Parasha: Ki Tavo

Sidra: Ki Tavo

The Righteous will Live by Faith

De rechtvaardige zal uit geloof leven

Readings
 Ki Tavo ( | כי תבואWhen you come in)
 Torah: Deuteronomy 26:1-29:8
 Haftarah: Isaiah 60:1-22
 Gospel: Luke 23:26-56

Lezingen
 Ki Tavo ( | כי תבואWanneer je ingaat)
 Torah: Deuteronomium 26:1-29:8
 Haftarah: Jesaja 60:1-22
 Evangelie: Lucas 23:26-56

Thought for the Week:
Amos came and reduced all the commandments to
one principle, as it is written [in Amos 5:4], “For thus
says the LORD to the house of Israel, ‘Seek Me that
you may live.”’ To this Rav Nachman bar Yitzchak
objected, saying, “[This can be understood as if it
were saying,] ‘Seek Me by observing the whole Torah
and live!’ [And that makes salvation dependent upon
obeying all 613 commandments.] Instead, it is
Habakkuk who came and reduced all the
commandments to one principle, as it is written [in
Habakkuk 2:4], ‘But the righteous will live by his
faith.’” (b.Makkot 23b)

Gedachte voor de week:
Amos kwam en herleidde alle geboden tot één principe,
zoals geschreven staat [in Amos 5:4], "Want zo zegt de
HEERE tot het huis van Israël, 'Zoekt Mij, opdat gij
leeft.'" Hiertegen maakte Rabbijn Nachman bar Jitschak
bezwaar, zeggende: "[Dit kan worden opgevat alsof het
wil zeggen:] 'Zoekt Mij door het naleven van de hele
Thora en leef!' [En dat maakt redding afhankelijk van het
gehoorzamen van alle 613 geboden.] Maar het is
evenwel Habakuk die alle geboden tot één principe
verminderde, zoals geschreven staat [in Habakuk 2:4]:
"Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.'"
(b.Makkot 23b)

Commentary:
The public curses of Deuteronomy 27 conclude with
a final, all inclusive curse upon every sinner. “‘Cursed
is he who does not confirm the words of this Torah by
doing them.’ And all the people shall say, ‘Amen.’”
(Deuteronomy 27:26)
A simple reading might suggest that a man who
breaks a single commandment fails to confirm the
Torah, and therefore is guilty of abrogating the whole
of the commandments. Likewise, James the brother
of the Master wrote, “For whoever keeps the whole
Torah and yet stumbles in one point, he has become
guilty of all.” (James 2:10)
Paul understands this one curse as the
comprehensive “curse of the Torah.” It is the idea that
a person who does not keep “all things written in the
book of the Torah” is under a curse.

Commentaar:
De openbare vervloekingen van Deuteronomium 27
sluiten af met één laatste alles omvattende vloek over
elke zondaar. "'Vervloekt is hij, die de woorden van deze
Tora niet bevestigt door ze te doen.' En al het volk zal
'Amen' zeggen." (Deuteronomium 27:26)
Een eenvoudige lezing zou kunnen suggereren dat
iemand die één enkel gebod breekt, faalt om de Thora te
bevestigen, en is dus schuldig aan het opheffen van het
geheel van de geboden. Ook Jakobus, de broer van de
Meester schreef: "Want wie de hele Thora houdt en toch
op een punt struikelt, is schuldig geworden aan alle."
(Jakobus 2:10)
Paulus begrijpt deze ene vloek als de algemene "vloek
van de Thora." Het is de gedachte dat iemand die zich
niet houdt aan "al hetgeen in het boek van de Thora "
geschreven is, onder een vloek is.

For as many as are of the works of the Torah
are under a curse; for it is written, “Cursed is
everyone who does not abide by all things
written in the book of the Torah, to perform
them…” (Galatians 3:10 quoting
Deuteronomy 27:26)

Want allen die uit werken der Wet leven,
liggen onder een vloek; er staat immers
geschreven dat 'vervloekt is al wie niet blijft
bij al wat geschreven is in het boek der Wet
om dat te doen'. (Galaten 3:10 dat
Deuteronomium 27:26 citeert)

Sadly, this passage of Galatians is commonly misinterpreted to mean that if a person begins to observe
commandments of Torah, that he falls from grace and
places himself back under ‘the curse of the law.’

