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ן ָוֶאְתַחַנ ַּ֖  
Wa etchanan     
 

                   PARASJA:       Deuteronomium 3:23-7:11 
                    HAFTARA:     Jesaja 40:1 - 26 
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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 26 Juli tot 1 Augustus bidden voor de NAD Joodse 

bediening en hun leiderschap. De leiders van deze bediening in Noord-Amerika 

leiden  ongeveer 25 Joodse Adventistische gemeenten in de Verenigde Staten en 

in Canada. Deze Divisie heeft de grootste Joodse populatie in de wereld, ongeveer 

7 miljoen mensen, het is goed te bidden voor deze bediening in Noord-Amerika en 

voor het Joodse volk, die wonen in dit gebied.  

 

 

.  

 

 

http://jewishadventist.org/
http://jewishadventist.org/
mailto:richard@elofer.com
http://jewishadventist.org/
http://jewishadventist.org/
mailto:sashok_l@mail.ru
http://jewishadventist.org/
http://jewishadventist.org/
mailto:Sabinebaris@gmail.com
http://jewishadventist.org/
http://jewishadventist.org/
mailto:cdmuniz@gmail.com
http://jewishadventist.org/
http://jewishadventist.org/
mailto:h_pauletta@outlook.com
https://wjafc.globalmissioncenters.org/
http://jewishadventist.org/
http://www.shalomadventure.com/
http://www.shalomadventure.com/


 

  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SHALOM LEARNING CENTRUM AANBIDDING 
De Shalom Onderwijs Centrum, een Noord-Amerikaanse Divisie instituut, verwelkomt Iedereen die op zoek is naar onderwijs en 
materialen voor Joodse Adventistische Vriendschapsbediening op leiderschapsniveau. Alex Bolotnikov heeft ons een email 
gestuurd, zeggende dat er diensten voor mensen in de Noord-Amerikaanse (USA and Canada) tijdzones worden gehouden, 
waaronder ook Sjabbat diensten. Hier is zijn boodschap: “Daar we allemaal door de situatie met Covid-19 gaan, herdenken we 
onze benadering tot bediening. On-line diensten geven ons nieuwe gelegenheden om mensen die uit ons gebied zijn vertrokken 
weer opnieuw in te schakelen. We leiden regelmatig online Tora diensten elke Sjabbat, Kabbalat Sjabbat op Vrijdagavond en 
Haftarastudie. Meer dan 30 mensen voegen ons bij onze Zoomdiensten”. Wanneer je een van deze online diensten zou willen 
bijwonen, stuur alstublieft een email naar Alex op: alexander_bolotnikov@me.com. 
 

FLORIDA DIENSTEN  VIA LIVESTREAM 
Jeff Zaremsky zegt, dat ze hun diensten twee keer per week livestreams: Dinsdag 7:00 PM EDT, Zaterdag 5:30 PM 
EDT.  Voeg je bij ons hier:  
 

NIEUWS 

 

 
JOODS ADVIESORGAAN NOORD-

AMERIKAANSE DIVISIE 

Het NAD Joodse Advies Orgaan hield haar jaarlijkse 

bijeenkomst op Dinsdag 28 Juli. Goede verslagen werden 

gehoord van Shalom Adventure Magazine (SAM), Shalom 

Learning Centrum (SLC), Christenen Tegen Antisemitisme 

(CAA), en andere sub-organisaties van de Joodse bediening. 

Het besluit werd genomen om deze virtuele bijeenkomsten te 

vermeerderen met tenminste een in het kwartaal. Laten we 

bidden voor deze bediening in Noord-Amerika (Verenigde 

Staten en Canada). 

 

SJABBAT NACHAMOE 
 
 
Sjabbat van Troost.Na Sjabbat Chazon, afgelopen 
Sjabbat, wordt deze Sjabbat, Sjabbat Nachamoe 
genoemd. Deze namen zijn afgeleid van de haftarot van 
afgelopen week en deze  week. De Haftara van deze week, 
Jesaja 40:1, begint met ”ּי ַנֲח֖מּו ַנֲח֥מּו ִּ֑  nacḥamoe “ַעמ 

nacḥamoe ammi (Jesaja 40:1). Na Tisja Be’Av, is het tijd 

voor het Joodse volk om getroost te worden. Om deze 
reden, zullen ze elke week een gedeelte van het tweede 
deel van Jesjaja lezen, dit zijn teksten van troost en 
bemoediging.  
 

 
SPECIALE TRAINING IN ENGELAND 

 
Dr. Roger Lang heeft ons geïnformeerd, dat hij deel zal nemen in enkele virtuele training bijeenkomsten in Engeland via Zoom. 
In zijn laatste email, schrijft hij: “We doen twee van deze training bijeenkomsten voor hun in Augustus. De intentie hier Is om 
te voorzien In een ‘on the job’ soort van training voor mensen die niet kunnen/ weten wat ze moeten doen voor een 
Vrijdagavond dienst. We zullen fundamentele Joodse gebeden onderwijzen in een context die mensen kunnen gebruiken 
thuis, in een kleine zetting, of met een grotere groep''.  Laat ons Dr. Lang en deze bijeenkomsten houden In onze gebeden.   
 

