PARASHAT JITRO
Messiaanse Gemeente Beit-Nitzachon

Parashat Jitro
Pnee Ha-Tora - Parels van de Tora

Parashat Shevoea – wekelijkse Schriftlezing
Tora: Sjemot/ Exodus 18:1 – 20:23
Haftra: Jesha’jahoe/Jesaja 6:1-13, 7:1-6, 9:5-6
Briet Ha-Chadasha: Mattai/Matteüs 7:13 -27,
Jochanan/Johannes 15:12-17, Jochanan/Johannes 21:15 -17

Sjemot 18:1-4 is de hoofdgedachte!
JITRO (Jeter): “Jitro, de koheen (priester) van Midjan, khoten (schoonvader) van Mosjé hoorde alles wat
G’d gedaan had voor Jisra’eel, dat Hasjem Israël uit Mitsrajim (Egypte) had geleid. Toen nam Jitro, de
schoonvader van Mosjé, Tsipora, de vrouw van Mosjé – nadat deze haar had weggezonden – benevens
haar beide baniem (zonen); van wie de ene Gersjom heette, want, had hij gezegd, ik ben een Ger
(vreemdeling) geweest in een vreemd land, en de andere Eliëzer, want de G’d van mijn vader is Ezrie (mijn
hulp) geweest en heeft mij gered van het zwaard van Farao.”- Vertaalt uit de Orthodox Jewish Bible (OJB)
De sod in het het verhaal?
Jitro is de 17e parsja van de Tora, de vijfde van het tweede Tora-boek, Sjemot. Parsja Jitro bestaat uit 11
parsjiot, afdelingen waarvan 4 open en 7 gesloten zijn, telt 75 pesoekiem, verzen, 1105 woorden, 4022
letters en is hiermee de 47e na langste parsja.
Korte samenvatting
JITRO (Jeter). De schoonvader van Mosjé heeft gehoord van de wonderen, verheugt zich erover en brengt
offers voor G’d. Jitro ziet dat Mosjé als enige rechtspreekt en raadt aan meerdere rechters aan te stellen
voor zaken van geringere omvang, zodat Mosjé de belangrijke zaken kan berechten. Mosjé zoekt 78.600
rechters. De Bnee Jisraeël arriveren bij de berg Sinaï waar G’d een Verbond aanbiedt dat zij aanvaarden. Ze
moeten zich 3 dagen voorbereiden op de ontvangst van de Tora.
G’d daalt neer op de berg Sinaï en Mosjé moet, als enige, de berg bestijgen. Het volk blijft op afstand.
Onder hevig sjofar-geschal geeft G’d de Tien Geboden. Het volk is zo verschrikt dat ze Mosjé vragen met
G’d te spreken en als bemiddelaar te functioneren. G’d drukt Mosjé op het hart dat het Joodse volk haar
verantwoordelijkheid neemt en trouw aan G’d blijft. Jitro komt met Tsipora, Gersjom en Eliezer naar
Mosjé.
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JITRO, DE MAN DIE ALLES HAD UITGEPROBEERD
“Jitro, de koheen van Midjan, schoonvader van Mosjé hoorde alles wat G’d gedaan had voor Jisra’eel,
zijn volk …en kwam” (Exodus 18:1-5).
Waarom heet deze afdeling naar Jitro? Omdat G’d Jitro’s visie op de indeling van de rechterlijke macht
aan de Tora toevoegde. Wie was deze Jitro? Waarom werd juist hij de schoonvader van Mosjé?
