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NIEUWS

Laatse Uitgave van deze Nieuwsbrief
Wij willen onze lezers informeren, dat Parasja Wajachel-Pikoedeei, dat het boek Exodus/Sjemot
compleet maakt op 13 Maart, de laatste geproduceerde en verzonden nieuwsbrief zal zijn door het
Wereld Joodse Adventistische Vriendschapscentrum.
We begrijpen de frustratie van onze lezers, in het bijzonder van de leiders van de Joodse
Adventgemeenten, echter 8 jaren van vorige uitgaven van de nieuwsbrief kunnen gevonden worden
op onze website:
https://wjafc.globalmissioncenters.org/
Vergeet niet, dat om toegang te hebben tot het materiaal, gepubliceerd op deze website, je je moet
registreren en toestemming krijgen om toegang te krijgen.
We zijn een stel boeken aan het ontwikkelen betreffende de Parasjot, Haftarot en Apostolische
Geschriften, om zodoende de nieuwsbrief te vervangen. Genesis en Exodus zijn al uitgegeven, en
we zijn bezig om Leviticus, Numeri en Deuteronomium zo spoedig mogelijk uit te geven.
VOLGENDE JOODSE VIERING

We weten, dat precies een maand na Poerim het feest van Pesach of Pascha komt. Dit feest is de eerste
op de religieuze kalender van Israel, daar de maand Nisan de eerste maand van het jaar is. In feite is de
eerste van Nisan het beginpunt dat de data van al de feesten van het jaar vastlegd. Pesach is niet op de
eerste Nisan, maar op de 15e Nisan. De 14e Nisan wordt Erev Pesach (vooravond van Pascha), genoemd.
Dit jaar, 2021 is EREV PESACH vastgesteld op Sjabbat 27 Maart, en Zondag 28 Maart is de eerste dag
van het feest. Dit betekent dat Joden twee achtereenvolgende dagen Sjabbat zullen hebben. Voor
Orthodoxe Joden is de traditionele viering van Pascha op Erev Pesach verdeeld in twee delen: 1) Dienst
in de synagogue, en 2) Viering van de Seder Thuis. Dit is waar in normale tijden, maar dit jaar zullen
veel Joden hun viering beperken tot hun huis met hun gezin. In de Joods Adventistische
Vriendschapsbediening is het goed om zich te richten op de Seder thuis gevierd. Dit jaar hebben we de
gelegenhied om onze thuis-seder ervaring online te delen met onze Joodse vrienden. Veel synagogen
organiseren een gemeente Seder voor mensen die alleen thuis zijn en voor niet-praktiserende Joden die
niet weten hoe de Seder te vieren. Deze viering van de Seder kan normaliter een geweldige gelegenheid
zijn om Joden te ontmoeten of Joden uit te nodigen bij ons thuis of ons gebouw om Seder te vieren.
Nog maar 3 weken voor Pascha, het is tijd om een lijst voor te bereiden van Joodse v rienden en een
uitnodigingskaart om gereed te zijn hun uit te nodigen naar je Seder, een week voor het evenement. Het
is niet nodig mensen lang voor het evenement uit te nodigen, want wanneer je ze nu uitnodigt, is er een
grote kans dat ze het zullen vergeten en het niet bijwonen. Dus stellen we voor, dat je je Joodse vrienden
een week voor het evenement uitnodigt, en probeer dan hun antwoord te krijgen een of twee dagen na
het geven van de uitnodiging. In normale jaren zou het belangrijk zijn voor elke leider om te weten,
hoeveel mensen zullen bijwonen. De organisatie van een Seder is duur daar het de organisatie is van een
volledige maaltijd, waaronder de 4 schenkingen van druivensap voor elke deelnemer---vandaar dat het
belangrijk is te weten hoeveel mensen komen. De dag ervoor, bel je je gasten om ze het evenement van
Seder van Pascha te herinneren. Het zorgen voor vervoer voor mensen die geen eigen auto hebben is
ook belangrijk. Vaak kan je een rit voor hun regelen met je leden, om er zeker van te zijn, dat elke gast
in staat zal zijn om naar het evenement te komen. Dit jaar ligt de nadruk op virtuele toegang en
opstelling. We willen iedereen herinneren, dat het heel passend is om een Seder te organiseren in ons
Huis of in onze gemeente. De Seder is een maaltijd, waarbij Joden de bijbelse toedracht van de Exodus
gedenken, en gebruiken daarbij symbolisch eten en drank om deze gebeurtenissen op te halen voor
iedereen aanwezig. Bijvoorbeeld, om de bitterheid van de slavernij te gedenken, eet elk persoon een
kleine portie van bittere kruid. Om de sterveling te gedenken lieten ze de Joden een fruitsauce maken
genaamd Charoset(ga op het Internet voor een recept). Elke stap in de Seder is symbolisch voor een deel
van het Exodus verhaal. We stellen voor, dat elke leider zich vertrouwd maakt met een Seder
boekje((Haggadah), voor Pascha, daar zullen ze veel linken ontdekken naar de Messias, waarbij de Seder
de principes van verlossing leert en herinnert aan Jesjoea en Zijn bediening op aarde en in de hemel Het
is dus de rol van iedere leider om manieren te vinden om de Seder te verbinden met Jesjoea op een
manier, die respectvol is naar onze Joodse vriend en zijn geloof.
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ALGEMENE PARASJA OVERZICHT - Exodus 30:11 - 34:35- Kie Tissa -

