GEGROND IN TORAH
Elkeen wat glo in Yeshua as Messias het „n Hebreeuse verbintenis, want die
oorsprong van ons geloof is te vinde in die ou verbond. [Lees ons artikel oor ons
Hebreeuse verbintenis by: http://nuwelied.info/?page_id=69]. Dit is die rede
hoekom ons stewig gegrond moet wees in die ou verbond, want alleenlik dan
kan ons die hernieude (nuwe) verbond verstaan en in ons geloofslewe toepas.
Talle wedergebore kinders van Vader-God, en die getalle groei steeds daagliks,
kan getuig van die seën en geestelike groei wat hulle ervaar sedert hulle begin
het met die bestudering van Torah. Hierdie is geestelike diamante wat ontgin
word en wat die Afgesonderde (Heilige) Gees sal slyp tot nuwe openbaringe en
kennis van Vader-God en Yeshua Messias.
Gelowiges wat dus hulle Hebreeuse verbintenis ontken, en geen moeite doen om
dit te ontdek nie, gaan „n onvolledige begrip van die wil en doel van YHVH vir die
mens hê. So „n persoon sal groot dele van die Skrifte nie verstaan nie en
gevolglik nooit die Vaderhart werklik ken nie. Dit veroorsaak dat Skrifgedeeltes
dikwels in isolasie en nie in totale konteks verklaar word nie. Om dus die
hernieude (nuwe) verbond te verstaan moet ons by die ou verbond begin.
Vader-God het die basis van die ou verbond gevestig in die eerste vyf boeke van
die Skrifte bekend as die Torah. Dit is die rede vir die eeu-oue gebruik van die
bestudering van Torah volgens „n jaarsiklus bekend as die weeklikse Torahbespreking (Parashah HaShuvuah). Die nuwe siklus begin hierdie Shabbat (13
Oktober 2012).
Alvorens daar met die nuwe siklus van Parashah HaShuvua begin word, moet
helderheid oor sekere basiese begrippe eers verkry word.
Eerstens, en uiters belangrik! Die Hebreeuse woord Torah word jammerlik
vertaal as die wet of as die wet van God. Torah beteken egter onderrig en
instruksies. Die wet van God, soos in Skriftuurlike verband gebruik word, is dus
die Torah en is al die onderrig en instruksies van YHVH soos in die eerste vyf
boeke van die Skrifte opgeteken is.
Torah kan dus vergelyk word met die liefdevolle onderrig van „n vader van sy
kinders. YHVH se Torah is dus Sy liefdevolle onderrig aan die wat Hy as Sy
kinders aangeneem het. Dit is YHVH se „huisreëls‟ wat nougeset gevolg moet
word om al die seëninge van Vader-God se huishouding deelagtig te wees. YHVH
is die Vader van die huishouding en Yeshua Messias is die Eersgeborene en ons
is YHVH se wedergebore kinders. Torah is YHVH se onderrig in geregtigheid. Dit
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leer ons hoe om as geregverdigde deur geloof in Yeshua as gekruisigde en
opgestane Messias te lewe.
Die tien gebooie kan beskou word as „n opsomming van die Torah – die tien
beginsels waarop Torah gebou is en wat in die eerste vyf boeke van die Skrifte
breedvoerig bespreek word. „n Wyer definisie van Torah is egter al YHVH se
onderrig, instruksies en wysheid soos wat in die Skrifte vanaf Genesis tot
Openbaring opgeteken is.
Waar die woord wet (wette, law) in die Skrifte gebruik word, sal die konteks van
die bepaalde Skrifgedeelte bepaal of dit as wet, in die sin van „n mensgemaakte
wet, of as Torah, in die sin van „n wet (onderrig, instruksie en wysheid) van
YHVH verklaar moet word. Vergelyk Gen. 47:26 (mensgemaakte wet) en Ex.
13:9 (Torah).
Die volgende voorbeeld van Ps. 1:1 en 2 kan gebruik word as illustrasie van hoe
„n Skrif nuwe betekenis kry wanneer die betekenis, asook die verskil tussen wet
en Torah, verstaan word:
Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie
staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie;
maar sy behae is in die wet (die Torah) van YHVH, en hy oordink sy wet
(die Torah) dag en nag.
Hiervolgens is dit duidelik dat die mens wat „n behae het in die onderrig en
instruksies van YHVH en dit doen, welgeluksalig sal wees. Dit is „n behae in die
totaliteit van YHVH se Torah!! Hierdie feit word ook in Jos. 1:8 bevestig!!
Ingesluit in die betekenis van Torah is ook die gedagte om rigting aan te dui. Ps.