Farao had drie raadgevers Job, Bile’am en Jitro. Voordat hij begon met de Jodenvervolging vroeg hij hen
raad. Bile’am, de heidense profeet, gaf Farao raad om de Joodse kinderen in de Nijl te werpen. Uiteindelijk
werd hij, later in de woestijn, door de Joden zelf gedood. Zie Numeri 31:8. Jitro was tegen deze `Endlösung’
van Farao en moest vluchten naar zijn land Midjan, wat wij nu tegenwoordig het huidige Saoedi - Arabië
noemen. - Sefer Ha-Jasher hoofdstuk 67:41
Jitro was tegen de `Endlösung’ en moest vluchten voor zijn leven. Hij kwam in het land Midjan terecht en
werd daar afgodenpriester. Uiteindelijk werd hij – als beloning – de schoonvader van Mosjé. Jitro had
persoonlijke visie ontvangen van Hasjem. Hij wist persoonlijk hoe hij Mosjé moest instrueren, om de bnee
Jisra’eel te organiseren. Tot Jitro’s komst sprak Mosjé in zijn eentje recht. Mosjé berechtte het volk de hele
dag door. Jitro vond dat niet goed. Schoonvader Jitro maakte zich zorgen over Mosjé en zijn volk. Maar
waarom deed Mosjé het dan toch? Omdat hij uit ervaring wist, dat de meeste `machloukessen’
(meningsverschillen) als sneeuw voor de zon verdwenen bij confrontatie met de Sjechina "Goddelijke
Aanwezigheid".
Jitro stelde een geordende rechtsgang over 10, 50, 100 en 1000 gezinnen voor. Er werden op zijn initiatief
78.600 nieuwe rechters aangesteld. Orde is belangrijk. Men kan dit veralgemeniseren: een geordend leven
is de basis voor het ontvangen van de Tora. Derech erets “de weg naar het land”, menselijkheid gaat
vooraf aan de Tora.
Jitro zocht de Tora. Wat is dat Tora? De Tora was het doel van de uittocht. Tora in diepste zin betekent een
voortdurend najagen van de Enige Echte Waarheid. Het moeilijkste voor de mens is zichzelf te veranderen.
Ook de vrije mens kost het enorme moeite om af te stappen van zijn eigen ideeën en gewoontes. Hij moet
bereid zijn eerdere zienswijzen opnieuw te evalueren en steeds nieuwe uitgangspunten te kunnen kiezen.
Tora is constant jezelf durven toetsen.
Jitro woonde in Midjan. Jitro was een markante persoonlijkheid met veel facetten. Daarom had hij zeven
namen: Re’oe-eel, Jeter, Jitro, Chovav, Chever, Kenie en Poeti’eel. Rasjie legt uit hoe die namen allerlei
aspecten van zijn persoonlijkheid weergaven: Re’oe-eel, vriend van G’d, Jeter, hij heeft een stukje aan de
Tora toegevoegd. Toen hij tot erkening kwam dat Hasjem groter is dan alle andere goden werd hij gelijk
een Jood.Hierdoor kreeg hij een extra letter vav ( )וaan zijn naam toegevoegd (Jitro). Chovav, hij hield van
de Tora, Chever, vriend van de Tora, die hij `Kenie’ zich had eigengemaakt en Poeti’eel, de man die vroeger
vee vetmestte voor afgoden. Want Jitro had eerder alle afgoden geëvalueerd. Hij was doorlopend op zoek
naar de waarheid. Nu had hij de ware G’d omhelsd. De G’d van Avraham, Jitschak en Ja’akov. Hij deed dit
alles uit vrije wil. Zie ook Midrasj Mechilta; Rasjie
Voetnoot:

-

Bijbelse literatuur, inclusief hoofdstukken uit het boek Sefer Ha-Jasher “boek der oprechten”. Het boek der
oprechten wordt 2 x vermeld in Tenach. Het wordt aangehaald in het Bijbelboek Jozua 10:13 en het
Bijbelboek 2 Samuel 1:18.
