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—HET FAMILIE STUDIEHUIS—  
STUDIE VAN DE PARASHAT HASHAVUAH DOOR  

THEMATISCHE ANALYSE 
 
 
Welkom bij Mishpachah Beit Midrash, het Familie StudieHuis. Elke Shabbat komen we samen 
in ons huis en bestuderen de Geschriften , in het bijzonder de Torah. Het is een leuke tijd van 
openbaring ontvangen van de Ruach HaKodesh (H.Geest) Iedereen doet mee—volwassenen en 
kinderen –als we het Parashat HaShavuah (wekelijkse Parashah) schema volgen . We wijden ons 
aan het bestuderen van de Torah omdat de Torah de fundatie voor de hele Schrift is. Derhalve zal 
een grondiger inzicht in de Torah ons helpen om de rest van de  Tanakh (O.T.) en de Brit 
HaChadasha (N.T.) beter te begrijpen. Bovendien, zoals Yeshua zelf verklaarde, onderwijst de 
Torah over Hem. Dus bestuderen we de Torah opdat we dichter tot Yeshua, het doel van de 
Torah, zouden kunnen komen. 
Als gelovigen in de Messias hebben we de schat aan wijsheid der wijzen van Israël ontdekt . 
Deze mannen , die zich toegewijd hebben aan het bestuderen van de Torah, hebben ons een rijk 
erfgoed nagelaten. Deel van dat erfgoed is een unieke studiemethode om te leren en de Schrift te 
interpreteren. Dit wordt thematische analyse genoemd. In thematische analyse zoeken we naar de 
onderliggende thema’s/topics van elke passage in de Schrift. Door het bestuderen van 
Schriftverzen, verwant door een gemeenschappelijk thema , lijn per lijn en regel per regel onder 
de loep te nemen , opent de Schrift zich voor ons op een unieke manier, die duidelijk door de 
Ruach HaKodesh geïnspireerd is. Passages die voorheen raadselachtig leken, beginnen zinvol te 
worden en  verschillende niveaus van wijsheid en begrip ontvouwen zich voor onze ogen . 
Thematische analyse van de Schrift is gebaseerd op de volgende constructies: 
1) Mozes schreef de Torah als vijf afzonderlijke boeken zoals de Ruach HaKodesh hem 
inspireerde. 
2) Aangezien Adonaï hem deze woorden liet afscheiden in vijf afzonderlijke boeken , 
veronderstellen we dat elk boek een unieke boodschap of thema had. 
3) Binnen elk boek zijn de woorden geschreven met twee paragraaf- lijkende onderverdelingen 
die de woordstroom onderbreken. 
4) Aangezien Adonaï Moshe gebood de individuele boeken te verdelen in kleinere paragraaf-
lijkende porties of Parshiot, veronderstellen we dat elke Parsha als een afzonderlijk onderdeel 
geschreven werd, want elk van deze Parsha’s probeert een unieke gedachte, thema, 
beeldvorming of bewustmaking over te brengen. 
Bijgevolg denken wij, aangezien Adonaï deze onderverdelingen inspireerde, dat ze ZEER 
belangrijk zijn. We gebruiken deze Godbeademde verdelingen als basis voor onze thematische 
analyse van de Schrift. Eens je begint met het thematisch interpreteren van de Schrift zal je 
onmiddellijk ZIEN dat Adonaï Zijnwoorden op deze wijze schreef , met de intentie dat ze 
thematisch zouden worden geïnterpreteerd. 
Hier is een voorbeeld van hoe een Parsha verdeling eruit ziet … 
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s—Parsha Stumah (meervoud, stumot)—Een op een paragraaf lijkende onderbreking 
geïnspireerd door de Ruach HaKodesh, nog steeds zo behouden in koosjere Torah Rollen, waar 
op de zelfde tekstlijn minstens negen blanco spaties staan tussen een woord en het 
daaropvolgende woord. 
 
 ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 

~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla          ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla~yhla ~yhla  
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 

 
p—Parsha P'tuchah (meervoud, p'tuchot)—Een op een paragraaf lijkende onderbreking 
geïnspireerd door de Ruach HaKodesh, nog steeds behouden in koosjere Torah Rollen, waar er 
tot aan het einde van de tekstlijn blanco spaties zijn en de verdere tekst niet begint tot op de 
volgende regel. (Hebreeuws wordt van rechts naar links gelezen) 

 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 

~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 

 
Onze studie is leuk en interactief. Iedereen draagt bij aan de discussie. De lessen zullen ook 
informatie voor kinderen bevatten. Zij zijn verantwoordelijk voor het beantwoorden van vragen 
en het oplossen van een woordpuzzel of andere leuke geschreven activiteiten. Kinderen zijn 
natuurtalenten in het midrashen en het thematisch verbinden van Schriftverzen! 
 
Na de Beit Midrash, zullen we afscheid nemen van de Shabbat met een traditionele Havdallah 
samenkomst. Dus, kom en voeg u bij ons als we deelnemen aan een discussie die eeuwen 
geleden begon! We voelen ons bevoordeeld om aan deze aloude discussie te mogen deelhebben 
die praktische aanwendingen voor onze huidige tijd geeft. Dit wekelijks onderricht veronderstelt 
dat je veel Hebreeuwse denkconcepten verstaat. Als je niet vertrouwd bent met Torah studie, 
begin dan a.u.b. met het lezen van de vijf inleidende artikels in verband met deze wekelijkse 
studies. Je kan ze vinden op … 
 

http://restorationoftorah.org/ 
 

Klik dan enkel op de link getiteld, Mishpachah Beit Midrash’s Parashat HaShavuah! 
 
Deze les is aangeboden in een zelfstudie formaat met een groot aantal vragen. Om mijn 
antwoorden op de vragen te zien, ga je gewoon met de muis over het woord Re’eh aan het einde 
van de vragen (HTML) of de gehighlighte vraagtekens (WORD). Als je dit in een gewone email 
versie bekijkt, zal de functie van de muis niet werken; daarom zijn de antwoorden ook als 
voetnoten voorzien, zodat je het artikel met de antwoorden kan uitprinten. Dit artikel kan je 
vinden op de volgende link, die je ook zal toelaten mijn antwoorden te zien, gewoon door de 
functie met de muis te gebruiken. 

 
 
 

http://restorationoftorah.org/WeeklyParsha/MBMReeh.htm 
Ned. Vert. S. Van Goethem  
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1         Deuteronomium 11:26-28 s 
2         Deuteronomium 11:29-12:19 s 

3         Deuteronomium 12:20-28 s 

4         Deuteronomium 12:29-13:1 p 

5         Deuteronomium 13:2-6 s 

6         Deuteronomium 13:7-12 s 

7         Deuteronomium 13:13-19 s 

8         Deuteronomium 14:1-2 s 

9         Deuteronomium 14:3-8 s 

10      Deuteronomium  14:9-10 s 

11      Deuteronomium  14:11-21 p 

12      Deuteronomium  14:22-27 s 

13      Deuteronomium  14:28-29 s 

14      Deuteronomium  15:1-6 s 

15      Deuteronomium  15:7-11 s 

16      Deuteronomium  15:12-18 p 

17      Deuteronomium  15:19-23 p 

18      Deuteronomium  16:1-8 s 

19      Deuteronomium  16:9-12 p 

20      Deuteronomium   16:13-17 s 

 
HET BOEK D’VARIM BEGRIJPEN  

 
Doelstelling — Begrijp de literaire structuur van het boek D’varim. 

—Parashat HaShavuah— 
 

 hea.r 
 

Re’eh 
(Zie ) 

 
 

D’varim 11:26-16:17 
(Deuteronomium 11:26-16:17) 
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I.        Eerder hebben we ontdekt dat het boek D’varim een verzameling was van de vier 

toespraken die Mozes tijdens de laatste vijf weken van zijn leven aan Am Yisra’el (het volk 
van Israël) gaf. De basis samenstelling van het boek is als volgt : 

 
Schrift Verwijzingen Onderwerp 

D’varim 1-4 Inleidende toespraak 
D’varim 5-26 Hoofd toespraak 
D’varim 27-28 Tochachah (Waarschuwing) 
D’varim 29-30 Teshuvah (berouw) 

 
II.            We bestuderen momenteel Mozes’ hoofdtoespraak in D’varim 5-26. In de sessie van 

vorige week hebben we geleerd dat deze hoofdtoespraak twee belangrijke onderwerpen heeft.  
[Va'etchan1]  Vorige week hebben we het eerste onderwerp van de toespraak, genaamd Het 
Gebod (enkelvoud),beëindigd. Dit begint in D’varim 6:1 en gaat door tot aan D’varim 11:25.  
Zodoende mogen we verwachten dat de toespraak van deze week ons zal inleiden tot de 
inzettingen (chukim ) en verordeningen ( mishpatim )  
A.     Laten we de Hebreeuwse basisbegrippen van sommige sleutelwoorden uit Mozes 

toespraak even opnieuw bekijken. Laat ons eerst het woord Torah definiëren. Het 
Hebreeuwse woord Torah, h'rAT, heeft verschillende betekenissen, afhankelijk van de 
context. 
1.       De letterlijke betekenis van het Hebreeuwse woord Torah is onderwijs, instructie of  

doctrine. Dat is wat het betekent in D’varim 1:5 en 4:44. 
2.      De Torah kan ook Wet betekenen, zoals in de eerste vijf boeken van Mozes  
3.      De Torah kan ook: de totaliteit van de Tanakh betekenen [ Va'etchan2]

1[8]. 
4.      Soms betekent Torah wet / of voorschrift. Bij voorbeeld in Leviticus 6:9, betekent 

Torah wet , zoals in “Dit is de wet (Torah) op de brandoffers  
B.     Lees D’varim 4:1.    

