Joods Messiaanse Gemeente ''Beit Nitzachon''
Parasha:  םמ ּשפ םִטיםMishpatim “Oordelen”
Het geheim van dienen
Parashat Shevoea – wekelijkse Schriftlezing
Torah: Shemoth: 21:1 – 24:18, Dwariem
18:9-14
Haftarah: Jeremijahoe 34:8-22,33:25-26
Brit haChadashah: Mifalot hashilichiem
8:4-22,13:6-12 & 19:11-20

Shemoth/Exodus 22:18-20 is de kerntekst!
“Een tovenares mekhashefah (heks, tovenares) zult gij niet in leven laten. Kol
shochev (Al wie met een) behemah (dier) gemeenschap heeft, zal zeker der dood
gebracht worden.''
Wie aan de goden offert, behalve aan (Hashem) de Here alleen, zal met de ban
(vernietigd) geslagen worden." Shemoth/Exodus 22:18-20 NBG 1951
De sod / geheimenis in het het verhaal?
Afgelopen parsasha (Jithro) hebben we o.a. stil bij Moshe die samen met de
benee Jisrael de tien Woorden ( עשרת הדברות- asèrèt hadiwrot) in ontvangst nam
bij de berg Chorev.
Ook hebben we stil gestaan bij de schoonvader van Moshe 'Jithro' die moest
erkennen, dat Elohim de enige ware G-d was en is. (Gelijk aan: Mi kamocha
b'elim Adonai Shemoth/Exodus 15:11)
Comentaar:
''De woorden wa-yihad Jithro (Shemoth/Exodus 18.9) worden in het algemeen
vertaald met "en Jithro verheugde zich" en wordt door de Talmoedisten geinterperteerd
als "Hij besneed zichzelf"of "Hij voelde een angel in zijn vlees" Bij de wisseling van de chet
( )חen de hee ( )הwordt zin wa-yihad anders gelezen namelijk "Hij werd een jood" (Tan:
Jithro, 5).''
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Een waarschuwing tegen afgodendienst!
“Een tovenares mekhashefah (heks, tovenares) zult gij niet in leven laten. Kol
shochev (Al wie met een) behemah (dier) gemeenschap heeft, zal zeker der dood
gebracht worden. Wie aan de goden offert, behalve aan (Hashem) de Here alleen, zal
met de ban (vernietigd) geslagen worden." Shemoth/Exodus 22:18-20 NBG 1951
Opmerkelijk is, dat het werkwoord "tovenaars" in het Hebreeuws oorspronkelijk
als vrouwlijk enkelvoud staat geschreven. Maar op andere plaatsen in de Bijbel
wordt hetzelde werkwoord als mannelijk geschreven. (Exod. 7:11; Deut. 18:10; 2
kron. 33:6; Dan. 2:2; Mal. 3:5 mannelijk 3x meervoud en 2x enkelvoud).
Rashi ïnterpreteerd het werkwoord Mekhashefah (heks, tovenares) in de tekst
Shemoth/Exodus 22:18, als mannelijk en vrouwlijk, dit vanwege het feit dat op
andere plaatsen in de Bijbel het hetzelde werkwoord als mannelijk wordt
geschreven.
Dat betekent dat man en vrouw beide in staat zijn, om afgodendienst te
bedrijven! Volharding in afgoderij betekent: 'conseqenties'. Net als Adam &
Chavah in Gan Eden (hof van Eden) hun conseqenties moesten dragen!
Wat is afgodendienst?
De defenitie van afgodendienst is : Macht uitoefenen doormiddel van het bedrijven
van o.a. hekserij en het aanbidden van valse goden, en het uitspreken van
kwaadaardige vloeken en toverspreuken. Hiermee wordt controle uitgevoerd en
uitgeoefend over een persoon, en zelfs over disricten,landen enz.
Waarom wordt hier voor gewaarschuwd? Gebod van Elohim: De Mens mag
heersen over de natuur,planten,dieren en vogels. Maar niet over elkaar (man en
vrouw). Bereshith/Genesis 2:16-25. Door dit gebod te overtreden: Herken je
meer macht toe aan een voorwerp,valse leer,levenswijze enz.
Onze Masiach herhaald en bevestigd deze leer!
Door over elkaar te heersen overtreedt je het gebod heb je naaste lief als jezelf
(tweede grootste gebod.) Een ander gebod, groter dan deze bestaat niet!
Markos/Markus 12:29-34.
''Dit valt onder het gedachtegoed als je één gebod overtreedt overtreed je alle
geboden.''
Elohim heeft een geniale oplossing.
Vorige parasha zijn de 10 Woorden gegeven. De tien Woorden (  עשרת הדברותasèrèt hadiwrot) zijn de basis voor alle Torah ge- en verboden. Het zijn juist de
(kleine) geboden, die groote uitwerking hebben op ons leven. Als wij dit
gezamelijk als een volk zouden uitvoeren veranderd als eerst ons eigen ik.
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Daarnaast veranderen wij hiermee onze disricten landen enz. Doordat wij het
verschil laten zien.

