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 Parashat	Kie	Tetsee	
Pnee	Ha-Tora	-	Parels	van	de	Tora	

	

Parashat	Shevoea	–	wekelijkse	Schriftlezing	
	
Tora:	Dewariem/Deuteronomium	21:10-25:19																																																																																																																																											
Haftra:	Jeshajahoe/Jesaja:	60:1-22 
Brit	Ha-Chadasha:	Mattai/Mattheus	9:1-7,Luka(s)	24:15-27	 

	

	

Dewariem	21:22-23	is	de	hoofdgedachte!		

KIE	TETSEE	(als	je	uittrekt):“Wanneer	een	iesj	(man)	Chet	(zonde)	heeft	gepleegd,	waarop	misjpat	Mavet	
(doodstraf)	staat,	en	hij	wordt	ter	dood	gebracht	en	jij	hangt	hem	aan	de	etz	(boom).	Want	het	nevelah	
(lijk)	zal	gedurende	de	nacht	niet	aan	de	Etz	blijven,	maar	jij	zult	hem	dezelfde	dag	nog	begraven,	want	de	
talui	(gehangene)	is	onder	de	Kilelat	Elohiem	(vloek	van	Hasjem)	en	jij	zult	het	land	dat	Hasjem	Eloheicha	u	
als	nachalah	(toegewezen	erfenis)	geven	zal,	niet	verontreinigen	[zie	2	Sam.	18:14;	Jochanan	19:31;	Gal.	
3:13].”	-	Vertaalt	uit	de	Orthodox	Jewish	Bible	(OJB)		

De	sod	in	het	het	verhaal?	
	
Kie	Tetsee	is	de	49e	parsja	van	de	Tora,	de	zesde	van	het	vijfde	Tora-boek,	Devariem.	Parsja	Kie	Tetsee	
bestaat	uit	44	parsjiot,	afdelingen	waarvan	2	open	en	42	gesloten	zijn,	telt	110	pesoekiem,	verzen,	1582	
woorden,	5856	letters	en	is	hiermee	de	26	na	langste	parsja.		

Korte	samenvatting		

Als	een	vrouw	krijgsgevangene	wordt	gemaakt	en	een	man	begeert	haar,	dan	zijn	er	tal	van	bepalingen	
over	een	huwelijk	met	haar.	Als	een	man	twee	vrouwen	heeft	en	hij	houdt	van	de	ene	wel	en	van	de	
andere	niet,	dan	moet	hij	toch	de	eerstgeborene	van	de	vrouw	van	wie	hij	niet	houdt,	een	dubbel	erfdeel	
toekennen.	Een	zoon	die	onverbeterlijk	slecht	is,	kan	door	zijn	ouders	bij	de	oudsten	van	de	stad	gebracht	
worden	om	gestenigd	te	worden.	Een	gehangene	moet	dezelfde	dag	begraven	worden.	Een	gevonden	
voorwerp	moet	aan	de	eigenaar	teruggegeven	worden.		

Mannen	en	vrouwen	mogen	niet	kleding	van	het	andere	geslacht	dragen.	Een	vogelnest	mag	je	pas	
leeghalen	als	je	de	moeder	hebt	weggejaagd.	Een	dak	moet	een	borstwering	hebben	en	tweeërlei	zaad	
mag	je	niet	zaaien.	Men	mag	niet	met	tweeërlei	dieren	ploegen	en	wol	en	linnen	mogen	niet	in	hetzelfde	
kledingstuk	voorkomen.	Wetten	over	seksueel	(wan)	gedrag	worden	gedetailleerd	genoemd	en	
huwelijksbeletselen	worden	opgesomd.		
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Reinheid	in	de	legerplaats	wordt	besproken	en	de	slaaf	die	redding	bij	jou	zoekt,	mag	je	niet	uitleveren.	
Rente	mag	je	niet	van	je	broeder	vragen,	wel	van	een	vreemde.	Geloften	moet	je	volbrengen;	beter	is	het	
geen	geloften	op	je	te	nemen.		

Scheiding	is	mogelijk;	de	man	moet	zijn	vrouw	dan	een	scheidsbrief	geven.	Een	pas	getrouwde	man	is	vrij	
van	militaire	dienst	om	zijn	vrouw	gelukkig	te	maken.	Kidnapping	wordt	met	de	dood	bestraft.	Er	worden	
regels	voor	pand-geven	en	–nemen	vermeld.	Ouders	en	kinderen	kunnen	niet	voor	elkaar	bestraft	worden	
en	van	de	oogst	moet	je	wat	achterlaten	voor	de	vreemdeling,	de	weduwe	en	de	wees.	De	rechtspraak	
moet	eerlijk	zijn.	Het	zwagerhuwelijk	wordt	uit	de	doeken	gedaan.	Gewichten	en	maten	moeten	eerlijk	
zijn.	Onthoud	het	gebod	Amalek	van	onder	de	hemel	weg	te	vagen.	

De	sod	in	het	het	verhaal?	
	