כִּ י ִּתשָּׂ א

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.

TELLEN OF NIET TELLEN?

VERZOENINGSOFFER

Parasja Ki-Tissa begint met deze woorden,
‘’ADONAI sprak tot Mosje:Wanneer gij het getal
der Israëlieten bij de telling opneemt, dan zullen
zij, ieder voor zijn leven, aan de ADONAI een
zoengeld geven, wanneer men hen telt, opdat er
onder hen geen plaag zij bij de telling. Dit zal ieder
die tot de getelden gaat behoren, geven: een halve
sikkel, gerekend naar de heilige sikkel - deze
sikkel is twintig gerah - een halve sikkel is de
heffing voor de ADONAI’’,(Exodus 30:11-13).
Deze donatie van een halve sjekel werd gebruikt
om het volk van Israël te tellen. Wat was de
waarde van deze schenking?. Een gerah is een
muntgewicht van 0,568 gram. Als de sjekel 20
gerah is, betekent dit dat een sjekel ongeveer 11,36
gram weegt, wat 0,40 oz is. De halve sjekel die
God vroeg was dus 5,68 gram of 0,20 oz.
De hoeveelheid is zo klein dat we begrijpen, dat
dit offer geen significante monetaire waarde had
en daarom symbolisch was. Toen begreep het volk
Israël, dat het verboden is om Gods volk te tellen.
Wij houden van statistieken, getallen en tellen met
hoeveel we zijn in een bepaald land of in de
wereld, maar God verbood Israël zichzelf te tellen,
en trots te zijn op hun getalsmatige groei. Als
illustratie hiervan hebben we het verhaal van
David die een volkstelling hield in 2 Samuël 24, hij
werd gestraft door een plaag die uitbrak en vele
doden veroorzaakte. David had toen berouw en
werd vergeven voor de zonde van het tellen van
zijn volk, en de plaag hield op. Sinds die tijd is het
moeilijk te weten hoeveel Joden er in elk land en
in de wereld leven. De enige uitzondering op deze
telling is thans Israël, aangezien dit land zijn
bevolking moet regelen door nationale statistieken
te verstrekken

