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NIEUWS
CHANOEKA
TOEWIJDINGSFEEST

Elk jaar wanneer de maand Kislev komt, en het Christelijke Kerstfeest nadert, weten we dat het binnenkort Chanoeka zal zijn. Het
is een feest die in de Wintertijd (Noordelijk halfrond) wordt gevierd. De eerste dag van Chanoeka is op 25 Kislev, en zoals je ziet
aan de datum van deze nieuwsbrief is Sjabbat al op 12 Kislev. De eerse dag van Kislev zal dus zijn op Vrijdag 11 December. Dus
de hele week erna zal de week van Chanoeka zijn. Dit feest wordt onder Christenen, het lichtjesfeest genoemd, omdat Joden 9
kaarsen aansteken, maar in feite is het voor het Joodse volk het toewijdingsfeest. Het woord Chanoeka betekent In het Hebreeuws,
''Toewijding''. Hier zien we de Joodse oorsprong van het boek van de Besorat van Johannes, In het tweede gedeelte van de Bijbel
(Apostolische Geschriften), wanneer Johannes dit feest vermeldt, benoemt hij het met haar juiste Hebreeuwse naam Chanoeka,
dat in onze versie vertaald is met, ''Feest van Toewijding'': ''En het was het feest der tempelwijding te Jeruzalem, en het was
winter;”, (Johannes 10:22). Het feit, dat het evangelie dit feest vermeldt en dat Jesjoea grote moeite had gedaan om per voet te
reizen van Kapernaum naar Jeruzalem gedurende het winderige en regenachtige seizoen van de winder, toont aan dat gelovigen
in Jesjoea dit feest niet licht moeten opvatten en moeten nadenken over haar viering en betekenis. Sommigen zullen zeggen, dat
het niet een feest is dat in de Tora bevolen wordt en dat is correct, om deze reden is het voor het Joodse volk een kleiner feest,
en er is geen verplichting om te stoppen met werken om naar de synagoge te gaan op de eerste en laatste dagen van het feest,
zoals gedaan wordt met Pesach en Soekkot. Maar deze kleine viering van de toewijding van de Tempel na de reiniging, gedurende
de tijd van de Makkabeeën (2e eeuw voor Jesjoea) en de viering van Poerim (feest van Ester), dat ook een klein feest is, toont
ons dat de mensen het recht hebben om belangrijke gebeurtenissen van hun geschiedenis te vieren en om enkele dagen opzij te
zetten voor deze vieringen, die niet bevolen worden in de Tora. God heeft Poerim geaccepteerd door de Joodse bijbelse geleerden
te inspireren om het boek Ester in te sluiten in de Bijbel en God heeft Chanoeka geaccepteerd door het vermelden van Jesjoea's
viering van Chanoeka in het evangelie van Johannes. Als Poerim in de Hebreeuwse Bijbel staat en Chanoeka niet, Is het alleen
omdat de tijd van de laatste profeet(Maleachi) voorbij was. en er werden geen teksten meer toegevoegd aan de Hebreeuwse
Bijbel na zijn dood In de 5e eeuw, voor Jesjoea (425 bc).Joden beginnen de eerste kaars aan te steken Donderdag 10 December.
en dan op Vrijdag voor het binnengaan van Sjabbat, zullen ze twee kaarsen aansteken (elke dag moeten we een meer toevoegen).
Drie kaarsen op Zaterdag de 12e, vlak na zonsondergang en Sjabbat. Vier kaarsen op Zondagavond de 13e, vijf kaarsen op
Maandagavond de 14e, zes kaarsen op Dinsdagavond, zeven kaarsen op Woensdag 16, acht kaarsen op Donderdag de 17e en
de laatste dag van de viering zou op Vrijdag de 18e zijn, maar zonder het aansteken van een kaars daar de laatste toegevoegd
was de avond ervoor.
Hier zijn de gebeden geciteerd door Joden op elke avond, eerst de Hebreeuwse tekst, dan de transliteratie van elke zin en
vervolgens de vertaling:

בָּ רּוְך אַ תָּ ה יְ ָּי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּם
Baruch Aatah Adonai Elohenu Melech Ha’olam
Gezegend bent U, Heer onze God, Koning van het universum.

אֲ שֶ ר קִ ְדשָּ נּו ְב ִמצְ ֹותָּ יו וְ צִ ּוָּנּו לְ הַ ְדלִ יק נֵר שֶׁ ל ֲחנֻכָּה
Asher kideshanu bemitsvotav vetsivanu lehadlik ner she Chanukah.
Die ons heeft geheiligd met Zijn geboden en ons heeft bevolen de Chanoeka kaarsen aan te steken.

בָּ רּוְך אַ תָּ ה יְ ָּי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּם
Baruch Aatah Adonai Elohenu Melech Ha’olam
Gezegend bent U, Heer onze God, Koning van het universum.