 

Jewish Adventist Friendship (JAF-UK)
invites you

to 

Online Kabbalat Shabbat Service 
with 

Dr Roger Lang (and his Family)
on

Saturday/Sabbath 1st August 2020

Time: 18:00pm – 20:00pm

Meeting ID: 976 1022 1992

Passcode: 321452

https://www.jewishheritage.net/beth-el-shalom-livestream-with-rabbi-jeff
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ַּ֖ן   ָוֶאְתַחַנ 
Hoewel Mosje blij is, dat J’hosjoea de natie zal leiden, bidt 
Mosje desondanks, om het Land van Jisraeel binnen te gaan,  
om zodoende te genieten van het beloofde land, na de laatste 
veertig jaren van hard werk. HaSjeem weigert. Mosje herinnert 
Jisraeel aan de samenkomst bij de Sinai, toen zij de Tora 
ontvingen----dat ze geen visuele voorstelling van de Heilige 
zagen, maar alleen het geluid van woorden hoorden.  Mosje 
drukt het volk van Jisraeel op het hart, dat de openbaring bij de 
Sinai, plaatsvond voor een hele natie, niet voor een selectieve 
elite, en dat alleen het volk van God ooit zal beweren, dat 
Hasjeem ten overstaan van hun hele natie sprak.  Mosje legt 
Jisraeel specifiek op, het Sinai gebeuren, ‘’over te dragen’’, aan 
hun kinderen, door alle generaties heen.  Mosje voorspelt, 
nauwkeurig, dat wanneer het volk in het land van Jisraeel  
woont, dat zij zal zondigen en dan zal zij verspreid worden over 
alle volken.   
 

 

 

 

EEN MOOI GEBED 
 
Mosje bad [Waetchanan] een mooie: 
Mijn Heere,Eeuwige God ! Ú bent begonnen aan Uw dienaar 
Uw grootheid en Uw sterke hand te tonen. Want welke god is 
er in de hemel en op de aarde die zulke werken en machtige 
daden kan doen als U?" (Deuteronomium 3:24). Het begin van 
dit gebed verwijst naar de Heilige naam van G-d, (Adonaï 
JHWH) en betekent: "U, die mij heeft bevoorrecht, om u te 
dienen en me tot een instrument heeft gemaakt voor de 
vervulling, van uw testament op aarde". Dit is de naam die 
gebruikt wordt, door de profeten en de mannen van G-d, om 
uiting te geven aan hun relatie met G-d. Het Tetragrammaton 
(afkomstig van een Grieks woord, dat 4 letters betekent) 
verwijst naar de G-d van de liefde, en onthult G-d als 
"gerechtigheid" en geeft de volledige overtuiging weer, dat G-
d overvloedig in goedheid is, zelfs wanneer hij zijn eigenschap 
van gerechtigheid gebruikt. Adonaï betekent dat een persoon 
de wil van G-d accepteert en zich hieraan onderwerpt. Met 
behulp van deze twee namen maakt Mosje bekend, dat hij 
vanaf het begin de gerechtigheid van G-ds oordeel erkent, 
zelfs als het G-d goeddunkt, om hem zijn laatste verzoek te 
weigeren. Mosje geeft uiting aan zijn verzoek en onderwerpt 
het aan G-d's consideratie. "U bent net begonnen", alles dat u 
mij, tot nu toe heeft laten ervaren, is alleen het begin, van 
inzicht in uw grootheid (Gadol) en Almachtige kracht (Yad en 
Chazak). Rabbi Hirsch bevestigt, dat G-d’s grootheid, de 
bepalende macht van de Schepper is, Die de mensheid 
instrueert voor zijn doeleinden. 
 

DE GOEDE BERG 
 
De Tora geeft ons Mosje's beschrijving van het Beloofde Land: 
" Laat mij toch oversteken en dat goede land zien, dat aan de 
overzijde van de Jordaan is, dat goede bergland en de 
Libanon!.", (Deuteronomium 3:25/ ). 

 
In aantal zullen zij weinig zijn, maar uiteindelijk zullen zij 
terugkeren tot  HaSjeem. Mosje wijst drie ‘’vluchtsteden’’ 
aan, waarheen de onopzettelijke moordenaar naar toe kan 
vluchten.  
 
Mosje herhaalt de Tien Geboden en onderwijst dan de 
Sjema, ‘’ Sjema Jisraeel Adonai, Elohenoe, Adonai Echad’’,  
 
de centrale credo van het Jodendom, dat er maar Een G-d 
is. Mosje waarschuwt het volk, om niet toe te geven aan 
materialisme, waardoor ze hun doel als spirituele natie 
zullen vergeten. De parasja eindigt met Mosje, die het volk 
van Jisraeel vermaant om, wanneer zij Erets Jisraeel binnen 
gaan, niet onder elkaar te trouwen. Want zij kunnen geen 
speciale en heilige natie zijn, wanneer zij onder elkaar 
trouwen, en zij zullen niet te onderscheiden zijn van de 
andere naties. 
 

