Joods Messiaanse Gemeente '' Beit Nitzachon ''

Parashat:  – שופטיםShoftim – Rechters
'' De Rechvaardige Rechter''
Parashat Shevoea – Wekelijkse Schriftlezing
Torah: D'varim/Deuteronomium 16:18 – 21:9
Haftarah: Jesjajahoe/Jesaja 51:12 – 23 – 52:1-12
B'rit haChadashah: Mifalot haShilichim/Handelingen 7:35-60
'' Alle dingen worden geoordeeld op Rosh HaShana en hun lot wordt bezegeld op Jom Kippoer, zo zegt
Rabbi Meir. Rabbi Jehoedah zegt in de naam van Rabbi Akiva dat alle dingen worden geoordeeld op Rosh
haShana....... (Tosefta Rosh haShana 1:13)

1. Inleiding – Een rechtvaardige Rechter
De parashat van deze week gaat dieper in op het doel van de ( שופטיםShoftim) rechters.
Er zijn verschillende eisen die Hashem stelt aan de rechters. שפט
ַ (Shafat) is de wortel van
het woord Shoftim en betekent: oordelen. Deze oordelen van de rechters moesten niet
gegrond zijn op zijn eigen inzicht maar op de Rechtvaardigheid van HaShem: ''In al de steden
die Hashem Eloheicha u schenkt, moet u voor alle stammen (  )שופטיםrechters en schrijvers aanstellen om het volk een
(mishpat tzedek) rechtvaardige rechtspraak te verzekeren. U mag het recht niet verdraaien, niemand naar de ogen zien
en geen steekpenningen aannemen, want steekpenningen verblinden de ogen van wijzen en geven de zaak van
rechtvaardigen geen kans. Alleen wat recht is moet u nastreven; dan zult u leven en het land bezitten dat Hashem
Eloheicha u schenkt.'' (D'varim/Deuteronomium 16:18-20)

Het rechtvaardig rechtspreken (mishpat tzedek) is een (mitzvot) opdracht van Hashem.
Binnen het Jodendom is het aanstellen van rechters mitzwah nummer 491. Iedere Joodse
gemeenschap behoord een rechter te hebben die de mensen dienen en verschillende zaken
op orde stellen. Dit alles in overéénstemming met de  הֲ לַכַ ה- halachah (het belopen van de
weg*1). Het rechtspreken binnen een geloofsgemeenschap is van groot belang als wij de de
weg van de Mashiach in heiligheid willen belopen. Het is opmerkelijk dat Yeshua zelf
verklaarde dat Hij de weg was! Met andere woorden ' als wij Hem volgen (halachah)
komen wij uit bij volheid van HaShem de Rechtvaardige.
אנכי הדרך והאמת והחיים ואיש לא־יבא אל־האב בלתי על־ידי
"Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot mijn Vader dan door mij.'' (Jochanan/Johannes 14:6)

Commentaar van de Joods Messiaanse onderwijzer Andrew Gabriël Roth schijnt een
helder licht over deze woorden van Yeshua haMashiach. Hij schrijft het volgende
aangaande de woorden ' Ik ben de weg':

Voetnoot
1. Halachah betekent letterlijk ' het belopen van de weg'. Dit woord is een collectief woord die alle joods/Bijbelse wetten
en onderwijzingen samenbundeld. Het leven naar de Torah wordt omlijst met vele ritten,symbolen, praktische
handelingen, onderwijs en opgestelde regels. Door het uitvoeren van de halachah omhels je de Joods/Bijbelse
speerpunten. In het boek ' Kitsoer Shoelchan Aroech' zijn de hoofdpunten uit de halachaha samengesteld.
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'' Yeshua is de weg; het hebreeuwse woord Derech (weg) wordt als eerste aangehaald in Genesis 3:24, als de weg naar
''de Boom des Levens''. In de Torah en de Profeten is ''haDerech HaShem'' , de weg van HaShem een beeld van het
houden aan de geboden van HaShem, en het hebben van een Heilig leven, wandelend in nederigheid en dienstbaarheid
aan HaShem en zijn schepping. Yeshua verklaard '' haDerech HaShem'' door het tonen van solidariteit en
gehoorzaamheid aan de Torah, via zijn buitengewone liefde en gehoorzaamheid aan zijn Vader, en door het dienen van
HaShem's volk in overéénstemming met de bediening van de Roeach haKodesh.''* 2

