


Het terugkerende Israël
Als dan de vrucht rijp is….

De nieuwe Gemeente is de 
rijpe vrucht, die uit liefde 
Torah volgt en verzameld 
wordt!

Markus 4:29, Opb. 14:14-16



ֵעֶקב

Eqev

דברים  - Dvariem / Deut. 7:12 – 11:25

ישעיהו  - Y’shayahu / Jes. 49:14 – 51:3



Zichru Torat Mosheh

Mal’achi 4:1-6: de komst van Gods Koninkrijk

4:1. Er gaat vuur aan vooraf: wie zijn de ‘hoogmoedigen’…?

Let op de wortels en de takken, de antichristelijke leef- en denkwereld

4:2. Zegen over hen die ontzag hebben voor JHWH = de Filadelfia-gemeente

4:3. Vernietiging wereldmacht door het vuuroordeel, vergelijk Dan. 7:10

4:4. Oproep om terug te keren naar de Torah zoals Mosheh haar gekregen heeft.

4:5-6 Elia-bediening die het vuuroordeel aankondigt => bekering 

Let wel op: Eliyahu haTishbi komt uit Gil’ad en hoort bij de 10 stammen.

De laatste generatie zal terugkeren naar Torah, zoals ook Deut. 30 zegt.



ד ב ר

D’variem is meervoud Davar - ר בָּ דָּ : woord, uitspraak, raad, zaak

ד ב ר - dalet, bet, resh: spreken

Deze letters staan voor: dalet = deur / bet = huis / resh = hoofd

De huizen stonden vroeger in het dorp

Het land lag er omheen.

De zonen van de eigenaar kwamen naar hem toe en bij de deur van het huis werd 
gezegd wat ze zouden gaan doen op het land. 

Davar is dus een doelgericht spreken.

Is dit niet precies wat Mosheh als Eved JHWH hier doet? 

Bij de grens van het land klinkt het: “Eleh haD’variem……” Dit is wat je in het Land 
gaat doen. Dit zijn de 'huisregels'.



Om de Torah te vervullen

Dt. 3:25-26 …. Waarom wil MR graag EJ intrekken? 

Rabbijnen: Om de Torah te vervullen, want er zijn geboden die alleen in Erets-
Jisra’el vervuld kunnen worden. 

Let op: de levens van de vaderen zijn profetisch voor hun nakomelingen: Yitschaq
Avinu is zijn hele leven in Erets-Jisra’el gebleven, Gen. 26:1-6!

Dit is een afbeelding van het leven van Yeshua. 

Yeshua is in Zijn bediening altijd binnen de Bijbelse grenzen van het Land gebleven.

Om de hele Torah te vervullen is Hij in het Land gebleven.

Mosheh begreep heel goed: als Am-Jisra’el zich houdt aan alle chuqiem en 
mishpatiem dan zijn land + volk als een vuurtoren voor de naties! 

Zie Dt 4:6-8



D’variem globaal

• Dt 1:6 – 4:40: Inleidende toespraak

• Dt 5 – 26: Hoofdrede

• Dt 27 – 28: Tochacha – waarschuwing

• Dt 29 – 30: Teshuvah – berouw

• Let op overgangen in taalgebruik tussen eerste en derde persoon. Zie bv 4:41-49.

• Doel: Mozes riep het hele volk van Israël bijeen en sprak het als volgt toe: 

Luister, Israël, naar de wetten en de regels die ik u vandaag bekendmaak. Maak ze u 

eigen en leef ze strikt na. (Dt. 5:1)

• Opmerkelijk: In Dt 5 de Tien Woorden, en daarna in Dt. 6 het Sh’ma.



Vlakte van Moab

Het lijkt me meer 
waarschijnlijk dat de Kinderen 
van Israël niet de rode route 
naar de Sinai zijn gegaan, 
maar de stippellijn.

Het gaat me echter om hun 
positie in de vlakte van Moab 
waar Mosheh hen in een 
verbondsvernieuwing leidt. 
Zie Deut. 29:1.



ע ק ב

Nu naar onze parshe, Parashat Eqev, Dt. 7:12

ע ק ב – ayin, qof/qoef, bet

בק  ע   - aqev: hiel, hoef; achterhoede, voetspoor, vervolger

Als je door het zand loopt volgt jou iets op de hielen = voetspoor

Hiervan komt eqev: omdat

Genesis 22:18
HEB: ֶרץ ָ֑ א  ֵ֣י ה  ֶקבּגֹוי  ְעת  ע ֵ֕ ַ֖ מ  ר ש  ֲאֶשֶׁ֥
NAS: shall be blessed, because you have obeyed
HSV: alle volken der aarde gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam 
geweest bent

http://biblehub.com/text/genesis/22-18.htm
http://biblehub.com/interlinear/genesis/22.htm
http://biblehub.com/nas/genesis/22.htm
http://biblehub.com/interlinear/genesis/22-18.htm