 
Nu dan, O Israel, hoor de inzettingen en de verordeningen  die ik u leer na te 
komen , opdat gij leeft en opdat gij het land binnengaat en in bezit neemt, dat de 
HERE , de God uwer vaderen, u geven zal (D’varim 4:1, NBG51) 
 
  

 
Besteed bijzondere aandacht aan de woorden inzettingen en verordeningen. Ook al gaan 
we er in de Nederlandse taal vluchtig overheen alsof ze hetzelfde betekenen, ze zijn zeer 
specifiek en hebben in het Hebreeuws een verschillende betekenis Het woord inzettingen 
is vertaald vanuit het Hebreeuwse woord, chukim (~yiQux)—het enkelvoud is chok.  
Sommige versies van de Bijbel vertalen dit woord als beschikkingen of decreten. Ik zal 
altijd refereren naar chukim als inzettingen  Wat zijn inzettingen (chukim)? Inzettingen 
zijn wetten van de Ene Heilige die constant zijn en nooit wijzigen. Lees Jeremia 31:35-
36.  Het woord inzettingen  is eigenlijk afgeleid van het Hebreeuwse woord chok.  Deze 
verzen vatten eigenlijk de echte essentie van chukim. Chukim zijn inzettingen die nooit 
zullen verdwijnen. Ze zijn constant en zo voorspelbaar als de natuurwetten die de 
beweging van de hemellichamen beheersen. Wist je dat in Leviticus 23 naar de Heilige 
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Dagen—Mo'edim—wordt gerefereerd als chukim ? Nu je de Bijbelse definitie van een 
chok kent, wanneer iemand nu tot je zegt “ De Bijbelse Heilige Dagen waren slechts 
geldig tot aan de dood en de opstanding van Yeshua,” wat zou je antwoord dan 
zijn?[Va'etchan3]

2[9] 
C.     Het woord  verordeningen is vertaald vanuit het Hebreeuwse woord mishpatim 

(~yij'P.vim).  Sommige versies van de Bijbel vertalen dit woord als beoordelingen – 
voorschriften of wetten Ik zal altijd refereren naar mishpatim als verordeningen. Wat zijn 
verordeningen (mishpatim)?  A verordening (mishpat) is een besluit/beoordeling welke 
moet genomen worden tussen twee stellingen.  Weet je waar deze verordeningen 
(mishpatim) voor het eerst in de Torah werden ingevoerd ?[Va'etchan4]

3[10]  We zullen hier 
later op terugkomen  

D.     Het woord geboden is vertaald vanuit het Hebreeuwse woord mitzvot (tow.cim)—het 
enkelvoud is mitzvah (h'w.cim). 

III.            Lees D’varim 11:26-32.  Wat is het hoofdthema van deze Parsha Stumah?[Re'eh5]
4[11]  We 

hebben reeds gezien dat de primaire functie/doel van de Torah is LEVEN te brengen aan hen 
die eraan gehoorzamen. We hebben ook gezien dat zij die ongehoorzaam aan de Torah zijn , 
DOOD zullen ontvangen. Dit vers gaat verder op dat thema. Gehoorzaamheid of gebrek aan 
gehoorzaamheid is een zaak van LEVEN EN DOOD! 
A.     Welke gedenkwaardige gebeurtenis zal spoedig plaatsvinden in het leven van Am 

Yisra’el?[Re'eh6]
5[12]  Waartoe spoort Mozes Am Yisra’el aan, als voorbereiding tot die 

gebeurtenis?[Re'eh7]
6[13] Tot op dit punt deed Mozes niets anders dan Am Yisra’el 

voorbereiden op het tweede onderwerp van de hoofdtoespraak.  D’varim 11:26-32 kan 
gezien worden als een mini-introductie tot het tweede onderwerp van de hoofdtoespraak. 
In feite, ik ben overtuigd dat je dit opmerkte, heeft elke toespraak enkele inleidende 
verzen, een sleutelwoord en slotverzen—die je titel en voetteksten kan noemen. 

B.     Lees nu D’varim 12:1. In plaats van onze bespreking over inleidende verzen, kop en 
voetteksten, welke rol vervult D’varim 12:1?[Re'eh8]

7[14]  Inderdaad!  Dit vers is de titel  
voor het tweede onderwerp. Merk hoe het perfect het onderwerp dat Mozes nu zal 
behandelen samenvat, de inzettingen (chukim) en verordeningen (mishpatim). Het 
overige van de eerste toespraak zal hierop gefocust zijn  

 
 
 

DE FUNDAMENTELE FUNCTIE/DOEL VAN DE TORAH 
 
Doelstelling—Leer hoe 1) het hoofdthema van een Parsha te onderscheiden , 2) Thematische 
connecties met die Parsha te maken  en  3) leer hoe meer inzicht te krijgen in de Parsha 
waarmee we bezig zijn door zijn thematische connectie tot andere porties van de Schrift.  

 
Dit zijn de tekens van Leven  

 
I.            Laten we verdergaan met onze studie over de primaire functie/doel van de Torah. We 

hebben het volgende geleerd: de fundamentele functie/ doel van de Torah( op Pashat niveau) 
is het veilig stellen/ verzekeren/ geven van fysiek LEVEN aan hen die zich eraan houden . 
Zie ook D’varim 4:1, 4 en 10, D’varim 5:33, D’varim 6:24, D’varim 8:1 en 3, D’varim  
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30:19, Leviticus 26:3-13,  Ezekiel 20:11, 13, 21 en- 25, en meer!  Het is overduidelijk dat de 
Heilige de Torah aan Am Israel gaf met een bedoeling . Het lijkt dan ook logisch dat we in de 
mogelijkheid gesteld worden om een glimp van dit doel te zien, door het onderzoeken van 
deze passages waarin de ideale staat van Am Yisra’el beschreven wordt, wanneer zij volledig 
gehoorzaam is aan de geboden (mitzvot). 
A.     Lees D’varim 11:26-32.  Wat zal er gebeuren met hen die de gehoorzaam zijn aan de 

geboden (mitzvot)?[Re'eh9]
8[15] Wat zal daar tegenover gebeuren met hen die er niet aan 

gehoorzamen?[Re'eh10]
9[16]  Zoals je kan zien, Mozes blijft het punt benadrukken dat de 

Torah gegeven werd met één uniek doel of functie in het leven van hen die eraan 
gehoorzamen.  Het werd gegeven opdat ze zegen en LEVEN zouden ontvangen! Ik wil 
niet overkomen als een gekraste plaat , maar Mozes is zéér grondig. Elke keer we ons 
omdraaien toont hij ons dat gehoorzaamheid aan de Torah zegen en leven brengt 

B.     Lees D’varim 12:28.   Waarom zou Am Yisra’el de woorden van de Torah koesteren/ 
vrijwaren?  [Re'eh11]

10[17]  We hebben deze frase, “opdat het u wel zou gaan ,” eerder 
gezien. Het is gewoon een andere manier om te zeggen, “opdat je zou gezegend worden 
en een overvloed aan LEVEN zou ervaren .” 

II.            Lees D’varim 12:20-25.  Wat is het onderwerp ?[Re'eh12]
11[18]  Merk hoe Adonai hen 

waarschuwt geen bloed te eten. Wanneer de meeste Westerse Nieuw Verbondgelovigen het 
verbod tegen het eten van bloed lezen, denken ze dat dit gebod het drinken van bloed 
verbied. Laten we  Leviticus 17:10-16 lezen om te zien waarover het verbod om bloed te eten 
eigenlijk gaat.   
A.     Lees Leviticus 17:10 and 12.  Wat is het gegeven negatieve gebod ?[Acharei13]

12[19]  Merk 
dat het zegt geen bloed te eten.  Deze verzen zeggen niets over het drinken van bloed. 
Bijgevolg is het drinken van bloed niet het probleem . 

