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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.
Yeshua is die Boom van die Lewe. Wanneer ons die Torah bestudeer moet ons
onthou dat Yeshua Die Gesalfde Een die Lewende Torah is – die Woord van יהוה
wat vlees geword het – die Torah van Malki-Tzedek. Hy is die weg na die waarheid
wat lewe gee – die Lewende Manna wat uit die hemel gestuur is. Sonder Yeshua wat
deur die Afgesonderde Gees in ons, en deur ons lewe, sal die Torah van  יהוהnet die
dooie letter van die wet wees!!
Yeshua is die hart van die Vader!

Parashah 51: Nitzavim – Wanneer Jy Staan
Hou dus die woorde van hierdie verbond om dit te doen sodat julle voorspoedig kan wees in
alles wat julle doen. Julle staan vandag, almal van julle, voor die Teenwoordighed van יהוה,
julle God: julle hoofde, julle stamme, julle oudstes en julle ampsdraers, al die manne van
Yisra’el. Deut. 29:9 en 101
Torah: Deut. 29:9 tot 30:20
Haftorah: Jes. 61:10 tot 63:9
Nuwe Verbond: Luk. 24:1 tot 12; Hebr. 8:7 tot 12; Rom. 1:18 tot 25; Rom. 2:28 en 29; Kol.
2:11; Rom. 10:6 tot 8; Joh. 10:1 tot 5; Open. 22:18 tot 20; Open. 3:5.

Vorige notas vir Parashah 51 kan afgelaai word by: http://nuwelied.info/?page_id=1182
Everyone recognizes that Stephen was Spirit-filled when he was performing wonders. Yet, he
was just as Spirit-filled when he was being stoned to death. – Leonard Ravenhill.
Many pastors criticize me for taking the Gospel so seriously. But do they really think that on
Judgment Day, Christ will chastise me, saying, “Leonard, you took Me too seriously”? –
Leonard Ravenhill.
We fear men so much because we fear God so little. One fear cures another. When man's
terror scares you, turn your thoughts to the wrath of God – William Gurnall.
Radical obedience to Christ is not easy... We are settling for a Christianity that revolves
around catering to ourselves when the central message of Christianity is actually about
abandoning ourselves – David Platt.
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Torah Bespreking
Hersiening
In die vorige Torahskriflesing is die keuse wat elkeen het bespreek, naamlik: Gaan ek die
beste van my lewe en materiële seëninge aan Vader-God gee terwyl ek Sy Koninkryk in besit
neem? Dit is waarvan die “eerstelinge van al die vrugte” volgens Deut. 26:1-2 ‘n sinnebeeld
is!
Hierdie Torahbeginsel geld steeds in die nuwe verbond! Die Afgesonderde Gees sal elkeen
ook neem na die plek wat God sal kies om Sy Karakter en Outoriteit daar te vestig! Dit is die
plek waar elkeen ‘n bydrae maak om  יהוהse Koninkryk in besit te neem en is die geestelike
betekenis wat Deut. 26:8-10 ons leer.
Soos Yisra’el van ouds die land Kena’an in besit moes neem deur gehoorsaamheid aan die
Torah van Mosheh, so moet ons die Koninkryk van God in besit neem deur gehoorsaamheid
aan  יהוהse Torah soos dit Yeshua vervolmaak is.
Wanneer ons die name van hierdie, en die vorige twee Torahskriflesing bymekaar voeg, kry
ons die volgende prentjie: “Wanneer jy uitgaan (Ki Tetze), naamlik uit die wildernis, en jy
ingaan (Ki Tavo), naamlik in die land Kanaän, dan moet jy staan (Nitzavim), naamlik vashou
aan die Torah van Mosheh sodat jy staande kan bly en in alles voorspoedig kan wees”.
Daarom kan ons die openingvers van hierdie week se Torahskriflesing ook soos volg op ons
van toepassing maak: Onderhou (sh’mar – luister met die doel om daarvolgens te reageer)
dan die woorde (dabar – Yeshua is die Woord) van hierdie verbond (van die Torah van die
nuwe verbond) en volbring dit (asah – handel nougeset daarvolgens), sodat julle voorspoedig
(sakal – met wysheid en insig) kan uitvoer alles wat julle doen.
Om Te Staan En Staande Te Bly
Ons leef in die dae waar Yeshua se woorde bewaarheid word toe Hy gesê het:
Daar sal tekens wees aan die son, aan die maan en aan die sterre en op die aarde: die
lyding van nasies en die saamgryp van hande oor die harde dreuning van die see
26 en ’n aardbewing wat mense se gees van angs sal uitdryf oor wat oor die aarde gaan
kom en die leërmagte van die hemel sal geskud word. Luk. 21:25-26.
25

