Sjema Yisraël
Deel 15
Leven met de Almachtige

Leven met G-d
Wie kan er spreken over een evenwichtig leven met G-d? Alle mensen
zijn anders, hoe moeten we leven met G-d? Er zijn zoveel religies, welke
is de juiste? Hebben alle religies het over dezelfde G-d? Allen spreken
over G-d als Schepper, maar ze lijken elkaar wel tegen te spreken. Als
we het over dezelfde G-d hebben, waarom kruistochten, inquisitie, oorlog
en onverdraagzaamheid tussen al deze religies!
Volgens de schriften zien we duidelijk dat strijd al aanwezig was bij de
eerste mensen. Kaïn sloeg Abel dood omdat zijn broer het anders deed
en de erkenning van G-d kreeg. Is de hardste religieuze schreeuwer niet
degene die het minst overtuigd is van zijn waarheid! Als we een unieke
G-d hebben die elk mens uniek geschapen heeft, moet dat ons duidelijk
maken dat diversiteit iets is wat G-d zelf heeft gemaakt en gewild.
Pluralisme praat niet over slechts één weg naar de Almachtige. Het
jodendom zegt duidelijk dat er 70 verschillende volkeren door G-d zijn
geschapen, net zoals er 70 goede verschillende manieren van uitleg van
de schrift zijn. Daar waar we slechts iets van één enkele zijde bekijken
zien we niet de rijkdom en kleur van diversiteit, de wijsheid in de vele
benaderingen, de grootheid van G-d. De enige juiste weg om met G-d te
leven is om G-d met ons te laten leven. Dan wordt het leven een grote
ontdekking, een reis vol avontuur. Dan wandelen wij met G-d op de weg
die Hij voor ons heeft uitgestippeld. In plaats van dat we G-d proberen te
stoppen in een vakje, door ons als mens uitgevonden, zien we de ware
grootheid van onze Schepper in de enorme diversiteit van het leven.
1. Wat was G-ds keuze voor het leven van Adam en later van Israël?
Genesis 2:16,17 “En de Here G-d legde de mens het gebod op: Van alle
bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van
goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan
eet, zult gij voorzeker sterven.”
Deuteronomium 30:15 “Zie, Ik houd u heden het leven en het goede
voor, maar ook de dood en het kwade.”
2. Waarom is leven met G-d de juiste keuze voor het leven?
Psalm 36:8-10 “Hoe kostelijk is uw goedertierenheid, o G-d; daarom
schuilen de mensenkinderen in de schaduw uwer vleugelen; zij laven
zich aan het vette van Uw huis, Gij drenkt hen met de stroom van Uw
liefelijkheden. Want bij U is de bron des levens, in Uw licht zien wij het
licht.”
Deuteronomium 30:19,20 “Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw
nageslacht, door de Here, uw G-d, lief te hebben, naar Zijn stem te
luisteren en Hem aan te hangen, want dat is uw leven en waarborg voor
2

een langdurig wonen in het land, waarvan de Here uw vaderen,
Abraham, Isaäk en Jakob, gezworen heeft, dat Hij het hun geven zou.”
3. Hoe moeten wij leven?
Spreuken 12:28 “Op het pad der gerechtigheid is leven, maar de weg der
zonde voert ten dode.”
Abodah Zerah 3 “Vissen sterven als zij uit het water worden gehaald, zo
sterven mensen die zonder Thora en mitzvot leven.”
4. Waarom is ethiek een belangrijk deel van ons leven?
Deuteronomium 7:6,11 “Want gij zijt een volk, dat de Here, uw G-d, heilig
is; u heeft de Here, uw G-d, uit alle volken op de aardbodem uitverkoren
om Zijn eigen volk te zijn. Onderhoud dus het gebod, de inzettingen en
verordeningen, die ik u heden gebied na te komen.”
Leviticus 22:31 “Neemt dan Mijn geboden nauwgezet in acht: Ik ben de
Here.”
Midrash Tanchuma, wayishlach – “Judaïsme is niet alleen ethisch, maar
ethiek vormt haar essentie en natuur, haar begin, midden en einde.”
5. Waarom is gezondheid een belangrijk ingrediënt voor ons religieuze
leven?
Exodus 15:26 “Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Here,
uw G-d, en doet wat recht is in Zijn ogen, en uw oor neigt tot Zijn
geboden en al Zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de
kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de Here,
ben uw Heelmeester.”
1 Korintiërs 6:19 “Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de
heilige Geest, die in u woont, die gij van G-d ontvangen hebt, en dat gij
niet van uzelf zijt?”