Een rechter van HaShem moet haDerech (de weg) naar het recht van HaShem
bewandelen. De berechting moest gaan volgens de voorschriften van de Torah, daarin
wordt immers vastgesteld of wij een overtreding hebben begaan ja of nee (Rom 3:20)? Een
rechter moest onberispelijk zijn als hij zijn taak volledig en correct wilde uitvoeren.
Sol Scharfstein geeft zijn commentaar op D'varim 16:19 waarin de kernpunten van een
rechtvaardige rechtspraak uitéén gezet worden.
'' Het is belangrijk voor een rechter om in een zaak onpartijdig te zijn tijdens het rechtspreken. Zelfs wanneer beide
partijen als eerst hun zaak indienen, mag de rechter niet mild met de ene zijn en streng met de andere. Hij zal niet aan
de ene vragen om te staan en aan de andere om te blijven zitten. Want wanneer deze ziet dat de rechter eer bewijst aan
zijn wederpartij, zal de andere boos zijn omdat hij niet in staat is om zijn zaak te verdedigen. – vertaling''*3

Een rechter moet in zijn houding geen partij kiezen. Hij spreekt vanuit het recht en niet
naar wat hij zelf denkt of vind. Zijn hele wezen moet gericht zijn op de Rechtvaardigheid
van Hashem. Want HaShem heeft het recht lief!
“Want het woord van HaShem is waarachtig, al zijn werk geschiedt in trouw; Hij heeft gerechtigheid en recht lief, de
aarde is vol van de goedertierenheid van HaShem” (Tehillim/Psalmen 33:4 -5).

Wanneer men een zaak had waar men onderling niet uitkwam moest daar recht over
uitgesproken worden door de kohén en de rechter. Hun uitspraak moest op het recht van
HaShem gestoeld zijn (Deut 16:18-20) en hun rechtspraak gold om die reden dus als de
rechtspraak van HaShem zelf. Een mishpat tzedek (rechtvaardige rechtspraak) kan enkel
van HaShem komen.
'' Wanneer het u te moeilijk valt binnen uw eigen stadspoorten een uitspraak te doen inzake moord, rechtsvordering,
geweldpleging of in enig ander rechtsgeding, dan moet u zich naar de plaats begeven die HaShem Eloheicha uitkiest,
om de Levitische kohaniem en de rechter die op dat ogenblik het ambt bekleedt, te raadplegen. Zij zullen uitspraak voor
u doen. Overeenkomstig de uitspraak die zij doen op de plaats die HaShem uitkiest, moet u handelen: u moet zich
nauwgezet houden aan de beslissing die zij nemen. Volgens de beslissing die zij nemen en de uitspraak die zij doen,
moet u handelen; van hetgeen zij vaststellen, mag u niet afwijken, naar rechts noch naar links. Waagt iemand het niet
te gehoorzamen aan de kohén die daar voor HaShem Eloheicha dienst doet, of aan de rechter, dan moet die man sterven.
Zo zult u het kwaad uit Jisraeel verwijderen. Als de mensen dit vernemen, zullen zij met vrees vervuld worden en het
niet meer wagen zoiets te doen. (D'warim/Deuteronomium 17:8-13)

Als de mishpat tzedek werd vermeden was de doodstraf het gevolg. Het gehele volk
werdt om die reden met vrees gevuld en weerhouden om ongehoorzaam te zijn aan de
uitspraak van de kohén en de rechter.
Bronvermelding
2. Aramaic English New Testament, Andrew Gabriël Roth, uitgeverij Netzari Press, Pagina 280
3. Torah and Commentary, by Sol Scharfstein,uitgeverij KTAV, Pagina 474
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Deze openbare berechting moest voor iedereen zichtbaar zijn zodat men zou schrikken en
het RECHT zou gehoorzamen. Een openbare berechting hield het volk scherp en gaf
Volgens Talmoed Bavli Sanhadrin 89a werdt de doodstraf uitgevoerd bij het eerst
volgende feest, wanneer het hele volk tesamen in Jeroeshalaijim was. ontzag voor
HaShem! In acharit hajjamim (het einde der dagen) zal er een openbare rechtszaak
plaatsvinden, niemand zal hieraan kunnen ontkomen. De boeken zullen in die dagen
geopend worden en getuigen over ons leven.(Dan 12:1-2,
Op 20:12-15). Daniel haNavi (de profeet) zag de berechting in acharit hajjamim in een
visioen voor zich, hij zegt het volgende:
''In mijn visioen zag ik dat er tronen werden geplaatst en een Oude van dagen er ging zitten. Zijn gewaad was wit als
sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond uit vlammen, de wielen ervan uit laaiend vuur. Een stroom
van vuur welde op en vloeide voor Hem uit. Duizend maal duizenden dienden Hem en tienduizend maal tienduizenden
stonden voor Hem. Het gerechtshof ging zitten en de boeken werden geopend.'' (Danieel/Daniël 7:9-10)

