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י־ָתבֹואּכ  
KI TAVO/WHEN YOU COME IN 

Devarim/Deuteronomy 26:1-29:8(9) 
 
Something extraordinary is about to happen. The 
people are soon to enter into His Presence in the Land 
of Promise. For 40 years, outside of the Land, יהוה has 
been teaching His chosen ones the Torah. Now, once 
they cross the Jordan, they will be able to fully keep His 
instructions. In Ki Tavo, immediately we are introduced 
to the bringing of the “first fruits” and the ceremony 
surrounding it: Devarim/Deuteronomy 26:1-3  
You can in chapter 26 read the full proclamation. The 
passage is actually well known because it is part of the 
traditional Haggadah, read during Pesach/Passover. But 
what is יהוה’s motivation for asking the Israelite farmer 
to make this declaration? The sages say it is not just 
about being thankful. The real purpose was about 
“identity.” By saying these words, each person 
identified with the sequence of events from the days of 
the patriarchs to the exodus and then on to the 
conquest of the Land. 
Rabbi Jonathan Sacks writes: 
 

“Knowing the story of one’s people was an 
essential part of citizenship in the 
community of faith. Not only that, but it was 
also said in the first person: ‘My 
father…then the Lord brought us out of 
Egypt… He brought us to this place.’ It is this 
internalization of history that led the rabbis 
to say: ‘In each generation, every person 
should see himself as if he personally came 
out of Egypt.’ This is history transformed 
into memory.” 

 
A person’s “identity” is what determines his behavior. If 
one sees himself as part of Israel, part of the set-apart, 
His “treasured possession,” then one will be more likely 
to behave in a holy manner, obedient to His 
commandments: 
 
Proverbs 23:7 For as he hath thought in his soul, 
so is he 
Devarim/Deuteronomy 26:18 "Also today יהוה has 
proclaimed you to be His treasured possession, just as He 
promised you, that you should keep all His commandments 
 
 gave His people an “identity” so that they could act יהוה
accordingly. Our whole lives are to be given over to 
serving the vision of the Kingdom, in practical as well as 
spiritual ways. And with that said, I’d like to point to 
another topic mentioned more than once in our 
Parasha, that is, the “strangers, the fatherless, and the 
widow.” The first time they are mentioned in Ki Tavo, is 
in reference to the required “tithes”: 
Devarim/Deuteronomy 26:12-13 

י־ָתבֹואּכ  
KI TAVO / WANNEER U KOMT 

Devarim/Deuteronomium 26: 1-29: 8 (9) 
 
Er staat iets buitengewoons te gebeuren. De mensen zullen 
spoedig het Beloofde Land in Zijn tegenwoordigheid 
binnengaan. 40 jaar geleden, buiten het Land, heeft de 
HEERE Zijn uitverkorenen de Tora geleerd. Nu, zodra zij de 
Jordaan oversteken, zullen zij in staat zijn om Zijn instructies 
volledig na te komen. In Ki Tavo maken we meteen kennis 
met het brengen van de "eerste vruchten" en de ceremonie 
daarbij: Devarim/Deuteronomium 26:1-3 
Je kunt in hoofdstuk 26 de volledige proclamatie lezen. De 
passage is eigenlijk bekend omdat het deel uitmaakt van de 
traditionele Haggada, die tijdens Pesach gelezen wordt. 
Maar wat is de motivatie van de HEERE om de Israëlische 
boer te vragen deze verklaring af te leggen? De wijzen 
zeggen dat het niet alleen om dankbaarheid gaat. Het echte 
doel was "identiteit". Door deze woorden te zeggen, 
identificeerde elkeen zich met de opeenvolging van 
gebeurtenissen vanaf de dagen van de patriarchen tot de 
uittocht en daarna de verovering van het Land. 
Rabbi Jonathan Sacks schrijft: 
 

"Het kennen van het verhaal van iemands volk was 
een essentieel onderdeel van burgerschap in de 
gemeenschap van geloof. Niet alleen dat, maar het 
werd ook gezegd in de eerste persoon: 'Mijn vader 
... toen bracht de Heer ons uit Egypte ... Hij bracht 
ons naar deze plaats.' Het is dit op zichzelf 
betrekken van de geschiedenis die de rabbijnen 
ertoe bracht om te zeggen: 'In elke generatie zou 
elke persoon zichzelf moeten zien alsof hij 
persoonlijk uit Egypte is gekomen.' Dit is 
geschiedenis omgezet in herinnering." 