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Toen nam Jitro, de schoonvader van Mosjé, Tsipora, de vrouw van Mosjé – nadat deze haar had
weggezonden (Exodus 18: 2)
Waarom had Mosjé zijn vrouw en zijn twee zonen weggezonden? Toen zei G’d tot Mozes in Midjan: "Ga
terug naar Egypte" (Exodus 4:19), "Mozes nam zijn vrouw en zijn twee zonen" (ibid., vers. 20). Toen Aaron
later een ontmoeting met hem had “op de berg van G’d”(vers. 27), zei hij tegen hem:" Wie zijn dit? "Mozes
zei:" Dit is mijn vrouw, met wie ik getrouwd ben in Midjan, en dit zijn mijn twee kinderen. ''Waar ga je ze
mee naar toebrengen? ' vroeg Aaron. "Naar Egypte, 'zei Mozes. Aaron zei tot Mozes: "We rouwen al over
de degenen, die nu al in Egypte zijn, en jij bent van plan, om ook hun toe te voegen aan dit getal! "En
Mozes zei tegen Tsipora,"Ga terug naar het huis van je vader, en zij nam haar twee zonen mee en ging naar
huis. – Midrasj Mechilta; Rasjie
“Jitro verheugde zich over al het goeds, dat G’d had gedaan voor Israel, die Hij uit de hand van de
Egyptenaren had bevrijd” (Exodus 18:9).
Waar verheugde Jitro zich over? Hij verheugde zich over de splitsing van de Rode Zee en de oorlog tegen
Amalek. Het Hebreeuwse woord voor verheugen is (vajichad). Dit woord kan ook vertaald worden als `Jitro
besneed zich’. Andere Talmoedisten interperteren deze tekst als "Hij besneed zichzelf" of "Hij voelde een
angel in zijn vlees". Bij de wisseling van de letter (“ )חchet”: wordt de zin (vajichad) anders gelezen namelijk
"Hij werd gelijk als een jood". Rav zei: “Zo zeggen de mensen: tien generaties lang mag men geen Arameer
beledigen in aanwezigheid van een man of vrouw, die gelijk een Jood geworden zijn” - Talmoed (B.T.
Sanhedrien 94a).
“Nu weet ik dat G’d groter is dan alle andere goden…” (Exodus 18:11).
"De Tora kon niet worden gegeven aan Israël tot Jitro kwam, de grote en Hogepriester van de gehele
heidense wereld, hij beleed zijn geloof in de Heilige, zeggende: "Nu weet ik dat G’d groter is dan alle
andere goden." - Zohar
In een ander commentaar in de Midrasj Mechilta staat het volgende: Dit vertelt ons dat hij volledige kennis
had van elke afgod in de wereld, want hij heeft ze allemaal destijds aanbeden. – Midrasj Mechilta; Rasjie
“Het gebeurde in de ochtend, dat Mosjé het volk zat te berechten; de mensen stonden om Mosjé heen
van de ochtend tot de avond” (Exodus 18:13). Waarom hebben veel Rabbijnen geen specifiek spreekuur?
Rabbi Sjmoe’el Salant placht te zeggen, dat een leider G’d moet imiteren. G’d beantwoordt iedereen op elk
gewenst moment: “oemefarnees otanoe tamied bechol jom oevechol sja’a” – G’d onderhoudt ons iedere
minuut.
Voetnoten:

-

-

Mechilta (Aramees: מכילתא, een verzameling van regels en interpretaties) is een halagische midrasj
"verklaring" op het Bijbelboek Exodus. Het is verdeeld in traktaten. Er zijn 9 traktaten en 77 hoofdstukken.
De naam "Mechilta", komt overeen met het Hebreeuwse "middah" ("maatstaf", "regel"), en wordt gebruikt
om een compilatie van bijbelse exegese aan te duiden ("middot"; verzameling Talmoedisch hermeneutiek).
De Halacha (Hebreeuws:  )הלכהzijn de leefregels uit de Tora. Het Hebreeuwse woord Halacha is afgeleid van
de woordstam van lopen of gaan, Halach. Het bijvoeglijk naamwoord van Halacha, halachisch, betekent
volgens de (rabbijnse) joodse wet, letterlijke vertaling "het pad" of "de manier van lopen". Het wordt
gebruikt, om aan te duiden of iets in overeenstemming is (halachisch toegestaan) of strijdig is (halachisch
verboden) met de leerregels uit de Tora.
