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NIEUWS  

 

 

 

 

 

POERIM-VIERING 
Vorige week keken we naar de historische achtergrond van Poerim, terugkijkend naar het verhaal hoe G-d voorzag in verlossing 
voor het Joodse volk, alhoewel Zijn naam niet wordt vermeld in het Boek Ester. Vandaag de dag willen we ons richten op de Joodse 
viering----hoe ze dit feest vieren, dat niet in de Tora staat, maar was gevestigd door de Rabbijnen?. En dan willen we manieren 
onderzoeken hoe dit feest online kan worden gevierd met onze Joodse vrienden vanwege de moeilijkheden om elkaar in persoon 
te ontmoeten gedurende deze pandemie. Poerim is het meest vreugdevolle feest van het jaar. Wat Interessant is, het Joodse volk 
heeft dit feest vergeleken met het meest heilige feest van het jaar, Kippoer. De reden is, dat de volledige naam van dit feest Jom 
Hakipoerim is, en we herkennen het geluid ‘’Poerim’’ en ‘’Ki’’, dat ‘’als’’ of ‘’zoals’’ betekent, ‘’de dag zoals Poerim’’. Op welke manier 
kunnen Poerim en Kippoer worden vergeleken?. Poerim en Kippoer gaan beiden over de verlossing van het Joodse volk. Bij Poerim 
werden Joden gered van fysieke vernietiging of volkerenmoord. Op Jom Kippoer worden Joden spiritueel gered door een 
almachtige, liefhebbende G-d. Verlossing kan fysiek of spiritueel zijn, beiden zijn het resultaat van een liefhebbende G-d.  
  
Hoe Joden Poerim vieren. 
Daar dit feest niet wordt beschreven in de Tora, hebben de Rabbijnen veel vrijheid om een viering volgens hun eigen cultuur te 
organiseren. Dit feit geeft ons ook grote vrijheid in de organisatie van dit feest. Het voornaamste doel is om iedereen te herinneren 
aan het verhaal van Poerim. Om deze reden is het centrale deel van deze viering het lezen van de Megillah (de perkamentrol van 
Ester)---de taalzuiveraar zou lezen vanaf een echte perkamentrol(dat bij elke religieuze winkel gekocht kan worden of bij een 
synagoge). Traditioneel wordt het gelezen in het Hebreeuws, maar elke moedertaal kan gebruikt worden om het verhaal van het 
Poerimwonder te vertellen. De perkamentrol of Megillah wordt twee keer gelezen, een keer op de vooravond van Poerim(in 2021 
zal het zijn op de avond van Donderdag 25 Februari), en weer de volgende dag(Vrijdag 26 Februari). Een andere belangrijke 
gewoonte is het geven van geldcadeaux   aan tenminste twee arme mensen. De reden hiervan is, dat iedereen op dit feest zich 
moet verblijden in Hasjeem voor Zijn verlossing, en in staat moet zijn om een geweldige feestelijke maaltijd te veroorloven. Sommige 
arme mensen kunnen hun armoede gebruiken als reden om niet te vieren en zich te verblijden, dus het sturen van geld als cadeau 
helpt iedereen, zelfs de armsten, om samen met andere Joden of de Joodse gemeente te vieren.  
Op Poerim benadrukken de Joden het belang van vriendschap en gemeenschap. Daarom sturen ze aanvullende cadeaux, die 
bestaan uit twee soorten voedsel aan tenminste een persoon. Dit is ook om iedereen te motiveren om dit feest te vieren. Het feest 
wordt gevierd met een feestelijke Poerim maaltijd. Het hebben van een feestelijke maaltijd is een van de mitswot van Poerim. Dus 
verzamel je familie en nodig een of twee gasten uit. Traditioneel begint deze maaltijd op de vooravond van Poerim(Donderdag, 25 
Februari 2021), voor zonsondergang en gaat door tot ver in de avond. De tafel moet feestelijk zijn met een mooi tafelkleed en 
kandelaren, Challahbrood en een feestelijke maaltijd waarbij Joodse liederen over Poerim worden gezongen, woorden van de Tora 
worden gelezen, en er is een blije Poerim stemming. Het is belangrijk om creatief te zijn in het plannen van deze maaltijd, zodat het 
onvergetelijk is voor de kinderen.  
 
Gebeden: Traditionele Poerim gebeden beschrijven het Poerimverhaal en danken G-d voor de ‘’wonderen en verlossing van onze 
voorvaderen’’. In de ochtendienst op Poerim is er een speciale Toralezing(Exodus 17:8-16), dat de strijd van Joshua tegen Amalek 
–Haman’s stam natie voerde, beschrijft. 
 
Ideeen voor Poerim viering.  
Door het zijn in een Pandemie situatie kan veel mensen laten twijfelen om deze viering in een gemeente in persoon bij te wonen. 
Daarom is het belangrijk om na te denken hoe we elk van deze ideeen kunnen vertalen in een virtuele online evenement. 
. Vier Poerim met traditionele Joodse recepten. 
Sefardische of Askenasische Koekjes. 
Een kooksegment, die leert hoe Hamantaschen(Oor van Aman), koekjes te maken, en toont hoe ze te vouwen. 
Koekjes omkrullen( een soort koker). 
Rozemarijn Knoflool Challahbrood. 
Heerlijke Poerim cocktails zonder alcohol. 
Online kook segmenten die je leiden door de voorbereiding van een volledige feestelijke maaltijd. 
 
