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Voor de Glorie van Hasjem,
Tot opbouw van de Joods Messiaanse Gemeenschap,

Voor de verwachting van 'Yeshua' haMelech haMashiach
en de verlossing van heel Jisraeel.
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Parashat:      ח֣ק �ת     -     Choekat  
'Er is genezing in de Torah – deel 1'

Parashat Sjevoea- Wekelijkse Schriftlezingen

Torah: Bemidbar/Numeri 19:1- 22:1
Haftarah: Sjoftiem/Richteren 11:1-33
B'rit haChadasha:  Jochanan/Johannes 3:14-21

''Ze (de Torah) is het boek van de geboden van Elohim, ze is de onderwijzing die eeuwig duurt. Die haar 
onderhouden, verwerven het leven; die haar niet opvolgen, vinden de dood. Bekeer u, Ja'akov, en houd eraan 
vast, ga op naar de glans van haar licht!  Geef uw trots niet aan anderen prijs, laat uw voorrecht niet aan 
vreemden. Gelukkig zijn wij, Jisraeel: ons is geopenbaard wat Elohim behaagt!' Houd moed, mijn volk dat de
naam Jisraeel draagt.'' (Baroech 4:1-5)

1. Inleiding   – Choekat  

De titel van deze drasja luid ת �  Choekat. Dit woord is een zeer belangrijk woord en het – ֣חק 
heeft een rijke betekenis. In de parasha van deze week kunnen wij het woord ח֣ק �ת – 
Choekat aan het begin lezen. In Bemidbar/Numeri 19:2 staat het volgende.

ה ח֣ק �תבזא֚אאת ה ֻא֣ד֜מה יךפ ֜פ֜ר  ו ֩אלךפ ל ּו֣יּקח� ל־ּב֩נ�י ֣יּש֜ר֩אְ ר אך ֩ב� ר ד  ֜וֹה ֩לאמאֵ֚ ר־֣צ֜וָה ּיהא֚ ה ֻאשך תו֜רצ  ה 
ל י֜ה עאֹ֚ ֹ ה ֜עלך א־֜ע֜לָ אֹ֚ ר ל ֛ ום ֻאשך ין־֜בהמ מצ ר ֩אֹ ֵ ה ֻאשך :ּת֣מי֜מְ

''Hasjem geeft het volgende wettelijke voorschrift: Zeg aan de b'nee Jisraeel, dat zij u een gave rode koe
brengen, zonder enig gebrek, die nog geen juk heeft gedragen.''

Het woord  'ת �  chok' wat' חא֚ק choekat betekent statuut en komt van het woord  '֣חק 
'vastgestelde wet/verordening*1 ' betekent. Het woord חא֚ק 'chok' komt van het woord ח֜ק ק 
chakak wat ingegraveerd betekent. Iets wat volledig vast staat en wat je niet kunt 
veranderen.

De term חא֚ק 'chok' heeft drie betekenissen:

1. In de meeste gevallen wordt de term gebruikt om staat van een mitzwa of wet aan te 
geven. Bijvoorbeeld: de term Choekat olam wordt regelmatig gebruikt (Sjemot/Exodus 
12:14). Deze term betekent 'een חא֚ק 'chok' voor altijd/alle generaties'. 
2. Soms verwijst het woord חא֚ק 'chok' door naar recht of positie die enkel geldt voor een 
persoon of groep mensen. Bijvoorbeeld: In Wajikra/Leviticus 6:7 staat dat na de dood van 
Nadav en Avihoe de overige kohanim voor alsnog hun חא֚ק 'chok'  – hun deel van het altaar 
tot zich moesten nemen.
3. In sommige gevallen zijn geen van beide bovengenoemde betekenissen mogelijk. In 
deze situatie verwijst het woord חא֚ק 'chok' ons naar een besluit die van Hasjem afkomstig 
is. Deze besluiten staan vast en zijn niet meer te veranderen.