Hij spreekt, alsof er maar één berg is in het Heilige Land, dat 
goede bergland ", in het Hebreeuws ; ר ֹוב ָהָה֥ ֖ה ַהטּ֛  hahar) ַהז 

hatov hazeh);  Voor de Joodse traditie is "deze goede berg" 
de "Tempelberg in Jeruzalem". De plaats van het heiligdom, 
de rustplaats van de Thora van G-d die Moshe aan handen 
en geesten overdroeg. Vanuit deze plaats zal de Torah licht 
en heiligheid brengen aan het volk van Israël in eerste 
instantie en uiteindelijk aan de hele mensheid. Vanaf deze 
plek preekte Jesjoea het goede nieuws, van redding voor de 
Joden en vanaf deze plek hadden de Joden het goede 
nieuws, aan de wereld gepreekt. Deze berg verdient de 
kwaliteit "Goed" Hatov. 
 
 
 
MOSJE EN HET DOEL VAN MISHNE TORA 
 
Zoals gezegd aan het begin van Devarim, wil Mosje de 
Torah (1:5) uitleggen, het is wat hij begint te doen in deze 
parasja:" Nu dan, o Israël, hoor de inzettingen en de 
verordeningen, die ik u leer na te komen, opdat gij leeft en 
opdat gij het land binnengaat en in bezit neemt, dat de 
Eeuwige , de God uwer vaderen, u geven zal. 
".(Deuteronomium 4:1) Met de uitdrukking "Nu dan" doet 
Mosje een beroep op de mensen om een les te leren van 
alles wat er is verteld van hun verleden, en hun toekomst op 
deze basis te bouwen. Het is altijd goed om het verleden te 
herinneren om op de toekomst te bouwen. Laten we de 
woorden van White, nog eens in gedachten houden die zei,  
:"We hebben niets te vrezen voor de toekomst, behalve als 
we vergeten de manier waarop de Here ons heeft geleid, en 
zijn leer in onze verleden,". Dat was het geval van het volk 
van Israël, dat is de reden waarom Mosje herhaalde wat er 
tijdens de laatste veertig jaren gebeurde. Toen Mosje zei: 



 

  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 "O Israël, luister naar de statuten en de regels die ik leer je" 
dat betekent dat Israël, en elk lid van de het volk van Gd geen 
stap in het leven mag nemen zonder de wetten te raadplegen 
over wat ze zeggen met betrekking tot de vervulling in het 
leven. "De statuten (Choekiem) en de regels (Misjpatiem)". 
Choekiem wordt in de Bijbel altijd vóór Misjpatim geplaatst. De 
Choekiem beperken het fysieke en sensuele leven van het 
individu; door de statuten meet G-d de beperkingen uit voor 
de fysieke en sensuele wil van individu , en ze vormen de 
eerste beginselen voor de vervulling van onze menselijke en 
gezamenlijke missie. Deze Choekiem brengen individuen 
voort wiens harten geneigd zijn richting de spirituele en morele 
waarden, en alleen met zulke individuen is het mogelijk om 
een samenleving te bouwen die gebaseerd is op de 
rechtvaardigheid van de Misjpatiem (regels of vonnis).(Rabbi 
Hirsch).  
 
 

DE GEBODEN ZIJN (KADOSJ) HEILIG 
 
De bijbel is duidelijk over de geboden gegeven door G_d; 
Verander niets aan de regels die ik jullie geef. Houd je er 
precies aan, want het zijn regels van JHWH, jullie G_d', 
(Deuteronomium 4:2). Zij zullen integer worden uitgevoerd 
door G_ds volk. We kunnen ons subjectieve gevoel niet 
volgen, om te weten welk gebod wel te volgen en welke niet 
te volgen. Echter van de 613 geboden, die Israel uit de Tora 
vastgelegd heeft, zijn sommige onmogelijk te houden. De 
Joden weten dat ook. Alle geboden bijvoorbeeld, die een 
verband hebben met het Heiligdom of de tempeldienst; kan 
niet meer worden onderhouden omdat het heiligdom en de 
Tempel niet meer bestaan. Volgens het Joodse volk is er nog 
een categorie geboden, die niet meer nageleefd kan worden 
door Joden, de geboden omtrent het land, deze wetten gaan 
over het land van Israel en alleen degenen, die in Israel 
wonen, zijn in staat ze na te leven. 
 

Rabbi Hirsch zegt: De geboden en dergelijke zijn G_ds 
woord, wat G_d tegen ons zegt. Al wie toevoegd of weglaat 
van zijn woorden knoeit met G_ds woorden, mengt 
menselijke meningen met G_ds eeuwige waarheid en haalt 
de goddelijke verordend instellingen neer tot het niveau van 
menselijke oppervlakkigheid. Daarom zei Jesjoea : ”Denk 
niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te 
schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen maar om 
ze tot vervulling te brengen Ik verzeker jullie: zolang de hemel 
en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke titel in de Wet van 
kracht, totdat alles gebeurd zal zijn'', Wie dan één van de 
kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal 
zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze 
doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der 
hemelen. (Mat. 5:17- 19). En Rabbi Sja’oel (Paulus) pratend 
over de geboden van de Tora, zegt; 'maar de wet (Tora) zelf 
is heilig (Kadosj), en de geboden (Mitswa) zijn heilig (Kadosj), 
rechtvaardig (Jasjar) en goed (Tov)'', (Rom 7:12). 
 
