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LATEN WE SAMEN BIDDEN

We bidden elke week voor de Joodse Vriendschapsbediening en hun
partner .. Ik stel voor, dat onze vrienden van 13 tot 19 september te bidden
voor Luc Desplanches en zijn team in Paris. Met de Covid 19 is de bediening
niet gemakkelijk, daarom is het belangrijk om voor hem en zijn team te
bidden.
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NIEUWS
NIEUWE BOEKEN VAN RICHARD ELOFER

Richard Elofer geeft een nieuwe stel boeken uit met Bijbels
commentaar, gebaseerd op Joodse bronnen en gedachten. Het
hele stel zal een collecite zijn van 7 delen. Het eerste deel is 500
pagina's, getiteld; “Genesis: Parashah, Haftarah and Apostolic
Writings”. Elk commentaar van de parasja wordt vergezeld door
commentaar op de overeenkomende Haftara en teksten van de
Apostolische Geschriften, die gelezen kunnen worden in
samenhang met de parasja. De zachte kaft versie van dit boek is
verkrijgbaar voor de prijs van $25. Het zal binnenkort beschikbaar
zijn op Amazon als een e-boek, Kindle en print-on-demand boek.
Iedereen echter die dit boek wil vooruit bestellen, kan een bestelling
sturen naar richard@elofer.com.

ROSJ HASJANAH
We hebben voorafgaand gesproken over het feest van Rosj Hasjanah (Feest van de Trompetten) en haar belang voor het Joodse
volk. De term “Rosj Hasjanah” betekent “Hoofd van het Jaar” en dit betekent, dat het eeb viering is van het begin van het nieuwe
jaar— 19 September 2020 is de eerste dag van het komende Joodse jaar 5781. Rosj Hasjanah is de dag, dat het Joodse volk
proclameert, dat G-d de Koning en de Schepper Is van het universum, en dat Hij alle recht heeft om Zijn volk en de wereld te
oordelen. Rosj Hasjanah is ook de eerste van de Tien Dagen van Ontzag, dagen van voorbereiding die leiden naar de Dag van
Verzoening, Jom Kippoer, dat dit jaar zal zijn op 28 September (beginnend op de avond van 27 September). Het is de gewoonte
geworden voor Rosj Hasjanah om twee dagen te vieren, zodat er uren zijn, dat de hele Joodse gemeenschap over de wereld
samen het nieuwjaar viert. Dit jaar is Rosj Hasjanah op Sabbat 19 September en Zondag 20 September. En sinds elke dag begint
op de avond ervoor, zal de viering beginnen op Vrijdagavond 18 September. Gedurende deze 48 uren zou het Joodse volk
normaliter samenkomen in hun synagogen om te bidden, zingen en de Tora, de profeten en andere belangrijke traditionele teksten
voor dit feest, te lezen. Dit jaar echter, vanwege Covid-19 en zijn beperkingen zulllen de meeste Joodse families over de wereld
dit feest thuis vieren. Speciale Siddoerim (gebedsboeken) zijn gepubliceerd en omvatten de liturgie gebruikt voor de Joodse
feesten, deze heten Machzorim (Machzor – enkelvourd). Deze zijn beschikbaar voor de verkoop bij elke Joodse boekwinkel of
online. Degenen die geïnteresseerd zijn om te weten wat Joden lezen en bidden gedurende deze dagen, kunnen naar een Joodse
boekwinkel gaan en gebedsboeken vinden, die speciaal zijn gewijd aan Rosj Hasjanah, of algemeen aan de Hoge Heilige Dagen,
waaronder Rosj Hasjanah. Terwijl enkele alleen in het Hebreeuws zijn, zijn de meeste van deze boeken tweetalige edities (Engels/
Hebreeuws, Frans/ Hebreeuws, Spaans/ Hebreeuws, Russisch/ Hebreeuws, Portugees/ Hebreeuws), dat degenen helpt die het
Hebreeuws niet helemaal onder de knie hebben om de Hebreeuwse tekst te begrijpen. De gebruikelijke parasja wordt niet gelezen op
de Sjabbat van het feest, dus er zal geen nieuwsbrief zijn volgende week, maar hier zijn Bijbelteksten die Joden zullen lezen op de twee
dagen van het feest.

1e Dag:

לג,

- כב א, -  בראׁשיתGen. 22:1-34;

 במדבר כט א ו-, , Num. 29:1-6
 י, א ב,ׁשמואל א א, - 1 Sam. 1:1 - 2:10

2e Dag:

בראׁשית כב א כד, - , Gen. 22:1-24;

 ו-במדבר כט א, , Num. 29:1-6
 כ-  ב,ירמיה לא, Jer. 31:2-20

We wensen iedereen een Gelukkig Nieuwjaar en een Vreugdevol feest van

Rosj Hasjanah, Chag Sameach.
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ם
ְ נִ ָּצ ִ ִ֤בי

