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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:  פינחס- Pinchas
'Er is genezing in de Torah – deel 2'
Parashat Sjevoea- Wekelijkse Schriftlezingen
Torah: Bemidbar/Numeri 25:10 – 3:1
Haftarah (Sjabbat Tamoez): Jermijahoe/Jeremia 1:1-19 2:1-3
B'rit haChadasha: Jochanan/Johannes 2:13-25
'' Een gebed van Mosje, de man van Elohim.
Hasjem, de toevlucht voor ons waart Gij, geslacht na geslacht. Eer de bergen waren
geboren, voldragen aarde en wereld, ja, van eeuwig tot eeuwig, zijt Gij, Elohim, die Gij
zijt.'' (Tehillim/Psalmen 90:1-2)
1. Inleiding – zegen in Zijn Torah
De sidra van deze week is een vervolg op parashat 'Choekat'. Genezing stond centraal in
deze parashat en hier zal ik wederom op doorgaan. De kern van parashat 'Choekat' was
de genezing die verborgen is in het nastreven van de Torah (zie parashat Choekat).
Door de Torah te omhelzen als de leidraad van ons leven, in de autoriteit van Yeshua ,
kan de genezing daadwerkelijk plaatsvinden in ons leven. Wij worden gerechtvaardigd
door Yeshua haMashiach, maar het is de Torah die ons wijst op onze onrechtvaardigheden
(zonden).

תורה דש עשת הש ח ׁטא
תורה לא־יע צׁ דש ק לׁ פה נהיו כהל־בה שה ר כע י עשל־יׁ די הש ה
עמפׁ ני שּ עממש עֵשי הש ה
''Want door de werken van de Torah zal geen vlees voor hem worden gerechtvaardigd, want door de Torah
wordt de zonde herkend.'' (Romei'im/Romeinen 3:20)

Rav Sjaoel benadrukt hier dat de Torah grenzen aangeeft in wat goed of slecht gedrag is
(in de ogen van Hasjem). De Torah is het enige framewerk wat ons wijst op zonde.
Dit maakt de Torah 'heilig en goed' tot in alle eeuwigheid (Rom 7:12)
Rabbi Jitzchak Meïr van Ger geeft een prachtige illustratie van de betekenis van de
woorden van Rav Sjaoel (Rom 3:20).
'' Toen eens, enige tijd na Sjawoe'ot (het Wekenfeest) , de rabbi van Radzimin de rabbi van Ger bezocht,
kwam het deze voor alsof het gezicht van zijn vriend verslapt en vermagerd was. 'Wat is er met jou aan de
hand ?' vroeg hij. 'Is het de grote hitte of kwelt je iets anders?' ' Mij gaat het elk jaar in de zomermaanden
zo', antwoordde de ander , 'als namelijk de Schriftgedeelten worden gelezen die handelen over de tocht van
Israël door de woestijn, en de zonde die op de zonde volgt, erge zonde zoals die van de verspieders en die bij
Ba'al Peor. Dat van een geslacht met inzicht, zoals dit , dergelijke zonden verteld worden, dat is hetgeen dat
mij kwelt'. Ze moeten' , zie de rabbi van Ger, 'met datgene wat hun zonde wordt genoemd, toch wel wat
groots voorgehad hebben, want uit hun zonden is de Torah gemaakt. Denk je dat er uit onze goede daden een
Torah zou kunnen worden gemaakt?' ( Chassidische vertellingen – Martin Buber – Servire, pagina
562)
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De Torah is ontstaan door de misstappen van onze voorouders. De Torah wijst ons
daarom op de zonde (missers) van hun (voorouders) en onszelf. Om die reden is de Torah
niet vrijblijvend maar juist sturend en bepalend. Onderwijs uit de Torah leert ons om
verbonden te blijven aan Hasjem en niet onze eigen weg te gaan. Het gehoorzamen en het
doen van de Torah geeft ons genezing! Als wij niet meer kunnen leren van onze
misstappen en in staat zijn om tesjoeva*1 te doen, lopen wij buiten Zijn Torah.
Als wij de Torah doen (ernaar leven), en Zijn mizwot, choekot en misjpatim gehoorzamen
ontvangen wij Zijn zegen.

