Geboden

Leviticus , 26:3-5; 27:34
26:3 “Als je naar mijn voorschriften wandelt, mijn geboden onderhoudt en ernaar
handelt: “HNV revised) – Het Hebreeuwse woord dat vertaald werd als “ mijn
voorschriften “ is “chukotai”.
Zoals we al eerder zegden, bestaat er voor geboden die “chuk” genoemd worden,
geen enkele logische of verstaanbare verklaring.
Dit zijn de geboden die voor de mens het moeilijkst te aanvaarden en te houden zijn.
Niet alleen kost het inspanning om een chuk te vervullen, maar ze zijn ook moeilijk te
gehoorzamen omdat de menselijke geest zich ertegen verzet. Gezien de menselijke
geest het moeilijk heeft om de redenen te verstaan waarom een chuk moet vervuld
worden, is hij geneigd ze te verachten, vergelijkbaar met wat geschreven is in verzen
15 en 43.
Een geest die door de Torah niet getransformeerd is zal een mens niet helpen zich te
houden aan de geboden die chukim genoemd worden. Chukim zijn de geboden die
een mens geestelijk het meest verheffen, gezien ze gehoorzaamheid zonder logica
vereisen. Gezien er geen steun te verwachten is van de menselijke geest, is men
gedwongen tot op een hoger geestelijk niveau te gaan.
Gehoorzaamheid aan een chuk heeft te maken met een vader-kind relatie. Het kind
begrijpt niet waarom zijn vader hem iets bepaalds gebiedt, maar hij gehoorzaamt hoe
dan ook, gewoon omdat zijn vader het gezegd heeft, niet omdat er een reden is
waarom hij dit of dat zou doen. Onze gehoorzaamheid aan chuk – geboden
scheppen een diepe relatie van gehoorzaamheid in een spirituele sfeer van liefde.
Ook al begrijpen we het niet, we gehoorzamen, gewoon omdat ABBA het ons
gezegd heeft. Dit is waarom de chuk-geboden ons boven het natuurlijke doen

uitrijzen, boven de logica, dat wat volgens de menselijke redenering duidelijk is, het
verhoogt ons tot op een spirituele hoogte van diepe relatie en openbaring van onze
Vader.
De chuk-geboden zijn intiem verbonden met de Messias. Daarom zijn ze zo
belangrijk. Buiten de weerstand in ons lichaam en onze geest tegen het vervullen
van een chuk, zullen we ook nog weerstand ontmoeten van hen die vijanden van de
Torah zijn. Gezien zij de redenen voor deze voorschriften niet kunnen begrijpen,
zullen zij ons, evenals onze Vader die ons de Torah gaf om haar na te komen
bespotten. Daarom zal de verleiding om de chuk geboden niet te vervullen het
moeilijkst zijn om te weerstaan. Dat is waarom deze tekst dit type van geboden eerst
vermeldt.
Als we in HaShem’s chuk geboden wandelen en de andere geboden houden, ze niet
enkel bestuderen, erover spreken, of erover denken hoe ze uit te voeren, maar ze
werkelijk een dagelijks patroon in ons leven maken, DAN zullen we al de zegeningen
ontvangen die het verbond inhoudt . Dit vers begint met een van de meest
belangrijke woorden in de H. Schrift: “ als “, in het Hebreeuwse “ im”.
Dit woord geeft de mens de macht om te kiezen. Toen de Torah gegeven werd , hield
de mens op geknecht te zijn. Hij is nu vrij. Hij is vrij om te kiezen tussen zegen en
vloek. Hij heeft de kracht in zijn mond en in zijn handen om te kiezen tussen leven en
dood. Het volk van Israël ontving die macht door het Sinaï verbond. Hierdoor leren
we dat elk van ons de capaciteit in onze mond en onze handen heeft om ons leven
de veranderen. Nochtans komt deze macht niet van ons, het is HaShem die ons haar
gaf. Door de Torah en de verbonden aan de kinderen van Israël te geven, gaf hij ons
de macht om ons leven en de levens van onze kinderen te sturen. Door de Messias
kunnen de heidenen deel worden van Israël en deel hebben aan dezelfde
voorrechten. Dit laat ons toe te kiezen hoe we willen dat onze toekomst eruitziet.