Afgelopen	parsashat	Sjoftiem	"rechters"	hebben	we	o.a.	stil	gestaan	bij	wat	de	Misjpat	Tsedek	
(rechtvaardig	rechtspreken)	is	en	inhoudt.	
	
In	de	parashat	Kie	Tetsee	“als	je	uittrekt”	van	deze	week	zien	we	de	uitwerking	nog	meer	geboden,	die	
betreking	hebben	over	leven	en	dood.	In	deze	parashat	zien	we	interessante	dingen	voorbij	komen	zoals	
het	eerstgeboorterecht.	Zie	Dewarim	21:15,	maar	ook	het	verhaal	over	de	weerspannige	zoon,	die	met	
uiterste	noodzaak	de	doodstraf	ontvangt.	
	
Wat	heeft	Kilelat	Elohim	(vloek	van	G-d)	nou	in	het	bijzonder	te	maken	met	Hem,	die	aan	de	boom	hangt?	
	
Want	het	nevelah	(lijk)	zal	gedurende	de	nacht	niet	aan	de	Etz	(boom)	blijven,	maar	gij	zult	hem	dezelfde	
dag	nog	begraven,	want	de	talui	(gehangene)	is	onder	de	Kilelat	Elohim	(vloek	van	Hasjem)	en	gij	zult	het	
land	dat	Hashem	Elohecha	u	als	nachalah	(toegewezen	erfenis)	geven	zal,	niet	verontreinigen.	-	Devarim	
21:23		
	
Commentaar	van	Rasjie:		עץ על אתו ותלית [en	zo	er	in	een	man	een	zonde	verdient	de	VONNIS	VAN	DE	DOOD]	GIJ	
ZULT	HEM	HANGEN	AAN	EEN	BOOM	-	Onze	rabbijnen	zeiden:	Al	degenen	die	tot	de	dood	veroordeeld	werden	door	
steniging	worden	moeten	achteraf	worden	opgehangen,	want	het	(v.	23)	wordt	hier	gezegd	"voor	de	vloek	van	G-d	
eindigt	opknoping",	en	we	krijgen	te	horen	dat	iemand	die	G-d	vervloekt	wordt	gestraft	met	steniging	(zie	Leviticus	
24:	15-16;	Talmoed	Sanhedrin	45b)	

	Goddelijke	de	van	aantasting	een	is	zeggen,	wil	dat	-קללת	אלהים	door	is	gehangene	een	HIJ	WANT תלוי אלהים קללת י
Koning,	voor	de	mens	naar	Zijn	beeld	gemaakt	en	de	Israëlieten	die	Zijn	kinderen	zijn.	Een	gelijkenis!	Het	kan	worden	
vergeleken	met	het	geval	van	twee	tweelingbroers	die	zeer	sterk	op	elkaar	leken:	één	werd	koning	en	de	andere	
werd	gearresteerd	voor	diefstal	en	werd	opgehangen.	Wie	zag	hem	aan	de	galg,	dacht	dat	de	koning	werd	
opgehangen	(Talmoed	Sanhedrin	46b).	
	
Nadat	de	persoon	tot	de	dood	veroordeeld	werden,	door	middel	door	steniging		moet	achteraf	worden	
opgehangen	aan	de	boom.	De	vraag	die	wij	ons	moeten	afvragen	is	waarom	Jesjoea	levend	aan	de	boom	
werd	gehangen?		
	
	
Voetnoot:		
	

- Rasjie,	Hebreeuws	acroniem	van:	Rabbi	Sjlomo	Jitschaki	(Troyes,	1040	–	aldaar,	1105)	was	een	Franse	
rabbijn	uit	de	Middeleeuwen,	die	tot	op	de	dag	van	vandaag	wordt	beschouwd	als	een	van	de	
belangwekkendste	verklaarders	van	de	Tenach	en	Talmoed.	
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Dit	brengt	ons	bij	de	volgende	vraag?	Waarom	was	Yeshua	niet	gestenigd	zoals	in	die	tijd	veel	gebeurde?	
	
Zie	Leviticus	24:	15-16;	Talmoed	Sanhedrin	45b	Denk	bijvoorbeeld	aan	het	verhaal	van	Zefanja	(Stefanus).	
Zie	Mifalot	ha-Shilichiem/Handelingen	6:8-15	
	
Een	belangrijke	bron	uit	de	eerste	en	tweede	eeuw	van	de	gangbare	jaartelling		geeft	ons	het	antwoord.	In	
Megillot	Jehoeda	(de	rol	van	Jehoeda).	Dit	is	een	document,	waar	vermeld	wordt	dat	in	de	eerste	en	
tweede	eeuw	de	gewoonte	in	Israël	was	de	Tora	Wet	van	Dewarim	21:22-23	anders	toe	te	passen.De	
persoon	in	kwestie	werdt	aan	de	boom	gehangen	terwijl	hij	nog	leefde.			
	
