen, die door G-d met leven zijn gekroond en 
verwerft een rechtmatige plaats in de gemeenschap van zijn 
natie.  Alleen hij die zijn bijdrage doet, heeft recht om bij het 
aantal kinderen van Israël te worden gerekend. Het moment, 
dat hij probeert geteld te worden zonder zijn bijdrage te leveren 
en het recht opeist om voor zichzelf te leven zonder een 
bijdrage te leveren, op dat moment verliest hij zijn 
bestaansrecht om een deel van het volk van G-d te zijn". 
(Hirsch 2008). 
 

 

 

EEN JOODSE QUORUM 
 
Volgens de Joodse traditie is het verboden, om het aantal 
Joden rechtstreeks te tellen. Dit is de reden, dat het zelfs 
vandaag de dag, moeilijk is, om het nauwkeurige aantal Joden 
in elk land te weten.  David deed een volkstelling door het volk 
van Israël te tellen en werd gestraft voor het feit, dat er een 
plaag uitbrak en velen stierven, (2 Samuël 24) David had toen 
berouw en kreeg vergiffenis voor de zonde van het tellen van 
zijn volk, en de pest hield op. Uit deze titel Kie-Tisa komt de 
gebruikelijke uitdrukking Nasa Rosj (het hoofd tellen), voor het 
tellen van een massa mensen.  David had toen berouw en 
kreeg vergiffenis voor de zonde van het tellen van zijn volk, en 
de pest hield op. Uit deze titel Kie-Tisa komt de gebruikelijke 
uitdrukking Nasa Rosj (het hoofd tellen), voor het tellen van 
een massa mensen. Het woord nasa in de zin van tellen komt 
nooit op zichzelf voor, zonder specificatie van de te tellen 
dingen, daarom zegt rabbijn Hirsch, van de Joodse traditie 
nasa rosj dat het een spreekwoordelijk getal is, dat "totale-
som" betekent. Joden zijn voorzichtig om op een niet-directe 
manier geteld te worden. Wanneer we bijvoorbeeld in een 
synagoge willen zien of er tien joden aanwezig zijn voor een 
Minjan (quorum), gebruiken we het volgende couplet van de 
Psalmen: "Hosjia et amecha uvarech et nachlatecha uraim 
vnasaim ad haolam". ‘’Verlos dan uw volk en zegen uw erfdeel, 
weid hen en draag hen tot in eeuwigheid’’, (Psa 28:9). Deze 
vers bestaat uit tien woorden. Door een woord aan elke 
persoon toe te wijzen, kunnen we het aantal aanwezige 
mensen weten. 

 
VERSCHILLENDE OFFERS 

  

De Tora zegt; ‘’Ieder “Kol” die tot de getelden gaat behoren 
van twintig jaar oud en daarboven, zal de heffing voor de 
Hasjeem geven’’, (Exodus 30:14). Deze vers gaat niet over de 
Halve Sjekel maar over een ander offer, aangezien het woord 
in deze vers Teroema is, een welwillend offer. De Halve Sjekel 
was geen vrijwillige bijdrage, het was een verplichting om 
indirect het volk van Israël te tellen. Rabbijn Hirsch bevestigt, 
dat deze vers niet over de Halve sjekel gaat, hij zegt dat het 
woord offer, gebruikt in deze vers, Teroema is, dat in verband 
staat met het Heiligdom. Hij zei, ‘’Het is een afzonderlijke plicht 
om bij te dragen aan de eis van het Heiligdom, zonder dat een 
bepaald bedrag wordt vastgesteld”. Deze interpretatie wordt 
aangegeven door de herhaling van eerder gegeven informatie 
en door het feit, dat vers 14 begint met het woord ‘’Kol’’ wat 
een nieuw idee aanduidt, en ook omdat dit offer in het 
volgende vers ‘’Et Teroema HaSjeem’’ wordt genoemd, het 
woord ‘”Et” introduceert het directe object van het werkwoord; 
maar in vers 14 wordt gewoon een ‘’teroema HaSjeem’’, elke 
teroema, een niet gefixeerde hoeveelheid genoemd. Volgens 
de Joodse traditie wordt in deze parasja drie donaties 
genoemd, twee vaste donaties van een halve sjekel, en een 
niet gespecificeerde donatie, het bedrag wordt overgelaten 
aan de vrije wil van elk individu.  
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Deze drie donaties zijn; 1.Een vaste donatie (v.12,& 16) van 