Nitsaviem

Op de laatste dag van zijn leven, verzamelt Mosje alle mensen, jong en oud, de nederige en verhevene, man en vrouw voor
de laatste inwijding. Het verbond is niet alleen voor allen aanwezig, maar ook voor de toekomstige ongeboren generaties.
Mosje vermaant het volk om erg waakzaam te zijn, voor afgodendiensten. Ondanks de gruwelen, die zij hebben meegemaakt
in Egypte, zal de verleiding er altijd zijn om te willen experimenteren met buitenlandse filosofieën, als voorwendsel voor
immoraliteit. Mosje omschrijft de verwoesting van het land Jisraeel, als het gevolg van geen gehoor geven aan G_d’s mitswot.
De nakomelingen en vreemdelingen zullen de verlatenheid merken en het zichtbare onvermogen van het land, om op te zaaien
en te oogsten. Het gevolg zal voor iedereen duidelijk zijn. Het Joodse volk heeft Hem verlaten, die hun bescherming gaf.
Verruild voor afgoden die niets kunnen doen. Mosje belooft echter, dat de mensen uiteindelijk zullen bekeren, nadat de
zegeningen en de vloeken zijn vervuld. Hoe geassimileerd ze ook zijn tussen de volkeren, G_d zal hen uiteindelijk terug naar
Erets Jisraël brengen. Mosje zegt tegen het volk; onthoud dat de Tora geen onwaarschijnlijke onmogelijkheid is, haar vervulling
is eerder binnen handbereik van elke Jood. Mosje vermaant het volk om het leven te kiezen

וַ י ֵֶּ֖ל ְך

Wajeelech

Op de laatste dag van zijn leven, gaat Mosje van tent tot tent door het hele kamp, en neemt afscheid van zijn geliefde volk, hen
aanmoedigend, om vertrouwen te hebben. Mosje zegt hun, dat G- d met hen is, ook al is hij wel of niet onder hen, en Hij zal
hun vijanden vernietigen. Vervolgens roept hij Jehosjoe’a, en in aanwezigheid van het hele volk, spoort hij hem aan sterk,
standvastig en moedig te zijn als leider van het Joodse volk. Op deze wijze versterkt hij, Jehosjoe’a's status als de nieuwe
leider. Mosje onderwijst hen de mitswa van Hakhel: Dat elke zeven jaar, op de eerste dag van de tussenliggende dagen van
Soekkot, de gehele natie, met inbegrip van kleine kinderen, in de Tempel bijeen moeten komen, om te luisteren naar de Koning,
die uit het boek van Devariem leest. De onderdelen die hij leest hebben te maken, met trouw blijven aan G-d, het verbond, en
het belonen en straffen. G-d vertelt Mosje, dat zijn einde nabij is, en dat hij Jehosjoe’a moet roepen, om samen met hem in de
Misjkan te zijn, waar G--d Jehosjoe’a zal onderwijzen. G-d zegt aan Mosje en Jehosjoe’a, dat nadat ze het Land binnen zullen
gaan, de mensen Hem ontrouw zullen zijn, en zij andere goden zullen aanbidden. G-d zal dan zijn aangezicht volledig
verbergen, zodat het lijkt alsof het Joodse volk aan haar lot wordt overgelaten, en dat ze opgejaagd zullen worden door
iedereen. G--d instrueert Mosje en Jehosjoe’a om een lied te schrijven Ha'azinoe dat als een getuige, tegen het Joodse volk
zal dienen, wanneer zij zondigen, Mosje schrijft het lied op en onderwijst dat aan Bnee Jisraeel. Mosje voltooit zijn overschrijving
van de Tora, en instrueert de Levi'iem, om het te plaatsen aan de zijkant van de Aron (Heilige Ark, zodat niemand ooit een
nieuwe Torah-rol zal schrijven die verschilt van het origineel, want er zal altijd een referentie-exemplaar zijn.

wanneer gij naar
de stem van de
eeuwige , uw
God, luistert door
zijn geboden en
inzettingen te
onderhouden, die
in dit wetboek
geschreven
staan; wanneer
gij u tot de
Eeuwige, uw
God, bekeert met
geheel uw hart
en met geheel
uw ziel. (Deu
30:10)
©PFreebibleimages.org

GIJ STAAT HEDEN ALLEN
Er wordt gezegd, dat toen het volk Israël de 98 vervloekingen
hoorde, die opgetekend staan in de vorige parasja ( KieTavo), ze heel erg bang werden en het uitschreeuwden tegen
Mosje met tranen in hun ogen zeggende: ''Hoe zullen wij al
deze beproevingen en vervloekingen overleven?''. Rashi zei
volgens een midrasj, ‘’Waarom begint het hoofdstuk met de
woorden”, ‘Vandaag staan jullie allen’ geplaatst naast de
vervloekingen in het vorige hoofdstuk?. Want toen Israël
deze achtennegentig vloeken hoorde afgezien van de
negenenveertig die in Tora-Cohanim staan (Leviticus 26:14),
werden hun gezichten bleek (ze waren geschokt), en ze
riepen uit, ‘’Wie kan zich hiertegen verzetten?’’. Daarom
begon Mosje hen te kalmeren: ‘’’Vandaag staan jullie allen
aangetreden voor de Eeuwige. Vaak heb je de
alomtegenwoordige woede uitgelokt en toch heeft Hij geen
einde aan je gemaakt, maar je gaat nog steeds in Zijn
aanwezigheid door, (Midrash Tanchuma, Nitsavim 1).Het is
een machtige manifestatie van G-d, daarom moesten ze
Hasjeem vertrouwen en verder gaan, G-d houdt zo veel van
Zijn volk, dat Hij de tegenstander niet toelaat Israël totaal te
vernietigen. Een bevestiging gegeven aan Jeremia voor de
vernietiging van Jeruzalem, ‘
4

’Want zo zegt de Eeuwige : ‘Een woestenij zal het ganse land
worden, al zal Ik niet voorgoed afrekenen’’’, (Jeremia 4:27).

