
Liturgie morgendienst -C   
Emmen, 4 oktober 2015
Thema: Simchat Thora
Israëlzondag 

Votum

Zegengroet: Genade voor u en vrede, van God onze Vader en van de Heer 
Jezus Christus. [amen]

Openingslied: Psalm 100:1-4 

Verootmoediging/schuldbelijdenis: stilte ter overdenking, dan zingen: 
Gezang 156

Genadeverkondiging voorlezen, dan zingen Psalm 32:1

Gebed

Kindermoment: Simchat Thora, filmpje http://www.schooltv.nl/video/simchat-tora-het-feest-
van-de-tora-de-vreugde-der-wet/ 

Zingen: Psalm 119:2,40

Bijbellezing: Psalm 19

Preek

Amenlied: Psalm 19:3,4

Dankgebed en voorbede

Thoralezing, gevolgd door 'acclamatie' (zie aparte tekst, hieronder)

Zingen: Psalm 19:5,6

Inzameling van de gaven

Slotzang: LvdK 434:1,2,4,5

Kaddisj lezen (zie aparte ppp)

Zegen: De genade van de Here Jezus Christus en de liefde van God en de 
gemeenschap van heilige Geest zij met u allen!
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Acclamatie na de lezing van de Thora
(hardop uit te spreken door de gemeente):

Dit is de Thora die Mozes aan Israël voorhield;
Zij is de boom des levens voor hen die haar vasthouden; 
die haar hooghouden zijn gelukkig.
Haar wegen zijn lieflijke wegen en al haar paden zijn vreden.
Lengte van leven is in haar rechterhand, 
in haar linkerhand rijkdom en eer.
De HERE had er behagen in om – ter wille van zijn gerechtigheid –
de Thora groot en heerlijk te maken.

(naar Spreuken 3:16-18 en Jesaja 42:21)
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Preek n.a.v. Psalm 19 Simchat Thora (vreugde van de wet)
Emmen, Israëlzondag 4 oktober 2015

Kidsmoment: filmpje laten zien over Simchat Thora – http://www.schooltv.nl/video/simchat-tora-
het-feest-van-de-tora-de-vreugde-der-wet/ 
Zingen: Psalm 119:2,40

Preek
Volk van God, geliefde gemeente van Messias Jezus
br/zr jonger of ouder, welkome gast, luisteraar/kijker thuis,

[dia1] Zie jij je zelf al ronddansen met de wet? Dansen met de Bijbel?

Misschien heb je net wel met verbazing naar dat filmpje zitten kijken. 
En vind je het maar raar – dansen ok, maar dan niet met zo'n boekrol!
Wat bezielt die Joden om dat zo te doen, zo te beleven?

Misschien vind je het sowieso ver van je afstaan, wat we net lazen in Psalm 19.
[dia2] De wet die begeerlijker is dan goud?
Als ik mocht kiezen...
De wet die zoeter is dan honing?
Nou...

Juichen voor de wet? Dansen met de wet?
De wet is eerder lastig. Beperkend.
Al die regels altijd...
Daar ben je helemaal niet zo blij mee.

Waarom zijn die Joden wel blij met de wet?

Nou, probeer je je 's voor te stellen dat er geen wet is, dat er geen regels 
zijn. [dia3]
In het verkeer bijvoorbeeld – eerst denk je van: lekker makkelijk: geen verkeersborden, geen 
verkeersregels, geen stoplichten enzo...
Of bij het sporten – ook zo fijn: geen lijnen op het veld, geen doel, iedereen die een andere kant 
oploopt...
Het lijkt misschien wel aantrekkelijk, maar het kan natuurlijk helemaal niet.
Zonder regels wordt het een chaos.
Zonder regels kun je niet samenleven. 
Niet veilig over de weg. Niet sporten.
Regels zijn nodig. Je hebt richtingwijzers nodig.
Iemand die zegt: je moet die kant op. Dat is je doel. En zo kom je er.
Zo was het volk Israël net bevrijd uit de slavernij van Egypte, onderweg door de woestijn, naar het 
beloofde land.
En juist in die chaos wijst de HERE de weg: daar moet je heen. Zo moet het. Dan gaat het goed. 
Dan kom je bij je doel.
Geen wonder dat het volk daar blij mee was.
Met die leiding van JHWH voelden ze zich als [dia4] een vis in het water.
Vis – water.
Ja, inderdaad: een vis is gebonden aan het water. 
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In zekere zin dus beperkend. Buiten het water gaat de vis dood, is er geen leven.
Maar in het water – heerlijk!
Zo voelt het als God je de weg wijst – als een vis in het water.

[dia5] Daarom dansen de Joden met de wet.
Vieren ze simchat thora – de vreugde van de wet.
Is die wet voor hen begeerlijker dan goud.
Zoeter dan honing...