een halve sjekel, gemaakt ter wille van een volkstelling, de 

opbrengst van deze donaties werd gebruikt voor het maken 

van de holtes van de balken en de pilaren van het Heiligdom.  

2. De tweede, vaste donatie (vers 15), van een halve sikkel 

was ook een gebod voor alle tijden, de Korban Tsavor , (het 

offer aangeboden voor de gemeenschap) en de opbrengst 

werd gebruikt om te voorzien in de gemeentelijke offers, waar 

rijk en arm een gelijk aandeel in hadden. Dit offer   moest altijd 

uit donaties van het lopende jaar worden betaald. Deze  was 

de "halve sjekel" donatie, die jaarlijks in Adar (februari -maart) 

werd gedoneerd – de maand net voor de maand van Nissan, 

de ma and van Pesach. Dus elk jaar, op de 1e Nissan, 

herdacht de vernieuwing van het offer van de natie, de bouw 

van het Heiligdom, die op de 1e Nissan begon. (Yerushalmi, 

Shekalim 1:1). 3.De derde donatie is geen vastgestelde 

belasting maar een offer (v.14). Het was een mitswa voor 

altijd. Elke donor gaf volgens de vrijgevigheid van zijn hart, 

zoals bij het eerste offer voor de bouw van de Misjkan, was 

het doel het onderhoud van de Heiligdom -structuur. (16). Dit 

wil zeggen, het is een bijdrage aan de Kaparah van de 

gemeenschap, niet de Kaparah van de individuele gever, het 

is geen bijdrage op Jom Kippoer wanneer  de verzoening voor 

elk individu is. Daarom is ook dit offer geen donatie die alleen 

in de tijd van de volkstelling wordt gedaan, maar een offer dat 

elk jaar wordt gedaan. Rabbijn Hirsch zegt: "ieder mens is 

verplicht een jaarlijkse bijdrage van een halve sjekel te doen 

om de kosten van de gemeentelijke offers te dekken". (2008). 

Een ander punt hier over de reden voor de schenking van de 

Halve Sjekel van vers 16, is het bevel om boetedoening te 

doen, “De rijke zal niet meer noch de arme minder dan een 

halve sikkel opbrengen, om die te geven als heffing voor 

Hasjeem ter verzoening voor uw leven. En gij zult het geld der 

verzoening van B‘nee Jisraeel  nemen en het bestemmen voor 

de dienst in de tent der samenkomst; het zal voor B’nee 

Jisraeel tot een gedachtenis zijn voor het aangezicht des 

Hasjeem ter verzoening voor hun leven’’, (Exodus 30:15-16). 

En deze bijdrage aan het heiligdom is hetzelfde voor iedereen, 

rijk en arm. Het weerspiegelt het symbolische karakter van de 

bijdrage die is vastgesteld op een halve sjekel.  

 
 
 
 
 

 
 

Als elk van hen het geheel van wat er van hem wordt verlangd 
verwezenlijkt, dan wegen de honderden en de duizenden van 
het juiste gewicht niet meer op G-d’s schaal, dan de centen van 
de armen, de centen van de armen zijn in alle opzichten gelijk 
aan de honderden en de duizenden van de rijken.  De rijke man 
kan niet meer geven, en de arme man hoeft niet meer dan een 
halve sjekel te geven. G-d en Zijn Heiligdom meten niet de 
werkelijke, maar de relatieve omvang van de bijdrage; de 
bijdrage wordt gewaardeerd in verhouding tot de totale 
capaciteiten en middelen van de donor.  Wie naar vermogen en 
middelen zijn uiterste best doet om het doel van G-d's Heiligdom 
te bevorderen, heeft daarmee zijn eigen halve sjekel als 
symbolische bijdrage op G-d's altaar geplaatst. 
 