Helaas wordt deze passage van Galaten vaak verkeerd
geïnterpreteerd als zou het betekenen dat als iemand
geboden van Tora begint na te leven, hij uit de genade
valt en zichzelf weer onder 'de vloek van de wet' plaatst.
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That is not at all what the Apostle was trying to
communicate to us.
Paul’s actual point is simple. Violation of the Torah is
a sin and the wages of sin are death. The death
which the apostle speaks of is not death in this life,
but eternal condemnation.
Paul interprets Leviticus 18:5 the same way in
Galatians 3. He points out that according to his
theological opponents, the hope of eternal life is not
based upon faith, rather it is based upon an assumption
of reward earned by keeping the commandments. He
writes, “The Torah is not of faith; on the contrary, ‘He
who practices them shall live [eternally] by them.’”
(Galatians 3:12 quoting Leviticus 18:5)
Paul argues that eternal life is attainable only
through faith, and he quotes a text from
Habakkuk to prove it. Again, he reads the word
‘live’ to mean eternal life. He writes, “Now that no
one is justified by the Torah before God is
evident; for, “The Righteous Man shall live by
faith.” (Galatians 3:11 quoting Habakkuk 2:4) The
faith to which Paul points is faith in Yeshua’s
atoning sacrifice.
Paul’s point is clear: if only those who have never
transgressed the Torah’s commandments are
received as covenant members, then surely no one
would be received. Everyone has acted in willful
rebellion against God, and thus everyone deserves
the covenant curses of being cut off. But the
Scriptures teach that right-standing before God is not
obtained through obedience to the Torah, but through
faith (Habakkuk 2:4). Thus, the Torah does not
produce faith; on the contrary, the one who practices
Torah demonstrates that he already has faith
(Leviticus 18:5). It is not obedience to Torah that can
overcome the penalty of the curses, but rather the
curses of the Torah were taken from us and placed
on Yeshua as our substitute.

Dat is nu net niet wat de apostel aan ons probeerde over
te brengen.
Paulus' werkelijke punt is simpel. Overtreding van de
Thora is een zonde en het loon van de zonde is de dood.
De dood waarvan de apostel spreekt is niet het sterven in
dit leven, maar eeuwige verdoemenis.
In Galaten 3 interpreteert Paulus Leviticus 18:5 op
dezelfde manier. Hij wijst erop dat volgens zijn
theologische tegenstanders, de hoop van het eeuwige
leven niet op geloof gebaseerd is, veeleer op een
aanname van beloning die verdiend wordt door de
geboden te houden. Hij schrijft: "De Thora is niet uit
geloof, integendeel, 'Hij die ze beoefent zal daardoor
[eeuwig] leven.'" (Galaten 3:12 dat Leviticus 18:5
citeert)
Paulus stelt dat het eeuwige leven alleen door het geloof
te bereiken is, en hij citeert een tekst van Habakuk om
dat te bewijzen. Nogmaals, het woord 'leven' leest hij als
het eeuwige leven. Hij schrijft: "Nu is duidelijk dat
niemand door de Thora voor God gerechtvaardigd wordt,
want, "De rechtvaardige zal uit geloof leven" (Galaten
3:11 dat Habakuk 2:4 citeert) Het geloof waar Paulus
naar verwijst is geloof in Yeshua's zoenoffer.
Paulus' punt is duidelijk: als alleen degenen die nog
nooit geboden van de Tora overtreden hebben als
verbond leden worden erkend, dan zou zeker niemand
erkend worden. Iedereen heeft in opzettelijke rebellie
tegen God gehandeld, en iedereen verdient dus de
verbondsvloe-ken van afgesneden worden. Maar de
Schrift leert dat recht voor God staan niet door
gehoorzaamheid aan de Torah wordt verkregen, maar
door het geloof (Habakuk 2:4). De Thora brengt dus
geen geloof voort; integendeel, degene die Thora
beoefent toont aan dat hij reeds geloof heeft (Leviticus
18:5). Het is niet de gehoorzaamheid aan Torah die iets
tegen de vloekstraf vermag, maar de vloeken van de
Tora werden van ons genomen en op Yeshua als onze
plaatsvervanger gelegd.
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