HET VERBOND BEKRACHTIGEN
Volgens Ibn Ezra is, ‘’het doel van hoofdstuk 29 om het verbond
te bekrachtigen". Daarom staat het hele volk van Jisrael "in
Mosje's aanwezigheid", zoals de Tora zegt: ‘’uw kinderen, uw
vrouwen en de vreemdelingen in uw legerplaats, zelfs uw
houthakkers en waterputters’’, (Deu 29:11). Heel Jisraeel staat
hier om als één man over te gaan in G-d’ s verbond. Rabbi Hirsch
interpreteert deze vers: "Als u een verbond met G-d wilt aangaan,
moet u uw standpunt dat u tot nu toe heeft ingenomen, verlaten...
Je moet alle andere dingen opgeven - afstand doen van al het
andere - om een exclusieve relatie met G-d aan te gaan. Als je
eenmaal het verbond van G-d bent aangegaan, is je standpunt
fundamenteel verschillend dan, dat je eerder had.
In feite vraagt G-d van iedereen om individueel de voorwaarden
van het verbond te aanvaarden en een bekeringservaring te
beleven - afstand doen van ons oude leven om het nieuwe leven
onder het verbond van G-d te omarmen. In parasja Nitsaviem
wilde Mosje Israël herinneren aan de feiten, waar ze met hun
eigen ogen getuigen van waren, zodat ze een juist begrip konden
krijgen van de aangekondigde zegeningen en vloeken. Mosje had
bepaalde verklaringen toegevoegd om ervoor te zorgen, dat de
natie de zegeningen en vloeken niet verkeerd zou interpreteren.
Volgens Rabbi Hirsch zijn de verzen 9 tot 20 de uitleg van wat hij
zei in de verzen 1 tot en met 8. Van vers 9 tot vers 14 weerlegt
Mosje het verkeerde idee, dat Israëls verbond voor de vulling van
de Tora, beperkt is tot bepaalde categorieën van de natie, tot
bepaalde generaties of een bepaalde tijdsperiode.
In feite is het verbond en de eed van toepassing op alle leden van
Israël en voor alle toekomstige generaties En de verzen 15 tot 20
tonen aan, dat de uitspraak van de zegeningen en vervloekingen
niet alleen voor de hele natie of de leiders zijn, maar voor elk
individu, elk lid van Israël heeft de plicht trouw te zijn aan het
verbond en de geboden die God aan het volk van Israël heeft
gegeven.

NEGATIEVE INVLOEDEN
Met betrekking tot afgoderij waarschuwt de Torah ons door te
zeggen: Want gij weet, hoe wij in het land Egypte gewoond
hebben en hoe wij midden door de volken gegaan zijn, wier land
gij doorgetrokken zijt, en gij hebt de gruwelen en afgoden gezien,
die men bij hen vindt: hout en steen, zilver en goud. (Deu 29:1516). Waarom moet de Torah ons waarschuwen voor negatieve
beïnvloeding door hun afgoden als we door hen worden
afgestoten? legt uit dat iemand afgoden zou kunnen zien en ze
als gruwelen zou kunnen beschouwen en zich sterk afkeer en ziek
zou kunnen voelen

De Torah waarschuwt ons echter om niet door hen negatief
te worden beïnvloed, precies zoals afgoderij en Egyptisch
gedrag Israël in Egypte had beïnvloed. Alles wat we zien,
maakt indruk op ons. Ook al voel je je aanvankelijk negatief
over hen, uiteindelijk wordt je misschien beïnvloed om ze te
volgen. Ook al voel je je aanvankelijk negatief over hen,
uiteindelijk wordt je misschien beïnvloed om ze te volgen.
Negatieve invloeden zijn krachtig en moeten op afstand
worden gehouden.