 
De "identiteit" van iemand bepaalt zijn gedrag. Als iemand 
zichzelf ziet als een deel van Israël, een deel van het 
afgezonderde, Zijn "kostbaar bezit", dan zal men eerder 
geneigd zijn om zich op een heilige manier te gedragen, 
gehoorzaam aan zijn geboden: 
 
Spreuken 23:7 Want gelijk hij in zijn ziel gedacht heeft, 
alzo is hij 
Devarim/Deuteronomium 26:18 "Ook vandaag heeft de 
HEERE u tot Zijn gekoesterde bezit uitgeroepen, precies zoals 
Hij u beloofde, opdat u al Zijn geboden zou houden 
 
De HEERE gaf Zijn volk een "identiteit" zodat ze daarnaar 
konden handelen. Ons hele leven moet er op gericht zijn om 
de visie van het Koninkrijk te dienen, zowel praktisch als 
spiritueel. En met dat gezegd zijnde, zou ik willen wijzen op 
een ander onderwerp dat meer dan eens genoemd wordt in 
onze Parasha, d.w.z.: de "vreemdelingen, de wees en de 
weduwe." De eerste keer dat ze in Ki Tavo genoemd 
worden, is met betrekking tot de vereiste "tienden": 
Devarim / Deuteronomium 26:12-13 
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Let’s consider how important these special groups of 
people are to יהוה: 
 
Psalm 68:4 Sing to Elohim, sing praises to His name; 
Extol Him who rides on the clouds, By His name YAH, 
And rejoice before Him. 5 A father of the fatherless, a 
defender of widows, is Elohim in His holy habitation. 
 
In fact, in the listing of the “curses,” we read there is 
judgment for the one who “perverts justice due the 
stranger, fatherless, and widow”: Devarim 27:19  
 
So, let’s take a look at each one of these groups. First 
the “orphan” or as it is often translated – the 
“fatherless.” In traditional Hebrew thinking, a child may 
have a mother, but he is still considered “fatherless.” In 
other words, he is someone without a leader, without 
someone who is showing them how to live a righteous, 
set-apart life. We live in a world where many people 
who have physical “fathers,” may be considered 
“fatherless.” 
In the Brit Chadasha (N.T.), the heart of יהוה for the 
“fatherless” and the “widows” is emphasized: 
 
James 1:27 Pure and undefiled religion before Adonai 
and the Father is this: to visit the fatherless and widows 
in their trouble, and to keep oneself unspotted from the 
world. 
 
 :”longs to be seen as “our Father יהוה
 
Isaiah 63:16 Doubtless You are our Father, Though 
Avraham was ignorant of us, And Israel does not 
acknowledge us. You, O יהוה, are our Father… 
Devarim/Deuteronomy 32:6 …Is He not your Father, who 
bought you? Has He not made you and established you? 
Jeremiah 3:19 " But I said: 'How can I put you among the 
children, And give you a pleasant land, A beautiful heritage 
of the hosts of nations?' " And I said: 'You shall call Me, 
"My Father," And not turn away from Me.' 
Matthew 6:9 "In this manner, therefore, pray: Our Father 
in heaven, Hallowed be Your name. 
 
We are never without a “father”: 
 
Psalm 27:10 When my father and my mother forsake 
me, Then יהוה will take care of me. 
 