Rabbi Samuel Raphael Hirsch maakt zijn leerlingen duidelijk dat ons
lichaam een instrument is van de geest van de Almachtige.
6. Waarom is een geestelijk leven een biologische noodzaak?
Psalm 104:30 “Zendt Gij uw Geest uit, zij worden geschapen, en Gij
vernieuwt het gelaat van de aardbodem.”
Spreuken 8:34-36 “Welzalig de mens die naar Mij luistert, dag aan dag
wachthoudende aan Mijn deuren, bewakende de posten van Mijn
poorten. Want wie Mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de
Here welgevallen verkregen. Maar wie Mij mist, doet zijn leven geweld
aan; allen die Mij haten, hebben de dood lief.”
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7. Hoe houden we contact met onze Schepper?
Psalm 42:9 “Des daags zal de Here Zijn goedertierenheid gebieden, en
des nachts zal Zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de G-d mijns levens.”
Genesis 20:7 “…dan zal hij voor u bidden, opdat gij in leven moogt
blijven…”
Filippenzen 4:4-8 “Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik
zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here
is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen
door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij G-d. En de
vrede G-ds, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw
gedachten behoeden in Christus Jezus.”
Berachot 9 “Richt je gebed tot de Meester van het leven en niet tot Zijn
dienaren; Hij zal naar je luisteren in al je problemen.”
8. Hoe moeten we bidden?
2 Kronieken 7:14 “En Mijn volk waarover Mijn Naam is uitgeroepen,
verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken Mijn aangezicht en bekeren
zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde
vergeven en hun land herstellen.”
Matteüs 6:6-8 “Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw
deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het
verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruikt bij uw bidden geen
omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun
veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet
gelijk, want G-d uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.”
Berachot 32 “Wanneer iemand bemerkt dat hij bid zonder een antwoord
te ontvangen, stop dan niet met bidden.”
9. Wanneer moeten we bidden?
Psalm 72:15 “En hij zal leven; men zal hem van het goud van Seba
geven, men zal bestendig voor hem bidden, de ganse dag hem
zegenen.”
Psalm 32:6 “daarom bidt iedere vrome tot U ten tijde dat Gij U laat
vinden.”
Lucas 11:9,10,13 “En ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en
gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die
bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan
worden. Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven
aan uw kinderen, hoeveel te meer zal Uw Vader uit de hemel Zijn heilige
Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden.”
Berachot 5:1 “Maak van je gebed een regelmatige routine, stort je hart
uit voor Zijn troon.”
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10. Is niet bidden zonde?
1 Samuël 12:23,24 “Wat mij betreft, het zij verre van mij, dat ik tegen de
Here zou zondigen door op te houden voor u te bidden; ik zal u de goede
en rechte weg leren. Vrees slechts de Here en dient Hem trouw met uw
ganse hart, want ziet, welke grote dingen Hij onder u gedaan heeft.”
Jesaja 38:5 “Ga en zeg tot Hizkia: zo zegt de Here, de G-d van uw vader
David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal aan
uw levensdagen vijftien jaar toevoegen.”
11. Hoe gaan we met het Woord van G-d om?
Deuteronomium 32:46,47 “Neemt al de woorden ter harte, waarmee ik u
heden vermaan, opdat gij daarmee uw kinderen zult opdragen al de
woorden van deze wet nauwgezet te onderhouden. Want dit is voor u
geen ledig woord, maar dit is uw leven: door dit woord zult gij lang
wonen in het land, dat gij na het overtrekken van de Jordaan in bezit zult
nemen.” (zie ook Deuteronomium 4:9,10)
Lucas 11:28 “Zalig die het woord G-ds horen en het bewaren.”
Ketuboth 3 “Thora geeft leven aan hem die gebruik maakt van haar
licht.”
12. Hoe bereiken we de ideale keuze voor het leven?
Ezechiël 18:31 “Werpt alle overtredingen die gij begaan hebt, van u weg,
en vernieuwt uw hart en uw geest. Waarom toch zoudt gij sterven, huis
Israëls?”
Psalm 51:11-13 “Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden, delg al mijn
ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o G-d, en vernieuw in mijn
binnenste een vaste geest. Verwerp mij niet van Uw aangezicht, en
neem Uw heilige Geest niet van mij.”
13. Wat zal G-d doen voor de mens die luistert?
Jeremia 31:33 “Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israël
sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren: Ik zal Mijn wet in
hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een G-d
zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.”
