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Nuwe Lied Bediening
Hy het ’n nuwe lied in my mond gegee, ’n lofprysing tot ons God sodat baie
dit sal sien en respekvol vrees en op Yahuah vertrou. Ps.40:3.
Wanneer ons die Torah bestudeer moet ons onthou dat Yeshua, dié Gesalfde
Een, die boodskap van יהוה-God is wat vlees geword het! Hy is die weg na die
waarheid wat lewe gee – die Lewende ‘man hu’ wat uit die hemel gestuur is en
 יהוהse Torah vervolmaak het. Sonder die Afgesonderde Gees wat in ons, en
deur ons lewe, sal die geskrewe Torah net die dooie letter van die wet wees!!
Yeshua is die hart van die Vader!!

Parashah 18: Mishpatim – Verordeninge; Regsuitsprake.
Hierdie is die regsuitsprake wat jy hulle moet voorhou. Ex. 21:1 – PWL1
Torah: Exodus 21:1 tot 24:18.
Haftorah: Jer. 34:8 tot 22; Jer. 33:25 en 26.
Nuwe Verbond: Matt. 5:33 tot 7:21; Matt. 15:1 tot 20; Mark. 7:1 tot 23; Luk. 7:1 tot 8:3;
Heb. 9:15 tot 22 en Heb. 10:28 tot 39.

Hierdie notas is aanvullend tot vorige jare se notas vir Parashah 18 wat afgelaai kan word
by: http://nuwelied.info/?page_id=1182
Repentance is more than just sorrow for the past; repentance is a change of mind and heart,
a new life of denying self and serving the Saviour as king in self's place – J.I. Packer.
My eleventh commandment is to make sure I follow the first ten. – Matshono Dhliwayo.
The only thing worse than being wrong, is to be wrong and to not know it – Rabbi
Rendelman.
There are two ways to be fooled. One is to believe what is not true. The other is to refuse to
accept what is true – Soren Kierkegraad.
Idolatry involves putting the things we love in the place of God or seeing God as a means of
getting the things that we want. – Collin S. Smith.
Pride must die in you, or nothing of heaven can live in you. ― Andrew Murray.
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Alle teksverwysings is geneem uit PWL (Pad van Waarheid tot die Lewe) Vertaling (www.padwlewe.ch),
behalwe waar anders vermeld. Om ‘n kopie van die Bybel te bekom kan Gerrie Coetzee per e-pos by
gerrie@padwlewe.ch gekontak word of telefonies by 074 361 2134.
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Torah Bespreking
Hersiening
In verlede week se Torahskriflesing het Yisra’el by die berg Sinai aangekom waar ‘ יהוהn
ontmoeting met hulle beplan het. Hierdie was Yisra’el se eerste baie belangrike afspraak met
God nadat hulle na die eerste Pesag uit Mitzrayim weg is en op hul tog na die beloofde land,
Kena’an! Sewe weke na die uittog uit Mitzrayim het Yisra’el gereed gestaan aan die voet van
Sinai om  יהוהse Torah te ontvang. Hierdie dag en gebeurtenis staan as Shavo’ut bekend – die
Fees van Weke en in Hebreeus Mattan Torah, naamlik “die gee van die Torah”.
Ons het ook die ooreenkoms bespreek wat hierdie gebeurtenis het met die eerste Shavu’ot
(Pinkster) na Yeshua se hemelvaart en soos ons dit lees in Hand. 2:1-13. Soos God die
afspraak by Sinai met Sy volk gereël het, so het God ook die afspraak in Yerushalayim gereël
met elkeen wat bely dat Yeshua dié Gesalfde van God is.
Op hierdie dag is die instruksies van Vader aan die volk gegee, naamlik Sy Torah. En op
hierdie dag is die Gees van God gegee wat die Torah op die harte van elkeen wat vertrou in
Yeshua as dié Gesalfde Een geskryf het. Hierdie is dus die vervulling van die belofte van ‘n
nuwe verbond (Jer. 31:31-34, soos bevestig word in Heb. 8:8-12). Op dieselfde dag wat
Vader Sy standaarde, wette en instruksies gegee het, gee Hy ook die vermoë om dit uit te
voer. Dit wat ons nie self kan doen nie, het God deur Sy onverdiende guns in Yeshua kom
doen, naamlik om die pad oop te maak tot in Vader-God se Teenwoordigheid.
Die gee van Torah het gepaard gegaan met die sluit van ‘n bloedverbond, bekend as die Boek
van die Verbond (Ex. 24:3-8) en die inhoud (die Torah) daarvan, word in Ex. 19:5 tot Ex.