Vers 14 begint met een discussie over de jaarlijkse
ondersteuning van het heiligdom: ‘’Ieder (Kol) die tot
de getelden gaat behoren van twintig jaar oud en
daarboven, zal de heffing voor de Hasjeem geven’’,
(Exo 30:14). Dit offer moet niet verward worden met
de halve sjekel donatie. De Tora noemt het
"verzoeningsoffer". De Tora zegt: ‘’En gij zult het
geld der verzoening van de Israëlieten 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 van HASJEEM ter verzoening
voor hun leven’’, (Exodus 30:16). Dit wil zeggen, dat
het een bijdrage is voor de Kaparah van de
gemeenschap, niet voor de Kaparah van de
individuele gever - dit is geen bijdrage op Jom
Kippoer, wanneer de verzoening voor elk individu is.
Dit is ook de reden, dat dit offer niet een donatie is die
alleen tijdens de tijd van de volkstelling wordt gedaan,
maar het is een offer dat elk jaar wordt gedaan.
Rabbijn Hirsch zegt: "Ieder mens is verplicht jaarlijks
een bijdrage te leveren van een halve sjekel, ter
bestrijding van de kosten van het brengen van de
gemeenschapsoffers".
WIJSHEID - EEN SPIRITUELE GAVE
Hoofdstuk 31 van Exodus bevat verschillende
onderwerpen. Eerst krijgen we een prachtige indicatie
van Hasjeem's actie in onze wereld: Hij kent iedereen
bij naam: “Toen sprak HASJEEM tot Mosje,
zeggende: 'Zie, ik heb Bezaleel genoemd, de zoon van
Uri, de zoon van Hur, van de stam van Juda'”, (Exodus
31:1-2). Hasjeem kent niet alleen elke persoon bij zijn
naam, maar Hij zorgt ook voor Zijn volk omwille van
Zijn werk en koninkrijk.
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Hasjeem kende Bezaleel, en Hij gaf hem
geestelijke gaven die hem in staat stelden om te
bouwen, te tekenen en al het prachtige artistieke
werk te doen, dat nodig is voor het Heiligdom: “Ik
heb hem vervuld met de Geest van Hasjeem, met
wijsheid, begrip en kennis in allerlei soorten
vakmanschap, om ingenieuze ontwerpen te
maken, om te smeden met goud, zilver en brons,
maar ook om stenen te hakken om te zetten en om
hout te snijden, om op allerlei manieren te
werken”, (Exodus 31:3-5). De naam Bezaleel
betekent "in de schaduw van de Heer", en het lijkt
bijzonder geschikt voor de man die de Misjkan
heeft gebouwd. De midrasj leert ons, dat hij op de
dag dat Mosje de Misjkan voltooide, met de
woorden van Psalm 91, zei: " Wie in de
schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,
vernacht in de schaduw van Sjaddai. (Psa 91:1 ).
(Shavuot 15b, Bamidbar Rabbah 12:3, Shmot
Rabah 34:1) [De Joodse traditie zegt dat Mosje elf
Psalmen schreef van 90 tot 100 (Numeri Rabbah
12:9)]. De Misjkan zelf kan worden beschouwd als
de "schaduw van de Heer", omdat het doel was om
de Aanwezigheid of schaduw van God in deze
wereld toe te laten. Het is onze overtuiging, dat de
naam van een persoon zijn innerlijke zelf
weerspiegelt; in dit geval is de kwaliteit die wordt
weerspiegeld in de naam Bezaleel dezelfde
kwaliteit als de Misjkan zelf. Misschien is dit de
reden, dat hij werd gekozen. Er is een ander aspect
van Bezaleel dat ons is ontgaan.
De Tora vermeldt dat Bezaleel ook de Aron
bouwde, de "ark" die de tafellen van de Tien
Geboden bevatte. Rasji legt uit waarom Bezaleels
naam specifiek wordt genoemd in verband met de
ark, terwijl in het geval van alle andere
gebruiksvoorwerpen de tekst eenvoudig aangeeft,
dat ze voltooid waren. Bezaleel heeft de ark
gemaakt; aangezien hij meer zelfopoffering aan
de dag legde dan de andere wijzen, werd de ark bij
zijn naam genoemd. [Rashi 37:1]. Rasji's
verklaring is gebaseerd op een bron in een Midrasj
die een dialoog tussen Mosje en Bezaleel vertelt:
Op het moment dat God Mosje vertelde de
Misjkan te maken, kwam hij (Mosje) en vertelde
Bezaleel, hij (Bezaleel) zei: "Wat is het doel van
de Misjkan?". Hij (Mosje) antwoordde: "Dat God
Zijn Aanwezigheid erin mag laten rusten, en
daardoor Tora aan Jisraeel leert". Bezaleel zei
tegen hem: "Waar zal de Tora worden geplaatst?".
Hij antwoordde: "Nadat we de Misjkan hebben
gebouwd, zullen we de Aron bouwen". Hij zei:
“Mosje, onze meester, dit is geen eer voor de Tora,
maar eerst moeten we de Aron maken en dan de
Misjkan. Daarom werd de Aron naar hem
genoemd". [Shmot Rabbah 50:2]. (Rabbi Ari
Kahn, "The Architect", aish.com).