ומ ׁשפה ה ֑טיו וׁחהיעֶיתה
ותיו וׁ חתק התיו ע
ֶלהיךל להלּ ֶ כּת בע ׁד הר היכיו וׁ לע ׁש צמר עמצׁ ה ו
ּאֵשּכ ר אה נ ע ֶכי ׁמצש וׁ ךֹ הש יו אם לׁ אש ה ֶ הֵבה אּ ת־יׁ הוה ֱה א ל
א־שמה ה לׁ ער ׁש התה
ֶלהיך בה ש הא ּרץ אֵשּ ר־אש ה ותה בה ה
ּ וב שרכׁ ךל יׁ הוה ֶה א י
וׁ הר יעביתה ה
''Wanneer u zich houdt aan de geboden van Hasjem, Elohécha (uw G-d), zoals ik ze u vandaag heb gegeven,
door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn en een sjomer (bewaker) te zijn over zijn
mitzwot (geboden), Choekot (wetten) en Misjpatim (rechtsregels) , dan zult u in leven blijven en in aantal
toenemen, en dan zal Hasjem, Elohécha (uw G-d), u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen.''
(D'warim/Deuteronomium 30:16)

ד־עולהם עשל־יׁ ר ה ֑איו ׁ֝וצע ׁדקה ֗תו לע בׁ נוי בה ע הנים
֭ וׁ ּחֱסּ ד יׁ ה ל הוה מעולה ֶם וׁ שע
ותם
לׁ ש ׁמ ורי בׁ ער ֑יתו ולׁ זכׁ ורי פע֝ קת ֗ הדיו שלעֵש ה
''Maar Hasjem is trouw aan wie hem vrezen,
van m'olam v'ad olam (eeuwigheid tot eeuwigheid).*2
Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen
van wie zich zijn verbond herinnerd
en naar zijn geboden leeft.''
(Tehillim/Psalmen 103: 17-18)

Er vallen twee woorden op in de teksten uit D'warim en de Tehillim. Het eerste woord
komt uit de Torah (D'warim) en betreft het woord ( וׁ לע ׁש צמרL'sjomer). Het tweede woord
komt uit de Tehillim en betreft het woord ( לׁשמׁרויL'sjomri). Het Hebreeuwse woord ׁש צמר
'sjomer' betekent 'je houden aan of bewaken'. Wij zijn zelf de bewakers van het verbond
die Hasjem in Zijn Torah heeft ingesloten. Bewaken wij onze zegen of zijn wij leven wij
onder onze eigen Torah (onderwijs,doelstelling)?
2. Pinchas – van generatie op generatie
Wie een ' ׁש צמרsjomer' van Zijn verbond is ontvangt ook Zijn zegen. Om het verbond te
beschermen moeten wij keuzes durven te maken die alles kosten. Pinchas is een perfect
voorbeeld van iemand die zijn taak als ' ׁש צמרsjomer' erg serieus nam. Toen hij zag hoe een
leider van de b'nee Jisraeel openlijk seksuele gemeenschap met een Midjanitische vrouw
had doorkliefde hij beide met zijn speer. Zij hadden seksuele gemeenschap in de tent der
samenkomst.
Bronvermelding/Voetnoot
1.  – תשובהTesjoeva = terugkeer (naar G-d)
2. ''Maar Hasjem is trouw aan wie hem vrezen, van m'olam v'ad olam (eeuwigheid tot eeuwigheid). G-d garandeert
een eeuwige beloning in de komende wereld aan degene die Hem vrezen tijdens hun korte bestaan in deze wereld. Het
is evenzo met het loon wat zij hier (op aarde) ontvangen, deze zet zich voort door de genade van G-d over hun
nageslacht in hun werken. '' (Radak)
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Hasjem zegent Pinchas met de volgende zegen:

בׁ ער עיתי שה לה ום-להכן א ֶ֑מר הע נׁ כ עני נ ותן לצ ו אּ ת
בׁ נוי יע ׁש הר האל-ֵשר קע נאל הלאלההי יו ושיׁ כשפר עשל
ֱ ּ וׁ ההֱיׁ תה ה לול ולׁ ז ׁשר ֶעו אש ח ה יֵריו בׁ ערית כׁ התנש ֶת עולה ֑ם ֗ שתחש ת א
''Zeg daarom: bij dezen sluit Ik met hem een verbond van vrede dat hem en zijn nageslacht voor altijd het
priesterschap waarborgt. Hij heeft immers voor zijn Elohim geijverd en voor de b'nee Jisraeel verzoening
bewerkt.'' (Bemidbar/Numeri 25: 12-13)