Through faith in Yeshua we are brought through 
“adoption” into “sonship” 
 
Romans 8:15 For you did not receive the spirit of 
bondage again to fear, but you received the Spirit of 
adoption by whom we cry out, "Abba, Father." 
John 1:12 But as many as received Him, to them He 
gave the right to become children of Yah, to those who 
believe in His name 

Laten we eens kijken hoe belangrijk deze speciale groepen 
mensen voor de HEERE zijn: 
 
Psalm 68:4 Zing voor Elohim, psalmzingt voor Zijn naam; 
Verhoog Hem die op de wolken rijdt bij Zijn naam YAH, en 
verheugt u voor Hem. 5 Een vader van de wezen, een 
verdediger van weduwen, is Elohim in Zijn heilige woning. 
 
In de lijst van de "vloeken" lezen we in feite dat er een 
oordeel is voor degene die "gerechtigheid verdraait omwille 
van de vreemdeling, vaderloze en weduwe": Deut. 27:19  
 
Laten we daarom eens een van deze groepen bekijken. 
Eerst de "wees" of zoals het vaak wordt vertaald - de 
"vaderloze". In het traditionele Hebreeuwse denken mag 
een kind dan wel een moeder hebben, maar het wordt 
niettemin beschouwd als "vaderloos". M.a.w., hij is iemand 
zonder leider, zonder iemand die laat zien hoe men een 
rechtvaardig, apart gezet leven kan leiden. We leven in een 
wereld waar veel mensen met fysieke "vaders", toch als 
"vaderloos" kunnen worden beschouwd. 
In de Brit Chadasha (N.T.) wordt het hart van de HEERE 
benadrukt voor de "vaderloze" en de "weduwen": 
 
Jacobus 1:27 Zuivere en onbezoedelde godsdienst voor 
Adonai en de Vader is dit: de vaderlozen en weduwen 
bezoeken in hun problemen, en zichzelf onbesmet van de 
wereld houden. 
 
De HEERE zou willen dat we Hem als "onze Vader" zien: 
 
Jesaja 63:16 Ongetwijfeld bent U onze Vader, hoewel 
Avraham onwetend van ons was, en Israël ons niet erkent. 
U, o HEERE, bent onze Vader ... 
Devarim/Deuteronomium 32: 6 ... Is Hij niet uw Vader, die u 
heeft gekocht? Heeft Hij u niet gemaakt en u gevestigd? 
Jeremia 3:19 Maar ik zei: 'Hoe kan ik u tussen de kinderen 
plaatsen en u een aangenaam land geven, een prachtige 
erfenis van de legerscharen der naties?' En ik zei: 'U zult tot 
Mij roepen, "Mijn Vader," en u niet van Mij afwenden.' 
Mattheüs 6: 9 Bid daarom op deze manier: "Onze Vader in 
de hemel, geheiligd, weze Uw naam. 
 
We zijn nooit zonder een "vader": 
 
Psalm 27:10 Als mijn vader en mijn moeder mij verlaten, 
dan zal de HEERE voor mij zorgen. 
 
Door het geloof in Yeshua worden we door "adoptie" tot 
"zoonschap" gebracht 
 
Romeinen 8:15 Want gij hebt de geest der dienstbaarheid 
niet weerom tot vrees ontvangen; maar gij hebt de Geest 
aangenomen, waardoor wij uitroepen: Abba, Vader! 
Johannes 1:12 Maar zovelen die Hem aangenomen hebben, 
heeft Hij het recht gegeven kinderen van Yah te worden, aan 
hen die in Zijn naam geloven 
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Galatians 4:6 And because you are sons, Elohim has 
sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying 
out, "Abba, Father!" 
 
We were all spiritual orphans until our Father, 
reached out in love and chose us. When we can 
embrace who we are as His children, we can have 
faith that He will continue to love us, lead us, and 
teach us in His ways: 
 
John 14:18 "I will not leave you orphans; I will come to 
you. 
 