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Parasjat Jitro is zo’n belangrijke parasjat, dat we er zelfs aan de hand van dit event een feest aan over
gehouden hebben namelijk Sjawoe’ot (Pinksteren). Met dit feest herdenken wij specifiek hoe de Tora aan
ons is onthuld en gegeven werd op de berg Sinaï. Met als uitgangspunt: “Wanneer de Tora persoonlijk de
Roeach (geest, wind) ontmoet.”
Dit belangrijke event is zo belangrijk dat men in de Briet Ha-Chadasha wederom melding aan ons maakt. In
het Hebreeuwse Bijbelboek Mifalot Ha-Shilichiem voor ons meer bekend als het Bijbelboek genaamd
Handelingen lezen we in hoofdstuk 2, dat dezelfde gebeurtenis wederom plaats vond in Jeroesjalajim.
En het gehele volk antwoordde eenparig: "Alles wat G’d gesproken heeft, zullen wij doen" (Exodus 19: 8)
G’d zeide tot hen: "Ik eis een garantie" Toen zeide het volk van Israël: "De hemel en de aarde zal voor ons
garant staan." Toen zeide G’d: "Ze zullen niet eeuwig duren." Zij zeiden: "Onze vaders zullen voor ons
garant staan." Hij zei: "Zij zijn bezig." Zij zeiden: "Onze kinderen zullen voor ons garant staan." Hij zeide: "Zij
zullen uitstekend als garantie zijn." - Mechilta d'Rashbi
En het hele volk zag de geluiden
Direct na de Tien woorden ( עשרת הדברותasèrèt hadiwrot) zegt de Tora: “En het hele volk zag geluiden”
(Exodus 20:15). Rasjie legt uit dat de Joden het G’ddelijk geluid konden zien, wat normaliter onmogelijk is.
Het Hebreeuwse woord voor "donderslagen" is het woord 'Kolot', wat o.a. betekent: 'geluiden' of
'stemmen.': De Midrasj zegt: "Ze zagen wat normaliter gehoord is en wat ze hoorden normaliter gezien
hebben." - Midrasj Lekach Tov, aangehaald Rasjie op Chabad.org
Zij zagen stemmen. In het boek Handelingen zegt: "en er vertoonden zich aan hen stemmen als van vuur,
die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen." - Mifalot Ha-Shilichiem/Handelingen 2: 3
Het Bijbelboek Mifalot Ha-Shilichiem vervolgt: "Zij waren allen vervuld met de Roeach Hakodesj en
begonnen in vreemde talen te spreken, zoals de Roeach “geest,wind” hen de mogelijkheid gaf, om te
spreken. . . Wanneer dit geluid werd gehoord, kwam de menigte samen, en waren verbijsterd, want
iedereen hoorde hen in zijn eigen taal." - Mifalot Ha-Shilichiem/Handelingen 2: 4-6
Let op de verbazende parallellen, die uit Midrasj Rabba komen: "Toen gaf G’d de Tora op de Sinaï, Hij
toonde onnoemelijke wonderen naar Israël met zijn stem. Wat is er gebeurd? G’d sprak en stemmen
galmden over de hele wereld. . . Het zegt: En al het volk ervaarde donderslagen (Exodus 19:16.). Merk op
dat er in de Hebreeuwse taal niet gezegt wordt: "donderslag" of "donderenslagen.". Maar het woord
[קולות, kolot] wat stemmen betekent. Daarom zegt R. Johanan dat G’d's stem, zoals het werd uitgesproken,
opgesplitst werdt in zeventig stemmen, in de zeventig talen, zodat alle volken het zullen moeten begrijpen.
Wanneer elk volk de stem hoorde in hun eigen volkstaal hun ziel vertrok, maar behouden Israël was niet
gewond." - Exodus Rabba 5: 9, Soncino Pers Edition
Voetnoten:
-

Tobia ben Eliezer (Hebreeuws:  )טוביה בר אליעזרwas een Talmoedist en dichter van de 11e eeuw, auteur van
Leḳach Tov of Pesiḳta Zoeṭarta, een midrasj commentaar op de Pentateuch en de Megillot.