 

SJEMA JISRAËL 
 
We lezen in de Parasja van deze week, het beroemde Sjema 
Jisraeel " Luister, Israël! JHWH, onze God, JHWH is één! 
Daarom zult u JHWH, uw God, liefhebben met heel uw hart, 
met heel uw ziel en met heel uw kracht. 
 
šjemaꜥ Israël JHWH ʾeloheenoe JHWH  echad : weʾahavtā 
ʾēṯ JHWH ʾelōhechā bechol-levavechā oevechol-nafšjechā 

oevechol-meʾōḏechā ( Deuteronomium 6:4,5 )  

 
De Sjema wordt drie keer per dag gereciteerd - ochtend- en 
avondgebeden en opnieuw voor het slapengaan. Door 
middel van de Sjema, bevestigen wij ons geloof in G-d en 
maken we onze liefde voor Hem bekend. omdat de Shema' 
niet alleen het vers 4 is, maar ook  vers 5;  
 

 
Goodsalt.com 

 

 

 

Gij zult tot dit 

woord, dat ik u 

gebiede, niet 

toedoen, ook 

daarvan niet afdoen; 

opdat gij bewaart de 

geboden van de 

Eeuwige , uw God, 

die ik u gebiede. 

(Deu 4:2 ) 
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Bechol Nafsjecha "Met al uw ziel", betekent volgens de 
Joodse traditie, dat onze liefde voor G-d groter zou moeten 
zijn, dan de liefde voor ons eigen leven, zo moeten wij onze 
liefde voor G-d betuigen, ook al worden wij gemarteld en 
vermoord. Bechol Me'odecha "met al uw macht".  
 
Het woord Me'odecha is volgens de Joodse traditie, van het 
Hebreeuwse woord Midah(maat).  
De Tora zegt, dat ongeacht met welke maat G-d ons ook 
beoordeelt, wij ondanks dat, nog steeds onze liefde naar 
Hem moeten betuigen. Dus, onze wijzen zeggen dat, "Men 
G-d moet zegenen voor het slechte evenals voor het goede!", 
met elke maat. Onze wijzen leggen uit, dat hoewel we het 
goede in bepaalde situaties niet zien, is dat alleen maar 
omdat we slechts een beperkte visie hebben Vanuit G-d's 
perspectief is er een reden voor alles.  
 
Ten einde, is wat G-d ook doet, voor het goede. De Sjema is 
het belangrijkste Joodse gebed en een bekentenis van trouw, 
dat is de reden waarom Jesjoea zei, dat het de eerste of 
belangrijkste mitswa is. De Besorah van Marcus zegt: " En 
een van de schriftgeleerden, die hen hoorde redetwisten en 
wist dat Hij hun goed geantwoord had, kwam naar Hem toe 
en vroeg Hem: Wat is het eerste van alle geboden? En Jezus 
antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Hoor, 
Israël! De Heere, onze God, de Heere is één. En u zult de 
Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw 
ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het 
eerste gebod. " (Mark 12:28- 30/ HSV)` 
 
 

 

DE GROTE OPDRACHT IN DE TORA 

De Bijbel geeft expliciete aanwijzingen betreffende het 
belangrijke werk om kinderen te onderwijzen, maar ook om de 
Tora aan iedereen te leren. Na het geven van het Sjema Israel, 
vervolgt de Tora met: “Wat ik u heden gebied, zal in uw hart 
zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, 
wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer 
gij nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een 
teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband 
tussen uw ogen zijn,en gij zult ze schrijven op de deurposten 
van uw huis en aan uw poorten.”, (Deuteronomium 6:6-9).  
 
De Sjema Israel is ook de Grote Opdracht van de Tora. Ouders 
moeten zelf verbonden zijn met God; ze moeten Zijn respect 
voor zich hebben en  kennis hebben van Zijn wil. “Prent ze in 
op uw kinderen. Praat erover als u thuis zit”. Dan komt onze 
missie, wanneer er staat “praat erover” is het duidelijk dat het 
over de geboden van God, de Mitswot en de Tora gaat. Dit 
gesprek is niet alleen voor de kinderen maar voor iedereen. 
Het is duidelijk, dat als “u thuis zit”, betekent dit met uw 
kinderen en andere gezinsleden, maar ook “als u op straat 
loopt, als u gaat liggen en wanneer u opstaat” betekent dat 
overal, onderweg, als we reizen. Hier is “reizen” niet 
noodzakelijk spreken tegen mijn kinderen maar ze zijn niet 
uitgesloten. Deze tekst spreekt ook over ze te leren aan 
mensen die we tijdens het reizen kunnen ontmoeten, en 
bovendien zijn deze mensen die we  onderweg ontmoeten niet 
noodzakelijk Joden maar kunnen ook heidenen zijn. Deze 
Grote Opdracht gevonden in de Chumash toont het universele 
van de Tora, die aan iedereen, Joden en/ of heidenen 
gepredikt moet worden. 
 