Ezechiël 11:17-20 “Zo zegt de Here Here: Ik zal u vergaderen uit de
volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt, en Ik
zal u het land Israël geven; zij zullen daar komen en daaruit verwijderen
al zijn afschuwelijkheden en al zijn gruwelen; Ik zal hun één hart geven
en een nieuwe geest in hun binnenste, en Ik zal het hart van steen uit
hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven, opdat zij naar
Mijn inzettingen zullen wandelen en naarstig Mijn verordeningen
onderhouden; zij zullen Mij tot een volk en Ik zal hun tot een G-d zijn.”
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14. Hoe bekrachtigde G-d Zijn verbond met de mens?
Genesis 17:10-13 “Dit is Mijn verbond, dat gij zult houden tussen Mij en
u en uw nageslacht: dat bij u al wat mannelijk is besneden worde; gij zult
het vlees van uw voorhuid laten besnijden, en dat zal tot een teken van
het verbond zijn tussen Mij en u. Wie acht dagen oud is, zal bij u
besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten: zowel wie in uw
hui geboren is, als wie van enige vreemdeling voor geld is gekocht, doch
niet van uw nageslacht is. Wie in uw huis geboren is en wie door u voor
geld gekocht is, moet voorzeker besneden worden; zo zal Mijn verbond
in uw vlees zijn tot een eeuwig verbond.”
Exodus 19:5,6 “Nu dan, indien gij aandachtig luistert en Mijn verbond
bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse
aarde behoort Mij. En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een
heilig volk.”
Romeinen 3:27-31 “Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. Door
welke wet? Der werken? Nee, maar door de wet van geloof. Want wij zijn
van oordeel, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder
werken der wet. Of is G-d alleen de G-d der Joden? Niet ook der
heidenen? Zeker, ook der heidenen. Indien er namelijk één G-d is, die de
besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en de onbesnedenen door
het geloof. Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking?
Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet.”
15. Hoe kan je uiting geven van je geloof?
Marcus 1:4 “Johannes doopte in de woestijn de doop der bekering tot
vergeving van zonden.”
Handeling 2:41 “Zij dan, die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen en
op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.”
Handelingen 8:12 “Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het
evangelie van het koninkrijk G-ds en van de naam van Jezus Christus
predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen.”
Maimonides, Yod Mikvaot, 11:12 “Iemand die zijn hart er op zet om rein
te worden en zichzelf in water doopt zal ontdekken dat er niets verandert
is aan zijn lichaam.”
Leven met G-d is een keuze!
Het eerste gebod dat G-d aan de mens gaf was niets anders dan een
keuze (Genesis 2:16,17). De Almachtige gaf alle bomen in de hof
speciaal klaargemaakt voor de mens. De mens mocht overal van eten
behalve niet van de boom van kennis van goed en kwaad en de boom
des levens. Of dit nu één boom was met twee vertakkingen of twee
6

aparte bomen is niet helemaal duidelijk maar wel is duidelijk dat de mens
daar niet van mocht eten, ja, het zelfs niet mocht aanraken. Het leven
van de mens hing af van slechts één enkele wet. Opmerkelijk is dat de
mens vrijwillig een keuze maakt voor het verkeerde. De gevolgen waren
rampzalig, de mens werd verbannen uit de hof en de weg naar de boom
des levens werd geblokkeerd door een engel van G-d. Niemand zou ooit
meer kunnen nemen van die bijzondere boom. Pas als de Messias komt
zal deze boom wederom groeien in Israël (Ezechiël 47).
Twee lessen kunnen getrokken worden uit deze geschiedenis. De eerste
les is dat de mens een eigen keuze heeft. Bij de verkeerde keuze zijn er
zichtbare en tastbare consequenties. De tweede observatie toont ons dat
de wil van G-d wet is! Vrijheid is aanwezig binnen de parameters die G-d
heeft vastgesteld. Alleen met G-d kunnen we volledig het menszijn
begrijpen en doorgronden. De rabbijnen zeggen: “Alleen hij is meester
van zichzelf die samen met G-d leeft.” (Abodah Zerah 5b)
Zonder G-d kan de mens niet bestaan en leven. Het kwaad kiezen
vernietigd de mens. De mens die deze wegen bewandeld is niet meer
vrij maar gebonden. Mozes gaf in zijn rede aan het volk, voordat zij het
beloofde land zouden binnentreden, deze keuze mee aan het volk.