Deur vertroue in Yeshua as Die Gesalfde van יהוה, tesame met getrouheid aan die Torah soos
in Yeshua vervolmaak is, het ons die vrymoedigheid om in יהוה, ons God en Vader, se
Teenwoordigheid te staan! Dan sal ons geseën word, naamlik voorspoedig wees in alles wat
ons doen, en sal ons staande bly in die einde van dae wat ons reeds beleef! Daarom word ons
herinner en bemoedig deur Paulus se woorde:
15Wees

daarom standvastig, my broers en hou vas aan die opdragte wat julle geleer het
òf in die Boodskap òf in ’n brief van ons.
16Mag ons Meester, Yeshua, Die Gesalfde Een en God-ons-Vader, wat ons lief het en
vir ons ’n ewige troos en versterking en ’n goeie versekerde verwagting in onverdiende
guns gegee het,
17julle verstand wil en emosie versterk en vertroos en mag Hy in elke woord en goeie
daad wees! 2Thess. 2:15-17.
Ons weet dat Yeshua se wederkoms naby is en dit herinner ons aan ons Meester se woorde in
Matt. 24:32-38:
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32 Leer

van die vyeboom hierdie vergelykende storie: teen die tyd dat sy tak sag word
en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is.
33 Net so verstaan julle ook, wanneer julle ál hierdie dinge sien, dat Hy naby is, voor
die deur.
34 Dit is waar, Ek sê vir julle, hierdie volksfamilie sal nie verbygaan voordat al hierdie
dinge gebeur het nie.
35Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar My boodskappe sal nie verbygaan nie,
36 maar wat betref daardie dag en die uur weet niemand nie, selfs nie die boodskappers
van die hemel nie, maar slegs die Vader alleen,
37 maar net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens
wees,
38 want net so was hulle voor die vloed; hulle het geëet en gedrink, vroue en mans
gevat, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het
Ons weet nie die dag en die uur van Yeshua se wederkoms nie, maar volgens al die tekens in
die hemel en op aarde leef ons in die seisoen daarvan!
Ten spyte van al die waarskuwingstekens lewe die oorgrote meerderheid van die
wêreldbevolking, en selfs die kerk, asof Yeshua se wederkoms en  יהוהse oordeel nooit sal
kom nie. Hulle is as te ware spotters van  יהוהomrede hulle Die Almagtige se waarskuwings
verontagsaam. Dit is waarlik soos in die dae van Noag!
Petrus herinner ons in 2Pet. 3:3-7 daaraan dat daar sulke mense sal wees, asook dat die
huidige hemele en die aarde deur dieselfde boodskap bewaar en opsy gesit is vir die vuur op
die dag van oordeel en die vernietiging van bose mense.
3 Soos

julle reeds weet, sal daar in die laaste dae spotters kom wat spot terwyl hulle
volgens hulle eie begeertes leef
4 en sê: “Waar is die belofte van Sy koms, want vandat die vaders dood is, bly alles net
soos dit was van die begin van die skepping af.”
5 Hulle is opsetlik onkundig dat daar lank terug al hemele was en land wat vanuit water
en tussen water ontstaan het deur die boodskap van God,
6 waardeur die wêreld van daardie tyd met water oorstroom en vernietig is,
7 maar die huidige hemele en die aarde is deur dieselfde boodskap bewaar en opsy gesit
vir die vuur op die dag van oordeel en die vernietiging van bose mense.
Maar deur ons vertroue en getrouheid sal ons ook soos Noag guns by  יהוהvind en sal ons in
Sy Teenwoordigheid staan en sal ons staande bly!!
Bepeins of Bespreek:
1. Die respekvolle vrees vir  יהוהis die begin van wysheid…. (Spr. 9:10). Diegene wat יהוה
respekvol vrees het geen gebrek nie en sal Sy se goedheid ondervind (Ps. 34:8-10). Die
ware betekenis van die respekvolle vrees van  יהוהhet verlore geraak in ‘n selfismegedrewe godsdiens van eie onpartydige opregtheid!