שֶ עָּ שָּ ה נִ ִסים לַאֲבֹותֵ ינּו בַ י ִָּמים הָּ הֵ ם בַ זְמַ ן הַ זֶה
She’asah nisim leavoténu bayamim hahem bazman hazeh.
Die voorzag in wonden voor onze voorvaderen in hun dagen in dit siezoen (tijd).
Daarna worden enkele Psalmen geciteerd, om het publiek te herinneren, dat God een Vesting en de Rots is van onze verlossing en waardig
is aanbeden te worden voor Zijn zegeningen. Zijn we bereid om onze Joodse vrienden uit te nodigen voor deze speciale viering, of
misschien om uitgenodigd te worden in het huis van onze Joodse vrienden?.
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ֵּצא
ֵ֥ ֵּ ַוי
Op de vlucht voor Esav, verlaat Ja’akov Be’er Sheva en gaat richting Charan, het huis van zijn moeder's familie. Ja’akov arriveert
in BetEl, wat huis van G-d, in het Hebreeuws betekent. Hij slaapt daar en droomt over engelen, die een ladder opgaan en afdalen
tussen de hemel en de aarde. G-d belooft hem het land Israël, er zal een groot volk ontstaan en het zal genieten van goddelijke
bescherming. Ja’akov word wakker en maakt een eed, om een altaar te bouwen en van alles wat hij zal ontvangen een “tiende”,
af te dragen. Daarna reist hij door naar Charan en ontmoet zijn neef Rachel bij de put. Hij regelt met haar vader Lavan, om te
werken voor haar hand in het huwelijk, maar Lavan neemt Ja’akov in de maling en vervangt Rachel, met haar oudere zus Lea.
Ja’akov verbindt zich tot nog eens zeven jaar werken, om alsnog met Rachel te mogen trouwen. Lea schenkt Ja’akov vier
zonen:Re’oeben, Sjiemon, Levi, en Jehoeda, de eerste stammen van Israël. Rachel is onvruchtbaar en geeft haar dienstmaagd
Bilhah aan Ja’akov, om toch kinderen te kunnen krijgen. Bilha schenkt Ja’akov; Dan en Naftali. Lea schenkt ook haar dienstmaagd
Zilpa, die Gad en Aser baart. Lea baart vervolgens Jissachar, Ze’voe’loen en een dochter Dina. HaSjeem zegent Rachel eindelij
k met een zoon: Joseef. Ja’akov besluit om Lavan te verlaten, maar Lavan is zich ervan bewust dat Ja’akov veel rijkdommen voor
hem had vergaard, en is terughoudend om hem te laten gaan. Hij sluit een arbeidscontract met hem af. Lavan probeert Ja’akov
op te lichten, maar Ja’akov wordt steenrijk. Zes jaar later ziet Ja’akov in, dat Laban gevaarlijk wrokkig van zijn rijkdom is geworden,
en hij vlucht met zijn familie. Lavan achtervolgt hen maar word gewaarschuwd, door G-d om hen niet te schaden. Ja’akov en
Lavan sluiten een overeenkomst en Lavan keert terug naar huis. Ja’akov vervolgt zijn weg, om zijn broer Esav te confronteren.
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En Lavan vergaderde
al de mannen van die
plaats, en richtte een
maaltijd aan. Des
avonds echter nam hij
zijn dochter Lea en
bracht haar tot hem,
en hij kwam tot haar.
(Gen 29:22-23)

JA’AKOV, DE DROMER

JAKOB DEED EEN GELOFTE:

Parasjat Wajeetsee begint met een droom en eindigt met een
droom. Aan het begin zien we Ja’akovs beroemde droom
waarin hij een ladder ziet die vanaf de aarde reikt tot aan de
hemel, met engelen die omhoog en omlaag klommen. Aan het
einde van de Parasja krijgt Ja’akovs oom en schoonvader,
Lavan, een droom waarin Hasjeem hem waarschuwt Ja’akov
geen kwaad te doen.Na zijn droom ontwaakt Ja’akov verkwikt
en vol energie en bidt een bijzonder gebed: ‘Als God met mij
zal zijn en mij zal beschermen op deze weg, waar ik op ga, en
mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken, en
ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de
HEERE mij tot een God zijn. Deze steen, die ik als gedenkteken
overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van alles wat
U mij geven zult, zal ik U zeker het tiende deel geven.’ (Genesis
28:20-22). In het kort: Ja’akov heeft een ontmoeting gehad met
G-d. Als reactie daarop bouwt hij een gedenkteken, matseva in
het Hebreeuws, waarvan hij plechtig belooft dat hij het bij zijn
terugkeer zal transformeren in een Huis van G-d. Zijn eed is
symbolisch, een uiting van zijn aspiraties. Hij hoopt zijn
potentieel waar te maken, en dat de zegeningen die hem
toegekend zijn, verwezenlijkt zullen worden. Dan zal hij het lot
vervullen van deze ontzagwekkende plaats en deze steen - het
zal een Huis van G-d worden.

