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Parasha: Ekev

Forty Years of Preparation

Readings

 Ekev ( עקב | Consequence) 
 Torah: Deuteronomy 7:12-11:25
 Haftarah: Isaiah 49:14-51:3
 Gospel: John 13:31-15:27

Thought for the Week:
"Through many tribulations we must enter the
kingdom of God." (Acts 14:22)

Sidra: Ekev

Veertig jaren voorbereiding

Lezingen

 Ekev ( עקב | Omdat)  
 Thora: Deuteronomium 7:12-11:25
 Haftarah: Jesaja 49:14-51:3
 Evangelie: Johannes 13:31-15:27

Gedachte voor de Week:
" Door vele verdrukkingen moeten wij het koninkrijk van
God binnen te gaan." (Handelingen 14:22)

Commentary:

Thus you are to know in your heart that the
LORD your God was disciplining you just as
a man disciplines his son. (Deuteronomy 8:5)

Before God can entrust us with great things, we must
prove faithful with the little things. Yeshua says, "He
who is faithful in a very little thing is faithful also in
much; and he who is unrighteous in a very little thing
is unrighteous also in much" (Luke 16:10). God tested
the children of Israel for forty years in the wilderness
before bringing them into the Promised Land to
humble them and to see if they would remain faithful
to His Torah.
During the forty years that the children of Israel
wandered in the wilderness, God provided for their
every need. He fed them manna from heaven and water
from a rock. He miraculously preserved their clothing
and shoes so that they would not wear out. Through
these daily miracles, the children of Israel learned to
trust in God for all their physical needs. They learned
that "man does not live by bread alone, but man lives
by everything that proceeds out of the mouth of the
LORD" (Deuteronomy 8:3).
All of that was about to change. The children of
Israel were about to enter the land of promise and
enjoy its produce and bounty. They would no
longer need to depend on the daily bread from
heaven.
God brought Israel through the hardships and trials of
the wilderness years in order to train them. "Thus you
are to know in your heart that the LORD your God
was disciplining you just as a man disciplines his son"
(Deuteronomy 8:5), Moses told them.

Commentaar:

Weet dan in uw hart dat de HEERE, uw God, u
gehoorzaamheid bijbrengt zoals een man zijn
zoon gehoorzaamheid bijbrengt. (Deut 8:5)

Voordat God ons grote dingen kan toevertrouwen,
moeten we bewijzen trouw te zijn in de kleine dingen.
Yeshua zegt: "Wie trouw is in een heel klein ding is ook
trouw in veel, en wie onrechtvaardig is in een heel klein
ding is ook onrechtvaardig in veel" (Lucas 16:10). God
testte de Israëlieten veertig jaar in de woestijn, alvorens
ze in het Beloofde Land te brengen om hen te
vernederen en te zien of ze trouw aan Zijn Torah zouden
blijven.
Gedurende de veertig jaar dat de kinderen van Israël in
de woestijn wandelden, voorzag God in elke behoefte. Hij
voedde hen met manna uit de hemel en water uit een
rots. Hij bewaarde hun kleding en schoenen op
miraculeuze wijze, zodat ze niet zouden verslijten. Door
deze dagelijkse wonderen, leerden de kinderen van Israël
op God vertrouwen voor al hun lichamelijke behoeften. Ze
leerden dat "de mens niet alleen van brood leeft, maar de
mens leeft van alles wat uit de mond van de HEER komt"
(Deuteronomium 8:3).
Dat alles zou gaan veranderen. De kinderen van Israël
stonden op het punt het beloofde land in te gaan en te
genieten van haar opbrengsten en overvloed. Ze zouden
niet meer afhankelijk zijn van het dagelijks brood uit de
hemel.
God bracht Israël door de jaren ontberingen en beproevin-
gen van de wildernis om ze te trainen. " Weet dan in uw
hart dat de HEERE, uw God, u gehoorzaamheid bijbrengt
zoals een man zijn zoon gehoorzaamheid bijbrengt"
(Deut. 8:5), zei Mozes hen.

This can be compared to a wealthy man who
bequeathed a large inheritance to his son. However,
he knew that if he simply gave the money to his son,
the young man would forfeit many important life
lessons. So the man put the money into a trust and

Dit kan vergeleken worden met een rijke man die een
grote erfenis naliet aan zijn zoon. Hij wist echter dat als
hij gewoon het geld aan zijn zoon gaf, de jongeman veel
belangrijke levenslessen zou verspelen. Dus belegde de
man het geld in een goed maar vertelde dat niet aan zijn
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did not tell his son about it. He let his son get a job,
acquire a skill, struggle to raise a family, juggle bills,
learn to budget and to handle his resources with
thrift. When his son asked for financial assistance,
the father would give him only a small sum sufficient
for the day. When the father was satisfied that the
young man had learned to conduct his affairs
responsibly, he gave him the inheritance. He said,
"Well done, good and faithful son. You were faithful
with a few things; I will put you in charge of many
things. Only do not forget the lessons you have
learned."
For forty years in the wilderness, Israel learned to
rely on God as the source of their provision and
sustenance. They were then ready to enter the
land of milk and honey. But Moses warned them
not to forget the lessons they learned in the
wilderness.

zoon. Hij liet zijn zoon een baan zoeken, een vaardigheid
verwerven, moeite hebben om een gezin te
onderhouden, jongleren met rekeningen, leren begroten
en zijn middelen spaarzaam te behandelen. Als zijn zoon
hem om financiële steun vroeg, gaf de vader hem slechts
een klein bedrag, voldoende voor de dag. Toen de vader
ervan overtuigd was dat de jonge man had geleerd om
zijn zaken op verantwoorde wijze te behartigen, gaf hij
hem de erfenis. Hij zei: "Goed gedaan, gij goede en
getrouwe zoon. Je was trouw in een paar dingen. Ik zal u
de leiding over veel dingen geven. Alleen, vergeet niet de
lessen die je hebt geleerd."
Gedurende veertig jaren in de woestijn leerde Israël te
vertrouwen op God als de bron van hun voorziening en
levensonderhoud. Toen waren ze klaar om het land van
melk en honing in te gaan. Maar Mozes waarschuwde ze
de lessen die ze in de woestijn geleerd hadden niet te
vergeten.
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