 B.     Nu zal de Torah in duidelijke termen definiëren wat men moet doen opdat men geen 
bloed zou eten!  Read Leviticus 17:13-14.  Welke actie moet volgens de Torah genomen 
worden,om te vermijden dat we bloed zouden eten?[Acharei14]

13[20]  Waarover spreken we 
hier? We spreken hier over het eten van vlees- voedsel! Waarom moet je het bloed 
uitgieten en het bedekken?[Acharei15]

14[21]  Merk hoeveel keer de Torah in Leviticus 17:10-
16 de woorden consumeer / eet geen bloed gebruikt! Met andere woorden, als de Torah 
zegt geen bloed te eten, dan betekent dit, eet geen vlees waarvan het bloed niet volkomen 
ontrokken is aan het lichaam . 

C.     Hier is nu de sleutelfrase van deze portie van de Schrift . Kijk naar Leviticus 17:13. 
 
En ieder van de Israëlieten en van de vreemdelingen, die in uw midden vertoeven,  
die een STUK WILD OF GEVOGELTE JAAGT, DAT MAG GEGETEN WORDEN, zal het bloed 
daarvan uitgieten en dat bedekken met aarde.( Leviticus 17:13, mijn benadrukking )  
 

Wat bedoeld de Torah met de frase , “ elk beest of gevogelte dat mag gegeten worden?” 
Zijn er dan sommige beesten of gevogelte die niet mogen gegeten worden? Daarbij, 
welke beesten en gevogelte mogen gegeten worden? Het antwoord staat in Leviticus 11: 
1-47 waar de Torah de reine/tahor/pure dieren die mogen gegeten worden opsomt!  
Inderdaad. We spreken over de kosjer vereisten, die voedsel geschikt en gepast maken 
om te eten. Er zijn fundamenteel twee voorwaarden. Ten eerste,het dier moet een kosjer 
dier zijn; ten tweede het bloed moet er volkomen aan ontrokken zijn. De Torah is zeer 
simpel in zijn definitie van het niet eten van bloed. Het betekent dat je alleen een kosjer 
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dier mag eten waaraan het bloed volkomen ontrokken is. Gedenk, de Torah zegt “elk 
beest of gevogelte DAT MAG GEGETEN WORDEN.” 

D.     Kan je nog aan een ander verbod in verband met kosjer vlees denken ?[Re'eh16]
15[22]  

Dierlijk vet is ook verboden. Besteed nu extra aandacht aan D’varim 12:24-25.  We 
weten dat het niet eten van bloed alleen betrekking heeft op het eten van een kosjer dier 
waaraan het bloed volkomen ontrokken is. We weten ook dat de uitdrukking, “opdat het 
je goed zal gaan,” gewoon een andere manier is om te zeggen , “opdat je zou gezegend 
zijn en een overvloed aan fysiek LEVEN zou ontvangen.” Bijgevolg stelt D’varim 12:24-
25 dat door het gehoorzamen aan de koosjere dieetvereisten je voor jezelf LEVEN 
waarborgt . En weer opnieuw verklaart Mozes dat het gehoorzamen van de geboden 
(mitzvot) tot leven zal leiden.  Deze keer echter, selecteert hij de voedselvoorschriften 
(mitzvot) als praktisch voorbeeld voor hoe het volgen ervan tot leven zal leiden. 

E.      Even terzijde , zie je de gezondheidsvoordelen van de voedselvoorschriften (mitzvot)?  
De meeste gelovigen verwerpen deze geboden (mitzvot) vandaag, er van uitgaande dat ze 
geen kwestie van redding zijn. Neen,ze zijn inderdaad geen kwestie van redding, 
nochtans zijn ze een kwestie van LEVEN en DOOD. Het is geen toeval dat veel van de 
hedendaagse ziekten en aandoeningen medisch in verband staan met het eten van Bijbels 
onrein voedsel zoals varken en schelpdieren. Het is ook geen toeval dat medisch bewezen 
is dat de meeste, volop heersende ziekten in Amerika ( diabetes, hartinfarcten, beroerten, 
hoge bloeddruk, enz) verband houden met te veel verzadigd vet en cholesterol ( 
verkregen uit dierlijk vet )    

       
            Samengevat , Mozes blijft Am Yisra’el aantonen dat gehoorzaamheid aan de Torah 
LEVEN voortbrengt, terwijl ongehoorzaamheid dood voortbrengt. De Heilige heeft een 
geweldige bedoeling met Am Yisra’el, Zijn uitverkoren volk dat Hij liefheeft. Bijgevolg weten 
we dat het Zijn intentie is, dat de primaire functie/ doel van de Torah, is om een bron van zegen 
en LEVEN te zijn voor hen die haar voorschriften gehoorzamen . Het is weer vragentijd ! 
Hebben één of meer passages in de sidra van deze week iets van het volgende onderwezen ?  

 
•        De Torah is gebondenheid. 
•        De Torah zal op een dag afgeschaft worden . 
•        De Torah was alleen voor de “Joden.” 
•        De “Joden” werden gered door het houden van de Torah. 
•        De Torah is tijdelijk. 
•        De Torah werd aan de “Joden”  gegeven om hen te vervloeken. 
•        De Torah werd afgeschaft. 
•        De Torah is een vloek. 
•        De Torah werd aan het “kruis”genageld  
•        We moeten enkel gehoorzaam zijn aan de geest van de Torah. 
•        De letter van de Torah heeft afgedaan. 
•        De Torah bracht dood aan hen die haar gehoorzaamden . 
•        We zijn 1) vrij van, 2) dood aan en 3) bevrijd van de Torah als standaard voor juist 

gedrag . 
•       Vandaag gehoorzaam  zijn aan de Torah legalistisch. 
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Als dat niet zo is, zouden we geen enkele van de hier bovenstaande beweringen als 
realiteit mogen aanvaarden. Ze zijn tenslotte slechts doctrines van mensen .  

 
 

DE  PARSHA BEGRIJPEN 
D’VARIM 12:1-19 

 
Doelstelling —Leren hoe 1) het hoofdthema van de Parsha te interpreteren, 2) thematische 
connecties met die Parsha te maken en 3) leren hoe beter inzicht te verwerven in de Parsha 
waarmee we bezig zijn, door de thematische verbanden met andere Schriftgedeelten .  
 
I.            De Parsha onderbrekingen begrijpen—In de inleidende lessen heb je geleerd dat de Torah 

geschreven werd met twee paragraaf-lijkende verdelingen, Parshiot genaamd (Parsha, 
enkelvoud).  Ook al bevat elke Parsha een compleet thematisch onderwerp, er is een 
aanmerkelijk verschil van begrijpen tussen de twee. Over het algemeen wordt een Parsha 
P’tuchah gebruikt om een belangrijke wijziging van thema/onderwerp aan te geven, terwijl 
Parsha Stumah gebruikt wordt om een kleinere wijziging van thema/onderwerp aan te geven . 

 
A.     Lees D’varim 11:26-13:2.  Besteed extra aandacht aan de Parsha breuken (opgesomd aan 

het begin van deze les) en de wijzigingen van onderwerp.  Merk de volgende thematische  
stroming op : 

 
•        D’varim 11:26-32—Inleiding en/of titel voor het begin van het tweede onderwerp 

van de hoofdtoespraak. 
•        D’varim 12:1-19—Erediensten van de Heilige op de manier en in de plaats die Hij 

kiest . 
•        D’varim 12:20-31—Concluderende waarschuwing tegen het dienen van de Heilige 

op de wijze van de volkeren.  
•        D’varim 13:1-2—D’varim 13:1 is een titel /inleiding tot het volgende onderwerp dat 

begint in D’varim 13:2.  Dat nieuwe onderwerp heeft te maken met valse profeten. 
 

Noteer aub. dat, ook al zijn er twee Parsha Stumot tussen D’varim 12:26-12:28, het 
onderwerp/thema/object doorheen de delen steeds constant blijft, ttz. het dienen van de 
Heilige op de manier en in de plaatsen die Hij verkiest . Niettemin wijzigt het onderwerp 
drastisch na de Parsha P’tuchah , gezien het dan niet langer betrekking heeft op negatieve 
invloeden van buiten de natie, naar op negatieve invloeden van binnen de natie (valse 
profeten). 