Haftorah Bespreking Jes. 61:10 tot 63:9
Beklee met Redding en Onpartydige Opregtheid
Hoofstuk 61 van Jesja is profeties van die jaar van guns wat  יהוהaan Yisra’el belowe het.
Daarom sê Yesha’yahu:

Nuwe Lied Bediening

www.nuwelied.info

Parashah 51.5

4

Die Gees van יהוה-God is op My omdat  יהוהMy gesalf het om goeie nuus te bring aan
die geteisterdes; Hy het My gestuur om die gebrokenes van verstand, wil en emosie op
te bind, om vryheid vir die weggevoerdes te verklaar en loslating vir gevangenes. Jes.
61:1.
Hierdie goeie nuus was verwysend na Yeshua soos Hyself bevestig het aan die twee
studentevolgelinge van Yoganan wat navraag kom doen het:
Yeshua antwoord en sê vir hulle: “Gaan vertel aan Yoganan daardie dinge wat julle
hoor en sien:
5 die blindes sien, die kreupeles loop, die melaatses word rein, die dowes hoor, die
dooies staan op, die armes hoor die goeie boodskap
6 en geseënd is elkeen wat nie deur My sal struikel nie.” Matt. 11:4-6.
4

Yesha’yahu het geprofeteer dat  יהוהweer in die midde van Sy volk, Yisra’el, sou kom woon
deur die boodskap (woord) wat vlees sou word (Joh. 1:1 en 14). Daarom spreek Yesha’yahu
die woorde wat oor Yisra’el se lippe sal kom met die vervulling van hierdie profesie:
Ek sal my grootliks verbly in יהוה, my lewe sal in die rondte swaai van vreugde in my
God, want Hy het my aangetrek met klere van verlossing, Hy het my in die mantel van
onpartydige opregtheid toegedraai, soos ’n bruidegom die hoofversiersel ombind en
soos ’n bruid haarself versier met haar juwele,
11 want soos die aarde sy spruite voortbring en soos ’n tuin dit wat gesaai is, laat
uitspruit, so sal יהוה-God onpartydige opregtheid en lofprysing laat opspring voor al die
nasies. Jes. 61:10-11.
10

Eerstens bevestig hierdie woorde dat Yisra’el die klere van verlossing sal aantrek. Die
Hebreeus vir verlossing is yesha wat die grondwoord vir yeshua is – ‘n heenwysing na
Yeshua, dié Gesalfde Een, wat die Verlosser van Yisra’el is.
Tweedens sal Yisra’el met die mantel van onpartydige opregtheid toegedraai word. Dawid
leer ons in Ps. 119:172 wat  יהוהse onpartydige opregtheid is, naamlik: My tong sal praat van
U boodskap, want al U opdragte is onpartydig opreg. Torah –  יהוהse onderrig en instruksies –
is  יהוהse onpartydige opregtheid! Daarom is onpartydige opregtheid om  יהוהse Torah te
onderhou, en sonde is wetteloosheid, naamlik die oortreding van Torah (1Joh. 3:4).
Jes. 61:10 bevestig dus die verband wat daar bestaan tussen vertroue in die verlossingswerk
van Yeshua aan die folterpaal en die werke van onpartydige opregtheid op grond van
vertroue. Paulus bevestig dit ook in sy brief aan die Efesïers:
want dit is as gevolg van Sy onverdiende guns dat ons deur die vertroue gered is en
dit is nie uit onsself nie, dit is ’n geskenk van God,
9 nie deur dade nie sodat niemand kan roem nie,
10 want ons is Sy skepsele, wat geskape is in dié Gesalfde Een, Yeshua, vir die goeie
dade wat God van die begin af vir ons voorberei het om in te leef. Efes. 2:8 tot 10.
8