Kozbi was de leider onder de midjanitische vrouwen die de b'nee Jisraeel verleide om
afgoderij te plegen. Door de daad van Pinchas werdt deze plaag gestopt. Om die rede
kreeg hij een יתי שה לה ום
( בׁ ער עverbond van vrede).
Rasji geeft zijn commentaar op het geven van het verbond van vrede aan Pinchas:

בׁ ער עיתי שה לה ום-אּ ת: 'Bij dezen sluit Ik met hem een verbond van vrede '; evenals iemand , die het goede
erkent en vriendschap bewijst aan iemand, die hem welgedaan heeft, zo betuigt de Heilige, gezegend, is Hij,
hem (Pinchas) ook zijn vrede.*3
Tehillim/Psalmen 103:17-18 beschrijft hoe de trouw van Hasjem tot stand komt. Hasjem
doet recht aan degene die Zijn verbond herinneren en zich eraan houden. Tehillim 103:18
zegt het volgende in het hebreeuws '( 'ולׁ זכׁ וריu'lezok'ri) …. 'die zich (zijn verbond)
herinnerd'. ( הזכשרzakar) is de wortel van het woord ( 'ולׁ זכׁ וריu'lezok'ri) en is verbonden met
het woord ( הזכהרzakaar) wat man, mannelijk en betekent. Pinchas gedroeg zich door zijn
daad (herinneren) als man naar het hart van Hasjem. In het Hebreeuws denken noemen
wij dit een ( אבav).In het Nederlands wordt dit woord vertaalt met vader, maar dit is een
abstracte betekenis. Wat leert het Hebreeuws ons aangaande de betekenis van het woord
av.
Hebreeuwse letter

Betekenis letter

א
ב

Os, hoofd, eerste, kracht, kroon
Huis, binnenin, gezin

Wat is een vader vanuit het Hebreeuwse denken? Hij is de KRACHT van het HUIS.
Enkel vanuit het Hebreeuwse denken kunnen wij de woorden van Hasjem begrijpen.
Pinchas toonde zijn mannelijke autoriteit en hij werdt om de reden een  אבav (vader).
De plaag van afgoderij stopte vanwege het vaderlijke gedrag van Pinchas.
Als beloning kreeg hij een verbond van vrede, hij was het hoofd van het Priestergeslacht,
via hem werdt het geslacht van kohanim/priesters voor eeuwig vastgezet, van generatie
op generatie.
Bronvermelding
3. Rashie's Pentateuch commentaar, A.S. Onderwijzer, N.I.K, pagina 327-328
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Yeshua ben Sirach schreef in zijn boek een interessant commentaar op Pinchas.
De woorden die hij voor deze beschrijving van Pinchas gebruikt zijn terug te leiden naar
de betekenis van de letters van het woord  אבav (vader).
''Pinchas, de zoon van El'azar, is de derde geweest die roem verwierf, omdat hij ijverde voor de Elohim van
alles en voor zijn volk in de bres sprong en met al zijn moed en geestdrift voor Jisraeel verzoening bewerkte.
Daarom werd met hem een verbond van vrede gesloten: hij zou aan het hoofd staan van het heiligdom en
van zijn volk en hij en zijn nageslacht zouden het hogepriesterschap vervullen, de eeuwen door. En terwijl
bij het andere verbond, met David, de zoon van Jisaji uit de stam Jehoeda, de erfopvolging van de koning
alleen van zoon op zoon gaat, geldt de erfopvolging van Aharon voor zijn hele nageslacht. Zegent dus
Hasjem, die zo goed is en die u met luister heeft gekroond! Hij moge u wijsheid geven in uw hart om zijn
volk in gerechtigheid te oordelen, opdat hun voorspoed niet zal verdwijnen en hun roem mag overgaan op de
latere geslachten.'' (Yeshua ben Sirach 45:23-26)