 
 

 

 
©Goodsalt.com 

 

 

Deze woorden heeft de Eeuwige  tot uw 

gehele gemeente gesproken op de berg, 

uit het midden van het vuur, de 

wolk en de donkerheid, met luider stem, 

en Hij voegde daaraan niets toe; Hij 

schreef ze op twee stenen tafelen en gaf 

mij die. (Deu 5:22) 
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HAFTARA JESAJA 40:1-20 

 

Dit Haftara gedeelte begint met een zeer bekende vers waarin God tot de profeet spreekt en hem, na alle verwijten en 
veroordeling van het vorige hoofdstuk, vraagt om de mensen van Jisrael te troosten: "’Troost, troost Mijn volk', zegt uw God", 
(Jesaja 40:1). Het is duidelijk, dat Jisraeel niet loyaal en trouw aan God is geweest, maar God is geen mens die elke dag van 
gedachten verandert. God heeft met Jisraeel een verbond gesloten en God is trouw aan zijn verbond, ook al moet Hij van tijd 
tot tijd Zijn volk straffen voor hun mislukkingen. Volgens Rashi scheidt deze vers de eerdere visie op vergelding van de beloften 
van de verlossing die hier en in het volgende hoofdstuk worden gegeven. Jesaja ontvangt een verlossingsvisie die groter is 
dan eerder werd begrepen, een verlossing die door de toekomstige Messias wordt gebracht en wiens komst voorbereiding 
vereist.  
Volgens de chachamim van Jisraeel zou de herhaling van het woord "Troost, Troost", "de mate van toekomstige verlossing 
kunnen benadrukken", (Metzudot), of het tegenovergestelde volgens Abarbanel “om te verwijzen naar de vernietiging van de 
twee tempels". Door deze verwoestingen zou Jisraeel getroost moeten worden. In feite lezen we deze Haftara de week na Tsja 
Be’Av, de vastendag voor de vernietiging van de twee tempels.  
De tekst gaat verder: "Spreek vriendelijk tot het hart van Jeruzalem", (Jesaja 40:2). Hier verwijst de profeet naar de hele natie 
als Jeruzalem. Jeruzalem is de hoofdstad van Jisraeel sinds de installatie van koning David in die stad, en vervolgens de 
hoofdstad van het zuidelijke koninkrijk Juda. Hoewel Jeruzalem door de eeuwen heen door vele naties werd veroverd, is voor 
God het hart van het Joodse volk Jeruzalem, en het Joodse hart klopt voor Jeruzalem. Vanwege al haar lijden wordt de profeet 
uitgenodigd om 'troostend' tot haar te spreken - dit is de enige manier om haar verdriet en leed te verwijderen. ‘’En verkondig 
haar dat haar oorlogvoering is beëindigd, dat haar ongerechtigheid is weggenomen. Want ze heeft van Hasjeem's hand dubbel 
gekregen voor al haar zonden", (40: 2). Ze heeft van Hasjeem 'dubbel' ontvangen: misschien is dit een toespeling op de twee 
lange ballingschappen, de eerste door Babylon geëxecuteerd en de tweede de verspreiding na de vernietiging van de tweede 
tempel. Deze dubbele straf wordt dan getroost, zoals blijkt uit de herhaling van het woord 'troost' aan het begin van dit hoofdstuk 
- de troost wordt verdubbeld.  
Deze grote troost zal komen van Masjiach die spoedig zal komen en wiens weg moet worden voorbereid: "Een stem roept in 
de woestijn: 'Bereid de weg van Hasjeem, maak recht in de woestijn een snelweg voor onze God'", (Jesaja 40:3). Het Joodse 
volk heeft in deze tekst een voorbereiding gezien van een manier om terug te keren uit de Babylonische ballingschap, en het 
is waar dat er tussen Babylon en Erets Jisraeel een grote wildernis was die moeilijk over te steken was. Maar de tekst zegt 
niet, dat deze weg in de wildernis voor Jisraeel moet worden voorbereid, maar voor Hasjeem. Dit betekent dat God persoonlijk 
moet komen en dat Zijn weg voorbereid moet zijn.  
Deze tekst is in de Apostolische Geschriften geïnterpreteerd als vervuld door Jochanan Hamatbiel (Johannes de Doper) die 
de weg van Jesjoea HaMasjiach bereidde: "In die dagen kwam Johannes de Onderdompelaar verkondigen in de wildernis van 
Judea: 'Keer je af van je zonden, want het koninkrijk der hemelen is nabij!’ Want hij is degene waarover Jesaja de profeet 
sprak, zeggende: ‘De stem van één die roept in de woestijn, Bereid de weg van Hasjeem, en maak Zijn paden recht’”, (Mattheüs 
3:1-3). Het is interessant, dat hier zoals in veel andere teksten van de Tenach, de Masjiach wordt geïdentificeerd met Hasjeem: 
de komst van de Masjiach is in feite de komst van God. 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESORA - GOED NIEUWS - Apostolische Geschriften Romeinen 7:7-20 

 
 
Mosje herhaalt aan Israël in Devarim, dat er  geen gelukkig leven is wanneer we ons niet houden aan de geboden, de inzettingen 
en oordelen, die G-d aan Israël gaf in de wildernis, (Deuteronomium 4:1). De Tora, Choekim (inzettingen) Misjpatiem 

