Testing for a False Prophet

Test voor een valse profeet

Parasha: Shoftim -  שפטים: "Judges"
Torah : Deuteronomy 16:18-21:9
Haftarah : Isaiah 51:12-52:12
Gospel : Matthew 26:47-27:10

Sidra: Shoftim - שפטים: "rechters"
Torah: Deuteronomium 16:18-21:9
Haftara: Jesaja 51:12-52:12
Evangelie: Matteüs 26:47-27:10

Thought for the Week:
In the case of would-be prophets, the Torah is like
the rabbinical kosher-authority, checking to see if
the product is kosher. If the prophet proves to be
true and proves to be in concert with Torah, it is
as if the Torah stamps that prophet with its
heksher (kosher seal). Just as a kosher-keeping
person is always careful to check to see if a
particular food is kosher before popping it into his
mouth, so too we should be careful to check to
see if a particular prophet is kosher before
heeding his words.

Gedachte voor de Week:
In het geval van zogenaamde profeten, is de Torah zoals
de rabbijnse koosjer-autoriteit: controleren om te zien of
het product koosjer is. Als de profeet aantoont waarachtig
te zijn en met de Tora overeen stemt, is het alsof de Tora
die profeet met zijn heksher (koosjer zegel) afstempelt.
Net zoals een koosjer levend iemand altijd voorzichtig is
met te controleren om te zien of een bepaald
levensmiddel koosjer is, vooraleer het in zijn mond te
duwen, zo moeten we voorzichtig zijn met te controleren
om te zien of een bepaalde profeet koosjer is vooraleer
aandacht aan zijn woorden te schenken.

Commentary:
How do you tell a false prophet from a true prophet?
The initial test for a prophet is offered by Moses. In
Deuteronomy 18:21-22 it says, "You may say in your
heart, 'How will we know the word which the LORD
has not spoken?' When a prophet speaks in the
name of the Lord, if the thing does not come about or
come true, that is the thing which the Lord has not
spoken. The prophet has spoken it presumptuously;
you shall not be afraid of him."
If a prophet prophesies a sign, a wonder or a
prediction, and that prediction fails to come to
pass, that person is to be regarded a false
prophet and never heeded again. In fact, in the
days of the Sanhedrin, such a prophet was liable
to be stoned.
But does that mean that any prophet who prophesies
something that does come true is a true prophet sent
by God? No. There is a second criterion for
determining a true prophet; a true prophet does not
counsel against the commandments of God:

Commentaar:
Hoe spreek je een valse profeet over een echte profeet?
De eerste test voor een profeet wordt door Mozes
aangeboden. In Deuteronomium 18:21-22 staat: "Je kunt
in je hart zeggen: 'Hoe zullen we het woord weten dat de
HEERE niet gesproken heeft?' Wanneer een profeet in
de naam van de Heer spreekt; als de zaak niet tot stand
komt of werkelijkheid wordt, is dat het woord, dat de Heer
niet gesproken heeft. De profeet heeft het aanmatigend
gesproken; jij zult niet bang voor hem zijn."
Als een profeet een teken profeteert, een wonder of een
voorspelling, en die voorspelling komt niet uit, dan moet
die persoon als een valse profeet worden beschouwd en
nooit geen aandacht meer krijgen. In feite stond zo’n
profeet, in de dagen van het Sanhedrin, bloot aan
steniging.
Maar betekent dat, dat elke profeet die iets profeteert dat
uitkomt, een ware door God gezonden profeet is? Neen.
Er is een tweede criterium voor het aanwijzen van een
ware profeet; een ware profeet geeft geen aanwijzing die
tegen de geboden van God in gaan:

But that prophet or that dreamer of dreams
shall be put to death, because he has
counseled rebellion against the LORD your
God ... to seduce you from the way in which
the LORD your God commanded you to walk.
(Deuteronomy 13:5)

Maar die profeet of dromendromer zal ter dood
worden gebracht, omdat hij opstand tegen de
HEER, uw God heeft aangeraden ... om u
afvallig te maken van de weg die de HEER, uw
God, u geboden heeft om te bewandelen.
(Deuteronomium 13:5)

From this passage, it is very clear that any prophet
who counsels anyone against keeping God's
commandments is a false prophet. Thus the Torah
teaches a two-fold criteria for a prophet of God. First
of all, if a prophet predicts a thing that will come to
pass, his prediction must prove true. If the sign,

Uit deze passage is het zeer duidelijk dat elke profeet die
raad geeft tegen het houden van Gods geboden een
valse profeet is. De Tora leert dus een tweevoudig
criterium voor een profeet van God. In de eerste plaats;
als een profeet iets dat zal gaan gebeuren voorspelt,
moet zijn voorspelling uitkomen. Als het teken,
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wonder or prediction fail him, his prophecy is
disqualified. But if the miracle, sign or prediction does
come true, even that does not make him a prophet of
God. Instead, his message must also be consistent
with the Torah. If in his message, he prophecies
something contrary to the commandments of God,
such as idolatry, he is a false prophet. Signs and
wonders alone are not sufficient to verify a true
prophet. He must also be tested against the Torah.
Yeshua taught His disciples to keep the Torah of
God, even the smallest of the commandments, and
all of His prophecies have proven true. Therefore,
according to the Torah's criteria, Yeshua checks out
as a legitimate "kosher" prophet. He has the Torah's
own heksher upon Him. Since this is so, then we
must consider all of His words as the true prophetic
utterance of God.

wonder of voorspelling niet uitkomt, telt zijn profetie niet.
Maar als het wonder, teken of voorspelling uitkomt,
maakt zelfs dat hem niet tot een profeet van God. Zijn
boodschap moet ook consistent met de Torah zijn. Als hij
in zijn boodschap, iets profeteert dat in strijd is met de
geboden van God, zoals afgoderij, is hij een valse
profeet. Tekenen en wonderen alleen zijn niet voldoende
om een ware profeet te kenmerken. Hij moet ook aan de
Torah worden getoetst.
Yeshua leerde Zijn discipelen om de Thora van Godna te
leven, zelfs de kleinste van de geboden, en al Zijn
profetieën zijn bewezen waar te zijn. Daarom, volgens de
Tora de criteria, komt Yeshua naar voren als een
legitieme "koosjer" profeet. Hij heeft het kenmerkende
heksher van de Tora op Hem. Omdat dit zo is, moeten
we al Zijn woorden tot waarachtige profetische uitspraak
van God rekenen.
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