Midrasj (Hebreeuws: " ;מדרשonderzoek" of "uitleg", meervoud midrasjim) is een Hebreeuws woord dat op
de methode van exegese van Bijbelse teksten duidt. Midrasj kan ook verwijzen naar een compilatie van
lessen, in de vorm van commentaar over de Tora (Tenach).
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Staan alsof wij het persoonlijk gezien hebben.
Wij mogen geen onderscheid maken tussen de Tien Geboden en de rest van de Tora. Alles is even
belangrijk en heilig.
Een synagoge (Grieks voor huis van samenkomst; Hebreeuws: Beit Knesset–  )בית כנסתis in het Jodendom
een gebeds- en gemeenschapshuis, waar religieuze bijeenkomsten plaatsvinden. Wanneer men een lezing
uit de Tora -rol heeft is het de gewoonte wanneer men de Tora uit de aron Hakodesj (Torakast) haald, om
op te staan. Men luistert met meer respect naar de woorden. Staan bij de wekelijkse Toravoorlezing geeft
echter aan, dat men de Openbaring bij de berg Sinaï als het ware herbeleeft.
HET EERSTE GEBOD
“Ik ben HaSjem, uw G’d, die u uitgevoerd heeft” (Exodus 20:2). Waarom staat er “uw G’d” in het
enkelvoud? De Midrasj stelt, dat G’d iedereen recht in de ogen keek en aansprak op zijn G’ddelijke ziel. Dit
geeft aan dat Hasjem persoonlijk met ons relatie wil. Iedereen wordt geacht te kunnen zeggen: “Voor mij
werden de Tien Uitspraken gegeven en ik ben verplicht ze te vervullen”. Dit is geen hoogmoed. Het is onze
morele roeping en vervulling! Is “Ik ben HaSjem, uw G’d, die u uitgevoerd heeft”
DE 10 WOORDEN TEGENOVER ELKAAR
De Tien Geboden ( עשרת הדברות- asèrèt hadiwrot) letterlijk: 'Tien woorden' of 'Tien uitspraken'). Deze
woorden stonden op twee tafelen beschreven. De eerste vijf woorden gaan over relatie tussen mens en
G’d. De woorden stonden tegenover de laatste vijf woorden, die gaan over de relatie tussen mens en
medemens, aldus Rabbi Chanina ben Gamliël. Het grijpt allemaal in elkaar:
1. “Ik ben HaSjem” stond tegenover “Gij zult niet doden” omdat een moordenaar de G’ddelijke
aanwezigheid in de mens vermindert en reduceert.
2. “Gij zult geen andere goden voor Mijn Aangezicht hebben” stond tegenover “Gij zult geen overspel
plegen” omdat ontucht en afgoderij in verschillende contexten dezelfde betekenis hebben: ontrouw!
3. “Gij zult de naam van HaSjem niet ijdel uitspreken” stond tegenover “Gij zult niet stelen” omdat een
dief, wanneer hij gepakt wordt, uiteindelijk vals zal zweren.
4. “Gedenk de Sjabbat” stond tegenover “Gij zult niet als valse getuige optreden” omdat Hakadosj
Baroech Hoe zegt: “Als u vals tegen uw medeburger getuigt, reken Ik het u aan alsof u getuigd hebt, dat Ik
de wereld niet in zes dagen geschapen heb en niet gerust heb op de zevende dag.
5. “Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste” stond tegenover “Eer uw vader en uw moeder” omdat
misplaatste begeerte ertoe kan leiden, dat men een man eert, die niet zijn vader is.
Al deze 10 woorden tegen over elkaar als model voor de gehele wetgeving van de 613 ge- en verboden. Al
deze 613 ge- en verboden zijn aan ons persoonlijk geven, om te kunnen functioneren in dit leven. Hierdoor
zijn wij in staat, om de Masjiach van Jisra’eel te vinden.
Voetnoten:
-

Rabbi Chanina ben Gamliël leefden midden van de tweede eeuw C.E. en stierf op jonge leeftijd. Hij was de
zoon van de Nassi Rabban Gamliel van Yavneh.
