DE TORA DOEN
Wat bedoelen wij met de Tora? We bedoelen daarmee de vijf boeken van Mosjee.
Deze boeken beschrijven de wil van de Eeuwige. De wil van de Eeuwige bestaat uit
de normen en waarden van het Malchoet haElohiem, het Koninkrijk van G’d. Op
grond van de normen en waarden van het Malchoet haElohiem werden de Mitsvot
(opdrachten, de ge- en verboden) van de Tora samengesteld. De B’nee Jisraeel, de
kinderen van Israel leefden door de Tora in verbintenis met en onder de heerschappij
van het Malchoet haElohiem. En een ieder die door Jesjoea voor eeuwig bij het
Malchoet haElohiem hoort, behoort te leren leven vanuit de normen en waarden van
het Malchoet haElohiem, zoals die in de Tora van Mosjee worden vermeld. Dat is
een hele mond vol! Maar de Tora van de Eeuwige is het fundament van de
waarheid! En het klinkt ook mooi en prachtig, maar wat doen wij hiermee? We
kunnen ons bijvoorbeeld afvragen of het Christendom de Tora volgt. Intellectueel,
schrijven zij de Tora als ‘wet’ vaak af. Maar toch wordt de Tora voor zo’n 70%
nagevolgd. Het gaat hierbij om de normen en waarden zoals: niet liegen,niet
bedriegen, geen overspel plegen, enz. De overgebleven 30% van de Tora die niet
wordt nagevolgd, heeft te maken met het vieren van de Sjabbat, de Moadiem (de
feesten) en de Kasjroet (Tora–spijswetten) en dergelijke. Een andere vraag, die we
ons kunnen stellen is: ‘volgt het Rabbijnse Jodendom de Tora?’ We zouden zeggen
van wel! Maar de vraag is: wordt vanuit het Rabbijnse Jodendom de Tora uitgevoerd
zoals de Eeuwige dit wil of zoals de Rabbijnen dit willen? Is het de Tora volgen, of is
het het volgen van de Rabbijnse overleveringen? (zie: Matt. 15:1-6; Markus 7:5–13)
Maar we kunnen ons natuurlijk ook afvragen of de leer van de Christelijke kerk wel
volgens G’ds Woord is, of volgens menselijke overleveringen (zie: Kol.2:20 – 23)! En
hoe zit het met het Messiasbelijdend Jodendom? De vraag is: hoe kunnen wij vanuit
het Messiasbelijdend Jodendom de Tora van de Eeuwige onderhouden? De
meningen lopen hierbij nogal uiteen! Volgens mij is er wel een juist antwoord! We
kunnen alleen werkelijk de Tora van de Eeuwige onderhouden vanuit Jesjoea en Zijn
Tora-leer!
We lezen Rom. 8:6–9 het volgende (met wat uitleg):
Want het bedenken van het vlees (de mens los van G’d) is de dood, maar het
bedenken van de Roeach (Geest) is chai (leven) en sjalom (heelheid, vrede).
Immers, het denken van het vlees (de mens los van G’d) is vijandschap tegen G’d.
Het onderwerpt zich namelijk niet aan de Tora van G’d, want het kan dat ook niet. En
zij die in het vlees zijn (d.w.z. zij die niet met G’d verbonden zijn), kunnen G’d niet
behagen. Maar u bent niet in het vlees (los van G’d), maar in de Roeach (door de
Roeach verbonden met G’d), wanneer althans de Roeach van G’d in u woont. Maar
als iemand de Roeach van de Messias niet heeft, die is niet van Hem (van G’d).

En in Joh. 15:4–5 lezen we:
Ik (zegt Jesjoea) ben de ware Wijnstok (Hij die ons werkelijk met G’d verbindt om
voor Hem vrucht te dragen) en Mijn Vader (G’d) is de Wijngaardenier. Elke rank in
Mij die geen vrucht (d.w.z. Tora-vrucht) draagt, neemt Hij weg (d.w.z. de ranken van
de wijnstok, die de grond raken, heft de wijngaardenier op. Deze verbindt hij met de
wijnstok, zodat zij toch vrucht kunnen dragen.) en elke rank die vrucht draagt, reinigt
Hij (maakt Hij Tahor, dat is rein, acceptabel. De wijngaardenier haalt de kleine, niet
volgroeide druifjes en takjes weg!) opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein (Tahor,
rein,acceptabel voor G’d) vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb (d.w.z. jullie
luisteren naar Mijn Tora-leer). Blijf in (verbonden met) Mij (dit is een Mitswe,een
opdracht!), en Ik in u (dan zal Hij ook met u verbonden blijven). Zoals de rank geen
vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in (verbonden met) de wijnstok blijft, zo ook
u niet, als u niet in (verbonden met) Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in
(verbonden met) Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel (Tora-)vrucht, want zonder Mij
kunt u niets doen.
Jesjoea en Zijn Tora-leer volgen (onderhouden) is werkelijk de Tora leren doen! We
zeggen talmdiem van Jesjoea te zijn, maar zijn we ook op de hoogte van Jesjoea’s
Tora-leer? En volgen wij Zijn Tora-leer? Daarbij nemen de Atseret haDibrot (de 10
uitspraken of geboden) een centrale plaats in! Maar ik vrees, dat de meesten van
ons niet eens de volgorde van de Atseret haDibrot (de 10 uitspraken of geboden) uit
ons hoofd kennen! Maar we zijn toch Talmidiem, Tora-leerlingen van Jesjoea? Laten
wij elkaar aansporen om gezamenlijk vanuit Jesjoea en zijn Tora-leer, de Tora van
de Eeuwige te onderhouden. Want dit is werkelijk voor de Eeuwige de Tora doen!
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