24:11 beskryf. Dit is dié verbond wat Yisra’el verbreek het deur die aanbidding van die goue
kalf!
Die fondasie van hierdie Torah is die tien gebooie (mitzvot), ook bekend as die tien woorde
en wat ‘n opsomming is van  יהוהse Karakter en Outoriteit.
En soos verlede week bespreek was, is יהוה-God se gebooie (mitzvot) in werklikheid ’n
liefdesverklaring. Daarom was die ontvang van die tien gebooie by Sinai ‘n liefdesverklaring
soos dié van ‘n bruidegom aan sy bruid om te sê: “Ek het jou so lief dat ek in al jou behoeftes
van gees, siel en liggaam sal voorsien, en al wat ek vra, is dat jy net hierdie gebooie sal
gehoorsaam”. Hierdie is soortgelyk as ‘n huweliksverbond tussen God en Yisra’el.
Hein Zentgraf (hein@zentgraf.org) verduidelik die gebeure van Shavu’ot by Sinai en hierdie
huweliksverbond soos volg:
Wanneer ek dit aan ander mense verduidelik, probeer ek op soortgelyke wyse vir hulle
leer dat  יהוהalreeds in Genesis 2 die mens die hof gemaak en Shabbat juis ingestel het
om op gereelde basis met die mens omgang te hê. Hierdie omgang is dan ook om die
mens toe te rus en voor te berei vir al  יהוהse feeste wat Hy later sou instel. Indien ons
nie kon verstaan van Shabbat nie, sou ons nooit enige fees kon verstaan nie, aangesien
elke fees minstens een Shabbat insluit. Intussen, as gevolg van die mens se
onbetroubaarheid, moes Vader vir ons as toekomstige bruid ‘n verloofring
(verbondsteken) gee en dit was die 10 Woorde, wat ons dan nou ken as Shavu’ot. Dit is
ook die middel van die menorah en die vierde lamp wat aangesteek is soos elke fees,
van een to vier, tot op die sekond deur Y’shua vervul is. Soos Hy dan die laaste drie
feeste sal vervul, sal die laaste drie lampe aangesteek word en die laaste fees sal dan
ook die toppunt wees – die huweliksvoltrekking en bruilofsmaal – met twee Shabatte:
‘n dubbele seëning!
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Vernuwing van Denke
Hoewel Yisra’el van die slawejuk van Mitzrayim bevry was, was hulle nog nie bevry van die
invloed van afgodery waaraan hulle vir generasies blootgestel was nie. Die aankoms by Sinai,
en die gee van Torah, was die begin om Yisra’el se denke te vernuwe om te dink, te praat en
te doen soos יהוה. Yisra’el was uit Mitzrayim bevry, maar nou moes Mitzrayim uit Yisra’el
verwyder word.
Dit is dan op die punt waar hierdie week se Torahskriflesing begin. Eerstens moes Yisra’el se
gemoed vernuwe word ten opsigte van naasteliefde. Mishpatim, is die eerste praktiese
toepassing van die gebod om jou naaste lief te hê soos jouself! Dit is as te ware stap een van
die proses om Yisra’el te vorm tot ‘n koninkryk van priesters en ‘n afgesonderde volk ten
einde  יהוהse eiendom uit al die volke te wees (Ex. 19:5).
Die kern van hierdie week se Torahskriflesing is oor menseverhoudings wat deel vorm van
ons afgesonderdheid, soos geskrywe is: “Julle moet julleself afsonder en wees afgesonderd,
want Ek is Afgesonderd” (Lev. 11:44; 1Pet. 1:15-16). Torah leer ons dat die afgesonderdheid
van ons ontmoeting met  יהוהmoet gelykstaande wees aan, en ‘n weerspieëling wees van, ons
alledaagse verhouding met ons medemens. Deel van ons gelykwording aan Yeshua is die
nougesette toepassing van die mishpatim – die regsprake van  יהוהten opsigte van ons
medemens wat ‘n vreedsame en ordelike samelewing sal verseker.
Ons is geskape na die beeld en gelykenis van ( יהוהGen. 1:17) en daarom moet ons ons
medemens ook behandel as geskape na die beeld en gelykenis van God! Dit is die vernuwing
van hulle denke wat Yisra’el moes ondergaan voordat hulle Kena’an besit kon neem.
Bepeins of Bespreek
1. Sien jy die ooreenkoms met Yisra’el van ouds en met ons eie ondervinding? Ons was ook
vir generasies blootgestel aan afgodery wat die kerk besoedel het! Ons moes ook eers uit
‘Mitzrayim’ kom (2Kor. 6:17 en Open. 18:4) alvorens ‘Mitzrayim’ uit ons kon kom! Die
Mitzrayim-uit-ons-kom-proses is die vernuwing van die denke (gemoed) waarna Paulus
verwys (Rom. 12:2 en Titus 3:5).