Op weg naar zijn oom Lavan in Charan: En Ja’akov deed
een gelofte: Indien God met mij zal zijn, en mij behoeden
zal op deze weg, die ik ga, mij zal geven brood om te eten
en klederen om aan te trekken, (Gen 28:20)Wat bedoelde
Ja’akov, dat de Almachtige ''me zou behoeden op deze
weg, die ik ga?''. De Midrash (Bereshit Rabbah 70:4) legt
uit, dat het verzoek van Ja’akov was, dat God hem zou
kunnen behoeden van het spreken van lasjon hara denigrerende spraak (roddel, verzinsels). De Chofetz
Chaim), schrijft dat we uit het gedrag van Ja’akov twee
lessen moeten leren: Wanneer wij ons in fysiek gevaar
bevinden, zouden wij vooral extra voorzichtig moeten zijn
om geen lasjon hara te spreken. Wanneer men in gevaar is
en men G-ds hulp nodig heeft, om gered te worden, kan
lasjon hara G-d ontmoedigen om Zijn hulp te verlenen. Om
deze reden, wetende dat zijn oom een sluwe man was,
verzocht Ja’akov om gered te worden van het spreken van
lasjon hara.
AANKOMST TE PADDAN-ARAM
Toen Ja’akov bij het huis van Lavan aankwam, kwam hij met
lege zakken, met niets te claimen als zijn eigen bezittingen.
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. Dit lijkt misschien verrassend, want in Parasja Toledot leerden
we, dat Jitschak Ja’akov riep, hem zegende en hem vervolgens
naar de familie van zijn moeder stuurde om een vrouw uit hen
te nemen: "Neem geen vrouw van de dochters van Kanaän. Sta
op, ga naar Paddan-Aram, naar het huis van Bethuel, de vader
van je moeder, en neem van daaruit een vrouw voor jezelf uit de
dochters van Lavan, je moeders broer'', (Genesis 28: b-2). Het
is moeilijk te geloven, dat Jitschak die zeker wist wat het kost
om een vrouw te nemen, zijn zoon Ja’akov met lege handen liet
gaan om een vrouw van Lavan te halen. We herinneren ons dat
Eliëzer, Avraham's dienaar, naar Haran ging met een karavaan
van 10 kamelen vol cadeaus voor de ouders van Rivka. Als je
de reiskosten van Beersheva naar Charan kent, hoe kan het dan
dat Ja’akov het huis met niets achterliet?. In feite verliet Ja’akov,
volgens de Joodse traditie, Beersheva met veel rijkdom en veel
geschenken voor zijn toekomstige schoonvader. Maar Esav, die
hem wilde vermoorden, hoorde dat Jitschak Ja’akov met rijkdom
had gestuurd - waarvan Esav voelde dat ze hem toebehoorden,
als de oudere broer - en hij was erg boos en stuurde zijn zoon
Elifaz om Ja’akov in te halen en hem te doden. Toen Elifaz
Ja’akov ontmoette, vertelde hij hem de bevelen van zijn vader.
Ja’akov zei tegen Elifaz: “Een arm persoon is gelijk aan een
dode persoon, (Nedarim 64b). Neem al mijn waardevolle spullen
en het zal worden beschouwd alsof je me hebt vermoord". Zo
nam Elifaz alle bezittingen van Ja’akov en bracht ze terug naar
zijn vader Esav. Dus Ja’akov kwam met lege handen aan, met
niets in het land Charan. Toen Lavan hoorde over de komst van
Ja’akov uit de familie van Avraham en Jitschak, herinnerde hij
zich Eliëzer die lang geleden in Charan aankwam, terwijl Lavan
nog vrij jong was. Hij rende en kuste Ja’akov, maar was erg
teleurgesteld toen hij Ja’akov met lege handen aantrof. Hij vroeg
Ja’akov waarom Eliëzer zoveel kostbaarheden had
meegenomen terwijl hij, Ja’akov, niets had?. Ja’akov "vertelde
Lavan alles wat er was gebeurd", (Genesis 29:13), dat betekent:
"Ik verliet mijn huis met grote rijkdom, maar de bandiet Elifaz
roofde alles".
“Toen Ja’akov in Charan aankwam, ontmoette hij enkele
herders bij de waterput en hun gedrag verbaasde hem: Hij zei:
‘Zijn jullie dagloners? Dan is het voor u te vroeg om uw werk
opzij te zetten. Maar als je je eigen schapen weidt, waarom geef
je dan je kudden geen water en laat ze weiden?'. Ze vertelden
hem, dat ze wachtten tot alle herders hun kudden daarheen
brachten, en samen rolden ze de steen van de opening van de
put. Terwijl hij nog met hen sprak, kwam Rachel met de schapen
van haar vader, want Lavan had geen zonen en er was kort
daarvoor een plaag onder zijn kudde uitgebroken, zodat er zo
weinig schapen over waren, dat een meisje als Rachel ze
gemakkelijk kon hoeden. “Ja’akov ging naar boven en rolde de
steen van de monding van de put, en gaf de kudde van zijn oom
Laban water. Toen kuste Ja’akov Rachel, en brak in tranen uit”,
(Genesis 29:10-11).