“Widows” make up the second people group. A 
“widow” in Torah times was in a very vulnerable 
position. She had lost her protector. If she had young 
children, or was childless, she had no means of 
providing for herself. She was then forced to depend on 
the members of the community. 
 had special concern for the “widow.” Like the יהוה
orphan, Torah tells us that “He hears their cry”: 
Shemot/Exodus 22:22-23 
The Almighty also looks after the “widow’s” inheritance: 
 
Proverbs 15:25 יהוה will destroy the house of the proud, 
But He will establish the boundary of the widow. 
 
“Widowhood” even seemed to be associated with a 
certain amount of disgrace: 
 
Isaiah 54:4 " Do not fear, for you will not be 
ashamed; Neither be disgraced, for you will not be 
put to shame; For you will forget the shame of your 
youth, And will not remember the reproach of your 
widowhood anymore. 
 
But יהוה cares and gives her a promise: 
 
Isaiah 54:5 For your Maker is your husband, יהוה of 
hosts is His name; And your Redeemer is the Holy One of 
Israel; He is called the Elohim of the whole earth. 
 
Yeshua noticed the absolute faith of the “widow” in the 
Temple. She was poor in the world, yet rich in faith: 
Luke 21:1-4 
 
Now we come to the “stranger,” the ger (ֵּגר). The root 
means to live among people who are not blood 
relatives. A “stranger” in Israel was largely regarded as a 
proselyte. His intention was to live within Israelite 
society. He was given many of the same rights – could 
eat the Pesach/Passover lamb and could celebrate the 
Feasts. The “Torah” applied and still applies to the 
“stranger”: 
 
Shemot/Exodus 12:49 "One Torah shall be for the native-
born and for the stranger who dwells among you." 

Galaten 4: 6 En omdat u zonen bent, heeft Elohim de Geest 
van zijn Zoon uitgezonden in uw harten, roepend: "Abba, 
Vader!" 
 
We waren allemaal geestelijke weeskinderen totdat onze 
Vader, Zich in liefde naar ons uitstrekte en ons koos. 
Wanneer we kunnen omarmen wie we zijn als zijn kinderen, 
kunnen we er vertrouwen in hebben dat Hij van ons zal 
blijven houden, ons leiden en ons in Zijn wegen zal leren: 
 
Johannes 14:18 "Ik zal u geen wezen laten blijven, Ik zal tot 
u komen. 
 
"Weduwen" vormen de tweede groep mensen. Een 
"weduwe" verkeerde in Tora-tijden in een zeer kwetsbare 
positie. Ze was haar beschermer kwijt. Als ze jonge kinderen 
had of kinderloos was, had ze geen middelen om voor 
zichzelf te voorzien. Ze werd dan gedwongen om afhankelijk 
te zijn van de leden van de gemeenschap. 
De HEERE had speciale aandacht voor de "weduwe". De 
Tora zegt ons dat "hij hun roep hoort", net als van de wees: 
Shemot/Exodus 22:22-23 
De Almachtige zorgt ook voor het erfdeel van de "weduwe": 
 
Spreuken 15:25 Het huis van hoogmoedigen vaagt de HEERE 
weg, maar de grenssteen van een weduwe zet Hij vast. (HSV) 
 
"Weduwschap" leek zelfs geassocieerd te zijn met een 
zekere schande: 
 
Jesaja 54: 4 Wees niet bevreesd, want u zult niet 
beschaamd worden; word niet rood van schaamte, want 
u zult niet te schande worden. Ja, u zult de schande van 
uw jeugd vergeten, en niet meer denken aan de smaad 
van uw weduwschap. (HSV) 
 
Maar de HEERE zorgt en geeft haar een belofte: 
 
Jesaja 54: 5 Want uw Maker is uw man, de HEERE der 
heerscharen is zijn naam; en uw Verlosser is de Heilige van 
Israël; Hij wordt de Elohim van de hele aarde genoemd. 
 