We mogen ons tengevolge van onze zonden, of de zonden van onze voorvaders,
ouders, of natie in een miserabele situatie bevinden. Maar HaShem heeft ons de
macht gegeven om de toekomst van ons leven en onze natie te veranderen . Hoe
manifesteert deze macht zich? Door één woord: “als”! Als we de voorschriften en de
rest van de geboden gehoorzamen, zal onze eigen toekomst en de toekomst van
onze natie veranderen. De gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid van één enkeling
kan de toekomst van een heel volk veranderen. De macht om je natie te veranderen
is in jouw handen. Hoe? Door jouw gehoorzaamheid aan de geboden.
Wil je de kwaliteit van je leven verbeteren? Gehoorzaam de geboden die op u van
toepassing zijn. Wil je je natie veranderen? Houdt de chukim. Als iedereen anders
zondigt, heb jij nog steeds niet het recht om te zondigen. Als iedereen de Torah
overtreedt, geeft dit jou geen reden om de Torah te breken. Jij kan tegen de stroom
ingaan en anders zijn, geheiligd zijn, zout en licht zijn. Dat is waartoe je geroepen
bent. Als je gehoorzaam wil zijn, zal HaShem je helpen om getrouw te blijven
temidden van een perverse en slechte generatie. De macht is in jouw mond en in
jouw handen. Gebruik ze!
Het Hebreeuwse woord “ im” begint met de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet,
de letter aleph. De laatste letter van deze tekst over de zegeningen in vers 13, is de
laatste letter van het Hebreeuwse alfabet, de letter tav. Dus, deze verzen houden

een samenvatting van het hele Schrift in, van het begin tot het einde, van aleph tot
tav.
Wat is hun boodschap? Als je getrouw bent, zal je op elke manier gezegend worden.
Gehoorzaamheid brengt zegen. Ongehoorzaamheid brengt vloek over het individu,
over de familie en over de natie. Wil je gezegend worden met rijkdom, vrede en de
aanwezigheid van HaShem, zoals beloofd in deze verzen? Dat zal niet gebeuren
omdat je de Torah bestudeert. Evenmin zal het gebeuren wanneer je onophoudelijk
bidt. Het is ook niet door het geven van geld aan de armen of aan HaShem’s werk
dat deze zegeningen komen, evenmin door aanbidding of andere offergaven. Het is
door gehoorzaamheid.
Gehoorzaamheid is beter dan offergaven, zoals het geschreven staat in 1Samuël
15:22
“Shemu'el zegde: “Heeft HaShem even zeer welgevallen aan brandoffers en
slachtoffers als aan horen naar HaShem’s stem? Zie, gehoorzamen is beter dan
slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen.”
Gehoorzaamheid aan Moshe’s Torah is de weg naar zegeningen. De weg naar
voorspoed is via het gehoorzamen aan de geboden gevonden in Genesis, Exodus,
Leviticus, Numeri en Deuteronomium, zoals het geschreven is in Joshua 1:7-8 .
Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele
wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft; wijk daarvan niet af naar rechts noch
naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. Dit wetboek mag niet
wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt
overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw
doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.
Sommigen zullen zeggen: “Het is onmogelijk al de geboden te gehoorzamen“,
HaShem gaf de Torah niet opdat hij volbracht zou worden, want dat is onmogelijk
voor een mens om te doen “.
Laten we dan deze vraag stellen: ”Waarom zou de hemelse Vader de mens een
Torah geven die hij nooit kan volbrengen"? Zegt de Torah zelf niet dat de geboden
niet te moeilijk zijn, zoals het geschreven is in Deuteronomium 30:11-16,
Want dit gebod, dat ik u heden opleg, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg.