Toen Ja’akov nu de dochter van zijn moeder’s broer zag
naderen, rolde hij de grote steen uit de opening van de put,
net zo gemakkelijk als een kurk uit een fles wordt getrokken het vierde wonder van deze buitengewone dag. Jakko’s kracht
was gelijk aan de kracht van alle herders: met zijn twee armen
alleen bereikte hij wat gewoonlijk de verenigde krachten van
een grote groep mannen vereist. Hij was Goddelijk begiftigd
met deze bovennatuurlijke kracht toen hij het Heilige Land
verliet. ‘’God had ervoor gezorgd, dat de dauw van de
opstanding op hem neerdaalde en zijn fysieke kracht was zo
groot, dat hij zelfs in een gevecht met de engelen de
overwinning behaalde’’, (Ginzberg 1909, 169).

FAMILIE RUZIES
Toen Rachel zag, dat zij Ja’akov geen kinderen baarde, werd
Rachel jaloers op haar zuster, en zij zeide tot Jakob: Geef mij
kinderen; zo niet, dan sterf ik. Toen ontbrandde Jakobs toorn
tegen Rachel, en hij zeide: Neem ik de plaats van God in, die
u de vrucht van de schoot ontzegd heeft?
(Gen 30:1-2) Waarom werd Ja’akov boos op Rachel?. Rabbi
Leibovitz, het Sforno citerend, legt uit dat Ja’akov boos op
Rachel werd omdat ze zei: “Geef me'', wat impliceert dat het
zwanger raken van een kind afhankelijk van Ja’akov zou zijn,
in plaats van afhankelijk van Gods wil. Zijn woede was tot eer
van De Almachtige en dat had voorrang, zelfs boven zijn liefde
voor Rachel. We vinden echter in de Midrasj (Bereshit Rabbah
71:7)dat Ja’akov zijn woede had moeten controleren.
Ondanks de rechtvaardigheid van zijn berisping, had hij het
onmetelijke lijden van Rachel moeten hebben gewaardeerd en
haar niet zo wreed hadden moeten toespreken door dit gebrek
aan consideratie . werd hij gestraft. De zoon van Chofetz
Chaims schreef, dat zijn vader
bijzonder voorzichtig was, om de gevoelens van bedelaars
niet te kwetsen, hoewel deze ongelukkige mensen soms
dingen kunnen zeggen, die woede kunnen opwekken.
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De Wijzen becommentariëren in de Mechilta op Misjpatiem, dat
het verbod tegen het ergeren van een weduwe of een wees,
iedereen omvat die lijdt. Het veroorzaken van zelfs een licht
ongemak bij zo’n persoon is verboden.
Later in de parasja, Re’ oeven, Lea' s oudste zoon brengt haar
Duda' im (liefdesappelen), een plant die volgens sommige
commentaren de kansen op bevruchting vergroot. Rachel
vraagt Lea om haar de Duda' im te geven, waarop Lea
beantwoorde Maar zij zeide tot haar: Is het niet genoeg, dat gij
mijn man genomen hebt? En nu ook nog de liefdesappelen van
mijn zoon nemen? …(Gen 30:15 )` Hoe kon Lea een dergelijke
verklaring afleggen, terwijl de enige reden dat ze met Ja’akov
was getrouwd Rachel' s vriendelijkheid jegens haar was? Rashi
leert dat Lea was oorspronkelijk bestemd om te trouwen met
Esav, en Rachel met Ja’akov Toen Lea zag dat Ja’akov de
mantel van Esav overnam, realiseerde Lea zich dat Ja’akov
haar soulmate werd. Dit is waar ze naar refereerde toen ze
Ja’akov vertelde:Ik heb het van jou geleerd`

Aangezien je in de plaats kwam van Esav en zijn zegeningen
en geboorterecht nam, ben je mijn soulmate geworden. Lea
betoogde dat haar huwelijk met Ja’akov niet te danken was
aan de vriendelijkheid van Rachel; het was het recht van Lea'
toen Ja’akov de rol van Esav had aangenomen. Daarom
voelde Lea zich gerechtigd Rachel te bekritiseren omdat ze
haar man had weggehaald`
Er worden veel lessen getrokken uit deze Parasja. Ja’akov zag
het belang in van het behoud van de belofte van Hasjeem aan
Avraham en Jitschak, en vond het daarom noodzakelijk om zijn
huis te ontvluchten. Tijdens zijn reis vertrouwde hij op God voor
zijn toekomst, ook al was hij arm en alleen. Vertrouwen we op
God? We kunnen erop vertrouwen dat Hasjeem een plan voor
ons heeft en ons zal leiden en beschermen in ons leven. Laten
we Hem vertrouwen, ook al zijn er veel vijandigheden om ons
heen.