 Maak een Kleurboek met karakters   
 uit het boek Ester(Ester, Mordechai, Achasverush, Haman, een poortbewaker, een gewone Jood,  Esther aan het bidden etc…). 
.Gastheer zijn van een Poerim bakfeest). 
.Vertel het verhaal van Ester volgens de Bijbel, verrijkt met veel Joodse traditionele ideeen over Ester en Mordechai. Draag een 
passend kostuum en gebruik interessante rekwisieten. Dit zou verschillende ‘’acteurs’’, kunnen bevatten, waarbij elk een deel van 
het verhaal vertelt.  
.Daar we mondkapjes dragen om ons te beschermen tegen Covid-19, leer hoe onze mondkapjes te versieren en beschilderen 
met Poerim symbolen. 
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Israël ontvangt een reeks wetten, betreffende sociaal recht. De onderwerpen omvatten: 
- Juiste behandeling van Joodse dienaren; - De verplichtingen van een echtgenoot naar zijn vrouw;  
- Sancties voor het mishandelen  van mensen en voor het vervloeken van ouders, rechters en leiders;  
-Financiële verantwoordelijkheden voor schade, toegebracht aan mensen of hun bezit, door onszelf of door een levend of levenloos 
bezit van ons, of door een eigen gegraven put   
- Betalingen voor diefstal; - het niet inleveren van een voorwerp, waarvoor men de verantwoordelijkheid had, om over te waken; 
- Het recht van zelfverdediging, van een persoon die beroofd wordt.  
 
 Andere onderwerpen omvatten: 
 - Verboden tegen verleiding, hekserij, bestialiteit en offers aan idolen  
-  De Tora waarschuwt ons om de bekeerling, de weduwe en de wees te behandelen met waardigheid, en om leugens te vermijden 
– rente wordt verboden en de rechten betreffende zakelijk onderpand zijn beperkt. De verplichtingen van betaling aan de Tempel 
zouden niet moeten worden vertraagden het Joodse Volk moet, zelfs voor wat voedsel betreft, heilig zijn.  
-De Tora onderwijst het juiste gedrag voor rechters en juridische procedures.  
-De bevelen van Sjabbat en het Sjabbatjaar worden beschreven.  
-Drie keer per jaar - Pesach, Sjavoe’ot en Soekkot - moeten wij naar de Tempel komen. De Tora besluit deze lijst van wetten met 
een wet van kasjroet   
- melk en vlees niet te mengen.  
 
 G-d belooft dat hij het Joodse Volk naar het Land van Israël zal leiden, hen te helpen om de inwoners te verdrijven, en vertelt hun, 
dat zij, door Zijn bevelen te vervullen, zegeningen zullen brengen voor hun natie. De mensen beloven, om te doen en te luisteren 
naar alles wat G-d zegt.  Mosje schrijft het Boek van het Verbond, en leest het voor aan het volk. Mosje beklimt de berg en blijft 
daar 40 dagen, om zo de Twee Stenen Tafelen  te  ontvangen.  
 
_______________________________________________________________________________ 

Deze wetten, Misjpatiem ( Rechterlijke Uitspraken) genoemd, 
zijn de maatschappelijke wetten die Jisrael instrueren hoe te 
leven in het Beloofde Land. De meeste van deze wetten 
beschrijven in detail wat het betekent om "uw naaste lief te 
hebben als uzelf" - zij geven praktisch onderricht over de 
tweede tafel van de Tien Geboden, die allemaal gaan over 
onze relaties met onze naasten. 
 

CONTEXT VAN DE MITSWOT 
 
Het kan choquerend zijn om enkele van de Mitswot te lezen, 
die drieduizend jaar geleden werden gegeven. Laten we niet 
vergeten, dat het volk van Jisraeel net uit de slavernij kwam 
en veel moest leren voordat het de betekenis van ware vrijheid 
begreep. Hasjeem wilde een Joodse samenleving vestigen en 
opbouwen op basis van menselijke rechtvaardigheid. De Tora 
plaatst zo'n wet aan het begin van haar maatschappelijke 
wetgeving (de Oordelen van Exodus 21, 22 en 23).  
Terwijl we deze wet lezen, zien we dat er nauwelijks een 
andere wet is die bij uitstek geschikt is voor sociale 
rechtvaardigheid als deze Sjabbatswet uit Exodus 21: 2-4. —
—“ Wanneer gij een Hebreeuwse slaaf koopt, zal hij zes jaar 
dienen, maar in het zevende jaar zal hij om niet als een vrij 
man weggaan.  Indien hij alleen gekomen is, zal hij alleen 
weggaan; indien hij gehuwd was, dan zal zijn vrouw met hem 
weggaan. Indien zijn heer hem een vrouw gegeven heeft en 
zij hem zonen of dochters gebaard heeft, zal de vrouw met 
haar kinderen het eigendom blijven van haar heer, en hij zal 
alleen weggaan. 
 

