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God has not left humanity groping in blindness. 
He has shone a great light to those in the 
darkness. He has set before us both blessing 
and curse. 
 
THIS WEEK'S TORAH PORTION: 
 Re'eh (ראה | See) 
 Torah: Deuteronomy 11:26-16:17 
 Haftarah: Isaiah 54:11-55:5  

(Shabbat Rosh Chodesh: Isaiah 66:1 - 66:24) 
 Gospel: John 6:35-51 
 

The Blessed Life 
The Torah can be the source of great spiritual and 
material blessing, but it can also impart the heavy 
curse of condemnation. Moses told the children of 
Israel that the commandments of Torah would prove to 
be either a blessing or a curse to them depending on 
whether or not they obeyed them. 
Moses told the Israelites to conduct a covenant 
ceremony after entering the land of Canaan. They 
were to hold the ceremony at Shechem—the place 
where Abraham first received the promise of 
inheriting the land. Half the tribes would pronounce 
the curses for violating the Torah from atop one 
mountain while the other half pronounced the 
blessings for keeping the Torah from atop the 
opposite mountain. This ceremony is elaborated on 
in Deuteronomy 27. The purpose of the ceremony 
was to remind everyone that although 
disobedience begets curses, obedience brings 
God's blessing. 
This ceremony is a reminder for us to. It reminds us 
that we can obtain God's blessing in our lives if we 
will commit ourselves to faithfully observe His 
commandments. 
Who would not want to enjoy the abundant life of 
goodness that God's blessing bestows? Clement of 
Rome, one of the disciples of Simon Peter, advised 
the believers in Corinth to consider how they might lay 
hold of God's blessing. His letter to the Corinthians is 
not a part of the Bible, but it provides and important 
glimpse of the first-century believers. Clement told 
them, "Let us unroll the things which have taken place 
from the beginning" (1 Clement 31:1). What does he 
mean when he says "unroll the things"? He was 
referring to the scroll of the Torah. In the days of 
Clement, books were not bound. They were rolled in 
scrolls. In the synagogue, the Torah is still read from a 
scroll, just as it was in Clement's day. Clement 
encourages us to look intently into the Torah's words, 
understand them well and meditate upon them 
frequently: 
 
 

God heeft de mensheid niet in blindheid rondtastend 
achtergelaten. Hij heeft een groot licht geschenen voor 
hen die in de duisternis zijn. Hij heeft ons zowel zegen als 
vloek voorgelegd. 
 
HET TORA-GEDEELTE VAN DEZE WEEK: 
 Re'eh (ראה | Zie) 
 Tora: Deuteronomium 11:26-16:17 
 Haftarah: Jesaiah 54:11-55: 5  

(Shabbat Rosh Chodesh: Jesaiah 66:1 - 66:24) 
 Evangelie: Johannes 6:35-51 
 

Het Gezegende Leven 
De Tora kan de bron zijn van grote geestelijke en 
materiële zegen, maar het kan ook de zware vloek van 
veroordeling overbrengen. Mozes vertelde de kinderen 
van Israël dat de geboden van Tora ofwel een zegen of 
een vloek voor hen zouden blijken te zijn, afhankelijk van 
het feit of zij ze al dan niet gehoorzaamden. 
Mozes zei tegen de Israëlieten dat ze een 
verbondsceremonie moesten houden nadat ze het land 
Kanaän waren binnengekomen. Ze moesten de 
ceremonie in Sichem houden - de plaats waar Abraham 
voor het eerst de belofte ontving om het land te erven. De 
helft van de stammen zou vanaf de ene berg de vloeken 
uitspreken voor het overtreden van de Tora, terwijl de 
andere helft vanaf de andere berg de zegeningen uitsprak 
voor het houden van de Tora. Deze ceremonie wordt 
uitgewerkt in Deuteronomium 27. Het doel van de 
ceremonie was om iedereen eraan te herinneren dat 
hoewel ongehoorzaamheid vloeken verwekt, 
gehoorzaamheid zegen van God brengt. 
Deze ceremonie is een herinnering voor ons. Het herinnert 
ons eraan dat we Gods zegen in ons leven kunnen krijgen 
als we ons ertoe verbinden om zijn geboden getrouw na te 
leven. 
Wie zou niet willen genieten van het overvloedige leven 
van goedheid dat Gods zegen schenkt? Clemens van 
Rome, een van de discipelen van Simon Petrus, 
adviseerde de gelovigen in Korinthe om te overwegen hoe 
zij Gods zegen te pakken konden krijgen. Zijn brief aan de 
Korinthiërs maakt geen deel uit van de Bijbel, maar geeft 
een belangrijke glimp van de gelovigen uit de eerste 
eeuw. Clemens zei tegen hen: "Laten we de dingen 
afrollen die vanaf het begin hebben plaatsgevonden" (1 
Clement 31:1). Wat bedoelt hij als hij zegt "de dingen 
afrollen"? Hij verwees naar de rol van de Tora. In de 
dagen van Clemens waren boeken niet gebonden. Ze 
werden in rollen gerold. In de synagoge wordt de Tora nog 
steeds gelezen uit een boekrol, net zoals in de dagen van 
Clemens. Clemens moedigt ons aan om aandachtig naar 
de woorden van de Tora te kijken, ze goed te begrijpen en 
er vaak over na te denken: 
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You understand, beloved, you understand the 
Sacred Scriptures very well, and you have looked 
intently into the oracles of God. Bring these things 
to your remembrance. (1 Clement 53:1) 
 
God has not left humanity adrift like a ship at sea 
without a rudder. He has spoken from heaven 
through His servant Moses, through His holy 
prophets and through His Son, Yeshua. Those 
words are recorded in the Bible. The Bible is more 
than just an ancient piece of literature; it is a living 
force, charged with the Spirit of God. The Bible is a 
compass for finding one's way through life. It is a 
road map for the soul. 
There is great blessing waiting to be bestowed upon 
us if we will keep the commandments of God. It can 
and will change our lives to the extent that we conform 
ourselves to its wisdom. It is God's own message to 
you and to all of us. 

Je begrijpt, geliefden, je begrijpt de Heilige 
Geschriften heel goed, en je hebt aandachtig naar 
de orakels van God gekeken. Breng deze dingen 
in je herinnering. (1 Clemens 53:1) 
 
God heeft de mensheid niet op drift achtergelaten als een 
schip op zee zonder roer. Hij heeft vanuit de hemel 
gesproken door Zijn dienaar Mozes, door Zijn heilige 
profeten en door Zijn Zoon, Yeshua. Die woorden zijn 
vastgelegd in de Bijbel. De Bijbel is meer dan alleen een 
oud stuk literatuur; het is een levende kracht, beladen met 
de Geest van God. De Bijbel is een kompas om de weg 
door het leven te vinden. Het is een wegenkaart voor de 
ziel. 
Er wacht ons een grote zegen die geschonken wordt als 
we de geboden van God zullen houden. Het kan en zal 
ons leven veranderen in de mate dat we ons naar zijn 
wijsheid voegen. Het is Gods eigen boodschap aan jou en 
aan ons allemaal. 

 