Toen maakte Ja’ akov zich reisvaardig, zette zijn kinderen en zijn vrouwen op de kamelen,
en dreef zijn gehele kudde voort en al de have, die hij verworven had, de kudde, die zijn
eigendom was, die hij in Paddan-Aram verworven had, om te gaan naar zijn vader Isaak, naar
het land Kanaän. (Gen 31:17-18 )
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HAFTARA Hosea 11:7 - 14:10
In deze Haftara reflecteren we op de profetie van Hosea die tot de twaalf kleine profeten wordt gerekend.
Er staat geschreven dat Hosea, de zoon van Beeri, zijn profetie uitsprak, “in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia, de
koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, koning van Yisrael”, (Hosea 1: 1). Deze tijdsperiode wordt
geïdentificeerd als de 8ste eeuw vóór Jesjoea, toen het koninkrijk van het Noorden (Jisrael), nog op orde was, voordat het werd
vernietigd en de bevolking werd gedeporteerd door de Assyriërs. Dit was geen positieve tijd voor Jisraeel (in het noorden), of
Juda (in het zuiden). Hosea beschuldigt de mensen van Jisraeel ervan andere goden te aanbidden en een overspelige vrouw
te worden - hij vergelijkt Jisraeel zelfs met een prostituee. Het gedeelte, dat voor de Haftara voor deze week is gekozen, is
echter het slotgedeelte van Hosea (11: 1-14: 10), waar Hosea Jisraeel herinnert aan de grote liefde van God: ''Toen Israël een
kind was, had Ik hem lief, en uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen”, (11: 1).
Het verband tussen de parasja voor deze week en deze haftara wordt gevonden in hoofdstuk 12, waar de profeet het verhaal
van Ja’akov en zijn droom in Beth-El herroept (Hosea 12: 4-5). De parasja vermeldt hoe Ja’akov zijn huis verliet om naar het
huis van zijn oom Lavan te gaan. Onderweg sliep hij in Beth-El en had een droom - de droom van de ladder (Genesis 28: 1113). Zowel het verslag in Genesis als de tekst in Hosea vertellen ons, dat Jaakov de Heer ontmoette en tot Hem sprak; Jochanan
vermeldt, dat dit Jesjoea was, “de Zoon des mensen”, (Johannes 1:51) - een titel die in Daniël 7:13 aan Mashiach wordt gegeven.
In deze tekst in Hosea vinden we een patroon, dat afwisselend berispt en aanmoedigt. ''Kanaän heeft een bedrieglijke
weegschaal in zijn hand, hij houdt ervan af te persen. Nog zegt Efraïm: Al ben ik rijk geworden, al heb ik voor mijzelf vermogen
verworven, in al mijn inspanningen vinden zij bij mij geen ongerechtigheid, die zonde is'', (Hosea 12: 8-9). Efraïm erkent zijn
zonde niet. Zelfs als zijn weegschaal niet eerlijk is, verklaart hij zichzelf zelfvoorzienend: "Al ben ik rijk geworden" en "in al mijn
inspanningen vinden zij bij mij geen ongerechtigheid, die zonde is". Dit herinnert ons aan de situatie die profetisch wordt
beschreven in Openbaring met betrekking tot de kehilah van Jesjoea die denkt, dat het zelfvoorzienend is maar de diagnose die
door de Schrift wordt gesteld, is niet zo goed: “Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar
u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.” (Openbaring 3:17). De rol van een profeet is altijd
dezelfde geweest: “Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u”, (Openbaring 3:19). Dit is
precies wat we zien in de profeet Hosea - God houdt van Zijn volk, en vanwege Zijn liefde berispt Hij haar en roept Hij haar altijd
op zich te bekeren, te bekeren van haar zonde en volledig toegewijd te zijn aan Hashem. Dit is wat er weer gebeurt in hoofdstuk
13 van Hosea - opnieuw herinnert God Jisra'el aan hun zonde: “hij maakte zich echter schuldig aan de Baäl, en hij stierf. En nu
zijn zij doorgegaan met zondigen: zij hebben zich een gegoten beeld gemaakt van hun zilver, en afgodsbeelden naar hun inzicht,
allemaal werk van vaklieden”, (Hosea 13: 1-2). Het volgende deel gaat over het aanbidden van deze afgoden: "Zij zeggen van
hen: Mensen die offeren, kussen kalveren”, (Hosea 13: 2). Rasji zei, volgens Sanhedrin 63b, dat hier de priesters van de afgoden
tot de mensen spreken. Ze zeggen: "Wie ook zijn kinderen voor onze god afslacht, zal het voorrecht hebben het gouden kalf te
kussen, want hij heeft daardoor een offer van grote waarde gebracht". Radak is expliciet, dat de priesters hebben gezegd: "Wie
het offer van menselijke wezens aan onze god wil brengen, moet de kalveren op hun lippen kussen, want hun aanbidding is niet
compleet zonder die daad".
Hoofdstuk 14 van Hosea begint met een oproep tot tesjoeva(berouw): "ek ongerechtigheid. Neem deze woorden met u mee,
bekeer u tot de HASJEEM”, (14: 2-3). Het is een constante onder de profeten dat, net zoals Jonas tesjoeva predikte tot de
Ninevieten, de profeten van Jisrael bevestigen dat Gods vergeving eerst tesjoeva vereist, wat een belijdenis van onze zonden
inhoudt: ' Komt met woorden van schuldbelijdenis, bekeert u tot de HERE, zegt tot Hem: Vergeef de ongerechtigheid geheel en
al, en wees genadig; ..(Hos 14:3 )
_______________________________________________________________________________________________