Bezalel was niet de enige die al dit werk deed - hij
werd geholpen door Oholiab: “Zie ook, Ikzelf heb
met hem Oholiab aangesteld, de zoon van
Ahisamach, van de stam Dan. In het hart van allen die
wijs van hart zijn, heb ik vaardigheid gelegd, zodat
zij alles kunnen maken wat ik u geboden heb”,
(Exodus 31:6). Deze mannen waren ambachtslieden,
en het is interessant om te zien welke geschenken
Hasjeem aan deze mannen gaf door middel van de
Roeach HaKodesj: Chochmah (Wijsheid), Binah
(Intelligentie) en Da'at (Kennis) - deze gaven zijn
spirituele vermogens die gebruikt kunnen worden in
Hasjeem's dienst. Deze mannen waren geen
predikanten, predikers, leraren of priesters - het
waren ambachtslieden die door Hasjeem waren
geroepen om artistiek werk te doen in het Heiligdom.
Om dit werk in harmonie met de Roeach Elohiem te
doen, moesten ze worden vervuld met veel spirituele
gaven en bekwaamheden.
Het is zeker een les voor ons in deze tijd: de keuze
van gemeentelijk leiderschap voor welke
verantwoordelijkheid dan ook, moet zorgvuldig en
met gebed worden gemaakt.
Alleen mannen en vrouwen die met geestelijke gaven
zijn gezegend, mogen worden gekozen, zodat hun
werk door God kan worden gezegend. Om meer over
deze wijsheid te weten te komen, laten we vers 6
letterlijk lezen: "En in het hart van elke persoon die
een wijs hart had, heb ik wijsheid gegeven", (Exodus
31:6 Joodse letterlijke vertaling).
Waarom maakt de Tora het hebben van een wijs hart
tot een voorwaarde voor de Almachtige die wijsheid
schenkt?. Rabbijn Chaim Shmuelevitz leert uit deze
tekst, dat we zien dat een persoon wijsheid nodig
heeft om te vedienen wijsheid te verwerven
(aish.com). Wat is deze wijsheid?. Het is het oprechte
verlangen naar meer wijsheid!. Iemand die een diepe
liefde voor wijsheid heeft, voelt een sterk verlangen
naar alle wijsheid die hij mist. Wanneer iemand deze
liefde voor wijsheid heeft, zal de Almachtige meer
wijsheid schenken. Rabbijn Hirsch herinnert ons aan
de tekst van Daniël, zeggende: "God schenkt
wijsheid alleen aan degenen in wie wijsheid al
aangeboren is, zoals er staat: ‘Hij geeft wijsheid aan
de wijzen en kennis aan de onderscheidende’’,
(Daniël 2:21). God schenkt Zijn wijsheid alleen aan
iemand die reeds de gave van natuurlijke menselijke
wijsheid heeft en het al in zichzelf heeft ontwikkeld.
Authentiek Joodse gedachte weet niets van dat
Goddelijke wonder, als het ware, dat plotseling de
onnozele van gisteren verandert in de wijze en
geïnspireerde man van God van vandaag".
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HEILIGHEID VAN DE SJABBAT
Exodus 31 herinnert ons aan de noodzaak om
Sjabbat te vieren: “Toen sprak HASJEEM tot
Mosje en zei: 'Spreek nu tot `b`’nee Jisraeel en
zeg’: 'Vooral mijn Sjabbat moet u houden, want
het is een teken tussen Mij en u in uw geslachten
(generaties), opdat u mag weten dat IK
HASJEEM ben die u heiligt'”, (Exodus 31:1213). Hoe is Sjabbat een teken van de relatie
tussen de Almachtige en Zijn volk?.
Ahad Ha'am, een Hebreeuwse schrijver, zei:
"Meer dan het Joodse volk Sjabbat heeft
gehouden, heeft Sjabbat het Joodse volk
gehouden". Door de eeuwen heen is Sjabbat een
centrale punt geweest voor de Joodse families
en gemeenschap. Sjabbat zou hoog op onze lijst
moeten staan als een investering in de spirituele
toekomst van ons gezin. De Tora vervolgt:
“Daarom moet u de Sjabbat onderhouden, want
hij is heilig voor u. Wie hem ontheiligt zal beslist
tot dood gebracht worden. Ingeval iemand ook
maar enig werk doet tijdens Sjabbat, dan moet
die ziel uit het midden van zijn volk worden
afgesneden. Zes dagen mag er werk worden
verricht, maar op de zevende dag is een Sjabbat
van volledige rust, heilig voor HASJEEM.
Iedereen die op de Sjabbat enig werk verricht,
zal beslist ter dood worden gebracht”, (Exodus
31: 14-15).

). Rasji, de grote Franse commentator, vertelt ons dat
rust op Sjabbat een permanente rust moet zijn en niet
slechts een tijdelijke of terloopse rust (Rasji op Shemot
31:15). Rabbijn Chaim Shmuelevitz van de Mir Yeshiva
legt uit, dat een tijdelijke rust betekent dat een persoon
zijn innerlijke eigenschappen niet echt heeft veranderd,
maar dat hij ze alleen controleert op Sjabbat. Hij heeft
nog steeds een slecht humeur en heeft de neiging om
ruzie te maken, maar vanwege de beleving van de
Sjabbat, heeft hij de zelfdiscipline om deze
eigenschappen niet te manifesteren (aish.com). Het
ultieme in het naleven van de Sjabbat is, dat een persoon
die negatieve eigenschappen ontwortelt die in
tegenspraak zijn met gemoedsrust op Sjabbat. Men
moet eigenschappen als woede en de neiging om ruzie
te maken met anderen uit de weg ruimen. Alleen dan is
uw rust op Sjabbat een volledige rust.
Het is niet voldoende voor een persoon om zich te
onthouden van de formele categorieën van creatieve
handelingen op Sjabbat. Sjabbat is het geschenk van
gemoedsrust. Dit wordt niet als eigengerechtigheid
beschouwd, maar als een essentieel aspect van Sjabbat.
Alleen door meester te zijn over uw negatieve emoties
kunt u echte gemoedsrust hebben en uzelf geestelijk
verheffen! Het is vanwege dit zeer belangrijke spirituele
begrip van Sjabbat, dat de tekst spreekt over sterven, in
geval van niet houden van de Sjabbat. In feite is er geen
bewijs dat iemand ter dood is gebracht omdat hij de
Sjabbat niet hield, nadat hij Kanaän was binnengegaan.
We kunnen tegelijkertijd lichamelijk in leven zijn en
geestelijk dood.