Yeshua zag het absolute geloof van de "weduwe" in de 
Tempel. Ze was arm in de wereld, maar rijk in geloof: 
Lukas 21:1-4 
 
Nu komen we bij de "vreemdeling", de ger (ֵּגר). De 
woordwortel betekent leven tussen mensen die geen 
bloedverwanten zijn. Een "vreemdeling" werd in Israël 
veelal beschouwd als een proseliet. Het was zijn bedoeling 
om binnen de Israëlitische samenleving te leven. Hij kreeg 
veel gelijke rechten - kon het Pesach lam eten en kon de 
feesten vieren. De "Tora" is van toepassing en geldt nog 
steeds voor de "vreemdeling": 
 
Shemot/Exodus 12:49 "Eén Tora zal zijn voor de inheemse 
geborene en voor de vreemdeling die onder u woont." 
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 loves the “stranger” and gives him “food and יהוה
clothing”: 
 
Devarim/Deuteronomy 10:18 "He administers justice 
for the fatherless and the widow, and loves the 
stranger, giving him food and clothing. 
 
In fact, Israel was also to love the “stranger” as 
themselves: 
 
Vayikra/Leviticus 19:34 'The stranger who dwells 
among you shall be to you as one born among you, and 
you shall love him as yourself; for you were strangers in 
the land of Egypt: I am יהוה your Elohim. 
 
Messiah Yeshua was a Torah teacher. Did he do a 
midrash on Ki Tavo? Consider this verse: 
 
Devarim/Deuteronomy 26:12 "When you have finished 
laying aside all the tithe of your increase in the third 
year -- the year of tithing -- and have given it to the 
Levite, the stranger, the fatherless, and the widow, so 
that they may eat within your gates and be filled 
 
A “stranger” could come into your “gates” and 
“eat.” Israelites were even commanded to lay aside 
money for this. With this in mind, Yeshua tells the 
story of a “rich man” and the beggar, “Lazarus”: 
Luke 16:19-25 
Did the rich man feed Lazarus? No, he did not. 
In the end, the rich man was “cursed,” just as was 
prophesied in Devarim: 
 
Devarim/Deuteronomy 27:19 'Cursed is the one who 
perverts the justice due the stranger, the fatherless, and 
widow.' And all the people shall say, 'Amen!' 
Devarim/Deuteronomy 28:47 " Because you did not serve 
 your Elohim with joy and gladness of heart, for the יהוה
abundance of everything, 48 "therefore you shall serve 
your enemies, whom יהוה will send against you, in hunger, 
in thirst, in nakedness, and in need of everything 
 
The rich man begged Avraham to send Lazarus to his 
father’s house to warn his five brothers. But Avraham 
tells the rich man, “listening to Moshe should be 
enough.” Even Messiah “rising from the dead” would 
only speak of the same words that יהוה spoke through 
Moshe: Luke 16:31 
Well let’s consider this “rich man” for a moment. What 
do we know about him? Not much. We don’t even 
know his name. We know he’s probably of Israel 
because he refers to “Father Avraham.” That means he 
should be a Torah keeper. In fact, he could be keeping 
Sabbath, honoring his father and mother, not an 
adulterer, not one who covets…so, what commandment 
was he breaking? An Israelite was responsible for the 
“stranger within his gates.” Lazarus sat in the midst of 

De HEERE houdt van de "vreemdeling" en geeft hem 
"voedsel en kleding": 
 
Devarim/Deuteronomium 10:18 "Hij regelt gerechtigheid 
voor de wees en de weduwe, en houdt van de vreemdeling 
en geeft hem voedsel en kleding. 
 
In feite moest Israël ook de "vreemdeling" liefhebben als 
zichzelf: 
 
Wajikra/Leviticus 19:34 De vreemdeling die onder u woont 
zal voor u zijn als een onder u geborene, en u zult hem 
liefhebben als uzelf; want jullie waren vreemdelingen in het 
land Egypte: Ik ben de HEERE uw Elohim. 
 