II.            Lees D’varim 12:1-19.   Met in ons geheugen dat één van de fundamenten waarop de 
Torah ons zijn lessen en thema’s leert herhaling is, welke woorden lijken dan in deze Parsha 
zeer dikwijls herhaald te worden ?[Re'eh17]

16[23]  Laten we nu doorheen deze Parsha gaan en het 
verloop opmerken, terwijl we ons bewust zijn van de belangrijkste woorden . 
A.     Lees D’varim 12:1-7.  Laten we een algemeen overzicht schetsen . 

 
•        D’varim 12:1—Inleidende verklaring . 
•        D’varim12:2-3—Vernietiging van de plaatsen waar de volkeren hun goden dienen.  
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•        D’varim 12:4-7—Erediensten op de plaats die Adonai uitkiest. 
 

Zie je hoe het sleutelwoord , plaats, de onderwerpen van D’varim 12:2-3 en D’varim 
12:4-7 in ons overzicht aan elkaar linkt?   

B.     Deze twee passages zijn ook thematische gelinkt door een ander woord. Weet je hetwelk 
dat is ?[Re'eh18]

17[24]  Inderdaad!  Aan de ene kant gebied de Heilige Am Yisra’el om de  
namen van de vorige goden te vernietigen in elke plaats waar ze hen vinden. Aan de 
andere kant zegt Hij dat Hij Zijn Naam in een bepaalde plaats zal vestigen. Zoals je kan 
zien, van alle sleutelwoorden in deze passage, lijkt het alsof plaats het sleutelwoord is .    
Nu, hoe zou jij D’varim 12:2-7 samenvatten ?[Re'eh19]

18[25]  Gedenk wel, jouw 
samenvatting is misschien niet dezelfde als de mijne. Maak je geen zorgen, ik ben niet 
noodzakelijk de beste samenvatter  

C.     Verdere contrasten—D’varim 12:4 zit midden tussen de twee passages die we aan het 
onderzoeken zijn. Het is een brugvers. Het overbrugt of verbindt de twee thema’s die in  
D’varim 12:2-3 en D’varim 12:5-7aanwezig zijn. Voornamelijk stelt het dat Am Yisra’el 
de Heilige niet kan dienen op de wijze zoals de volkeren hun goden dienden.  We zagen 
reeds de diepere geestelijke les betreffende de Wet op Kil’ayim (Verboden 
vermengingen) in Parashat Kedoshim.  De diepere les (Sod) achter de wet van verboden 
vermengingen heeft betrekking op heiligheid en de noodzaak van het bewaken van de 
waarheid tegen afwijking. Met andere woorden, de wet op de verboden vermengingen  
(Leviticus 19:19-22) is thematisch gelinkt aan het correct  houden van Adonai’s geboden 
(Leviticus 19:1-18).  Dit kan enkel gedaan worden binnen de context van het bewaken 
van Zijn woorden tegen deze van rivaliserende  filosofieën. D’varim 12:1-7 is gewoon 
een praktische toepassing van het verbod op het mengen van kwaad ( de wegen van de 
volkeren ) met goed ( de geboden [mitzvot]) principe. Merk hoe dit thema in de 
slotverzen van deze Parsha P’tuchah weer verschijnt![Re'eh20]

19[26] 
 

29 Wanneer de HERE, uw God, de volken, naar wier gebied gij trekt om hen te verdrijven, 
uitgeroeid heeft, en gij hun gebied in bezit genomen hebt en in hun land woont, 30 neem u er dan 
voor in acht, dat gij u niet laat verleiden na hun verdelging hun voorbeeld te volgen, en dat gij hun 
goden niet zoekt, zeggende: hoe dienden deze volken hun goden? zo wil ik het ook doen. 31 Niet 
alzo zult gij de HERE, uw God, dienen; want al wat de HERE een gruwel is, wat Hij haat, doen zij 
voor hun goden; zelfs hun zonen en hun dochters verbranden zij voor hun goden met vuur. 

 
D.     We kunnen een rijke dosis aan kennis, inzicht en wijsheid vergaren als we thematisch 

studeren door het vergelijken en contrasteren van thema’s. Bij voorbeeld, als we 
vergelijken en contrasteren hoe de volkeren hun goden dienden, met de erediensten van 
de Heilige in D’varim 12:1-7, zullen we onmiddellijk zien dat de volkeren veelvuldige 
plaatsen van eredienst hebben (op heuvels, bergen en onder elke boom met gebladerte) 
terwijl de Heilige één unieke plaats in gedachten heeft. Zie je een thematisch verband 
tussen de plaatsen waar de volkeren dienden en hun visie van “god?[Re'eh21]”20[27]  In feite, 
die ene locatie, van de plaats waar YHWH uw Elohim (God) zal kiezen om daar Zijn 
Naam te vestigen, wordt doorheen het restant van deze Parsha een overheersend thema. 

E.      Lees D’varim 12:8-14.  Ook al heeft deze passage betrekking op private altaren, hoe is 
ze thematisch gelinkt aan de eerste zeven verzen?[Re'eh22]

21[28] 
F.      Lees D’varim 12:15-19.  Ook al heeft deze passage betrekking op het eten van vlees dat 

geheiligd was, hoe is het thematisch gelinkt aan de eerste zeven verzen?[Re'eh23]
22[29] 
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G.     Lees D’varim 12:20-28.  Ook al heeft deze passage betrekking op het eten van vlees dat 
niet geheiligd is en andere algemene geboden (mitzvot), hoe is het thematisch gelinkt aan 
de eerste zeven verzen?[Re'eh24]

23[30] 
H.     We hebben reeds gezien hoe D’varim 12:21-31 verbonden is met D’varim 12:1-7. Al 

deze verzen benadrukken het dienen volgens de geboden (mitzvot) op de plaats waar 
YHWH verkiest Zijn Naam te vestigen.  
 
Hoe zou jij het thema van deze Parshiot samenvatten—denk eraan kort te zijn 
?[Re'eh25]

24[31]  Denk erom, je hoeft niet hetzelfde antwoord te hebben als ik . • 
 

 
 

DE PARSHIOT ONDERZOEKEN  
 

 
Doelstelling—Leren hoe 1) het thema van de passage bloot te leggen, 2) het te verbinden aan 
andere passages en 3) nieuw inzicht te verkrijgen over het interpreteren van de originele 
passage gebaseerd op zijn thematische connectie met andere passages.  . 
 

De Plaats (HaMaqom) 
 
I.           Merk hoeveel keer de woorden, de plaats waar YHWH uw Elohim (God) zal kiezen Zijn 

Naam te vestigen, alleen al in deze Parsha gebruikt is  Als je doorheen de rest van de sidra 
leest, zal je merken dat de frase, de plaats waar YHWH uw Elohim (God) zal kiezen Zijn 
Naam te vestigen, nog meerdere malen gebruikt is.  Deze frase werd voor de eerste keer in 
deze sidra ingeleid en lijkt zeer belangrijk te zijn. Laten we het uitzoeken.   

II.            De frase, de plaats, is vertaald vanuit het Hebreeuwse woord, HaMaqom (~Aq'M;h).  We 
weten nu dat HaMaqom profetisch verwijst naar Jeruzalem. Eén van de manieren waarop de  
Torah belangrijke boodschappen probeert te over te brengen is door het gebruik van bepaalde 
woorden of uitdrukkingen. Zeer dikwijls zal de Torah een woord binnen enkele korte verzen 
( zoals in ons voorbeeld) herhaaldelijk gebruiken. Dit werd gedaan om onze aandacht op dat 
woord te trekken en op een belangrijk profetisch concept dat ermee verbonden is . 
A.     Lees  D’varim 12:1-31 en D’varim 12:11; 14:23; 16:6 en 11; en 26:2.  Welke andere 

thema’s zijn met HaMaqom geassocieerd?[Re'eh26]
25[32]  Zoals je kan zien, HaMaqom is 

een zeer belangrijk thema. Waarom echter kiest de Torah ervoor de eigenlijk naam van 
HaMaqom (de plaats) niet te vernoemen ? Deze vraag smeekt om een antwoord en 
thematische analyse zal je helpen om het antwoord te vinden. Eén van de eerste vragen 
die we zouden moeten stellen is, “Gebruikt de Torah dit woord elders in een context waar 
men zich zou afvragen, ‘welke plaats?’” Lees Genesis 28:10-22.  Welk woord lijkt 
telkens weer opnieuw in deze passages voor te komen? ongeveer  4-5 keer? [Re'eh27]

26[33] 
Merk hoe het Hebreeuwse woord voor plaats in een kort aantal verzen verschillende 
keren gebruikt is.  Dit is thematisch verbonden met onze passage in D’varim 12:1-31!  
Lees Genesis 28:11. Hoe is dit vers thematisch verbonden met het concept van HaMaqom 
dat in onze huidige Parsha gepresenteerd wordt?[Re'eh28]

27[34]  Hoe is Genesis 28:16 
thematisch aan de huidige Parsha verbonden?[Re'eh29]

28[35]  Als we terugblikken weten we 
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dat HaMaqom de toekomstige visie van de Tempel is . Hoe is dit thematisch verbonden 
met Genesis 28:16-22?[Re'eh30]

29[36] 
B.     Werd dit woord, HaMaqom, elders gebruikt ?[Re'eh31]

30[37]  In Genesis 22:1-14, zien we 
hetzelfde fenomeen.  Het woord HaMaqom werd gebruikt alsof we zouden weten waar 
het is. Waar is deze plaats ,waarvan de Torah aangeeft dat we ervan zouden moeten 
weten?31[38] 

C.     Waw! De Torah leert ons door thematische connecties dat HaMaqom niets anders is dan 
de locatie waar Avraham bereid was Izaak te offeren, zijn enige geliefde zoon.  
Bovendien is het de locatie van de toekomstige Tempel . 