_____________________________________________

Zij hebben zich gehaast om af te
wijken van de weg die Ik hun
geboden had; zij hebben zich een
gegoten kalf gemaakt, waarvoor zij
zich hebben nedergebogen en
waaraan zij geofferd hebben, terwijl
zij zeiden: dit is uw god, Israël, die u
uit het land Egypte heeft gevoerd.
(Exo 32:8 )

En hij zeide tot hen: Zó zegt DE Eeuwige,
de God van Israël: Ieder gorde zijn zwaard
aan zijn heup en ga heen en weer door de
legerplaats van poort tot poort en dode,
ieder zijn broeder en ieder zijn verwant en
ieder zijn naaste.
De Levieten deden naar het woord van
Mosje en er vielen van het volk op die dag
ongeveer drieduizend man.
(Exo 32:27-28)
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HAFTARA
1 Koningen 18:1-39
Aan het begin van hoofdstuk 18 vraagt Hasjeem aan Elia om aan Achab te verschijnen. De tekst beschrijft de sfeer en de
moeilijkheden waarmee Israël in die tijd te kampen had. Er was geen regen, en we weten allemaal, dat zonder regen er niets groeit
in het land, daarom zegt de tekst: ‘’En Elia ging heen om zich aan Achab te vertonen. De honger nu was sterk in Samaria’’, (1
Koningen 18:2).
In die tijd had koning Achab een opzichter die de leiding had over zijn huishouding, hij was Obadja, wij hebben reeds kennis
gemaakt met Obadja en zijn vrouw die honderden profeten het leven hebben gered. Obadja was een profeet, wij hebben zijn boek
in de Bijbel, en in feite was Obadja oorspronkelijk geen Israëliet, hij was een nakomeling van Esau en bekeerde zich tot de God
van Israël, daarom zegt de tekst over hem, dat hij Hasjeem zeer vreesde. De Wijzen van Israël vergelijken dit vrezen van Obadja
met andere heidenen die alle zegeningen begrepen die zij ontvingen onder de invloed van Gods volk. Laban liet zijn kudde
vermeerderen door de aanwezigheid van Jakob. Het huis van Potifar bloeide onder de hand van Jozef, en wij zouden nog vele
andere voorbeelden kunnen geven. Toen hij een heiden was, besloot hij zich te bekeren en deel te nemen aan de zegeningen van
Gods volk. Op dezelfde manier, daar Achab zag hoe vroom Obadja was, zeer trouw aan de Tora, nam hij hem in dienst en gaf
hem de leiding over zijn huishouden met de gedachte, dat hij gezegend zou worden zoals Laban, Potifar, of Farao gezegend
werden door Gods dienaren, maar dat gebeurde niet. Achab dacht dat deze man alleen maar deed alsof hij trouw was aan de
Tora, maar dat in feite niet was, daarom vond de Bijbel het nodig om te benadrukken, dat “Obadja iemand was, die Hasjeem zeer
vreesde’’, (1 Koningen 18:3).
Vervolgens blijkt uit de tekst, dat hij zijn leven riskeerde om honderd profeten van God te huisvesten en te voeden---Laten we niet
vergeten, dat de gave van profetie niet zeldzaam was in de tijd van de Tanach, God riep duizenden mensen om profeet te worden
gedurende de 4000 jaar van Israëls geschiedenis---Zonder Obadja en zijn moedige vrouw zouden deze honderd profeten zijn
terechtgesteld door koningin Jezebel. Wanneer dit echtpaar in de 20e eeuw zou hebben geleefd, zouden zij tijdens de Shoah
honderden Joden hebben gered en zouden zij door de Jad-Vashem "rechtvaardigen onder de volkeren", zijn genoemd.
Voor Jezebel was de enige manier om een einde te maken aan de Joodse trouw aan de Tora, het uitroeien van haar inspirerende
leraren en leiders, die in die tijd "profeten", werden genoemd. Laten we niet vergeten, dat een profeet niet automatisch een man is
die over de toekomst preekt. Etymologisch gezien is de profeet van God degene die spreekt namens God, onder de inspiratie van
God. In die zin kan een leraar die vurig bidt om door God geïnspireerd te worden terwijl hij Gods Woord verkondigt, als een profeet
worden beschouwd. Obadja was zo moedig en trouw aan de Heer, dat hij de gave van profetie ontving. God heeft deze tijd
uitgekozen om zijn grote profeet Elia te vragen tot de koning te spreken en deze afvalligheid te stoppen, en een einde te maken
aan de droogte. Obadja werd gekozen om Elia aan de koning voor te stellen, en zij ontmoetten elkaar;‘’Terwijl Obadja op weg was,
zie, daar kwam Elia hem tegemoet. Toen hij hem herkende, wierp hij zich op zijn aangezicht’’, (1 Koningen 18:7a). Obadja
