Tefillin

Tefillien

Parasha: Va'etchanan - ואתחנן: "And I besought"
Torah : Deuteronomy 3:23-7:11
Haftarah : Isaiah 40:1-26
Gospel : Luke 22:13-38

Sidra: Va'etchanan - ואתחנן: "En ik bad"
Tora: Deuteronomium 3:23-7:11
Haftara: Jesaja 40:1-26
Evangelie: Lucas 22:13-38

Thought for the Week:
According to tradition, God's tefillin are marked with the
name of Israel just as Israel's tefillin are marked with
the name of God. Rabbi Nachman ben Yitzchak said to
Rabbi Chiyya ben Abin, "What is written in the tefillin of
the Lord of the Universe? -- He replied to him: "And
who is like your people Israel, one nation in the earth."
(b.Berachot 6a quoting Deuteronomy 33:29)

Gedachte voor de Week:
Volgens de traditie zijn Gods tefillien gemerkt met de
naam van Israël net zoals Israëls tefillien met de naam
van God gemerkt zijn. Rabbi Nachman ben Jitschak zei
tegen Rabbi Chiyya ben Abin: "Wat staat er in de tefillien
van de Heer van het heelal?" - Hij antwoordde hem: "En
wie is zoals uw volk Israël, één natie op de aarde."
(b.Berachot 6a, Deuteronomium 33:29 citerend)

Commentary:
“You shall bind them as a sign on your hand and they
shall be as frontals on your forehead.” (Deuteronomy
6:8) This statute has been traditionally interpreted as
the law of tefillin (phylacteries). Tefillin consist of small,
hollow, black leather boxes that contain several parchments of relevant Scripture verses: Exodus 13:1–10;
13:11–16; Deuteronomy 6:4–9; 11:13–21. The small
black boxes are bound on the arm and forehead by
means of long, black leather straps, thus literally
fulfilling the commandment of binding the Torah on the
hand and the forehead.
The Master criticized certain Pharisees for
broadening their tefillin, but it should go without
saying that the Master Himself wore tefillin. In the
days of the Master, the straps of the tefillin were far
less encumbering than the modern version, and they
were worn all day long. During the Hadrianic
persecutions in the Second Century CE, Rome
outlawed the wearing of tefillin. During those days,
“Many Jews risked their lives in order to wear tefillin.”
(b.Shabbat 130a) As a result, Jews began wearing
tefillin only during the morning prayers, a practice
which continues to this day.
The tefillin boxes bear the Hebrew letter shin ש, a
sign indicating God’s Name. This has a connection
with those passages of Revelation which speak of the
saints who bear God’s Name upon their foreheads
and the wicked who take the name of the beast on
their arm and forehead.
There is some argument over whether the commandment of tefillin was meant to be taken literally, or if it
is just a figurative language. In the Near East, it was
once common for blood covenant partners to
exchange amulet-like pouches which contained
tokens, or even full copies, of their covenant
obligations to one another. These were worn as
bracelets or necklaces. The commandment of

Commentaar:
"Gij zult ze als een teken op uw hand binden en zij zullen
als frontaal op je voorhoofd zijn." (Deuteronomium 6:8)
Deze inzetting is traditioneel geïnterpreteerd als de wet
op de tefillien (gebedsriemen). Tefillien bestaan uit kleine,
holle, zwart lederen dozen die een aantal perkamenten
van relevante Schriftverzen bevatten: Exodus 13:1-10,
13:11-16, Deuteronomium 6:4-9; 11:13-21. De kleine
zwarte dozen worden d.m.v. lange, zwarte leren riemen
op de arm en het voorhoofd gebonden, om zo het gebod
van het binden van de Tora op de hand en het voorhoofd
letterlijk te vervullen.
De Meester bekritiseerde bepaalde Farizeeën i.v.m. het
verbreden van de tefillien, maar het moet vanzelfsprekend geweest zijn dat de Meester Zelf tefillin droeg.
In de dagen van de Meester, waren de riemen van de
tefillin veel minder belastend dan de moderne versie, en
ze werden de hele dag gedragen. Tijdens de
Hadriaanse vervolgingen in de tweede eeuw n.Chr.,
verbood Rome het dragen van tefillien. In die tijd,
"Riskeerden veel joden hun leven met tefillien te
dragen." (b.Shabbat 130a) Als gevolg hiervan begonnen
joden tefillien alleen tijdens het ochtendgebed te dragen,
een praktijk die nu nog steeds gebeurt.
De tefilliendoosjes zijn voorzien van de Hebreeuwse
letter shin ש, een aanduiding van Gods Naam. Dit heeft
een band met die passages van Openbaring die over de
heiligen spreken die Gods Naam op hun voorhoofd
dragen en de goddelozen die de naam van het beest op
hun arm en voorhoofd aannemen.
Er zijn wat meningsverschillen over de vraag of het
gebod van tefillin bedoeld was om letterlijk te nemen,
of dat het gewoon een beeldspraak is. In het Nabije
Oosten was het ooit gebruikelijk dat bloedverbond
leden hhun amuletachtige zakjes met daarin kentekens uitwisselden, of zelfs hele kopieën van hun
verbondsplichten jegens elkaar. Deze werden als
armbanden of halskettingen gedragen. Het gebod van
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tefillin is consistent with that ancient ritual, especially
when one considers the rabbinic tradition that God
Himself wears tefillin with Israel’s name on them. In that
sense, the tefillin are similar to wedding rings. In fact,
while a Jew winds the black leather straps for tefillin of
the hand about his middle finger like a ring, he recites
the betrothal passage from the book of Hosea:

de tefillien is in overeenstemming met dit oude ritueel,
vooral als men de rabbijnse traditie indachtig is dat God
zelf tefillien draagt met daarop de naam van Israël. In die
zin zijn de tefillien te vergelijken met trouwringen. In feite,
terwijl een Jood de zwarte leren riemen voor tefillien van
de hand over zijn middelvinger windt als een ring,
reciteert hij de verlovingspassage uit het boek Hosea:

“I will betroth you to Me forever; Yes, I will
betroth you to Me in righteousness and in
justice, in lovingkindness and in compassion,
a I will betroth you to Me in faithfulness. Then
you will know the LORD.” (Hosea 2:19–20)

"Ik zal u eeuwig met Mij ondertrouwen, Ja, ik zal
u tot Mij ondertrouwen in gerechtigheid en rechtvaardigheid, in goedertierenheid en in compassie, een Ik zal u tot Mij in trouw ondertrouwen.
Dan zult u de HERE kennen. "(Hosea 2:19-20)

The binding on of tefillin is a tangible, ritual reminder
of our obligation to bind God’s commandments on
our very lives. God’s Word is to be between our eyes,
filtering all that we see and think. It is to be bound on
our hands, weighing all that we set our hands to do.

Het ombinden van tefillien is een tastbare, rituele
herinnering aan onze verplichting om de geboden
van God aan ons eigen leven te verbinden. Gods
Woord moet tussen onze ogen zijn om alles wat we
zien en denken te filteren. Het moet aan onze
handen gebonden, om alles af te wegen wat we onze
handen laten doen.

Learn about the history and symbolism of this
commandment in our book, Tefillin, available at our
online Store now for less 25%.

Meer informatie over de geschiedenis en de symboliek
van dit gebod in ons boek: Tefillin, nu op onze online
winkel beschikbaar met 25% reductie.
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