Het is niet in de hemel, zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie zal opstijgen ten hemel,
het voor ons halen, en het ons doen horen opdat wij het volbrengen? En het is niet
aan de overkant der zee, zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie zal oversteken naar de
overkant der zee, het voor ons halen, en het ons doen horen opdat wij het
volbrengen? Maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart om het te
volbrengen. Zie, ik houd u heden het leven en het goede voor, maar ook de dood en
het kwade: doordat ik u heden gebied de HERE, uw God, lief te hebben door in zijn
wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden,
opdat gij leeft en talrijk wordt en de HERE, uw God, u zegene in het land, dat gij in
bezit gaat nemen.
Als het onmogelijk was de Torah te volbrengen , hoe kon David dan van zichzelf
zeggen dat hij rechtschapen was , zoals het geschreven is in 2 Samuël 22: 21-25
De HERE deed mij naar mijn gerechtigheid, naar de reinheid mijner handen vergold
Hij mij, want ik heb de wegen des HEREN gehouden en ben niet goddeloos
afgeweken van mijn God. Want al zijn verordeningen stonden mij voor ogen en van
zijn inzettingen week ik niet af, maar ik was onberispelijk voor Hem, en wachtte mij

voor ongerechtigheid. De HERE heeft mij vergolden naar mijn gerechtigheid, naar
mijn reinheid vóór zijn ogen.
Als het onmogelijk was de Torah te volbrengen, hoe is het dan mogelijk dat de
ouders van Yochanan HaMatbil ( Johannes de Doper ) ertoe in staat waren zoals
het geschreven staat in Lucas 1:6 Zij waren beiden rechtvaardig voor God en leefden
naar alle geboden en eisen des Heren, onberispelijk.
Iemand anders zal misschien zeggen, “De Torah is alleen voor het Joodse volk, niet
voor de heidenen”.
Als dat het geval was, dan zou er geen zonde onder de heidenen zijn. Aangezien
zonde overtreding van de Torah is, betekent dit dat waar geen Torah is, geen zonde
is. Vergelijk dit met 1 Joh. 3:4; 1 Korintiërs 15:56; 1 Timotheüs 1:8-11. Als de Torah
niet voor de heidenen is, dan hebben de heidenen geen zonde . En als de heidenen
geen zonde hebben hoeven ze niet gered te worden en dat zou betekenen dat de
Messias nutteloos voor hen stierf!
Lev.26:4 “Dan zal ik u ter rechter tijd uw regens geven, zodat het land zijn opbrengst
geeft en het geboomte des velds zijn vruchten draagt .”(HNV) – Het eerste gevolg
van gehoorzaamheid is dat de regen uit de hemel zal vallen op de juiste tijd. Regen
is belangrijk voor het land van Israël. Als er geen regen is, is er geen voedsel en
zonder voedsel zal er verhongering en dood zijn. Daarom is regen een cruciale
zegening voor alle leven in het land van Israël. Hier wordt gesproken over regen is
het juiste seizoen. Er zijn twee belangrijke regenseizoenen in Israël, gedurende de
herfst en tijdens de lente. De herfstregen valt in Tishri ( september ) en Cheshvan
(oktober ) en de lente regen komt in Nisan (maart ). De herfstregen is het hardst en
bereidt de grond voor op het planten. De lenteregen is minder krachtig, maar
belangrijker want hij helpt de gewassen te rijpen. Deze twee regens zijn het meest
belangrijke voor het land van HaShem, zoals het geschreven is in Deuteronomium
11:14, dan zal Ik de regen voor uw land op zijn tijd geven, de vroege en de late
regen, zodat gij uw koren en uw most en uw olie kunt inzamelen.
In Joël 2:23, staat geschreven ,
En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de HERE, uw God, want Hij geeft u
de leraar ter gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege
regen en late regen, zoals voorheen.
In Jacobus 5:7, staat geschreven,
Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des Heren! Zie, de landman wacht op de
kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop
gevallen is.