herkende hem, want hij kende hem, Elia was zijn meester, zijn leermeester, en met veel eerbied verwelkomde hij hem, maar met
verbazing,
‘’en sprak: ‘Zijt gij daar, mijn heer Elia?’’’, (1Koningen18:7). Hoe durfde Elia, die jarenlang ondergedoken was, te komen en voor
de koning te verschijnen? Obadja was onwillig of aarzelde Elia aan Achab voor te stellen; ‘’Wat heb ik misdaan, dat gij uw knecht
wilt overleveren in de macht van Achab om mij te doden?’’, (1Koningen 18:9 NBG). Obadja wist precies wat voor soort relatie Elia
met God had, hij zei: ‘’nu moest het eens gebeuren, terwijl ik van u wegga, dat de Roeach Hasjeem(lettrelijk wind vaan God) …(1Ki
18:12),
wat in de Tanach een ingeburgerde uitdrukking is om de geest van God aan te duiden], in vers 13 zei Obadja tegen Elia dat hij,
alleen omdat hij honderd profeten gered en gevoed heeft, het verdient om gered te worden en niet om Elia voor te stellen aan
Jezebel, de wrede koningin. Het feit dat in vers 13 specifiek wordt gezegd, "Jezebel de profeten van Hasjeem afslachtte", is een
bewijs dat Jezabel de profeten doodde en niet Achab, dus, alleen Jezebel was schuldig (Malbim). Er is een commentaar, dat zegt
dat de reden, dat God regen in het land wilde brengen om een einde te maken aan de droogte, niet alleen was omdat zevenduizend
(1 Koningen 19:18; Rom 11:4), niet voor Baäl hebben gebogen, maar ook vele anderen die zich realiseerden dat de hongersnood
en het gebrek aan regen te wijten waren aan hun zonden, dus, zij bekeerden zich (Radak).
Alvorens de priesters van Baäl uit te dagen, kondigde Elia aan de koning aan, dat de droogte zou ophouden. In geen geval zou de
koning geloven dat deze regen niet het resultaat was van een natuurlijke oorzaak maar van God kwam, daarom kondigde Elia het
een paar dagen eerder aan. De blindheid van de koning is zeer sterk, Elia is de getrouwe, en hij wordt ervan beschuldigd de
onruststoker te zijn, "Bent u dat, gij onruststoker van Israël?", (1Koningen 18:17). Achab is degene die afgoderij in Israël heeft
gebracht, maar hij is zo blind dat hij niet meer ziet waar het probleem zit. Elia aarzelt niet om de koning de waarheid te zeggen:
"Maar u en de familie van uw vader wel. U hebt de bevelen van Hasjeem verlaten en bent de Baäls gevolgd", (1Koningen 18:18).
Elia is een moedig man, ook al zal hij later bang zijn om gedood te worden door Jezebel, het is dit soort man en vrouw dat de
wereld vandaag nodig heeft, laten we de Elia van de moderne tijd zijn.
_____________________________________________________________________________________________________
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BESORA - APOSTOLISCHE GESCHRIFTEN – Romeinen 12; 3-8
De parasja handelt nog steeds over G-d's instructies voor de bouw van het Heiligdom en de Tabernakel. Het was zeker niet
gemakkelijk om zo'n gebouw in de woestijn te bouwen, na meer dan twee eeuwen slavernij. Natuurlijk hielp Israël als een volk van
slaven in Egypte, bij het bouwen van de piramiden en enkele andere grote monumenten van de Egyptische beschaving; maar om
het heiligdom in de woestijn te bouwen was niet hetzelfde. Dit is de reden, dat ze, naast de instructies van G-d, wijsheid en gaven
van de Roeach Hakodesj of de Geest van G-d nodig hadden, om dit gebouw en al het meubilair zo mooi mogelijk te maken om de
glorie van God te weerspiegelen. Omdat deze gaven van de Heilige Geest kwamen, noemen we ze 'Geestelijke Gaven'. In de
Tenach ontvingen niet alle leden van G-d's volk deze manifestatie van de Roeach Hakodesj, slechts een paar mensen. En in onze
parasja hebben we het voorbeeld van Bezaleel en Oholiab, die door G-d werden beloond met een aantal speciale geestelijke
gaven. (Exodus 31: 3-5).
Met de komst van de Masjiach is de Roeach Hakodesj voor iedereen beschikbaar. Elke gelovige ontvangt geestelijke gaven. Deze
gave werd geprofeteerd door de profeten: "En het zal daarna geschieden, dat ik mijn Geest op alle vlees zal uitstorten; uw zonen
en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, en uw jongelingen zullen gezichten zien.