Over Mashiach wordt gezegd dat hij omwille van gerechtigheid/rechtvaardigheid gezalfd
is boven de rest van zijn volk : “Uw troon, o Elohim, staat voor altoos en eeuwig, uw koninklijke scepter is
een rechtmatige scepter. Gij hebt (tzedek) gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft, o Elohim, Eloheicha
(uw G-d) u (meshacha) gezalfd met (shemen sasson) vreugdeolie boven uw metgezellen” (Tehillim/Psalmen 45:7 -8).

Rav Shaoel verklaard dat deze tekst gaat over de Mashiach in de brief aan de Ivrim
(Hebreeën). De Aramese brontekst van de brit haChadasha legt een geweldige connectie
tussen de Rechtvaardigheid en de Mashiach. '' Over de Zoon zei hij: "Uw troon, o Eloha, is voor altijd

en eeuwig. De scepter van uw koninkrijk is een (p'shijta) zuivere scepter. U hebt rechtvaardigheid liefgehad, en u hebt
kwaad gehaat en daarom heeft Eloha, Elohacha (uw G-d), u (mashchach) gezalfd met de (meshcha) olie van vreugde,
meer dan uw naasten.'' (Ebraje/Hebreeën 1:8-9 – Aramees). De poëtische woordspeling die Rav

Shaoel gebruikt verwijzen in het Aramees beide door naar haMashiach (Ar: Meshicha).
Zijn zalving (meshacha) komt voort uit de rechtvaardigheid en de zuiverheid van de
persoonlijkheid van haMashiach. Zijn voorvader Davied haMelech (Koning David) werd
om dezelfde reden gezalfd: ''Nu zei HaShem: 'Hem moet u zalven: hij is het.' Shemoeël nam dus de hoorn

met (shemen) olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Vanaf die dag was de Roeach van HaShem over Davied.''
(Shemoeël alef/1 Samuël 16:12-13). Degene die de rechtvaardigheid liefheeft en het kwade haat

zal de zalving van HaShem ontvangen. De rechtvaardigheid is de graadmeter van
HaShem om een mishpat tzedek (rechtvaardig oordeel) over ons uit te spreken.
HaShem beloond de rechtvaardigen

''HaShem heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt dan dat je een offer brengt.'' (Misjlee/Spreuken 21:3)
''Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft, ontvangt leven, rechtvaardigheid en eer.'' (Misjlee/Spreuken 21:21)''
''Het oog van HaShem rust op de rechtvaardigen, zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.'' (Tehillim/Psalmen 34:16)
'' Maar jij, o mens van Eloha, ontvlucht deze dingen en streef naar rechtvaardigheid en redelijkheid, geloof, liefde,
volharding en zachtaardigheid.'' ( 1 Timotheos/1 Timoteüs 6:11 – Aramees)