APOSTOLISCHE GESCHRIFTEN 1Tim.

5:1-10

De parasja gaat over Ja’akov die zijn ouderlijk huis verliet om te vluchten voor de woede van Esav, zijn broer. Aldaar zal Ja’akov
een nieuw gezin stichten, het zal de eerste familie zijn die Israël heet. Voor Ja’akov hebben we de familie van Avraham en de
familie van Jitschak, beiden waren geen Israël, ze waren Hebreeuws, dat betekent nakomelingen van Eber, één van de kinderen
van Sjem. Ja’ akov was de eerste die Israël werd genoemd door de engel van G-d en deze naam zal worden overgedragen aan
zijn nageslacht, dat het volk van Israël zal zijn. Hoe dan ook, de keuze voor zijn vrouw en het stichten van een gezin waren niet
eenvoudig. Hij was de eerste onder de patriarchen, die een zeer grote familie had. Hij was de vader van dertien, twaalf jongens
en één meisje. Sinds zijn huwelijk met zijn eerste vrouw gaf Ja’akov al zijn energie om een goede echtgenoot en vader te zijn, hij
gaf al zijn prioriteit aan zijn gezin. Dit doet ons denken aan een tekst van Rabbijn Sja’oel aan zijn discipel Timoteüs, de Rav zei
7