2. Yisra’el se vernuwing van hul gemoed het geskied by wyse van die onderrig en
instruksies soos in Torah vervat is. Is dit dan nie dieselfde in ons geval nie? Is dit nie juis
die doen van Torah wat ons geestelik en fisies vrymaak van dit wat van ons ‘slawe’ maak
nie?
Jy Moet Jou Naaste Liefhê Soos Jouself
In antieke tye was slawerny ‘n normale deel van ‘n land se ekonomie. Yisra’el se slawerny
moet dus gesien word in die lig daarvan dat hulle hoofsaaklik in die diens van Farao was en
dus ‘n belangrike rolspeler was in die welvaart van Mitzrayim. Maar toe Yisra’el uit
Mitzrayim weg is, het hulle die fisiese en emosionele letsels van slawerny gedra. Slawerny
het deur geslagde heen ‘n wanpersepsie van naasteliefde, veral teenoor diegene wat nie hulle
volksgenote was nie, gelaat! En ons weet dat elke mens hoofsaaklik uit sy verlede reageer,
naamlik om op te tree soos wat jy van kleins af geleer was of aan blootgestel was, want dit
het die standaard geword.
Daarom is die fokus van hierdie week se Torahskriflesing (Mishpatim) die regsuitsprake
(verordeninge) ten opsigte van menseverhoudinge, naamlik naasteliefde! Hierdie was God se
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eerste stap “om Mitzrayim uit Yisra’el te kry”, want naasteliefde is die vervulling van die
Torah. Yisra’el moes geleer word wat is naasteliefde!
Die woord mishpatim beteken regsuitprake (verordeninge; riglyne en die uitsprake of
beslissings in ‘n regsgeding) en is die sosiale, sedelike en morele opdragte vir ‘n suksesvolle
en vreedsame samelewing, want dit is die instruksies vir ‘n ordelike samelewing en propvol
alledaagse situasies waarmee te doen gekry word. Dit is die regsuitsprake op grond van
Torah en is die riglyne vir die toepassing (uitvoering) van onpartydige opregtheid en
regverdigheid.
Onpartydig en opreg kan beskou word as die bevrediging (verwesenliking, volbrenging) van
alle wetlike en morele verpligtinge of vereistes. Uit ‘n regsgeldige oogpunt is dit die staat
(toestand) van onskuldig. Deur vertroue in Yeshua as die gekruisigde en opgestane Gesalfde
Een van God tot vergifnis van sonde, word ons die onpartydige opregtheid (die onskuld) van
 יהוהin Yeshua (2Kor. 5:21).
Regverdigheid is die eerlike (bilikke, korrekte) administrasie van gesag om regverdig tussen
twee partye te beslis en om regverdig te vergoed en te straf. Dit is die toepassing van
mishpatim.
Onpartydige opregtheid en regverdigheid is die hart van Torah en dus van die Koninkryk van
יהוה. God is Onpartydige Opregtheid – יהוה-Tzidkenu (Jer. 23:6 en 33:16), en Hy is die
Regverdige Regter (Jer. 11:20).
Torah is die standaard (maatband; skietlood) van onpartydige opregtheid (tsedakah), asook
die reël (voorskrif, bepaling, riglyn) van regverdige uitspraak (mishpat). Onpartydige
opregtheid vorm die basis van regverdigheid.
Die regsuitsprake van Torah is regverdig en die implementering daarvan is die administrasie
van regverdigheid. Onpartydige opregtheid en regverdigheid loop hand-aan-hand.
Ek sal die regverdige oordeel tot ’n maatband maak en onpartydige opregtheid die
waterpas; dan sal hael die skuiling van leuens wegvee en die waters die geheime plek
oorspoel Jes. 28:17.
Ons Torahskriflesing begin dan met die regsuitsprake ten opsigte van slawe. In die lig
hiervan kan ons dan wel vra of Torah ten gunste van slawerny is? Die antwoord is ‘n besliste
nee! Hierdie slawerny moet gesien word in die lig van die verhouding tussen werkgewer en
werknemer. Hiermee saam moet ook onthou word dat in antieke tye was die meerderheid van
‘n bevolking selfonderhoudend. Dit was diegene wat nie selfonderhoudend was nie wat hulle
dienste as slaaf (werknemer) aangebeid het inruil vir voorsiening in hulle daaglikse
behoeftes.