(rechtspreken) en Mitswot (geboden)zijn nog steeds geldig in de Apostolische Geschriften . 
 Dit is de reden, dat Rabbi Sja’oel de noodzaak van de Tora demonstreert door te zeggen; ‘’Stellen wij dan door het geloof de wet 
buiten werking? Volstrekt niet! Veeleer bevestigen wij de Tora’’, (Rom 3:31 ).  
Zonder deze wetten die in de Tora zijn geschreven, zou het onmogelijk zijn om de bediening van Jesjoea als de Messias te 
begrijpen. 
De wetten van de Tora worden daarom gehandhaafd en niet omvergeworpen, het is precies wat Jesjoea zei, toen hij bevestigde 
dat hij niet gekomen was om de Tora af te schaffen maar om het te vervullen, (Matteüs 5:17). De Apostolische Geschriften leggen 
de Tora en de Wetten van G-d echter in hun juiste perspectief, niet zoals de Joden van  tweeduizend jaar geleden die ze begrepen, 
als een weg van redding. De Apostolische Geschriften leren ons, dat de Tora ook een functie heeft, die Mosje niet vermeldde in 
de Tora, het bestaat om ons de realiteit van onze menselijke natuur te leren, het inherente falen van menselijke wezens en de 
noodzaak van een Redder. 
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Om de noodzaak van een Verlosser te ervaren, moeten we echter eerst onze situatie als zondaar accepteren. Ik weet, dat het 
traditionele Jodendom het concept van de “erfzonde’’ ontkent. Wanneer we niet accepteren, dat een ieder van ons wordt beïnvloed 
door de eerste zonde van Adam Harisjon en Chava (Adam en Eva), dan is het moeilijk om het heilsplan te begrijpen. Dit is de 
reden, dat Rabbi Sja’oel opnieuw zegt; “”Ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet’’, (Rom 7:7). De mitswot, 
als uitdrukking van de wil van G-d zijn heilig (kadosj), maar wij zijn niet kadosj, daarom voegt Sja'oel toe; “Ik heb eertijds geleefd 
zonder wet; toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven, maar ik begon te sterven ’’, (Rom 7:9/8 ). Het is een andere 
manier om te zeggen wat hij in het vorige hoofdstuk zei; “Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood’’, (Rom 6:23 ). 
De definitie van zonde wordt gegeven door Jochanan, ''Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is 
wetteloosheid’’, (1 Johannes 3:4). En we moeten oppassen, dat we onszelf niet misleiden. “Indien wij zeggen, dat wij geen zonde 
hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet’’, (1 Johannes 1:8).   
De Bijbel besteedt zoveel aandacht aan de zonden van de mens, omdat we zonder dit besef van de zonde geen behoefte zouden 
hebben aan een Redder, aan een Messias. 
De Messias kwam als een Verlosser, toen de engel Gabriël aan Jozef verscheen, die hem de geboorte van Jesjoea verkondigde 
van Mirijam, hij zei: "Zij zal een zoon baren, en gij zult hem Jesjoea noemen, want hij zal het volk bevrijden van hun zonden", 
(Mattheus 1:21), het is dan cruciaal om te erkennen, dat wij zondaars zijn en dat wij een Verlosser nodig hebben. Zo niet, dan 
zullen wij sterven in onze zonden.  Dit wordt heel goed uitgedrukt door Rabbi Sja’oel in dit zevende hoofdstuk van Romeinen: “Wij 
weten dat de wet het werk van de geest is, maar door mijn natuur ben ik uitgeleverd aan de zonden. Wat ik doe, doorzie ik niet, 
want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, dan erken ik dat de wet goed 
is. Dan ben ik het niet die handelt, maar de zonde die in mij heerst. Immers, ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet 
aanwezig is. Ik wil het goede wel, maar het goede doen, dat kan ik niet. Wat ik verlang te doen, het goede doen, laat ik na; wat ik 
wil vermijden, het kwade, dat doe ik. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet zelf de oorzaak van, maar 
de zonde die in mij heerst", (Romeinen 7: 14-20).  
Dit is het resultaat van de eerste zonde, en de opeenstapeling van zonden in de loop van de eeuwen en het millennium. Sommige mensen, 
rabbijnen, geleerden en anderen proberen deze realiteit te ontkennen, maar ze hoeven alleen hun diepe gevoelens grondig te analyseren, 
om te beschouwen wat in het Jodendom ‘Jetser hAra' of "boze neiging" binnenin henzelf, wordt genoemd. Ze zullen begrijpen wat Rabbijn 
Sja’ oel in deze brief precies aan de Romeinen beschrijft als de zonde of het kwaad. 
De volgende vraag is dan: Hebben wij hoop? Het antwoord is JA.  
De profeet Jesaja die zoveel over de opstand en de zonden van Israel  sprak, stelde de God van Israel voor als de Verlosser, "Want ik ben 
ADONAI, uw G-d, de Heilige van Israël, uw Verlosser", (Jesaja 43:3). "Omdat u kostbaar bent in mijn ogen, en waardevol, en ik van u houd, 
dat ik de (  man geeft in uw plaats en volken ruil voor uw leven“, (Jesaja 43:4), en dan hebben we een zeer krachtige  bevestiging van ( ָאָדם֙ 
G-d, "U bent mijn getuigen", verklaart ADONAI, "en mijn dienaar die ik uitgekozen heb opdat jullie mij zouden kennen en vertrouwen en 
zouden inzien dat ik het ben. Vóór mij is er geen G-d gevormd en na mij zal er geen zijn. Ik, ík ben ADONAI, buiten mij is er niemand die 
redt. Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht, jullie hoorden het van mij, niet van een vreemde. Jullie zijn mijn getuigen", spreekt 
ADONAI, "en ik ben G-d", (Jesaja 43: 10-12). Samenvattend; 
1. G-d is de Verlosser. 2. G-d houdt zoveel van Israël, Zijn volk, dat hij alles zal doen om haar te redden. 3.God zal “ (  de  man geeft in( ָאָדם֙ 
uw plaats ’’ zijn volk.  
4. G-d heeft Zijn volk tot Zijn getuigen verklaard. 5. G-d heeft een 'dienaar' gekozen, sommigen zouden kunnen concluderen, dat deze 
"dienaar" het volk van Israël is, maar dat zegt de tekst niet. G-d zei: "opdat u zult weten en gelooft en begrijpt, dat ik het ben (HIJ)".  
( Kie Ani hoe); ֙י֙֙֔הּו֙א ִ֣ י־ֲאנ  ִּֽ  כ 
Deze uitdrukking "Ik ben Hij" ֙י֙֙֙֔הּוא ִ֣ י־ֲאנ  ִּֽ  is vreemd, het is G-d die spreekt en hij zei "Ik BEN" en "Hij" wie is deze "Hij",  de mens (Kie Ani hoe ) כ 
de (  van ver 5". God heeft zijn dienaar gekozen, deze dienaar is Israël: ‘’Maar nu, hoor, o Jakob, mijn knecht, en Israël, die Ik verkoren ( ָאָדם֙ 
heb’’, (Jesaja 44:1); en ‘’Vrees niet, mijn knecht Ja’kov, en Jesurun, die Ik verkoren heb’’, (Jesaja 44:2); en het krachtigste bewijs van liefde: 
‘’Denk hieraan, Ja’akov; Israël, want gij zijt mijn knecht; Ik heb u geformeerd, gij zijt mijn knecht, Israël; gij wordt door Mij niet vergeten. Ik 
vaag uw overtredingen weg als een nevel en uw zonden als een wolk; keer weder tot Mij, want Ik heb u verlost’’, 
(Jesaja 44:21-22); Ja, we zijn gevormd en vol met zonden, maar er is hoop in God die de verlosser van Israël is. ‘’Ik, Ik ben het, die uw 
overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet’’, (Jesaja 43:25).  
In zijn brief gaat Rabbijn Sja’oel verder: ‘’Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig; 
want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods, maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de 
wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is’’, (Rom 7:21-23). Verlossing en 
redding is alleen mogelijk als we onze zondige natuur herkennen zoals Sja’oel dat deed. Zo niet, dan behoren we tot de meest 
ongelukkige mensen ter wereld: ‘’Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?’’, (Rom 7:24). 
Maar Rabbijn Sja’oel heeft zijn redder ontdekt: ‘’Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here!’’, (Rom 7:25). Derhalve ben ik zelf 
met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods, maar met mijn vlees aan de wet der zonde’’, (Rom 7:26). 
Zolang we op aarde zijn, zijn we slaaf van de wet van de zonde, dank aan God Jesjoea, is de Messias die "mens" die voor onze 
zonden heeft betaald door zijn eigen dood. 
____________________________________________________________________________________________________ 
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INSPIRATIE HOEK 
 