 D.     De betekenis van HaMaqom—als je reeds een tijdje met Mishpachah Beit Midrash 
gestudeerd hebt , zou je moeten begrijpen dat de gebeurtenissen in  Genesis 22 en 28 
profetische voorafschaduwingen zijn van toekomstige gebeurtenissen in het leven van  
Am Yisra’el. Deze twee verhalen zijn heel belangrijk, omdat ze voorbeelden zijn die 
aantonen dat gebeurtenissen in het leven van de Aartsvaderen profetische schaduwen 
waren van toekomstige gebeurtenissen in het leven van hun kinderen, in het bijzonderde  
Messias!  De parallellen tussen het verhaal van Genesis 22,de plaatsvervangende dood 
van Yeshua en het verhaal van de Uittocht zijn te talrijk om puur toevallig te zijn ( zie de 
info in Messias in de Parsha).  Vertellingen van de Torah zijn geen op zichzelf staande 
historische gebeurtenissen , afgesneden in tijd van de toekomst . In tegendeel, de grootse 
wijsheid van deze verhalen zit in hun profetische en Messiaanse betekenis. Daarom is het 
voor ons noodzakelijk om te verstaan dat de verhalen van de Torah meer te maken 
hebben met de toekomst dan met het verleden!  

 
De Putten die Izaak Bouwde 

 
I.            Eén van de sleutelwoorden die we in D’varim 12 ontdekten; welk thematisch verbonden is 

met HaMaqom is rust of shalom. HaMaqom zal een plaats van rust/vrede zijn. Laten we zien 
hoe een verhaal in het leven van onze Vader Izaak een profetische schaduw van toekomstige 
gebeurtenissen was.  
A.    Lees Genesis 26:1-33, wat een volledige Parsha Stumah is. Wat betekent dit feit ? 

[Re'eh32]
32[39]

[Teruman33]  Hoe beschrijft Genesis 26:1-19 de relatie tussen Izaak en zijn 
naburen ?[Re'eh34]

33[40]  Hoe tonende gebeurtenissen in verzen 19-21 de kwestie van de 
slechte relatie aan?[Re'eh35]

34[41] Vergelijk en contrasteer de verhalen van de Waterputten in 
Genesis 26:19-22.[Re'eh36]

35[42] 
B.      Na het bereiken van vrede met zijn naburen (gesymboliseerd door het ontbreken van 

twist bij een waterput), welke belangrijke gebeurtenis overkwam Izaak —Genesis 26:23-
25?[Re'eh37]

36[43]   Welke belangrijke gebeurtenis vind er na het bouwen van een altaar voor 
Adonai—Genesis 26:26-33 plaats tussen Izaak en Abimelech?[Re'eh38]

37[44]
[Teruman39]  Lijkt 

er een connectie te zijn tussen het bouwen van het altaar ( en het uitroepen naar Adonai ) 
en het verbond met Abimelech?[Re'eh40]

38[45]  We leerden eerder dat “het uitroepen” in de 
Naam van YHWH refereert naar het bekend maken van de Naam van YHWH aan 
anderen! De Ramban drukte dit begrip uit in zijn commentaar op Genesis 12:8, waar van 
Abraham wordt gezegd dat hij het uitriep  in de Naam van YHWH—".. en Avraham zou  
het daar voor het altaar uitroepen en maakte God’s bestaan bekend aan de hele 
mensheid..."  Gedenk dat dit het ultieme doel voor Yisra’el is.  Zij moeten een voorbeeld 
volk zijn, dat alle andere natiën ertoe leidt de Ene en enige ware God te dienen!   
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C.     De sidra van deze week leert ons dat de Heilige uiteindelijk Zijn Naam in een bepaalde 
plaats zal vestigen, HaMaqom. Dit is de plaats waar Am Yisra’el Hem zal eren door 
offers. We weten dat dit de Tempel in Jeruzalem zal zijn. Laten we daarom fast 
forwarden naar de tijd wanneer de Tempel uiteindelijk gebouwd werd. Lees I Koningen 
5:26-6:13.    Hoe is I Koningen 5:26 thematisch verbonden met het verhaal van Izaak’s  
waterputten  ?[Re'eh41][Teruman42]

39[46]  Waarom bouwde Solomon de Tempel?[Re'eh43]   

[Teruman44]
40[47]  De thematische connecties tussen I Koningen 5-6 en D’varim 12 zijn sterk 

en duidelijk. Lees nu D’varim 12:10 met het verhaal van Jacobs Waterputten in 
gedachten en vertel hoe dit vers thematisch met deze putten verband heeft .Wat is de  
connectie?[Re'eh45]

41[48]    
D.     Waarom spendeert de Torah tijd om ons dit relaas door te geven , de verhalen van  het 

getwist over deze putten? Zie je de profetische betekenis van de drie bronnen van Izaak? 
Het verhaal van Izaak’s waterputten is een profetische voorafschaduwing van 
gebeurtenissen in de toekomst van het leven van zijn nakomelingen. De wijzen van Israël  

      leren dat het verhaal van de waterputten het verhaal van de drie Tempels is . Net zoals de 
eerste twee putten gebouwd werden te midden van strijd en conflict met Izaak’s naburen, 
zo vernietigden Israël’s naburen tenslotte de eerste twee Tempels. De derde waterput, die 
gekenmerkt was door vrede tussen Izaak en zijn naburen, is gelijk aan de derde Tempel, 
die zal gebouwd worden als de Messias komt. Hij zal gebouwd worden in een tijd 
wanneer Israël in vrede met haar naburen is en hij zal niet vernietigd worden. Zoals je 
kan zien, helpt thematische analyse ons te zien hoe Adonai ons vanaf het begin het einde 
vertelt.  • 

 
In het kort , leert het verhaal van de waterputten van Izaak ons dat vooraleer Israël een 
licht voor de volkeren kan zijn en hen kan onderwijzen over Adonaï, ze een vredes relatie 
met hun naburen moeten bereiken! Dit lijkt logisch. Hoe kan Israël de volkeren tot 
berouw en erkenning van de Ene ware Elohim leiden ,als ze in oorlog is met haar naburen 
en als zij haar verachten? Vrede me Israël’s naburen is een eerste vereiste. Dat is waarom 
het David niet toegelaten werd de Tempel te bouwen  

 
 
 

 DE CONNECTIE MAKEN TUSSEN DE PARASHAT HASHAVUAH EN 
DE  HAFTARA 

 
Doelstelling —Leren hoe thematische verbanden in de Schrift te vinden   Schriftverzen 
thematisch met elkaar in verband te brengen, daarbij lerend Hebreeuws te denken.  Geworteld 
raken in het belang van thematische analyse door het in actie te zien terwijl je de Torah portie 
aan de Haftarah portie relateert   
 
I.            De Haftara lezing is te vinden in Jesaja 54:11-55:5.  Ik zal enkele verzen van de Haftarah 

lezing aangeven. Het is uw taak ze thematisch aan de Parashat HaShavuah Lezing te 
verbinden. 
A.     Lees  Jesaja 54:11-13.  Hoe weten we dat Jesaja een Messiaanse profetie maakt ? 

