Human beings intuitively seek spiritual direction for
their lives in the form of input from the supernatual
world.

Menselijke wezens zoeken voor hun leven intuïtief
spirituele leiding in de vorm van input vanuit de
bovennatuurlijke wereld.

THIS WEEK'S TORAH PORTION:
Shoftim ( | שופטיםJudges)
Torah: Deuteronomy 16:18-21:9
Haftarah: Isaiah 51:12-52:12
Gospel: Matthew 26:47-27:10

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

Seeking Spiritual Direction?

Op zoek naar geestelijke leiding?

It's normal to look to the spiritual world for
answers. Uncertainty about the future, difficulty
rendering an important decision, apprehension
over an unpredictable circumstance, or even
simple curiosity inspires people to seek information
from the supernatural.
The Torah warns us not to seek spiritual direction
from the occult. God forbids us to consult
soothsayers, palm readers, fortune-tellers,
mediums, psychics, and the like. Horoscopes,
séances, Ouija boards, divination, spell-casting,
and all other forms of occult arts are utterly
forbidden. The Torah says that whoever practices
occult arts is "detestable to the LORD"
(Deuteronomy 18:12).

Het is normaal om zich op de spirituele wereld te
richten voor antwoorden. Onzekerheid over de
toekomst, moeite over een belangrijke beslissing,
vrees voor onvoorspelbare omstandigheden, of zelfs
nieuwsgierigheid zet mensen aan om informatie vanuit
het bovennatuurlijke te zoeken.
De Tora waarschuwt ons tegen het zoeken van
geestelijke leiding vanuit het occulte. God verbiedt ons
om waarzeggers, handlezers, geluksverkondigers,
mediums, helderzienden en dergelijke te raadplegen.
Horoscopen, seances, ouijaborden, waarzeggerij,
toverspreuken, en alle andere vormen van occulte
kunsten zijn volstrekt verboden. De Tora zegt dat wie
occulte kunsten beoefent " voor de HEERE een
gruwel is" (Deuteronomium 18:12).

For those nations, which you shall dispossess,
listen to those who practice witchcraft and to
diviners, but as for you, the LORD your God has
not allowed you to do so. (Deuteronomy 18:14)

Want deze volkeren die jij nu gaat onterven, aan
wolkenwichelaars en waarzeggers geven zij gehoor;
maar jij: zulke zaken heeft de Ene, je God, jou niet
gegeven!. (Deuteronomium 18:14, Naardense)

The Didache, a compendium of instructions to
Gentile believers composed sometime in the late
first century or early second century, states that
occultism is a form of idolatry:

De Didache, een samenvatting van instructies aan
niet-Joodse gelovigen, samengesteld in de late eerste
eeuw of begin tweede eeuw, zegt dat het occultisme
een vorm van afgoderij is:

Thou shalt not practice magic, thou shalt not
practice witchcraft. ... My child, be not an
observer of omens, since it leads the way to
idolatry; neither an enchanter, nor an
astrologer, nor a purifier, nor be willing to look
at these things; for out of all these idolatry is
engendered. (Didache 2:2; 3:4)

Gij zult geen magie beoefenen, gij zult geen hekserij
beoefenen. ... Mijn kind, houdt u niet bezig met
voortekenen, omdat het de weg naar afgoderij baant;
noch met een tovenaar, noch een astroloog, noch
iemand die zegt u rein te maken, noch bereid zijn om
naar deze dingen te kijken; want uit dit alles komt
afgoderij voort. (Didache 2:2, 3:4)

The occult is the realm of the demonic. Playing
with the occult is an invitation to bring demonic
activity into our lives. Rather than turn to the
occult for contact with the supernatural, Israel is
to turn to God's prophets.
Wouldn't it be nice if there were reliable prophets
like Moses today? Imagine having the ability to
seek counsel directly from God. Suppose you were
trying to decide whether a certain person was right

Het occulte is het rijk van het demonische. Spelen met
het occulte is een uitnodiging om demonische activiteit
in ons leven te brengen. Voor contact met het
bovennatuurlijke moet Israël zich tot Gods profeten
wenden en niet tot het occulte.
Zou het niet mooi zijn als er vandaag betrouwbare
profeten waren zoals Mozes? Stel dat je de
mogelijkheid had om raad rechtstreeks van God te
krijgen. Stel; je wil weten of een bepaald iemand voor
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for you to marry. Few decisions in life are so
momentous. If there was ever a time to seek
spiritual direction, it would be at that moment.
Wouldn't it be nice to be able to go to a reliable
and true prophet of God and ask the question?
The prophet could consult the LORD on your
behalf, and you would receive a direct answer.
On rare occasions, the gift of prophecy did function
like that, but the prophet of God was not a kosher
fortune-teller. The true prophet could only speak
what God gave him to speak. He could not force
an answer from God. Ordinarily it was God who
initiated a prophecy by sending a prophet out to
deliver a message.
In today's world, true prophets are sparse.
"Word from the LORD was rare in those days,
visions were infrequent" (1 Samuel 3:1). But we
are not left without spiritual direction. We have
the written Word of God, which was spoken and
recorded by the prophets. Our Bible is the
written transcript of God's conversations with
the prophets. The books of the prophets
preserve the living voice of God, offer concrete
spiritual direction, and reveal the future. When
we are in need of spiritual direction, the first
place we should look is inside our Bibles.

jou geschikt is om mee te trouwen. Weinig
beslissingen in het leven zijn zo belangrijk. Als er ooit
een tijd was om geestelijke leiding te zoeken, zou dát
het moment zijn. Zou het niet leuk zijn als je naar een
betrouwbare en ware profeet van God kon gaan en de
vraag stellen? De profeet zou namens jou de HERE
raadplegen, en je zou direct een antwoord krijgen.
In zeldzame gevallen, functioneerde de gave van
profetie op die manier, maar de profeet van God was
niet een koosjere waarzegger. De ware profeet kon
alleen spreken wat God hem te spreken gaf. Hij kon
een antwoord van God niet afdwingen. Gewoonlijk
was het God die een profetie uitbracht door het sturen
van een profeet om een boodschap over te brengen.
In de wereld van vandaag zijn ware profeten schaars.
"Het Woord van de Here was zeldzaam in die dagen,
visioenen waren er sporadisch" (1 Samuël 3:1). Maar
we zijn niet achtergelaten zonder geestelijke leiding.
We hebben het geschreven Woord van God, dat door
de profeten werd gesproken en opgetekend. De Bijbel
is de schriftelijke weergave van Gods gesprekken met
de profeten. De boeken van de profeten bewaren de
levende stem van God met concrete geestelijke
aanwijzingen, en onthullen de toekomst. Wanneer we
behoefte hebben aan geestelijke leiding, moeten we in
de eerste plaats in onze Bijbels kijken.

We have the prophetic word made more sure,
to which you do well to pay attention as to a
lamp shining in a dark place, until the day
dawns and the morning star arises in your
hearts (2 Peter 1:19).
Remember the words spoken beforehand by
the holy prophets (2 Peter 3:2)

en wij houden het profetische woord nu nog meer voor
vast, en ge doet wel als ge u daarbij houdt als bij een
lamp die schijnt op een donkere plek, totdat de dag
gaat gloren en de morgenster opgaat in uw harten;
(2 Petrus 1:19, Naardense).
opdat ge u de woorden herinnert die voorheen
gesproken zijn door de heilige profeten ...
(2 Petrus 3:2, Naardense)
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