Tora (Hebreeuws: * תּוֹרָה8451) Instructie,onderwijs,leer, richting,gewoonte,en uitspraak. In Bereesjiet 26:5
komt dit woord de eerste keer voor. Strongnummer 8451 Hebrew, Strongnummer 3384 Hebrew, Aramaic
Het woord Tora komt van het werkwoord Jara *( יָרָה3384) gooien,schieten,boogschieten,naar beneden
werpen,gericht intructie,geleerd, Leer,leraar. In Bereesjiet 31:51 komt dit woord de eerste keer voor.
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Nog meer parels uit de Tora.
Op de berg Sinaï is er sprake van een nog een geheim. Wat hebben de 10 woorden nog meer te maken met
de Sinaï Experience? Zijn de 10-woorden specifiek eerder door Hasjem uitgesproken?
De Tora is een groot protest tegen het idee, dat alles maar toevallig gebeurt. Alles heeft zijn bedoeling,
alles heeft zijn betekenis. In de gehele Bijbel loopt dit als een rode draad door de geschiedenis.
De eerste 10-woorden staan ook bekend als de Tien uitspraken: וַיֹּאמֶר אֱֹלהִים, vajomer Elohiem Gen 1:6
waarmee G'd de wereld creëerde. In totaal komen er 10 - scheppingsdaden voor in Genesis 1, die allemaal
aangekondigd worden met de woorden ‘en God zei..’. De tweede keer dat er specifiek 10 woorden zijn
uitgesproken door Hasjem zijn met de 10 woorden op de berg Sinaï.
Wat wil dit ons allemaal zeggen?
Er is hier een bijbelspatroon. Dit houdt in dat G’d door middel van de 10-woorden op de Sinaï hier een
vorm van tikoen “herstel, reparatie”, een rectificatie wilde geven van wat er eens was misgegaan. De
ultieme correctie staat in deze sidra. Een herhaling wat G’d bij het scheppen van de hemelen en aarde
heeft gedaan. Hasjem heeft deze uiltieme Tikoen olam “herstel aan de wereld” voor een derde keer
herhaald toen zijn Roeach werd uitgestort op Sjawoe’ot (Pinksteren) in Jeroesjalajim. Zie Bijbelboek
Mifalot Ha-Shilichiem hoofdstuk 2.
Deze houding vinden wij terug in de letter Samech.
De Hebreeuwse taal kent 22 letters. Jij en ik vertegenwoordigen al die 22 letters in hun karakters en in hun
persoonlijkheden, die allemaal op een bepaald niveau naar Hasjem en zijn Masjiach verwijzen.
De 15de letter van het Hebreeuwse alfabet is: de letter Samech. De (“ )סSamech” heeft de getalswaarde 60
en is een beeld van G’d. G’d drukt Zich in zichtbare vorm in de zichtbare letters uit. G’d deelt Zichzelf mee
in de zichtbare letters. De betekenis van de letter (“ )סsamech” is: “sod “geheim” en de soeka van
Masjiach”.
Je kunt op mij rekenen.
De letter ( )סSamech is het symbool van steun, bescherming en geheugen. Deze letter geeft specifiek
houdingsaspect aan. Wel te verstaan gaat het hier om de houdingsaspect van De Masjiach. Wat heeft dat
te maken met de 10 woorden op de berg Sinaï?
De omtrek van de letter ( )סSamech duidt de Schepper aan en Zijn binnenste duid Zijn schepping aan, die
hij voortdurend ondersteunt, behartigt en beschermt. Door welk middel van de Tora die ons is geven op de
berg Sinaï. Door de weten de geest achter de letter ( )סSamech, zijn wij staat op elkaar kunnen leunen,
steunen en handhaven. De letter ( )סSamech is de onderhouder van alle vormen.
Deze gedachte vinden wij ook terug in de Bijbel.
In het Hebreeuwse Bijbelboek Misjlei/Spreuken 3:18 staat er geschreven over de Tora: “Een boom des
levens is zij voor wie haar tamach (ondersteunen), wie haar vasthouden, zijn gelukkig te prijzen”
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Wij allemaal horen in ons leven een Sinaï Experience te hebben.