Voetnoot
1. Iets waar jij je aan moet houden
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In de drasja van deze week betekent het woord choekat een besluit van Hasjem. 
Commentaar van Rasji onderbouwd deze conclusie met de volgende gedachten:

'' Omdat de satan en de volkeren van de wereld, Jisraeel beledigen met de woorden: 'wat betekent dit gebod 
en waar is zij op gegrond'? Daarom schrijft men daarbij het woord  ח֣ק �ת (choekat) dat wil namelijk zeggen 
het is een besluit van mij, gij hebt geen recht daarover na te denken [ en op grond van uw eigen oordeel over 
het geheel te besluiten of het juist is of niet ; mijn besluit staat daarboven verheven].'' (Peskitta Rabba, T.B 
Joma 67b).*2

Als Hasjem een besluit maakt is dit altijd goed/perfect. Wij moeten zijn besluiten 
opvolgen in Jirat Hasjem (vrees voor Hasjem). In sefer Misjlee hst 3 staat een belofte 
geschreven voor het gehoorzamen van de besluiten van Hasjem:

''Mijn zoon, vergeet mijn Torah niet en laat uw hart mijn mitzwot bewaren, want lengte van dagen, jaren 
van leven en vrede: dat brengen zij u in overvloed. Laat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, 
schrijf ze op de tafel van uw hart: dan wordt gij bemind en als verstandig gewaardeerd door Elohim en de 
mensen. Vertrouw op Hasjem met heel uw hart en verlaat u niet op uw eigen inzicht. Denk aan Hem op al 
uw wegen en Hij zal uw paden effenen. Houd uzelf niet voor wijs, vrees   Hasjem   en vermijd het kwade: het 
zal (refe'oet) genezing brengen aan uw lichaam en verkwikking aan uw gebeente. Verheerlijk Hasjem met 
uw bezit, met de eerstelingen van alles wat bij u binnenkomt.'' (Misjlee/Spreuken 3:1-9)

De Torah moet in ons hart geschreven zijn. Dan kunnen wij de Torah gaan leven zoals 
onze Meester 'Yeshua' dit aan ons geleerd heeft. Een Chassidische vertelling verteld ons 
dat wij onderwijzingen enkel kunnen voortleven als wij deze op de tafels van ons hart 
gedragen.

'' De Rabbi van Kobrin is op bezoek bij die van Slonim en vroeg hem: 
'' Hebben jou leermeesters nog geschriften achtergelaten?''
'' Ja zeker'' antwoordde de Rabbi van Slonim.
''Zijn ze gedrukt of bestaan ze in manuscripten?''
''Nog het één, nog het ander'', zei de Rabbi van Slonim,
''ze zijn beschreven in de harten van hun leerlingen''
(Chassidische vertellingen, M.S. Kleinman: Or Jesjarim)

Als Mashiach in ons leeft en regeert op de tafels van ons hart kunnen wij doen wat Yeshua
heeft gedaan. De tikoen haOlam (herstel van de wereld) is in Zijn kracht een feit! 
Dit herstel komt pas vanaf  het moment dat de Torah op de tafels van ons hart geschreven 
is, dit houdt in dat de Torah in ons leeft.*3

'' Het mysterie dat verborgen was voor de wereld en voor generaties, is nu aan zijn heiligen geopenbaard. 
Aan wie heeft Eloha willen bekendmaken wat de rijkdom is van de glorie van het mysterie onder de volken? 
Het is de M'sjicha die in jullie is, de hoop van onze glorie.
 We verkondigen hem en we leren en maken iedereen bekend met alle wijsheid, zodat we elk mens doen 
standhouden en perfectioneren in Yeshua M'sjicha.
Ik span me dus voor hem in, en ik strijd met hulp van de kracht die me is gegeven.'' 
(Kolosaje/Kolossenzen 1:27-29 – Aramees)