119:105 verklaar daarom dat YHVH se Woord (Sy Torah – onderrig en
instruksies) „n lamp vir ons voet en „n lig op ons pad is.
Tweedens is die Torah die fondament waarop alle openbaringe van YHVH gebou
word. Daarom is die oorhoofse doel van die bestudering van Torah om die
profetiese boodskap wat daarin vervat is te verstaan en prakties in ons
geloofslewe toe te pas.
The study of Torah is the study of God. When God revealed Himself to us, He did
not give us a systematic theology, creeds, recipes or diagrams. He gave us laws.
Yet they are more than just laws intended to tidy up human society. They are
actual pieces of godliness. Each commandment is a small revelation of God.
More than just a rule for governing human behavior, the laws of Torah are a
reflection of the Lawgiver. (Ki Tetze; FFOZ, 2011).
Die oorhoofse doel van Torah is om Yeshua Messias en die Koninkryk van God te
openbaar!! Torah gee ons „n insae in die lewe en die werke van Yeshua, asook
hoe die Koninkryk van God moet funksioneer. Johannes 1:1 en 2 verklaar dat
Yeshua die Torah (die Woord) van YHVH is wat van die begin af deel van YHVH
was en steeds is. Alle dinge het deur Yeshua, die lewende en vleesgeworde
Torah van God ontstaan (Joh. 1:3; Heb. 1:2) en alle dinge word ook gedra
(instand gehou) deur die woord van Sy krag (Heb. 1:3). Hierdie Torah is soos
YHVH self onveranderbaar – gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde.
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Messias Yeshua is die Koning van YHVH se Koninkryk. Dit is „n Hemelse
Koninkryk wat op aarde gevestig moet word. Daarom bid ons: Laat u Koninkryk
kom... (Luk. 11:2), en Dawid sê:
Hulle maak melding van die heerlikheid van u koninkryk en spreek van u mag,
om aan die mensekinders sy magtige dade bekend te maak en die glansryke
heerlikheid van sy koninkryk. U koninkryk is „n koninkryk van alle eeue, en u
heerskappy duur deur al die geslagte. Ps. 145:11 tot 13
Hierdie koninkryk vind ons ook in die woorde van Torah wat die beginsels
waarvolgens dit moet funksioneer, uitspel.
Derdens is diegene wat deur geloof in Yeshua as die gekruisigde en opgestane
Messias met YHVH versoen is, bestem om gelykvormig te word aan die beeld
van Yeshua (Rom. 8:29). Gelykvormig (Grieks; suschematizo) aan die beeld van
Yeshua beteken om jouself in gedagtes en karakter te formeer volgens Yeshua
en dus volgens Torah. Dit beteken om gelykvormig aan YHVH se Woord (Torah)
te word. Daarom skryf Paulus in Rom. 12:2 die volgende: En word nie aan
hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van
julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en
volmaakte wil van God is.
Ons gemoed, naamlik die wyse wat ons dink, praat en doen, word deur Torah
(die Woord) vernuwe. Hierdie vernuwing van die gemoed verwys na die
sielsrealm wat „n transformasie moet ondergaan om herskep te word om
weereens gemaak te wees na die gelykenis van God.
Vierdens is ons insig in Torah die fondament van ons begrip van die res van die
Tanakh (ou testament / verbond) asook van die B‟rit Chadashah (nuwe
testament / hernieude verbond). Daarom skryf Paulus in Rom. 10:4 dat die doel
van Torah is Messias deur wie elkeen wat glo geregverdig verklaar word.
For the goal at which the Torah aims is the Messiah, who offers righteousness to
everyone who trusts (Complete Jewish Bible)
Yeshua self het aangaande Sy kruisdood en opstanding die Emmaüsgangers
geleer dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en
die psalms, vervul moet word. Toe open Hy hulle verstand om die Skrifte te
verstaan (Luk. 24:44 en 45). Die feit dat Yeshua die Torah gebruik het om die
dinge aangaande Homself aan die Emmaüsgangers te verduidelik is soveel meer
merkwaardig in die lig daarvan dat in Torah (die eerste vyf boeke) word die
woord Messias nie eers gebruik nie! Ons lees in Joh. 5:39 en 45 tot 47 van
soortgelyke stellings deur Yeshua:
Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het;
en dit is dié wat van My getuig (vers 39)
Moenie dink dat Ek julle by die Vader sal beskuldig nie. Daar is een wat julle
beskuldig—Moses op wie julle gehoop het. Maar as julle Moses geglo het, sou
julle My glo, want hy het van My geskrywe. En as julle sy geskrifte nie glo nie,
hoe sal julle my woorde glo? (vers 45 tot 47)
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Met hierdie woorde het Yeshua bevestig dat Torah geskryf is met die doel om
ons in te lig oor Hom!! Dit bevestig ook wat in Ps. 40:8 geskryf is: Toe het ek
gesê: “Let op, ek kom; in die begin van die boekrolle is dit van my geskryf. O
my God, ek verheug my daarin om U wil te doen; U wet is binne-in my verstand,
wil en emosie.” (PWL Vertaling).