VOORBEREIDING OP NISSAN EN PESACH 
 
Voor het Joodse volk is de eerste maand van het jaar erg 
belangrijk. Volgens geleerden was tweeduizend jaar geleden de 
cyclus van de parashot niet na Soekkot begonnen zoals nu, 
maar in de maand van Nissan. Dus  om het Joodse volk voor te 
bereiden op het komende feest van Pesach en de maand 
Nissan,  de laatste Sjabbat voor Adar was vastgesteld om  een 
cyclus van vier Sjabbatten te beginnen; genoemd Sjabbat 
Teroema, Sjabbat Zachor, Sjabbat Parah en Sjabbat 
Hachodesj. Om deze speciale Sjabbatten te markeren, neemt 
het Joodse volk twee Tora-rollen uit de heilige ark(aron kodesj 
of heichal):, de eerste om de reguliere parasja van de week te 
lezen, (deze week Misjpatiem) en vlak na, een kort gedeelte van 
parasja Sjekaliem (Exodus 30:15-16), uit de tweede rol,  parasja 
Sjekaliem , bevat waar G-d elk lid van zijn volk vraagt om een 
halve sjekkel bij te dragen, aan de kosten van het 
Heiligdom(later de tempel). Een andere wijziging van de liturgie 
van deze vier Sjabbatten is, dat de Haftara (lezing van de 
profeet) niet in verband staat met de reguliere parasja van de 
week, maar met de Maftir of tweede tekstlezing gelezen uit de 
tweede Tora -rol. 
 

MAATSCHAPPELIJKE WETTEN 
 

Parasja Misjpatiem somt additionele wetten ( Rechterlijke 
uitspraken), op die werden gegeven na het geven van de Tien 
Geboden. Deze mitsvoth geven praktische details over hoe 
Hasjeem wil dat Zijn volk met elkaar omgaat, en hoe om te gaan 
met overtredingen. 

ALGEMENE    PARASJA  OVERZICHT    - Exodus  21:1-24:28 -  Misjpatiem -   ִמ שְׁ פָּ ִט ים 
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Voor het Joodse volk zijn deze Misjpatiem burgerlijke en 
strafrechtelijke codes van de Joodse natie.  Het doel van 
deze wetten is voor de voortzetting van de beginselen en 
verordeningen van gerechtigheid en menselijkheid, die 
menselijke relaties binnen het kader van het justitiële recht 
moeten reguleren.  Het eerste deel van deze code gaat over 
persoonlijke rechten.  De wetten van Exodus zijn zeer sterke 
argumenten voor de Joden over het bestaan en de 
geldigheid van de ”Mondelinge Wet“. Voor het Joodse volk 
is de primaire bron van de Joodse wet, niet het geschreven 
Woord, de ''Boeken” of de ''Bijbel'', maar de levende leer van 
de mondelinge traditie; de Bijbel dient slechts als 
geheugensteun voor het geheugen en een bron wanneer er 
twijfel bestaat.  De Bijbel zelf stelt het feit vast, dat de hele 
Tora al aan het volk was overgebracht en op hun hart 
gedrukt en volgens welke ze leefden gedurende veertig jaar, 
voordat Mosjé Rabbeenoe (vlak voor zijn dood), het 
schrijven van de Tora voltooide, en de boekrol aan de 
priesters in bewaring gaf (Deuteronomium. 31:24-26). De 
Bijbel staat vol met levensverhalen, en het begin van de 
Tenach geeft ons verhalen: de geschiedenis van de 
schepping, van de zondvloed, van de toren van Babel, van 
Avraham, Jitschak, Ja’akov. Voordat we wetten en theologie 
vastleggen, geeft de bijbel individuele casusstudies, en uit 
deze casusstudies trekken we lessen en aanwijzingen voor 
ons dagelijks leven. Deze casusstudies zijn door de hele 
geschiedenis van Israël geïnterpreteerd, en al deze 
interpretaties hebben de Mondelinge Wetten opgeleverd. 
Daarom is voor het Joodse volk de relatie tussen de 
geschreven Tora en de mondelinge Tora als die tussen 
korte schriftelijke aantekeningen bij een lezing en de lezing 
zelf. Een voorbeeld wordt gegeven in deze vers, wanneer er 
gezegd wordt, "Wanneer je een Hebreeuwse slaaf koopt", 
(Exodus 21:2), de Mondelinge Tora leert ons, dat de zaak 
die hier behandeld wordt, de zaak is die beschreven wordt 
in ‘’Exodus 22:3, "een dief die niet de middelen heeft om 
teruggave te doen voor wat hij gestolen heeft, moet verkocht 
worden, om zijn slachtoffer te vrijwaren", (22:2,3). De 
mondelinge Tora voegt eraan toe: ‘’Zo' n verkoop wordt 
alleen opgelegd aan mannelijke dieven’’.  Dus de 
formulering hier is niet algemeen en allesomvattend, het 
zegt niet alleen, "hij zal worden verkocht", (Exodus 22:3), 
maar aanduidende woorden worden er aan toegevoegd, 
"voor zijn diefstal," en er staat niet eenvoudigweg "voor de 
diefstal", maar "zijn diefstal’’, hetgeen aangeeft dat vrouwen 
die schuldig bevonden worden aan diefstal, uitgesloten zijn 
van deze bepaling" (Sotah 23b). Laten we niet vergeten, dat 
Avraham een zekere kennis van deze wetten had "omdat 
Avraham mijn stem gehoorzaamde en mijn vermaning, mijn 
geboden mitswotai, mijn statuten choekotai, en mijn wetten 
torotai hield", (Genesis 26:5). Avraham had geen 
schriftelijke documenten, Mosje Rabeenoe zou drie eeuwen 
later worden geboren. Dit betekent, dat een bepaald aantal 
mondelinge wetten al lang vóór Mosje Rabeenoe bestond, 
 