Wat is de Sinaï Experience? Door de letter ( )סSamech volledig tot uiting te brengen in onze relatie naar G’d
en naar elkaar. Getuigd de wereld dat wij bij berg Sinaï gestaan hebben en de stem [קול, kol] gehoord
hebben en dat wij daar dagelijks gehoor aan geven. Wat is de Sinaï Experience? De Sinaï Experience is een
transformatie die dagelijks plaats moet vinden in jou, door de geest van Masjiach. Want iemand, die
dagelijks Masjiach support door Zijn Tora uit te voeren, die is werkelijk geen slaaf meer van de zonde, maar
werkelijk een vrij mens.
Jesjoea zegt hier persoonlijk het volgende over: “Dit is mijn mitsva (gebod), dat u ahava (liefde) voor
elkaar hebt, gelijk Ik ahava (liefde) voor jou heb. Niemand heeft grotere ahava, dan hij, die zijn nesjomme
(ziel) inzet voor zijn vrienden. [Bereesjiet 44:33]. Jullie zijn mijn Chaveriem (vrienden), als je shomer
(bewaker) over mijn mitsw’ot (geboden) bent. [Ijov 16:20; Misjlei 18:24]. Niet langer noem ik u niet meer
slaven, want een slaaf weet niet, wat zijn Adon (heer) doet; maar u heb Ik Chaveriem genoemd, omdat Ik
alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u bekend heb gemaakt. [Sjemot 33:11]. Niet jij hebt Mij
uitgekozen, maar Ik heb jou uitgekozen en jou aangewezen, opdat jij zoudt heengaan en vrucht dragen en
uw vrucht zou blijven, opdat Ha-Av (de Vader) u alles geve, wat jij Hem bidt in mijn naam. Dit gebied Ik u,
dat u ahava (liefde) voor elkaar hebt.” – Jochanan/Johannes 15:12-17
VRIJHEID op de stenen tafelen
Het Bijbelboek Exodus zegt,"De tafelen zijn het werk van G’d en het schrift is het schrift van G’d, op de
tafelen gegraveerd (ר֖וּת
ָ) ח." - Exodus 32:16
Het Hebreeuwse woord voor "gegraveerd" kan ook gelezen worden als "vrijheid." - Commentaren uit
Pirkei Avot: "Rabbi Jozua, de zoon van Levi zeide: ... (Exodus 32:16) zegt:" En de stenen tafelen zijn het
werk van G’d, en het schrijven is G’d's schrijven, gegraveerd op de stenen tafelen. Lees niet "gegraveerd"
(charoet), maar "vrijheid" (cheroet) – want voor hun is er geen vrije individualiteit, behalve voor wie zich
bezighoudt met de studie van de Tora ... " - Pirkei Avot 6: 2, aangehaald op Chabad.org
Deze gedachte wordt ook geciteerd door Ja’akov, (Jakob(us), de broer van Jesjoea: "... Maar wie zich
verdiept in de volmaakte Tora, van de Vrijheid (חרות, cheroet), en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige
hoorder, echter als een werkelijk dader, die zal behouden zijn in zijn doen." - Ja’akov 1:25
Vaak wordt er geleerd dat de Tora "slavernij" is. Dit geldt alleen als men de Tora verkeerd interpreteert en
onjuist toepast. Israël is niet vrij geworden toen ze Egypte verlieten. Ze werden werkelijk echt vrij wanneer
ze de Tora persoonlijk zelf accepteerden en zij die gingen toepassen. De Tora is de volledige vrijheid!
Waarom? omdat wij hierdoor dagelijks door de geest van Masjiach vrijgezet kunnen worden. Dit is de
werkelijke samenwerking tussen hemelen en de aarde.

Voetnoot:
-

Pirké Avot (Hebreeuws:  )פרקי אבותis een Misjnatraktaat dat deel uitmaakt van de sectie Neziekien. Avot
wordt vertaald met "vaders/vaderen", een verwijzing naar de wijzen en rabbijnen die hebben geleefd vanaf
de tijd van de tweede tempel tot het einde van de tweede eeuw. Pirké Avot betekent letterlijk Hoofdstukken
van de Vaderen, maar wordt standaard vertaald als Spreuken of Wijsheid der Vaderen.