EEN HEEL SERIEUZE OVERTREDING
Rabbi Elchonon Wasserman gebruikte het citaat van zijn
Rebbe, Chofetz Chaim: ‘'Maar als iemand bij het horen van
deze vervloekingen meent, dat hij gezegend zal blijven en
zegt: Ik zal vrede hebben, wanneer ik in de verstoktheid van
mijn hart wandel - waardoor hij verdelging brengt zowel over
het bevloeide als over het dorre (land)”, (Deu 29:18) verwijst
naar iemand, die niet alleen een onjuiste handeling verricht
als gevolg van een impuls. Hij maakt eerder een hele
ideologie van wreedheid en van het recht om anderen schade
toe te brengen. Hij maakt een hele nieuwe stel regels voor
zichzelf, die regelrecht tegen de Tora principes indruisen. Het
volgende vers; Maar als iemand bij het horen van deze
vervloekingen meent, dat hij gezegend zal blijven en zegt: Ik
zal vrede hebben, wanneer ik in de verstoktheid van mijn hart
wandel - waardoor hij verdelging brengt zowel over het
bevloeide als over het dorre (land) Deu 29: 19), laat zien, dat
dit een zeer ernstige overtreding is!. Het is niet zo, dat de
persoon toevallig iets verkeerd doet. Er zijn mensen die op
verschillende manieren emotionele pijn veroorzaken bij
anderen en wanneer ze worden berispt, beweren zij; ”dat doe
Ik altijd, dit is de manier waarop die mensen behandeld
moeten worden". Wanneer iemand voor zichzelf
uitgangspunten creëert die op egoïsme en ongevoeligheid
zijn gebaseerd, zal hij niet slechts een paar keer leed
veroorzaken Hij zal wat hij doet, keer op keer herhalen. Daar
hij of zij niet kwaad is geworden, maar met voorbedachte rade
beslist om op deze manier te handelen, zal hij of zij geen spijt
hebben van de schade die hij of zij heeft veroorzaakt. Ons
gedrag naar anderen mag niet worden gebaseerd op onze
fouten en negatief karakter, geformuleerd in een handelwijze.
We moeten de Tora bestuderen om het verheven gedrag te
leren kennen, dit is onze plicht en dan moeten we de Tora
normen in ons leven verinnerlijken . Over deze man sprekend
die zich van de Eeuwige afkeerde: "Dan zal de Eeuwige die
man niet willen vergeven", (Deut 29:20). Dit misdrijf is zo
groot, dat G-d hem niet zal vergeven. G-d zal niet instemmen
met zijn verzoek, zal niet conform zijn verwachtingen
handelen. Nu is er een interessante opmerking van Rabbijn
Hirsch over de woorden Kol Ha'alah, die in onze vertaling
worden vertaald met “vloeken”. Hij zei: De primaire betekenis
van 'alah is niet "vloek", maar "eed”. En hij legt uit; wie zich
verbind met een 'alah is als iemand die "zijn naam ijdel
gebruikt", (Exodus 20:7) ,
5

hij onderwerpt zich aan het Goddelijk oordeel, alsof waarover
hij zweert onwaar is, of alsof hij het niet verwerkelijkt. Rabbijn
Hirsch is hier erg moedig toen hij zei: "Wie een eed aflegt, doet
een beroep op de kracht van G-d en onderwerpt zich aan Zijn
oordeel; de kracht van G-d zal zich uiten in het verderf, dat over
hem zal komen als een straf voor de valse eed’’. Op deze
manier duidt het woord 'alah ook in het bijzonder dit verderf
brengend aspect van de eed, aan en dus geeft het de vloek
aan, die iemand die valselijk zweert op zich brengt.
GEVOLGEN VAN ONTROUW
Hoofdstuk 29 van Deuteronomium is een duidelijke
beschrijving van wat er zal gebeuren met God’s volk, als ze niet
trouw aan G-d zal zijn. De wereldwijde mening is dat we de
illusie zouden kunnen hebben, dat de zegeningen en
vervloekingen strikt afhankelijk zijn, van het gedrag van de
meerderheid van de natie. We zouden kunnen denken, dat als
de natie als geheel God ‘s zegeningen verdient en hen ook
ontvangt, dan zal geen individueel lid van God’s volk worden
uitgesloten van een aandeel in de welvaart van het volk, zelfs
als hij het niet persoonlijk verdient. Maar dat is slechts een
illusie. Wat individuen doen geldt voor de hele natie. Dit is de
reden, dat na het spreken over deze persoon die zich van de
de eeuwige ,afkeert, de Tora bevestigt; '. Dan zullen het
volgende geslacht - uw zonen, die na u zullen opstaan - en de
buitenlander, die van verre komt, wanneer zij de plagen en de
ziekten zien, die de Eeuwige in dit land heeft doen uitbreken'',
(Deut29:22). Jullie nakomelingen en ook alle naties van de
wereld zullen de catastrofe, die zal komen over jullie en jullie
land, en de langdurige ellende die over zowel het land als de
natie zal komen zien, en zij zullen zien dat al deze dingen waren
voorspeld in dit boek. De ramp voor de mensen en het land zal
derhalve een duidelijke historische getuigenis van G-d en zijn
bewind zijn.