Met die mishpatim ten opsigte van slawe wou God Yisra’el leer om hulle slawe nie so te
behandel soos wat die Mitzrayimiete hulle behandel het nie!! Die hoofdoel van hierdie
mishpatim was tweeledig, naamlik;
 Dit het verhinder dat die rykes super-ryk sou word en
 Dit het die armes ‘n geleentheid gebied om ekonomies weer selfstandig te word.
Dit beteken dat elke sewende jaar het daar ‘n gedeeltelike verdeling van rykdom of
gelykstellende aksie plaasgevind. Maar dit het op so ‘n wyse plaasgevind sonder om
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hardwerkendheid en vindingrykheid in die kiem te smoor. Hierdie onderrig en instruksies van
 יהוהkan nie met kommunisme of sosialisme vergelyk word nie, maar was bedoel om vir die
armes te sorg op ‘n wyse wat hulle menswaardigheid sou herstel. Dit kan ook gesien word as
‘n daad van naasteliefde en ‘n demper op geldgierigheid. Aangesien dit ‘n daad van
gehoorsaamheid aan Torah is, sal  יהוהdie ryke weer (en met meer?) oorvloedig seën.
Daarom lees ons in hierdie week se Haftorah (Jer. 34:8 tot 22; Jer. 33:25 en 26) dat een van
die groot redes vir die vernietiging van die eerste tempel was weens Yisra’el se behandeling
van hulle Hebreeuse slawe!
Tydens die profetiese bediening van Yirmeyahu het Yisra’el in vele opsigte Torah
verontagsaam, soos byvoorbeeld die mishpatim ten opsigte van Hebreeuse slawe. Die gevolg
van hierdie handeling was dat  יהוהse strafgerigte teen Yisra’el op hande was en dit blyk dat
die uitbuiting van hulle minder bevoorregte landgenote God se oordeel bespoedig het. In die
lig van die naderende Bavelbedreiging het Yisra’el hulle sonde besef, hulle verootmoedig en
onderneem om getrou volgens Torah te handel deur alle Hebreeuse slawe vry te laat. So lees
ons in Jer. 34:15.
Alhoewel júlle onlangs omgedraai het en gedoen het wat reg is in My oë, om elkeen
vrylating aan sy naaste aan te kondig en julle ’n verbond gesluit het voor My
Teenwoordigheid, in die huis wat na My Naam genoem is, het julle.......
Maar toe die bedreiging van Bavel egter blyk om oor te wees, het Yisra’el die verbond
verbreek en die slawe wat vrygelaat was, gedwing om weer in hulle diens te wees en
sodoende God se Naam (Karakter en Outoriteit) onteer (Jer. 34:16).
Met hierdie optrede het Yisra’el ‘n bespotting van  יהוהen Sy Torah gemaak. Hulle optrede
was bevestiging dat hulle nog nie die besnydenis van hulle harte ondergaan het nie. Yisra’el
se geldgierigheid en gemaksug het voorkeur bo  יהוהen Torah gehad. Die gevolg hiervan
word in die woorde van Yirmeyahu duidelik (Jer. 34:17 tot 20).
daarom, so sê יהוה: ‘Júlle het nie na My geluister om vrylating aan te kondig, elkeen
vir sy broer en vir sy naaste nie. Let op, Ek kondig ’n vrylating aan vir jou,’ verklaar
יהוה, ‘tot die swaard, die pes en die hongersnood en Ek sal van julle ’n verskrikking
maak vir al die koninkryke van die aarde.
18 Ek sal die manne wat My verbond oortree het, wat nie die woorde van die verbond
nagekom het wat hulle voor My Teenwoordigheid gesluit het nie, toe hulle die kalf in
twee stukke gesny en tussen die stukke deurgeloop het;
19 die amptenare van Y’hudah, die amptenare van Yerushalayim, die hofamptenare, die
priesters en die hele volk van die land wat tussen die stukke van die kalf deurgegaan
het;
20 Ek sal hulle gee in die hand van hulle vyande en in die hand van die wat hulle lewe
soek en hulle lyke sal kos wees vir die voëls van die hemel en vir die wilde diere van
die aarde.
17

Hierdie dien as voorbeeld en waarskuwing van die gevolge indien ons nie ons werknemers,
en uiteraard ook ons naaste, liefhet soos onsself nie. Die beginsel wat ons elkeen moet toepas,
is om almal te behandel soos jy graag self behandel wil word!! John Wesley het dit soos volg
opgesom:
Do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places
you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as ever you can.
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Al die ander regsuitsprake in hierdie week se Torahskriflesing kan soos volg saamgevat
word:
 Uitsprake aangaande eiendom – Ex. 21:29-Ex. 22:15.