In de maand  תשעה באבtisja b'av gedenken wij de vernietiging van de eerste en de tweede
tempel. De Rabbijnen roepen ons op om ons in deze maand te ontdoen van afgoderij.
Dit is de reden waarom Tisja B'Av valt in de maand Tamoez. De naam van deze maand is
dezelfde naam als die van de Babylonische afgod Tamoez.  תשעה באבtisja b'av betekent
letterlijk 'de 9de van Av' omdat de vernietiging van de Tempels beide op de 9de van de
maand Av plaatsvonden. Opvallend is de naam van deze maand namelijk ( אבAv) 'Vader'.
De maand van 'Vader' ! Een maand waarin wij ons ontdoen van afgoderij door de te
doorklieven zoals Pinchas dit deed. Hij toonde het gedrag van een  אבav (vader) om het
heiligdom te reinigen. Door zijn daad ontving hij een geweldige belofte voor heel zijn
nageslacht, want hij was trouw aan het verbond en voerde deze uit. Trouw zijn aan het
verbond en tevens aan de daaraan vast gekoppelde mizwot, choekot en misjpatim laten de
zegen die in de Torah verborgen zit neerdalen op ons leven.
Menachem Mendel van Kotzk leert ons dat alles gestoeld is op trouw. De b'rit haChadasja
noemt dit 'emoena' geloof.
'' Rabbi Bunam vroeg aan zijn leerling Mendel: 'Wat is de betekenis van zijn woord Emoena, dat men met
het woord geloof pleegt te vertalen? Rabbi Mendel zei: 'Emoena, dat betekent: trouw.
Trouw, trouw, daar blijf ik bij. Zo staat er: 'En zijn daden zijn getrouw'(Ps 33:4)', en zo staat er ook:
' Geslacht in geslacht duurt zijn trouw'(Ps 100:5). Trouw moeten wij zijn, trouw.'
Rabbi Bunam beval om een danklied aan te heffen.'' ( Chassidische vertellingen – Martin Buber –
Servire, pagina 530)

Wij worden volgens de B'rit haChadasja alleen gerechtvaardigd door het geloof van
Yeshua. Als zijn geloof zich uit in ons leven door daden van trouw vanuit Zijn Torah
worden wij gerechtvaardigd. Door één rechtvaardige daad ontving het nageslacht van
Pinchas een eeuwig durende zegen, hoeveel te meer door het geloof van Yeshua.
''Maar de rechtvaardigheid van Eloha is door geloof van* 4 Yeshua M'sjicha voor iedereen, en ook over
iedereen die in hem gelooft, want er bestaat geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en hebben gebrek
aan de glorie van Eloha. En ze worden gratis gerechtvaardigd door genade en door de verlossing die door
Yeshua M'sjicha is, die door Eloha als een verzoening is voorbestemd, door het geloof in zijn bloed, vanwege
onze zonden die we vroeger hebben begaan.'' (Roemaje/Romeinen 3:22-25- Aramees)
Voetnoot
4. Enkel in de Aramese brontekst spreekt men over het geloof van Yeshua i.p.v het geloof in Yeshua.
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3. Een voorbeeld van het onderhouden van het verbond
Een sjomer 'bewaker' van het verbond weet waar het verbond voor bedoeld is, hieronder
zal ik een voorbeeld geven van wat het belang is van kennis van het verbond.
Het woord ' שהבשתsjabbat' is een bekend woord en betekent 'staken, rusten'.
Toch is er een diepere betekenis die je enkel kunt vinden in de Hebreeuwse betekenis van
de letters van het woord ' שהבשתsjabbat'.
Hebreeuwse letter

Betekenis Hebreeuwse letter

ש

Tand, scherp,duwen

ב

Huis, familie, binnenin

ת

Teken, verbond,zegel

( שבSjoev) betekent 'terug' en samen vormt dit woord de eerste twee letters van het woord

( שה בש תsjabbat). De letter  תbetekent o.a 'verbond'. Bij elkaar betekent ' שה בש תsjabbat' terug naar
het verbond. Het Hebreeuwse denken geeft herstel en laat ons dieper begrijpen wat wij
doen.
De Torah zelf gaat meer leven als wij beseffen wat woorden betekenen. In Sjemot/Exodus
31:16-17 lezen wij het volgende:
'' Volk van Jisraeel, neemt de Sjabbat in acht, om de Sjabbat tot een eeuwig verbond te maken door de
generaties heen. Tussen mij en het volk Jisraeel is zij tot een teken voor altijd, dat Hasjem in zes dagen de
hemel en aarde heeft gemaakt maar op de zevende dag Zijn werk beëindigde en rustte.''