Messias Yeshua was een Tora leraar. Maakte hij een 
midrash op Ki Tavo? Wat denk je van dit vers: 
 
Devarim/Deuteronomium 26:12 "Als je klaar bent met het 
wegleggen van alle tienden van je toename in het derde jaar 
- het jaar van vertienen - en het hebt gegeven aan de Leviet, 
de vreemdeling, de wees en de weduwe, zodat zij in uw 
poorten kunnen eten en verzadigd worden 
 
Een "vreemdeling" zou in uw "poorten" kunnen komen en 
"eten". Israëlieten kregen zelfs de opdracht hiervoor geld 
opzij te leggen. Met dit in gedachten vertelt Yeshua het 
verhaal van een "rijke man" en de bedelaar, "Lazarus": 
Lukas 16:19-25 
Heeft de rijke Lazarus gevoed? Neen, hij heeft het niet 
gedaan. Op het einde was de rijke man "vervloekt", net 
zoals in Devarim geprofeteerd was: 
 
Devarim/Deuteronomium 27:19 Vervloekt is degene die de 
gerechtigheid verdraait wegens de vreemdeling, de 
vaderloze en de weduwe. En al het volk zal zeggen: 'Amen!' 
Devarim/Deuteronomium 28:47 Omdat u De HEERE uw 
Elohim niet met vreugde en blijdschap van hart heeft 
gediend, voor de overvloed van alles, 48 daarom zult u uw 
vijanden dienen, die de HEERE tegen u zal zenden, in honger, 
in dorst, in naaktheid, en tekort aan alles  
 
De rijke man smeekte Avraham om Lazarus naar het huis 
van zijn vader te sturen om zijn vijf broers te waarschuwen. 
Maar Avraham vertelt de rijke man: "luisteren naar Moshe 
zou voldoende moeten zijn." Zelfs de "uit de dood 
opgestane" Messias zou alleen van dezelfde woorden 
spreken die de HEERE door Moshe sprak: Lucas 16:31 
Laten we even stilstaan bij deze "rijke man". Wat weten we 
over hem? Niet veel. We kennen zijn naam niet eens. We 
weten dat hij waarschijnlijk van Israël is omdat hij naar 
"Vader Avraham" verwijst. Dat betekent dat hij iemand 
moet zijn die de Tora houdt. In feite kan hij de sabbat 
hebben gehouden, zijn vader en moeder geëerd, geen 
overspel gedaan, niet begeert hebben ... dus welk gebod 
breekt hij? Een Israëliet was verantwoordelijk voor de 
"vreemdeling binnen zijn poorten." Lazarus zat te midden 
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the rich man’s property. The rich man had no mercy for 
him and gave him no provision. יהוה takes this very 
seriously. In fact, when an Israelite put aside his “tithe 
for the poor,” he was to say: 
 
Devarim/Deuteronomy 26:13 "then you shall say before 
 your Elohim: 'I have removed the holy tithe from my יהוה
house, and also have given them to the Levite, the 
stranger, the fatherless, and the widow, according to all 
Your commandments which You have commanded me; I 
have not transgressed Your commandments, nor have I 
“forgotten” 
 
It is easy for us to “forget” those who are “strangers, 
fatherless, and widows.” They aren’t usually “lying in 
our gates.” Yet I hope we can take on the heart of יהוה. 
The “rich man” suffered the curse. According to the 
prophets, “judgment” is coming again: 
 
Malachi 3:5 And I will come near you for judgment; I will 
be a swift witness Against sorcerers, Against adulterers, 
Against perjurers, Against those who exploit wage 
earners and widows and orphans, And against those 
who turn away a stranger -- Because they do not fear 
Me," Says יהוה of hosts. 
 