 
REDDING VAN GOD 

 
Één van de thema's van deze parasja is, dat de ''redding van 
God in een oogopslag komt'', (Midrash Netzavim). We zien aan 
de verering van de Eigel Hazahav (Gouden Kalf), dat een 
extreem voorbeeld is dat, hoe ver we ook gevallen zijn of hoe 
onrein we ons ook voelen, er altijd een mogelijkheid tot 
vergeving is. G-d is in staat om ons te redden wanneer hij dat wil 
naar aanleiding van ons berouw en de terugkeer naar hem. 
Daarom hebben we geen reden om ooit onze hoop op verlossing 
te verliezen. Verlossing is altijd mogelijk, niet ver af. Dit is de les 
van het reinigingswater van het koperen bekken, dat in onze 
parasja wordt beschreven. ‘’Hasjeem sprak tot Mosje: Gij nu zult 
een vat van koper maken met een voetstuk van koper, voor de 
afwassingen, het plaatsen tussen de tent der samenkomst en 
het altaar, en daar water in doen’’’, Exo 30:17-18). Dit 
waterbassin aangelegd voor de zuivering van de Kohaniem 
voordat ze de heilige plaatsen binnengaan, herinnert de 
Kohaniem die in het heiligdom dienen eraan, dat ze de geëerde 
positie van hun priesterschap niet hebben bereikt op grond van 
heilig gedrag en een heilige levenswijze die al is bereikt. In plaats 
daarvan dienen zij in het heiligdom als afgezanten van de natie, 
strikt op basis van de kwaliteiten die zij vertegenwoordigen: Ze 
moeten voor de ogen van de natie de heiliging van het leven 
vertegenwoordigen, dat de Bijbel van de natie verlangt. Maar 
sinds ze schoon moesten zijn door het water van het bekken, 
was het een demonstratie dat ze vrijgesteld waren van zonden, 
ze waren zondaar zoals iedereen onder het volk Israël. 
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De eeuwige zeide tot Mosje : Houw u 

twee stenen tafelen gelijk de eerste, dan 

zal Ik op de tafelen de woorden schrijven, 

die stonden op de eerste tafelen, welke gij 

verbrijzeld hebt. (Exo 34:1) 
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HAFTARA 
1Koningen 18:1-39 

God heeft zijn grote profeet Elia gevraagd om met de koning te spreken en deze afvalligheid te stoppen en een einde te 
maken aan de droogte. Obadia werd gekozen om Elia aan de koning voor te stellen, en zij ontmoetten elkaar: ‘’Toen Obadja 
onderweg was, zie, Elia kwam hem tegemoet. Hij herkende hem, wierp zich met zijn gezicht ter aarde”, (1 Koningen 18: 7a,) 
Obadia herkende hem, omdat hij hem kende, Elia was zijn meester, zijn leraar, en met veel eerbied verwelkomde hij hem 
maar met verbazing: “en zei: 'Bent u het, mijn heer Elia?' ”, (1 Koningen 18: 7b,). Hoe durft Elia, die al enkele jaren 
ondergedoken was, te verschijnen voor de koning? Obadja wilde Elia niet aan Achab introduceren: "Maar hij zei: Wat heb ik 
gezondigd, dat u uw dienaar in de hand van Achab geeft om mij te doden?", (1 Koningen 18 : 9,). Obadja wist precies wat 
voor soort relatie Elia met God had, hij zei: “..... terwijl ik van u wegga, dat de Roeach Hasjeem u wegnam, ……”. (1Ko 18:12). 
"Maar zodra ik van u wegga; de Roeach Hasjeem [letterlijk een" wind van God "die een gevestigde uitdrukking in de Tenach 
is om de geest van God aan te duiden]. 