Bronvermelding/  voetnoot  
2. Rasjie's commentaar op de Pentateuch – Bemidbar, A.s Onderwijzer, N.I.K, pagina 239
3. ''Alle wegen naar kennis komen van Hem; Hij heeft ze zijn dienaar Ja'akov gewezen, Jisraeel, die Hij liefhad. Daarom 
is ze op aarde verschenen en leefde onder de mensen.'' (Baroech 3:37-38)
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2. Choekat Olam   –   E  en inzetting voor altijd  

De Torah is voor altijd en daarmee onveranderlijk. De term ת עו֜לֹם ָ  'Choekat Olam' ֣חק 
betekent: 'een inzetting (wet) voor altijd'. De parasha van deze week begint met het woord 
ת ָ Choekat' wat tevens een altijd durende inzetting impliceert. De opbouw van ons leven' ֣חק 
moet gefundeerd zijn op een  levensstijl zoals deze wordt beschreven in de Torah. 
De Torah is de basis van de gehele Bijbel, wij worden geoordeeld hoe wij de Torah 
uitvoeren in ons leven.

 ''Want wie zonder Torah hebben gezondigd zullen ook zonder Torah vergaan en wie zondigden met de 
Torah zullen worden geoordeeld door de Torah. Want niet de hoorders van de Torah  zijn voor Eloha 
rechtvaardig, maar de doeners van de Torah worden gerechtvaardigd. '' (Roemaje/Romeinen 2:12-13 – 
Aramees)

 De Torah moet uitgevoerd worden in ons dagelijks leven dan kan het ons tot hogere 
hoogten brengen tot dienst zijn voor Hasjem. Rav Sjaoel leert ons dat de Torah van de 
Roeach is. Als wij strijden met de Torah is het ons eigen vlees (jetser hara) wat strijd tegen 
de Torah, juist omdat het van de Roeach is en dus van Hasjem.

''Want we weten dat de Torah van de Roecha (Geest) is, maar ik ben van het vlees, verkocht aan de zonde. 
Want ik weet niet wat ik doe. En wat ik wil, doe ik niet. Ik doe echter wat ik haat. En wat ik ook niet wilde, 
deed ik toch. Ik getuig dat de Torah goed is. Nu zondig niet ik, maar de zonde die in mij woont.'' 
(Romeije/Romeinen 7: 14-17 – Aramees)

Enkel in het Aramees spreekt Rav Sjaoel over geschriften die door de Roeach haKodesj 
zijn ingegeven tot volmaking van goede werken in het koninkrijk van Hasjem. 

''Elk (ktab) geschrift dat in de Roecha (Geest) is geschreven, is nuttig voor de leer, voor terechtwijzing, voor 
hervorming en voor vermaning in rechtvaardigheid, zodat een mens van Eloha volmaakt zal zijn voor elk 
goed en volledig werk.'' ( 2 Timotheos/2 Timotheüs  3:16-17 -Aramees)

Als Rav Sjaoel duidelijk maakt dat de Torah van de Roeach is. En evenzo weerlegt dat elk 
(door de Roeach) geschreven document helpt om ons leven te volmaken door de 
uitvoering van onze goede werken kunnen wij Hasjem niet behagen zonder de Torah 
daarbij te betrekken. De Torah is een questie van uitvoering onder het gezag van Hasjem.
Misjlee/Spreuken 2: 1-17 spreekt over bescherming/genezing als wij een Torah 
gefundeerd leven leiden.  