Hier in deze tekst lezen wij dat het vieren van de Sjabbat gelijk staat met het maken van
een verbond. Wordt jouw verbond ook verfrist als jij de Sjabbat in acht neemt? Vind jij
genezing in de Sjabbat en herstel in je relatie met Hasjem ? Dit is namelijk het doel van de
Sjabbat – ''Daarom is het houden van de Sjabbat van Gods volk blijvend.''(Hebr 4:9)
Rabbi Baroech van Mesbiz illustreert dat wij sjabbat enkel kunnen ervaren en uitleven als
wij de betekenis ervan begrijpen.
'' Eens was er bij rabbi Baroech een vooraanstaand man te gast uit het land Jisraeel. Hij was één van
degenen, die voortdurend om Tzion en Jeroeshalaijim treuren en hun verdriet geen ogenblik vergeten.
In de voornacht van de Sjabbat zong de rabbi: 'Wie de zevende dag heiligt' , op zijn gewone manier.
Bij de woorden: 'Vrienden G-ds, gij die wacht op de opbouw van Ariël (Jeroeshalaijim)' keek hij op en zag
zijn gast daar even somber en zuchtend zitten als al de andere dagen. Toen onderbrak hij het lied en riep met
een toornige vreugde de terugschrikkende man de woorden in het gezicht: 'Vrienden G-ds, gij die wacht op
de opbouw van Ariël (Jeroeshalaijim), Jubelt en juicht op de dag van de heilige Sjabbat.' Daarna zong hij het
lied uit. ''(Chassidische vertellingen – Martin Buber – Servire, pagina 131)

4. Gezegende generaties
De sidra van deze week spitst zich toe op de zegen voor het nageslacht. Als wij niet op ons
nageslacht gericht zijn kunnen missen wij een groot gedeelte van de essentie van ons
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bestaan. In het tweede gedeelte van het sh'ma gebed genaamd ' וׁאההשבׁתהv'ahavta' – Je zult
liefhebben – geeft Hasjem de opdracht om het navolgen van de geboden dagelijks door te
geven aan onze kinderen.
'' Gij moet Hasjem Elohécha (uw G-d) beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten.
De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens
opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat. Bind ze als een
teken op uw hand en als een band op uw voorhoofd. Grif ze in de deurposten van uw huis en op de poorten
van uw stad.'' (D'warim/Deuteronomium 6:5-9)

We lezen in de parashat van deze week verschillende situaties die allen betrekking
hebben op het nageslacht. In het schema hieronder worden de situaties uiteen gezet.
Drie gezegende generaties
Pinchas ontvangt door zijn daad een zegen voor zijn nageslacht. (Bemidbar/Numeri
25:10-13) Het nageslacht van Pinchas waren de Makkabiem (Makkabeeën) zij reinigde net
als hun voorvader de Tempel van afgoderij (1 Mak 2: 24-26; 54). Het nageslacht van
Pinchas heeft zijn daad op aarde voortgezet.
Hoewel korach omkwam door zijn rebellie bleven zijn zonen in leven. Volgens Rasji
maakte de zonen van Korach tesjoeva (inkeer/terugkeer) en zijn zij niet omgekomen.
De zonen van Korach zijn de welbekende schrijvers van verschillende Tehillim/Psalmen.
(Bemidbar/Numeri 26:9-11). Zij compenseerde Tehillim 42,44,45,46,47,48,49,84,85,87 &
88.
Noda B'Jehoedah volume 1, Orach Chaim 35 schrijft het volgende:
'' David schreef de sefer Tehillim via de tien oudsten, deze tien mensen zijn: Adam Harisjon, Malki –
tzedek, Avraham, Mosje, Heiman, Jedoesoen, Asaf, en de drie zonen van Korach. Hoewel Adam, Malki –
tzedek, en Avraham niet direct genoemd worden in de sefer Tehillim, vertelt de Medrasj ons welke
hoofdstukken zij geschreven hebben. Het eerste boek van de Tehillim is geschreven door David. Het tweede
boek begint met acht hoofdstukken die door de zonen van Korach zijn gecomponeerd, en het vierde boek
bevat vier hoofdstukken van hun (de zonen van Korach).''