MASJIACH EN VERLOSSING
De Tora bevestigt: "De verborgen dingen zijn voor de Here, onze
God", (Deuteronomium 29:29). De Joodse traditie vraagt: wat
zijn deze geheime dingen die tot Gd behoren? Hun antwoord is,
dat het het tijdstip van het einde is en van de komst van de
Messias. Gedurende hun geschiedenis heeft het volk van G-d
gretig gewacht op de ultieme verlossing. Het is echter voor de
Joodse traditie en de eerste gelovigen in Jesjoea, die Joden
waren, duidelijk dat het mogelijk is de komst van de Messias te
versnellen. Beiden zijn het erover eens dat het belangrijk is om
een leven in harmonie met de Tora te leven, om zijn komst te
versnellen. Rabbijn Moshe Bogomilsky zegt: “Als de Joden
waardig zijn, zal HaSjeem de komst van de Messias versnellen”,
en Sji’mon Petrus zegt: ”Daar al deze dingen aldus vergaan,
hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht,
vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods",
(2 Petrus 3:11- 12). Maar er is een andere dimensie die de
gelovigen in Jesjoea kennen, dat is dat het cruciaal is om de
wereld op de komst van de Messias voor te bereiden, om zijn
komst te versnellen: "En dit evangelie van het Koninkrijk zal in
de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle
volken, en dan zal het einde gekomen zijn’’, (Mattheüs 24:14),
onder de Joden is de enige beweging, die dat punt begrijpt de
Chabad, de chassidische beweging van Lubavitch, die de
wereld leid om de Joden en de heidenen voor de komst van de
Messias voor te bereiden.
Met het motto "Masjiach Nu" wil Mosje Rabbenoe (Mozes) het
volk van Israël verzekeren dat deze situatie niet eeuwig zal
voortduren. Hasjeem zal Masjiach sturen om ons te bevrijden
van onze huidige ballingschap op aarde, dit laatste moment is
alleen bekend bij onze G-d, het is een van de geheimen die Hij
aan geen enkel mens heeft geopenbaard. In overeenstemming
met Apostel Sjim’on-Petrus, bevestigt Rabbi Bogomilsky: "Wat
ons en onze kinderen voor altijd wordt geopenbaard, is dat als
we alle woorden van deze Tora uitvoeren, de verlossing snel zal
plaatsvinden."

De Eeuwige , uw God, zelf
zal voor u uit overtrekken;
Hij zelf zal die volken vóór u
verdrijven en verdelgen,
zodat gij hun land in bezit
kunt nemen; Jozua zal voor
u uit overtrekken, zoals de
Eeuwige geboden heeft.
(Deu 31:3)

©Freebibleimages.org
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HAFTARA Jesaja 61:10 - 63: 9
Het begin van deze Haftara drukt volop vreugde uit. Zoals Sherman het stelt: "Het vers bevat twee uitingen van vreugde", en
het doel van deze vreugde is een eigenschap van God zoals uitgedrukt door een naam.
De eerste uitdrukking van vreugde, soss, wat het basiswoord is van het woord sasson, openbaart een grote vreugde, een
externe vreugde, gebaseerd op de liefdevolle en barmhartige JHWH, de Naam van God die een persoonlijke God openbaart,
Degene die intiem is met Zijn volk, en die het eigenschap van Barmhartigheid in zich draagt.
Het tweede type vreugde, Taguel, is een intern gejuich van “mijn ziel” die verbonden is met de gerechtigheid van Elohiem, de
Naam van God die de eigenschap van gerechtigheid betekent. Beide eigenschappen van God, barmhartigheid en
gerechtigheid, zijn aanwezig die getuigen van de vreugde van Gods volk in haar redding. "Want Hij heeft mij bekleed met de
klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan, zoals een bruidegom zich bekleedt met
priesterlijk hoofdsieraad, en een bruid zich tooit met haar sieraden", (61: 10b). Deze tekst is een prachtige bevestiging van de
vreugde van de gelovige die de vrije gave van verlossing heeft ontvangen. Zijn vreugde is een uiterlijke uitdrukking van vreugde
(dansen, lachen) en een innerlijke opgetogenheid die leidt tot een intiemere en hechtere relatie met God. Deze kledingstukken
en mantels zijn gratis, er is geen betaling nodig. Op dezelfde manier is God bereid om onze zonden en overtredingen vrijelijk
te bedekken, alleen maar omdat Hij van ons houdt en ons wil redden. En God houdt niet alleen van Jisraeel, maar van alle
naties - Zijn liefde en Zijn gerechtigheid zijn beschikbaar voor elke natie: " alzo zal de Eeuwige gerechtigheid en lof doen
uitspruiten voor al de volken. (Isa 61:11 )
. “Gerechtigheid en lof” behoren tot de eigenschapen van God: Elohiem (gerechtvaardigdheid en gerechtigheid) en JHWH
(liefde en lofprijs). "Uitspruiten" betekent, dat Zijn volk als een plant zou zijn die onder de naties is geplant en onder hen zal
groeien. Dit is hoe de naties de voordelen van Gods redding zullen zien en zullen ontvangen.
Het is echter noodzakelijk, dat de naties Gods liefde voor Jisraeel erkennen: “Omwille van Tsion zal ik niet zwijgen, omwille
van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans,
en haar heil als een brandende fakkel. De heidenvolken zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw luister; u zult met een
nieuwe naam genoemd worden, die de mond van de Eeuwige bepalen zal.. ", (Jesaja 62: 1-2). Tsion is een andere naam voor
Jeruzalem, en de Heilige Stad is altijd in verband met Jisraeel: Jeruzalem wordt geïdentificeerd met Jisraeel zoals Jisraeel
wordt geïdentificeerd met Jeruzalem - daarom is het zelfs vandaag de dag bijbels inconsequent om Jeruzalem aan andere
mensen dan Jisraeel te geven. Jeruzalem is al 3000 jaar de hoofdstad van Jisraeel geweest, ook al heeft Jisraeel niet altijd
over Jeruzalem geregeerd. Malbim’s interpretatie van Tsion en Jeruzalem is interessant:
“De namen Tsion en Jeruzalem vertegenwoordigen twee aspecten van de Heilige Stad. Tsion verwijst naar het aspect van
gerechtigheid en verwijst daarom naar de Tempelberg, de thuisbasis van het Sanhedrin. Jeruzalem verwijst naar het aspect
van goddelijke verlossing en is daarom van toepassing op de algemene bevolking van de stad. Dienovereenkomstig zegt God:
‘Omwille van Tsion zal Ik niet zwijgen’ - Ik zal de waarheid tonen van de waarden die door Tsion worden aangehangen. ‘Omwille
van Jeruzalem zal Ik niet stil zijn’ - Ik zal de inwoners van Jeruzalem actief redden van hun vijanden''. (Sherman 2018, 463).
___________________________________________________________________________________________________
BESORA - GOED NIEUWS - Apostolische Geschriften