Er	zijn	in	het	Jodendom	twee	specifieke	zaken,	waarom	men	iemand	levend	aan	de	boom	liet	hangen	
(kruisigen).	Stenigen	gebeurde	ook,	maar	deed	men	meer	met	andere	zaken	van	zondigen.	
	
Om	aan	de	boom	te	hangen	moest	je	in	de	ogen	van	het	volk	aan	Chilloel	Hasjem	(blasfemie	tegen	
Hasjem)	hebben	gedaan.	Want	zo	staat	er	in	de	Tora	hoe	men	met	afgoderij	moet	omgaan.	Door	
ophanging	werd	de	persoon	een	vloek,	omdat	hij	Kilelat	Elohim	(vloek	van	G’d)	op	hem	kreeg.	
	
Iemand	aan	de	boom	hangen	gebeurt	om	twee	reden:	
	
-	blasfemie	
-	iemand	die	aan	onvergeeflijke	zonde	doet.	Dit	heeft	tot	relatie	met	een	vorm	van	blasfemie.	
	
Definitie	blasfemie	Godslastering	of	blasfemie	(uit	het	Oudgrieks:	βλασφημία)	is	letterlijk	het	
kwaadspreken	van	iemands	god	of	van	aan	de	goden	gewijde	zaken.	Dit	kan	het	bespotten	van	een	god	of	
opperwezen	zijn	of	van	godsdienstige	tradities,	door	gesproken	woord,	geschrift	of	door	andere	uitingen.	
	
Waarom	moest	Jesjoea	aan	de	boom?			
	
De	reden	dat	Jesjoea	werd	opgehangen	is	dat	Hij	beschuldigd	werd	van	Chilloel	Hasjem	-	blasfemie	tegen	
Hasjem	door	de	volgende	gebeurtenis:	“En,	nadat	begonnen	in	een	Siraa	(boot)	stak	Rebbe,	Melech	Ha-
Masjiach	over		[naar	de	andere	kant	van	het	meer]	en	kwam	in	zijn	eigen	shtetl.En	Hinei!	Ze	brachten	
Rebbe,	Melech	Ha-Masjiach	een	lamme	liggende	op	een	mat.	Na	hun	Emoena	(geloof,vertrouwen)	te	
hebben	gezien,	zei	hij	tegen	de	verlamde,	CHAZAK!	(Wees	sterk!)	Šelicha	(vergiffenis)	wordt	toegekend	op	
uw	averos	(zonden)!	En	Hinei!	Sommige	van	de	Sofriem	(schrijfers)	zeiden	in	zichzelven:	Deze	verbindt	
Chilloel	Hasjem!	[Lev.	22:32]	En	Rebbe,	Melech	Ha-Masjiach,	hun	gedachten	kenende,	zeide:	Waarom	denk	
je	ra'aa	(kwaad)	in	uw	levavot	(harten)?	Want	wat	is	makkelijker,	om	te	zeggen:	Uw	zonden	zijn	vergeven,	
of	te	zeggen:	Sta	op	en	wandel?	Maar	opdat	gij	Da'at	(Kennis	van	Hasjem)	dat	de	Ben	Ha-Adam	[Masjiach]	
heeft	samchoet	(autoriteit)	op	aarde	om	Šelicha	(vergiffenis)	op	chattaim	(zonden)	uit	te	spreken.	
Masjiach	verklaarde	toen	tot	de	verlamde:	Sta	op,	neem	uw	mat	en	ga	naar	uw	Beet	(huis).	En	als	gevolg,	
ging	hij	weg	naar	zijn	huis.”–	Mattai/	Mattheüs 9:1-7	

De	Masjiach	is	de	enige	Tsadiek	(rechtgvaardige)	waar	ons	geloof	op	rust.	Alleen	de	Masjiach	heeft	het	
recht	om	te	zeggen	je	zonden	zijn	vergeven.		
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De	echte	weerspannige	zoon	erkend	zijn	straf	

In	de	ogen	van	het	volk	is	de	zonde	Chilloel	Hasjem	onvergeeflijk	en	daarom	moest	de	Tora	
(instructie,onderwijs)	in	werking	worden	gezet.	Dit	is	toegestaan	door	Hasjem,	zodat	wat	de	profeten	
hebben	voorzegt	hebben	zal	gebeuren,	omdat	onze	Masjiach	in	het	openbaar	voor	ons	verzoening	kon	
doen.	

Denk	in	het	bijzonder	nog	even	aan	het	commentaar	van	Rasjie	over	de	gelijkenis!	Het	geval	van	twee	
tweelingbroers	die	zeer	sterk	op	elkaar	leken:	één	werd	koning	en	de	andere	werd	gearresteerd	voor	
diefstal	en	werd	opgehangen.		