''Mijn zoon, als gij mijn woorden aanneemt en mijn mitzvot/opdrachten zorgvuldig bewaart en uw oor dan 
spitst op de chochma/wijsheid en uw hart naar het tevoena/inzicht keert, ja, als gij de schranderheid tot u 
roept en tot het bina/inzicht uw stem verheft, als gij ernaar zoekt als naar zilver en speurt als naar verborgen
schatten, dan zult gij de jirat Hasjem (vrees voor Hasjem) verstaan en vindt gij de da'at/kennis van Elohim. 
Hasjem immers geeft de wijsheid; uit zijn mond komen kennis en inzicht. Hij verzekert de voorspoed van de 
rechtvaardigen en de bescherming van wie onberispelijk leven.  Hij behoedt de paden van het recht en 
beschermt de weg van zijn getrouwen. Dan zult gij gerechtigheid verstaan en recht, rechtschapenheid en alle
goede wegen. Wanneer de wijsheid binnentreedt in uw hart en de kennis lieflijk is voor uw ziel, dan zal de 
bedachtzaamheid u bewaken, het inzicht u behoeden, om u te redden van de slechte weg, van de man die 
slinkse taal spreekt, van hen die de rechte paden verlaten om duistere wegen te gaan, van hen die hun 
vreugde vinden in kwaad doen en juichen over slinkse streken tegen hun naaste, van hen wier paden krom 
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zijn en die verkeerde wegen begaan;  om u te redden van de vreemde vrouw, de onbekende, die 
gladdewoorden spreekt, die de vriend van haar jonge jaren heeft verlaten en haar heilig verbond heeft 
vergeten.'' (Misjlee/Spreuken 2:1-17)

Als wij de woorden van Hasjem aannemen en zijn mitzvot/opdrachten beschermen gaat 
er een deur voor ons open, en openbaart de da'at/kennis en tevoena/inzicht van Hasjem 
zich in ons leven. Zijn kennis en inzicht beschermd ons zodat wij gezond blijven. 

3. De koperen slang   – afgoderij of verlossing  

'' ... want het is een religieuze plicht, dat wil zeggen, een arts is bij wet verplicht om de zieken van Jisraeel te
genezen. Dit wordt verduidelijkt in wat [de wijzen]  hebben  gezegd in hun toelichting op het vers, “En gij 
zult het teruggeven aan hem” (Deut. 22: 2) – dit omvat zijn lichaam, dat als hij ziet dat hij hem (patiënt) 
verliest en hij kan hem redden, hij  hem moet redden met zijn lichaam of met zijn geld of met zijn kennis … 
'' (Maimonides M. commentaar op de Misjna, Nedarim 4: 4.)

Genezing is essentieel in het leven. Wij kunnen op verschillende gebieden ziek zijn of 
verlangend zijn naar genezing. Wij zien niet altijd dat iemand genezing nodig heeft, en 
toch kan de nood in iemands leven erg groot zijn. Rabbi Isaac of Homil*4 'één van de 
grootste denkers binnen Chabad heeft 6 levels (gebieden) van genezing binnen de Torah 
beschreven.

Level 1. Een gespecialiseerde arts.

Level 2. Door de inzet van liefde (tzedaka).

Level 3. Het gebruik van heilige namen (voor gelovige in haMashiach enkel in de naam van 
Yeshua).

Level 4. Door de geschreven woorden van de Torah.

Level 5. Door de inwoning van Hasjem binnen jou lichaam.

Level 6. Door een wonder van Hasjem.

Alle genezing komt van Hasjem en wordt door hem aangestuurd. Dit betekent niet dat Hij
geen mensen inzet om Zijn genezing tot stand te brengen. De sidra van deze week toont 
aan dat genezing in samenwerking met de mens plaatsvond.
Na enkele oorlogen overwonnen te hebben trekken de b'nee Jisraeel verder. 
Het volk verviel wederom in negativiteit en begint te klagen.

'' Maar onderweg werd het volk ongeduldig. Het keerde zich tegen Elohim en tegen Mosje: `Hebt u ons uit 
Egypte gevoerd om te sterven in de woestijn? Er is geen brood, er is geen water en dat minderwaardige eten 
staat ons tegen.' Toen zond Hasjem giftige slangen op het volk af. Deze beten de b'nee Jisraeel en velen van 
hen vonden de dood.'' (Bemidbar/Numeri 21:4-6)

 watiktzar' is het woord dat gebruikt is voor ongeduldig. Het woord ongeduldig is' – ו ת֣קּצ ָר
eigenlijk niet correct. ק֜צ ר – katzar is de wortel van ו ת֣קּצ ָר – 'watiktzar' en betekent 
'neerslachtig, klagen, en beperken.

