Ékev - Omdat 5777.
Deuteronomium 7 : 12 - 11 : 25.
Jesaja 49 : 14 - 51 : 3 en Hebreeën 11 : 8 - 13.
In het kort:
EKEV (onderweg naar de beloning): Nogmaals brengt Mosjé de mensen onder ogen dat ze, als ze zich
houden aan de geboden, gezegend zullen zijn, maar als ze hooghartig zijn, problemen zullen krijgen. Hij
brengt hen de zonde van het gouden kalf in herinnering en hoe HaSjeem het volk had willen vernietigen. Het
lukte Mosjé G’ds woede tot bedaren te brengen. Weest niet hardnekkig maar dien G’d met heel je hart.
Mosjé brengt veel gebeurtenissen in herinnering, ook de Stenen Tafelen van het Verbond. Mosjé legt de
nadruk op G’ds goedheid en de wonderen die Hij voor het volk verricht heeft. Ze hebben met eigen ogen
gezien wat G’d met de Egyptenaren gedaan heeft. Ook Israël zal worden veroverd met de hulp van
HaSjeem. (NIK)

Gedachte voor de week:
"Door vele verdrukkingen moeten wij het koninkrijk van G’d binnen te gaan." (Handelingen 14:22)

Commentaar:
Weet dan in uw hart dat de EEUWIGE, uw G’d, u gehoorzaamheid bijbrengt zoals een man zijn zoon
gehoorzaamheid bijbrengt. (Deut 8:5)
Voordat G’d ons grote dingen kan toevertrouwen, moeten we bewijzen trouw te zijn in de kleine dingen.
Yeshua zegt: "Wie trouw is in een heel klein ding is ook trouw in veel, en wie onrechtvaardig is in een heel
klein ding is ook onrechtvaardig in veel" (Lucas 16:10). G’d testte de Israëlieten veertig jaar in de woestijn,
alvorens ze in het Beloofde Land te brengen om hen te leren en te zien of ze trouw aan Zijn Torah zouden
blijven.
Gedurende de veertig jaar dat de kinderen van Israël in de woestijn wandelden, voorzag G’d in elke
behoefte. Hij voedde hen met manna uit de hemel en water uit een rots. Hij bewaarde hun kleding en
schoenen op miraculeuze wijze, zodat ze niet zouden verslijten. Door deze dagelijkse wonderen, leerden de
kinderen van Israël op G’d vertrouwen voor al hun lichamelijke behoeften. Ze leerden dat "de mens niet
alleen van brood leeft, maar de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEER komt" (Deuteronomium
8:3).
Dat alles zou gaan veranderen. De kinderen van Israël stonden op het punt het beloofde land in te gaan en
te genieten van haar opbrengsten en overvloed. Ze zouden niet meer afhankelijk zijn van het dagelijks brood
uit de hemel.
G’d bracht Israël door de jaren van ontberingen en beproevingen van de wildernis om ze te trainen. " Weet
dan in uw hart dat de HEERE, uw G’d, u gehoorzaamheid bijbrengt zoals een man zijn zoon
gehoorzaamheid bijbrengt" (Deut. 8:5), zei Mozes hen.
Dit kan vergeleken worden met een rijke man die een grote erfenis naliet aan zijn zoon. Hij wist echter dat
als hij gewoon het geld aan zijn zoon gaf, de jongeman veel belangrijke levenslessen zou verspelen. Dus
belegde de man het geld in goederen, maar vertelde dat niet aan zijn zoon. Hij liet zijn zoon een baan
zoeken, een vaardigheid verwerven, moeite hebben om een gezin te onderhouden, jongleren met
rekeningen, leren begroten en zijn middelen spaarzaam te behandelen. Als zijn zoon hem om financiële
steun vroeg, gaf de vader hem slechts een klein bedrag, voldoende voor de dag. Toen de vader ervan
overtuigd was dat de jonge man had geleerd om zijn zaken op verantwoorde wijze te behartigen, gaf hij hem
de erfenis. Hij zei: "Goed gedaan, gij goede en getrouwe zoon. Je was trouw in een paar dingen. Ik zal u de
leiding over veel dingen geven. Alleen, vergeet niet de lessen die je hebt geleerd."
