
1

The King's Copy and the Rule of
Law
Parasha: Shoftim - שופטים: "Judges" 
Torah : Deuteronomy 16:18-21:9
Haftarah : Isaiah 51:12-52:12
Gospel : Matthew 26:47-27:10

Thought for the Week:
We affirm that Yeshua kept the Torah and admit that
if he did not, He would have been a sinner. Yet we
excuse ourselves from the same obligation. In so
doing we hold our king to a standard that we
ourselves are unwilling to keep.

Het Kopie voor de Koning en het
Recht
Sidra: Sjoftiem - שופטים: "Rechters" 
Thora: Deuteronomium 16:18-21:9
Haftara: Jesaja 51:12-52:12
Evangelie: Matteüs 26:47-27:10

Gedachte voor de week:
Wij zijn het ermee eens dat Yeshua de Torah naleefde en
geven toe dat als Hij dat niet deed, Hij een zondaar zou
zijn geweest. Maar wij excuseren ons voor dezelfde
verplich-ting. Daarbij meten we onze koning een
standaard aan die waaraan we onszelf niet willen houden.

Commentary:
Deuteronomy 17:18-19. In addition to prohibitions on
multiplying horses and wives, the king of Israel is
commanded to write out his own copy of the Torah
onto a scroll. He is to keep it with him always, and he
is to read and study from it every day of his life. He is
not to turn away from it, either to the right or to the
left. Even for the king, the Torah of God is the
standard. It is the measure against which the king
must compare himself.

Commentaar:
Deuteronomium 17:18-19. In aanvulling op het verbod op
het vermenigvuldigen van paarden en vrouwen, is de
koning van Israël verplicht van zijn eigen exemplaar van
de Tora op een boekrol te schrijven. Hij moet het altijd bij
hem houden, en hij moet er elke dag van zijn leven uit
lezen en het bestuderen. Hij mag er niet van afwijken,
hetzij naar rechts of naar links. Zelfs voor de koning, is de
Thora van God de norm. Het is de maatstaf waarmee de
koning zichzelf moet toetsen.

This provision is meant to insure that the King himself
submit to the rule of law and not become a despot
without accountability or boundary. Specifically, the
passage says that he shall write a copy of the Torah
so "that his heart may not be lifted up above his
countrymen." (Deuteronomy 17:20). In other words,
the King is subject to the laws of Torah just like
everybody else in the kingdom. He has no royal
exception or special immunity. By writing a copy of
the Torah for himself, the King is reminded that he is
not above God's law. This basic ethic of Torah is
called the Rule of Law.

Deze bepaling is bedoeld om te verzekeren dat de koning
zelf zich aan de wet houdt en geen despoot wordt zonder
verantwoordelijkheid of grens. De passage zegt met
name dat hij een kopie van de Thora zal schrijven zodat
"dat zijn hart zich niet boven zijn landgenoten gaat verhef-
fen." (Deut. 17:20). M.a.w., de Koning is onderworpen aan
de wetten van de Thora, net als iedereen in het koninkrijk.
Hij heeft geen koninklijke uitzondering of speciale immuni-
teit. Door voor zichzelf een kopie van de Thora over te
schrijven, wordt de koning eraan herinnerd dat hij niet
boven de wet van God staat. Deze fundamentele ethiek
van de Tora wordt het Regeren van de Wet genoemd.

In God's economy, the Torah is the constitution
which mitigates Israel's government. No one is
above God's Torah because no one is above God.
His word is the final authority, and even the King is
not to transgress it. Yet somehow, we often
assume that the rule of law (i.e. Torah) does not
apply to us. In so doing, we place ourselves even
above the kings of Israel.

In Gods huishouding is de Tora de grondwet die het
Israëlische bestuur matigt. Niemand staat boven Gods
Tora, omdat niemand boven God staat. Zijn woord is de
uiteindelijke autoriteit, en zelfs de koning mag die niet
overtreden. Maar op een of andere manier nemen we
vaak aan dat het regeren van de wet (dus Torah) voor
ons niet van toepassing is. Daarbij plaatsen we onszelf
zelfs boven de koningen van Israël.

Another name for the king of Israel is 'messiah.'
Every king of Israel was called a messiah (i.e.
anointed one), and the ultimate King of Israel is
called The Messiah.

Een andere naam voor de koning van Israël is 'messias.'
Elke koning van Israël werd een messias (d.w.z.
gezalfde) genoemd, en de uiteindelijke Koning van Israël
heet The Messiah.

According to Deuteronomy 17, if Yeshua is a true
king of Israel, he must "keep Torah all the days of his
life" and "carefully observe all the words of the Torah"
and "not turn aside from the commandment to the
right or the left." (Deuteronomy 17:20)

Volgens Deuteronomium 17, als Yeshua een ware
koning van Israël is, moet hij "al de dagen van zijn leven
Thora naleven" en "al de woorden van de Tora naarstig
onderhouden" en "niet van het gebod afwijken naar
rechts of naar links." (Deuteronomium 17:20)
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Yeshua was not above the rule of law, even though
He Himself is, the Son of God, the author of that Law.
Messiah lived a perfect and sinless life in accordance
with Torah law. If he had at any point transgressed
Torah, he would have ceased to be the perfect
sinless atonement necessary. Our job is to endeavor
to imitate Him.

Yeshua stond niet boven het regeren van de wet, ook al
is Hij Zelf de Zoon van God, de auteur van deze wet.
Messias leidde een volmaakt en zondeloos leven in
overeenstemming met de Torawet. Als hij op enig
onderdeel de Thora had overtreden, zou hij opgehouden
zijn de nodige perfecte zondeloze verzoening te zijn.
Onze taak is om trachten Hem te imiteren.
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