2 Petrus 3:1-18

Het hernieuwde verbond moet worden aanvaard door elk gezin en elk individu die wordt geroepen door God, wetende dat het
verbond wordt uitgebreid tot alle families van de aarde en niet alleen tot het volk van Israël, de grote waarheid van de Apostolische
Geschriften. Ondanks dat de persoonlijke ervaringen van onze spirituele vaders interessant en belangrijk zijn als voorbeeld voor
ons, het zal nooit onze persoonlijke toewijding aan Jesjoea vervangen. Het is erg belangrijk, dat elk individu zichzelf voor God
presenteert zoals Mozes het vele malen in de Tora heeft herhaald. Als we hier vandaag zijn, waar we zijn, is het omdat God ons
heeft geroepen, ieder van ons zou deze oproep van God zeer serieus moeten overwegen. We bevinden ons in de geestelijke
toestand van het volk Israël aan de grens van Kanaän, (Deuteronomium 29: 10–12). We leven in een bijzondere tijd, die bij Joden
en Christenen bekend staat als de tijd van de openbaring van de Messias, deze tijd wordt in de Bijbel genoemd: "De laatste
dagen", “De tijd van het einde", deze tijd werd beschreven door een van de discipelen van Jesus. In afwachting van de tweede
komst van de Messias, staan we aan de grens van het hemelse Kanaän, daarom zijn er enkele overeenkomsten tussen de tijd
van Mosje. Sji’ mon ook wel Petrus genoemd, zei in zijn tweede brief: “Geliefden, dit is nu de tweede brief die ik jullie schrijf. In
beide probeer ik u aan te moedigen om u eraan te herinneren om helder te denken - om de woorden die eerder door de heilige
profeten zijn verkondigd en het gebod van onze Heer en Verlosser door middel van uw apostelen (boodschappers) te herinneren”,
(2 Petrus 3: 1–2)
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Simon heeft echter een duidelijk visie gekregen van de wereldsituatie aan het einde der tijden. Er zullen veel minder mensen zijn
die in God geloven dan voorheen. Zeer weinigen zullen de hemelse openbaring over de wederkomst van Jesus accepteren: "Ten
eerste moet men begrijpen, dat in de laatste dagen spotters zullen komen, die over alles spotten en alleen aan hun eigen
verlangens denken en zeggen: "Waar is de belofte van Zijn komst? Sinds de (voor)vaderen zijn gestorven, gaat alles gewoon
zoals het was vanaf het begin van de schepping", (3-4).
Het is interessant om op te merken, dat Petrus spreekt over "Christenen", mensen die al hebben gehoord over "Zijn komst", en
hoewel zij in het begin geloofden, verwerpen ze nu wat zij hebben gehoord van hun vaderen. Wat zijn hun argumenten? "Sinds
de dood van de vaderen gaat alles verder zoals het is vanaf het begin van de schepping". En Petrus vervolgt: "Want door aan dit
idee vast te houden, ontsnapt het aan hun dat de hemel al lang geleden bestond en dat de aarde uit water en door water werd
gevormd en door het uitgesproken woord van God. Hierdoor werd de wereld van die tijd vernietigd door overstroming (van water).
Maar volgens hetzelfde woord, worden de tegenwoordige hemelen en aarde gereserveerd voor vuur - bewaard tot de Dag des
Oordeel en de vernietiging van goddeloze mensen”, (2 Petrus 3: 5–7). Wat veroorzaakt deze twijfels over het "einde", de
"wederkomst", in het hart van de spotters?. Twijfels over de schepping. Als we niet in de schepping geloven, geloven we niet meer
in het "einde", hebben we geen "tweede komst" van Jesus nodig, en hebben we geen nieuw Eden of "nieuwe aarde" en “Nieuwe
hemelen”, nodig, (Jesaja 66:22).
Laten we niet vergeten, dat G-d volgens de Bijbel niet in dezelfde tijdsdimensie is als menselijke wezens: “Doch deze ene zaak zij
u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als een dag. ( (8). De profeten van de
Bijbel en de Joodse traditie hebben gesproken over een mogelijk uitstel van het uitstel, de profeet Habakuk die leefde in de tijd
van de eerste verwoesting van Jeruzalem en de invasie van Babylon, wachtte op de tussenkomst van God, misschien de komst
van de Messias, maar God kondigde hem een mogelijk uitstel aan (Habakuk 2:2–3).
Elke generatie zou moeten wachten en voorbereid zijn op de "Wederkomst", om gevonden te worden onder het overblijfsel.
Deze voorbereiding omvat en zal altijd Tesjoeava (berouw) omvatten: “De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat
traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen
, (9). Willen we naar huis gaan?. Om dit beloofde hemelse Kanaän binnen te gaan, moeten we daarom goed luisteren naar wat
Petrus zei: "De Heer is niet traag in het nakomen van Zijn belofte". Volgens de Joodse traditie zijn we tweeduizend jaar geleden
het Messiaanse tijdperk ingegaan. Het was de tijd van de eerste verschijning van de Messias als de "Zoon van Jozef". Hij verliet
ons na zijn opstanding en beloofde, dat hij terug zou komen als de Zoon van David om zijn koninkrijk voor altijd te vestigen, maar
tweeduizend jaar waren voorbij gegaan en hij was nog niet gekomen, daarom zouden sommigen ontmoedigd kunnen zijn.
Kunnen we ontdekken waarom hij nog niet kwam?. Sjim'on legt uit, dat zijn vertraging een bewijs is van zijn liefde voor ons. Hij is
"geduldig" naar ons toe, Hij houdt zoveel van ons, dat hij weet dat als Hij vandaag terug zou komen, velen van ons verloren zouden
gaan. Hij houdt van ons en wacht geduldig op ons om ons te bekeren, om terug te komen naar G-d, om Tesjoeava te doen. Dan
zal Hij liefdevol terugkomen, omdat Hij weet dat Hij ieder van ons zal verwelkomen in het koninkrijk van zijn vader en ons zal
introduceren in de eeuwigheid. Laten we daarom niet wachten om deze grote liefde te beantwoorden en vandaag bij hem terug te
komen, voordat het te laat is.
Het lezen van deze parasjot Nitsaviem en Wajeelech wordt gedaan in de tijd van Rosj Hasjanah en Jom Kippoer, een tijd van
intense roeping tot Tesjoeava. Misschien is het tijd voor ons, ook al houden we deze feesten niet op de Joodse manier, om hun
voorbeeld te volgen, elk begin van het jaar komen ze bij een, voor 10 dagen dagen van berouwgebeden en om vergeving vragen.
Het is interessant, dat de Zevendedags Adventisten dit voorbeeld volgen door begin januari een tijd van 10 dagen van gebed in te
wijden. Het proces is belangrijk, in september of januari doet er niet toe, zolang we deze jaarlijkse tijd van introspectie en Tesjoeava
hebben, zodat God in ons hart kan handelen en ons helpt om voorbereid te zijn op de vervulling van onze missie, maar ook op de
spoedige terugkomst van Jesjoea. Petrus waarschuwt ons:
Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende
naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen
wegsmelten.
Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. (2Pe 3:11-13).
De grote boodschap van de bijbel en Petrus is hoop: “Houd in gedachten dat het geduld van onze Heer redding betekent”, (2
Petrus 3:15). Liefde en hoop, waaronder het waarschuwen van degenen van wie we houden: Geliefden, daar gij het nu van tevoren
weet, weest op uw hoede, dat gij niet, door de dwaling der zedelozen medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid;
maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot
de dag der eeuwigheid. “Aangezien jullie dit allemaal al weten, geliefden,. . . . Blijf in plaats daarvan groeien in de genade en
kennis van onze Heer en Redder Jesjoea de Messias. Aan Hem zij de eer zowel nu als tot de dag van de eeuwigheid! Amen", (2
Petrus 3:17-18).
___________________________________________________________________________________________________
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INSPIRATIE HOEK
De oneindige liefde Gods is geopenbaard in het geschenk van Zijn eniggeboren Zoon tot redding van de gevallen mensdom.
Christus kwam op aarde om Zijn Vaders karakter te openbaren, en Zijn leven was gekenmerkt vanwege Zijn Goddelijke
tederheid en mededogen. Evenwel verklaart Christus ten stelligste: “Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een
jota noch tittel van de wet voorbijgaan”, (Mattheus 5:18). Dezelfde stem, die met geduld, liefdevol smeken de zondaar uitnodigt
tot Hem te komen om vergiffenis en vrede te vinden, zal in oordeel de verwerpers van Zijn genade gebieden: “Gaat weg van
Mij, gij vervloekten”, (Mattheus 25:41). De ganse Schrift door wordt God niet alleen als een teerhartige Vader maar ook als een
rechtvaardig Rechter voorgesteld. Hoewel Hij behagen schept in genade te tonen, en “de ongerechtigheid, en overtreding en
zonde vergeeft”, (Exodus 34:7). (PeP 472.3)
VERTELLINGEN EN TRADITIE

