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Parashah 20: Tetzaveh ()תצוה: Gee Opdrag
Jy moet die kinders van Yisra’el beveel dat hulle vir jou suiwer, uitgestampte olyfolie vir die
lig moet bring, om voortdurend ‘n brandende lamp te hê. Ex. 27:20 – PWL1
Torah: Exodus 27:20 tot 30:10.
Haftorah:Eseg. 43:10 en 11.
Hernieude Verbond: Joh. 1:29; Rom. 12:1; 1 Kor. 15:31; Heb. 5:1 tot 10; 7:26 en 27; Heb 12:14;
Heb. 13:10 tot 17; 1 Pet. 1:15, 16 en 19; Open. 5:8 tot 10; Open. 8:3 en 4.

Hierdie

notas is aanvullend tot die vorige notas vir parashah 20 wat afgelaai kan word by:
Parashah20Notas14 of deur dit aan te vra by kontak@nuwelied.info.
The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the
people who don’t do anything about it – Albert Einstein.

Beware of false knowledge; it is more dangerous than ignorance. — George Bernard Shaw

Midrash (Torah Bespreking)
Wanneer ons Torah bestudeer, en dit in ons lewe toepas, moet ons altyd die volgende onthou: Yeshua
is die Boom van die Lewe. Hy is die Lewende Torah – die Woord van YHVH wat vlees geword het.
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 geskrewe Torah net
die dooie letter van die wet wees!!
Torah kan ons nie vrymaak van die skuldlas van sonde nie! Nee, want Torah kla ons aan, bevind ons
skuldig en vonnis ons. Maar Yeshua het ons skuldlas gedra en ons vonnis uitgedien. Elkeen wat dus
glo dat Yeshua die Messias is se skuldbrief is aan die folterpaal vas gespyker (Gal. 2:14).
Dit beteken egter nie dat gelowiges vry is van enige aanklag vir die oortreding van Torah nie! Nee,
want deur vertroue in Yeshua as die Messias maak ons nie die Torah tot niet nie, maar bevestig ons
dat Torah ons Vader se onderrig en instruksies is wat ons, as vrygespreek van ons sondeskuld, moet
gehoorsaam (Rom. 3:31). Dit beteken dat ek nie meer deur die vlees probeer om Torah-gehoorsaam te
wees nie, maar wel deur die Afgesonderde Gees wat my leer en lei en herinner aan al die Woorde wat
Yeshua, die Lewende Torah, gespreek het! Paulus verduidelik dit soos volg in Rom. 8:1 tot 4:
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PWL Vertaling (Pad van Waarheid tot die Lewe) kan gratis afgelaai word by www.padwlewe.ch of kontak vir Gerrie
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Daar is daarom geen veroordeling in Yeshua, Die Gesalfde Een, vir dié wat nie in die vlees leef nie,
want die wet van die Gees van Lewe, wat in Yeshua, Die Gesalfde Een, is, het jou vrygemaak van die
wet van die sonde en van dood, want omdat die wet swak was, deur die sieklikheid van die vlees, het
God Sy Seun in die vorm van die sondige vlees gestuur, as gevolg van sonde, om die sonde in Sy vlees
te veroordeel sodat die onpartydige opregtheid van die wet volledig gemaak kon word in ons sodat
ons nie na die vlees leef nie, maar na die Gees (PWL).
Daarom: Sonder Yeshua wat deur die Afgesonderde Gees in ons, en deur ons lewe, sal die geskrewe
Torah net die dooie letter van die wet wees!!
Yeshua kan net Sy regmatige plek in ons lewe beklee indien ons Torah herken en erken as VaderYHVH se liefdevolle onderrig en instruksies aan Sy kinders!
Gebed
Vader ek vra vir volle insig en begrip van U Torah. Ek is bereid om dit soos silwer te soek en soos `n
verborge skat op te grawe.
Vader ek begeer dat die Afgesonderde Gees my sal onderrig aangaande die waarhede in u Torah en u
Vaderhart aan my sal openbaar.
Ek bely dat Yeshua die Messias is; die Lewende Torah; u Woord wat vlees geword het; die Weg die
Waarhied en die Lewe.
Open my oë dat ek die wonders uit u Torah kan sien. Amein.