In vers13 zei Obadja tegen Elia dat hij, omdat hij honderd profeten redde en voedde, het verdient om gered te worden en Elia 
niet te introduceren bij Izebel, de wrede koningin. Het feit, dat in vers 13 specifiek wordt gezegd dat "Izebel de profeten van 
Hasjeem afslachtte" is een bewijs dat Iezevel (Izebel)  de profeten doodde en niet Achab, dus alleen Izebel was schuldig 
(Malbim). Er is een commentaar dat zegt, dat als God regen in het land wilde brengen om de droogte te beëindigen, het niet 
alleen was vanwege de zevenduizend (1 Koningen 19:18; Rom 11: 4) die niet voor Baäl hebben gebogen, maar ook vanwege 
veel anderen die zich realiseerden, dat de hongersnood en het gebrek aan regen te wijten was aan hun zonden, dus hadden 
ze berouw. 
Voordat hij de priesters van Baäl uitdaagde, kondigde Elia aan de koning, dat de droogte zou stoppen. Op geen enkele manier 
zou de koning geloven dat deze regen niet het gevolg was van een natuurlijke oorzaak, maar van God kwam, daarom heeft 
Elia het een paar dagen eerder aangekondigd. 
De blindheid van de koning is erg sterk, Elia is de getrouwe (gelovige), en hij wordt ervan beschuldigd de onruststoker te zijn. 
“Bent u degene die Israel in het ongeluk stort?”, (1Koningen 18:17, HSV). Achab is degene die afgoderij naar Israël heeft 
gebracht, maar hij is zo blind dat hij niet meer ziet waar het probleem is. Elia aarzelt niet om de waarheid tegen de koning te 
zeggen: ‘’Maar u en het huis van uw vader, doordat u de geboden van Hasjeem verliet en achter de Baals aan gegaan bent’’, 
(1 Konings 18:18, HSV). Elia is een moedige man, hoewel hij later bang zal zijn om gedood te worden door Izebel, is het dit 
soort mannen en vrouwen die de wereld nodig heeft. 
Elia daagt vervolgens de koning, de valse priesters en profeten en het volk van Israël uit: “Welnu, laat heel Israël naar mij 
toekomen, bij de Karmel.Laat alle vierhonderdvijftig profeten van Baäl bij me komen, en ook alle vierhonderd profeten van 
Asherah, die door Izebels aan t hof zijn opgenomenl’’, (19). De uitdaging wordt aangenomen: "Achab stuurde boden naar alle 
stammen van Israël en liet ook alle profeten bij de Karmel bijeenkomenl", (20). 
Dan begint de beroemde uitdaging: het was een mislukking voor de priesters en profeten van Baäl. Maar nadat Elia het altaar 
had voorbereid en Hashem had aangeroepen: “Het vuur van Hasjeem viel en verteerde het brandoffer - en het hout, de stenen 
en het stof - en likte het water op dat in de geul lag. Toen alle mensen het zagen, vielen ze op hun gezicht en zeiden: 'Hasjeem, 
hij is God! Hasjeem, hij is God!’”, (1 Koningen 18: 30–39). Een groot succes van Elia dat hem zal helpen om Israël te zuiveren, 
ook al moet hij wegrennen om er zeker van te zijn dat Achab en Izebel hem niet zouden doden. Laten we niet vergeten, dat 
hoewel Elia niets in de Bijbel heeft geschreven, hij een van de grootste profeten van Israël was, groot genoeg om het voorrecht 
te hebben om te worden overgezet zonder te sterven. 
 
 

 
 

_______________________________________________________________ 
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BESORA - GOED NIEUWS  - Apostolische Geschriften -  Lucas 21:1-4 
 

De parasja vangt aan met het verzoek van een speciale donatie van een halve sjekel. Deze offergave was niet de Tienden, 

waar een ieder naar zijn inkomen moest geven, rijken geven meer dan de armen. De specificiteit van dit “offeren aan Hasjeem” 

is, dat iedereen in Israël precies dezelfde hoeveelheid van een halve Sjekel moest geven, de rijke en de arme allen hetzelfde. 