deze Mondelinge Wetten werden overgedragen door Avraham aan 
Jitschak en Ja’akov, die 15 jaar oud was toen Abraham stierf, door 
Jitschak aan Ja’akov, door Ja’akov aan zijn 13 kinderen die ook 
deze "geboden, statuten en wetten", aan hun kinderen en 
nakomelingen overdroegen. Toen de kinderen van Jisraeel Egypte 
verlieten, hadden zij in hun collectieve herinneringen deze wetten 
generaties na generaties ontvangen. Deze wetten verschillen 
fundamenteel van elk rechtssysteem uit die tijd, het spreekt zelfs 
over de dienaar die zijn meester liefheeft en bij hem wil blijven: 
"Maar indien de slaaf nadrukkelijk zegt: Ik heb mijn heer, mijn 
vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet als vrij man weggaan", 
(Exodus 21:5).  Voorzorgsmaatregelen werden genomen om de 
status van de dienaar in dit gezin te beschermen, om zijn 
zelfrespect niet te verpletteren. Ondanks de degradatie die hij over 
zichzelf heeft gebracht, moet hij het gevoel hebben dat hij als een 
broeder wordt behandeld en gerespecteerd, in staat zijn om liefde 
te verdienen en te geven!. Het is opmerkelijk om te lezen, hoe de 
Tora de meester oplegt, om ervoor te zorgen dat de familie van de 
dienaar intact blijft, en dat zijn familie geen leed ondervindt 
vanwege zijn overtreding en de consequenties als gevolg van het 
beroven van zijn vrijheid en dus van het vermogen om te voorzien 
voor hen die van hem afhankelijk zijn.  De Tora legt deze 
verantwoordelijkheid bij diegenen die profiteren van zijn arbeid 
tijdens zijn dienst. Deze wetten om de dienaren in het zevende jaar 
vrij te laten, werden niet altijd door JIsraeel gehouden. Rabbijn 
Hirsch herinnert ons eraan: "In de laatste dagen van de Joodse 
Staat kreeg de profeet Jirmejahoe (Jeremia) de taak om 
publiekelijk te verkondigen, dat het negeren van het principe dat 
gekoppeld is aan de mitswa van het vrijlaten van slaven in het 
zevende jaar de uiteindelijke oorzaak zou zijn van de val van de 
Joodse Staat", (Jeremia 34:12), het is een van de onderwerpen 
van de Haftara voor deze week. Volgens de wijzen van Israël was 
de wet van het vrijlaten van dienaren in het zevende jaar, de eerste 
plicht die Mosje en Aharon aan het volk van Israël gaven als de 
basisvoorwaarde voor hun verlossing. Met andere woorden, 
voordat Israël haar eigen verlossing kon ervaren en waarderen, 
moesten ze waarderen om vrijheid te geven en anderen te 
verlossen. Deze wet was erg belangrijk omdat slavernij heel 
gewoon was bij de omringende volken en Jisraeel moest anders 
zijn dan andere groepen mensen. 
 

  
Wanneer gij een Hebreeuwse slaaf koopt, zal hij zes jaar 

dienen, maar in het zevende jaar zal hij om niet als een vrij 
man weggaan. 

(Exo 21:2) 
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Door deze delen van de Tora op de juiste manier te bestuderen, 
zal onze gevoeligheid voor de mogelijkheden om anderen 
schade te berokkenen toenemen. We citeren nogmaals Rabbijn 
Akiva: "Wat je niet wilt dat anderen jou doen, doe dat anderen 
niet!” (aish.com). Het concept van compensatie was belangrijk 
in de Tora - daarom staat er geschreven: “Wanneer iemand een 
os, of klein vee steelt, en slacht het, of verkoopt het, die zal vijf 
runderen voor een os wedergeven, en vier schapen voor een 
stuk klein vee. 
 (Exodus 22:1). Toen stelde Rabbijn Zelig Pliskin de vraag: 
Waarom is de boete voor het stelen van een schaap minder dan 
de boete voor het stelen van een os? Rashi, de grote 
commentator uit de 13e eeuw, citeert de wijzen van de Talmoed 
die zeiden dat de reden dat de dief minder betaalt voor een 
schaap, is dat hij het op zijn schouders moet dragen om sneller 
weg te rennen als hij het steelt. Rennen met een schaap op de 
schouders in het openbaar is beschamend, en deze 
verlegenheid is op zichzelf al een gedeeltelijke straf (aish.com). 
Rabbijn Simcha Zissel van Kelm merkt op, dat wanneer een 
man bij het plegen van diefstal een lichte verlegenheid ervaart 
en dit de straf verlicht, des te meer wordt de beloning 
geïntensiveerd als iemand in verlegenheid wordt gebracht of 
vernederd wordt terwijl hij een goede daad verricht: de 
handeling wordt verheven en de beloning zal zeer groot zijn! 
(aish.com). 