Het	was	de	echte	weerspannige	zoon,	die	aan	de	boom	moest	erkenen	wie	echt	rechtvaardig	was:	“En	er	
was	ook	een	opschrift	boven	hem,	dit	is	Ha-melech	Ha-Jehoediem	(Koning	der	Joden).	En	een	van	de	
posja'iem	(criminelen,	Jesaja	53:12)	te	zijn	opgehangen	met	hem	sprak	Chilloel	Hasjem	gadfanoet	
(blasfemie	tegen	Hasjem)	tegen	hem,	zeggende:	ben	jij	niet	de	Rebbe	Melech	Ha-Masjiach?	Bespaar	jezelf	
en	ons.	Maar	de	andere	antwoordde	en	zeide,	hem	bestraffende:	Heb	jij	geen	jirat	Shomajim	(eerbied,	
angst,	vrees,	ontzag)?	nu	gij	hetzelfde	gezar	dien	(uitspraak)	van	harshaah	(veroordeeld	als	schuldig)	
ontvangen	hebben?	En	dit	is	een	rechtvaardig	gizar	dien	(uitspraak)	tegen	ons,	want	wij	verdienen	wat	we	
krijgen	voor	onze	ma'asiem	(daden),	maar	deze	deed	niets	raa	(kwaad).	En	hij	zei,Jesjoea,	denk	aan	mij	
wanneer	u	in	uw	Malchoet	(Koningrijk	koninklijke	majesteit)	komt.	En	Rebbe,	Melech	Ha-Masjiach	zeide	
tot	hem:	amen,	Ik	zeg	u,	ha-jom	(vandaag)	bent	jij	met	mij	in	Gan	Eden.”-	Luka(s)	23:38-43	

Denk	nog	even	terug	aan	het	verhaal	waar	we	begonnen	van	de	twee	vrouwen	van	wie	de	ene	bemint	was	
en	de	andere	niet.	Het	dubbele	deel	(eerstgeboorterecht)	ging	automatisch	naar	de	eerstgeboren	zoon.	Zie	
Dewarim	21:15-17	

Bechor	betekent	niet	alleen	eerstgeborne.	wie	bechor	is	krijgt	alle	erfrechten	en	de	autoriteit.	Onze	
Masjiach	is	de	bechor	(eerstgeborne).	Dit	betekent	dat	hij	automatsich	beschikt	over	alle	erfrechten	en	
autoriteiten,	die	in	de	hemelen	en	op	aarde	zijn.	Dit	geeft	Hem	het	het	recht	om	het	leven	te	geven	en	
weer	af	te	nemen.	Hij	beschrikt	over	alles!		

Rav	Sja’oel	was	niet	zomaar	iemand;	hij	was	persoonlijk	opgeleid	als	een	talmied	(leerling)	aan	de	voeten	
van	zijn	rabbi	ook	wel	raban	genoemd,	Gamaliël	(Hand.	22:3).	Gamaliël	I	de	Oudere	(Hebreeuws:	הזקן 
	de	in	geleerde	Joods	een	was	Jeruzalem)	van	vernietiging	de	voor	jaar	18	(gestorven	Gamliël)	,רבן גמליאל
Tora.	Gamaliël	behoorde	tot	de	Farizeeën	en	voorts	tot	de	School	van	Hillel.	Gamaliël	was	neutraal	in	het	
oordeel	tegen	de	eerste	Messiaanse	gelovigen	in	Jesjoea	(Handelingen	5:26-39).		

Achter	de	tekst	van	de	Tora	en	de	geopenbaarde	kennis	ligt	een	diepere	wetenschap,	omtrent	het	wezen	
van	alle	verschijnselen	verborgen.	De	verdieping	van	kennis	in	de	geheimenissen	gods	werkt	als	een	
geestelijke	lamp,	die	ook	een	daaropvolgende	gebedsoefening	veel	meer	diepgang	geeft.	Het	is	alsof	er	
een	nieuwe	persoonlijkheidsdimensie	wordt	aangeboord,	waarbij	men	ware	diepgang	voelt.		
	
De	wereld	werd	geschapen,	maar	alleen	voor	de	Messias.	"[Babylonische	Talmoed,	Sanhedrin	98b]	

Voetnoot:		

- Chilloel	Hasjem	-	blasfemie	tegen	Hasjem	(de	Naam).	
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De	“Geheimenissen	Gods".	Schrijvend	aan	de	Korintiërs	zegt	Rav	Sja’oel	hier	het	volgende	over:	“Zo	moet	
men	ons	beschouwen:	als	dienaren	van	Masjiach,	aan	wie	het	beheer	van	de	geheimenissen	Gods	is	
toevertrouwd".	(1	Kor.	4:1).	
	
Rav	Sja’oel	kende	alle	geheimen	van	de	geschriften	en	wist	dit	op	een	juiste	wijze	te	interpreteren.	Juist	
daarom	heeft	hij	het	opschreven.	De	brief	naar	Kolosse	was	een	oude	stad	in	Phrygië,	een	streek	in	Klein-
Azië,	het	huidige	Turkije.		