‘’Doch zo iemand de zijnen en voornamelijk zijn huisgenoten niet verzorgt, die heeft het geloof verloochend, en is erger dan een
ongelovige”, (1 Timoteüs 5:8). Het is bijzonder advies geschreven door de pen van Rabbijn Sja’ oel. Omdat Rabbijn Sja’ oel de
sjaliach (apostel) is, die wij het beste kennen. Hij heeft dertien of veertien brieven van de Apostolische Geschriften geschreven en
zijn leven en bediening zijn goed beschreven in het boek Handelingen. Om deze reden is een deel van de informatie, die we van
hem hebben, dat hij gedurende een groot deel van zijn leven ongehuwd was. Wellicht was hij ooit getrouwd en nu een weduwnaar,
we weten het echt niet. Maar in de tekst geeft hij zeer goed advies aan Timoteüs, als een vader aan zijn kind, advies vol wijsheid,
waaruit wij begrijpen dat Paulus zeker was getrouwd en zijn vrouw gelukkig maakte in hun huishouden. Zijn adviezen vangen aan
bij vers 1 van dit hoofdstuk zeggende, ‘’Bestraf een ouden man niet hardelijk, maar vermaan hem als een vader, jonge als broers.
De oude vrouwen als moeders, de jonge als zusters, in alle reinheid”, (1 Timoteüs 5:1-2), we kennen allemaal een jongeman of
een oude vrouw in onze omgeving of gemeente, Rabbijn Sja’ oel nodigt ons uit vriendelijk te zijn tegen elk van hen, de oude man
of vrouw alsof het onze eigen vader en moeder betreft en de jongeren als onze broer of zus. Wat een prachtig advies voor een
jongeman als Timoteüs, meestal zijn jonge mensen niet bereid te luisteren naar oudere mensen, ze zijn niet van onze tijd, ze
begrijpen onze moderne tijd en tijdperk niet, waarom zouden ze naar hen luisteren?. Jongemannen en vrouwen luisteren nog
minder, maar Sja’ oel heeft een mooie overdenking voor elk van hen. Sja’ oel die wellicht zelf een weduwnaar was vergeet dit
belangrijk onderdeel van de gemeenschap niet en zegt, “Eer de weduwen………….”, ( 1 Timotheus 5 : 3-6 ). Sja’oel is bezorgd
om de weduwen die geen steun hebben, geen pensioen, geen sociale zekerheid. Het herinnert ons aan de situatie van de kerk in
Jeruzalem, toen de vroege kehilah van Jesjoea de weduwen zo sterk steunde (Handelingen 6:1). Hij voegt er echter aan toe:
‘’wie zijn echt weduwen", dat betekent die geen familieleden hebben die hen kunnen onderhouden. Een weduwe die kinderen,
kleinkinderen of andere familieleden heeft, moet worden ondersteund door haar eigen familie en niet door de kehilah, het is de
praktische manier om het 5e gebod te onderhouden. ‘’Eer uw vader en uw moeder’’, (Exodus 20:12 NBG), daarom zei Rabbijn
Shaul, ‘’dit is welgevallig voor God’’.
Rabbijn Sja’oel weet wat de kerk bezit aan trouwe weduwen die tijd doorbrengen in een speciale bediening die heel hard nodig is
in de kehilah, ‘’Een ware weduwe dan, die alleen staat, heeft haar hoop op God gevestigd en volhardt in haar smekingen en
gebeden dag en nacht; (1Timoteus 5:5 ). Maar er zijn enkele weduwen die geen eer verdienen, ‘’Doch zij, die een los leven leidt,
is levend dood’, (1Tim 5:6 ), deze weduwen zijn dood, ze leven voor het genot niet voor Hasjeem, het is natuurlijk een spirituele
dood, deze immorele weduwen verdienen geen financiële steun van de kehilah. In deze tekst geeft Rabbijn Sha’ oel advies aan
de leraar van een gemeenschap, Timothy was een voorganger, een leraar, dus Sja’ oel zei tegen hem, sprekend over de kinderen
en kleinkinderen van de weduwen "laat ze eerst leren", we moeten nooit vergeten, dat we mensen die onder onze
verantwoordelijkheid vallen moeten onderwijzen, ook al is wat we af en toe te zeggen hebben niet gemakkelijk of aangenaam,
onder deze lessen vallen: Godsgezindheid voor ons eigen huishouden; maak terugkeer naar je ouders, dat bevalt God. Hij voegt
er een niet-gemakkelijk advies aan toe voor jonge mensen, ‘’Ook deze dingen moet gij bevelen, opdat zij onberispelijk blijven’’,.
(1Tim. 5:7)
Dan komen we tot het advies dat geïnspireerd is door het verhaal van Jakov, in de tekst van de Parasja, wanneer Laban Ja’akov
verwijt dat hij met zijn hele familie leeft en bang is de zegeningen van deze familie te verliezen, antwoordde Ja’akov hem:
’Want wat gij bezat, voordat ik kwam, was weinig, maar het heeft zich uitgebreid in menigte, en de HERE heeft u gezegend,
waarheen ik mijn voet ook wendde; nu dan, wanneer zal ik ook eens voor mijn eigen huis kunnen werken?’’, (Gen 30:30).
Ja’akov was een zegen voor zijn schoonvader. Laban had weinig toen Ja’akov arriveerde en nu is hij een rijke man, daarom
denkend aan Ja’akov aan zijn eigen familie zei Ja’akov, ‘’Msar nu wanneer zal ik voor mijn eigen huishouden voorzien’’, ja, zoals
Rabbijn Sja’oel zei:‘’Maar indien een vrouw voor de haren, en nog wel voor haar huisgenoten, niet zorgt, dan heeft zij haar geloof
verloochend en is zij erger dan een ongelovige’’, (1Ti 5:8 ). Ja’akov zou erger zijn geweest dan een ongelovige als hij alleen aan
het huishouden van Laban zou denken en niet aan zijn eigen huishouden. Voor het Joodse volk was Ja’akov de grootste van de
patriarchen, hier begrijpen we waarom hij een man was vol geloof in deze God en volledig toegewijd aan zijn familie.- De tekst
spreekt verder over weduwen die zijn ingeschreven, hij zeij: ‘’Als weduwe kome in aanmerking iemand niet beneden de zestig
jaren, die de vrouw geweest is van één man; inzake goede werken moet van haar getuigd kunnen worden, dat zij kinderen
grootgebracht heeft, gastvrijheid bewezen, de voeten der heiligen gewassen, verdrukten ondersteund en alle goed werk behartigd
heeft’’, (1Timoyeus 5:9-10 ). Waarom staat ze op de lijst of staat ze ingeschreven?. Hier kunnen twee interpretaties worden
gegeven: vermeld voor ondersteuning door de kehilah of ingeschreven voor een bepaalde bediening in de kehilah van Timothy.
Wij geven zeker de voorkeur aan de laatste, omdat deze beschrijving gegeven is door de Shaliach: 1) om minstens zestig te zijn,
2) vrouw van een man, 3) bekend om goede daden, 4) ze voedde kinderen op, 5) ze toonde gastvrijheid, 6) ze waste de voeten
van de kedoshim, 7) ze hielp mensen in moeilijkheden, 8) ze wijdde zich aan elk goed werk, ; zeer weinig weduwen, elke arme
onder hen zou moeten voldoen aan al deze acht kenmerken. zou te veel moeten zijn om financiële of voedselsteun te krijgen
van de kehilah, die elke steun zou verdienen, Als we echter naar deze lijst van kwaliteiten kijken, komen we heel dicht in de
buurt van de kwaliteiten van een ouderling of opzichter van de kehilah die moet zijn: ‘’1) boven kritiek verheven, 2) de man van
een vrouw, 3) onbevangen, 4) zelfbeheerst, 5) respectabel, 6) gastvrij, 7) in staat om les te geven, 8) niet verslaafd aan wijn, 9)
niet gewelddadig maar zachtaardig, 10) vreedzaam, 11) vrij van de liefde voor het geld, 12) zijn eigen huishouden goed onder
controle hebben, 13) zijn kinderen met alle respect onder controle houdt, 14) geen nieuwe gelovige is, 15) ‘’een goede reputatie
heeft bij de buitenstaanders", (1 Timoteüs 3:2-7).
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We hebben een andere beschrijving van de dienende leider die; ‘’1) waardig moet zijn, 2) niet dubbelzinnig, 3) niet verslaafd aan
veel wijn, 4) niet hebzuchtig voor oneerlijk gewin. 5) moet het mysterie van het geloof met een zuiver geweten bewaren, 6) laat
hen eerst op de proef gesteld worden, 7) laat hen die onberispelijk zijn dienen als dienende leiders", (1 Timoteüs 3:8-10).
Timothy was een jonge leider, hij had niet al te veel ervaring in leiderschap en kwaliteiten van een goede leiders, daarom geeft
rabbijn Sja’ oel deze beschrijvingen van leiders; dus de weduwen van hoofdstuk 5 behoorden tot de leiders, we weten niet precies
in welke kwaliteiten of positie ze dienden in de kehilah, maar ze waren goede leiders. De eerste kehilah van Jesjoea was niet
bang om vrouwen een verantwoordelijke positie of een goede reputatie te geven: ‘’Evenzo moeten (hun) vrouwen zijn: waardig,
geen kwaadspreeksters, nuchter, betrouwbaar in alles’’, (1Timoteus 3:11). Laten we trouw zijn aan God en waardig om een leider
te zijn in de moderne kehilah van Jesjoea om met heel ons hart Hasjeem te dienen.
_____________________________________________________________________________________________________

