What 'Holiness' looks like

Hoe Heiligheid er uitziet

Parasha: Acharei Mot/Kedoshim -  קדושים/ אחרי מות:
"After the death / Holy"
Torah : Leviticus 16:1-20:27
Haftarah : Ezekiel 22:1-19
Gospel : John 7:1-52 / John 7:53-10:21

Sidra: Acharei Mot / Kedoshim -  קדושים/ אחרי מות: "Na de
dood / Heilig"
Thora: Leviticus 16:1-20:27
Haftara: Ezechiël 22:1-19
Evangelie: Johannes 7:1-52 / John 7:53-10:21

Thought for the Week:
What does a holy person look like? Do you picture a
priest or a nun? Maybe a preacher? Perhaps you
imagine a Chassidic Jew with a full beard, side locks
and black hat. Leviticus 19-20 contains the Bible's
description of what holiness looks like. The passage
begins with the words, "Speak to all the
congregation of the sons of Israel and say to them,
'You shall be holy, for I the LORD your God am
holy'" (Leviticus 19:2).

Gedachte voor de Week:
Hoe ziet een heilig iemand eruit? Stelt u zich een priester
of een non voor? Misschien een predikant? Misschien
denkt u aan een chassidische jood met een volle baard,
met haarlokken opzij en zwarte hoed. Leviticus 19-20
bevat de bijbelse beschrijving van hoe heiligheid er uit
ziet. De passage begint met de woorden: "Spreek tot de
ganse vergadering van de zonen van Israël en zeg tot
hen: Gij zult heilig zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben
heilig" (Leviticus 19:2).

Commentary:
One of the laws of holiness states, "You shall not
steal, nor deal falsely, nor lie to one another"
(Leviticus 19:11).
Have you ever been ripped off by a religious person?
It's not surprising when we are cheated by people of
the world. But it is disconcerting when a professing
Christian or an observant Jew deceives or financially
abuses us. We expect more from the religious person
than a secular person. We assume that a religious
person will conduct his affairs in concert with his
moral values. That makes the religious person
different from the secular person. That's what being
holy is all about.
The Torah says that when a religious person
conducts himself without integrity, he profanes the
name of God. The word profane is the opposite of the
word holy. Holy means "set apart." Profane means
"common and ordinary." When a religious person
conducts himself no differently than the common,
ordinary people around him, he makes God look
common and ordinary too. He damages God's
reputation. An unbeliever who steals, deceives, lies,
perjures and swindles is unremarkable, but when a
believer acts that way, he disgraces the faith and
gives opportunity for unbelievers to say, "You see?
He is just like us. I knew there was no substance to
his God or his religion."
The sages understood the commandment, "You shall
not oppress your neighbor, nor rob him" (Leviticus
19:13) to be a prohibition against dishonest business
transactions. As disciples of Yeshua obedient to
God's Torah, we need to strive for scrupulous
honesty, especially in matters of business.

Commentaar:
Een van de wetten over heiligheid stelt: "Gij zult niet
stelen, noch valselijk handelen, noch elkaar beliegen"
(Leviticus 19:11).
Ben je wel eens opgelicht door een religieus persoon?
Het is niet verwonderlijk als we door mensen van de
wereld bedrogen worden. Maar het is vreemd als een
belijdend christen of een praktiserende jood bedriegt of
ons financieel misbruikt. We verwachten meer van de
religieus dan van een seculier iemand. We nemen aan
dat een religieus iemand zal zijn zaken behartigen
volgens zijn morele waarden. Dat maakt de religieuze
persoon anders dan de seculiere. Daarover gaat het
heilig zijn.
De Thora zegt dat als een religieus persoon zichzelf niet
integer gedraagt, dat hij de naam van God ontheiligt. Het
woord profaan is het tegenovergestelde van het woord
heilig. Heilig betekent "apart gezet." Profane betekent
"alledaags en gewoon." Als een religieus persoon
zichzelf niet anders gedraagt dan de gewone, normale
mensen om hem heen, bewerkt hij dat God er alledaags
en gewoon uitziet. Hij beschadigt de reputatie van God.
Een ongelovige die steelt, bedriegt, liegt, pleegt meineed
en oplicht is onopvallend, maar als een gelovige op die
manier handelt, schaadt hij het geloof en geeft voor
ongelovigen aanleiding om te zeggen: "Zie je wel? Hij is
net als wij. Ik wist dat er niets van zijn God of godsdienst
te merken valt."
De wijzen begrepen het gebod: "Gij zult uw naaste niet
onderdrukken, noch hem beroven " (Leviticus 19:13) als
een verbod op oneerlijke zakelijke transacties. Als
discipelen van Yeshua gehoorzaam aan Gods Tora,
moeten we streven naar een nauwgezette eerlijkheid, in
het bijzonder op het gebied van zaken doen.
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Middot U’Mitzvot (Character and Deeds)
Grudges and Vengeance

Middot U'Mitzvot (Karakter en daden)
Wrok en wraak

You shall not take vengeance, nor bear any
grudge against the sons of your people, but
you shall love your neighbor as yourself; I am
the LORD. (Leviticus 19:18)

Gij zult niet wreken, noch toorn behouden tegen
de zonen van uw volk, maar u zult uw naaste
liefhebben als uzelf, ik ben de HEER. (Leviticus
19:18)