In	Kolosse	woonden	naast	de	oorspronkelijke	Phrygiers	ook	Griekse	kolonisten	en	Joden.	Dit	als	
belangrijk	onderwijs	voor	de	kinderen	van	Masjiach,	die	daar	woonden:	“Rebbe,	Melech	Ha-Masjiach	is	
de	Demoet	(verschijning)	(Bereesjiet	1:	26-27;Fil	2:	6)	van	de	onzichtbare	G’d,	de	Bechor	(eerstgeborene)	
[Psalm	89:27],	de	joresj	(erfgenaam)	van	kol	ha-nivrah	(de	hele	schepping),want	in	Hem	zijn	alle	dingen	in	
Shomajim	(hemelen)	en	Ha'aretz	(de	aarde)	het	zichtbare	en	het	nistar	(verborgen),	zijn	gemaakt	hetzij	
tronen,	hetzij	heerschappijen,	hetzij	overheden	of	autoriteiten,	alle	dingen	door	Hem	en	tot	Hem	zijn	
gecreëerd.	[Psalm	33:	6]	En	de	Masjiach	is	voor	alle	dingen,	en	alle	dingen	in	Masjiach	hebben	hun	bestaan	
in	Hem;	[Mishle	8:	23-27;	30:	4].En	de	Masjiach	is	de	Rosj	(het	hoofd)	[Mishle	8:22;	30:	4]	van	het	Gevijah	
(lichaam)	[Bereshit	47:18;	Psalm	16:	9-10;	Jes	53:11;	Job	19:	25-27],	en	het	lichaam	(nevilah,	Devarim	21:23)	is	
Masjiach	de	gemeente.	Masjiach	is	de	reshit,	de	Bechor	uit	de	Mesiem	(doden),	dat	de	Messias	is	in	alles	
bij	uitstek	de	eerste.	[Psalm	89:27].”-	Kolossenzen	1:15-18	

Het	doel	van	de	Masjiach	wordt	ons	al	vermeld	in	de	Tora,	geschriften	en	de	profeten:	"Alle	profeten	
profeteerden	alleen	van	de	dagen	van	de	Messias."	[Babylonische	Talmoed,	Sanhedrin	99a]	

Deze	verschillende	profetieën	uit	de	Tenach	zijn	door	Hasjem	vastgelegd.	Hasjem	heeft	ons	persoonlijk	
bronnen	gegeven	zoals:	Talmoed,	Misjna	en	Zohar	en	nog	veel	meer,	om	ons	Zijn	woord	juist	te	kunnen	
interpreteren.	Wij	vinden	in	de	geschriften	de	titels	Masjiach	of	Melech	Ha-Masjiach	(de	Koning	Messias).	
Deze	titels	zijn	gereserveerd	voor	de	Joodse	leider,	die	Israël	zal	verlossen	in	het	einde	der	dagen.		

De	Messias	zal	verzoening	voor	ons	bewerken	
	
De	Masjiach	zal	door	zichzelf	te	vernederen	verlossing	brengen	voor	zijn	volk.	Dit	juk	heeft	hij	vanaf	het	
begin	al	op	zich	genomen	en	op	aarde	heeft	hij	dit	alles	volbracht!		
	
De	zohar	verteld	ons	het	volgende:	“De	Heilige,	gezegend	zij	Hij,	zal	hem	(de	Messias)	in	detail	vertellen	
wat	Hem	zal	overkomen	...	hun	zonden	zal	ertoe	leiden	dat	u	gebukt	gaat	onder	een	juk	van	ijzer	en	het	zal	
u	maken	als	een	kalf	wiens	ogen	dof	worden	met	lijden	en	het	zal	je	geest	verstikken	als	een	juk,	en	
vanwege	hun	zonden	zal	je	tong	aan	je	gehemelte	vastkleven.	Bent	u	bereid	om	zulke	dingen	te	
verduren?...	de	Messias	zal	zeggen:	'Meester	van	het	heelal	met	vreugde	in	mijn	ziel	en	blijdschap	in	mijn	
hart	neem	ik	dit	lijden	op	mij	met	dien	verstande	dat	niet	één	persoon	in	Israel	zal	vergaan,	zodat	niet	
alleen	degenen	die		in	mijn	dagen	leven	worden	gered,	maar	ook	degenen	die	dood	zijn,	die	van	de	dagen	
overleden	van	Adam	tot	aan	de	tijd	van	de	verlossing”	[Pesikta	Rabbati,	Piska	36,1.;	Zohar	II.	212a].	
	