Yeshua also referred to “judgment,” and without 
comment I share these verses: 
 
Matthew 25:31 " When the Son of Man comes in His 
glory, and all the holy angels with Him, then He will sit 
on the throne of His glory. 32 "All the nations will be 
gathered before Him, and He will separate them one 
from another, as a shepherd divides his sheep from the 
goats. 33 "And He will set the sheep on His right hand, 
but the goats on the left. 34 "Then the King will say to 
those on His right hand, 'Come, you blessed of My 
Father, inherit the kingdom prepared for you from the 
foundation of the world: 35 'for I was hungry and you 
gave Me food; I was thirsty and you gave Me drink; I 
was a stranger and you took Me in; 36 'I was naked 
and you clothed Me; I was sick and you visited Me; I 
was in prison and you came to Me.' 37 "Then the 
righteous will answer Him, saying, ‘Adonai, when did 
we see You hungry and feed You, or thirsty and give 
You drink? 38 'When did we see You a stranger and 
take You in, or naked and clothe You? 39 'Or when did 
we see You sick, or in prison, and come to You?' 40 
"And the King will answer and say to them, 'Assuredly, 
I say to you, inasmuch as you did it to one of the least 
of these My brethren, you did it to Me.' 41 "Then He 
will also say to those on the left hand, 'Depart from 
Me, you cursed, into the everlasting fire prepared for 
the devil and his angels: 42 'for I was hungry and you 
gave Me no food; I was thirsty and you gave Me no 
drink; 43 'I was a stranger and you did not take Me in, 
naked and you did not clothe Me, sick and in prison 

de eigendommen van de rijke man. De rijke man had geen 
genade voor hem en gaf hem geen voorziening. De HEERE 
neemt dit zeer serieus. Wanneer een Israëliet zijn "tienden 
voor de armen" opzij zette, moest hij zeggen: 
 
Devarim/Deuteronomium 26:13 "dan zult u vóór de 
HEERE uw Elohim zeggen: 'Ik heb de heilige tienden 
uit mijn huis verwijderd en ze ook aan de Leviet 
gegeven, de vreemdeling, de wees en de weduwe, 
volgens al Uw geboden die U mij hebt opgedragen, ik 
heb Uw geboden niet overtreden, noch ben ik ze 
"vergeten" 
 
Het is gemakkelijk voor ons om hen die "vreemden, wees en 
weduwen" zijn te "vergeten". Ze liggen meestal niet "in 
onze poorten". Toch hoop ik dat we het hart van de HEERE 
kunnen overnemen. De "rijke man" onderging de vloek. 
Volgens de profeten komt er opnieuw "oordeel": 
 
Maleachi 3: 5 En Ik zal tot u komen om recht te spreken; Ik 
zal een snelle getuige zijn tegen tovenaars, tegen 
echtbrekers, tegen meineed plegers, tegen hen die 
loontrekkenden en weduwen en wezen gebruiken, en tegen 
degenen die een vreemdeling afwijzen - omdat ze Mij niet 
vrezen, zegt de HEERE der heerscharen. 
 
Yeshua verwees ook naar "oordeel" en zonder commentaar 
deel ik met u deze verzen: 
 
Mattheüs 25:31 Wanneer de Zoon des mensen komt in Zijn 
heerlijkheid en alle heilige engelen met Hem, dan zal Hij op 
de troon van Zijn heerlijkheid zitten. 32 Alle volken zullen 
voor Hem vergaderd worden en Hij zal hen scheiden de een 
van de ander, zoals een herder zijn schapen scheidt van de 
bokken. 33 En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand 
zetten, maar de bokken aan de linkerhand. 34 Dan zal de 
Koning tegen die aan Zijn rechterhand zeggen: "Kom, 
gezegenden van Mijn Vader, beërf het koninkrijk dat voor u 
is bereid vanaf de fundering van de wereld; 35 want Ik had 
honger en u gaf me eten; Ik had dorst en u gaf me te 
drinken; Ik was een vreemdeling en u nam Mij op; 36 Ik was 
naakt en u kleedde Mij; Ik was ziek en u hebt Mij bezocht; Ik 
zat in de gevangenis en u kwam naar mij toe." 37 Dan zullen 
de rechtvaardigen Hem antwoorden en zeggen: "Adonai, 
wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten 
gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? 38 Wanneer 
hebben wij U als vreemdeling gezien en U opgenomen, of 
naakt en U gekleed? 39 Of wanneer hebben we U ziek of in 
de gevangenis gezien en zijn we naar U toe gekomen?" 40  
En de Koning zal antwoorden en tegen hen zeggen: 
"Voorwaar, Ik zeg u, in de mate u dit hebt gedaan aan een 
van deze Mijn minste broeders, hebt u het aan Mij gedaan." 
41 Dan zal Hij ook tot degenen aan de linkerhand zeggen: 
"Ga weg van Mij, u vloekten, in het eeuwige vuur, bereid 
voor de duivel en zijn engelen: 42 want Ik had honger en u 
gaf Mij geen eten, Ik had dorst en u gaf Mij geen drinken; 43 
Ik was een vreemdeling en u nam Mij niet op, naakt en u 