תורה
ָ
Torah** van het werkwoord  יָ ָרהJarah** Betekenis: gooien,schieten
,boogschieten,naar beneden werpen,gerichte intructie,geleerd, Leer,leraar.
In Bereshith/Genesis 31:51 komt dit woord voor de eerste keer voor.
Betekenis Torah: richting,instructie,gewoonte,uitspraak,onderwijs en leer
Bereshith/Genesis 26:5 is de eerste keer dat dit woord voorkomt.

*Strongnummer 8451 Hebrew,
**Strongnummer 3384 Hebrew, Aramaic
Het is een daad van liefde van Elohim/G-d om ons met de Torah de ge- en
verboden weerbaar te maken tegen de kwaade invloeden van buitenaf.
Hint: Denk aan wat ik jullie net allemaal heb meegedeeld, Israël moest afgoderij
erkenen en er een (Mishpatim) - oordeel er over geven. Voor hen die zich bleven
volharden in afgoderij werdt de doodstraf toegeschreven. Dit in eerste instantie,
om ons als volk te beschremen tegen onszelf. Als Hij dat niet had gedaan, dan
zouden wij vandaag hier niet zijn.
Voorbeeld: Toen de blanken naar Noord -Amerika kwamen werd er beweerd, dat
Idianen rode duivels waren en geen ziel hadden en daarom zonder pardon mochten
worden neergeschoten, om daarna rechtstreeks naar de hel te worden gestuurd.

Hoe gingen de Talmidim van Yeshua hiermee om?
Mifalot hashilichiem/Handelingen 13:6-12 ,Orthodox Jewish Bible (OJB) naar
het Nederlands vertaald.
6. En na het gehele eiland doorgetrokken te zijn zo ver als Pafos, troffen zij een zekere ish
(man), een magier/tovenaar een Joodse navi sheker (valse profeet), met de naam *BarYehoshua (*Aramees voor zoon van Yeshua),
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7 wie was met de stadhouder Sergius Sha'oel, Een ish(man) van seichel. Deze ene heeft
opgroepen *Bar-Nabba (Aramees voor zoon van Nabba) en Sha’oel, zocht te horen het
woord (Da-war) van Hashem.
8 Maar Elimas de magier/tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald, hield hun tegen en zocht naar een manier om de stadhouder te overtuigen, dat hij zich zou keren van zijn
emunah (geloof).
JES 30:11 : ''Wijkt af van de derech (weg), buigt af van het orach (pad), doet de
Kadosh Jisrael (heilige Israëls) verwijderen van voor onze ogen.''

9 Maar Rav Sha’oel, degene die ook genoemd wordt als Paulos, staarde naar hem en werd
op dat moment gevuld met de Ruach Hakodesh.
10 en zij "Oh ish (man) vol van al Mirmah (bedrog, fraude) en alle resha ben hasatan
(zoon van de satan) ojev (vijand) van alle Tzedikim (rechtvaardigen), zult niet meer
dwarsbomen de rechte paden van hashem?
Hoshea 14:10):'' Wie is chacham (wijs), en hij zal hebben binah (inzicht) van deze
dingen? Wie verstandig is zal deze dingen erkennen. Want de Darkhei Hashem zijn
recht, voor de tzaddikim (rechtvaardigen) in deze wegen; Maar de poshe’im
(overtreders) zullen op deze wegen vallen.''

11 “Nu—hinei— aanschouw: De jad (hand) van Hashem is op jou,en jij wordt blind,
niet ziende. Je zult niet de shemesh (de zon) voor een tijd zien."Terstond viel mist en
choshech (duisternis) op hem, en het gebeurde, dat hij zoekende was naar iemand, die
hem aan de hand kon begeleiden.
(Shemot 9:3; Sh'muel alef 5:6,7; Tehillim 32:4; Bereshith 19:10,11; Melachim Bet 6:18)

12 Toen de stadhouder dit alles gezien had, wat er gebeurt was. Had hij emunah (geloof),
want hij stond in mishpojel (ontzag) voor de Torah, voor Rabbi, Melech (koning)
haMashiach Adoneinu.
In de eerste eeuw werden de Talmidim (discipelen) van Yeshua meer dan ooit
aan dit soort praktijken (tovenarij/afgoderij) bloot gesteld.
Meer dan welke generatie dan ook! Denk o.a. aan het Bijbelboek Mifalot
hashilichiem /Handelingen.
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We lezen over afgodische praktijken in de Brit haChadasha o.a. In: Mifalot
hashilichim 8:4-22, 13:6-12 & Mifalot hashilichim 19:11-20.
Slotwoord.
Yeshua zegt: 'Jullie zullen grotere dingen als Mij doen!' (Jochanan?Johannes 14:12).
Het is binnenkort weer Poerim! Elohim zoekt in elke generatie weer naar
moedige mannen en vrouwen, die bereidt om Zijn Torah uit te voeren. Met als
doel de Torah weer de functie te geven die hem toebehoort. Om zo opnieuw tot
grote daden te komen.
Ik wil jullie persoonlijk uitdagen 'meer als ooit', jullie uit te strekken naar de
Torah van hashem.Om zo de bediening van Israël en Yeshua weer op te pakken
in onze generatie. Ben je daartoe bereid?

 שבת שלום- Shabbat Shalom,
Rabbi David Prins

''Men draagt geen zaken van de Torah over aan afgodendienaars.''
(Talmoed Traktaat Chagiga 13a)