 Uitsprake oor sedelike en morele gedrag – Ex. 22:16-27.
 Uitsprake aangaande die eerstelinge en afgesonderdheid – Ex. 22:28-31.
 Uitsprake oor onpartydige opregtheid en regverdigheid – Ex. 23:1-9.
 Die Vasgestelde Tye van ( יהוהFeestye) – Ex. 23:10-19.
Al die regsuitsprake het te doen met liefde vir God en liefde vir medemens. Daarom word die
regsuitsprake afgesluit met die seëninge van gehoorsaamheid (Ex. 23:20-33).
Mosheh het al die mishpatim aan die volk voorgehou waarop hulle eenparig geantwoord het
om dit te gehoorsaam.
Mosheh het gekom en aan die volk al die woorde van  יהוהen al die uitsprake
meegedeel en die hele volk het met een stem geantwoord en gesê: “Al die woorde wat
 יהוהgesê het, sal ons doen.” Ex. 24:3.
Hierdie mishpatim het Mosheh in ‘n boek opgeskryf en toe die verbond met bloed bekragtig
soos ons in Ex. 24:4-8 lees.
het al die woorde van  יהוהopgeskryf en die oggend vroeg opgestaan en by
die voet van die berg ’n altaar en twaalf pilare, volgens die twaalf stamme van Yisra’el,
gebou.
5 Hy het jongmanne van die seuns van Yisra’el gestuur wat brandoffers geoffer het en
bulle as vredesoffers vir  יהוהgeslag het.
6 Mosheh het die helfte van die bloed gevat en dit in komme gegooi en die helfte van
die bloed op die altaar gesprinkel.
7 Hy het die Boek van die Verbond gevat en dit voor die ore van die volk gelees en
hulle het gesê: “Alles wat  יהוהgesê het, sal ons doen en ons sal gehoorsaam wees.”
8 Mosheh vat die bloed en sprinkel dit op die volk en sê: “Hierdie is die bloed van die
verbond wat  יהוהmet julle gesluit het volgens al hierdie woorde.”
4 Mosheh

Hierdie woorde van יהוה, tesame met die tien woorde (gebooie) staan bekend as die boek van
die verbond.(Ex. 24:7).
Opsommend: Hierdie week se Torahskriflesing, mishpatim, is die eerste praktiese toepassing
van jy moet jou naaste liefhê soos jouself! Dit is as te ware stap een van die proses om
Yisra’el te vorm tot ‘n koninkryk van priesters en ‘n afgesonderde volk ten einde  יהוהse
eiendom uit al die volke te wees (Ex. 19:5). Liefde is die vervulling van die Torah, soos
Yeshua ‘n kenner van die wet geantwoord het wat Hom gevra het watter bevel die grootste in
die Torah is (Matt. 22:37-40):
37 Yeshua

antwoord hom: “Jy moet יהוה, jou God, liefhê vanuit jou hele verstand, wil en
emosie, vanuit jou hele gees, vanuit al jou kragte en vanuit al jou verbeelding en begrip.
38 Dit is die eerste en grootste opdrag
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en die tweede, wat net soos dit is: jy moet jou naaste liefhê net soos jouself.
Aan hierdie twee opdragte hang die hele Wet en die Profete.”

Liefde is die “gordynkap” en die Wet en die Profete is die “gordyne”. Sonder ‘n gordynkap is
die gordyne nutteloos. Net so is die onderhouding van Torah sonder liefde “nuttelose”
gehoorsaamheid!
Bepeins of Bespreek
1. Wat is God se definisie van liefde? Die wêreldse definisie van liefde is ‘n sterk emosie
van beminlikheid teenoor iemand, of vir iets, wat gedryf word deur ‘n sterk
aangetrokkendheid en wat baie belangrik vir die individu is. God-tipe liefde het egter min
met emosie te doen!! Liefde is ‘n opdrag en ‘n wilsbesluit; die emosie sal volg! Hierdie
kort video (10 min) oor “What does the Bible say about love” is aan te beveel en is by die
volgende skakel:https://www.youtube.com/watch?v=nOslZVkrPUU
-o-o-o-o-o-o-o-oOntvang  יהוהse Woord met welwillendheid, maar ondersoek self die Skrifte of hierdie dinge
die waarheid is (Hand. 17:11).
Shabbat Shalom!
Johan.
Epos: kontak@nuwelied.info
Webwerf: http://www.nuwelied.info
Kopieë mag gemaak en gratis versprei word, maar mag nie verkoop word nie. Geen
veranderinge mag aan die oorspronklike teks aangebring word en dit dan onder die naam
van Nuwe Lied Bediening versprei nie.
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