Yeshua is als compleet rechtvaardige gezalfd door HaShem en om deze reden is hij de
enige RECHTER die een volledig mishpat tzedek kan uitspreken en uitvoeren. Joeël 2:23
spreekt over de komst van de Leraar der Rechtvaardigheid (  – המורה לצדקהhaMoréh
L'tzedikah).
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Hij zal ons allen rechtvaardigheid leren en ons bedauwen met de Roeach haKodesh (Joeël
3:1-2). Daarna zal de Leraar der Rechtvaardigheid oordeel uitspreken over de volkeren die
de b'nee Jisraeel hebben onderdrukt ( Joeël 4:1-21) .
Enkel de Rechtvaardige Rechter Yeshua is het geoorloofd om de boekrollen te openen.
Als de boekrollen open gaan dan pas kan het eindoordeel plaatsvinden en zal het
Malchoet haElohim (Koninkrijk van G-d) op aarde hersteld worden. Het boek
Hitgaloet/Openbaring hst 5 beschrijft het moment dat de Rechtvaardige Rechter de
boekrollen van het oordeel aanneemt en gemachtigd is deze te openen. Als het boek
geopend is zal heel de schepping geoordeeld worden, dit gebeurd op Rosh haShana/Jom
Teroea/de dag van bazuingeschal (Lev 23:23-25). De oordelen over de wereld kunnen wij
lezen vanaf Hitgaloet/Openbaring hst 6:1 t/m 8:1-13.
''En ik zag rechts van Degene die op de troon zat een boekrol die van binnen en van buiten gegraveerd was en verzegeld
met zeven zegels. En ik zag een andere krachtige engel met een luide stem verkondigen: "Wie is waardig om de zegels
van het geschrift te openen en haar zegels te verbreken?"Er was echter niemand in de hemel op of onder aarde in staat
om het geschrift of haar zegels te verbreken en erin te kijken. En ik huilde hevig omdat er niemand waardig werd
bevonden om het geschrift te openen en haar zegels los te maken. Eén van de oudsten zei tegen mij: "Huil niet, zie, de
Leeuw uit de stam van Yihúdā, de wortel van Dawid, heeft overwonnen. Hij zal het geschrift en haar zegels openen."
En ik zag in het midden van de troon en van de vier beesten en van de oudsten een lam, dat als geslacht leek en het had
zeven horens en zeven ogen degenen die de zeven geesten van Eloha zijn, die naar de aarde zijn gestuurd. En hij kwam
en nam het geschrift uit de hand van degene die op de troon zat.'' En hij kwam en nam het geschrift uit de hand van
degene die op de troon zat. Toen hij het geschrift had ontvangen vielen de vier beesten en de vierentwintig oudsten voor
het Lam neer terwijl elkeen van hen een harp had, en een gouden schaal vol geurige kruiden welke de gebeden van de
heiligen zijn. En ze zongen een nieuwe lofzang en ze zeiden: "U bent waardig het geschrift te nemen en haar zegels los
te maken omdat u werd geslacht en u hebt ons gekocht met uw bloed tot Eloha vanuit alle stammen, natiën en
gemeenschappen. (Gelyana d'Jochanan/Openbaring 5:1-7 – Aramees)

De voltooiing van Danieel/Daniël 7:13-14 wordt in Hitgaloet/Openbaring 5:1-14 vervuld.
Yeshua haMashiach is de enige die inzage krijgt in de volledige oordelen over de wereld
omdat hem alle heerschappij word gegeven, voor de troon van HaShem.
''In mijn nachtelijk visioen zag ik toen met de wolken van de hemel iemand aankomen die op een mensenzoon leek. Hij
ging naar de Oude van dagen en werd voor Hem geleid. En hem werd heerschappij gegeven, pracht en koninklijke
macht; alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit
vergaat, zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.''

