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Shemot/Exodus 30:11-34:3
Deze week lezen we in onze Toralezing over de zonde van het gouden kalf, terwijl in de
Haftara (1 Koningen 18) wij een gelijkluidende boodschap hebben met de confrontatie tussen
de profeet Elia en de profeten van de valse god Ba’al. Omdat we momenteel in het Land zijn
en we onlangs het gebied bezochten in de buurt waar de confrontatie met Ba'al zou hebben
plaatsgevonden, zullen we het vooral hebben over de zonde van het Baäl aanbidden.
In de tijd van Elia en de goddeloze koning Achab van de noordelijke tien stammen, aanbaden
de Israëlieten vaak Ba'al. Maar dat betekent niet dat zij hun banden met de Elohim van Israël
verbroken hadden. Zij wisselden daarentegen vaak af tussen beide vormen van aanbidding ...
soms de Torah geboden volgend, en soms wegzinkend in het heidendom. In feite, als dit het is
waarmee u opgroeide, kunt u het vermengen niet zijn opgevallen. Het was de profeet Elia,
echter, die het volk met de waarheid confronteerde:
1 Kon 18:21 Toen naderde Elia tot het ganse volk, en zeide: Hoe lang hinkt gij op twee
gedachten? Zo hwhy Elohim is, volgt Hem na, en zo het Ba’al is, volgt hem na! Maar het
volk antwoordde hem met geen woord.
Misschien hebben ze niet geantwoord omdat het een dilemma voor hen was. Welke kant
moesten ze kiezen? Waarom zouden ze de manieren van aanbidding veranderen die hen door
hun voorouders was doorgegeven? Misschien voelden ze zich goed in hun wijze van doen.
Dus stelde Elia een test voor:
1 Kings 18:22 Toen zeide Elia tot het volk: Ik ben alleen overgebleven een profeet van
hwhy, en de profeten van Ba’al zijn vierhonderd en vijftig mannen. 23 Dat men ons dan
twee stieren geve, en dat zij voor zich de ene stier kiezen, en die in stukken delen, en op
het hout leggen, maar daaraan geen vuur leggen; en ik zal de anderen stier bereiden, en
op het hout leggen, en daaraan geen vuur leggen. 24 Roept gij daarna de naam van uw
elohim aan, en ik zal de Naam van hwhy aanroepen; en de Elohim die door vuur
antwoorden zal, Die is hwhy. En het ganse volk antwoordde en zei: Dat is goed gezegd.
Het volk en de profeten stemden in met de proef. Elia moedigt ze eigenlijk aan om te kiezen
welke Elohim ze zullen dienen:
1 Kon 18:21 Toen naderde Elia tot het ganse volk, en zeide: Hoe lang hinkt gij op twee
gedachten? Zo hwhy Elohim is, volgt Hem na, en zo het Ba’al is, volgt hem na! Maar het
volk antwoordde hem met geen woord.
Misschien antwoordden ze niet omdat ze verward waren, maar Elia dwong hen te kiezen "
tussen twee meningen." Zij die met de benen gespreid op het hek zitten hebben hun
Israëlietisch erfgoed niet helemaal verlaten. Was het goed van Elia om een dergelijke persoon,
die niet klaar was voor een totale overgave, te vragen om een keuze tussen hwhy en Ba'al te
maken? Yochanan (Johannes) geeft een vergelijkbaar bericht aan de vergadering te Laodicea:
Revelation 3:14 En schrijf aan de engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de
Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods: 15 Ik weet uw
werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; ik zou wensen dat gij koud of heet waart! 16 Zo
dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen.
Wat zijn de nadelen van het niet volledig aan hwhy uitverkocht te zijn? Een persoon die "lauw"
of gemengd in zijn aanbidding is, zal het heel moeilijk vinden om een oprechte verbintenis
met de Vader aan te gaan. Hij wil ons hele hart ... een hart dat verlangt alleen Hem te volgen!

Devarim 5:29 Och, dat zij zulk een hart in zich hadden, dat ze Mij zouden vrezen, en altijd
al Mijn geboden onderhouden; opdat het hun en hun kinderen welging in eeuwigheid!
Yeshua sprak over het belang van de "zuiverheid" van het "hart":
Matthew 5:8 Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen Elohim zien.
Terwijl we het leven met de gemeenschap hier in Israël delen, zien we het volgende vers
toegepast in hun passionele liefde en dienstbaarheid aan elkaar:
1 Peter 1:22 Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door
de Geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart;
De keuze lijkt hwhy of Ba'al te zijn, met niets er tussenin. Waarom zou de Vader iemand
wensen die "koud" is boven iemand die "lauw" is? Zou beetje gemengde aanbidding van Hem
niet meer waard zijn dan geen aanbidding? Wanneer een persoon Ba'al van ganser harte dient,
ofschoon hij volledig in fout is, is hij tenminste ernstig in zijn streven naar een hogere macht.
Er is de mogelijkheid dat hij kan inzien dat hij volledig misleid is. Maar wanneer een persoon
"lauw" is, neemt hij geen enkele hogere macht niet serieus. Hij kan waarschijnlijk nooit tot
een "keuze" komen.
Jak. 4:8 Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, gij zondaars, en
zuivert uw harten, gij innerlijk verdeelden!
Psalm 119:113 Ik haat de innerlijk verdeelden, maar ik heb Uw Torah lief.
Laten we nog eens kijken naar wat Elia de mensen aanspoorde te doen, als hij hen zei tussen
Ba'al en hwhy te kiezen. Wanneer een persoon een oprechte gelovige in Ba'al wordt, is het niet
zeker of hij iemand anders zal overtuigen om hem te volgen. Maar wanneer hij de zuiverheid
van het Woord met iets anders vermengt, is dit vaak sociaal en politiek correct en worden
velen misleid. Dit is de reden waarom de Vader de sterke term "kots u uit" gebruikt. Hij
verlangt zuiverheid en heiligheid. Zijn verlangen is dat wij terugkeren naar de "oude paden"
van de totale eenheid met Hem.
Jeremiah 6:16 Zo zegt hwhy: Staat op de wegen, en ziet toe, en vraagt naar de oude paden,
waar de goede weg is, en wandelt daarin; zo zult gij rust vinden voor uw ziel; maar zij
zeggen: Wij zullen daarin niet wandelen.
Zijn verlangen is dat wij voor Hem kiezen en met "oprechtheid van hart" "gehoorzamen":
Colossians 3:22 Dienstknechten, zijt in alles uw heren naar het vlees gehoorzaam, niet
met ogendiensten als mensenbehagers, maar met oprechtheid van hart, God vrezende. 23
En al wat gij doet, doet dat van harte als aan Adonai en niet aan mensen;
Shabbat Shalom!
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