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When Israel practiced righteousness and justice,
God blessed the nation, but when the people
strayed from them, the prophets rebuked the people.

THIS WEEK'S TORAH PORTION:
 Mishpatim (משפטים | Judgments)  
 Torah: Exodus 21:1-24:18
 Haftarah: Jeremiah 34:8-22, 33:25-26
 Gospel: Luke 7:1-8:3

Righteousness and Justice

The name of this week’s Torah portion, Mishpatim
 means “judgments.” The Torah portion ,(משפטים)
contains a list of commandments and guidelines
for the exercise of righteousness and justice
(mishpat, משפט). Our Master Yeshua declared 
justice to be the first of three weighty matters of the
Torah: “justice and mercy and faithfulness”
(Matthew 23:23).
The twin concepts of righteousness and justice
stand like pillars at the center of Torah, Messiah,
and the kingdom of heaven. Righteousness can be
understood as the fulfillment of legal and moral
obligations. In the judicial sense, it implies an
exonerating verdict: “Not guilty.” Justice can be
understood as the fair administration of authority,
rightly deciding between contestants, rightly
rewarding, and rightly punishing.
God loves righteousness and justice. He desires
them more than sacrifice. They support His throne
which is founded upon them.
God chose Abraham because He knew that
Abraham would teach his children after him to do
“righteousness and justice.” He appointed the
kings of Israel to dispense justice and
righteousness: “David reigned over all Israel; and
David administered justice and righteousness for
all his people” (2 Samuel 8:15). The Psalmist says,
“The strength of the king loves justice; You have
established equity; You have executed justice and
righteousness in Jacob” (Psalm 99:4). A good king
brings peace to his kingdom through righteousness
and justice: “The king gives stability to the land by
justice” (Proverbs 29:4).
When Israel practiced righteousness and justice,
God blessed the nation, but when the people
strayed from them under the influence of wicked
kings, the prophets rebuked the people. The LORD
said, “I will make justice the measuring line and
righteousness the level” (Isaiah 28:17).
Psalm 72 prays for King Solomon, “Give the king
Your judgments, O God, and Your righteousness
to the king’s son. May he judge Your people with
righteousness and Your afflicted with justice”

Toen Israël rechtvaardigheid en gerechtigheid
beoefende, zegende God het volk, maar als het volk
daarvan afweek, bestraften de profeten het volk.

TORA GEDEELTE VAN DEZE WEEK:
 Mishpatim (משפטים | Beoordelingen)  
 Tora: Exodus 21:1-24:18
 Haftarah: Jeremia 34:8-22, 33:25-26
 Evangelie: Lucas 7:1-8:3

Gerechtigheid en recht

De naam van de sidra van deze week, Mishpatim
 betekent "beoordelen." Het Tora gedeelte ,(משפטים )
bevat een lijst met geboden en richtlijnen voor de
uitoefening van gerechtigheid en rechtvaardigheid
(mishpat,  משפט). Onze Meester Yeshua verklaarde 
dat gerechtigheid het eerste van drie gewichtige zaken
van de Tora is: "gerechtigheid en barmhartigheid en
trouw" (Mattheüs 23:23).
De twee concepten van gerechtigheid en recht staan
als pijlers in het centrum van de Tora, de Messias, en
het koninkrijk van de hemel. Gerechtigheid kan
worden opgevat als de vervulling van de wettelijke en
morele verplichtingen. In juridische zin, impliceert het
een ontlastend verdict: "Niet schuldig". Recht kan
worden opgevat als eerlijke gezagsuitoefening, terecht
beslissen tussen deelnemers, terecht belonen en
terecht straffen.
God houdt van gerechtigheid en recht. Dat wil Hij
meer dan offers. Ze schragen Zijn troon; die is daarop
gebaseerd.
God koos Abraham omdat Hij wist dat Abraham zijn
kinderen na hem zou leren "recht en gerechtigheid" te
doen. Hij stelde de koningen van Israël aan om
"rechtvaardigheid en gerechtigheid" te verspreiden:
"David regeerde over heel Israël; en David schonk
heel zijn volk recht en gerechtigheid" (2 Samuël 8:15).
De psalmist zegt: "De kracht van de koning houdt van
rechtvaardigheid; Je hebt billijkheid gevestigd; Je hebt
recht en gerechtigheid in Jacob uitgeoefend "(Psalm
99:4). Een goede koning brengt vrede in zijn koninkrijk
door rechtvaardigheid en gerechtigheid: "De koning
geeft stabiliteit aan het land door rechtvaardigheid"
(Spreuken 29:4).
Toen Israël rechtvaardigheid en gerechtigheid
beoefende, zegende God het volk, maar als het volk
afdwaalde onder de invloed van slechte koningen,
wezen de profeten het volk terecht. De Heere zei: "Ik
zal de gerechtigheid tot meetlijn maken en
gerechtigheid het niveau" (Jesaja 28:17).
Psalm 72 bidt voor koning Salomo, "Geef de koning
Uw beoordelingen, o God, en Uw gerechtigheid aan
de zoon van de koning. Moge hij Uw volk oordelen
met gerechtigheid, en Uw gekwelden met recht"
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(Psalm 72:1-2). The LORD gave the son of David
supernatural wisdom in order to administer justice.
The Queen of Sheba uttered a blessing regarding
King Solomon:

Blessed be the LORD your God who delighted
in you to set you on the throne of Israel;
because the LORD loved Israel forever,
therefore He made you king, to do justice and
righteousness. (1 Kings 10:9)

The queen’s blessing will apply equally to King
Messiah when we see Him on the throne of His father
David, administering justice and righteousness.
Ultimately, the LORD will send the Son of David to
administer justice and righteousness: “In those days
and at that time I will cause a righteous Branch of
David to spring forth; and He shall execute justice and
righteousness on the earth” (Jeremiah 33:15). Then
Zion will be rebuilt, as it says, “Zion will be redeemed
with justice, and her repentant ones with
righteousness” (Isaiah 1:27).

(Psalm 72:1-2). De HEERE gaf de zoon van David,
bovennatuurlijke wijsheid om recht te spreken. De
koningin van Sheba sprak een zegen uit over Koning
Salomon:

Geloofd zij de HEERE, uw God, die over u
opgetogen was om u op de troon van Israël te
zetten; omdat de HEERE voor altijd van Israel hield,
daarom maakte Hij u koning, om recht en
gerechtigheid te doen. (1 Koningen 10:9)

De zegen van de koningin zal eveneens op Koning
Messias van toepassing zijn als wij Hem op de troon
van zijn vader David zien, met het toedienen van recht
en gerechtigheid. Uiteindelijk zal de HEERE, de Zoon
van David zenden om recht en gerechtigheid toe te
dienen: "In die dagen en in die tijd zal Ik een
rechtvaardige Spruit van David doen uitspruiten; en Hij
zal op de aarde recht en gerechtigheid uitoefenen"
(Jeremia 33:15). Dan zal Sion worden herbouwd, zoals
er staat: "Sion zal door recht verlost worden, en haar
berouw hebbenden met gerechtigheid" (Jesaja 1:27).