Zelfs de mannelijke en vrouwelijke dienaren in die dagen zal ik mijn Geest uitstorten’’, Joel 2:28 (29.)
Het werd vervuld door de openbaring van de Roeach Hakodesj op het feest van Sjavoe’ot van het jaar 31. En gerapporteerd in
Handelingen 2, "Toen de dag van Sjavoe’ot aankwam, waren ze allemaal samen op één plek En plotseling kwam er vanuit de
hemel een geluid als een machtige ruisende wind, en het vulde het hele huis waar ze zaten. En verdeelde tongen als van vuur
verschenen hen en rustte op een ieder van hen en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken'', (1:4).
Zij profeteerden zoals Joël het had aangekondigd.
Er wordt gezegd dat elke gelovige een gave van God ontvangt, ‘’Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven
tot welzijn van allen’’, (1Corinthiers 12:7), dit is zeker een groot verschil tussen de vierduizend jaar van de Messias verwachting--tijd van de Tanach---en de tijd van Masjiach die tweeduizend jaar geleden begon, precies op tijd (Daniël 9:24-27), dat zo wordt
uitgedrukt door Rabbijn Sjaoel: ‘’Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een
vrouw, geboren onder de wet’’, (Galaten 4:4). Over de geestelijke gaven, Rabbijn Sja’oel verklaart de noodzaak van deze
geestelijke gaven. In zijn brief aan de Romeinen vergelijkt hij het volk van G-d met een menselijk lichaam, en zei: "Want zoals in
één lichaam hebben we veel leden, en de leden hebben niet allemaal dezelfde functie, dus wij, hoewel velen, zijn één lichaam in
Masjiach, en individuele leden van elkaar", (Romeinen 12: 3-5).En dan verklaart hij de functie van de geestelijke gaven in het volk
van G-d, "Hebbende gaven, laat ons ze gebruiken: als profetie, in verhouding tot ons geloof; als dienst, in ons dienen; degene die
onderwijst; degene die in zijn vermaning aanspoort; degene die bijdraagt, in vrijgevigheid; degene die leidt, met ijver; degene die
genadeverbeteringen doet, met opgewektheid", (Romeinen 12: 6-8), deze gaven zijn veel meer voor de verkondiging van de
aanwezigheid van Masjiach (gave van profetie, gave van lesgeven, gave van vermaning….), en het stichten van G-d's volk (gave
van dienstbaarheid, gave van vrijgevigheid, gave van leiderschap, gave van genade), maar feitelijk beschrijft Sja'oel in zijn brieven
nog veel meer gaven: ‘’kennis, geloof, genezing, wonderen, het onderscheid maken tussen geesten, tongen’’, (1 Corinthiërs 12 :
8-11). Deze gaven en nog enkele anderen worden door God aan Zijn volk gegeven, omdat ze nodig zijn voor het lichaam van
Masjiach, dat wil zeggen de gemeenschap van gelovigen. Het is ons voorrecht om naar deze geestelijke gaven te streven, zei
Rabbijn Sja’oel: ‘’Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes, doch vooral naar het profeteren’’, (1Corinthiers 14:1).
Dit betekent dat wij God moeten bidden om ons te zegenen door zijn Geest en om ons te helpen de geestelijke gaven te ontdekken
die Hij ons heeft gegeven, en dat wij moeten bidden dat onze medebroeders en -zusters de heilige Geest ontvangen,‘’die, daar
aangekomen, voor hen baden, dat zij de heilige Geest mochten ontvangen’’, (Handelingen 8:15 ).Door de Roeach Elohiem
ontvangt elke gelovige in Jesjoea de gave van de Geest en wordt hij door G-d geleid om het werk te doen waarvoor hij is geroepen.
In feite is het hele boek Handelingen der Apostelen vol met deze manifestaties van de Roeach Hakodesj over de gelovigen. De
Roeach Hakodesj is zo aanwezig in dit boek, waarheden openbarend aan de discipelen, leiding voor de bediening, de leiders van
de nieuwe gemeente in Jesjoea leidend, de zieken en bezetenen genezend, wonderen verrichtend door gevangenen uit hun
gevangenissen vrij te laten, de apostelen inspirerend in hun prediking, de dood tot leven wekkend, dat vele geleerden hebben
voorgesteld, dat dit boek niet "De Handelingen van de Apostelen" genoemd zou moeten, maar "De Handelingen van de Heilige
Geest". Laten we ons de belofte en de voorwaarden herinneren om de gave van de heilige Geest te krijgen. De sleuteltekst om dit
te begrijpen is hoofdstuk 2 van Handelingen, toen de discipelen, allen samengekomen op één plaats, deze gave ontvingen. De
