Va’etchanan “En ik smeekte ”
Deuteronomium 3:23–7:11
Jesaja 40:1–26
Koningen 19-22
HaShem Doet een Wens
Er waren geen kaarsen om uit te blazen , er was zelfs geen verjaardagstaart aanwezig op de dag
dat God Zelf een wens deed. Desondanks deed Hij een wens.
Deuteronomium is een recapitulatie van Israëls geschiedenis, nadat ze uit Egypte waren gevoerd.
Het is een geheugensteun voor Israël, over wie ze zijn en de geweldige verantwoordelijkheid die ze
hebben, als zij de plannen van God zullen volgen in hun leven. Het is ook een uitdaging om niet te
wandelden zoals als hun ouders wandelden, niet als een koppig en opstandig volk, maar als het
volk dat ze geworden zijn, een volk wier hart en leven gevestigd is op het dienen van hun God.
Als we lezen hoe Mozes en God Zelf trots waren op het volk zoals ze daar stonden om hun
opdracht te ontvangen, bestaat er geen twijfel over dat God zo tevreden over hen was, dat hij in
hoofdstuk 5 vers 29 zegt dat Hij wenste dat ze steeds zo zouden blijven, dat hun harten voor altijd
zouden zijn zoals op deze speciale dag.
HaShem gaat dan, ten voordele van ons, verder met het verklaren van de eigenschapen van het
volk waarop Hij zo fier is. Eerst wenst Hij dat ze Hem altijd zo zouden vrezen. Veel commentatoren
hebben doorheen de jaren dit woord „vrees‟ verwaterd tot iets wat het niet betekend. Bestudeer
het woord en je zal zien dat het niet echt vrees betekend. Er is een plaats voor een rechtschapen,
eerbiedig en geweldig ontzag voor de God die we dienen. We moeten niet proberen Hem op ons
niveau te brengen, maar Hem altijd te zien als wie Hij is, de schepper, ondersteuner en rechter
over Zijn schepping. Hij is niet “ Die van hierboven”, of “De Baas in de hemel”. Hij is YHWH. Hij is
de “ IK BEN”. We moeten er altijd naar streven Hem de plaats in ons leven te geven die Hij
verdient.
HaShem wenste dat het volk altijd Zijn Torah zou gehoorzamen. Hij weet veel beter dan wij dat de
Torah niet voor Zijn welzijn gegeven werd, maar voor het onze. Torah is niet slechts een lijst van
doen en niet doen voor ons leven, maar het is een lijst van wat Zijn voorkeur en afkeer wegdraagt.
Torah is een glimp in het hart van een God, te groot en te complex om voor ons als mensen te
verstaan. Torah is een taal van liefde tussen God en mens. Het reikt ons een manier aan om onze
ware liefde voor Hem te tonen, door gehoorzaamheid aan Zijn woorden, door onze daden, niet
door gedachten of lege woorden.
HaShem wenst deze dingen niet alleen opdat Hij op zijn volk zou kunnen neerkijken met een fiere,
vaderlijke blik, maar ook opdat het hen en ons en hun en onze kinderen voor altijd wèl zou gaan.
Veel mensen zijn nooit tot het begrijpen van dit eenvoudige Torah principe gekomen – het is voor
je eigen goed, zowel als voor het goed van je kinderen en je kleinkinderen. God verlangt ernaar
Zijn volk te zegenen, maar Hij kan dat alleen doen door de richtlijnen die Hij heeft ingesteld. Hij
kan niet teruggaan of de regels wijzigen die Hij instelde voor deze wereld en de mensen er in. Hij
zal de natuurregels van de zwaartekracht niet wijzigen, noch zal Hij de geestelijke princiepen
wijzigen van - gehoorzaamheid staat gelijk aan zegen en ongehoorzaamheid brengt de gevolgen
van oordeel voort.
De discipelen zag en deze principes tot leven komen in het Boek Handelingen. Kan je je even
voorstellen hoe trots HaShem op deze mensen was? Als we lezen over de kracht en de overtuiging
in hun leven, bedenk dan eens wat jij zou gevoeld hebben als deze mannen en vrouwen jouw
kinderen waren geweest! Het is goed mogelijk dat God zich sterk moest inhouden om de hemel
niet te splijten met woorden van vreugde, opwinding en trots over de goed uitgevoerde taak.
Natuurlijk kan ik niet eindigen zonder over onze tijd te spreken. Als Hij op ieder van ons neerkijkt,
komt Zijn wens dan weer tot uiting in ons leven en in onze gemeenschappen? Zijn we, als we de
Torah cyclus van dit jaar lezen verder gevorderd dan waar we in de cyclus vorige waren? Ons
verlangen zou, tijdens elk wakker moment van ons leven, moeten zijn een gevoel van trots te
willen brengen in het hart van onze Vader. De zegen die onze gehoorzaamheid brengt zou altijd op
de tweede plaats moeten komen.
Of het nu gaat om het eren van de Shabbat, het eerbiedigen van Zijn naam, of om bij het bestellen

van je Egg McMuffin te zeggen dat je er geen vlees ( spek) bij wil, ontwikkel bij al je handelingen
een bewustzijn van wat ze voor Hem betekenen.
Nog één laatste opmerking: Gehoorzaamheid is niet alleen goed voor ons, het brengt niet alleen
fierheid in het hart van onze vader, gehoorzaamheid is een geschenk dat we aan onze kinderen
geven.
Als wij leven in gehoorzaamheid aan de Torah, zegt God dat Hij niet alleen ons zal zegenen, maar
dat Hij ook onze kinderen en kleinkinderen zal zegenen in generaties die nog moeten komen. Welk
groter geschenk kunnen wij mogelijkerwijze geven aan hen die nog niet geboren zijn dan het
geschenk van God‟s zegeningen in hun leven?
Gehoorzaamheid doet ertoe!
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