Bronvermelding
4'.'' Chassidic discourse by Rabbi Isaac of Homil (1770-1857) from his book Chanah Ariel on the torah, Parashat Emor''
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Het hart van de b'nee Jisraeel was neerslachtig en pessimistisch en functioneerde niet 
gezond. Deze beperking zorgde voor een nieuw opstand tegen Elohim en Mosje. 
Rasji geeft een interessant commentaar op de komst van de giftige slangen. 

'' Toen zond Hasjem giftige slangen op het volk af: Die de mensen brandde met hun gif uit hun 
tanden. De slang die gestraft werdt vanwege het spreken van lastertaal, kwam en strafte hen (b'nee Jisraeel) 
die lastertaal spraken.'' (Rasjie's commentaar op de Pentateuch – Bemidbar, A.S onderwijzer, N.I.K, 
pagina 265)

De giftige slangen waren een gevolg van de lastertaal van de b'nee Jisraeel. 
Zij identificeerde zich met de slang uit gan eden (hof van eden). Door de inbreng van de 
nachasj (slang) in gan eden kwam de dood in de wereld. Ieder mens heeft het gif van satan
in zich en sterft door dit gif als zij zich niet verwijderen van satan. 

''Elohim heeft immers de mens geschapen voor een onvergankelijk leven en Hij heeft hem gemaakt tot een 
beeld van zijn eigen eeuwigheid, maar door de afgunst van de satan is de dood in de wereld gekomen en hij 
wordt ondergaan door diens aanhangers.'' (Wijsheid van Shelomo 2:23-24)

Rav Sjaoel gaat dieper in op de mens die de zonde (het gif) in zich draagt en en op deze 
manier de dood voortzet. 

''Want zoals door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, en de dood zo in
alle mensen, die allen hebben gezondigd. Want tot de Torah, werd zonde nadat het op de wereld was, niet als 
zonde gerekend, omdat er geen Torah was. Toch heeft de dood vanaf Ādām tot Mʾ oesje geregeerd, zelfs over 
degenen die niet hadden gezondigd op de manier van de overtreding van de Torah door Ādām, die de ʾ
type was van de Komende. '' (Roemaja/Romeinen 5:12-14 -Aramees)

De raad van satan die door chavah werdt opgevolgd had diepe gevolgen. De band met 
onze enige raadgever 'Hasjem' werd door het opvolgen van de raad van satan verstoord. 
De Zohar geeft ons het inzicht over de de Komende (Mashiach) die in staat is om de raad 
van satan te stoppen en van ons allen raadgevers naast de Mashiach te maken.

“Want, inderdaad, ''er is geen mens rechtvaardig op aarde, die goed doet en niet zondigt'' (Pred. 7:20). En 
zelfs de zondeloze die alleen stierven als gevolg van de ''raad van de slang” zullen opstaan en  raadgevers 
zijn naast de Mashiach.''  (Zohar II: 54a, Soncino Press Edition) 

Voor het tegengif van de nachasj (slang) moeten wij de raad van Yeshua Mashiach 
opvolgen. Nadat de slangen de b'nee Jisraeel met hun gif injecteerden kwamen zij tot 
inzicht. Zij erkende hun misstap en vroegen of Mosje voor hun wilde bidden. Hasjem geeft
een heel erg bijzondere opdracht aan Mosje.