Terwyl dit waar is dat ons alleenlik deur vertroue in die versoeningswerk van Yeshua aan die
folterpaal gered word, is dit eweneens waar dat ons as nuwe mens (wedergebore) deur
vertroue in Yeshua geskape is vir die goeie dade wat God van die begin af vir ons voorberei
het om in te leef. Hierdie feit word ook deur Ya’acov bevestig in sy verduideliking dat geloof
sonder werke nuttelose (dooie) geloof is (Jak. 2:14-21).
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Is Avraham, ons vader, nie vanuit sy dade onskuldig verklaar toe hy Yitz’gak, sy
seun, op die altaar gesit het nie?
22 Sien jy dat sy vertroue sy dade bevestig het en dat sy vertroue volmaak geword het
deur dade? Jak. 2:21-22
21

Die Skrifte leer dat vertroue in Yeshua hand-aan-hand gaan met gehoorsaamheid aan Torah!!
Hoewel ons alleenlik deur vertroue in Yeshua as dié Gesalfde Een as onpartydig en opreg
gereken word, soos ondermeer in 2Kor. 5:21 bevestig word, moet dit opgevolg word deur
dade wat die bewys van ons vertroue is. Sonder die dade is dit nuttelose geloof!!
Dit is egter eweneens waar dat die dade van Torahgehoorsaamheid sonder vertroue in Yeshua
as dié Gesalfde Een ook nuttelose geloof is! Daarom is die dade van Torahgehoorsaamheid
van Rabbynse Judaïsme nuttelose vertroue in die God van Avraham, Yitz’gak en Ya’acov,
want hulle verwerp Yeshua as dié Gesalfde van God. Fisiese Yisra’el (die Jodedom) wat
Yeshua verwerp, het nie die klere van verlossing aangetrek nie en hulle is nie toegedraai in
die mantel van onpartydige opregtheid nie soos wat Yesha’yahu geprofeteer het!
Daarom leer ons in die boek van Openbaring dat die uitstaande kenmerke van die gelowiges
in die eindtye hulle getuienis sal wees van vertroue in Yeshua as dié Gesalfde Een en hulle
gehoorsaamheid aan  יהוהse Torah soos in Yeshua vervolmaak is.
Die draak was woedend vir die vrou en hy het gegaan om oorlog te voer teen haar en
dié wat oorgebly het van haar Seun, dié wat die opdragte van God nakom en die
getuienis van Yeshua vashou. Open. 12:17
Hier is die volharding van die afgesonderdes: hulle wat die opdragte van God uitvoer
en getrou bly aan Yeshua. Open. 14:12
Nou kan ons die kleed van onpartydige opregtheid in Jes. 61:10 vergelyk met die
bruilofskleed van Open. 19:7-9:
Ons verheug ons en vier fees. Ons gee aan Hom die eer, lof en aanbidding, want die
bruilof van die Lam het gekom en Sy vrou het haarself gereed gemaak.
8 Skoon en glansende fyn linne is aan haar gegee om aan te trek, want fyn linne is die
opregtheid van die afgesonderdes.”
9 Hulle sê vir my: “Skryf: geseënd is die wat geroep is na die feesmaal by die bruilof
van die Lam.” Een sê vir my: “Hierdie is die ware boodskap van God.”
7