[Re'eh46]
42[49] 



 14 

B.     Hoe is Jesaja 54:15-17 thematisch verbonden aan onze discutie over de oprichting van de 
derde Tempel en het verhaal van de Waterputten van Izaak ?[Re'eh47]

43[50] 
C.     Hoe is Jesaja 55:1 thematisch verbonden aan onze discutie over de Waterputten van 

Izaak?[Re'eh48]
44[51] 

D.     Zie je nog andere connecties ? 
 
 
 
 
 

MESSIAS IN DE PARSHA 
 

 
Doelstelling —Leren hoe de Torah over het leven en de bediening van Yeshua HaMashiach 
onderwijst.  Yeshua zei dat Mozes over Hem schreef.45[52].  Aangezien de Torah het woord 
Messias zelfs nooit vermeld, zal deze sectie je helpen de Messias in de Torah te zien.  Dit is 
voornamelijk gedaan door het gebruik van thematische analyse en midrash 

 
 Bloed eten in Messiaanse  Tijden  

 
I.            Zoals de meesten onder u zich bewust zijn, is één van de vier vereisten, in Handelingen 15 

opgesomd het verbod voor niet-Joodse gelovigen om bloed te eten 
A.     Heb je enig idee waarom het concilie van Jeruzalem deze vier bepaalde voorwaarden in 

Handelingen 15:28-29 koos ? Heb je er enig idee van ,WAAR het Jeruzalem concilie 
deze vereisten vandaan haalde ? Lees Handelingen 15:28-29.  Thematisch gezien, welke 
zijn de onderwerpen die besproken worden ?[Acharei49]

46[53]  Kan je denken aan een passage 
in de Torah die thematisch met deze drie onderwerpen verbonden is ?[Acharei50]

47[54]  Kijk 
naar de volgorde van de opsomming van de onderwerpen in Handelingen 15:28-29 en  
vergelijk ze nu met de volgorde van de onderwerpen uit Leviticus 17-18: 

 
Torah Passage Onderwerp Handelingen Passage 

Leviticus 17:1-9 Juiste Eredienst Hand. 15:29 (1st frase) 
Leviticus 17:10-15 Juist Dieet Hand.15:29 (2nd & 3rdfrases) 
Leviticus 18:1-30 Juiste Sexuele Relaties Hand. 15:29 (4th frase) 

 
Zie je het? Hoe weten we, zonder de minste twijfel dat Handelingen 15:29  thematisch 
verbonden is met Leviticus 17-18? Omdat Handelingen 15:29 een samenvatting is van  
Leviticus 17-18. Zelfs de volgorde is gelijk! De voorwaarden die in Handelingen 15:29 
aan de Heidenen gesteld werden zijn dezelfde Torah geboden die in Leviticus 17-18 
opgenomen zijn !  Daar gaat de theorie van de afgeschafte Torah! Het concilie van 
Jeruzalem gaf de nieuwe Heidense bekeerlingen gewoon Torah geboden ( die nog steeds 
geldig waren, zelfs voor niet-Joden). Hoe kan iemand dit niet zien ? Wel, dat is 
gemakkelijk. Het is zo simpel als dit als je de Torah niet studeert , kan je niet weten wat 
het zegt! 
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B. Dus, laten we een overzicht maken. We weten wat de Torah bedoeld wanneer het zegt dat 
men geen bloed mag eten. Het spreekt over gehoorzamen aan alle koosjere vereisten .We 
weten ook zonder een zweem van twijfel, dat het concilie van Jeruzalem in Parashat 
Acharei Mot precies dezelfde Torah geboden aan de Heidenen gaf.  Bijgevolg, wanneer het 
concilie van Jeruzalem de Heidenen verbood bloed te eten , gaven ze de Heidenen het 
gebod om alle koosjere vereisten in acht te nemen! Het had niets te maken met hen te 
verbieden om bloed te drinken( ook al ligt het voor de hand dat bloed drinken ook een 
schending van de Torah is.) De reden waarom de meeste Westerse Nieuw Verbonds 
gelovigen de vier vereisten van Handelingen 15 niet begrijpen is omdat ze de Torah niet 
ernstig bestuderen, of het gewoon helemaal niet studeren. Het spijt me als dit negatief of 
hard klinkt. Maar ik denk werkelijk dat dit een ware beoordeling van de situatie is. Deze 
verzen staan daar reeds eeuwen. Ze zijn zo gemakkelijk te interpreteren eens je je ervan 
bewust bent dat ze gewoon een verkorte versie zijn, van de geboden opgesomd in Leviticus 
17-18.Sommigen onder u zullen misschien vragen,“Bedoel je dat ik, als een niet-Joodse 
gelovige veronderstelt wordt alleen kosjer voedsel te eten ?”  Waarop ik antwoord , JA !    
Je wordt veronderstelt alleen kosjer voedsel te eten . Kan de Bijbel nog duidelijker zijn? 
Als je verward was, dan is dat gedeeltelijk omdat je de Bijbelse definitie van “ bloed eten” 
niet kende. Het heeft alles te maken met het eten van een Bijbels kosjer dieet ! En weet je 
wat ? Je LEVEN  zal verbeteren als je de mitzvot gehoorzaamt.  • 

II.            Kosher Voor Heidenen—Heb je gemerkt aan wie in Leviticus 17:10-16 geboden werd 
geen bloed te eten ?  Werd dat gebod alleen aan Israëlieten gegeven?[Acharei51]

48[55]  Nu hier 
berokkenen onze vertalingen ons weer schade..( If you use the NIV or the NASB, you will 
see that the “alien living among you” is also commanded to abstain from blood. Leviticus 
17:10-16   If you are using the KJV or NKVJ, you will see that the “strangers” who live 
among you are also commanded to abstain from blood.) ( Hier moet ik even een eigen 
interpretatie geven , omdat in de Nederlandse taal geen onderscheid bestaat tussen alien en 
stranger) In de NBG of Staten vert. zegt Lev.10  dat : 10 Ieder van het huis Israëls en van 
de vreemdelingen, die in hun midden vertoeven, ook geboden worden zich te onthouden 
van bloed. Als je de Leidse of Lutherse vertaling neemt , zul je zien dat de tekst zegt: Al 
wie uit het huis Israel of uit de vreemden die daaronder verblijf houden, bloed in welken 
vorm ook eet, ik zal mijn aangezicht tegen den persoon die dat bloed gegeten heeft 
keren en hem uitroeien uit het midden van zijn volk. Dus ,wie zijn deze vreemdelingen ? 

Wel..Het Hebreeuwse woord ,afwisselend gebruikt als vreemdeling of vreemde (ger—reG), 
wordt best vertaald door het woord proseliet( bekeerling), zoals dat het geval is in de 
Artscroll Chumash. We weten allemaal wat een proseliet( bekeerling) is. Een proseliet is een 
niet-Israëliet die zichzelf bij de God van Abraham, Izaak en Jacob aansluit. Met dien 
verstande, dat we weten dat de Torah onderwijst dat een Heiden die berouw heeft en zich 
bekeerd, ook een kosjer dieet dient aan te houden!   Kijk nu opnieuw naar Handelingen 15.  
Wat hebben de Heidenen gedaan ? Zij hebben berouw getoond en zich bekeerd door te 
geloven in de redding gegeven door de God van Abraham, Izaak en Jacob. Op grond daarvan 
is het enkel logisch dat  Heidenen een kosjer dieet zouden houden.  De reden waarom de 
Apostelen (Handelingen 15) van de Heidenen vereisten dat ze een kosjer dieet zouden 
houden (een Bijbels kosher dier waaruit alle bloed degelijk onttrokken is ) is omdat de Torah 
(Leviticus 17) gebood dat bekeerlingen een Bijbels kosjer dieet moeten houden . 
A.     Als je worstelde met de vraag of je al dan niet kosjer moet eten, strijd dan niet langer.    

Je zal gezegend worden als alleen nog eet van dieren die ritueel rein zijn. Gedenk, 
gehoorzaamheid aan de geboden leidt tot leven , niet tot dood.  
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B.     Sommigen zeggen dat gehoorzaamheid aan de Torah geboden legalistisch is. Zoals ik 
Rabbi Monte Judah hoorde zeggen, “Legalisme is gehoorzaamheid aan de geboden van 
mensen. Gehoorzaamheid aan Adonai’s geboden, heet gehoorzaamheid !”  Zie je, het is 
de mens die zegt dat de Torah afgedaan heeft. Het is de mens die zegt dat we geen kosjer 
dieet hoeven te houden . Maar is dat wat Adonai’s woord zegt? Moge Vader YHWH je 
zegenen in je Torah studie!!! 