	
Voetnoot:		
	

- De	Talmoed	Hebreeuws:	(תלמוד)	(=	mondelinge	leer)	is	na	de	Tenach.	Het	belangrijkste	boek	binnen	het	
jodendom.	Het	bevat	de	commentaren	van	belangrijke	rabbijnen	en	andere	schriftgeleerden	op	de	Tenach.	
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De	Midrasj	verteld	ons	het	volgende:	“Hun	zonden	zullen	op	jou	zijn	als	een	ijzeren	juk.	Zij	zullen	je	geest	
verstikken.	Hun	zonden	zal	je	tong	aan	je	gehemelte	vastkleven.	Aanvaard	je	dit?	Indien	niet	dan	zal	ik	deze	
verordening	van	je	afnemen.	De	Masjiach	antwoordde:	Adon	Olam,	hoe	lang	zal	dit	duren?	Hasjem	
antwoordt:	Efraijim	(Joseef),	Mijn	ware	Masjiach,	vanaf	de	zes	dagen	der	schepping	heb	jij	deze	
verordening	op	je	genomen.	Op	dit	moment	is	jouw	pijn	Mijn	pijn.	De	Masjiach	antwoordt:	Adon	Olam,	ik	
aanvaard	dit	met	blijdschap	in	mijn	ziel	en	vreugde	in	mijn	hart,	opdat	niemand	uit	het	huis	van	Jisra’eel	
verloren	zou	gaan.	Niet	alleen	voor	de	levenden	maar	ook	voor	de	doden.	Het	is	genoeg	dat	de	knecht	als	
de	Meester	is”		[Midrasj	Peskita	Rabba	36].	
	
De	Pesiqta	Rabbati	pagina	161a	verteld	ons	het	volgende:"Satan	zei	voor	de	Heilige,	gezegend	zij	Hij,	
'Meester	van	de	wereld!	Het	licht	dat	is	verborgen	onder	uw	troon	van	Glorie,	voor	wie	is	het?'	Hij	zei	
tegen	hem:	'Voor	hem	die	u	de	rug	toekeert	en	u	te	schande	zet,	en	schaamte	op	je	gezicht.	'hij	(Satan)	zei	
tegen	hem:'	Meester	van	de	wereld!	toon	Hem	aan	mij.	'hij	zei	tegen	hem:'	Kom	en	zie	hem.Toen	Satan	de	
Messias	zag,	beefde	hij	en	viel	op	zijn	gezicht	en	zei:	'Waarlijk,	dit	is	de	Messias,	die	in	de	toekomst	mij	en	
al	de	vorsten	van	de	naties	van	de	wereld	in	de	Gehenna	zal	werpen.	[Pesiqta	Rabbati	pagina	161a].	

Zij	stonden	met	een	blik	van	agmat	nefesj		
	
Onze	ogen	moeten	in	onze	dagen	dagelijks	geopend	worden,	om	te	er	en	herkennen	wie	Rebbe,	Melech	
Ha-Masjiach	in	werkelijkheid	is:	“En	het	geschiedde,	terwijl	zij	daarover	spraken	en	van	gedachten	
wisselden,	dat	Rebbe	Melech	Ha-Masjiach	in	de	buurt	bij	hen	kwam	en	met	hen	mee	ging.Maar	hun	ogen	
waren	bevangen,	zodat	zij	Hem	niet	herkenden.	Rebbe,	Melech	Ha-Masjiach	zeide	tot	hen:	Wat	zijn	dit	
voor	dvariem	(woorden,gesprekken),	die	jullie	al	wandelende	met	elkaar	uitwisselden?	En	zij	stonden	met	
een	blik	van	agmat	nefesj	(gebroken	ziel,hart).Eén	dan	van	hen,	genaamd	Kleopa,	antwoordde	en	zeide	tot	
Hem:	Ben	jij	de	enige	vreemdeling	in	Jeruzalem,	dat	je	niet	weet	wat	daar	deze	dagen	gebeurd	is?	En	Hij	
zeide	tot	hen:	Welke?	Zij	zeiden	tot	Hem:	De	dingen	over	Yeshua	van	Natzeret,	die	een	man,	een	navie	
(profeet),	krachtig	in	Ma'ase	(daad,werk)	en	in	dvar	(woord)	voor	Hasjem	en	geheel	Ha'am	(het	volk)	was,	
en	hoe	Hem	onze	Rashei	Ha-kohaniem	(hoofd	van	de	kohanim)	en	minhag’iem	(oversten,douane)	
overgegeven	hebben	aan	het	oordeel	van	de	misjpat	Mavet	(veroordeling	tot	de	doodstraf)	en	hingen	zij	
hem	aan	Ha-Etz.	[Deut.	21:23]	Wij	echter	leefden	in	de	hoop,	dat	Hij	de	Ge’oela	(verlossing)	van	Israël	zou	
brengen.	en	naast	dit	alles,	is	het	nu	ha-jom	Ha-shlishi	(de	derde	dag)	vibahlt	(sinds)	deze	dingen	hebben	
plaatsvonden.”-	Luka(s)	24:15-21	
	
De	wijze	woorden	van	onze	Masjiach:	“En	Masjiach	zeide	tot	hen:	O	dwazen	en	tragen	in	lev	(hart)	aan	
emoena	in	alles	wat	de	nevi’iem	(profeten)	gesproken	hebben.	Was	het	niet	nodig	dat	de	Rebbe,	Melech	
Ha-Masjiach	deze	dingen	zal	lijden,	om	in	Zijn	kavod	(eer)	in	te	gaan?	En	begonnen	hebbende	van	Mosjé	
Rabbenoe	(Tora)	en	uit	alle	nevi’iem	(profeten),	legde	hij	ze	uit	in	alle	Kitvei	Ha-kodesj	(heilige	
geschriften),	die	op	Hem	betrekking	had.	[Bereesjiet	3:15;	Bemidbar	21:	9;	Deut.	18:15;	Jesaja	7:14;	9:	6;	40:	
10,11;	53;	Jechezkel	34:23;	Daniel	9:24;	Psalm	22;	Maleachi	3:	1].”	-	Luka	24:25-27	