Hoe kan het, dat dat in onze beleving juist zo anders is? 
Dat het zover van ons afstaat?
Hoe kan het dat we juichen voor een voetbalwedstrijd heel gewoon vinden, en dansen op een 
bruiloft ook nog wel aardig, maar als het dan om geloof gaat, om de HERE, om de wet – dat we ons
dan inhouden? En amper uit de stoel komen?
Amper ook emotie durven laten zien?

We lezen het wel, horen het ook wel, maar het raakt ons niet echt.
Het is niet hoe wij het beleven:
[dia6] de wet van de HERE is volmaakt – levenskracht voor de mens;
[dia7] de richtlijn van de HERE is betrouwbaar – wijsheid voor de eenvoudige;
[dia8] de bevelen van de HERE zijn eenduidig – vreugde voor het hart;
[dia9] het gebod van de HERE is helder – licht voor de ogen...

Eigenlijk raakt hoe de Psalm begint je meer.
[dia10] De schepping. De natuur. De hemel – het uitspansel.
Dat brengt je tot verrukking, en kan je ontroeren.
Zo'n bloedrode maan. Die immense sterrenhemel.
Het uitzicht vanaf een hoge berg – majestueus!
Imponerend. Zo prachtig!
En heerlijk ook [dia11] die zon – die warme stralen – het maakt je blij, gelukkiger.
Daar hebben we meer mee – ook al spreekt het taal zonder woorden.
Dat raakt de mens van tegenwoordig, spiritueel.
Iets van religieus besef, van 'dat er meer moet zijn', misschien ook van God.
Maar dan doet de Psalm iets wat je mensen ook wel kwalijk kan nemen: zit je net op een prachtige 
plek te genieten van al dat moois om je heen – die rust, die stilte – zo mooi, zo heerlijk – komen er 
een paar gasten aan die lawaai gaan zitten maken... Weg is abrupt dat hogere, dat mooie, dat 
schone...
Eigenlijk is de overgang in de Psalm net zo abrupt. 
Het verbreekt de goddelijke stilte. Het gaat opeens praten, woorden zeggen die je wel verstaat, je 
aanspreken over [dia12] een wet – regels – richtlijnen.... 
Weg is de betovering... je staat weer met beide benen op de grond...

De schepping brengt je in verrukking, de wet eerder in verzuchting...
Dat is toch wel zo ongeveer ons gevoel...

[dia13] De bevelen van de HERE zijn eenduidig – vreugde voor het hart...

Kijk – [dia14] dan is toch hoe die Joden met de wet dansen, veel meer de beleving van de Bijbel, 
dan hoe wij dat doen!
Simchat Thora – vreugde van de wet.
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Dat is bij de Joden een feest.
Na het loofhuttenfeest (afgelopen week door de Joden gevierd) worden de hutjes op het dak of in 
de tuin weer leeggehaald en afgebroken. 
Maar nog één dag wordt er feest gevierd, de 8e dag - Simchat Thora, vreugde van de wet.

[dia15] Op het grote plein bij de Klaagmuur in Jeruzalem verzameld zich een grote menigte 
mensen, die bijeen stromen uit de nauwe straatjes van rondom.
Iedereen is feestelijk gekleed – feestkleren aan! 
Mannen meestal ook nog gehuld in de gebedsmantel. 
Sommigen hebben een wetsrol in de hand.
Er wordt gedanst en gezongen. 
Wat opvalt: ze stralen intense vreugde uit, ze zijn oprecht blij. [dia16]
En ze betrekken ook anderen graag erbij – als je niet oppast dans je zo mee in de kring! Maakt niet 
uit hoe je eruit ziet!
Alom vrolijkheid, handgeklap, muziek.
Ook kinderen; snoep krijgen ze en delen ze uit. Zoet en lekker. 
Want zoet zijn de woorden die uit Gods mond komen! Zoeter dan honing...
Wat ze zingen? De thora is een levensboom, een bron van wijsheid, een school van shalom – vrede.
Uitbundige vrolijkheid – je krijgt zin om mee te doen!
En dat allemaal vanwege de wet van God...

Wanneer heb jij voor het laatst (of het eerst) gedanst om de wet van God?

[dia17] De wet van de HERE is volmaakt – levenskracht voor de mens...

