What We Were Created For

Waarvoor we geschapen zijn

Parasha: Ekev - עקב: "Because"
Torah : Deuteronomy 7:21-11:25
Haftarah : Isaiah 49:14-51:3
Gospels : John 13:31-15:27

Sidra: Ekev - עקב: "Omdat"
Tora: Deuteronomium 7:21-11:25
Haftara: Jesaja 49:14-51:3
Evangeliën: Johannes 13:31-15:27

Thought for the Week:
Our obedience to God does not deserve any special
accolades. It is what we were created to do. Rabbi
Yochanon ben Zachai said, "If you have learned
much Torah, do not claim credit for yourself, because
for such a purpose you were created." (m.Avot 2:8)

Gedachte voor de Week:
Onze gehoorzaamheid aan God verdient geen speciale
onderscheidingen. Het is voor dat doel dat wij geschapen
zijn. Rabbi Yochanon ben Zachai zei: "Als je veel Tora
hebt geleerd, claim dan geen verdienste voor jezelf, want
voor een dergelijk doel bent u gemaakt." (m.Avot 2:8)

Commentary:
Moses warned Israel against thinking that their own
righteousness merited their success. "Do not say in
your heart when the LORD your God has driven them
out before you, 'Because of my righteousness the
LORD has brought me in to possess this land...' It is
not for your righteousness or for the uprightness of
your heart that you are going to possess their land,
but...in order to confirm the oath which the LORD
swore to your fathers, to Abraham, Isaac and Jacob."
(Deuteronomy 9:4-5)
We would do well to take the same warning. Though
there are always blessings for obedience and
punishments for disobedience, it would be foolish of
us to assume that our righteousness amounts to
anything. A person busily engaged in keeping the
commandments might assume that he is a pretty
righteous person and that God owes him some
reward. It's a wrong assumption. Rabbi Hillel taught,
"Do not believe in yourself until the day you die."
(m.Avot 2:4)
Moses reminded Israel that if not for his own
intercession on their behalf, they would not have
survived the trip from Sinai to the Promised Land.
Therefore, they should not imagine that their
righteousness amounted to anything. In the same
way, if we are ever tempted to imagine that our own
righteousness has amounted to something, we had
best remind ourselves that if not for Yeshua's
intercession on our behalf, we would never survive
the journey.
Even if one's righteousness did accumulate enough
to merit a reward, that is God's business, not ours.
We are not supposed to keep Torah for the sake of
receiving reward. The Master teaches us to obey
God simply on the basis that it is what we are
supposed to do. We are his servants, and a servant's
job is to obey his master.

Commentaar:
Mozes waarschuwde Israël voor te gaan denken dat hun
eigen gerechtigheid aan de basis van hun succes ligt.
"Zeg niet in uw hart als de HEERE, uw God hen voor u
heeft verdreven, 'Omwille van mijn gerechtigheid heeft de
HEER mij in dit land gebracht om het te bezitten ...' Het is
niet omwille van uw gerechtigheid, noch voor de
oprechtheid van je hart dat je hun land gaat bezitten, maar
... om de eed te bevestigen, die de HEERE aan uw
vaderen gezworen heeft, aan Abraham, Isaak en Jakob."
(Deuteronomium 9:4-5)
We zouden er goed aan doen dezelfde waarschuwing
over te nemen. Hoewel er altijd zegeningen voor gehoorzaamheid en straffen voor ongehoorzaamheid zijn, zou
het van ons dwaas zijn om aan te nemen dat onze
gerechtigheid wat voorstelt. Iemand die druk bezig is met
het naleven van de geboden zou kunnen veronderstellen
dat hij een behoorlijk rechtvaardig persoon is en dat God
hem een beloning verschuldigd is. Het is een verkeerde
veronderstelling. Rabbi Hillel heeft gezegd: "Geloof niet in
jezelf tot de dag dat je sterft." (m.Avot 2:4)
Mozes herinnerde Israël eraan dat als het niet wegens
zijn voorspraak namens hen was, zij de reis van Sinaï
naar het beloofde land niet zouden hebben overleefd.
Daarom moeten ze niet denken dat hun gerechtigheid
iets betekende. Op dezelfde manier, als we ooit verleid
worden om te denken dat onze eigen gerechtigheid iets
betekende, hadden we ons beter herinnerd dat, als het
niet om de voorspraak van Yeshua namens ons was, we
de reis nooit zouden overleven.
Zelfs als iemands gerechtigheid genoeg heeft bijgedragen
tot het verkrijgen van een beloning, dan is dat Gods zaak,
niet de onze. We worden niet verondersteld van de Tora
te houden met de bedoeling een van een beloning te
ontvangen. De Meester leert ons om God te gehoorzamen, gewoon op basis dat het dat is wat we moeten
doen. Zijn knechten zijn wij, en de taak van een knecht is
zijn meester te gehoorzamen.
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Which of you, having a slave plowing or tending
sheep, will say to him when he has come in
from the field, "Come immediately and sit down
to eat"? But will he not say to him, "Prepare
something for me to eat, and properly clothe
yourself and serve me while I eat and drink; and
afterward you may eat and drink"? He does not
thank the slave because he did the things which
were commanded, does he? So you too, when
you do all the things which are commanded
you, say, "We are unworthy slaves; we have
done only that which we ought to have done."
(Luke 17:7-10)

Wie van u, met een slaaf die ploegt of schapen
hoedt, zal tegen hem zeggen als hij vanuit het
veld is gekomen: "Kom onmiddellijk en ga zitten
om te eten"? Maar zal hij tegen hem niet zeggen:
"Bereid iets voor mij om te eten, en kleedt jezelf
goed en dien mij, terwijl ik eet en drink; en daarna
mag u eten en drinken"? Hij bedankt de slaaf niet
omdat hij de dingen gedaan heeft die hem
opgedragen waren, of toch wel? Dus ook jij, als je
alle dingen doet die u opgedragen zijn, zeg dan:
"Wij zijn onwaardige slaven, we hebben alleen
maar gedaan, wat verwacht werd dat we zouden
doen." (Lucas 17:7-10)
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