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Standard of Righteousness
Parasha: Mishpatim - :משפטים "Judgments"
Torah : Exodus 21:1-24:18
Haftarah : Jeremiah 34:8-22; 33:25-26
Gospel : Luke 7:1-8:3

Standaard van Gerechtigheid
Parasha: Mishpatim - :משפטים "Rechtsregels"
Thora: Exodus 21:1-24:18
Haftara: Jeremia 34:8-22; 33:25-26
Evangelie: Lucas 7:1-8:3

Thought for the Week
One who wishes to become a devout person should
be scrupulous regarding the laws of damages.
(b.Bava Kamma 30a)

Gedachte voor de Week
Iemand die een vroom persoon wil worden moet
nauwgezet zijn aangaande de wetten over schade.
(b.Bava Kamma 30a)

Commentary
The laws of Parashat Mishpatim (Exodus 21:1-24:18)
seem to have little to do with Messiah. They are a
collection of civil rulings, case precedents, statutes
and judgments. What to do if your ox gores someone;
punitive measures for theft; compensations for
damages; tort and liability laws; community standards
and ceremonies. It is the type of material we might be
tempted to read through very quickly (or skip
entirely).
But not so fast!

Commentaar
De wetten van Parashat Mishpatim (Exodus 21:1-24:18)
lijken weinig met de Messias te maken te hebben. Ze zijn
een verzameling van civiele uitspraken, precedenten van
gevallen, inzettingen en rechten. Wat te doen als je os
iemand spiest; strafmaatregelen voor diefstal; schadever-
goedingen; wetten over onrecht en aansprakelijkheid;
gemeenschapsnormen en vormelijkheid. Het is het soort
materiaal dat we vaak geneigd zijn zeer snel te lezen (of
geheel over te slaan).
Maar niet zo snel!

The laws of the Torah express standards of
godliness. Though they are formed in the finite
language of human beings, they conceal attributes of
the infinite God. His Law is the very definition of
wrong and right, sin and righteousness. No matter
how remote or irrelevant the rulings of Torah might
seem to us, we must always remember that these are
true the words of the Living God. They are the
standard of righteousness.

De wetten van de Thora drukken normen van
godsvrucht uit. Hoewel ze worden gevormd in de
gebrekkige taal van de mens, verbergen ze attributen
van de oneindige God. Zijn Wet is dé definitie van
goed en slecht, zonde en gerechtigheid. Hoe haast
ondenkbaar of irrelevant de uitspraken van de Tora
ons ook mogen lijken, we moeten altijd onthouden
dat dit werkelijk de woorden van de Levende God
zijn. Zij zijn de norm van gerechtigheid.

The Apostolic Scriptures refer to Messiah as "the
Righteous One", (HaTzadik). Yeshua was not merely
righteous, He was the Righteous One. More than just
a good and lawful man, He was without sin. His will
was utterly submitted to the will of the Father. That
means His life was completely consistent with the
rules of the Torah. Messiah's life and teaching were
consistent with even the seemingly nitpicky matters
of ceremony and the difficult, harsh-feeling
punishments of civil law. If He transgressed any
particular commandment of God, He would have
failed to remain sinless. His death would have been
sad and unfortunate, but it would not have availed
atonement. We cannot have it both ways. Either He
kept the whole Torah and was thereby sinless; or He
broke the Torah was thereby sinful. "Everyone who
sins breaks the Torah; in fact, sin is lawlessness." (1
John 3:4 NIV)

De Apostolische Geschriften verwijzen naar de Messias
als "de Rechtvaardige", (HaTzadik). Yeshua was niet
alleen rechtvaardig, Hij was dé rechtvaardige. Meer dan
alleen maar een goed en eerbaar mens, Hij was zonder
zonde. Zijn wil was volkomen aan de wil van de Vader
onderworpen. Dat betekent dat Zijn leven volledig in
overeenstemming was met de regels van de Thora.
Messias’ leven en de leer waren in overeenstemming met
zelfs de schijnbaar vitterige zaken van vormelijkheid en de
moeilijke, hard aanvoelende straffen van de burgerlijke
wet. Als Hij enig gebod van God overtreden had, was Hij
er niet in geslaagd om zondeloos te blijven. Zijn dood zou
verdrietig en ongelukkiglijk zijn geweest, maar het zou
geen verzoening hebben gebracht. We kunnen niet van
twee walletjes eten. Ofwel hield Hij de hele Thora en was
daarmee zondeloos, of Hij overtrad de Thora en was
daardoor zondig. "Iedereen die zondigt, overtreedt de
Thora; zonde is in feite wetteloosheid." (1 Joh. 3:4 NIV)

Therefore, the laws of the Torah teach us about the
life and nature of the Messiah. He is a perfect, living
example of God's Law lived out. For this reason, we
may refer to Him as the 'Living Torah'. Just as the
Torah revealed God's righteousness in written form,

Daarom leren de wetten van de Torah ons over het
leven en karakter van de Messias. Hij is een perfect,
levend voorbeeld van Gods Wet voorgeleefd. Om
deze reden, kunnen we naar Hem verwijzen als de
'Levende Thora'. Net zoals de Thora Gods gerech-
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Messiah revealed it in human form. Perhaps this
helps to explain why the Apostle John called the
Messiah the "Word made Flesh." It is as if God
wrapped his Holy Torah in flesh and bone.
This casts a new light on laws about oxen,
donkeys, torts and ceremonies. This is not skip-
over material! When we study the Torah, we are
learning the revelations of God, the expression of
His righteousness, and the very nature of the
Messiah.

tigheid in geschreven vorm openbaarde, openbaart de
Messias die in menselijke vorm. Misschien helpt dit
verduidelijken waarom de apostel Johannes de Messias
"het vleesgeworden Woord" noemde. Het is alsof God
zijn heilige Thora in vlees en gebeente wikkelde.
Dit werpt een nieuw licht op wetten over ossen, ezels,
onrecht en vormelijkheid. Dit is geen materiaal om over te
slaan! Wanneer we de Tora bestuderen, leren we de
openbaringen van God, de uitdrukking van Zijn
gerechtigheid, en het echte karakter van de Messias.