Vijf vrouwen komen op voor hun nageslacht. Hun vader Tselofchad had enkel dochters
dit zou betekenen dat dit nageslacht zou eindigen. Hasjem maakte echter duidelijk dat zij
inderdaad een stuk grond mochten beërven. Wat hun vader toekwam moest aan hun
gegeven worden. De Torah kwam door de daad van deze 5 dochters van Tselofchad tot
de mitzva/opdracht om het erfgoed aan de dochters te geven als er geen mannelijk
nageslacht was. (Bemidbar/Numeri 27:1-8)
In de drie verschillende situaties worden drie verschillende uitgangspunten benadrukt.
Alle drie de situaties zijn voor ons een voorbeeld om van te leren. Wij moeten begrijpen
dat Hasjem niet op één manier te werk gaat maar verschillende manieren gebruikt om
hetzelfde te bereiken. Hieronder volgen de drie verschillende uitgangspunten.
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1. Door de daad van Pinchas werd zijn nageslacht gezegend.
2. Doordat de zonen van Korach berouw kregen van hun daden en tesjoeva maakte werdt
hun nageslacht gezegend.
3. Doordat de dochters van Tselofchad zich uitstrekte naar hun erfenis en zij dit via Mosje
aan Hasjem vroegen ontvingen zij hun erfenis. Door hun vraag liet Hasjem in de Torah
opschrijven dat dochters het recht op land beërven als er geen zonen geboren waren.
Wij moeten ernaar streven om de waarheid boven alles te zetten. Als de waarheid regeert
zal daaruit de genezing voortkomen. Het zijn onze daden, verlangens (uitstrekken) en
onze momenten van berouw die ons één maken met de waarheid. Alle drie de elementen
kunnen zo nu en dan binnen onze relatie met Hasjem voorkomen. Mattay hoofdstuk 7
geeft ons drie gelijke stappen. Yeshua leert ons vraag 'daad/actie' zoek ' uitstrekken' en
klop 'tesjoeva/terugkeer naar Hasjem.
''Vraag en het zal jullie worden gegeven, zoek en jullie zullen vinden, klop en er zal jullie worden
opengedaan. Want al wie vraagt, ontvangt en wie zoekt, vindt, en voor wie klopt, wordt opengedaan.
Of welke vader (gowra) onder jullie, wiens zoon hem een brood vraagt, zou hem een steen aanreiken?
Of als hij een vis van hem vraagt, zou hij hem een slang aanreiken? Als jullie daarom, die slecht zijn, goede
gaven weten te geven aan jullie kinderen, hoeveel te meer zal jullie Vader die in de hemel is, goede dingen
geven aan wie hem vraagt? Alles wat jullie willen dat mensen voor jullie doen, doe dat ook zo voor hen,
want dat is de Torah en de Profeten. Ga door de nauwe deur, want wijd is de deur en breed is de weg die tot
de ondergang leidt, en velen gaan daar door. Hoe nauw is de deur en smal is de weg die naar het leven leidt
maar weinigen zijn er die deze vinden!'' (Mattay/Mattheüs 7:7-14 – Aramees)

