
1 

 

Dvarim 5782b 

( Deut. 1:1 – 3:21, Jes. 1:1-27, Rom. 11:11-36)  

Aan het eind van Bamidbar (Numeri) zagen we een nieuwe generatie naar voren treden. Am-

Yisrael is nu geheel gericht op het wonen in het Land. Nu zouden wij verwachten dat ze 

meteen de Jordaan mogen oversteken. Maar Moshe denkt daar anders over. Hij gaat het 

volk eerst onderwijzen wat er nodig is om in het land te kunnen wonen. Want het is niet 

zomaar een land, het is Eretz Yisrael, het is G-ds speciale eigendom.    

Lamad –  ד מ ל  

Dit gebeuren onder Mozes is profetisch vrienden, het leert ons dat ook wij niet zomaar klaar 

zijn om aliyah te maken. Wij moeten nog gevormd worden tot Israelieten. De eerste 

gemeente, zoals beschreven in het boek Handelingen, is daarin ons voorbeeld. Daarvoor is 

Joods onderwijs nodig, want de Joodse orthodoxie heeft de Israelitische mindset, de 

Israelietische denkwereld en gedachtengang bewaard. Met name de Talmud is hierin 

bepalend geweest. En het woord talmud komt van het werkwoord  דל מ  wat leren of 

onderwijzen betekent. Het is met name dit werkwoord ‘lamad’ wat zijn intrede doet in de 

Torah via dit boek Dvarim. Je vindt dit woord niet in de vier andere boeken van de Torah. In 

Dvarim 4:1 verschijnt het en het komt in totaal zeventien keer voor. 

Moshe is hier de leraar die het volk onderwijst en daarmee afstemt op het wonen in het 

Land van G-d. En in Dvarim 12:8 zegt Moshe: Deze 40 jaar in de woestijn hebben jullie 

gedaan wat goed was in jullie ogen, maar nu jullie je gereedmaken om over te steken naar 

Eretz Yisrael, nu mag dat niet meer. En ook wij hebben onderwijs nodig om ons voor te 

bereiden op het wonen in het Land. En dit onderwijs is te vinden bij het Joodse volk. En zoals 

boven al genoemd, de Talmoed is bepalend geweest om de Joods Israelitische denkwereld 

doorheen de eeuwen te bewaren. Denk aan het woord ל מ ד. 

Talmoed 

Na de Tenach (Bijbel) is de Talmoed het belangrijkste boek van het Joodse volk. Het heeft de 

Joden als volk bewaard ook al hadden ze geen land, regering of leger. In goede en slechte 

tijden verschafte de Talmoed de Joden de inspiratie en wijsheid om eeuwen van ballingschap 

te overleven. De Talmoed bespreekt alle aspecten van het Joodse leven en de Joodse wet. 

Het beschrijft de discussies, argumenten en leringen van de Amoraim, de wijzen die enkele 

generaties lang leefden nadat de Mishnah was samengesteld, en die de wetten van de 

Mishnah uitlegden in de Gemara. Mishnah en Gemara vormen samen de Talmoed. 

Naar wat ik geleerd heb is de Talmoed bedoeld om ons te leren kijken met een Joodse bril. 

De discussies van de geleerden over de toepassing van de Torah in bepaalde situaties zijn 

veelal niet afgerond. Je kunt er dus niet zomaar antwoorden vinden, maar een hedendaagse 

rechter kan ze raadplegen om op een Joodse manier te leren kijken naar een kwestie.  

Het is b.v. via de Talmoed dat we weten dat oog om oog en tand om tand betekent dat je 

een vergoeding moet geven aan degene die door jou toedoen gewond is geraakt. En als een 

echtpaar bij het Bet-Din komt om echtscheiding aan te vragen, dan kan het zijn dat de 
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rechters oordelen dat ze psychische hulp moeten vragen om het huwelijk te redden. De 

Torah is bedoeld om Israel een volk te doen zijn van recht en gerechtigheid – mishpaat en 

tzedaqah - en de Talmoed werkt dit uit, zonder direct voor elke situatie pasklare antwoorden 

te geven. 

Anti-semitisme 

Wat was in de afgelopen eeuwen het mikpunt van de RKK? Dat was naast het Joodse volk, 

vooral de Talmoed. Vanaf het moment dat de Talmoed verscheen kwam hij op de lijst van de 

verboden boeken. En gistermorgen, toen ik op internet wilde zoeken naar informatie over de 

Talmoed, verscheen als eerste een website met de naam: de Talmoed ontmaskerd. Dit is een 

boek geschreven door een roomse priester waarin de talmoed vreselijk zwart wordt 

gemaakt. Op de titelpagina staat dat het boek met kerkelijke toestemming is gedrukt. 

