Parasha: Va'etchanan

Sidra: Va'etchanan

The Commandment of Loving God

Het gebod van God liefhebben

Readings
 Va'etchanan ( | ואתחנןI pleaded)
 Torah: Deuteronomy 3:23-7:11
 Haftarah: Isaiah 40:1-26
 Gospel: Luke 22:13-38

Lezingen
 Va'etchanan ( | ואתחנןik smeekte)
 Torah: Deuteronomium 3:23-7:11
 Haftarah: Jesaja 40:1-26
 Evangelie: Lucas 22:13-38

Thought for the Week:
Deuteronomy 6:6 speaks in the future tense when it
says, “These words, which I am commanding you
today, shall be on your heart.” (Deuteronomy 6:6)
Jeremiah 31:33 promises that in the new covenant,
God will write his Torah upon our hearts. He says, “I
will put My Torah within them and on their heart I will
write it.” (Jeremiah 31:33)

Gedachte voor de week:
Deuteronomium 6:6 spreekt in de toekomstige tijd als
er staat: "Deze woorden, die ik u heden gebied, zullen
in uw hart zijn." (Deuteronomium 6:6) Jeremia 31:33
belooft dat in het nieuwe verbond, God zijn Tora op
onze harten zal schrijven. Hij zegt: "Ik zal Mijn Tora in
hen leggen en op hun hart zal ik ze schrijven."
(Jeremia 31:33)

Commentary:

Commentaar:

Hear, O Israel! The LORD is our God, the
LORD is one! (Deuteronomy 6:4)

Hoor, o Israël! De HERE is onze God, de
HEER is de enige! (Deuteronomium 6:4)

In Jewish liturgy, Deuteronomy 6:4–9 is called “The
Shema.” Shema ( )שמעis the imperative to listen.
“Shema O Israel,” Deuteronomy 6:4 says. Moses is
telling Israel, “Listen up! The LORD our God, the
LORD is one!” The Master regarded the Shema as
the greatest and foremost commandment of the
Torah. A sage once asked him, “What commandment
is the foremost of all?” (Mark 12:28) He answered
with the words of Deuteronomy 6:4–5:

In de joodse liturgie, wordt Deuteronomium 6:4-9 "Het
Shema" genoemd. Shema ( )שמעis de gebiedende wijs
van luisteren. "Shema Israël," zegt Deuteronomium 6:4.
Mozes vertelt Israël, "Geef gehoor! De HEERE, onze
God, de Here is één! "De Meester beschouwde het
Shema als de grootste en belangrijkste gebod van de
Torah. Een wijze vroeg hem eens: "Welk gebod is het
belangrijkste van allemaal?" (Marcus 12:28) Hij antwoordde met de woorden van Deuteronomium 6:4-5:

Hear, O Israel! The Lord our God is one
Lord; and you shall love the Lord your God
with all your heart, and with all your soul,
and with all your mind, and with all your
strength. (Mark 12:29–30)

Hoor, o Israël! De Heere, onze God, is een enig
Heere, en gij zult de Heer uw God liefhebben
met heel uw hart en met heel uw ziel en met
heel uw verstand en met heel uw kracht.
(Marcus 12:29-30)

Why does Yeshua teach that to love the LORD is
the greatest commandment? Because genuine love
for God leads us to fulfill all the commandments. If
we truly love God, we will seek to please Him in all
that we do. We will keep His commandments out of
a desire to demonstrate our love for Him. It is
foremost because it must come first. If we try to
serve God merely out of fear or out of a desire for
reward or to earn salvation, our service is not
genuine. Just as a husband wants His wife to love
Him, so too the Father desires His children to serve
Him out of love.

Waarom onderwees Yeshua dat de Here liefhebben het
grootste gebod is? Omdat echte liefde voor God ons
naar het vervullen van alle geboden leidt. Als we echt
van God houden, zullen wij trachten Hem te behagen in
alles wat we doen. We zullen zijn geboden houden uit
een verlangen om onze liefde voor Hem te tonen. Het is
vooral omdat dit het eerste moet zijn. Als we God louter
uit angst proberen te dienen of uit een verlangen naar
beloning of om verlossing te bekomen, is ons dienen
niet echt. Net zoals een man die wil dat zijn vrouw Hem
liefheeft, zodat wil ook de Vader dat Zijn kinderen Hem
uit liefde dienen.
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Imagine being married to a person that does not love
you. He or she may be faithful and even compliantly
obedient, but without love, the relationship would feel
empty. Conversely, imagine being married to
someone who claims to love you but does not
respect you or show you any fidelity. Such love would
only be a sham. That is why love must come first.
Our first obligation to God, before any other
commandment, is to love Him.
More than just a feeling, love for God results in
obedience to His commandments, the Torah:

Stel je voor getrouwd te zijn met iemand die je niet
liefheeft. Hij of zij kan trouw zijn en zelfs inschikkelijk
gehoorzaam, maar zonder liefde zou de relatie leeg
voelen. Omgekeerd, stel je voor getrouwd te zijn met
iemand die beweert van je te houden, maar je niet
respecteert of enige trouw toont. Zo'n liefde zou slechts
een schijnvertoning zijn. Daarom moet liefde eerst
komen. Onze eerste verplichting tot God, vóór alle
andere geboden, is Hem liefhebben.
Meer dan alleen een gevoel, resulteert liefde voor God
in gehoorzaamheid aan Zijn geboden, de Thora:

For this is the love of God, that we keep His
commandments; and His commandments are
not burdensome. (1 John 5:3)
If someone says, ‘I love God,’ and hates
his brother, he is a liar; for the one who
does not love his brother whom he has
seen, cannot love God whom he has not
seen. (1 John 4:20)

Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn
geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet
zwaar (1 Johannes 5:3).
Als iemand zegt: 'Ik heb God lief,' en zijn
broeder haat, is hij een leugenaar, want degene
die zijn broeder niet liefheeft, die hij gezien
heeft, kan God niet liefhebben, die hij niet
gezien heeft. (1 Johannes 4:20)

Yeshua demonstrated His love for the Father by
living a life of total obedience to Him. Yeshua is loved
by the Father, and He returned that love in the form
of perfect submission. God demonstrated His love for
us by sending us His Son, whom He loved.

Yeshua toonde Zijn liefde voor de Vader door een leven
van totale gehoorzaamheid aan Hem. Yeshua is bij de
Vader geliefd, en Hij beantwoordde die liefde in de vorm
van volmaakte onderwerping. God toonde Zijn liefde
voor ons door het sturen van Zijn Zoon, die Hij liefhad.
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