 
 
 

 

  
 

 

Wanneer gij een verdwaald rund of ezel van uw 
vijand aantreft, zult gij ze hem zeker 

terugbrengen. (Exo 23:4 ) 

HEB UW NAASTE LIEF 
 
Wanneer we de Tora verder lezen, vinden we voorbeelden 
van beschermingswetten voor de mensen die zo lang 
geleden leefden: ‘’Wanneer iemand een put opent, of 
wanneer iemand een put graaft, zonder die te bedekken, en 
er valt een rund of een ezel in, dan zal de eigenaar van de 
put vergoeding geven: hij zal er geld voor teruggeven aan 
de eigenaar ervan, maar het dode dier zal zijn eigendom 
zijn’’,  (Exo 21:33-34) In deze Parasja, Misjpatiem vertelt de 
Tora ons de wetten met betrekking tot schade veroorzaakt 
door iemands dieren en schade veroorzaakt door iemand die 
een gat in de grond graaft. In sommige gevallen zijn we 
wettelijk verplicht om schadevergoeding te betalen en in 
andere gevallen hoeven we niet te betalen. Rabbiin Packouz 
zegt, dat de juiste manier om naar deze wetten van schaden 
te kijken, is vanuit het perspectief van Sefer Chinoech, dat 
de grondslag van de wetten betreffende schaden, de mitswa 
is van ''houden van je naaste“. Wanneer u om anderen geeft, 
zult u zorgvuldig zijn om niets te doen, dat hen schade of 
lijden zal veroorzaken. Wanneer vriendelijke en 
medelevende mensen deze wetten bestuderen, denken zij 
niet in termen van hoeveel geld zij zullen moeten betalen, 
maar in termen van wat zij kunnen doen, om te vermijden 
dat zij anderen schade, verlies en pijn veroorzaken.  
 
 
 
_____________________________________________ 
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HAFTARA   
Jeremia 33:25 - 34:22 

 
Het belangrijkste kenmerk van de profetie van Jeremia hoofdstuk 33 is, dat het gegeven wordt in de context van een nieuw verbond 
dat Hasjeem wil sluiten met Zijn volk, en in het bijzonder met het overblijfsel dat de verwoesting van Jeruzalem en deportatie naar 
Babylon zal overleven: “Ik zal Juda herstellen uit ballingschap en Israël uit ballingschap, en zal ze herbouwen, zoals in vroegere 
tijden. Ik zal hen ook reinigen van al hun ongerechtigheid waarin zij tegen Mij gezondigd hebben, en Ik zal al hun onrecht vergeven 
waarin ze tegen Mij gezondigd hebben en waarin ze tegen Mij in opstand zijn gekomen”, (Jeremia 33:7-8). Het uiteindelijke doel 
van Hasjeem is om de Messias onder Zijn volk te brengen om hen te redden en om alle beloften te vervullen die Hij aan hen deed: 
"'Zie, er komen dagen' - het is een verklaring van HASJEEM - 'wanneer ik zal vervullen het goede woord dat ik sprak over het huis 
van Israël en over het huis van Juda. In die dagen en in die tijd zal ik een tak van gerechtigheid voor David laten opkomen, en hij 
zal gerechtigheid en gerechtigheid in het land uitvoeren. In die dagen zal Juda worden gered en zal Jeruzalem veilig wonen. En 
dit is de naam waarmee Hij zal worden genoemd: HASJEEM onze gerechtigheid'”, (Jeremia 33:14-16). Door dit nieuwe verbond 
aan te gaan, wil Hasjeem Zijn volk helpen de Tora te begrijpen en deze vollediger in hun leven toe te passen: "'Zie, er komen 
dagen' - het is een verklaring van HASJEEM - 'wanneer ik een nieuw verbond zal sluiten met het huis van Jisreel en met het huis 
van Juda.' ... Het is een verklaring van HASJEEM - 'Ik zal Mijn Tora in hen plaatsen. Ja, ik zal het op hun hart schrijven. Ik zal hun 
God zijn en zij zullen Mijn volk zijn'”, (Jeremia 31:30, 32b). 
Om er zeker van te zijn, dat het duidelijk is dat Hasjeem spreekt over het volk van Jisraeel en niet over een ander volk, wordt in 
het laatste deel van het hoofdstuk de belofte aan JIsraeel herhaald op de sterkst mogelijke manier: “Zo zegt HASJEEM: 'Als ik niet 
maakte Mijn verbond van dag en nacht vast, en de vaste patronen die de hemel en aarde ordenen, alleen dan zou ik het nageslacht 
van Ja’akov en van Mijn dienaar David afwijzen, zodat ik van zijn nageslacht geen heersers zou nemen over het nageslacht van 
Avraham, Jitschak en Ja’akov. Want Ik zal hen uit hun ballingschap redden en medelijden met hen hebben”, (Jeremia 33:25-26). 
De beloften die Hasjeem heeft gedaan met Jisraeel (Ja’akov), en David zijn zo sterk, dat Hasjeem de orde van het universum 
gebruikt om hen te verzekeren van de bestendigheid van Zijn verbond. We vinden een soortgelijke tekst in Jeremia 31: “Aldus zegt 
HASJEEM, die de zon overdag als licht geeft en de vaste volgorde van de maan en de sterren als een licht 's nachts, die de zee 
in beweging brengt zodat haar golven brullen, HASJEEM -Tsva'ot is Zijn Naam: 'Alleen als deze vaste volgorde van voor Mij afwijkt' 
- het is een verklaring van HASJEEM - 'dan zouden ook Israëli’s nakomelingen kunnen ophouden een natie voor Mij te zijn - voor 
altijd'”, (Jeremia 31:34-35). 
Hasjeem is een trouwe God, ook al zal Jeruzalem worden vernietigd. Sommigen denken misschien dat de vernietiging van 
Jeruzalem betekent, dat Hasjeem zijn volk heeft opgegeven en iets nieuws met iemand anders zal beginnen, en des te meer omdat 
Hij zojuist een "nieuw verbond", heeft aangekondigd; maar laten we niet vergeten, dat dit "nieuwe verbond", is gesloten met het 
huis van Jisraeel: “'Zie, dagen komen eraan' - het is een verklaring van HASJEEM - 'wanneer ik een nieuw verbond zal sluiten met 
het huis van Jisraeelen met het huis van Juda’”, (Jeremia 31:30). Dit “nieuwe verbond” is niet gesloten met een buitenlands volk 
maar met het volk van Hasjeem zelf. 
In de Apostolische Geschriften lezen we ook een interpretatie of uitleg van dit "nieuwe verbond". Toen Jesjoea zijn laatste 
Sedermaaltijd deelde met zijn talmidiem, sprak hij over dit Nieuwe Verbond, en al zijn talmidiem, zelfs alle vrouwen die om hem 
heen waren, waren Joden. Na de hemelvaart van Jesjoea kwamen ze allemaal, ongeveer 120 mensen, samen in de bovenkamer 
in Jeruzalem, en dit waren allemaal Joden. Het grote verschil tussen dit verbond en het verbond op de berg Sinaï is echter, dat dit 
verbond nu openstaat voor heidenen na hun bekering. En Hasjeem koos een Farizeeër, Rabbijn Sja’oel van Tarsus, om de Apostel 
van de heidenen te worden. Dankzij Rabbijn Sja’oel, opende de kerk haar armen om niet-Joodse bekeerlingen te verwelkomen, 
maar dat betekent niet dat Jisraeel werd afgewezen - Jisraeel maakte nog steeds deel uit van Hasjeem's plan. In zijn brief aan de 
kehilah in Rome stelde Rabbijn Sja’oel deze vraag: "Hasjeem heeft Zijn volk toch niet verworpen?", (Romeinen 11:1). Zijn antwoord 
is duidelijk: “Hasjeem heeft Zijn volk dat Hij van tevoren kende niet verworpen”, (Romeinen 11:2). 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESORA - APOSTOLISCHE GESCHRIFTEN - Handelingen 23:5-11 
 

