Parasha: Shoftim

Sidra: Shoftim

The Prophet Like Moses

De Profeet zoals Mozes

Readings
 Shoftim ( | שופטיםJudges)
 Torah: Deuteronomy 16:18-21:9
 Haftarah: Isaiah 51:12-52:12
 Gospel: Matthew 26:47-27:10

Lezingen
 Shoftim ( | שופטיםRechters)
 Torah: Deuteronomium 16:18-21:9
 Haftarah: Jesaja 51:12-52:12
 Evangelie: Matteüs 26:47-27:10

Thought for the Week:
Our sacred text is the record of revelation left to us by
the prophets. The greatest of the prophets is Moses,
therefore the Torah is the greatest source of
revelation. Yet the Torah itself speaks of another
prophet, a prophet equal to Moses…

Gedachte voor de week:
Onze heilige tekst is het verslag van de openbaring die
de profeten ons nalieten. De grootste onder de profeten
is Mozes; daarom is de Thora de grootste openbaringsbron. Toch spreekt de Thora zelf van een andere profeet,
een profeet Mozes gelijk aan...

Commentary:
Deuteronomy 18:15–19. In Deuteronomy 18 Moses
told the Children of Israel that the LORD would one
day raise a prophet “like me from among you, from
your own countrymen.” (18:15)
Messiah is the prophet like unto Moses. Therefore
the life and ministry of Moses serve as a Messianic
prototype that the ultimate Messiah is expected to
reflect. The Midrash often refers to Moses and
Messiah, respectively, as the First Redeemer and the
Ultimate Redeemer. As a prophet like Moses, the life
and work of Messiah must reflect the pattern set by
Moses.
Both Moses and Messiah are born in a time of
national bondage. Both redeemers appear after Israel
waits generations for redemption. Both redeemers
are destined to break the bondage of Israel and lead
her into the promised land. Both perform unparalleled
signs and wonders to validate their ministry. Both act
in the role of Law-giver and singular authority of
Torah. Both fill the role of intercessor between God
and the nation. Both do the work of reconciliation,
renewing God’s covenant relationship with Israel
when that covenant is compromised.
Through the course of His ministry, Moses filled all
three of the ‘Messianic’ offices for which a person
received anointing with oil: prophet, priest and king.
He was the quintessential prophet, speaking on
God’s behalf to the entire nation. He served in the
priesthood, sacrificing and performing the rites of a
priest before Aaron and his sons were ordained. As
leader, judge and law-giver, Moses served as a sort
of king over Israel. As with the First Redeemer, so
too the Ultimate Redeemer, Yeshua is prophet, priest
and king.

Commentaar:
Deuteronomium 18:15-19. In Deuteronomium 18
vertelde Mozes de kinderen van Israël, dat de HEERE
een profeet "zoals ik uit uw midden, uit uw eigen
landgenoten" zou doen opstaan. (18:15)
Messias is de profeet zoals Mozes. Daarom dienen het
leven en de bediening van Mozes als een Messiaanse
prototype van de te verwachten uiteindelijke Messias. De
Midrasj verwijst vaak naar Mozes en de Messias,
respectievelijk als de eerste Verlosser en de Uiteindelijke
Verlosser. Als een profeet zoals Mozes, moet het leven
en werk van de Messias het patroon weerspiegelen dat
door Mozes is uitgetekend.
Zowel Mozes als Messias zijn in een tijd van nationale
slavernij geboren. Beide verlossers verschijnen nadat
Israël generaties lang op verlossing wacht. Beide verlossers zijn voorbestemd om de slavernij van Israël te
breken en haar naar het beloofde land te leiden. Beide
verrichten ongeëvenaarde tekenen en wonderen om
hun bediening te valideren. Beiden functioneren in de rol
van Wetgever en bijzonder gezag van de Thora. Beide
vervullen de rol van bemiddelaar tussen God en de
natie. Beiden doen het werk van verzoening, vernieuwen van Gods verbond met Israël wanneer dat verbond
in het gedrang komt.
In de loop van Zijn bediening, vervulde Mozes alle drie de
'Messiaanse' ambten waarvoor iemand zalving met olie
ontving: profeet, priester en koning. Hij was de ultieme
profeet, die namens God tot de hele natie sprak. Hij
diende in het priesterschap, offerde en voerde de riten
van een priester uit vóór dat Aäron en zijn zonen gewijd
werden. Als leider, rechter en wetgever diende Mozes als
een soort koning over Israël. Net als bij de eerste
Verlosser is zo ook de ultieme verlosser Yeshua profeet,
priester en koning.
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Moses was unlike all other prophets because God
spoke directly to him: conversationally, without
riddles or mysteries. Because of this unique level of
revelation, when Moses spoke as a prophet, his voice
was the equivalent of the voice of God. No other
prophet attained the level of prophecy in which
Moses operated. But the writer of the book of
Hebrews demonstrates that Messiah’s revelation
supersedes even that of Moses. Messiah is like unto
Moses in that He alone speaks directly for the Father.
Therefore, it is a mitzvah to listen to and obey the
words of Messiah as if they were the words of
Moses—and even greater. By calling Him a prophet
like unto Moses, and instructing us to heed Him, the
Torah grants its own authority to Messiah.

Mozes was niet zoals alle andere profeten, omdat God
rechtstreeks tot hem sprak: in samenspraak, zonder
raadsels of mysteries. Omwille van dit unieke niveau van
openbaring was Mozes’ stem, toen als een profeet sprak,
het equivalent van de stem van God. Geen andere
profeet bereikte het niveau van profetie waarin Mozes
opereerde. Maar de schrijver van het boek Hebreeën laat
zien dat Messias’ openbaring zelfs die van Mozes
vervangt. Messias is daarin net als Mozes dat Hij enkel
rechtstreeks namens de Vader spreekt.
Daarom is het een mitswa om naar de woorden van de
Messias te luisteren en ze te gehoorzamen, alsof ze de
woorden van Mozes - en nog hoger - waren. Door Hem
een profeet zoals Mozes te noemen, en ons te instrueren
om naar Hem luisteren, ontleent de Tora haar eigen
bevoegdheid aan Messias.
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