Onze Rabbijnen verklaren het volgende aangaande de ' בן־אדםBen Adam' (Zoon des
Mensen). Alleen hij die de volheid van HaShem vertegenwoordigt kan rechtvaardig
oordelen!
'' Daniël zag in zijn visioen degene die kwam in de wolken van de hemel in de beeltenis van de '' Zoon des Mensen''
(een mens) . Dit is een remez over Koning Mashiach.''(Metzoedat Davied vers 13)
''De zoon des mensen komt in de wolken des hemels helemaal tot aan 'de Oude van dagen.' De Hebreeuwse woorden
Ad- Atik – Jomim (tot aan de Oude van dagen) suggereert dat (de zoon des mensen) het hoogste spirituele level zou
behalen, wat wij zelf niet kunnen begrijpen of over kunnen spreken. Hij zal de ultieme openbaring van G-d
vertegenwoordigen (de Oude van dagen). Dit is Koning Mashiach. '' ( Rabbi Hayyim Aviyahu Schwartz. The
kingdom of Greece According to Daniel – vertaling)
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2. Rosh haShana
De Rechtvaardige Rechter '' Yeshua'' zal tijdens de laatste Rosh haShana de boekrol
openen en daarmee de oordelen over de aarde uitspreken (Talmoed Bavli – Rosh haShana 16b).
De N'vaiem (Profeten) en het boek Hitgaloet (Openbaring) beschrijven verschillende
oordelen die over de aarde zullen komen nadat de boekrollen zijn geopend door de Leeuw
van Jehoedah. Op Rosh haShana wordt de shofar geblazen, in de Torah wordt deze dag
een dag van bazuingeschal genoemd (Lev 23:23-25; Num 26:1). Het klinken van de shofar
is de opening van de hemelse rechtszaak. Iedereen wordt op deze dag geoordeeld maar
het oordeel is met Jom Kippoer definitief. Dit betekent dat er na Rosh haShana 10 dagen
zijn om (terug te keren) teshoeva naar HaShem om vervolgens verzoening te kunnen
ontvangen op Jom Kippoer.
Wij houden een mikra kodesh (heilige samenkomst/generale repetitie) die uiteindelijk
doorverwijst naar de openbare rechtzaak in acharit hajjamim (de laatste dagen).
De kern van Rosh haShana is; '' het erkennen van HaShem als eeuwige Koning''. Om die
reden proclameren wij dat HaShem eeuwig en altijd koning is:
השם ימלך לעולם ועד
השם מלך השם מלך
''hashem melech hashem malach
hashem yimloch l'olam va'ed''
Hashem is Koning,
Hashem was Koning,
Hashem zal Koning zijn.
Voor eeuwig en altijd.

Het geluid van de Shofar moet ons doen herinneren aan het koningschap van HaShem en
het Lam. In iedere situatie is Hij Koning. De vraag is of wij Hem in iedere situatie
erkennen als Koning? De Talmoed helpt ons om deze gedachten te begrijpen.
'' De Heilige Gezegend is Hij, zei..... op Rosh haShana draag dan voor Mij op ( verzen die spreken over G-ds)
Soevereiniteit, Gedachtenis (aangaande alle gebeurtenissen) en shofar geschal: Soevereiniteit zodat jij Mij tot jou
Koning maakt; Gedachtenis zodat jou gedachtenis voor Mij zal opkomen voor jou eigen voordeel.
En hoe zal dit gebeuren? – door de shofar.'' (Talmoed Bavli – Rosh HaShanah 16a, 34b).

Nadat Yeshua de boekrol heeft geopend (Op:5) worden er verschillende shofar stoten
geuit. Deze shofar stoten zullen het begin zijn van de oordelen die HaShem over de aarde
zal laten komen. Let op! De oordelen zullen voor de rechtvaardige mensen goed zijn, maar
voor degene die HaShem niet als Koning erkennen zullen deze oordelen met het laatste
oordeel overgaan tot de eeuwige dood (Op 20:15).
''Want net als de Vader leven in zijn wezen heeft, zo heeft hij ook de Zoon gegeven om leven in zijn wezen te hebben.
En hij heeft hem ook het gezag gegeven om het oordeel uit te voeren. Hoewel hij de bar Nasha (Zoon des Mensen) is,
verbaas u niet; want het uur komt, dat allen die in de tomben zijn, zijn stem zullen horen. En ze zullen uitgaan. Wie
goede dingen hebben gedaan tot een opstanding van leven, en wie slechte daden hebben gedaan tot een opstanding van
oordeel. Ik doe niets uit mijzelf, maar zoals ik hoor, zo oordeel ik. Mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn
eigen wil maar de wil van degene die mij heeft gestuurd.'' (Jochanan/Johannes 5:26- 30)
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Om de toekomstige rechtzaak vast te stellen beloopt HaShem dezelfde stappen zoals Hij
die heeft voorgeschreven in haTorah. De Parashat van deze week maakt duidelijk dat een
zaak eerlijk moet verlopen. Er mag geen oordeel gemaakt worden zonder getuigen! Dit
kunnen wij lezen in D'varim 19:15: ''Bij geen enkel vergrijp of misdrijf is het voldoende als één persoon
tegen de dader getuigt; alleen een verklaring van twee of drie (  עִ י םדיםedim) getuigen is rechtsgeldig.''