Daarna ging ik zoeken naar de schrijver, dat was I.B. Pranaitis, een Russische antisemiet van 

rond de eeuwwisseling die "Master in de theologie en professor in de Hebreeuwse taal was 

aan de keizerlijke kerkelijke academie van de rooms-katholieke kerk" in Sint-Petersburg, 

Rusland. Met de steun van zijn aartsbisschop, publiceerde hij in 1892 een antisemitisch 

traktaat in het Latijn genaamd "Christianus in Talmude Iudaeorum", in Nederlands “De 

Talmoed ontmaskerd”.  

Maar wat gebeurde? Pranaitis werd 20 jaar later zelf ontmaskerd in het proces rond 

Menachem Mendel Beilis in 1912. Beilis werd beschuldigd van het vermoorden van een 

christelijk kind om zijn bloed te nemen voor vermeende Joodse rituelen, en voor Matzah 

voor Pesach. Pranaitis werd opgeroepen als getuige-deskundige om te getuigen van de 

Talmoedische haat tegen christenen, zoals beschreven in zijn boek. Een ambtenaar van de 

politie zei vooraf: 

Het verloop van het proces zal afhangen hoe de onwetende jury de argumenten van 

priester Pranaitis zal waarnemen, die zeker is van de realiteit van rituele moorden. Ik 

denk dat hij als priester in staat is om met boeren te praten en hen te overtuigen. Als 

wetenschapper, die een proefschrift over deze vraag verdedigde, zal hij rekwisieten 

geven aan de rechtbank en het openbaar ministerie, al is er op voorhand nog niets te 

raden. Ik maakte kennis met Pranaitis en ben er vast van overtuigd dat hij de persoon 

is die het probleem kent, waarover hij uitgebreid zal praten... Alles zal dus afhangen 

van de argumenten die priester Pranaitis zal aanvoeren, en hij heeft ze, en ze zijn 

verpletterend voor het jodendom. 

Zijn geloofwaardigheid verdampte echter snel toen de verdediging zijn onwetendheid 

aantoonde m.b.t. enkele eenvoudige Talmoedische concepten en definities, tot het punt 

waarop "velen in het publiek af en toe hardop lachten toen hij duidelijk in de war raakte en 

niet kon antwoorden op een aantal van de vragen van [Beilis'] advocaat". Het relaas van 

Rebekah Marks Costin in Robert Garber's Joden on Trial citeert de belangrijkste uitwisseling 

van het proces die de geloofwaardigheid van Pranaitis vernietigde: 

Vraag: Wat is de betekenis van het woord Choelin [tractaat over kosher slachten]? A: Ik weet 

het niet. 
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V: Wat is de betekenis van het woord Eruvin [beperkingen voor sabbatswandelen]? A: Ik 

weet het niet. 

Vraag: Wat is de betekenis van het woord Yebamot [over familierelaties]? A: Ik weet het 

niet. 

Vraag: Wanneer leefde Baba Batra en wat was haar activiteit? A: Ik weet het niet.  

De laatste vraag "werd fataal toen deze tactvol werd uitgelegd aan de jury. Baba Batra is een 

traktaat van de Talmoed, vrij goed bekend bij geleerden, studenten en veel Joodse leken." 

Het resultaat was dat Beilis niet schuldig werd bevonden. Maar meteen was ook Pranaitis 

gevallen van zijn voetstuk als Talmud-deskundige. Dit alles vond ik op verschillende websites 

en op Wikipedia. Maar zijn antisemitische boek bleef en vindt tot op de dag van vandaag 

veel gehoor bij christenen, maar helaas ook bij mensen in de Hebraic Roots beweging. De 

antichrist heeft hen in de houtgreep. 

 

Anti-chistendom  

Het is door br. H.J. Verwoerd dat ik geleerd heb dat onze strijd tegen de anti-christ ten 

diepste gaat om een keuze tussen de kerk of Israel. En hij leerde ons ook dat de Gemeente 

van Yeshua weer zal worden opgenomen in het volksbestaan van Israel. De gemeente is voor 

de tijd van de ballingschap en bedoeld om het getuigenis van Yeshua te bewaren tot de tijd 

van het herstel van Israel. Maar hij leerde ons ook over “de wortels en de takken van de anti-

christ”. De takken worden door velen wel enigszins gezien, vanwege de fouten in de RKK en 

de macht van de Jezuïeten en andere Roomse organisaties. Maar wie gelooft echt dat het 

Vaticaan dè anti-christ is? Hoe komt dat? Door alle misleiding waarin het ganse christendom 

gevangen zit. Dit zijn de wortels van de boom in de grond. Die zijn onzichtbaar en zeer 

uitgespreid en het vraagt veel arbeid om die allemaal te verwijderen. Denk hierbij aan 

woekerplanten.  