 
HaMaqom 

 
I.            We hebben gezien dat het woord, HaMaqom, verwijst naar Jeruzalem , maar waar in 

Jeruzalem?  Herinner je dat het verhaal van de Akeida (het Binden van Izaak) zich ook in 
HaMaqom afspeelde.   
A.     Lees Genesis 22.  Hoe is het feit dat Izaak het hout voor het offer draagt, thematisch 

verbonden met Yeshua’s dood op de paal ?[Re'eh52]
49[56] 

B.     Hoe is het feit dat een ram in de struiken verward zat (met zijn hoorns [op zijn hoofd, 
hint]) gerelateerd aan Yeshua’s dood op de staak ?[Re'eh53]

50[57] 
C.    Tenslotte, merk dat nadat Izaak zichzelf gewillig offerde, Adonai een  specifieke belofte 

aan Avraham maakte. Zie Genesis 22:17.  Wetende dat hij deze belofte maakte nadat 
Izaak zichzelf gewillig offerde , leg uit hoe dit thematisch over het werk van de Messias 
spreekt.[Re'eh54]

51[58] 
D.     Deze thematische verbanden leren ons dat de Akeida een profetische voorafschaduwing 

is van de Vader die Zijn enige Zoon offert . Bijgevolg , moeten we verstaan dat 
HaMaqom niets anders is dat de Berg Moriah, de plaats waar Yeshua voor onze zonden 
geofferd werd. 

 
De Waterputten die  Izaak Bouwde 

 
I.            We hebben keer op keer gezien HOE de Torah ons over de Messias leert. Als je in de 

Torah leest, telkens wanneer je beelden ziet 1) van opstanding, 2) beelden van vernieuwd 
leven als gevolg van een bevrijding van dreigende dood en 3) beelden van overwinning en 
vernieuwd leven als een gevolg van dood, weten we dat de Torah ons een les aangaande de 
Messias gaat geven. Ik noem deze thema’s De Verrijzenis en het Leven, en die zijn bijzonder 
ondersteunt als ze op één of andere manier aan het getal drie gekoppeld zijn. We merkten 
eerder dat de DERDE put (hint) die Izaak groef, profetisch was voor de derde Tempel. Laten 
we dit thematisch overdenken, zoekende naar een Teken van de Messias . 
A.     Als Yeshua terugkeert om het Duizendjarig Koninkrijk (en de Tempel) op te zetten, 

welke gebeurtenis, die één van de meest spectaculaire is sinds de mensheid geschapen 
werd, die iets te maken heeft met LEVEN en ons zal er dan plaatsvinden ?[Re'eh55]

52[59]  
Inderdaad!  Deze huidige tijd is gekenmerkt door, beproevingen, rampspoed en dood. 
Maar wanneer Hij komt, zal de dood opgeslokt worden in Overwinning!  

 
B.     Eerder hebben we geleerd dat er nog andere sleutelwoorden geassocieerd zijn met 

HaMaqom.  Wat zal er, met betrekking tot VREDE and RUST gebeuren als Yeshua 
terugkeert om Zijn Koninkrijk te vestigen en de derde Tempel te bouwen ?[Re'eh56]

53[60] 
Bovendien weten we dat Hij al de vijanden van Am Yisra’el zal vernietigen . Met 
betrekking tot de NAAM weten we dat Zijn Naam zal gevestigd worden over de hele 
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wereld, niet alleen in Jeruzalem. In feite leert  Zephaniah 3:9 ons dat Hij in de natiën de 
pure taal in ere zal herstellen, waardoor de natiën  in de mogelijkheid  zullen zijn om Zijn 
Naam aan te roepen. Weet je welke taal dat zal zijn—hint, het is geen Nederlands….. 
?[Re'eh57]

54[61]   
 

Paulus’ Doctrine van  Oorlogsvoering 
 
I.            In D’varim 12:1-3, beschrijft Mozes wat Am Yisra’el veronderstelt is te doen met de goden 

van de volkeren die ze verdrijven. Let op de frase “ je zal de gesneden beelden van hun 
goden omhakken .” Tijdens onze studies in het boek Numeri, merkten we dat 1) de 
gebeurtenissen van de Exodus, 2) de beproevingen van Am Yisra’el in de woestijn , en 3) de 
oorlogsvoering waarin ze betrokken waren bij het veroveren van het land Kanaän, 
profetische voorafschaduwingen waren van de Exodus van de laatste generatie, uit de aarde , 
door de wildernis van beproeving, in het Duizendjarige Koninkrijk. Laten we zien of we van  
D’varim 12 meer kunnen leren over deze oorlogsvoering in de laatste dagen .   
A.     Voor mij betekent omhakken, vernietigen door omlaag te halen. Meer precies betekent 

het – deze gesneden beelden, die zich op hoge plaatsen bevonden, naar beneden te halen 
– te verlagen.  

B.     Lees Ezechiël 30:13.  In deze passage heeft Ezechiël het over afgoden en beelden. Kan je 
aan een Schriftvers denken waar Paulus ons aanspoort om beelden neer te halen 
?[Re'eh58]

55[62]  De SV1977 versie schrijft het op deze manier:   
 
 5 Daar wij de overleggingen terneer werpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van 

God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus ( 2 Kor.10:5 SV1977) 
 

Zoals je kan zien, haalde Paulus zijn doctrine over oorlogsvoering in onze geest uit de 
Torah! Mozes spoorde Am Yisra’el aan om alles te vernietigen wat te maken had met de 
valse goden van de volkeren. Waarom? Zodat ze niet in de ban van de valse leringen van 
deze goden zouden raken. Zo ook spoort Paulus ons aan om elk overlegging /beeltenis/ 
valse doctrines van goden van deze tijd neer te halen, opdat we er niet door verstrikt 
zouden raken . 
 

Waarom het Joodse Volk Jezus afwijst  
 
I.            In D’varim 13:1-6, onderricht Mozes Am Yisra’el wat ze met valse profeten moeten doen.  

Fundamenteel zegt hij hen elke profeet af te wijzen die hen een boodschap brengt die niet in 
harmonie is met de Torah. Merk hoe in D’varim 13:1 het  inleidende vers voor deze sectie 
over valse profeten specifiek stelt dat niemand mag toevoegen of wegnemen van de Torah.  
A.     Heb je je ooit afgevraagd waarom het bijna onmogelijk is om het Evangelie aan Joodse 

mensen te brengen? Stel dat ik je zou zeggen dat het Joodse volk juist handelde wanneer 
zij de Christen boodschap over Jezus verworpen? Zou je denken dat ik gek was? 
Overweeg het volgende: 
1.      Christendom leert dat de Heilige Dagen afgeschaft zijn en vervangen werden door 

Kerstmis, Pasen ( en gelijk welke andere heidense feestdag, afhankelijk van het land 
waarin je leeft.)   
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2.      Christendom leert dat de Shabbat van Genesis verdrongen is door een Zondag 
Shabbat. 

3.      Christendom leert dat de koosjere vereisten van Leviticus 11 afgedaan hebben. Het is 
nu ok om varken te eten. In feite, heeft Jezus in (Marcus 7:1-23) specifiek gesteld dat  
alle dieren nu geschikt zijn om te eten. 

4.      Velen in het  Christendom leren dat er geen nood is aan een andere Tempel . 
5.      Christendom leert dat vandaag aan de Torah gehoorzamen legalisme is . 
6.      Christendom leert dat de kerk Israël heeft vervangen. 

B.     Dit is enkel een klein voorbeeld van sommige dwalingen van de doctrines die momenteel 
door de kerk gepropageerd worden. Dit zijn doctrines waarvan de kerk zegt dat ze door 
Jezus zouden ingesteld zijn. Laat mij je nu een vraag stellen. Als jij Joods was en je 
streefde ernaar om D’varim 13:1-6 te gehoorzamen, wat zou je denken van de profeet 
Jezus, als hij de doctrines in punt één tot zes hierboven onderwees ? Ik weet niet hoe jij 
het ziet, maar ik zou denken dat Jezus een valse profeet was! Bovendien zou ik Jezus ‘ 
boodschap fel verwerpen . 

 
Hopelijk heeft deze simpele oefening je getoond waarom het Joodse volk Jezus heeft 
afgewezen. In de ogen van de meeste Joodse mensen is Jezus een valse profeet die tegen 
Mozes onderwees! Zie je nu waarom het huidige Herstel van de Torah onder niet-Joodse 
mensen zo belangrijk is? Wij prediken geen Jezus die de Torah breekt en Mozes opzij 
zet. Wij prediken Yeshua, de Joodse Messias, die de Torah hoog houd en ons oproept om 
de Torah in ons leven hoog te houden. Hopelijk, als wij beginnen met Torah getrouw te 
leven , zullen de Joodse mensen oor hebben naar onze boodschap en zullen ze tot jaloezie 
geprikkeld worden, zoals Paulus aangaf. Het Joodse volk zal nooit tot jaloezie geprikkeld 
worden door hen die ze als afgodendienaars waarnemen (verontschuldig de taal, maar 
dat is wat ze over het Christendom denken). Nochtans ,ze zouden oor kunnen hebben 
voor dezen die de Torah eren. Laten wij diegenen zijn . 

