Parasha: Devarim

Sidra: Devarim

Like the Stars of Heaven

Net als de Sterren van de Hemel

Readings
 Devarim ( | דבריםWords)
 Torah: Deuteronomy 1:1-3:22
 Haftarah: Isaiah 1:1-27
 Gospel: Mark 14:1-16

Lezingen
 Devarim ( | דבריםWoorden)
 Torah: Deuteronomium 1:01-03:22
 Haftarah: Jesaja 1:1-27
 Evangelie: Marcus 14:1-16

Thought for the Week:
To be a person of successful faith, it is important
to develop an unwavering belief in God's
faithfulness to His promises. The Bible is full of
extravagant promises. When a father promises
his son, "Tonight I will bring home ice cream," the
child anticipates ice cream. He does not doubt. A
person should strive to develop the simple,
trusting faith of a child.

Gedachte voor de week:
Om een iemand met een overwinnend geloof te worden,
is het belangrijk om een onwrikbare geloof in Gods trouw
aan Zijn beloften te ontwikkelen. De Bijbel staat vol met
extravagante beloften. Wanneer een vader zijn zoon
belooft: "Vanavond zal ik ijs mee naar huis brengen,"
verwacht het kind ijs. Hij twijfelt er niet aan. Men moet
streven naar het ontwikkelen van het eenvoudige,
vertrouwend geloof van een kind.

Commentary:

Commentaar:

The LORD your God has multiplied you, and
behold, you are this day like the stars of
heaven in number. (Deuteronomy 1:10)

De HEERE, uw God, heeft u vermenigvuldigd,
en ziet, gij zijt heden als de sterren van de hemel
in getal. (Deuteronomium 1:10)

Moses observed that the children of Israel were an
innumerable host, like the stars of heaven. This was
the fulfillment of a promise God had made to
Abraham. One night Abraham was in his tent when
God appeared to him in a vision and said, "Do not
fear, Abram, I am a shield to you; your reward shall
be very great" (Genesis 15:1). Abraham objected that
a reward was of little use to him since he had no heir
to give it to. Then the LORD took Abraham outside
the tent and showed him the myriad stars splayed
across the nighttime sky. The LORD said, "Now look
toward the heavens, and count the stars, if you are
able to count them. ... So shall your descendants be"
(Genesis 15:5). It was this promise that Abraham
believed and God credited to him as righteousness.
In Deuteronomy 1 the promises God made to
Abraham in the Negev were about to be fulfilled. The
children of Israel had multiplied into a host that
Moses likened to "the stars of heaven in number"
(Deuteronomy 1:10).
Though the hosts of Israel might seem innumerable
as the stars, God knows each person individually. The
Psalms say, "He counts the number of the stars; He
gives names to all of them" (Psalm 147:4). With God,
no person is inconsequential. He knows each of us by
name.

Mozes merkte op dat de Israëlieten een ontelbare
menigte waren, als de sterren van de hemel. Dit was de
vervulling van een belofte die God aan Abraham had
gedaan. Op een nacht was Abraham in zijn tent toen
God aan hem in een visioen verscheen en zei: "Vrees
niet, Abram, Ik ben een schild voor u; uw loon zal zeer
groot zijn" (Genesis 15:1). Abraham wierp op dat een
beloning van weinig nut voor hem was omdat hij geen
erfgenaam had waar hij het aan geven kon. Toen nam
de HEERE Abraham buiten de tent en toonde hem de
ontelbare sterren op de nachtelijke hemel uitgespreid. De
HEERE zei: "Kijk nu naar de hemel en tel de sterren, als
je in staat bent om ze te tellen .... Zo zal uw nageslacht
zijn" (Genesis 15:5). Het was deze belofte die Abraham
geloofde en God hem als gerechtigheid toerekende.
In Deuteronomium 1 stonden de beloften die God aan
Abraham in de Negev deed, op het punt vervuld te
worden. De kinderen van Israël waren vermenigvuldigd
tot een menigte die Mozes met "het aantal sterren van de
hemel" vergeleek (Deuteronomium 1:10).
Hoewel de menigte van Israël ontelbaar als de
sterren lijkt, kent God elke persoon individueel. De
Psalmen zeggen: "Hij telt het getal der sterren, Hij
geeft aan alle namen" (Psalm 147:4). Bij God is geen
enkel mens onbetekenend. Hij kent ieder van ons bij
naam.
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When the people of Israel struggled under the
bondage of the Assyrian and Babylonian exile, they
felt that God not longer saw them. The people said,
"My way is hidden from the LORD, and the justice
due me escapes the notice of my God" (Isaiah
40:27). The prophet Isaiah responded by telling the
Israelites to look up into the nighttime sky and see
the stars:

Toen het volk van Israël onder de slavernij van de
Assyrische en Babylonische ballingschap worstelde,
voelden ze dat God hen niet meer zag. De mensen
zeiden: "verborgen is mijn weg voor de Ene, aan mijn
God gaat mijn recht voorbij" (Jesaja 40:27, Naardense
vert.). De profeet Jesaja reageerde door tegen de
Israëlieten te zeggen om naar de nachtelijke hemel te
kijken en de sterren te zien:

Lift up your eyes on high and see who has
created these stars, the One who leads forth
their host by number, He calls them all by
name; because of the greatness of His might
and the strength of His power, not one of
them is missing. (Isaiah 40:26)

Heft uw ogen omhoog en ziet: wie heeft dit
alles geschapen? Hij die hun heirschaar
voltallig laat uitrukken, roept hen allen bij name;
uit zoveel krachten en een zo sterke macht
wordt niemand gemist! (Jesaja 40:26,
Naardense vert.)

If God marshals the starry host, shepherding them so
that not even one of them escapes His notice, He
also watches over and cares for the people who are
like the stars of heaven. Not one of them is missing
before Him.

Als God sterrenmenigte ordent, ze als een herder hoedt
zodat zelfs niet één van hen aan Zijn aandacht ontsnapt,
waakt Hij ook over en zorgt voor de mensen die als de
sterren van de hemel zijn. Niet één van hen ontbreekt
voor Hem.
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