Torah, Gehoorsaamheid en Seëninge
Hierdie week se Torahskriflesing begin met die woorde: En jy moet die kinders van Israel beveel
(tsavah).... om gedurigdeur ‘n brandende lamp te hê. (Ex. 27:20).
Moses moes hierdie opdrag ten opsigte van die bou van die tabernakel, en so ook elke ander opdrag
wat YHVH aan hom gegee het, nougeset uitvoer. Hoekom? Sodat YHVH in hulle midde kon woon!
Daarom: Die oorhoofse doel van gehoorsaamheid aan Torah is sodat YHVH in ons midde kan woon!!
Moses en Israel was nie gehoorsaam om gered te word nie! Nee, hulle was gehoorsaam sodat YHVH
se Gemanifisteerde Teenwoordigheid in hulle midde kon woon! In ons wildernistog van hierdie lewe
wil ons hê dat YHVH in ons midde moet wees. Soos Moses kan ons ook sê: As U nie self meegaan
nie, laat ons dan nie hiervandaan optrek nie (Ex. 33:15). Dit is beter om saam met YHVH in die
wildernis te bly as sonder Hom in die Beloofde Land!
Ons Hemelse Vader herinner ons telkens daaraan dat wanneer ons gehoorsaam is aan Sy onderrig en
instruksies sal ons geseën word en dat ongehoorsaamheid vloeke tot gevolg het.
Nou sal dit wees, as jy יהוה, jou God, ywerig gehoorsaam, deur versigtig te wees om al Sy opdragte,
wat ek jou vandag beveel, te doen, יהוה, jou God, jou sal oplig bo al die nasies van die aarde. Al
hierdie seëninge sal oor jou kom en jou oorweldig as jy יהוה, jou God, gehoorsaam. Deut. 28:1 en 2 –
PWL.
Dit sal egter gebeur as jy יהוה, jou God, nie gehoorsaam nie, nie al Sy opdragte hou en Sy reëls doen,
wat ek jou vandag beveel nie, al hierdie vloeke oor jou sal kom en jou oorweldig. Deut. 28:15 – PWL.
In Hebreeus word die woorde ywerig gehoorsaam geskryf as ( ׁשמע ׁשמעsh’ma sh’ma). Hierdie
Hebreeuse woord vir gehoorsaam, naamlik sh’ma, het „n dieperliggende betekenis as gehoorsaam
soos ons dit ken. In die lig hiervan moet ons besef en verstaan dat ons YHVH se seëninge nie
noodwendig deur Torah-gehoorsaamheid ontvang word nie, want ons kan nie YHVH manipuleer nie!!
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Om dit te verstaan moet ons eerstens kyk na ons begrip van die betekenis van gehoorsaamheid,
naamlik om te handel volgens opdrag of instruksie of jy nou wil of nie. Motief, gesindheid en
verhouding is nie relevant nie, want jy tree op in jou eie belang! Jy is gehoorsaam omrede dit so
voorgeskryf word! Gehoorsaamheid is dus „n vleeslike reaksie, naamlik: Jy is gehoorsaam om iets te
verkry of iets te vermy!
Om YHVH te sh’ma is om te handel ( op te tree; te doen) volgens onderrig en instruksie, maar op
grond van „n liefdesverhouding!! Om YHVH se Torah te gehoorsaam is dit wat jy uit liefde wil doen!
Liefde om gehoorsaam te wil wees is ondergeskik aan dit wat jy moet doen!
Bill Bullock beskryf dit soos volg: To sh’ma is to respond to someone one trusts, to follow that
person’s lead, to participate in that person’s agenda, and to commit all one’s heart, soul, and
strength to fulfill that person’s will.
Die basis van sh’ma is dus liefde vir Vader-God. Sh’ma is „n verbondsreaksie – dit is dit wat
verbondsvennote wil doen. Die volgende is „n raak beskrywing van wat ware liefde is:
Liefde het niks te doen met wat jy verwag om terug te ontvang nie. Liefde het slegs te doen met wat jy
bereid is om te gee en ware liefde is bereid om alles te gee. Wat jy terug ontvang sal wissel, maar dit
het geen verbintenis met wat jy bereid is om te gee of hoeveel jy gee nie. Jy gee alles en verwag niks
omrede jy waarlik liefhet!!
Hierdie is die maatstaf van hoe YHVH ons liefhet en moet ook die maatstaf wees hoe ons Hom
liefhet, asook die maatstaf wees van ons liefde vir ons medemens! Is dit hoe jy en ek liefhet?