De beste manier om kinderen op te voeden om hun vader en moeder te respecteren is hen de kans te geven om te zien dat 
de vader vriendelijk aandacht schenkt aan de moeder en dat de moeder respect en eerbied toont voor de vader. Het is door 
het zien van liefde in hun ouders dat kinderen worden geleid om het vijfde gebod te gehoorzamen en het bevel te gehoorzamen: 
"Kinderen, gehoorzaam je ouders in de Heer: want dit is juist. (AH 198.4). 

 

 

 
 

 

VUUR VAN LIEFDE 
 

Rabbi Label zegt; ''Toen ik een kind was ging ik buiten 

spelen als het zonnig was (zonder toestemming van mijn 

ouders), we namen een vergrootglas en richtten het 

diffuus licht op één punt. Zo brandden we een droog blad 

en ontstond er een vuur. Zo is het ook met het reciteren 

van Sjema Israel Adonai Elochenoe Adonai Echad. Al die 

gevoelens van verspreidde liefde en genegenheid, die we 

hebben voor de ondersteunende handelende personen, 

worden allemaal gerealiseerd in één contemplatief 

moment, voortvloeiend uit één diepe bron. Ze zijn eigenlijk 

allemaal engelen van G_d, dat strakke laserfocus van 

waardering gericht op één punt is de katalysator dat het 

grote vuur van liefde ontsteekt. Rabbi Lans vraagt: ''is dit 

niet het meest voor de hand liggende punt in de wereld?''. 