Paulus het ook aan Timotheus geskryf en hom herinner: Maar bly jy in wat jy
geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en
dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid
deur die geloof in Messias Yeshua (2 Tim. 3:14 en 15). Die Skrifte waarna
Paulus verwys is die Tanakh (die ou testament), want die Skrifte van die nuwe
testament het nog nie bestaan nie.
Volgens bogenoemde is dit duidelik dat Torah die fondament van ons begrip en
openbaring van die B‟rit Chadashah (nuwe testament) is. Alleenlik wanneer ons
verstand aangaande Yeshua van Torah geopen word, kan ons die lewe en werke
van Yeshua van die hernieude verbond verstaan. Alleenlik dan kan ons YHVH se
geregtigheid ken en as koninklike priesterdom in Sy Koninkryk diens doen!!
Laastens moet ons verstaan dat die Apostels nie „n “nuwe testament”-evangelie
verkondig het nie, maar wel „n evangelie wat se wortels in Torah gevestig is.
Ons moet onthou dat die apostels van ouds nie die nuwe testamentiese Skrifte
gehad het nie. Hulle predeking moes deur Torah bevestig kon word. Daarom lees
ons in Hand. 17:11 aangaande die Bereane:
En hierdie mense was edelmoediger as dié in Thessaloníka; hulle het die woord
met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie
dinge so was.
Ons moet deeglik kennis neem van die feit dat die gemeente (“die kerk”) van
Handelinge in Jerusalem, asook ander gemeentes wat in die tyd gevestig is,
slegs die Skrifte van die “ou testament” as verwysing gehad het. Paulus bevestig
dit in Rom. 1:1 tot 4.
Sha‟ul, „n geroepe slaaf van Yeshua Die Gesalfde Een, „n afgevaardigde,
afgesonder vir die goeie boodskap van God wat Hy van die begin af deur sy
profete beloof het in die afgesonderde Skrifte, aangaande Sy Seun, wat na die
vlees gebore is uit die saad van die huis van Dawid en deur die Gees van
Afsondering met krag openbaar is deur die opstanding uit die dood as die Seun
van God: Yeshua, Die Gesalfde Een, ons Meester (PWL Vertaling).
Paulus bevestig dus dat die evangelie van redding deur Torah belowe was.
Verder leer ons uit die brief aan die Hebreërs dat dieselfde evangelie as wat aan
Israel by Sinai verkondig was, steeds vandag aan ons verkondig word.
Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle; maar die woord
van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die
geloof verenig was nie (Heb. 4:2).
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Hierdie evangelie is gebaseer op geloof en gehoorsaamheid – geloof in Yeshua
as die Messias en gehoorsaamheid aan die Vader se onderrig en instruksies
(Torah) om „n lewe in oorvloed deelagtig te wees (Joh. 10:10).
Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle
lewe en oorvloed kan hê.
Torah, en die res van die Tanakh, leer ons wat die beginsels van hierdie
evangelie is en hoe dit profeties na Yeshua Messias en die Koninkryk van God
verwys. Die B‟rit Chadashah is die bevestiging en vervulling van hierdie profesië.
Indien ons hierdie evangelie glo en in gehoorsaamheid daarvolgens lewe, sal ons
in die rus van YHVH ingaan (Heb. 4:6 tot 10). Torah-gehoorsaamheid is ons
ywer om hierdie beloofde rus deelagtig te wees, want ons wil nie weer soos
Israel van ouds in dieselfde ongehoorsaamheid verval nie (Heb. 4:6 en 11).
Is jy gegrond in Torah? Indien nie kan jy by ons Torah-klub aansluit deur vir
Madeleine van Heerden by corban@telekomsa.net te kontak. Sy sal elkeen help
om hierdie ontdekkingstog van Torah „n ware geestelike en lewensveranderende
belewenis te maak.
Ontvang YHVH se Woord met welwillendheid, maar ondersoek self die Skrifte of
hierdie dinge die waarheid is (Hand. 17:11).
Shalom
Johan Kriel
E-pos: kontak@nuwelied.info
Webwerf: http://www.nuwelied.info
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