ROSJ HASJANA
Rabbi Pakouz zegt het volgende verhaal: Er is een Midrasj over
een succesvolle zakenman, die een voormalige collega, die
pech heeft gehad, ontmoet. De collega bedelt de succesvolle
zakenman voor een behoorlijke lening, om zijn omstandigheden
om te keren. Uiteindelijk gaat de zakenman akkoord met een 6maandelijkse lening en geeft zijn voormalige collega het geld.
Aan het eind van de 6 maanden gaat de zakenman, om zijn
lening te innen. De voormalige collega geeft hem elke laatste
cent. De zakenman merkt echter, dat het geld precies dezelfde
munten zijn, die hij had geleend. Hij was woedend!. ''Hoe durf je
zo'n groot bedrag te lenen en het dan niet eens te gebruiken?.
Ik gaf het aan je, zodat je je leven kon verbeteren!. De man was
sprakeloos.
Op dezelfde manier, geeft de Almachtige elk van ons, ons leven.
Hij wil niet, dat we ons leven eindigen, in dezelfde conditie,
waarin we het hebben ontvangen. Hij wil dat we onszelf
verbeteren, door het praktiseren van de Bijbel. Het ligt aan ons,
om voor Rosj Hasjana te gaan zitten en om een lijst te maken,
met de dingen, die we moeten corrigeren in ons leven, tussen
ons en onze medemensen, tussen ons en G-d en met onszelf.

FAMILIE WAARDEN
Er was eens een bekende geleerde, die veel discipelen had
onderwezen en die mensen van de vroege morgen laat in de
nacht ontving. Tot zijn grote teleurstelling, echter, was zijn zoon
wild en toonde weinig interesse in zijn studies. Beneden in de
straat woonde een eenvoudige schoenmaker, van wie de zoon
een ontluikende jonge leerling was. Op een dag, bezocht de
geleerde de schoenmaker. ''Vertel me, mijn vriend'', zei hij, ''wat
doe je, dat je zo'n fijne zoon hebt verdiend?. Ik wil van je leren''.
''Het is heel eenvoudig, rabbi'', zei de schoenmaker.
''Vrijdagavond, kom je aan tafel, uitgeput van je heilige
pogingen. Doordeweeks haast je je door de maaltijd, geeft de
kinderen enkele minuten van je tijd en gaat slapen. Aan de
andere kant, is het hoogtepunt van mijn hele week de
Vrijdagavond, wanneer ik kan stilstaan bij de maaltijd, liederen
kan zingen met mijn familie en de gebeurtenissen van de week
kan doornemen, in het licht van de wijsheid van de Tora. De
geest van de Sabbat is levend in mijn huis en mijn kinderen
houden ervan''.

Nu we voor het nieuwe jaar staan, laten we deze lessen ter
harte nemen. Familie waarden beginnen bij onszelf.
Wanneer we weten wat we moeten waarderen in het leven,
als we de onschatbare geschenken van de Tora waarderen,
zal ons eigen enthousiasme automatisch overgaan op onze
kinderen. En wanneer ze de geweldige keuzes van de Tora
portie van deze week gepresenteerd krijgen, zullen ze
ongetwijfeld ''kiezen voor het leven''.

LICHT VOOR DE NATIES
Een koning had een enige zoon, zijn oogappel. De koning
wilde, dat zijn zoon verschillende kennisgebieden zou
beheersen en verschillende culturen zou ervaren, dus
stuurde hij hem naar een ver land, voorzien van een royale
hoeveelheid zilver en goud. Ver weg van huis verkwistte de
zoon al het geld tot hij volledig berooid achterbleef. In zijn
nood besloot hij terug te keren naar het huis van zijn vader
en na veel moeite slaagde hij erin bij de poort van de
binnenplaats van het paleis van zijn vader te komen. In die
tijd, weg van zijn land, was hij eigenlijk de taal van zijn
geboorteland vergeten en kon hij zich niet identificeren met
de bewakers. In totale wanhoop begon hij met luide stem te
schreeuwen, en de koning, die de stem van zijn zoon
herkende, ging naar hem toe en bracht hem het huis binnen,
kuste hem en omhelsde hem.
‘’De Koning is G-d. De prins is Gods volk, dat "Kinderen van
G-d" genoemd wordt’’, (Deut. 14:1). De Koning stuurde zijn
volk naar de wereld om de missie het delen van de kennis
van G-d, Zijn Tora, Geboden en de spoedige komst van de
Masjiach te vervullen. om "Hor 'Amim" te zijn ("een licht voor
de naties" Jesaja 51:4).
Zijn volk raakt echter erg ver verwijderd en vergeet haar
missie, in de lange ballingschap vergeet ze zelfs haar eigen
"taal". Dus zegt ze een simpele noodkreet tot haar Vader in
de hemel.
Dit is het blazen van de sjofar, een kreet van diep van
binnen, die spijt betuigt over het verleden en
vastberadenheid voor de toekomst. Deze schreeuw wekt Gd's barmhartigheid op en hij toont zijn blijvende genegenheid
voor zijn kinderen en vergeeft ze.
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Kids Parasja

Toen is Mosje deze woorden tot geheel Israël gaan spreken; hij zeide tot hen: Ik ben nu honderd en twintig
jaar oud; ik kan niet meer uitgaan of ingaan, en de eeuwige heeft tot mij gezegd: De Jordaan hier zult gij
niet overtrekken. (Deu 31:1-2)
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