	

Voetnoot:		
	

- Gehenna	(Hebreeuws:	גהנם ,גהנום,	Aramees	גִַהנָא)	is	afgeleid	van	de	naam	van	het	smalle,	rotsachtige	Dal	van	
Hinnom	(Hebreeuws:	Gej	Hinnom,	een	afkorting	van	בן הינום	גיא,	Gej	Ben-Hinnom,	het	dal	van	de	zonen	van	
Hinnom),	ten	zuiden	van	Jeruzalem	en	wordt	ook	wel	in	het	Nederlands	vertaald	als	hel.	In	de	Joodse	
rabbijnse	literatuur	is	de	Gehenna	is	een	bestemming	van	de	goddelozen.	Dit	is	de	verblijfplaats	van	de	
doden,	waar	Hasjem	niet	is.	
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Joseef	een	prototype	van	Masjiach	

In	de	tekst	van	Devarim	21:23	komt	duidelijk	naar	voren	de	boom.	Het	Hebreeuwse	woord	voor	boom	is	
Etz.	Dit	woord	heeft	dezelfde	letterwaarde	als	de	naam	Joseef.	Het	is	niet	voor	niets	dat	een	bijnaam	van	
Masjiach	de	Messias	ben	Joseef	"de	lijdende	messias"	is.	Joseef	is	een	prototype	van	Masjiach.	Joseef	heeft	
veel	geleden	in	zijn	persoonlijke	leven	en	ook	hij	was	een	lange	tijd	niet	herkenbaar	voor	zijn	broers,	maar	
in	zijn	vaders	laatste	dagen	maakte	hij	zich	aan	hun	bekend	en	werdt	hij	erkend	en	aangenomen	als	hun	
verlosser.		

Joseef	wordt	gebruikt	ter	verduidelijking	voor	de	rol	van	de	Masjiach	in	de	Talmoed!	

"Wat	is	de	oorzaak	van	de	rouw	(Zacharia	8:10)?	Het	is	goed	volgens	hem	die	uitlegt	wat	de	oorzaak	is	van	
het	doden	van	de	Messias,	de	zoon	van	Jozef,	zoals	er	geschreven	staat:"	"En	zij	zullen	Mij	aanschouwen,	
Dien	zij	doorstoken	hebben;	en	zij	zullen	treuren	voor	hem	als	één	rouwklage	over	zijn	enige	zoon	'"	

De	Talmoed	verteld	ons	hier	het	volgende	over:	“De	rabbijnen	hebben	geleerd,	de	Heilige,	gezegend	is	Hij	
zal	zeggen	tegen	de	Messias	ben	David,	moge	Hij	binnenkort	snel	onthuld	worden	in	onze	dagen.	'Vraag	
aan	Mij	alles	en	Ik	zal	het	je	geven.'	Want	er	is	geschreven,	Adonaj	zei	tegen	mij:	'Gij	zijt	mijn	zoon,	Ik	heb	u	
heden	verwekt.	Vraag	Mij	en	Ik	zal	u	de	goim	(volken)	voor	uw	erfdeel	geven	(Psalm	2:	7-8).'	En	wanneer	hij	
zal	zien	dat	de	Messias	ben	Jozef	zal	worden	gedood,	zal	hij	zeggen	voor	hem,	'Meester	van	de	wereld!	ik	
vraag	niets	van	u,	behalve	het	leven.'	Hasjem	zal	tegen	hem	zeggen:	'Zelfs	voordat	je	zei,	"leven",	jouw	
vader	David	heeft	geprofeteerd	over	u,	zoals	er	staat	geschreven:	'Hij	vroeg	het	leven	van	u,	Gij	hebt	het	
hem	gegeven.(Psalm	21:	5).”[Babylonische	Talmoed,	Soeka	52a].	

De	autoriteit	van	van	Masjiach:	“Masjiach	heeft	ons	verlost	van	de	kelalah	(vloek)	van	de	Tora	door	voor	
ons	een	vloek	te	worden;	want	er	staat	geschreven:	"Kilelat	Elohim	(vloek	van	Hasjem)	is	op	het	nevelah	
(lijk),	die	werdt	opgehangen	aan	de	Etz	(boom)"	Devarim	21:23)	-	Galatia/Galaten	3:13	
	
Dit	vers	verklaard	ons	dat	Hasjem	de	Kilelat	Elohim	(vloek	van	G-d)	van	de	hele	mensheid	op	Hem	
(Masjiach)	heeft	gelegd.	Denk	aan	eerdere	bronnen	die	zijn	genoemd	zoals:	Pesikta	Rabbati,	Piska	36,1.;	
Zohar	II.	212a,	Midrash	Peskita	Rabba	36.		
	