Deze Mitswa herinnert ons aan een gebeurtenis in de bediening van Jesjoea: Hij was in de Beet Hamikdasj (tempel) in 

Jeroesjalajim, verblijvend in een klein hoekje van het Huis van Aanbidding, kijkend naar de mensen die hun toewijdingen 

deden. De Besora van Lucas zei: “Toen Hij opkeek, zag Hij de rijken hun gaven in de offerkist werpen. Hij zag ook een 

behoeftige weduwe twee koperstukjes daarin werpen, en zeide: 'Waarlijk, ik zeg u, deze arme weduwe heeft meer dan allen 

daarin geworpen. Want deze allen hebben van hun overvloed iets bij de gaven geworpen, maar zij heeft van haar armoede 

haar ganse levensonderhoud erin geworpen'”, (Lucas 21:1–4). 
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Het is altijd een verleiding voor een religieus persoon om zijn godsdienstigheid te tonen. Vooral wanneer mensen rijk zijn.  Het 
is goed om te laten zien, dat zij gezegend zijn door God en als zij zijn gezegend dan komt dat omdat zij veel geld aan God 
geven, maar deze donaties kunnen niet geheim zijn, iedereen moet weten hoe gul ze zijn.  Jesjoea kent het hart van iedereen, 
vooral het hart van een rijke. Het is Jesjoea die zei: “Voorwaar, ik zeg u, een rijke zal moeilijk het Koninkrijk der Hemelen 
binnengaan. Wederom zeg ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het 
Koninkrijk Gods binnengaat”, (Mattheus 19:23–24).  Op het eerste gezicht kunnen we denken, dat het volgens deze woorden 
onmogelijk is voor een rijke om het Koninkrijk van God binnen te gaan, maar in feite is het niet onmogelijk, het is moeilijk, niet 
onmogelijk. Er wordt gezegd, dat "het oog van de naald" een illustratie of metafoor was om een zeer smalle poort in Jeruzalem 
aan te duiden. Volgens deze  gezegde, werd deze poort gebruikt door de belastinginners om precies te weten wat de kooplieden 
die in Jeruzalem arriveerden in hun bagage en op hun lading op hun kamelen hadden. Deze poort was alleen voor kamelen en 
de kamelen moesten neerknielen om de poort binnen te gaan. Het doel van dit knielen, was om de kamelen van al hun goederen 
te ontlasten om er zeker van te zijn, dat de belastingen werden betaald op alles voordat ze de stad Jeruzalem binnen kwamen. 
Maar er is geen bewijs, dat deze poort in Jeruzalem bestond. Sommigen hebben in deze uitdrukking slechts een metafoor 
gezien om te leren, dat het voor een rijke bijna onmogelijk is om het koninkrijk van God binnen te gaan. Dezelfde soort metafoor 
is in de Talmoed, waar geschreven staat over “een olifant die door het oog van een naald gaat”, (Berachot 55b). We hebben 
nooit een olifant in Jeruzalem gezien, en het zou  voor een olifant veel moeilijker zijn om door deze poort te gaan dan voor een 
kameel.  "Het romantische idee, dat het oog van de naald de naam was van een smalle poort in de stadsmuur heeft geen 
historische grondslag.  Het beeld is opzettelijk grotesk”. Het antwoord van Jesjoea gaat duidelijk over de mogelijkheid van God 
wanneer alles voor mensen onmogelijk is. "Het antwoord ligt in het erkennen, dat het menselijke onmogelijke mogelijk is voor 
God. Redding wordt niet verdiend, noch door rijkdom, noch door armoede; het koninkrijk van God verwerpt  alle menselijke 
waardering en mogelijkheden”. (IVP-NBC).  In de Besora van Lucas keek Jesjoea naar de mensen die hun toewijdingen aan 
het doen waren in de Tempel en het waren tegengestelde mensen, een arme weduwe en een rijke zakenman. Natuurlijk kwam 
de rijke zakenman naar de Tempel met een grote zak met munten, het was belangrijk voor hem om lawaai te maken om door 
iedereen gezien te worden. De arme weduwe was in de Tempel als een religieuze en vrome dame. Het was niet de eerste keer 
dat ze naar de Tempel kwam, ze had niets, alleen het rekenen op God voor haar toekomst en haar voortbestaan. Ze had niets, 