''Nu kwam het volk naar Mosje en zei: `Wij hebben gezondigd, want wij hebben ons tegen Hasjem en tegen 
u gekeerd. Bid tot Hasjem, dat Hij die slangen van ons wegneemt.' Toen bad Mosje voor het volk en JHasjem
zei tot hem: `Maak zo'n giftige slang en zet die op een paal. Iedereen die gebeten is en er naar opziet, zal 
in leven blijven.' Mosje maakte een bronzen slang en zette die op een paal. Ieder die door een slang was 
gebeten en zijn ogen op de bronzen slang richtte, bleef in leven.'' (Bemidbar/Numeri 21:7-9)

De opdracht van Hasjem was om een bronzen nachasj op een ֩נֵס (nes/paal) te plaatsen. 
Een ieder die naar deze bronzen slang keek stierf niet. 
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'' De Jisraelieten konden de helder schijnende bronzen slang van alle vier de hoeken van het kamp zien. Op 
het moment dat zij van plan waren een zonde te plegen, herinnerde de slang hen om zich niet als een slang te
gedragen maar dat zij zich opnieuw moesten bekleden met (G-ds) moraal.'' (Torah and Commentary, Sol 
Scharfstein,KTAV,pagina 394)

De bronzen slang was een teken van Hasjem, dit teken was zichtbaar voor een ieder. 
Ondanks dat de bronzen slang een teken was voor de b'nee Jisraeel kon de bronzen slang 
zelf niet de verlossing brengen. Een oud joods geschrift genaamd 'Wijsheid van Shelomo' 
herinnerd ons eraan dat het Elohim was die het volk genas van het gif van de slangen. 

''Want ook toen de grimmige woede van wilde dieren over hen kwam en zij door de beten van kronkelende 
slangen omkwamen, duurde uw toorn niet tot het einde toe. Zij werden alleen bij wijze van waarschuwing 
voor korte tijd verschrikt en kregen toen een teken van hun redding om hen te herinneren aan wat uw Torah
gebiedt. Want wie zich naar dat teken wendde, werd niet gered door wat hij aanschouwde, maar door U, de 
enige redder. '' (Wijsheid van Shelomo 16:5-7)

De bronzen slang was geen oorzaak van redding maar een teken. Waarom is de bronzen 
slang een teken en geen oorzaak van redding? En wat is de reden dat de auteur van 
'Wijsheid van Shelomo' heel nadrukkelijk beschrijft dat Hasjem de bron van redding is.
 In Melachiem beth/2 Koningen 18:4 wordt beschreven dat de bronzen slang door 
Chizikejahoe/Hizkia in stukken geslagen werdt. De bronzen slang werdt in die tijd 
aanbeden als een god met de naam Nechoesjtan omdat zij het voorwerp zagen als de bron 
van redding. Zij vergaten Hasjem en brachten offers aan de bronzen slang. Er is een hoger 
doel verbonden aan de bronzen slang. Rasji geeft ons wederom een uitstekend inzicht 
aangaande de reden van het maken van de bronzen slang en de paal. 

'' Op een stang: Wat men perche noemt in het frans; evenzo: '' en als een stang op de heuvel'' (Jes 30:17), 
zal ik mijn stang opheffen (Jes 49:22), heft een stang op (Jes 13:3)''; en omdat hij hoog is en tot teken en tot 
bewijs , noemt men hem  נֵ֩ס (nes) [ evanals נס = wonder een teken en bewijs voor de almacht van Elohim]. '' 
(Rasjie's commentaar op de Pentateuch – Bemidbar, A.S onderwijzer, N.I.K, pagina 266)

De ֩נֵס (nes) was volgens Rasji niet enkel een teken maar ook een bewijs voor de G-ddelijke 
Almacht. Door enkel naar de paal met de bronzen slang te kijken ontving men genezing.
Het woord נ֜ס ס (nasas) betekent 'tentoonstellen' en dit woord komt van het woord נֵ֩ס (nes).
Nasas kan evenzo 'verheffen' betekenen. Iets wat zichtbaar is voor iedereen. Mashiach 
Yeshua hing aan de boom en was zichtbaar voor een ieder die langskwam.
Interessant genoeg wordt het woord kruis niet in de Griekse of Aramese tekst gebruikt. 
Daarin lezen wij het woord voor paal of hout. Het woord kruis is afgeleid van het Latijnse 
woord 'crux' en is binnen het Christendom volledig geaccepteerd. Het kruis is een teken 
die binnen het romeinse rijk gebruikt werd en is tevens het symbool voor de Babylonische 
zonnegod 'Tamoez'. De letter ת tav 'die in het oud hebreeuws de vorm van een kruis  had' 
werd in de vroege kerk als heilig symbool gebruik. Nu is het kruis een voorwerp van 
aanbidding geworden ' vele mensen hebben zich hiermee geïdentificeerd'. Het is echter 
een vorm van afgoderij die op hetzelfde niveau staat als het aanbidden van de bronzen 
slang ( 2 Kon 18:4).*5