Gedurende veertig jaren in de woestijn leerde Israël te vertrouwen op G’d als de bron van hun voorziening
en levensonderhoud. Toen waren ze klaar om het land van melk en honing in te gaan. Maar Mozes
waarschuwde ze de lessen die ze in de woestijn geleerd hadden niet te vergeten. (Bron: First fruits of Zion)
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Een ander inzicht:
Toen Mozes een overzicht gaf van de geschiedenis van het Joodse volk in de woestijn, benadrukte hij de
grote goedhartigheid en zorg die de Eeuwige hun toonde gedurende hun lange verblijf in de woestijn. Hij
herinnerde hen er onder andere aan dat „gedurende die 40 jaar jullie kleren niet sleten op je
[lichaam]” (Deut. 8:4). Het is interessant om op te merken dat dit wonderlijke behoud van hun kleren en
schoenen herhaald wordt in Parasja Ki Tavo, waar staat geschreven: „Jullie kleren sleten niet op jullie en je
schoenen sleten niet aan je voeten” (Deut. 29:5).
Rasji in zijn commentaar op deze parasja zegt dat niet alleen de kleren niet sleten al die jaren, maar hij haalt
een midrasj aan die zegt dat de kleren met de persoon die ze droeg mee groeiden. Onze Geleerden
vergelijken dit met de huid van een hagedis die meegroeit als de hagedis groeit. Dit was inderdaad een groot
wonder, maar het had zijn beperkingen. De (*1)Jalkoet verklaart dat de woorden „op je [lichaam]” betekenen
dat de kleren „die door de persoon gedragen werden, schoon en fris bleven, maar niet wanneer ze in een
doos bewaard werden.”
Paradoxaal sleten kleren en schoenen die in een doos bewaard werden wel, terwijl die welke gedragen
werden niet! De Baälei Moessar = [moraal leraren] leren een belangrijke les van deze midrasj. Zij maken een
vergelijking tussen de kleren en schoenen die gedragen werden door onze voorouders in de woestijn, die
schoon en fris bleven, en iemands intellectuele inspanning, speciaal zijn Tora- studie. Wanneer iemand zijn
intellectuele capaciteiten gebruikt en die constant stimuleert, dan scherpt hij die en daardoor worden ze
groter en beter. Dit geldt met name voor *Tora-studie, waarover onze Geleerden leren: „Als je Mij voor één
dag vergeet, zal Ik jou voor twee dagen vergeten” (Talmoed Jeroesjalmi, traktaat Berachot).
De manier waarop een kind een vers in de (*2)choemasj begrijpt is niet hetzelfde als waarop een volwassen
het begrijpt. Zoals men groeit en meer volwassen wordt, zo ook is iemands begrip van Tora, net zoals de
kleren die de Israëlieten droegen die uit Egypte kwamen en op bovennatuurlijke wijze met hen mee
groeiden.
Echter, dit geldt alleen wanneer men continu blijft studeren en zijn intellectuele krachten ontwikkelt. Maar als
men zich niet inspant en niet iedere dag Tora leert, dan zal zijn intellectuele capaciteit en zijn vermogen om
Tora meester te worden, verslechteren met iedere dag die voorbij gaat, net zoals de kleren die niet gedragen
werden maar werden weggestopt in een doos.
De populaire uitdrukking betreffende allerlei bekwaamheden in het leven: „Rust roest” geldt speciaal ook
voor intellectuele groei. Het is deze morele les die men moet leren van het wonder van de frisheid en
houdbaarheid van de kleren van de Israëlieten in de woestijn. (Bron: joodsleven.nl)
(*1) Jalkoet = een verzameling van Midrasj lezingen - Midrasj = lett. ‘Onderzoek - uitleg’ en is de Rabbijnse
uitleg van de Tenach (OT) vastgelegd in de Talmoed.
(*2) Choemasj = Tora, de vijf boeken van Mozes.
*Dit geldt niet enkel voor Tora studie maar voor de gehele bijbel zoals wij die kennen. Zonder een goed
begrip van het zogeheten ‘oude Testament’ heeft men geen goed begrip van het zogeheten ‘nieuwe
Testament’, en omgekeerd evenzo. Dit kan zich alleen ontwikkelen door voortgaande studie, 1 Kor. 13 : 11
geeft in het kort deze ontwikkeling van kind tot volwassene aan. Dat dit lezers, een voortdurend proces van
ontwikkeling mag zijn.
Shabbat Shalom. Rinze.
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