alleen een paar munten om wat brood te kopen en te sterven. Niemand werkte voor haar, niemand was er om haar geld te 
geven, er was geen sociale zekerheid of pensioen, maar voor haar, moest God eerst gediend worden, daarom kwam ze om 
God te geven wat ze had. Jesjoea’s conclusie was duidelijk, de rijken die naar de Tempel kwamen gaven van hun overvloed, 
alleen de weduwe gaf alles wat ze had, ‘’vanuit haar armoede zette ze alles erin, waarvan ze moest leven’’. Daarom zal ze 
beloond worden voor wat ze had gedaan. Hoe zit het met ons? Er is nog een andere les die we kunnen trekken van dit verhaal 
van de Besora parallel met de Parasja van deze week. De parasja eindigt met de herinnering aan het verbond, dat God maakt 
met het volk van Israel, een heel speciaal verbond, dat God met geen ander volk heeft gemaakt: “Hij zeide: Zie, Ik sluit een 
verbond; in het bijzijn van uw gehele volk zal Ik wonderen doen, zoals niet gewrocht zijn op de gehele aarde en bij al de volken; 
(Exo 34:10 NBG).  Dan hebben we een herhaling van enkele wetten gegeven in de Tora: het tweede gebod, “Gij zult u geen 
gegoten goden maken.” (17); de viering van Pascha : ““Het feest der  Matsot. ongezuurde broden zult gij onderhouden ”, (18), 
Het vierde gebod: Zes dagen zult gij arbeiden, maar op den zevenden dag zult gij rusten; 21. En tussen deze geboden zei God 
tegen Israel, tegen zijn volk: “en men zal niet met ledige handen voor mijn aangezicht verschijnen.”, (20). De weduwe van dit 
verhaal uit Lukas is alleen een Mitswa aan het uitvoeren, ze kende de Tora, ze wist wat er geschreven was in de wet van Mosje 
. “en men zal niet met ledige handen voor mijn aangezicht verschijnen.’’. Hoewel ze geen bezittingen had, niet genoeg geld om 
te leven, om eten te kopen, kwam ze naar de Tempel om God te aanbidden. Een toegewijde vrouw, die zeker dagelijks komt, 
maar wanneer ze komt aanbidden, komt ze niet met ‘lege handen’ voor God, dit betekent zonder enig offer voor Hasjeem, ook 
al heeft ze heel weinig, ze deelt het met God. Zelfs meer, Jesjoea zei: “maar zij heeft van haar armoede haar ganse 
levensonderhoud erin geworpen. (Luk 21:4). We kunnen verrast zijn om te zien, dat veel mensen in onze dagen de Heer komen 
aanbidden met ‘lege handen’. Zonder iemand te beteugelen, schijnt het dat veel mensen komen aanbidden zonder een offer te 
brengen aan de Heer. Sommigen dachten, dat ze omdat ze tienden teruggaven, dit betekent tien procent van hun inkomen, en 
dat dit meer dan genoeg was, dus ze geven  geen andere offers of donaties, denkende dat de Heer tevreden is met alleen onze 
tienden. Het is goed om tienden te geven, het is ook een mitswa geboden door de Heer, en wanneer we dit gebod niet uitvoeren, 
dan beroven we van Hasjeem: “‘Zal een mens God beroven ? Maar gij berooft Mij, en zegt: Waarin beroven wij U? In de tienden 
en het hefoffer. (Mal 3:8), laten we hier opmerken, dat Hasjeem hier spreekt over tienden en offers. Offers moet volgen op 
tienden. Tiende is een verplicht bedrag, maar offeren is vrij, iedereen moet geven wat hij kan geven of beslist in zijn hart. Maar 
er moet een offer zijn. Het is heel goed mogelijk, dat we niet genoeg hebben om van te leven, zoals deze weduwe uit Lukas 
21, maar zelf onder deze omstandigheden tonen we God, dat we hem vertrouwen. We hebben niet genoeg om te leven, dat is 
oke, God kan dit begrijpen, maar iedereen kan een gulden, 50 cent of zelfs 25 cent geven. Gewoon een symbolisch bedrag om 
Hasjeem aan te tonen, dat we niet met ‘’lege handen’’ komen. Het geven van een offer is ook een bewijs hoeveel we de Heer 
waarderen voor wat Hij voor ons heeft gedaan. 
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VERTELLINGEN EN TRADITIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPIRATIE HOEK  -  

