Just because the death penalty cannot be enforced
today does not mean the law is off the books. Each
one of these sins carries the same grievous weight.

Alleen omdat de doodstraf vandaag niet kan worden
afgedwongen, wil dat nog niet zeggen dat de wet niet
meer geldt. Elk van deze zonden is even zwaar.

THIS WEEK'S TORAH PORTION:
Mishpatim ( | משפטיםJudgments)
Torah: Exodus 21:1-24:18
Haftarah: Jeremiah 34:8-22, 33:25-26
Gospel: Matthew 26:20-30

DE TORAH-PORTIE VAN DEZE WEEK:
Mishpatim ( | משפטיםOordelen)
Tora: Exodus 21:1-24:18
Haftarah: Jeremia 34:8-22, 33:25-26
Evangelie: Mattheüs 26:20-30

Tough-Love with Torah

Strenge-Liefde met Tora

In God's book, it is just as grievous a sin to curse
one's parents or to strike them as it is to murder
someone. "For Moses said, 'Honor your father and
your mother'; and, 'He who speaks evil of father or
mother, is to be put to death' (Mark 7:10).
The Torah says that murderers, kidnappers, and
insolent children are to be put to death. "He who
strikes his father or his mother shall surely be put to
death" (Exodus 21:15).
There is no indication that the parent was killed or
even badly hurt in the altercation with the child. The
mere act of hitting one's father or mother is enough
impudence that God deems it as bad as murder.
This shows us how God's values are sometimes
different from ours. Of course, we would never
advocate striking one's father or mother, but neither
would we feel comfortable putting someone to
death for doing so. Family counseling? Yes. Anger
management classes? Sure. Death by stoning?
Probably not.
God sees it differently. When He says, "Honor your
father and your mother" (Exodus 20:12), He means it.
Similarly, Exodus 21:17 says, "He who curses his
father or his mother shall surely be put to death."
What does it mean to curse one's parents?
According to traditional Judaism, the passage is not
speaking of simply abusive language; it is speaking
of a real curse. If a son or daughter uses the holy
name of the LORD to utter an intentional curse
against one of their parents, that son or daughter is
worthy of death. Without a sovereign Torah-court
wielding civil authority, the death-penalty no longer
applies. No one has been stoned by Torah-law in
almost two-thousand years.
The extreme punishment for striking or cursing one's
parents teaches the importance that biblical religion
places on the integrity and decency of the family.
Rebellion, violence and insolence against one's
parents, whether physical or verbal, is as much a
threat to the fabric of society as murder and
kidnapping.
In today's world, society teaches children, particularly
teenagers, to disrespect their parents. It is normal to
hear teenagers speak to their parents with

In Gods boek is het net zo pijnlijk om z’n ouders te vervloeken of te slaan als het is om iemand te vermoorden.
"Want Mozes heeft gezegd: 'Eert uw vader en uw
moeder', en: 'Wie kwaad spreekt over vader of moeder,
moet ter dood gebracht worden' (Marcus 7:10).
De Tora zegt dat moordenaars, ontvoerders en brutale
kinderen ter dood moeten worden gebracht. "Hij die zijn
vader of zijn moeder slaat, zal zeker ter dood gebracht
worden" (Exodus 21:15).
Er is geen indicatie dat in de woordenwisseling met het
kind de ouder werd gedood of zelfs zwaar gewond
raakte. Enkel de daad van het raken van iemands vader
of moeder is genoeg onbeschaamdheid dat God het zo
slecht acht als moord. Dit laat ons zien hoe Gods waarden soms verschillen van de onze. Natuurlijk pleiten wij
er nooit voor om je vader of moeder te slaan, maar wij
voelen ons ook niet op ons gemak als wij iemand ter
dood brengen. Familiebegeleiding? Ja. Lessen in
woede beheersen? Zeker. Dood door steniging?
Waarschijnlijk niet.
God ziet het anders. Wanneer Hij zegt: "Eert uw vader
en uw moeder" (Exodus 20:12), meent Hij het.
Evenzo zegt Exodus 21:17: "Wie zijn vader of zijn
moeder vervloekt, zal zeker ter dood gebracht worden."
Wat betekent het om iemands ouders te vervloeken?
Volgens het traditionele Jodendom spreekt de passage
niet van eenvoudigweg grof taalgebruik; het is een echte
vloek. Als een zoon of dochter de heilige naam van de
HEER gebruikt om opzettelijk een vloek uit te spreken
tegen een van hun ouders, is die zoon of dochter de
dood waardig. Zonder een soevereine Tora-rechtbank
die burgerlijke autoriteit uitoefent, is de doodstraf niet
langer van toepassing. In bijna tweeduizend jaar is door
de Tora-wet niemand gestenigd.
De extreme straf voor het slaan of vervloeken van de
ouders leert ons hoe belangrijk het Bijbelse geloof is
voor de integriteit en het fatsoen van het gezin.
Opstandigheid, geweld en onbeschaamdheid ten
opzichte van de ouders, fysiek of verbaal, is evenzeer
een bedreiging voor de samenleving als moord en
ontvoering.
In de wereld van vandaag leert de maatschappij
kinderen, met name tieners, om hun ouders niet te
respecteren. Het is normaal tieners tegen hun ouders te
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impertinent and insolent words. It is embarrassing to
be around a family where the children are out of
order. Children who disrespectfully speak back to
their parents are a public disgrace to their family. As
a society, we have lost the biblical value of honoring
father and mother. The apostle Paul warned that in
the last days, a spirit of rebelliousness would be
unleashed upon the world. He said that men will be
"arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful,
unholy, unloving, irreconcilable" (2 Timothy 3:2-3).
He advised us to "avoid such men as these" (2
Timothy 3:5).
Paul's recommendation is good child-rearing
advice. If you don't want your child to grow up to
be disrespectful and mouthy toward you, don't
have him socialize with other children who are
disrespectful to their parents. It's a serious matter.
If you knew that your son's peers were murderers
and kidnappers, you would not allow him to be
under their influence for even a moment.
According to the Bible, children who scorn their
parents are just as bad.

horen praten met brutale en onbeschofte woorden. Het
is beschamend om in een gezin te zijn waar de kinderen
geen gezag kennen. Kinderen die respectloos tegen
hun ouders praten, zijn een publieke schande voor hun
familie. Als samenleving zijn we de Bijbelse waarde van
het eren van vader en moeder kwijt geraakt. De apostel
Paulus waarschuwde dat in de laatste dagen op de
wereld een geest van rebellie zou losgelaten worden. Hij
zei dat de mensen "arrogant, uitscheldend, ongehoorzaam aan ouders, ondankbaar, onheilig, liefdeloos,
onverzoenlijk" zullen zijn (2 Tim. 3:2-3). Hij adviseerde
ons om "zulke mensen te mijden" (2 Tim. 3:5).
De aanbeveling van Paulus is een goed opvoedadvies.
Als je niet wilt dat je kind opgroeit om respectloos en
een grote mond tegen je op te zetten, laat het dan geen
omgang hebben met andere kinderen die respectloos
zijn jegens hun ouders. Het is een serieuze zaak. Als je
wist dat de leeftijdsgenoten van je zoon, moordenaars
en ontvoerders waren, zou je niet toestaan dat hij zelfs
maar een moment onder hun invloed zou komen.
Volgens de Bijbel zijn kinderen die hun ouders
minachten net zo slecht.
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