Va'etchanan (I Pleaded)
Deuteronomy 3:23-7:11
Isaiah 40:1-26
Matthew 4:1-11; 22:33-40
Acts 13:13-43
1Timothy 2:4-6

Va'etchanan (Ik smeekte)
Deuteronomium 3:23-07:11
Jesaja 40:1-26
Matteüs 4:1-11; 22:33-40
Handelingen 13:13-43
1 Timoteüs 2:4-6

IT'S ABOUT MORE THAN JUST LAND

HET GAAT OM MEER DAN ALLEEN LAND

As you read the words of this week’s Torah
portion, you can almost close your eyes and
picture Moses standing before the people. He is
old now and he knows he is about to die. He
will not be dying of age though. He will die
because of his own act of disobedience, a
disobedience brought on by the very people
standing in front of him.
As we read, we can feel the tension in his
voice, but that tension is balanced with a great
and deep love for the people. He knows he
will not enter the Promised Land, at least not
now, but by faith he knows one day he will. I
can just imagine it will be a sight to behold,
when Moses is resurrected and steps his foot
into The Land.
Back to the Torah portion.
What is really the big deal about entering The
Land? Why has Moses insisted on keeping the
instructions of Torah through his forty years of
leadership? Part of the answer is found in
Deuteronomy 7:6, which says HaShem desires
for the people to be holy unto Him and to be a
unique treasure before Him. But, is that all it's
about? I think not!
To see the fullness of the answer we need to go
back a couple of chapters. Go back and read
Deuteronomy 4:5-8. The Hebrews were to keep
the Torah so the nations around them would be
in awe of the wisdom and understanding of life
which they had. Ordinary people would be
walking in wisdom and understanding regarding
the ways of life, which could only have come
from someone much wiser than they. Keeping
the instructions of Torah would in the end make
them a light to the nations, to attract the nations,
so the nations would have an opportunity to
come to the knowledge of the God of Abraham,
Isaac and Jacob.
Let's bring this to our day. Many people walk
around saying they believe in God today. In fact
the majority in America and Europe say they
believe in Messiah. Where, though, is the
wisdom and understanding coming from these
people?

Als je de woorden van de sidra van deze week te
leest, kun je bijna je ogen sluiten en Mozes staande
voor de mensen inbeelden. Hij is nu oud en hij weet
dat hij gaat sterven. Hij zal evenwel niet van
ouderdom sterven. Hij zal sterven ten gevolge van
zijn eigen daad van ongehoorzaamheid, een
ongehoorzaamheid veroorzaakt door het volk dat
voor hem staat.
Terwijl we lezen, kunnen we de spanning in zijn
stem voelen, maar die spanning is in balans met een
grote en diepe liefde voor het volk. Hij weet dat hij
het Beloofde Land niet zal ingaan, althans niet nu,
maar door het geloof weet hij dat hij op een dag dat
wel zal. Ik kan zo voorstellen dat het een lust voor
het oog moet zijn, als Mozes wordt opgewekt en
zijn voet in het land zet.
Terug naar de Torah portie.
Wat is eigenlijk het grote punt bij in het Land
komen? Waarom heeft Mozes aangedrongen op het
houden van de instructies van de Thora tijdens zijn
veertig jaren leiderschap? Een deel van het
antwoord is te vinden in Deut. 7:6, dat zegt dat
Hasjem verlangt dat het volk heilig voor Hem is en
een unieke schat voor Hem wil zijn. Maar, is dat
alles waar over het gaat? Ik denk het niet!
Om de volheid van het antwoord te zien moeten we
een paar hoofdstukken teruggaan. Ga terug en lees
Deut. 4:5-8. De Hebreeën moesten de Thora naleven, zodat de volken rondom hen onder de indruk
zouden komen van de wijsheid en levensinzicht dat
ze hadden. Gewone mensen zouden in wijsheid en
inzicht wandelen m.b.t. de manier van leven, die
alleen kon komen van iemand die veel wijzer dan
zij was. Het houden van de instructies van de Thora
zou ze uiteindelijk tot een licht voor de volken
maken, om de volken te trekken, zodat de volken
een kans zouden hebben om tot de kennis van de
God van Abraham, Isaak en Jakob komen.
Laten we dit naar vandaag overbrengen. Veel
mensen die er vandaag rondlopen zeggen dat ze in
God geloven. In feite zegt de meerderheid in
Amerika en Europa dat ze in de Messias geloven.
Waar komt echter de wijsheid en het inzicht van
deze mensen vandaan?