Mij werd getoond, dat de registrerende engel een getrouwe weergave maakt van elk offer dat aan God is opgedragen, en in de 

schatkist wordt geplaatst, en ook van het uiteindelijke resultaat van de middelen die op deze manier zijn geschonken. Het oog 

van God neemt kennis van elke cent gewijd aan Zijn zaak, en van de bereidheid of terughoudendheid van de gever. Het motief 

bij het geven is ook vastgelegd. Die zelfopofferende, gewijde personen die aan God de dingen teruggeven die van Hem zijn, zoals 

Hij van hen verlangt, zullen beloond worden volgens hun werken. (Christian Service 221). 

 

WAAROM HEBBEN WE TWEE OGEN? 

 Als klein kind, vroeg de voormalige Lubavitcher Rebbe, Rabbi 

Yosef Yitzchak Schneerson, aan zijn vader, ''Waarom heeft G-d 

ons met twee ogen geschapen?. Tenslotte kan ik zelfs met een 

oog zien?. Zijn vader antwoordde, ''Een persoon heeft twee ogen 

nodig, zodat hij met zijn linker oog, naar zichzelf kijkt, om zijn eigen 

fouten te zien en ze te corrigeren. Naar een andere persoon, 

echter, moet men altijd kijken met het rechter oog-----met 

compassie en vriendelijkheid''.   

NIEMAND BELDE 
 

Aaron faalde in het verdedigen van de principes, toen hij Israel 
toestond, om een gouden kalf te bouwen en de eren, ik heb een 
verhaal gelezen over mensen, die anderen niet bijstaan in een 
periode van crises. 13 Maart, 1964. 3:15 am, Vrijdagmorgen, 
Eenenvijftig jaren geleden. Dit is de datum, dat Kitty Genovese, 
dichtbij haar Queens, NY huis, dood was gestoken. Over een 
periode van een half uur, keken de buren(de NY Times, vermeldde 
38 personen) -----en niemand belde de politie. Alhoewel de 
aanvaller wegging, na haar twee keer te hebben gestoken, ging 
niemand haar helpen. Hij kwam twee keer terug, om de daad af te 
maken. De NY Times publiceerde een artikel, twee weken later, 
getiteld, ''Achtendertig Die de Moord Zagen, Maar Belden de 
Politie niet''. Toen ze gevraagd werden, waarom zij de politie niet 
hadden gebeld, antwoordde een buur, "Ik wilde me er niet in 
mengen''. Later onderzoek wees uit, dat er waarschijnlijk alleen 12 
buren waren, die getuigen waren van het tafereel, maar niemand 
had de hele reeks van 3 aanvallen gezien - en niemand had de 
politie gebeld. De buren zagen elkaar en gingen ervan uit, dat 
iemand anders zeker de politie moest hebben gebeld. 
 

DAG VAN VERGIFFENIS 

De zonde van de Gouden Kalf was zo ernstig, dat G-d de hele 

natie wilde vernietigen, maar Mosje smeekte tot G-d voor genade. 

