Righteousness and Justice

Gerechtigheid en Recht

Parasha: Mishpatim - משפטים: "Judgments"
Torah : Exodus 21:1-24:18
Haftarah : Jeremiah 34:8-22; 33:25-26
Gospels : Luke 7:1-8:3

Sidra: Mishpatim - משפטים: "Beslissingen"
Tora: Exodus 21:1-24:18
Haftara: Jeremia 34:8-22; 33:25-26
Evangelie: Lucas 7:1-8:3

Thought for the Week:
Through the prophet Jeremiah, God promises that He
will send the "Branch of David" to execute justice and
righteousness on the earth; "In those days and at that
time I will cause a righteous Branch of David to
spring forth; and He shall execute justice and
righteousness on the earth." (Jeremiah 33:15) This is
prophecy of Messiah. Messiah is called "Branch of
David" because he is a descendent of King David.
When He sits upon David's throne, He will dispense
justice and righteousness for all mankind.

Gedachte voor de Week:
Door middel van de profeet Jeremia belooft God dat Hij
de "Tak van David" zal sturen om recht en gerechtigheid
te bewerken op aarde; "In die dagen en op dat moment
zal Ik maken dat een rechtvaardige Tak van David
uitspruit, en Hij zal recht en gerechtigheid uitoefenen op
aarde." (Jeremia 33:15) Dit is profetie van de Messias.
Messias wordt "Tak van David" genoemd, omdat hij een
afstammeling van koning David is. Als Hij op de troon
van David zit, zal Hij recht en gerechtigheid over de hele
mensheid verspreiden.

Commentary:

Commentaar:

Now these are the ordinances which you are
to set before them. (Exodus 21:1)

Dit nu zijn de bepalingen, die u hen moet
voorhouden. (Exodus 21:1)

The Torah is the standard of righteousness. But it is also
the rule of justice (mishpat, )משפט. The laws of the Torah
are just, and their implementation is the administration of
justice. This week's Torah portion is called mishpatim
()משפטים, a word that means "judgments." It is primarily a
list of commandments and guidelines for the exercise of
righteousness and justice.
Righteousness can be understood as the fulfillment
of all legal and moral obligations. In the juridical
sense, it is a state of innocence.
Justice can be understood as the fair administration
of authority, rightly deciding between contestants,
rightly rewarding and rightly punishing.
The twin concepts of righteousness and justice are at the
very center of Torah, Messiah and the Kingdom of
Heaven. Abraham was originally chosen because he
would teach his children after him in "doing righteousness
and justice." (Genesis 18:19) The Scriptures tell us that
God loves righteousness and justice, (Psalm 33:5) that
He desires them more than sacrifice (Proverbes 21:3)
and that His very throne is founded upon them, for it is
written in Psalm 97:2, "Righteousness and justice are the
foundation of His throne."
The king's primary function is to dispense justice and
righteousness in Israel. Second Samuel 8:15 tells us,
"David reigned over all Israel; and David administered
justice and righteousness for all his people." The
Psalmist says, "The strength of the King loves justice;
You have established equity; You have executed justice
and righteousness in Jacob." (Psalm 99:4)
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De Tora is de standaard voor gerechtigheid. Maar het is
ook de regel voor rechtvaardigheid (mishpat, )משפט. De
wetten van de Thora zijn fair, en de invoering ervan is de
rechtsbedeling. Het Torah gedeelte van deze week heet
mishpatim ()משפטים, een woord dat "beoordelen"
betekent. Het is vooral een lijst van geboden en richtlijnen
voor de uitoefening van recht en gerechtigheid.
Gerechtigheid kan worden opgevat als de vervulling van
alle wettelijke en morele verplichtingen. In juridische zin is
het een toestand van ontbreken van schuld.
Recht kan worden opgevat als de eerlijke gezagsuitoefening, gepast beslissen tussen tegenstanders,
gepast belonen en gepast straffen.
De twee concepten van gerechtigheid en recht behoren
tot het hart van de Tora, de Messias en het Koninkrijk
van de Hemel. Abraham werd oorspronkelijk gekozen
omdat hij zijn kinderen na hem zou onderwijzen in "
gerechtigheid en recht doen." (Genesis 18:19) De Bijbel
vertelt ons dat God van gerechtigheid en recht houdt,
(Psalm 33:5), dat Hij daar meer van houdt dan van offers
(Spreuken 21:3) en dat Zijn troon daarop gebaseerd is,
want er staat in Psalm 97:2 geschreven: "Gerechtigheid
en recht zijn het fundament van Zijn troon."
De primaire functie van de koning is recht en
gerechtigheid in Israël te verspreiden. 2 Samuel 8:15
vertelt ons: "David regeerde over heel Israël, en David
oefende recht en gerechtigheid uit over heel zijn volk." De
psalmist zegt: "De kracht van de koning houdt van
rechtvaardigheid; U hebt billijkheid gevestigd; U hebt in
Jakob recht en gerechtigheid uitgeoefend." (Psalm 99:4)

When Israel practiced justice and righteousness, she
was blessed, but when she strayed from justice and
righteousness under the influence of wicked kings, the
prophets rebuked her. "I will make justice the
measuring line and righteousness the level," (Isaiah
28:17) the LORD declares through the prophet Isaiah.
The Psalmist prays for the Davidic King, saying, "Give
the king Your judgments (mishpatim), O God, and Your
righteousness to the king's son. May he judge Your
people with righteousness and Your afflicted with
justice." (Psalm 72:1-2) When the Queen of Sheba
visits King Solomon, she blesses God with a beracah
that would be appropriate to apply to Messiah:

Toen Israël recht en gerechtigheid uitoefende, werd het
gezegend; maar toen het van recht en gerechtigheid
afdwaalde onder de invloed van verdorven koningen,
berispten de profeten het. "Ik zal van recht de maatlijn
maken en van gerechtigheid de norm," (Jesaja 28:17)
verklaart de Heer via de profeet Jesaja. De psalmist bidt
voor de Davidse koning, zeggende: "Geef de koning Uw
oordelen (mishpatim), o God, en Uw gerechtigheid aan
de zoon van de koning. Moge hij Uw volk richten met
gerechtigheid, en Uw gekwelden met recht." (Psalm
72:1-2) Wanneer de koningin van Sheba koning Salomo,
bezoekt zegent ze God met een beracha die eveneens
van toepassing is op de Messias:

Blessed be the LORD your God who
delighted in you to set you on the throne of
Israel; because the LORD loved Israel
forever, therefore He made you king, to do
justice and righteousness. (1 Kings 10:9)

Geloofd zij de HEERE, uw God, Die behagen in
u heeft om u op de troon van Israël te plaatsen;
omdat de HERE voor altijd van Israël hield
maakte Hij u tot koning, om recht en
gerechtigheid te doen. (1 Koningen 10:9)

As we grapple with the laws of Torah, we are seeking to
understand the foundation of the throne of God. When
we read the Torah's laws, we are reading about the
administration of King Messiah, the ultimate champion
of justice and righteousness.

Als we de wetten van de Tora doorworstelen, trachten
we het fundament van de troon van God te begrijpen.
Wanneer we de Tora wetten lezen, lezen we over het
bestuur van Koning Messias, de uiteindelijke kampioen
van recht en gerechtigheid.
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