6 
 

and you did not visit Me.' 44 "Then they also will 
answer Him, saying, Adonai, when did we see You 
hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in 
prison, and did not minister to You?' 45 "Then He will 
answer them, saying, 'Assuredly, I say to you, 
inasmuch as you did not do it to one of the least of 
these, you did not do it to Me.' 46 "And these will go 
away into everlasting punishment, but the righteous 
into eternal life." 
 
Our Father loved us when we were the “stranger.” He 
now expects nothing less than the same from us. We 
can’t say the “fatherless, the widow, and the stranger” 
are not our business. They ARE our business. יהוה has 
chosen us that we might “defend” them. 
 
Devarim/Deuteronomy 10:19 "Therefore love the 
stranger, for you were strangers in the land of Egypt. 
Isaiah 1:17 Learn to do good; Seek justice, Rebuke the 
oppressor; Defend the fatherless, Plead for the widow. 
 
Is that not the meaning of this verse in Micah? Yes, it’s 
the Torah lifestyle. 
 
Micah 6:8 He has shown you, O man, what is good; 
And what does יהוה require of you But to do justly, 
To love mercy, And to walk humbly with your 
Elohim? 
 
Shabbat Shalom! 
Ardelle 
 
 
 

kleedde Mij niet, ziek en in de gevangenis en u hebt Mij niet 
bezocht." 44 Dan zullen ook zij Hem antwoorden en zeggen: 
Adonai, wanneer hebben wij U hongerig of dorstig of als een 
vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis gezien en U 
niet bediend?" 45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: 
"Voorwaar, Ik zeg u, voor zoverre u het niet aan een van 
deze minsten hebt gedaan, hebt u het aan Mij niet gedaan." 
46 En dezen zullen weggaan in de eeuwige straf, maar de 
rechtvaardigen in het eeuwige leven." 
 
Onze Vader heeft ons liefgehad toen wij de "vreemdeling" 
waren. Hij verwacht nu niets minder dan hetzelfde van ons. 
We kunnen niet zeggen dat de "vaderloze, de weduwe en 
de vreemdeling" niet onze zaak zijn. Ze ZIJN onze zaak. De 
HEERE heeft ons gekozen om ze te "verdedigen". 
 
Devarim/Deuteronomium 10:19 "Heb daarom de vreem-
deling lief, want u was vreemdelingen in het land Egypte. 
Jesaja 1:17 Leer goed te doen; Zoek gerechtigheid, bestraf de 
onderdrukker; Verdedig de wees, kom op voor de weduwe. 
 
Is dat niet de betekenis van dit vers in Micha? Ja, dat is de 
Tora-levensstijl. 
 
Micah 6: 8 Hij heeft je getoond, o mens, wat goed is; en 
wat de HEERE van jou vraagt: slechts om recht te doen, 
barmhartigheid lief te hebben, en nederig met je Elohim 
te wandelen? 
 
Shabbat Shalom! 
Ardelle 
 
 
 
 

 