Joden die in Jeruzalem aanwezig waren voor Sjavoeot, waren verbaasd. Sjavoeot is het feest van het geschenk van de Tora.
Israël ontving de Tora van God op de dag van Sjavoeot. Plotseling, terwijl zij in Jeruzalem waren, hoorden zij deze grote
manifestatie van de Geest en zij waren getuigen van de talmidiem van Jesjoea die vele wonderbaarlijke gaven manifesteerden,
zoals het spreken van hun eigen taal. Zij wilden er aan deelnemen, daarom werden zij geraakt: ‘’Toen zij dit hoorden, werden zij
diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten wij doen, mannen broeders?’’’,
(Handelingen 2:37 ). En Sjim’on Petrus antwoordde hun: ‘’Bekeert u en een ieder van u late zich dopen in de naam van Jesjoea
Messias, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Roeach haKodesj ontvangen’’, (Handelingen 2:38).
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Wie deze ervaring van de eerste gelovigen wil meemaken, moet twee door Petrus gegeven voorwaarden aanvaarden: 1. "Bekeer
u", en 2. "laat ieder van u ondergedompeld worden in de naam van Messias Jesjoea voor de vergeving van uw zonden". Berouw,
dat in het Hebreeuws Tesjoeva wordt genoemd en onderdompeling in de Mikveh van Jesjoea, dat in het Hebreeuws Tevilah
wordt genoemd, zijn de twee noodzakelijke voorwaarden om gezegend te worden door de Roeach HaKodesj. Zodra wij aan deze
twee voorwaarden hebben voldaan, ontvangen wij twee gaven: ‘vergeving van uw zonden, en
gij zult de gave des Roeach ha Kodesj ontvangen’’, (Handelingen 2:38).
1.‘’de verwijdering van onze zonden", dat betekent de vergeving van al onze zonden, het verleden is vergeven en vergeten. Het
is als een nieuwe geboorte zonder enige zonde, zonder iets verkeerds met betrekking tot ons verleden.
2. "u zult de gave van de Roeach haKodesj ontvangen".
De tweede belofte is de gave van de Roeach HaKodesj en al Zijn geestelijke gaven. We kunnen niet denken dat deze gaven
alleen voor de tijd van de Apostelen waren, Petrus is inderdaad heel duidelijk: ‘’Want voor u is de belofte en voor uw kinderen
en voor allen, die verre zijn, zovelen als ADONAI, onze God, ertoe roepen zal’’, (Handelingen 2:39).
De beloften van vergeving en het geschenk van de Roeach HaKodesj zijn met elkaar verbonden. Als we de vergeving van onze
zonden hebben ontvangen, is er geen reden waarom we de gave van de Roeach niet zouden hebben ontvangen, het een kan
niet zonder het ander, we kunnen niet zeggen, "Ik heb de vergeving van mijn zonden ontvangen, maar niet de gaven van de
Roeach’’.
Deze beloften zijn nog steeds geldig voor ieder van ons vandaag, we hoeven ons alleen maar tot God te wenden, Tesjoeva te
doen door Jesjoea te aanvaarden, en ondergedompeld te worden voor de vergeving van onze zonden. Laten we experimenteren
met deze prachtige ervaring om opnieuw geboren te worden.
______________________________________________________________________________________________

INSPIRATIE HOEK
Het was G-d, die aan de bouwers van de tabernakel, wijsheid gaf om het meest vakkundige en mooie vakmanschap uit te
voeren. (Exodus 31:2-6). G-d verlangt dat Zijn werkers in elk vak, naar Hem op zullen kijken als de Gever van alle bezit. Alle
geode uitvindingen en verbeteringen hebben hun bron in Hem, die geweldig is in raad en uitstekend in werken. De vakbekwame
aanraking van de had van de dokter, zijn macht over zenuwen en spieren, zijn kennis van het delicate organisme van het
lichaam, is de wijsheid van heilige kracht, om gebruikt te worden ten behoeve van degenen die lijden. De vakbekwaamheid
waarmee de timmerman zijn hamer gebruikt, de kracht waarmee de edelsmid de aambeeld ring maakt, komt van G-d. Hij heeft
de mens met talenten toevertrouwd, en Hij verwacht dat ze naar Hem toe gaan voor raad. Wat we ook doen, in welk
departement van werk we ook zitten, Hij verlangt om onze geesten te besturen, zodat we perfect werk doen. (COL 349)
__________________________________________________________________________________________________

VERTELINGEN EN TRADITIE
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.
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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)

10