Het is m.n. het ondergrondse anti-christelijke wat onze deelname aan G-ds grote plan in de 

weg staat. Het anti-christelijke zit a.h.w. in onze genen en daar kom je niet makkelijk vanaf. 

Via de Shabbat kwamen we al dichter bij het Joodse volk te staan, en via de Moadim – de 

feesten – nog dichter, daarna de Torah. Toch wacht het nog op een grote doorbraak, en dat 

betreft m.n. het orthodoxe Jodendom met de halachah en feitelijk hun Talmud – hoe kijken 

wij naar de Talmoed. Als wij die barricade mogen slechten dan is de weg vrij voor de 

vervulling van G-ds plan. Het gaat hierbij om onze redding broeders en zusters. Dat vinden 

we in Rom. 11:25-26: Als de volheid der volken binnengaat – dat betekent dat het 

overblijfsel van de Gemeente van Yeshua opgaat in het volksbestaan van Israel - dan zal gans 

Israel gered worden. Gered – waarvan? Wel uit Arma-Geddon. Want vandaag worden twee 

groepen verzameld. Aan de ene kant de volken die zich tegen Jeruzalem zullen keren, en aan 

de andere kant – en nu nog meest onzichtbaar – een overblijfsel uit de volken wat met Judah 

zal optrekken naar Jeruzalem. En om dit overblijfsel tot zijn volheid te brengen – waar Rav 

Shaul het hier over heeft – daarvoor is Joods onderwijs nodig. En ik geloof dat G-d ons 
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daarvoor Messiaanse rabbijnen heeft gegeven. Dan denk ik aan Rabbi Shapira en zijn 

Yeshivat Shuvu. Bij Moshe Rabbenu had het volk onderwijs nodig, maar dat is vandaag weer. 

De vervulling van G-ds plan en de redding van gans Israel wacht op ons broeders en zusters. 

En daarom wil ik jullie allemaal met diepe ernst maar ook met blijde verwachting oproepen 

voor de conferentie in Amsterdam op 16-17 september. Onze G-d roept ons om te kiezen, 

om niet vroom te zijn voor onszelf, maar om een keuze te maken voor of tegen G-ds plan. En 

die keuze gaat dwars door onszelf heen lieve mensen, maar het is wel een keuze tot redding 

van ons en van geheel Israel.  

Dit wil ik jullie meegeven vanuit het boek Dvarim en met name vanwege het woord  ל מ ד - 

lamad, onderwijs. 

Shabbat Chazon 

Vandaag is het Shabbat Chazon, de Shabbat van de visie, vanwege "het visioen" van Jesaja. 

Dat visioen heeft twee verschillende delen: Eerst de visie van vernietiging, maar ook de visie 

van Vernieuwing. Vandaag is het Tisha b'Av en volgende Shabbat is Shabbat Nachamu, 

vanwege Jesaja 40 waar staat: Nachamu Nachamu Ammi – Troost, troost, Mijn volk. Vanaf 

Shabbat Nachamu verandert de maand Av van treurmaand in een maand met perspectief. 

Daarom verandert dan de naam van de maand in “Menachem Av” – wat je kunt vertalen als: 

de troostende Vader! De 7 haftarot lezingen na Tisha bAv beginnen alle met vooruitziende 

vernieuwingen. En dit leidt ons naar de Heilige Dagen, naar Rosh haShannah en naar Yom 

haKippurim, waar het idee van vernieuwing – Shuva/Shuvu – echt op zijn plaats komt. Dus 

als we morgen met onze Joodse broeders meevasten, dan is dat met een weids uitzicht op 

het grote herstelplan zoals de profeten ons leren. Vanuit deze gedachte wens ik jullie allen 

alvast een goede vasten – een Tzom Kal. Ook is er de mogelijkheid om morgen mee te doen 

om 10 uur met een speciaal ochtendgebed bij Shuvu, in het kader van Tisha b’Av.  

Shabbat Shalom. 

Maasbracht, 9 Av 5782 / 6 aug. 2022 

Baruch ben Zvulun 