Er zijn tenminste vier verzen van de Misjpatiem die in de Apostolische Geschriften  worden aangehaald. Eén van hen is een 
mitswa, die in hoofdstuk 22 wordt genoemd. Er staat geschreven; "De goden zult gij niet vloeken, en de oversten in uw volk 
zult gij niet lasteren", (Exodus 22:28). Dit is vandaag de dag des te belangrijker omdat we van nature  onze leiders wantrouwen, 
niet alleen leiders van het land of de stad waar we wonen maar ook de leiders van het volk van G-d.  
De tekst zoals aangehaald in de Apostolische Geschriften is interessant omdat het Rabbijn Sja’oel is die de uitspraak deed. 
Wanneer we naar de context kijken ontdekken we, dat Sja’oel in de tempel van Jeruzalem gearresteerd werd en met een valse 
aantijging werd voorgedragen voor het Sanhedrin: 
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‘’Gij Israelietische mannen, komt te hulp! Deze is de mens, die tegen het volk, en de wet, en deze plaats allen man overal leert’’, 
(Handelingen 21:28). Deze aantijging was niet waar. Rabbijn Sja’oel gedroeg zich respectvol in de tempel en naar de Tora en de 
mensen van Israël en het leiderschap. Toen hij werd verward met een ander, namelijk een Egyptische terrorist (Handelingen 
21:38), moest hij zich zelf verdedigen en zei: "Ik ben een jood uit Tarsus Cilicia", (Handelingen 21:39). Hij 
identificeerde zichzelf duidelijk in het openbaar met het Joodse volk, hij was trots op zijn Joodse afkomst en  bevestigde dit duidelijk. 
Wie was Rabbijn Sja’oel?. Hij was rond het jaar 34 een lid van het Sanhedrin, sommige schrijvers geloven dat zijn aanstelling in 
het Sanhedrin een gevolg was van zijn ijverige deelname aan de steniging van Stefanus. (Handelingen 7), "Na de dood van 
Stefanus was Saul aangesteld als lid van het Sanhedrin in achtnemende de rol die hij in deze situatie had  aangenomen" (AA102) 
 