Het Aramese woord gowra kan vertaald worden met man of beschermende man. Een
gowra kan in deze context het beste vertaald worden met het Nederlandse woord voor
vader. We hebben geleerd dat een vader in Hebreeuws (  אבav) de kracht van het huis
impliceert. Zijn taak is bescherming bieden en geven voor zijn huis (zijn gezin). Het
Aramese woord gowra (beschermende man) is een perfecte beschrijving van een vader.
Yeshua gebruikt het voorbeeld van de gowra om ons te laten begrijpen hoe Vader omgaat
met vragende, zoekende en berouw hebbende kinderen. Hij wijst deze kinderen nooit af!
Hij geeft waar zij recht op hebben zoals wij dit kunnen zien bij Pinchas, de zonen van
Korach en de dochters van Tselofchad.
De toekomst van ons nageslacht is voor een groot gedeelte verbonden aan ons leven hier
op aarde. Wij moeten een av/gowra 'vader' zijn voor onze kinderen en hen leren dat het
verbond hun beschermd (Misjlee/Spreuken 2:9-22). Het verbond is van generatie op
generatie (D'warim/Deuteronomium 6:5-9). Als wij gericht zijn op de volgende generatie
is er hoop voor de toekomst. Wat is de grootse nood in de joods messiaanse beweging?
Het antwoord is 'de toekomst van ons nageslacht' ….. bouwt de nieuwe generatie verder
aan de beweging? Mijn antwoord op deze vraag is: ' enkel als jou gezin een verbondsgezin
is kan ons nageslacht slagen in de toekomst '. Laat het verbond (Torah) de omlijsting zijn
van jou bestaan en je zal gezegend zijn in alles.
''Als gij inderdaad gehoorzaamt aan Hasjem en alle geboden die ik u heden opleg, stipt volbrengt, dan zal
Hij u hoog verheffen boven alle volken op de aarde. Dan zullen de volgende zegeningen over u komen en u
ten deel vallen, omdat gij gehoorzaamt aan Hasjem Elohécha (uw G-d).
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Gezegend zijt gij in de stad, gezegend zijt gij op het land. Gezegend is de vrucht van uw schoot*5, de
vrucht van uw grond en de vrucht van uw vee, de worp van uw runderen en de aanwas van uw schapen.
Gezegend is uw korf en uw trog. Gezegend zijt gij bij uw komen, gezegend bij uw gaan. Hasjem zal de
vijanden die zich tegen u verheffen voor u op de vlucht drijven. Langs een weg rukken zij tegen u op, langs
zeven wegen vluchten zij. Hasjem zal zegen doen komen in uw schuren en bij al uw ondernemingen.
Hasjem Elohécha (uw G-d ) zal u zegenen in het land dat Hij u schenkt. Hasjem zal van u een volk maken
dat Hem is toegewijd, zoals Hij u onder ede beloofd heeft, als gij tenminste de geboden van Hasjem
Elohécha (uw G-d) onderhoudt en zijn wegen gaat. Alle volken op de aarde zullen zien, dat de naam
van Hasjem over u is uitgeroepen, en zij zullen ontzag voor u hebben. Op de grond die Hasjem uw vaderen
onder ede beloofd heeft, zal Hij u rijke overvloed schenken in alles, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht
van uw vee en in de vrucht van uw grond. Hasjem zal de rijke schatkamer van de hemel voor u openen om
uw land op tijd regen te geven en al uw ondernemingen te zegenen, zodat gij aan veel volken kunt lenen,
maar zelf niet behoeft te lenen. Tot kop zal Hasjem u maken en niet tot staart. Gij zult omhoog gaan
en nooit omlaag, als gij tenminste gehoorzaamt aan de geboden van Hasjem Elohécha (uw G-d),
die ik u heden geef, en die nauwgezet volbrengt, en als gij van alle voorschriften die ik u heden
geef, rechts noch links afwijkt, door achter andere goden aan te lopen en die te vereren.''
(D'warim/Deuteronomium 28:1-14)

Wij moeten gericht zijn op de toekomst van ons nageslacht. Betrek je kinderen in alle
aspecten van het religieuze leven. Leer hun het verbond als ze jong zijn en wijs ze op de
weg – (Yeshua HaMashiach). Het was Mashiach Yeshua die ons leert om te worden als een
kind, zonder onze kinderen is er geen toekomst.
''En men bracht hem kinderen, zodat hij hen zou aanraken. Maar zijn leerlingen berispten degenen die hen
hadden gebracht. Toen Yeshua dat zag was hij ontstemd, en zei hij tegen hen: "Laat de kinderen bij me
komen en verbied het ze niet want voor wie zoals zij zijn is het koninkrijk van Eloha.
Ik zeg jullie met zekerheid, dat wie het koninkrijk van Eloha niet als een kind aanvaardt, het niet zal
binnengaan." En hij nam ze in zijn armen en legde hun zijn handen op en zegende hen.''(Markos/Markus
10:13-16 – Aramees)

Wij moeten nooit vergeten dat wij kinderen zijn van Hasjem en op Hem moeten reageren
als een kind. Door de houding van een kind kunnen wij het koninkrijk van Hasjem
binnengaan. Rabbi S'jomo van Karlin zei het volgende (hij stelt de vraag zelf en geeft daar
ook antwoord op):
'' S'jomo vroeg: Wat is de ergste daad van onze jetzer hara (slechte neiging)? En hij antwoordde: 'wanneer
de mens vergeet dat hij een koningszoon is.'

In de olam habba 'komende wereld' zal de zegen uit de Torah gaan regeren over ieder
koningskind.
''En hij zal elke traan van hun ogen drogen, de dood zal er voortaan niet zijn, noch droefheid, noch
geschreeuw, noch ziekte zal er meer zijn, door hem."En ik ging en degene die op de troon zat zei tegen mij:
"Zie, ik maak alles nieuw!" En hij zei tegen mij: "Schrijf dat deze woorden getrouw en waar zijn.''
(Geljana/Openbaring 21:4-5 – Aramees)
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