Skoon en glansende fyn linne is die bruilofskleed waarmee diegene beklee word wat Yeshua
as dié Gesalfde Een bely, en wat volgens Vader-God se onderrig en instruksies soos dit in
Yeshua vervolmaak is, lewe.
Dit is egter belangrik om daarop te let dat die bruilofskleed aan die bruid gegee is – sy het dit
nie verdien nie! Die bruilofskleed word gegee aan die bruid wat haar verlustig in  יהוהse wet
(Ps. 1:1-2; Rom. 7:22). Die bruid is sy wat die Bruidegom, Yeshua, so liefhet dat sy volgens
die huwelikskontrak – die Torah – in alles aan Hom gehoorsaam wil wees. Op sy beurt het
die Bruidegom Sy bruid so lief dat Hy haar sal vergewe wanneer sy uit swakheid ‘n
voorwaarde van die huwelikskontrak oortree.
Terwyl die Bruidegom weg is om die plek (woning) vir die bruid voor te berei (Joh. 14:2), sal
die Afgesonderde Gees die bruid ondersteun en leer hoe om in elke opsig gehoorsaam en
getrou te wees. Die Bruidegom toets en ken die hartsgesindheid van Sy bruid.
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Yesha’yahu profeteer en sê: “Die nasies sal jou onpartydige opregtheid sien en al die konings
jou lof en eer…” (Jes. 62:2). Wanneer ons met  יהוהse onpartydige opregtheid beklee is, sal
dit ‘n sigbare manifistasie wees wat ander sal kan sien. Dit moet ‘n innerlike verandering
wees wat uiterlik sigbaar word en as ‘trekpleister’ vir ander sal dien. Ons moet nie vir mense
vertel dat ons  יהוהse onpartydige opregtheid in Yeshua is nie (2 Kor. 5:21). Nee, hulle moet
dit kan sien!!
Maak die pad oop!
Gaan deur, gaan deur die poorte, maak die pad oop vir die mense! Bou op, bou op die
hoofpad; verwyder die klippe, lig ‘n banier op oor die volke! Jes. 62:10.
Alvorens  יהוהse volk terug kan keer na die ‘ou paaie’ van Vader-God se onpartydige
opregtheid waarop ons vaders Avraham, Yitz’gak en Ya’acov gewandel het, moet die poorte
van Babilon van geestelike gevangenskap oopgebreek word sodat die volk vry kan uitgaan.
Die klippe van geestelike misleiding moet vanuit die krag van God verwyder word en rebelse
vestings moet onderwerp word aan die gesag van יהוה. Sha’ul verduidelik dit soos volg:
4

want die wapens van ons oorlog is nie van die vlees nie, maar vanuit die krag van
God en daarmee onderwerp ons rebelse vestings,
5 ons breek argumente en elke hoë skeiding wat teen die kennis van God opgerig word,
af en neem elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid aan Die Gesalfde Een. (2Kor.
10:4-5).
En op hierdie pad moet Yeshua Messias as die vleesgeworde Torah van  יהוהopgelig word as
banier en as rigtingwyser tot  יהוהse onpartydige opregtheid.
Yoganan, die Doper, het die weg vir Yeshua voorberei (Matt. 3:3) en was die heenwysing na
die eindtye wanneer ‘n menigte “Johannes-die-dopers” sal kom om die weg na die ou paaie
van vertroue in Yeshua en gehoorsaamheid aan Torah voor te berei. Dit is om die pad oop te
maak vir die wederkoms van Yeshua!!
Mag ons almal in hierdie dae beklee wees met YHVH se onpartydige opregtheid deur
vertroue in Yeshua en getrouheid aan Vader se Torah!
Bepeins of Bespreek
1. Lees Matt. 7:21 tot 23, veral vers 23 wat lees: “Gaan ver weg van My af, julle wat teen
die wet werk!” Gesien in die lig van wat  יהוהse onpartydige opregtheid is, is die vraag of
diegene wat teen die wet werk (wetteloos is, verklaar dat hulle vry van die wet is) die
Koninkryk van God sal beërwe? Bepeins of bespreek dit in die lig van die betekenis van
Jes. 61:10, asook Matt. 6:33 en Rom. 10:1-3.
2. Kan mense ons onpartydige opregtheid sien en  יהוהse Gemanifisteerde Teenwoordigheid
ervaar indien ons dieselfde lyk, praat en doen as die wêreld of deur die heidense gebruike
wat die kerk binnegedring het te volg? Is die vernuwing van die gemoed (Rom. 12:2) dan
nie juis om anders as die wêreld (en die hedendaagse kerk) respekvolle eerbied aan God
te toon nie?
-o-o-o-o-o-o-o-

Nuwe Lied Bediening

www.nuwelied.info

Parashah 51.5

7

Ontvang  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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