 

GEBROKEN HART 

Twee mannen kwamen een grote wijze bezoeken die ze 
in vele jaren niet hadden gezien. De wijze, die al oud en 
zwak was, had ze niet meteen herkend. Hij keek dichterbij, 
en ten slotte verscheen het licht van de herkenning in zijn 
ogen. "Ik herinner me je," zei hij tegen een van de mannen. 
"Ik reisde naar uw stad vijfentwintig jaar geleden, toen ik 
geld was aan het inzamelen voor een weeshuis. Je gaf me 
een donatie. Ja, ja, ik herinner me jouw goed. En wie is je 
vriend?" "Maar meneer," de tweede man protesteerde. 
"Hoe komt het dat je me niet meer herinnerd? Ik was er 
ook bij toen u naar onze stad kwam. Ik heb je ook geld 
voor het weeshuis gegeven. In feite, gaf ik je vijf keer 
zoveel geld als mijn vriend hier deed. Hoe komt het dat je 
hem herinnert, maar ik niet?" "Mijn beste kerel," zei de 
wijze: "Ik weet niet hoeveel geld je vriend hier mij gaf. Maar 
ik herinner me wel dat zodra ik klaar was met spreken, hij 
naar me toe rende met tranen stromend over zijn gezicht 
en drukte een envelop in mijn hand. Ik kon zijn hart zien 
breken met medeleven voor de ongelukkige kinderen in 
het weeshuis. Veel andere mensen kwamen ook naar 
voren met enveloppen en donaties, maar zonder de 
tranen. Ik herinner ze niet meer." 

VERTELLINGEN EN TRADITIE 

ZIJN WE ''AFGODISCH 

Mr. Baal HaBayit(Heer van het huis) komt thuis van 
sjoel(Synagoge), op Sjabbatmorgen en ziet dat de tafel 
niet gedekt is en het eten is niet klaar. Hij keert zich naar 
zijn vrouw en vraagt, ''Waarom kan je niet op tijd alles 
klaar hebben?''. Zijn vrouw realiseert zich, dat hij niet in 
de stemming is voor verklaringen, dus haast ze zich stil 
met haar voorbereidingen. Dan kunnen ze aanschuiven 
voor de maaltijd, de kinderen zijn een beetje te 
overactief. ''Waarom maken jullie zoveel lawaai?'', 
schreeuwt Mr. Baal HaBayit. De kinderen zijn voor even 
rustig, maar al gauw begint de rumoerigheid weer. Deze 
keer besluit Mr. Baal HaBayit, dat genoeg, genoeg is. 
''IK WIL STILTE!, schreeuwt hij, zijn gezicht kreeg een 
vuurrode kleur. ''DE VOLGENDE,DIE HIER LAWAAI 
MAAKT, KRIJGT ERVAN LANGS!, voegt hij op de koop 
toe, toe. Wat gebeurde er?. Het enige wat de kinderen 
deden, was naar hun leeftijd handelen. Waarom verloor 
Mr. Baal HaBayit controle?. Het probleem is, dat Mr. 
Baal HaBayit zijn wil als het laatste woord beschouwt, 
dus hij kan niet omgaan met de schaamteloosheid van 
degenen, die zich niet onderwerpen aan zijn 
oppermacht. Met andere woorden, hij beschouwt 
zichzelf als G-d. Mr. Baal HaBayist staat er niet bij stil, 
dat HaSjeem misschien wil, dat hij een paar minuten 
wacht, voordat de Sjabbatmaaltijd ??? klaar is, of dat 
HaSjeem had bevolen, dat zijn kinderen luidruchtig en 
onstuimig moesten zijn, zoals alle andere normale 
kinderen. HIJ wil stilte; HIJ wil zijn maaltijd op tijd. Hij 
was waarschijnlijk al beledigd, omdat de gabbai hem 
khamishi(vijf) gaf, in plaats van sjieshi(zes), en omdat de 
man, die naast hem zat in sjoel, hem niet groette met het 
respect, die HIJ verdiende. Wie is G-d in de gedachte 
van Mr. Baal HaBayit?. HIJ zelf. Deze parabel is 
misschien overdreven; niet iedereen van ons, worden 
boos over deze dingen. Maar de meesten van ons 
hebben onze kleine ergernissen, die ons kwellen en die 
er voor zorgen, dat we de controle verliezen. We hebben 
misschien geen enkele passie meer, om kleine 
gegraveerde beelden van G-d te dienen, maar vele van 
ons begeven ons in afgoderij. Als ''Ik'' zo zonder meer 
belangrijk ben, dat wie dan ook mijn opgeblazen beeld 
van mijzelf uitdaagt, ervoor zorgt, dat ik mijn controle 
verlies, dan dien ik een ''Af''god, en niet HaSjeem''. 
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Kids  Parasja 

 

Nu dan, o Israël, hoor de inzettingen en de verordeningen, 
die ik u leer na te komen, opdat gij leeft en opdat gij het 

land binnengaat en in bezit neemt, dat de Eeuwige, de God 
uwer vaderen, u geven zal. (Deu 4:1 NBG) 