Revenge is a privilege not bequeathed to the people
of God. When someone wrongs us, we are not
allowed to return evil with evil. This places us at a
distinct disadvantage by the world's standards. What
are we supposed to do when we are wronged? The
Apostle Paul teaches that we are to overcome evil
with good. We must return insults with kindness,
curses with blessings. Paul says, "Never pay back
evil for evil to anyone. ... If possible, so far as it
depends on you, be at peace with all men" (Romans
12:17-18). This sounds like a recipe for injustice. It
invites people to abuse us and take advantage of us.
But Paul does not exclude vengeance and justice; he
simply instructs us not to take it into our hands. If
there is to be some sort of retribution, let it come from
God. He says, "Never take your own revenge,
beloved, but leave room for the wrath of God"
(Romans 12:19).
This can be compared to two children fighting in the
sandbox. The first child throws sand in the second
child's face. The second child could return the
gesture by throwing sand back, or he could wait for
Mom to intervene. If he throws sand back, he has
stooped to his sibling's level and loses the moral high
ground. Both children are now sand-throwers; neither
is better than the other. Moreover, both are liable for
punishment. If the second child waits for justice to
proceed from his mother, though, he retains the
moral high ground and goes unpunished. His sibling
will receive discipline that is probably more severe
than the sand-in-the-face action. This is the approach
Paul recommends.
If someone says something nasty about you, and you
hear about it and respond by saying something nasty in
return, you and the other person are both in the wrong.
A better option is to take the moral high ground and
leave the matter with the Almighty, who judges the
universe in fairness. That is the path of real faith. When
we take matters into our own hands, we betray a lack of
faith. We feel we need to avenge ourselves because we
don't trust God to work out the situation.
Paul does recommend a backward type of revenge.
He says, "Do not be overcome by evil, but overcome
evil with good" (Romans 12:21). We are overcome by
evil when we return it. When we repay evil with evil,
we become evil. Paul recommends repaying evil with
good, and he quotes a proverb to demonstrate the
efficacy of this approach:

Wraak is een voorrecht dat niet aan het volk van God
nagelaten is. Als iemand ons onrecht aanndoet, is ons
niet toegestaan om kwaad met kwaad te vergelden. Door
de normen van de wereld stelt ons dit in een duidelijk
nadeel. Wat moeten we doen als men ons onrecht aandoet? De apostel Paulus leert ons dat wij het kwade
moeten overwinnen door het goede. We moeten beledigingen beantwoorden met vriendelijkheid, vloeken met
zegeningen. Paulus zegt: "Nooit iemands kwaad met
kwaad vergelden.... Heb als het mogelijk is, voor zover het
van u afhangt, vrede met alle mensen" (Rom. 12:17-18).
Dit klinkt als een recept voor onrecht. Het nodigt mensen
uit om ons te misbruiken en van ons te profiteren. Maar
Paulus sluit wraak en gerechtigheid niet uit, hij leert ons
het gewoon niet in onze handen te nemen. Als er een
soort van vergelding moet zijn, laat die van God komen.
Hij zegt: "Neem nooit zelf wraak, geliefden, maar laat
ruimte voor de toorn van God" (Rom. 12:19).
Dit kan vergeleken worden met twee kinderen die in de
zandbak vechten. Het eerste kind gooit zand in het
gezicht van het andere. Het andere zou op het gebaar
kunnen reageren door zand terug te gooien, of het zou
kunnen wachten op mamma om in te grijpen. Als het
zand terug gooit, heeft het zich gebogen naar zijn broer
en de morele hoge grond verloren. Beide kinderen zijn nu
zandwerpers, de ene is niet beter dan de andere. Daarnaast komen beiden in aanmerking voor straf. Als het
tweede kind wacht op gerechtigheid van zijn moeder, dan
behoudt het de morele hoge grond en blijft ongestraft. Zijn
broertje of zusje krijgt tuchtiging die waarschijnlijk nog
ernstiger is dan de zand-in-het-gezicht actie. Dit is de
aanpak die Paulus aanbeveelt.
Als iemand iets vervelends over jou zegt, en je hoort het
en reageert door iets lelijks terug te zeggen, zijn jullie
beiden verkeerd. Het is beter om de morele hoge grond te
nemen en de zaak aan de Almachtige over te laten, die
het universum in billijkheid oordeelt. Dat is de weg van
echt geloof. Wanneer we het heft in eigen handen nemen,
verraden wij een gebrek aan geloof. We voelen dat we
ons wreken moeten, omdat we niet op God vertrouwen
om de situatie af te handelen.
Paulus raadt een soort omgekeerde wraak aan. Hij zegt:
"Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het
kwade door het goede" (Rom. 12:21). We zijn door het
kwade overwonnen als we het teruggeven. Als we kwaad
vergelden met kwaad, worden we kwaad. Paulus beveelt
vergelding van het kwade door het goede aan, en hij
citeert een spreuk om de werkzaamheid van deze benadering aan te tonen:

If your enemy is hungry, give him food to eat;
and if he is thirsty, give him water to drink; for
you will heap burning coals on his head, and
the LORD will reward you. (Prov. 25:21-22)

Als uw vijand honger heeft, geef hem te eten, en
als hij dorst heeft, geef hem water te drinken;
want gij zult vurige kolen op zijn hoofd laden, en
de HEER zal je belonen. (Spreuken 25:21-22)
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