Ons sh’ma Torah nie om gered te word nie, maar omdat ons gered is deur die genade in Yeshua
Messias en omrede ons daarna verlang dat YHVH in ons midde moet woon.
Indien ons slegs Torah-gehoorsaam is vir die seëninge beweeg ons in die rigting van wettiesheid
(legalism). Dan word Torah-gehoorsaamheid „n vermoeienis. Dan word daar dikwels vir „n ander plan
gesoek om die seëninge te ontvang – soos byvoorbeeld die leringe van die voorspoedleer. Dan soek
ons die seëninge en nie die Gewer van die seëninge nie. Soek die Vaderhart eerstens, en dan sal die
Vader se hand ook gevind word. Daarom het Yeshua gesê dat ons eers YHVH se koninkryk en
YHVH se geregtigheid moet soek, want dan sal al die ander dinge vir ons bygevoeg word (Matt.
6:33).
Onthou: Torah-gehoorsaamheid is nie „n vermoeienis of „n las nie, want Yeshua het gesê:
Kom na My toe, almal wat moeg gewerk is en gedwing word om laste te dra en Ek sal julle rus gee.
Neem My juk op julle en leer van My, want Ek is vredevol en nederig van verstand, wil en emosie en
julle sal rus vind vir julle gees, want My juk is aangenaam en My las is lig. Matt. 11:28 tot 30 – PWL.
Gehoorsaamheid aan Torah is „n aangename (sagte) juk en „n ligte las. Dit is die skrifgeleerdes en die
Fariseërs, asook Judaïsme deur die eeue, wat met al hulle toevoegings tot YHVH se Torah van
gehoorsaamheid aan YHVH „n las gemaak het!
Want hulle bind pakke saam wat swaar en moeilik is om te dra, en sit dit op die skouers van die
mense, maar self wil hulle dit nie met hulle vinger verroer nie. Matt. 23:4.
Torah is die ou beproefde weë van ons voorvaders Abraham, Isak en Jakob. Dit is die goeie weg en
die wat daarin wandel sal rus vir hulle siele vind (Jer. 6:16). Ons word ook herinner aan Psalm 1 wat
sê: Welgeluksalig is die wat..........! Lees dit gerus weer aandagtig!
Maar daar is ook diegene wat Torah-gehoorsaam is omrede hulle berou het oor die gevolge van hulle
sonde, maar sonder om berou te hê oor die oorsaak van hulle sonde. Gehoorsaamheid aan YHVH se
onderrig en istruksies moet die gevolg wees van „n vernuwing van gemoed, asook vanweë „n
verbondsverhouding met die Vader.
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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. Rom.
12:2
Torah-gehoorsaamheid gaan nie jou verlede verander nie, maar wel jou toekoms!
„n Fisiese tabernakel (tempel) kan slegs „n hulpmiddel wees om mense die letter van Torah (die wet)
te leer, maar dit kan nie die besnydenis van die hart bewerkstellig nie. Die tabernakel is propvol
geestelike waarhede wat nutteloos is indien dit nie deur die Afgesonderde Gees lewend gemaak word
nie! Gehoorsaamheid aan YHVH se onderrig en instruksies, is om die besnydenis van die hart te
ontvang!
Om YHVH se Torah te sh’ma is, soos reeds genoem, „n hartsaak. Volgens die Skrifte is die hart nie
net die setel van ons emosies nie. Nee, dit is verteenwoordigend van ons gedagtes, van ons intellek en
van ons wil. Om te sh’ma is soos „n bruid wat uit liefde vrywillig onder die beskerming van haar
bruidegom staan as haar voorsiener en om hom te volg en sy hulp te wees. Die letter(like) van Torah
(die wet) is wel belangrik, maar nog belangriker is die Gees van Torah en die gesindheid waarmee jy
en ek gehoorsaam is.
Alles in Torah is ook nie op almal van toepassing nie. Sommige is byvoorbeeld slegs van toepassing
op mans, ander slegs op vroue, ander slegs op kinders en ander slegs wanneer ons in die land (Israel)
woon. Ons moet egter te alle tye deur die Afgesonderde Gees gelei word.