Door	al	deze	nieuwe	informatie	kunnen	wij	nu	begrijpen	wat	de	volgende	zin	ons	duidelijk	probeert	te	
maken:	“Opdat	de	Beracha	(zegen)	van	Avraham	Avinoe	aan	de	goim	(volken)	zou	komen	door	Masjiach	
Yeshua,	opdat	wij	de	havtachah	(belofde)	van	de	Roeach	HaKodesj	zouden	ontvangen	via	emoena	(geloof	
en	vertrouwen	in	Hasjem).-	Galatia/Galaten	3:14	
	
Alles	heeft	te	maken	in	ons	leven	welke	autoriteit	wij	aan	onze	Masjiach	toerekenen.		

Rav	Sja’oel	begreep	dit	als	de	beste,	want	hij	greep	net	als	Ja'akov	avinoe	naar	de	hiel	van	de	Masjiach	
en	vond	Hem:	“Maar	niet	langer	ik	,	die	leeft,	maar	Masjiach	leeft	in	mij.	En	voor	zover	ik	leef	leef	ik	in	het	
basar	(vlees).	Maar	ik	leef	ik	door	emoena	(geloof,vertrouwen)	in	de	Ben	Ha-Elohiem	[Masjiach],	die	mij	
met	ahava	(liefde)	voor	mij	en	zichzelf	heeft	overgegeven,	vanwege	mij.”-	Galatia/Galaten	2:20	
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Tot	slot	

We	leven	nu	in	de	maand	Eloel.	In	de	maand	Eloel	staat	vergeving	centraal.Er	is	een	nieuwe	begin	voor	wie	
vergeving	ontvangt.	Onze	Masjiach	heeft	zich	vrijwillig	laten	afwijzen,	vernederen	en	zich	laten	schamen	
door	anderen.Hij	werd	beschuldigd	van	de	valse	beschuldiging	van	Chilloel	Hasjem	(blasfemie	tegen	
Hasjem),	waardoor	hij	een	Kilelat	Elohiem	(vloek	van	Hasjem)	ontving	en	aan	de	boom	werd	gehangen.	

De	maand	van	Eloel	en	Selichot	
	
De	maand	van	Eloel	is	een	seizoen,	om	een	nieuw	hoofdstuk	in	je	persoonlijk	leven	te	gaan	beginnen.	Niet	
alleen	met	Hasjem,	maar	onder	elkaar.	Denk	aan	je	gezin,	familie,	de	gemeenschap	waar	je	toebehoort	
enz.	Stel	jezelf	in	deze	dagen	de	vraag	wie	heb	ik	persoonlijk	afgewezen,	wie	heb	ik	vernederd?	Voor	wie	
schaamde	ik	mij	afgelopen	jaar?	Ga	in	deze	dagen	naar	deze	personen	toe	en	geef	hun	het	geschenk	van	
leven.	Dit	cadeau	is	namelijk	aan	jou	gegeven	voor	niets!!!	Daarom	zijn	jij	en	ik	het	verplicht	het	te	geven	
aan	deze	wereld	voor	niets.			

Onze	Masjiach	is	Adon	Ha-Katzir:	“Toen	zeide	Hij	(Rebbe,	Melech	Ha-Masjiach)	tot	zijn	talmidiem	
(leerlingen):	De	Katzir	(oogst)	is	wel	groot,	maar	de	kotzerim	(oogstmachines)	zijn	er	weinig.	Bidt	daarom	
tot	Adon	Ha-Katzir	(heer	van	de	oogst),dat	Hij	oogstmachines	uitzende	in	zijn	oogst.”-	Mat.	9:37-38	

Eloel	is	een	goede	tijd	voor	bekering	van	alle	soorten	...	op	individueel	niveau,	nationaal	en	globaal	niveau.	
En	de	wetenschap	-	of	liever	de	kunst	-	van	teshuva,	'berouw',	gaat	niet	alleen,	om	het	wegnemen	van	
'zonde'	van	negatieve	acties.	Ware	berouw	is	constant,	dagelijkse	geestelijke	groei.	Binnen	de	hartslag	van	
de	hele	schepping	slaat	een	gevoel	van	dankbaarheid	en	nederigheid	in	harmonie,	voortdurend	ontzag	en	
wonder	van	de	grootheid	van	de	Schepper.	De	bekering	van	Eloel	manifesteert	zich	door	het	verlangen,	om	
de	erkenning	van	onze	relatie	met	G’d	te	verdiepen;	Elke	dag	dichter	bij	Hem	groeien.	

	
	

		,Sjalom	Sjabbat -שבת שלום 
	David	Prins		

	
	
	

“Shev'im	Panim	l'Tora	De	Tora	heeft	zeventig	gezichten”	-	Bamidbar	Raba	13:15	

	