De dialoog tussen Mosje en G-d, wordt uitvoerig verteld in de 

Parasja. Na het breken van de Tafelen, bad Mosje voor veertig 

dagen. Hij beklom de Berg Sinai weer, waar hij nog veertig dagen 

bleef en keerde terug met de tweede set Tafelen. De dag, dat hij 

van de berg kwam met de tweede set Tafelen, en de vergiffenis 

van G-d, was het Jom Kippoer.  Dus, Jom Kippoer werd een 

eeuwige dag van vergiffenis en verzoening. 

 

ETEN VOOR DE ARMEN 

Rabbi Yitschak Elchanan Spector, Rabbi van Kovno, collecteerde 

eens liefdadigheid, om te voorzien in voedsel en hout voor 

verwarming voor de armen. Hij kwam bij het huis van een van de 

rijke mensen in zijn gemeente, die ook een Tora geleerde was. 

Rabbi Yitzchak Elchanan vertelde hem de reden van zijn komst en 

vroeg voor zijn contributie. De rijke man gaf een kleine contributie. 

Toen de rabbi opmerkte hoe klein de gift was, vergeleken met wat 

hij in staat was te geven, antwoordde de rijke man, ''Zoals u weet, 

breng ik veel van mijn tijd door, met het studeren van de Tora. Dit is 

mijn contributie aan onze gemeente. Laat andere rijke mensen, die 

de Tora niet studeren, de gemeente helpen met het vervullen van de 

mitswa''.   De rabbi, zijn teleurstelling tonend, antwoordde, ''Uw 

antwoord herinnert mij, aan het volgende verhaal; Gedurende de 

Russische-Japanse oorlog, werd elke Russische inwoner 

opgeroepen, om een minimun van tien roebels, bij te dragen voor de 

oorlogkas.  Officieren van de Tsaar kwamen het geld van de 

inwoners van een van de dorpen, collecteren. Iedereen verzamelde 

op het stadhuis en de officieren vertelden hun, hoe belangrijk het 

was, om mee te doen en een minimum van tien roebels te 

contribueren. De een na de ander, melden de boeren, hun 

contributies van tien roebels. Een arme boer echter, stond op en 

meldde dat hij 100 roebels geeft!. Iedereen was gechoqueerd.  “Hoe 

bent u in staat om zo'n groot bedrag te geven?”, werd hem gevraagd. 

De boer legde uit, ''Een poos geleden, werd ik voor een rechter 

gebracht en kreeg ik een boete van 10 roebels. Toen ik de rechter 

zei, dat ik het geld niet had, veroordeelde hij me tot een maand in 

de gevangenis. Nu, berekende ik, als een maand in de gevangenis 

10 roebels waard is, dan zouden 10 maanden in de gevangenis 100 

roebels waard zijn!. Ik ben bereid om 10 maanden te zitten, dat zou 

tellen als mijn contributie van 100 roebels aan het Russische leger!. 

Toen men dit hoorde, barstte iedereen in de kamer, in lachen uit.  

“Hetzelfde is met u'', concludeerde Rabbi Yitzchak Elchanan. ''Uw 

studie van de Tora zal de armen van onze stad helpen, zoals het 

zitten van de boer in de gevangenis, het Russische leger zal helpen!. 

Het is waar, het studeren van de Tora is erg belangrijk, maar het zal 

een behoeftige persoon, niet minder hongerig maken of warmer 

gedurende de winter. Men kan zichzelf niet verontschuldigen van het 

geven van liefdadigheid, door het openen van de Tora. Men moet 

zijn zaken openen en geven!''.   
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Kids  Parasja 

 

 

En de volgende morgen vroeg offerden zij brandoffers en 
brachten vredeoffers, en het volk zette zich neer om te eten 

en te drinken; daarna stonden zij op om vreugde te 
bedrijven. (Exo 32:6) 

 