Die volgende vergelyking kan as illustrasie dien van die verband tussen die letter van die wet en die
Gees van die wet: Verkeerswette is in die wetboek van ons land opgeskryf. Maar „n verkeersman sal
in sekere gevalle (soos by „n ongeluk of by padwerke) vir jou „n instruksie gee wat strydig is met „n
bepaalde verkeersregulasie. Om die instruksie van die verkeersman in so „n situasie te volg is dan nie
om die verkeerswet te oortree nie! Indien ons byvoorbeeld 1 Konings 17 en 18 lees sien ons dat Elia
vir ongeveer twee jaar nie na Jersualem vir die feestye gegaan het nie, hoewel hy in Israel was. Hy het
nie gegaan omrede YHVH hom ander instruksies gegee het, naamlik hy moet by die spruit Krit bly en
daarna na Safrat waar „n weduwee vir hom gesorg het. Elia het in hierdie tyd nie die Torah oortree
nie!
Ons moet egter nie die genade van ons vryheid onder Torah vergeet nie, maar ons mag dit ook nie
misbruik nie! In „n weermag is daar staande bevele wat slegs in sommige gevalle tydelik deur die
bevelvoerder gewysig mag word! Onthou: YHVH ken ons hart beter as wat onsself ons hart ken.
Ons moet ons self ondersoek en YHVH vra om ons te toets sodat ons seker kan wees oor hoekom, en
met watter gesindheid, ons sh’ma.
Toets my, YHVH, en beproef my, keur my niere en my hart; want u goedertierenheid is voor my oë, en
ek wandel in u waarheid. Ek sit nie by valse mense nie, en met slinkse mense gaan ek nie om nie. Ek
haat die vergadering van kwaaddoeners, en by die goddelose sit ek nie. Ek was my hande in onskuld
en wil gaan rondom u altaar, o YHVH, om die stem van lof te laat hoor en om al u wonders te
vertel.YHVH ek het lief die woning van u huis en die woonplek van u heerlikheid. Ps. 26:2 tot 8.
Ons moet sh’ma sodat YHVH in ons midde kan woon en ons Sy Gemanifisteerde Teenwoordigheid in
ons alle daagse lewe kan ondervind!
Slotgedagte
Daar is nie meer „n tabernakel, tempel of menorah (goue kandelaar) nie. Ons is nou die tempel van
YHVH en in ons binneste moet daar „n menorah wees met genoeg olie om elke dag van ons lewe
Yeshua se lig in hierdie donker wêreld te wees. Ons moet elke dag gevul word met die olie van die
Afgesonderde Gees en ons moet vra dat ons Ewige Hoëpriester, Yeshua Messias, ons kandelaar
daagliks sal versorg sodat dit altyd helder sal brand.
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Ons is „n tabernakel van die Afgesonderde Gees, maar ons huis en ons onderlinge byeenkomste moet
ook „n tabernakel wees!
Bepeins of Bespreek
1. Is jy Torah-gehoorsaam sodat jy YHVH se seëninge kan ontvang?
2. Sal jy Torah-gehoorsaam bly al ontvang jy nie een enkele seën nie?
3. Ons Arikanervolk het sedert April 1652 die geleentheid gehad om YHVH se Torah te sh’ma (te
gehoorsaam) en om van hierdie land „n “tabernakel” te maak waar YHVH in ons midde kon
woon. Het ons geslaag? Het dit nie tyd geword om te erken dat die Christendom in hierdie land en
in hierdie opsig misluk het nie? Is dit tyd vir ernstige selfondersoek en tyd om op te hou kla en
vinger na ander te wys? Lees die artikel van Mahdokt Walter in die verband en wat handel oor
YHVH se oordeel van ons land en volk. Die artikel kan afgelaai word deur op hierdie skakel te
kliek: Horende Doof en Siende Blind. In hierdie artikel praat Mahdokt padlangs en baie sal dit as
„onsmaaklik‟ bestempel, maar dit het tyd geword dat ons die waarheid in die gesig moet staar.
Lees ook gerus die artikel van Johann Möller oor wat verhoed dat ons hemel op aarde het.
Miskien sal die antwoord op hierdie vrae vir baie Christene onverwags wees en baie
onrusbarend. Hierdie artikel kan afgelaai word deur op die volgende skakel te kliek: Hemel
Aarde

-o-o-o-o-o-o-oShalomgroete tot volgende keer.
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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