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Parasha: Kedoshim

The Holy One of God

Readings
Kedoshim (קדושים | Holy) 
Torah: Leviticus 19:1-20:27
Haftarah: Amos 9:7-15
Gospel: John 7:53-10:21

Thought for the Week:
There is a direct relationship between the command-
ments and the person of Messiah, because the
commandments are a direct revelation from God. They
are a revelation of godliness. To see a commandment
performed is to see something of God.

Sidra: Kedoshim

De Heilige van God

Lezingen
Kedoshim (קדושים | Holy) 
Torah: Leviticus 19:1-20:27
Haftarah: Amos 9:7-15
Evangelie: Johannes 7:53-10:21

Gedachte voor de week
Er is een directe verband tussen de geboden en de
Messias als persoon, omdat de geboden een directe
openbaring van God zijn. Ze zijn een openbaring van
liefde tot God. Een gebod zien naleven is als iets van
God zien.

Commentary:
All of the commandments of Torah, in some aspect or
another, reveal Messiah. They each reveal some
essential element of His person or character. The
commandments are the very will and wisdom of God.
Messiah speaks, saying, “Not My will, but Yours be
done.” (Luke 22:42) In another place He says, “I do
nothing on My own initiative, but I speak these things
as the Father taught Me.” (John 8:28) And again he
says, “I have kept My Father's commandments and
abide in His love.” (John 15:10) Therefore, in that
Messiah keeps the commandments, the
commandments teach us about His behavior.
There is a direct relationship between the command-
ments and the person of Messiah, because the
commandments are a direct revelation from God. They
are a revelation of godliness. To see a commandment
performed is to see something of God. Therefore, the
Master tells his disciple Philip, “He who has seen me,
has seen the Father.” (John 14:9)
When Yeshua came to us, He came as the Holy One
of God. The disciples of Yeshua called Him by this
title. (John 6:69) Even the demons recognized Him
as the Holy One of God. (Mark 1:24)
Yeshua is called the Holy One of God because His
holiness is derived directly from God. He is holy by
virtue of His divine nature. His essential being,
beyond the flesh, is the eternal Word of God, the very
essence of God. In this respect, He is utterly unique,
utterly different, utterly set apart, and holy. In addition
to this, the holiness of Yeshua results from His
conception and birth. No other man has been born of
a virgin. Yeshua is different, even on a flesh level. His
holiness is also manifest in the complete anointing of
the Holy Spirit upon Him.

Commentaar
Alle geboden van de Thora onthullen een of een ander
aspect van de Messias. Ze onthullen elk een essentieel
element van zijn persoon of karakter. De geboden zijn de
uitdrukkelijke wil en wijsheid van God. Messias spreekt,
zeggende: "Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede." (Lucas
22:42) Op een andere plaats zegt Hij: "Ik doe niets op
eigen initiatief, maar deze dingen spreek ik zoals de
Vader Mij geleerd heeft." (Johannes 8:28) en elders zegt
hij: "Ik heb de geboden mijns Vaders bewaard en verblijf
in Zijn liefde." (Johannes 15:10) Met het houden van de
geboden door de Messias, leren de geboden ons over
Zijn gedrag.
Er is een directe relatie tussen de geboden en de
persoon van de Messias, omdat de geboden een directe
openbaring van God zijn. Ze zijn een openbaring van
liefde tot God. Een gebod zien naleven is als iets van
God zien. Daarom zei de Meester tot zijn discipel
Filippus: "Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien."
(Johannes 14:9 )
Toen Yeshua naar ons kwam, kwam Hij als de Heilige
van God. De discipelen van Yeshua spraken met Hem
via deze titel. (Johannes 6:69) Zelfs de demonen
erkenden Hem als de Heilige Gods. (Marcus 1:24)
Yeshua wordt de heilige van God genoemd omdat Zijn
heiligheid rechtstreeks van God is afgeleid. Hij is heilig op
grond van Zijn goddelijke natuur. Zijn essentiële wezen,
op het vlees na, is het eeuwige Woord van God, het
wezen van God. In dit opzicht is Hij volkomen uniek,
totaal verschillend, volkomen anders en heilig. De
heiligheid van Yeshua is, in aanvulling hierop, het gevolg
van Zijn conceptie en geboorte. Geen andere man is
geboren uit een maagd. Yeshua is anders, zelfs op vlak
van het vlees. Zijn heiligheid is ook zichtbaar in de totale
zalving van de Heilige Geest op Hem.

We have already learned that the Dwelling Presence
of God will reside only in a holy place. The Master’s
power was derived directly from the Holy Spirit; that

We hebben al geleerd dat de Inwonende Aanwezigheid
van God alleen in een heilige plaats zal verblijven. De
kracht van de Meester was een rechtstreeks gevolg van
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is, the Spirit of the Holy God, which rested upon Him
and moved through Him without measure. Finally, the
Master’s holiness is derived from His imitation of the
Father. Inasmuch as the commandments are the
definitions of holiness, Messiah is likewise defined by
the commandments because He kept them.
Therefore, He is able to fulfill the commandment “You
shall be holy, for I the LORD your God am holy.”
(Leviticus 19:2) The commandments of Leviticus 19
are called the commandments of holiness. God is the
source of holiness, and He is the definer of holiness.
These commandments are the definitions of holiness.
His holiness is a complete holiness. There are no
holes in his holiness. For us, sin is a hole in the
holiness. Each sin is an area of life where we have
failed to uphold the standard of separation from the
world.

de Heilige Geest; d.w.z., de Geest van de Heilige God,
rustte op Hem en reageerde onbegrensd door Hem
heen. Ten slotte wordt de heiligheid van de Meester
afgeleid uit Zijn imitatie van de Vader. Aangezien de
geboden de definities van heiligheid zijn, wordt Messias
eveneens door de geboden gedefinieerd omdat Hij ze
hield. Daarom is Hij in staat om het gebod te vervullen
"Gij zult heilig zijn, want Ik, de HERE, uw God, ben
heilig." (Leviticus 19:2) De geboden van Leviticus 19
worden de geboden van heiligheid genoemd. God is de
bron van heiligheid, en Hij is het die heiligheid definieert.
Deze geboden zijn de definities van heiligheid. Zijn
heiligheid is een complete heiligheid. Er zijn geen gaten
in zijn heiligheid. Voor ons is zonde een gat in de
heiligheid. Elke zonde is een terrein van het leven
waarop we er niet in geslaagd zijn om de standaard van
afzondering van de wereld te handhaven.
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