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Tot slot
Tranformatie
Wij weten nu dat de 10 woorden als model staan voor de gehele wetgeving van de 613 ge- en verboden. Al
deze 613 ge- en verboden zijn in relatie aan ons persoonlijk gegeven door Hasjem, om ons in dit leven hier
op aarde te doen functioneren. Door dagelijks persoonlijk met deze woorden aan de slag te gaan vindt er
elke dag een tranformatie in ons lichaam plaats. Het is een proces. Dit is het hart van een ware Talmied
“leerling, discipel” van Jesjoea.
Het hart van een ware Talmied
Het Hebreeuwse woord voor Talmied “תּלְמִיד
ַ ”, wat leerling betekent. Hier staat in het bijzonder de letter
( )לLamed centraal. Deze Hebreeuwse letter (“ )לLamed” staat o.a. voor het Hebreeuws woord “Lev” wat
“hart” betekent. Met andere woorden de ware defenitie van een ware Talmied is iemand , die van
binnenuit getransformeerd wordt naar het ware karakter van de Masjiach. G’d heeft persoonlijk ons een
kompas gegeven, namelijk: de Tora. In deze Tora staan alle Hebreeuwse letters, die Hasjem hoogst
persoonlijk zelf heeft uitgesproken toen Hij de hemelen en de aarde schiep. Wij allemaal hebben hard deze
letters nodig in hun karakters en in hun persoonlijkheden, omdat ze allemaal op een bepaald niveau naar
Hasjem en zijn Masjiach verwijzen.
Tijdens het leven van Masjiach hier op aarde heeft hij het werk van Mosjé voortgezet. Hij leerde wat onze
voorvaders geleerd is bij de berg Sinaï. Dit is ook wat Keefa persoonlijk moest leren. Een Talmied van
Jesjoea zijn betekent niet altijd, dat je persoonlijk alles snapt. Het geheim is om eerst de bestaande
woorden te begrijpen met het (verstand) en, die vervolgens te transformeren naar je hart, waar de ware
tranformatie plaatsvind. Dit vind plaats op dagelijkse basis in relatie tot Hasjem.
Jesjoea teste persoonlijk Keefa op basis van hun relatie.Jesjoea als zijn rabbijn en meester keek of hij het
echt begrepen had wat een ware Talmied is.
Een ware Talmied moet dit persoonlijk ook leren: "Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zeide
Jesjoea tot Shimon Keefa: Shimon, Bar-Jochanan (zoon van Johannes), hebt jij ahava (liefde) voor mij,
meer dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ken (Ja) Adoni (mijn heer), u heeft da'at (volledige kennis) dat ik
ahava voor u heb. Hij zeide tot hem: Weid mijn lammeren. Hij zeide ten tweede male weder tot hem:
Shimon, zoon van Jochanan, heb jij ahava (liefde) voor mij? En hij zeide tot Hem: Ja Adoni, u heeft Da'at
(volledige kennis) dat ik ahava voor u heb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn rammen. [2 SM 5: 2; Ezechiël 34: 2 Ps
78:71] Hij zeide ten derde male tot hem: Shimon, zoon van Jochanan, hebt jij ahava (liefde) voor mij? Keefa
werd bedroefd, dat Hij voor de derde maal tot hem zeide: hebt jij ahava (liefde) voor mij? En hij zeide tot
Hem: Adoni, Je hebt da'at (volledige Kennis) van alle dingen. Je hebt da'at dat ik ahava (liefde) voor u heb.
Jesjoea zeide tot hem: Weid mijn ooien." – Jochanan/Johannes 21:15-17
שבת שלום- Sjabbat Sjalom,
David Prins
''De Tora die men leert in deze wereld is ijdelheid in vergelijking met de Tora van de Messias." - Midrasj
Kohelet Rabba 11: 7, Soncino Pers Edition
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