Laten we niet vergeten welke rol Sja’oel had gespeeld in deze moordlustige daad. Wanneer we Handelingen 6 lezen, dan zien we 
dat Stefanus één van de eerste diakenen was van de eerste geloofsgemeente in Jesjoea haMasjiach. Hij was een Jood maar niet 
een Hebreeër uit het Heilige land maar een Jood uit de diaspora. Hij was gekozen om een substantieel deel aan voedsel en andere 
bronnen te leveren onder de Hebreeuwse en Griekse gelovigen. Zoals gewoon is onder de Joden, kwam men elke Sjabbat samen 
in de synagoge, wat bij hun traditie paste. Zelfs vandaag de dag sluit een Sefardische Jood zich aan bij en Sefardisch synagoge 
en een Asjkenazische Jood sluit zich aan bij een Asjkenazische synagoge. De synagoge waar Stefanus ging was ‘’de synagoge, 
genaamd der Libertijnen, en der Cyreneers, en der Alexandrijnen, en degenen, die van Cilicie en Azie waren’’, (Handelingen 6:9). 
Toen hij in de synagoge was en zijn getuigenis over Jesjoea deelde, waren enkele leden van zijn synagoge niet blij. ‘’En er stonden 
op sommigen, die waren van de synagoge, genaamd der Libertijnen, ….en twistten met Stefanus’’, (Handelingen 6:9-10). Er 
ontstond een heftige discussie tussen Stefanus en de leden van deze synagoge. Laten we niet vergeten, dat toen Sja’oel zijn 
verdediging voor het Sanhedrin gaf, hij zei, "Ik ben een Jood uit Tarsis en Cicilië’’, (Handelingen 21:39). Hij was een Jood uit 
Tarsus en Cicilië, en de synagoge van Stefanus was “voor degenen uit Cicilië en Azië’’, (Handelingen 6:9), dit betekent dat Sja’oel 
en Stefanus lid waren van dezelfde synagoge. Sja’oel was een gerespecteerde hoogopgeleide geleerde en Stefanus een 
eenvoudig mens zonder academische titels.  
Hoe kon een eenvoudig mens, die niets is een ander onderwijzen over de Messias. Toen Sja’oel hem hoorde zeggen, dat Jesjoea 
de Messias is werd hij furieus, hij besprak en argumenteerde met hem, in een poging te bewijzen, dat Jesjoea van Nazareth geen 
Masjiach was. Als hij de Masjiach was, zou hij niet sterven en zou hij zijn volk helpen de Romeinse overheersing te stoppen en 
zou hij Israël de glorie geven die ze verdient, zoals het was in de tijd van zijn voorvader David en Salomo. Nee, Jesjoea kon beslist 
niet de Masjiach zijn en rapporteerde deze ketterij aan het Sanhedrin, de Bet-Din van Israël. Het Sanhedrin hoorde Stefanus en 
zijn verdediging in Handelingen 7 en hij werd ter dood veroordeeld. Dus het was een illegale veroordeling, omdat Israël onder de 
jurisdictie van het Romeinse rijk viel en elke veroordeling moet door de Romeinse procurator worden aanvaard, de uitvoering van 
het vonnis was ook illegaal, ze hebben niet het recht om iemand te stenigen. De aanstichter van deze veroordeling en executie 
was Sja’oel van Tarsus, daarom staat in de tekst dat Sja’oel zijn dood goedkeurde. Hij werd dus gestenigd en Sja’oel keurde zijn 
dood goed, "En Saul keurt zijn executie goed", (Handelingen 8:1). Een paar weken of maanden later was Sja’oel nog steeds kwaad 
op de volgeling van Jesjoea; ‘’En Saulus, ….ging tot de hogepriester, En begeerde brieven van hem naar Damaskus, aan de 
synagogen, opdat, zo hij enigen, die van dien weg waren, vond, hij dezelve, beiden mannen en vrouwen, zou gebonden brengen 
naar Jeruzalem’’, (Handelingen 9:1- 2). Onderweg naar Damascus had Sja’oel een ontmoeting die zijn leven helemaal veranderde; 
‘’En als hij reisde, is het geschied, dat hij nabij Damaskus kwam, en hem omscheen snellijk een licht van den hemel; En ter aarde 
gevallen zijnde, hoorde hij een stem, die tot hem zeide: Saul, Saul! wat vervolgt gij Mij? En hij zeide: Wie zijt Gij, Heere? En de 
Heere zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt’’, (Handelingen 9:3-5).  
 
Deze verschijning bracht hem tot berouw en bekering in Jesjoea en sindsdien was hij een volgeling van Jesjoea en de Apostel 
voor de Heidenen. Sommige Joodse leiders waren zo verbaasd en woedend dat ze zijn dood wilden. Daarom werd hij beschuldigd 
van afvalligheid: ‘’Deze is de mens, die tegen het volk, en de wet, en deze plaats allen man overal leert’’, (hand 21:28). Toen hij 
voor het Sanhedrin stond, wist Sja’oel niet dat hij voor de Hogepriester stond en citeerde uit het hoofd een passage uit Exodus; 
"want er is geschreven: ‘Den overste uws volks zult gij niet vloeken", (Handelingen 23:5). Dit citaat laat zien, dat Sja’oel de Tora 
goed kende en gewillig was om de Tora na te leven en de Mitswot van de wet te houden. Rabbijn Sja’oel observeerde de mensen 
die aanwezig waren in rechtzaal  en herkende onmiddellijk dat een van de groepen zijn eigen mensen waren, “Paulus wist dat de 
Sanhedrin deels uit sadduceeën bestond end deels uit farizeeën, “(Handelingen 23:6), deze Farizeeën waren met wie hij zijn 
doctoraat had gehaald, en speelde met de interne verdeeldheid binnen het volk van Israël. ‘’Mannen broeders, ik ben een farizeeër, 
eens farizeeërs zoon; ik word over de hoop en opstanding der doden geoordeeld’’, (Handelingen 23:6), de Farizeeën waren trouw 
aan de Tenach, ze hadden een goed begrip van de eschatologie, ze wisten dat uiteindelijk de doden zullen opstaan, maar de 
Sadduceeën die de profeten niet volledig accepteerden, werden beïnvloed door de Griekse filosofen en geloofden in de 
onsterfelijkheid van de ziel. Omdat iedereen zijn eigen overtuigingen wilde verdedigen, vervolgt de tekst zeggende: “En als hij dit 
gesproken had, ontstond er tweedracht tussen de farizeeën en de sadduceeën, en de menigte werd verdeeld. Want de 
sadduceeën zeggen dat er geen opstanding is, noch engel, noch geest, maar de farizeeën belijden het beide”, (Handelingen 23: 
7-8). 
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INSPIRATIE HOEK 
 