Deuteronomium 30:19,20 “Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw
nageslacht, door de Here, uw G-d, lief te hebben, naar Zijn stem te
luisteren en Hem aan te hangen, want dat is uw leven en waarborg voor
een langdurig wonen in het land.” Kiezen voor G-d verlengt het leven.
Het goede kiezen maakt dat je een bron des levens hebt in je leven
(Psalm 36:9). Het woord van G-d is een licht op ons pad, het verdrijft de
duisternis en de dood. Naast de duidelijk geschreven bronnen van leven
hebben de gelovigen nog een andere krachtig middel om met G-d in
contact te treden, het gebed.
G-d leeft en heeft het leven aan ons gegeven. Hij ademde Zijn
levensgeest in de mens en Hij treedt in relatie met de levende mens. Hij
zoekt ons op, doorgrond ons helemaal. Hij kent ons beter dan wij zelf
ons kennen. Hij zoekt communicatie met ons, wat doen wij? Door de
gehele Bijbel lezen we dat het gebed ‘Het Middel’ was, en nog steeds is,
om met G-d in overleg te treden. Hoe simpel en eenvoudig dit
communicatiemiddel ook is, er zijn maar weinig mensen die daar
werkelijk goed gebruik van maken. Vaak proberen mensen via die weg
de Almachtige naar hun hand te zetten of wordt er achteloos mee om
gegaan. Gebeden worden afgeraffeld of als een verlanglijstje voor
goddelijke inkopen gezien. Yeshua geeft ook aan dat lange gebeden
geen enkele zin hebben, want de Almachtige weet wat wij nodig hebben.
Wie denken wij wel dat we aan de andere kant van de lijn hebben? Hij is
G-d, geen mens! Ga serieus om met G-d en met de tijd van de
gesprekken die u heeft met Hem. Het gebed van een gelovige zal ook de
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lijder gezond maken omdat de Here hem opricht. Het gebed van de
oprechte mens die eerlijk en vol geloof zich richt op G-d zal veel kunnen
bereiken via dit communicatiemiddel, omdat G-d die kracht er aan
verleend (Jakobus 5:14-18). Ook al heeft u geen vaste vorm van gebed,
spreek met uw Heer!
De studie van het Woord van G-d brengt de mens vele inzichten, het
brengt de G-d van het universum dichterbij. Het volgen van de
aanwijzingen daarin beschreven geven stabiliteit en kracht in het leven.
Ja, meer dan dat! Het Woord van G-d is leven. Spreuken 4:20-22 geeft
aan dat de mens die zoekt naar G-d in Zijn Woord Hem zal vinden. Hij
zal genezing geven aan de mens zijn gehele lichaam. Het lijkt een
intellectueel proces of een soort toverspreukenboek, letwel, G-d volgen
is geen hocus-pocus! Het volgen van de juiste instructies is tonen dat je
Hem wil gehoorzamen. Het zit ook in de Sjema Yisraël, Hoor Israël, de
Here is onze G-d de Here is Eén! Luisteren en doen horen bij elkaar. De
keuze voor leven met G-d omvat het totale mens zijn. In alles wat we
doen, eten, drinken, denken, handelen, relaties, enz. zijn we bewust van
Zijn aanwezigheid. Bij alles maakt de mens zelf een keuze maar zal de
gelovige doordrongen zijn van de vingerwijzingen beschreven in Zijn
Woord. Scheiding maken tussen wat goed is en wat slecht is, feitelijk
een goddelijke activiteit, ligt in het verlengde van de eerste
scheppingsdaden van G-d. Hij maakt scheiding tussen wateren boven en
beneden, tussen de zee en het droge. De Midrasj op Psalm 51:10 zegt,
“berouw maakt van een mens een nieuwe creatie.” (Midrasj Tehiliem 18)
Door water wordt de mens gereinigd, het eerste mikweh werd door G-d
gemaakt (Genesis 1:10). De doop wijst ook daarop, je staat er uit op als
een nieuw mens (Romeinen 6:4). Vernieuwt worden en groeien met G-d
is wat ieder mens voor ogen moet houden. Er komt geen einde aan groei
en ontwikkeling. Dat het Woord van G-d mag blijven groeien in ons. De
rabbijnen hebben een leuke gedachte: “De mens is vlees en bloed dat is
anders dan de Heilige, gezegend is Zijn Naam. We komen op aarde als
leeg vaatwerk, die gevuld worden. Mensen denken vol is vol. G-d denkt
anders, want vol vaatwerk kan nog steeds meer bevatten. Wat leeg is zal
niets kunnen bevatten.” (Sukkah 66a). Vat u het?
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