Het enkelvoud van het woord ( עִ י םדיםedim) is ( עִ דed) en betekent simpelweg getuige.
Het woord ( עִ דed) is afgeleid van het woord ( עודoed) wat vermanen,terechtwijzen en
waarschuwen betekent. Het boek Hitgaloet toont ons dat HaShem Zijn getuigen zal sturen
zodat het laatste oordeel wordt vastgesteld. Door de komst van de twee getuigen weten
wij dat HaShem 'daadwerkelijk' soeverein is en Zijn woorden nakomt.
''En ik zal mijn twee (edim) getuigen toestaan twaalfhonderdzestig dagen te profeteren, terwijl ze gekleed zijn in
zakken. Dit zijn de twee olijven en de twee menora's die tegenover de Meester van de hele aarde Als iemand hen
probeert te schaden, komt er vuur uit hun mond dat hun vijanden verslindt. Wie hen wil schaden zal zo gedood
worden. Ze hebben het gezag om de hemel af te sluiten zodat de regen niet zal afdalen in de dagen van hun profetie en
ze hebben het gezag om water in bloed te veranderen en de aarde met alle plagen te slaan, zoveel ze willen.''
(Hitgaloet/Openbaring 11:3-6)

Hoe kunnen wij ons het beste voorbereiden op Rosh haShana? Ten eerste moeten wij ons
beseffen dat wij dit feest mogen vieren als een feestdag maar ook als een dag van vrees en
beven (Sefer Hahinoek, Mitzwa 311). Ten tweede mogen wij ons nu al voorbereiden op
Rosh haShana door de periode van de 40 dagen van teshoeva in te bewandelen. Het
schema verdeeld deze 40 dagen in 4 fasen.
1. De dertig dagen van de maand Elloel.
2. De dag van Rosh haShana.
3. De dagen tussen Rosh haShana en Jom Kippoer.
4. De dag van Jom Kippoer.
Yeshua waarschuwt ons om een goede voorbereiding te treffen voordat de bruiloft tussen
Mashiach en Jisraeel zal plaatsvinden. Hij geeft deze waarschuwing via de gelijkenis van
de 5 wijze en de 5 dwaze maagden (Mat 25:1-13). Een slechte voorbereiding kan zeer grote
gevolgen hebben:
''Maar de dwazen zeiden tegen de wijzen: 'Geef ons wat van uw olie, want zie, onze lampen zijn gedoofd!' Die wijzen
antwoordden en zeiden: 'Ga naar wie verkopen en koop voor jullie zelf zodat er voldoende is voor ons en voor
jullie'.Terwijl ze weggingen om te kopen, kwam de bruidegom. Degenen die voorbereid waren gingen met hem de
bruiloftszaal binnen en de deur werd afgesloten. Uiteindelijk kwamen ook de andere maagden. Ze zeiden: 'Onze
Meester,Onze Meester doe ons open!' Maar hij antwoordde en zei tegen hen: 'Ik zeg u met zekerheid, dat ik u niet
ken'.'' (Mattay/Mattheüs 25:8-12)

Laten wij allen voorbereidingen treffen en onze taak hierin serieus nemen. Het doel van
Rosh haShana is het erkennen van het koningschap van Mashiach. De bruidegom die
erkend wil worden als echtgenoot. Degene die hem afwijzen zullen niet welkom zijn op
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het bruiloftsfeest. Door de erkenning van Mashiach zal het koningschap van HaShem voor
eeuwig herbevestigt worden. Daarom staat Rosh haShana ook bekent als 'de dag van de
kroning'. De geschriften maken duidelijk dat het hier gaat over de kroning van Mashiach
(Gen 49:10, Num 24:17, Jer 23:5, Dan 7:13-14, Op 5:11-14):
''Zie, je zal zwanger worden en een zoon baren en je zal hem Yeshuaʿ noemen. Deze zal groots zijn, de Zoon van de
Verhevene genoemd worden, en Meester Jah (uw) Eloha zal hem de troon van zijn vader Dawid geven. En hij zal
eeuwig over het huis van Yaʿqúb regeren en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen." (Loeka/Lukas 1:32-33 –
Aramees)