 
 

Shabbat Shalom! 
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1[8] Wat we kennen als het Oude Testament .  In het Hebreeuws,  vormen de medeklinkers in het woord Tanakh 
feitelijk een  acroniem.  De Tanakh is onderverdeeld in wat genoemd is de Torah, Profeten (Neviim),en 
Geschriften (Khetuvim). 
 
2[9] Dat is niet waar. De Mo'edim zijn instructies gekenmerkt in de Torah als Chukim, welke inzettingen zin die 
nooit zullen vergaan.  Ze zijn constant  en zo voorspelbaar als de natuurwetten die de beweging van de 
hemellichamen beheersen . 
Bijgevolg,  konden de Mo'edim niet afgedaan hebben met de dood en verrijzenis van Yeshua. 
 
3[10] Ja, in Parashat Mishpatim—Exodus 21:1-24:18. 
 
4[11] Zij die de geboden (mitzvot), inzettingen (chukim),en verordeningen (mishpatim) gehoorzamen zullen een 
zegen Ontvangen. Zij die ze niet gehoorzamen zullen de vloek ontvangen.. 
 
5[12] Ze staan op het punt de Jordaan over te steken om het Beloofde Land te ontvangen . 
 
6[13] Hij waarschuwt hen om al de inzettingen (chukim) en verordeningen (mishpatim) in acht te nemen. 
 
7[14] Het is de titel voor het tweede onderwerp van de hoofdtoespraak . 
 
8[15] Ze zullen gezegend zijn . 
 
9[16] Ze zullen vervloekt zijn . 
 
 
10[17]Zodat het hen en hun kinderen wel zou gaan . 
 
11[18] Vlees eten. 
 
12[19] Eet geen bloed . 
 
13[20] Als iemand  wenst een vogel of een dier te eten, moet zijn bloed uitgegoten worden en met aarde bedekt 
worden!   
 
14[21] Zo dat je het niet zou eten . 
 
15[22] Ja, Leviticus 3:17 stelt dat we nog vet noch bloed mogen eten. 
 
16[23] Plaats en keuze . 
 
17[24] Naam en namen . 
 
18[25] Echte eredienst op de juiste locatie  . 
 
19[26] Ik gebruik de Artscroll Chumash om mijn lessen voor te bereiden.  De hoofdstukken en versverdelingen 
zijn soms anders dan de Nederlandse versies . Daarom is het mogelijk dat mijn verzen soms niet 
overeenstemmen met de uwe. Als dit gebeurt zal ik proberen de verzen te drukken waarvan  ik wil dat je ze leest 
 
20[27] Ja ,de meeste volkeren waren polytheïstisch ( veelgoderij) .  Dit is thematisch gelinkt aan dienen in meer 
dan één plaats . 
 
21[28] Het is thematisch gelinkt aan de eerste zeven verzen op minstens twee verschillende manieren.  1) Beide  
passages waarschuwen Am Yisra’el om enkel te dienen op de plaats  die de Ene Heilige  zal kiezen om Zijn 
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Naam te vestigen .  2) Beide passages waarschuwen  Am Yisra’el om  eredienst praktijken af te wijzen die 
afwijken van de geboden  (mitzvot) die Mozes op dat moment  aangaf .  In D’varim 12:1-7, werden ze 
gewaarschuwd geen heidense praktijken te adopteren.  In D’varim 12:8-14, werden ze gewaarschuwd geen 
praktijken te adopteren van hun eigen verbeelding . 
 
22[29] Het is thematisch gelinkt aan de zeven eerste verzen, omdat beide passages waarschuwen Am Yisra’el 
alleen te dienen op de Plaats  die de Ene Heilige zal kiezen om Zijn Naam te vestigen .   
 
23[30] Het is thematisch gelinkt aan de zeven eerste verzen omdat  beide passages Am Yisra’el waarschuwen enkel 
te dienen op  de Plaats die de Ene Heilige zal kiezen om Zijn Naam te vestigen.   
 
24[31] Wat met , Juiste eredienst op de Plaats. 
 
25[32] De Naam en rust/ vrede . 
 
26[33] HaMaqom—of deze plaats, die plaats, etc. 
 
27[34] We hebben reeds gemerkt dat  HaMaqom  de plaats zal zijn waar de Ene Heilige Zijn Naam zal laten  
rusten.  De passage in Genesis spreekt van Jacob  die tot rust  komt in HaMaqom! 
 
28[35] Jacob stelt  dat  YHWH in die plaats was. Dit staat thematisch gelijk  aan het feit dat de Ene Heilige zei dat 
Hij Zijn Naam zal vestigen in HaMaqom. 
 
29[36] De kwestie voor  Jacob is het bouwen van een Huis voor  YHWH.  Het huis voor  YHWH is de Tempel 
 
30[37] Ja , in Genesis 22:1-14.  Merk verzen 3, 9, and 14. 
 
31[38] B’reishit 22:2 toont ons dat de plaats waarnaar in verzen  3, 9 en 14 verwezen wordt , niets anders is dan de 
Berg Moriah, de plaats van de binding van Izaak. 
 
32[39] Het betekent dat alle gebeurtenissen in deze passage met elkaar verbonden zijn door een gemeenschappelijk 
thema . 
 
33[40] Zijn relatie met zijn buren was gekenmerkt door twist . 
 
34[41] Ze ruzieden over de putten die hij groef . 
 
35[42] Na het graven van de twee eerste putten, twistte Izaak met zijn buren .  Na het bouwen van de derde 
waterput, had hij vrede met zijn buren . 
 
36[43] Hij bouwde een altaar en riep uit  naar YHWH. 
 
37[44] Abimelech wil in een verbond van  vrede  treden met Izaak . 
 
38[45] Ja.  Door deze twee verhalen naast elkaar te plaatsen, hints de Torah dat er een oorzaak en gevolg relatie 
tussen hen is . Het is slechts nadat Izaak Adonai zocht bij het bouwen van het altaar, dat zijn buurman  
Abimelech in een vredesverbond met hem wilde treden . 
 
39[46] Izaak is in vrede met zijn buren en gaat in een verbond met hen. Zo ook is Solomon in een rustige en 
vredige relatie met zijn buren. 
 
40[47] Volgens I Kings 5:2-5, bouwde Solomon de Tempel om een plaats te voorzien om de Naam   YHWH te 
vestigen .Dit is precies wat onze sidra benadrukt!  Adonai zal op een dag een plaats voorzien, HaMaqom, om 
Zijn Naam te vestigen .    
 
41[48] D’varim 12:10 stelt dat de Ene Heilige Zijn Naam zal vestigen in een bepaalde plaats , meer bepaald 
wanneer, “en Hij zal u rust geven van al uw vijanden rondom, en gij zult zeker wonen..”  Dat is precies wat er 
gebeurde in het verhaal van  Izaak’s waterputten! 
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42[49 Ten eerste  gebruikt hij woorden zoals in Openbaring 21 om de fysieke opmaak van de fundaties van 
Jeruzalem te beschrijven. Ten tweede stelt hij dat Am Yisra’el vrede zal ervaren. 
 
43[50] Het zegt hoe Am Yisra’el rust en vrede van zijn vijanden zal hebben . 
 
44[51] De dorstigen hebben water van een put nodig.. Het water van de bron van leven tijdens de tijd van de derde 
Tempel zal zeer verfrissend zijn .  • 
 
45[52] Yeshua zei in Johannes 5:46 dat Mozes over hem sprak.  Psalm 40:6-8, sprekend van de  Messias zei dat het 
boek over Hem geschreven is .  Paulus zei dat alle feesten profetische schaduwen van de Messias Yeshua waren.  
 
46[53] Juiste dienst, juist  dieet, en juiste seksuele relaties. 
 
47[54] Ja, Parashat Acharei Mot.  Leviticus 17-18  handelen over deze drie onderwerpen !!! 
 
48[55] Neen. 
 
49[56] Yeshua droeg Zijn eigen  terechtstellingpaal. 
 
50[57] Yeshua droeg een kroon van doornen. 
 
51[58] De belofte van overwinning over hun vijanden nadat Izaak zichzelf offerde spreekt profetisch van Yeshua’s 
overwinning over al Zijn vijanden  (dood, hasatan, etc.).  Zie Kolossenzen 2:15. 
 
52[59] De verrijzenis van de doden . 
 
53[60] Hij zal zijn Koninkrijk van Vrede oprichten en de toename ervan zal geen einde hebben . 
 
54[61] Hebreeuws. 
 
55[62] Ja , 2 Korintiërs  10:5. 
 