Misschien goed om nog iets meer te zeggen over dat woord thora.
Het wordt vaak vertaald met 'wet', maar het is nadrukkelijk meer.
En het wordt door Joden zeker anders beleefd dan hoe wij tegen 'wet' aan kijken.
[dia18] Thora is aanwijzing, richtlijn.
Gegeven om dicht bij God te blijven, om vrij te blijven – als een vis in het water!
Het zijn niet alleen regels, ook verhalen die vertellen van de grootheid en trouw van God.
Ze doen een appel om de rechte weg te gaan.
Thora brengt troost in ellende, hoop in moedeloosheid, en geluk waar gevaren dreigen.
Doel van thora is menselijke waardigheid, heiliging van het dagelijks leven, verbetering van de 
wereld.
Israël is met de thora 'getrouwd', en zoals en goed huwelijk niet een knellende band is maar iets 
van grote vreugde, zo is dat met de wet ook.
De thora omvat de [dia19] eerste vijf boeken van de Bijbel, de 'boeken van Mozes'. 
(In andere landen hoor je bijvoorbeeld wel dat Exodus 2 Mozes is en Numeri 4 Mozes.)
De thora is de ruggengraat van het joodse leven: lees-, leef- en studieboek bij uitstek. 
Liefdesgeschenk van de Eeuwige; boek van zijn daden, barmhartig en genadig.

Deze thora wordt al eeuwen lang in de meeste synagoges elk jaar voorgelezen: als een cyclus. 
Mooi: [dia20] de thora als je levenscyclus!
Zoals de zon het is van de dag, zo is de thora dat van het jaar: aan het ene einde komt hij op, aan 
het andere voltooit hij zijn loop, niets blijft voor zijn gloed verborgen...
Rond het loofhuttenfeest heeft men de thora uit. Maar dan lezen ze niet verder in Jozua, nee, ze 
beginnen opnieuw met 1 Mozes: Genesis. 
De lezer van het laatste stukje uit 5 Mozes (Deuteronomium) wordt chatan thora genoemd = 
bruidegom van de wet. En de lezer die met Genesis begint heet chatan beresjiet – bruidegom van 
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het begin. 
Bruidegom – want de wet wordt gezien [dia21] als dochter van God, bij de Sinai met Israël gehuwd,
en via Israël als bruidsschat aan de hele wereld gegeven.
Als je zo naar de wet kijkt – als liefdesgeschenk, als bruidsschat – dan kan het inderdaad warme en 
bewogen gevoelens oproepen.
Vandaar de uitbundigheid van het feest.

Dat is iets wat we van de Joden kunnen leren.
Dat maakt ook dat dit volk zo anders is dan alle andere volken.
Zoals in Romeinen 9:4 staat [dia22]…de Israëlieten, die God als zijn kinderen heeft aangenomen, en
aan wie Hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet, de tempeldienst en de beloften heeft geschonken;
het volk dat van aartsvader Abraham afstamt en waaruit Christus is voortgekomen...
Van welk ander volk op aarde kan je zoiets zeggen?!
Hoe je het ook wendt of keert, het Joodse volk is en blijft speciaal, anders dan Eskimo's of Papua's.
En dat maakt het verdriet alleen maar intenser, dat op dit moment nog zoveel Joden voorbij gaan 
aan Jezus Messias.
Ze leven zo dicht bij JHWH, zo nauwgezet bij de thora, en dan toch...
Laat ons dat net zoveel pijn doen als het Paulus deed: [dia23] Ik ben diepbedroefd en wordt 
voortdurend door verdriet gekweld, omwille van mijn volksgenoten... (Romeinen 9:2,3).
Laten we aanhoudend voor dit volk bidden, dat door de werking van de heilige Geest de bedekking
van hun hart mag vallen.
Steun de evangelieverkondiging onder de Joden, hier in Nederland en daarbuiten.
Maar zending is het niet, zoals helaas wel onze Synode onlangs heeft uitgesproken. 

[dia24] Want simchat thora kunnen wij van de Joden leren; vreugde van de wet.
Van de Joden leren hoe zo'n groot geluk de wet is. 
Van hen leren hoe zo'n bruidsschat dat is. 
En er vrolijk van worden. Dankbaar voor zijn. Dansen met de wet!

Als we dat samen (yachad) doen – dansen met de wet – dan kunnen (en willen!) Joden ook eerder 
iets van ons leren.
Dan mogen zij ontdekken dat Jezus Messias de thora niet heeft afgeschaft, maar vervuld.
Dat dankzij Jezus Messias de thora ons nog wel de weg wijst, maar niet meer kan veroordelen. 
Dat we niet gered worden door ons aan de thora te houden, maar dat we gered zijn – echt vrij! En 
omdat we vrij willen blijven, de geboden van Jezus doen.
[dia25] Leven in de vrijheid van Jezus!

Dat dankzij Jezus dat verlangen van Psalm 19 – Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij 
van mijn verborgen zonden – dat die vrijspraak nu ook rechtsgrond heeft gekregen: Jezus Messias 
is de verzoener van onze schuld en zonde. 
Zijn offer aan het kruis was daarvoor voor eens en altijd voldoende.
Dan kun je pas helemaal 'uit je dak gaan' met simchat thora, dan vier je de diepste betekenis van 
de vreugde van de wet.
Joden en heidenen tezamen.

Amen
[dia26]
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