ל ה-כָּ ְצוָּ ַהמִּ – het hele gebod, 8:1

ְצו ה-לכ ָּ ּיֹום, ַהמִּ ְוָך ה  ֹנִכי ְמצ  ֲעׂשֹות--ֲאֶשר א  ן ִתְחיון וְרִביֶתם:ִתְשְמרון ל  ע  ,  ְלמ 
אֶתם ִויִרְשֶתם ֶאת ֶרץ-וב  א  ע ְיהו ה-ֲאֶשר, ה  יֶכם, ִנְשב  ֲאֹבת  .ל 

Kol-haMitsvah asher anochi m’tsav’cha hajom tishm’run la'asot: l'ma'an tichjun
urvitem, uvatem wirishtem et haArets, asher nishba JHWH la'avontechem.

haMitsvah = enkelvoud (jachid)/ mitsvot = meervoud (rabim)

Mitsvah = enkelvoud => De hele Torah is één geheel.

Als wij in een Verbondsrelatie met JHWH zijn, dan moeten we begrijpen dat de 
Torah één geheel is. 

Wij kunnen dus niet pakken wat ons past en het andere laten liggen!



ל ה-כָּ ְצוָּ ַהמִּ – het hele gebod

In Dt. 6:1 tot 11:25 wordt telkens over het (hele) gebod gesproken:

6:1 W’zot haMitsvah – En dit is het gebod

6:25 Ki-nishmor l’asot et-kol-haMitsvah – als wij waken om te doen het hele gebod

7:11 W’shamarta et-haMitsvah – en bewaak dan het gebod

11:8 Ushmartem et-kol-haMitsvah – en bewaak dan het hele gebod

11:22 et-kol-haMitsvah – het hele gebod

Tony Robbinson wijst hierbij naar 2 Joh. :6: "En dit is liefde, dat wij wandelen 
overeenkomstig het Gebod. Dit is het Gebod, zoals jullie hebben gehoord van het 
begin, dat wij hierin zouden wandelen”. (AENT)

Dit 1e deel v/d hoofdrede Mosheh heeft dus als basis, LIEFDE !





Dankzegging na de maaltijd, 8:10

ַכְלתָּ  ְעתָּ , ְואָּ בָּ ה ֱאֹלֶהיָך ַעל-ּוֵבַרְכתָּ ֶאת--ְושָּ ַתןהָּ -ְיהוָּ ה ֲאֶשר נָּ ֶרץ ַהטֹּבָּ ְך-אָּ .לָּ
V’achalta v’savata uverachta et-JHWH Elohecha, al haArets hatovah asher natan-
laach.

8:10 Als je dan gegeten zult hebben en verzadigd bent, zegen dan JHWH uw 
Elohiem, voor het goede Land dat Hij u gegeven heeft.

Als wij mogen genieten van overvloed en weelde, moeten we er voor waken om 
JHWH onze God niet te vergeten.

Dit geldt ook voor straks in het Koninkrijk.

Laten we daarom ons nu al aanwennen om na de maaltijd onze G-d te zegenen.



Gezondheid

Dt. 7:15 “En JHWH zal alle ziekte (ה ל   van u afweren, en Hij zal u geen van de (ח 
verschrikkelijke kwalen (ְדו ה der Egyptenaars (מ  die gij kent, opleggen, maar zal ze 
leggen op allen die u haten.” 

Het gehoorzaam zijn heeft ook gevolgen voor onze gezondheid.

“Ik zal u de gezondheid en de genezing doen rijzen”, zegt Jer. 33:6. 

Een woord zeer welkom in onze dagen, want de voedselindustrie heeft ons geen 
gezondheid gebracht. 

So-wie-so is het een feit dat Joodse mensen gemiddeld langer leven dan wij t.g.v. 
het eten volgens de regels van kashrut. 

Goed dat er in ons midden over nagedacht wordt.



Opklimmend uit de woestijn der volken

ֹּאתה   י ז ן, מִּ ה מִּ ר-עֹּלָּ ְדבָּ ְתַרֶפֶקת, ַהמִּ ּה-ַעל, מִּ , ַתַחת ַהַתפּוַח ; דֹודָּ
יָך ֶמָך--עֹוַרְרתִּ ְבַלְתָך אִּ ה חִּ מָּ בְ , שָּ ה חִּ מָּ ַדְתָךשָּ ה ְילָּ .לָּ

Mi zot, olah min-haMidbar, mitrapeqet al-Dodah; tachat haTapuach, orarticha –
shamh chiblatcha imecha, shamah chiblah j’ladatcha. (Hgl. 8:5)

Het terugkerende Am-Jisra’el steunt niet meer op mensen, maar op haar Liefste. 