INSPIRATIE HOEK

De ervaring van Jacob toen hij een zwerver was, toen hem de mystieke ladder werd getoond, waarop de engelen van de hemel
neerdaalden en opstegen, was bedoeld om een grote waarheid te onderwijzen met betrekking tot het verlossingsplan. God’s
plan werd geopend voor de ontmoedigde man, die zich afgesneden voelde van God en de mens. Met veel liefde presenteerde
de Messias hem in een droom de manier van leven. De waarheid werd voor hem ontvouwd in het embleem, en de betekenis
ervan is in onze tijd net zo belangrijk als in zijn tijd.

______________________________________________________________________________________________________

VERTELINGEN EN TRADITIE
HET GEVEN VAN TIENDEN
In het Holocaust Museum in Washington DC zijn er enkele geluidsopnames van mensen die in het
vernietigingskamp waren. Van een van deze audio-opnamen is de volgende getuigenis: “Op een dag zag ik mijn
vriend Chaim bidden. Het was te laat voor de ochtenddienst en te vroeg voor de middagdienst. Ik vroeg hem:
'Chaim, waarom bid je?' Hij antwoordde: 'Ik dank God'. Ik vroeg hem: 'Chaim, kijk om je heen, je bevindt je in
een vernietigingskamp, mensen worden gemarteld en sterven. Waarvoor heb je God te danken?' Chaim
antwoordde: 'Ik dank God dat ik niet een van hen ben'’’. Het woord "Jood" in het Hebreeuws Jehoedi, is
afkomstig van Judah (Jehoedah), de zoon van Lea en Jakob en betekent "God danken"
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Kids Parasja

T oen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan
de top tot aan de hemel reikte, en zie, engelen Gods klommen daarlangs op
en daalden daarlangs neder. (Gen 28:12)
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