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Unchecked Spiritual Impulses
Parasha: Ki Tisa -  כי תשא: "When you take"  
Torah : Exodus 30:11-34:35
Haftarah : 1 Kings 18:1-39
Gospel : Matthew 9:35-11:1

Thought for the Week:
Spirituality is a natural human reflex - as instinctual
as eating, drinking and breathing. We are
preprogrammed for spiritual awareness. Yet without
revelation, our spiritual inclination is merely an
appetite for which there is not satiation, a thirst for
which cannot be slaked. Messiah is the living water.
"He who comes to Me will not hunger, and he who
believes in Me will never thirst." (John 6:35)

Ongecontroleerde spirituele impulsen
Sidra: Ki Tisa - כי תשא: "Als je nemen" 
Tora: Exodus 30:11-34:35
Haftara: 1 Koningen 18:1-39
Evangelie: Matteüs 9:35-11:1

Gedachte voor de Week:
Spiritualiteit is een natuurlijke menselijke reflex - zo
instinctief als eten, drinken en ademen. Wij zijn voorge-
programmeerd voor spirituele bewustwording. Maar
zonder openbaring, is onze spirituele neiging slechts een
eetlust waarvoor er geen verzadiging is, een dorst naar
die niet gelaafd kan worden. Messias is het levende
water. "Wie tot Mij komt zal geenszins hongeren, en wie
in Mij gelooft zal nooit meer dorsten." (Johannes 6:35)

Commentary:
To understand how it is that Israel thought she might
worship the LORD via an idol we need to understand
the concept behind idolatry. Though the prophets
often lampoon idol worshippers by pointing out that an
idol is certainly not a god (rather, it is a piece of wood,
metal or clay), idolatry is somewhat more subtle than
simply the adoration of an object. Only a very simple
idolater would have supposed that the idol he bowed
before was actually the god he was worshipping.
Instead the idol was a physical representation of the
spiritual power of that god. The pagan deity's power
and essence were thought to be captured within the
idolatrous image. The idea was that possessing the
representation of a god(dess) would bring him or her
to the aid of the worshipper.

Commentaar:
Om te begrijpen hoe het komt dat Israël dacht dat ze de
HEERE misschien via een idool kon vereren, moeten we
het concept achter afgoderij begrijpen. Hoewel de profeten
afgodendienaars vaak hekelen door erop te wijzen dat een
afgod zeker geen god is (het is daarentegen een stuk hout,
metaal of klei), is afgoderij iets subtieler dan alleen het
aanbidden van een object. Slechts een zeer eenvoudige
afgodendienaar kon verondersteld hebben dat het idool
waarvoor hij boog eigenlijk de god was die hij aanbad. Het
idool was daarentegen een fysieke representatie van de
geestelijke kracht van die god. De kracht en essentie van
de heidense godheid werden gedacht in het afgodische
beeld gevangen te zijn. Het idee was dat het bezit van de
voorstelling van een god(in) hem of haar tot het helpen van
de aanbidder zou brengen.

Therefore it is not that the Israelites were worshipping
a golden calf. Rather the golden calf was meant to
represent the LORD. They did not suppose that God
was a golden calf, but they imaged that He could be
worshipped through the medium of the idol. The calf
was merely a physical token of Him, one that they
could bring with them as they left Mount Sinai, one
that could go before them as they ascended up to the
land of promise. It is not that Israel had rejected the
LORD, it is simply that they allowed their spiritual
impulse to go unchecked. Spirituality outside of the
boundaries of Torah cannot but lead to paganism and
idolatry. We have a tendency to disregard Torah
when it stands in the way of our spiritual inclinations.
By pursuing their spiritual desires over the rule of the
law of Torah, Israel stumbled into idolatry.

Daarom is het niet zo dat de Israëlieten een gouden kalf
aan het aanbidden waren. Het gouden kalf was bedoeld
om de HEER voor te stellen. Ze veronderstelden niet dat
God een gouden kalf was, maar ze stelden zich voor dat
Hij door het medium van het idool kon aanbeden worden.
Het kalf was slechts een fysieke teken van Hem, een dat
ze met zich konden meenemen als ze van de berg Sinaï
vertrokken, een dat voor hen uit kon gaan als zij naar het
land der belofte opgingen. Het is niet dat Israël de HEERE
verworpen had, het is gewoon toelieten dat hun spirituele
impuls ongecontroleerd werd. Spiritualiteit buiten de gren-
zen van de Tora kan niet anders dan tot heidendom en
afgoderij leiden. We hebben de neiging om Tora te nege-
ren als het in de weg staat van onze spirituele neigingen.
Door hun spirituele verlangens na te streven van de regel
van de wet van de Tora, verviel Israël in afgoderij.

In 1 Kings 12, Jeroboam follows this Exodus 32
precedent and has two golden calves erected to
facilitate the worship of the LORD. In addition, he felt
free to change the times and seasons of God's
appointed festivals. Like Aaron at Mount Sinai, he
became the declarer of the appointed times.

In 1 Koningen 12 volgt Jerobeam dit Exodus 32 precedent
en heeft twee gouden kalveren opgericht om het aanbid-
den van de Heer te vergemakkelijken. Daarnaast voelde
hij zich vrij om de tijden en seizoenen van de door God
vastgestelde feesten te veranderen. Net als Aaron op de
berg Sinaï, werd hij de bekendmaker van de bestemde
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Faith is not measured by our good intentions. If it was
merely the thought that counted, the Israelites would
not have been punished for constructing the image.
Surely their hearts were in the right places. Surely
they had in mind only the worship and honor of
ADONAI. But it is not merely the thought that counts
in faith and observance; it is the deed and action
which arise from thought.

tijden. Geloof wordt niet gemeten aan onze goede bedoe-
lingen. Als het alleen maar de gedachte was die telde,
zouden de Israëlieten niet gestraft zijn voor de bouw van
de afbeelding. Ze hadden voorzeker hun hart op de juiste
plaats. Voorzeker hadden zij alleen de aanbidding en de
eer van ADONAI in gedachten. Maar het is niet alleen
maar de gedachte die in het geloof telt en de naleving, het
is de daad en actie die uit het denken voortvloeit.
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