Dat de verplichtingen van de Tien Geboden meer begrepen en uitgevoerd mogen worden, extra bevelen, principes van de Tien 
Geboden illustrerend en toepassend, werden gegeven. Deze wetten werden vonnissen genoemd, omdat ze opgesteld waren uit 
oneindige wijsheid en rechtvaardigheid en omdat de politierechters recht moesten uitspreken, overeenkomstig deze wetten. 
Anders dan bij de Tien Geboden, werden ze prive gegeven aan Mosje, die ze aan het volk moest communiceren. (PP 310) 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
 

VERTELINGEN EN TRADITIE  
 
 

HET WINNENDE LOT 
Rabbi Yisrael Salanter (de oprichter van de ethische revolutie, bekend als de Mussar Beweging) hoorde eens, dat zijn vrouw een 
lot had gekocht. Hij deelde haar droom van het winnen van de jackpot niet, maar de Rabbi liet veeleer getuigen komen en 
verklaarde voor hun, dat hij van tevoren zijn deel van de winst verspeelde, in het geval, dat zij het winnende lot had gekocht. Hij 
legde uit, dat hij zich slecht voelde, om de verplichting, om de juiste bedragen van zo'n aanzienlijke rijkdom te verdelen, aan de 
meest passende . ontvangers, aan te pakken!. 

 
HET ONDERSTEUNEN VAN DE PARTIJ 

In communistisch Rusland, werd een Jood genaamd Berel gesommeerd te komen, bij het lokale communistische 
arrondissementskantoor. ''We hebben geruchten gehoord, dat je toewijding voor de Communistische partij aan het wankelen is''. 
''Dat is niet waar. Ik verklaar mijn complete en onbetwistbare loyaliteit aan de partij!'', zei Berel. "We willen je een paar vragen 
stellen, om zeker te zijn van je toewijding'', verklaarde de beambte. "Stel dat iemand sterft en 10.000 roebels werd aan je 
nagelaten, wat zou je dan doen?. “Ik zou 5.000 aan de partij geven en de andere helft zou ik voor mijzelf houden''. “Heel goed! 
En als je twee huizen had?”. “Ik zou een aan de partij geven en de andere zou ik houden!”. “Uitstekend. Nu, stel je had twee 
broeken?”. Berel aarzelde lange tijd en uiteindelijk stamelde hij: ''Ik denk niet dat deze vraag eerlijk is. Ik heb namelijk twee 
broeken!''. Zo ook moet de gelovige die doordrenkt en ondergedompeld wordt in Torah 
niettemin hongerig zijn om naar nieuwe niveaus te stijgen in het leren en naleven van de Torah. 
 

De Farizeeën begrepen dus dat Rabbijn Sja’oel niet vanwege een goede reden was gearresteerd: “En er geschiedde een groot 

geroep; en de schriftgeleerden van de zijde der farizeeën stonden op en streden, zeggende: ‘Wij vinden geen kwaad in dezen 

mens; en indien een geest tot hem gesproken heeft of een engel’”, (Handelingen 23:9). Wat een bevestiging!. De Farizeeën 

waren bereid te erkennen dat zijn verhaal misschien waar was en "Wat als een geest of engel tot hem heeft gesproken?’’. Israël 

heeft de afgelopen 350 jaar geen enkele profeet erkend, en plotseling is er een man die bevestigde dat hij een visioen ontving 

terwijl hij op weg was naar Damascus: "Wat als hij een ware profeet was?’’.  

We zouden het helemaal mis hebben als we deze goddelijke manifestatie weigeren. Toen begrepen de Romeinse soldaten, dat 

ze iets moesten doen en namen hem uit hun handen: “En als er grote tweedracht ontstaan was, de overste vrezende dat Paulus 

van hen verscheurd mocht worden, gebood dat het krijgsvolk zou afkomen en hem uit het midden van hen wegrukken en in de 

legerplaats brengen”, (Handelingen 23:10). Paulus wist dat hij niets verkeerds had gedaan, en hij wist dat zijn visioen waar en 

authentiek was, daarom ontving hij diezelfde avond een goddelijke bevestiging van zijn rechtmatige houding: 

 ‘’De volgende nacht stond de Heer naast Paulus en zei: “En den volgenden nacht stond de Heere bij hem, en zeide: Heb goeden 

moed, Paulus; want gelijk gij te Jeruzalem van Mij betuigd hebt, alzo moet gij ook te Rome getuigen’”, (Handelingen 23:11). Toen 

begreep Sja’oel wat het doel van deze beproeving was, God had een groots plan voor hem, om naar Rome te gaan, dat was het 

doel van de rest van zijn leven. Hebben we Gods doel met ons eigen leven ontdekt?. 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
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Kids  Parasja 

 

Wanneer gij een verdwaald rund of ezel van uw vijand 

aantreft, zult gij ze hem zeker terugbrengen. 

((Exo 23:4 ) 