A brief glance at statistics or even the despair on
their faces says the belief is not helping them
through life. The belief is not producing a life
which is richer, fuller and with more gusto. In
many ways the belief without actions is leading
them to further confusion and despair.
Torah is given to us to make us rise above the
conditions of this world. Torah is like the wings
of an eagle in many ways. If the storms and
winds of earth become too harsh, an eagle
simply takes off and flies above the storm. He
glides on the very currents which are causing
confusion in others below.
Have you ever been in a windstorm and looked
up to see a bird thousands of feet in the air just
gliding back and forth with ease? As you were
being peppered with sand stinging your cheeks
and objects flying about, you looked for a
moment and envied the bird, flying, unaffected
by earthly conditions.
Observance of Torah will not make life
perfect, but it should cause us to rise above
the circumstances and conditions of life. It
should cause others who are in the midst of
storms to look to our lives, lives of peace
and calm. It will cause them, in time, to ask
about this wisdom, understanding and
peace, which no man could possibly have
supplied.
As the people would enter The Land it would not
be the billboard they would place at the Jordan
crossing which would read, "No God, No Peace;
Know God, Know Peace" which would bring
people to the One True God. It would not be the
bumper sticker on the back of the wagon, which
read, "Get Right or Get Left" which would speak
to their lives. It would not be big signs in front of
the Tabernacle announcing special revival
meetings and singers. No, it would be lives
which were lived in supernatural wisdom and
understanding which would speak to the people
they would come in contact with.
Living a Torah based life out of faith was
the way HaShem would bring people to
Himself.
Time to get back to His pattern?

Een korte blik op statistieken of zelfs de wanhoop
op hun gezichten zegt dat het geloof hen in het
leven niet helpt. Het geloof brengt geen rijker,
voller leven en met meer kleur. In veel opzichten
leidt het geloof zonder daden hen tot verdere
verwarring en wanhoop.
Thora is ons gegeven om ons te laten uitstijgen
boven de voorwaarden van deze wereld. Thora is op
vele manieren als de vleugels van een adelaar. Als
de stormen en winden van de aarde te fel worden,
stijgt een adelaar op en vliegt boven de storm. Hij
glijdt op de dezelfde stromingen die anderen
hieronder in verwarring brengen.
Ben heb je ooit een storm meegemaakt en omhoog
gekeken naar een vogel duizenden meters in de
lucht, die met gemak heen en weer glijdt? Als je
wordt ingepoedert met zand dat je wangen prikt en
objecten rondvliegen, keek je even en werd je
jaloers op de vogel, vliegend, niet beïnvloed door
aardse omstandigheden.
Naleving van de Torah zal het leven niet perfect
maken, maar het zou ons moeten leiden zodat we
boven de omstandigheden en voorwaarden van het
leven uitstijgen. Het moet anderen die in het midden
van stormen verkeren om naar ons leven doen
kijken, leven van vrede en kalmte. Het zal hen, na
verloop van tijd, leiden om te vragen over deze
wijsheid, begrip en vrede, die geen mens gegeven
kan kunnen.
Als de mensen het Land zou binnengaan zou het
niet het aanplakbord bij de Jordaanoversteek zijn
met daarop, "Geen God, Geen Vrede; kent God,
kent Vrede", dat mensen naar de Ene Ware God
zou brengen. Ook niet de sticker op de achterkant
van de wagen die over hun leven spreekt en waarop
"Rechts of Links" staat. En ook geen grote borden
vooraan bij de Tabernakel die speciale opwekkingsbijeenkomsten en zangers aankondigen. Nee,
het zouden levens zijn die in bovennatuurlijke
wijsheid en begrip geleefd waren die tot mensen
zouden spreken die er mee in contact zouden
komen.
Een op Torah gebaseerde leven uit geloof leven was
de manier waarop Hasjem mensen tot Zich zou
brengen.
Is het tijd om terug naar Zijn patroon te gaan?

www.joinedtohashem.org