Bronvermelding
5.https://www.levendwater.org/boeken/hislop/2babylons/2babylons_hoofdstuk_5_6.htm
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Het woord נֵ֩ס  (nes) is een Bijbelse term voor het christelijke kruis en geeft aan dat het een 
teken was die ons wees op de Almacht van Hasjem. In de naam van het kruis zijn vele 
verschrikkelijke slachtingen, mishandelingen en andere misdaden uitgevoerd. Wij kunnen
dit niet een teken van de G-ddelijke Almacht noemen. Yeshua wijst Nikdaimon 
(Nicodemus) op het teken van de verheven (ס .nasas) Bar Nasja (Mensenzoon) – ֜נס 

''Zoals Moesje de slang in de wildernis heeft opgeheven, zo staat de (bar Nasja) Mensenzoon klaar om te 
worden opgeheven, zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo 
heeft Eloha de wereld liefgehad, dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, zodat al wie in hem gelooft niet 
zal vergaan maar eeuwig leven zal hebben. Eloha heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld 
te veroordelen. De wereld zou echter door zijn hand kunnen leven. Wie in hem gelooft, wordt niet 
geoordeeld. Wie echter niet gelooft, is al geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de 
eniggeboren Zoon van Eloha.'' (Joachanan/Johannes 3:14-18 – Aramees)

De bronzen slang was een teken van de Almacht van Hasjem en een doorverwijzing naar 
de komende Mashiach. De getalswaarde van het hebreeuwse woord נחש 'slang'  =  358, dit 
is pressies dezelfde getalswaarde als het woord  ֜מ֣שיח 'Mashiach'. De vraag die wij ons 
mogen stellen is; 'verheffen wij  ֜מ֣שיח Mashiach of de נחש nachasj 'slang'? 

Vele mensen beseffen niet dat Yeshua alles heeft afgelegd en zich liet verbrijzelen door 
Hasjem. Hij koos ervoor om de wil van zijn Vader te doen. Hij was niet gericht om zijn 
naam te verheffen maar die van Hasjem.  De paal/boom waar Yeshua zijn nefesj (ziel) aan 
nagelde diende als een teken en een vervulling van de schrift. Om genezing te ontvangen 
is het nodig een scherp zicht te hebben op de verschillen tussen de paal/boom en het 
kruis. Wij dienen de Mashiach die is opgestaan! Waar schaar jij je onder? 

Afgoderij is een plaatsvervangend persoon/voorwerp/gewoonte die het zicht op de 
levende Elohim vertroebeld. Afgoderij staat onze genezing in de weg.
Een leven die gefundeerd is op de Torah is het antwoord tegen afgoderij omdat je Hasjem 
serieus neemt. Misjee/Spreuken 2 & 3 maken duidelijk dat als wij zijn Torah koesteren en 
in de Jirat Hasjem (vrees voor Hasjem) de Torah uitvoeren, zijn bescherming en genezing 
ons deel zal zijn. Neem dus geen genoegen meer met 'verzinsels' uit de kerkgeschiedenis 
maar richt je op het geschreven fundament de תור֜ה 'Torah'. Als jij je hierin verlustigt is er 
genezing in de Torah...... Yeshua – Leven voor eeuwig.

''Want het [eind]doel van de Torah is de M'sjicha, tot rechtvaardigheid voor 
iedereen die gelooft.'' (Roemaja/Romeinen 10:4 – Aramees)

שבת שלום
Sjabbat sjalom

Rabbi Daniël Prins
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