Het koningschap wordt gegeven aan Mashiach het gehele oordeel is gegeven aan
Mashiach (Joh 5:22-24). Alles rust op zijn schouders! Yeshua haMashiach komt terug voor
zijn bruid en voor de tikoen haOlam (het herstel van de wereld). Er is dus maar één
persoon op wie wij kunnen hopen en waar wij ons op moeten richten. Enkel 'Mashiach'
Yeshua is geoorloofd om de volledige rechtszaak te klaren. Het offer wat hij bracht is
voldoende om ons voor eeuwig te verzoenen met HaShem.
''Geminacht en gemeden werd hij door de mensen,
man van smarten, met ziekte vertrouwd,
een mens die zijn gezicht voor ons verbergt,
door ons geminacht en als niet de moeite waard beschouwd.
Hij heeft onze ziekten op zich genomen,
en onze smarten heeft hij gedragen;
wij echter beschouwden hem als een geslagene,
door Elohim gekastijd en vernederd.
Hij werd doorstoken vanwege onze opstandigheid,
vanwege onze zonden werd hij gebroken.
Hij werd gestraft; ons bracht het vrede,
en dankzij zijn striemen is er genezing voor ons.''
(Jesjajahoe/Jesaja 53: 3-5)

Onze Rabbijnen leren ons dat herstel enkel kan komen door het straffen van één persoon:
''De kinderen van de wereld zijn met elkaar verbonden. Wanneer de Heilige genezing wil geven aan de wereld, slaat
Hij slechts één man onder hen, en geneest om zijnentwil alle anderen. Vanwaar leren wij dit? Van de opmerking (Jes
53:5) '' Om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld'' (Zohar – Numeri,
Pinchas 218a)

Baruch HaShem 'Yeshua' de Leeuw van Jehoedah mag de boekrol (op Rosh haShana)
openen en hij zal een rechtvaardig oordeel geven. Dit vanwege zijn éénmalig offer aan de
etz (boom, hout, kruis). Zijn offer maakt ons volledig rechtvaardig:
''Toch heeft de dood vanaf ʾĀdām tot Muše geregeerd, zelfs over degenen die niet hadden gezondigd op de manier van
de overtreding van de Torah van ʾĀdām, die naar het beeld van hem was, die moest komen.
Maar de overtreding was niet zoals de gave. Als daarom vanwege de overtreding van één, velen zijn gestorven, hoeveel
meer zal de genade van Eloha en de gave door één mens, Yeshua Meshicha, voor velen overvloedig zijn! De overtreding
van één is niet zoals de gave want het oordeel was een veroordeling vanwege één. De gave was echter rechtvaardigheid,
ondanks vele zonden. Want omdat de overtreding van één, de dood deed regeren, hoeveel meer zullen degenen die een
overvloed van genade en de gave en rechtvaardigheid hebben ontvangen in het leven, doen regeren, door één, Yeshua
Meshicha.'' (Roemaje/Romeinen 5:14-17 – Aramees)

Parashat:  – שופטיםShoftim

Joods Messiaanse Gemeente '' Beit Nitzachon ''
''Want de Meshicha ging niet een met handen gemaakt heiligdom binnen, dat model stond voor het echte, maar [hij
ging] de hemel zelf binnen om voor het aangezicht van Eloha te worden gezien, voor ons.
En niet dat hij zichzelf vele keren moest aanbieden, omdat de hogepriester elk jaar het heiligdom met bloed binnenging,
dat niet van hem was. Anders moest hij vanaf het begin van de wereld vele malen hebben geleden, maar nu, aan het
einde van de wereld, heeft hij zichzelf één keer aangeboden, om door zijn offer de zonde te beëindigen. Zoals het is
bepaald dat mensen één keer moeten sterven en na hun dood [komt] het oordeel, zo ook heeft de Meshicha één keer zijn
wezen geofferd voor de zonden van velen. Maar bij zijn tweede komst verschijnt hij niet voor onze zonden maar voor
degenen die hem verwachten.'' (Ebraje/Hebreeën 9: 24-27 – Aramees)

שלום
ַ  – שבַ תShabbat Shalom
Rabbi Daniël Prins

Parashat:  – שופטיםShoftim

