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Verborgen tz'daqa
,

Yeshua leert ons dat ons geloofsleven op drie voorwaarden
berust: absolute eerlijkheid, afzien van e1k vertoon en geen on-

'nodige omhaal van woorden.
tTerwijl Yeshua de dageiijkse

Joodse g'dsdienstoefeningen in

ere houdt, oefent

Hij

scherpe

kritiek op aile schijnheiligheid:
,,Ziet toe dat gij uw tz' daqa

(Iiefdadigheid) niet doet voor de
mensen om door hen opgemerkt

te worden; want dan hebt gij
geen loon bij uw Vader, die in de

hemelen

is. Wanneer gij

dan
tz'daqa doet, laat het niet voor u

uitbazuinen, zoals de huiche-

laars doen in de synagogen en op

lde straten, om door de mensen
geroemd te worden. Voorwaar,

',Ik zeg u, zij hebben hun loon
.reeds. Maar laat, als gij tz'daqa
doet, uw linkerhand niet weten
wat uw rechter doet, opdat uw
tz'daqa in het verborgene zij, en
.uw Vader, die in het verborgene
.ziet, zal het u vergelden. En wanrneer gij bidt, zult gij niet zijn als
..de huichelaars, want zij staan
,gaarne in de synagogen en op de
hoeken der pleinen te bidden om
.zich aan de mènsen te vertonen.

Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben
hun loon reeds." (Matityahu .Matthetis 6:1-5). Terwiil Yeshua

.het openbare vertoon

van

.vroomheid verbiedt, beveelt Hij
,het 'stille gebed in het verbor-

gene' aan: ,,Maar gij, wanneer gij

bidt, ga in uw binnenkamer, sluit
uw deur en bidt tot uw Vader in
het verborgene; en uwVader, die
in het verborgene ziet, zal het u

vergelden". (Matityahu

6:6).

Terwijl Hij waarschuwt tegen de
'veelheid van woorden' van de
goyim (heidenen), herinnert Hij

t

aan de alwetendheid van de he-

melse Vader: ,,En gebruikt bij

uw bidden geen omhaal van

woorden, zoals de goyim; want
zij menen door hun veelheid van
woorden verhoord te zuilen worden. Wordt hun niet gelijk, want
G'd uw Vader weet wat gi.j van
node hebt, eer gij Hem bidt. Bidt
gij dan aldus: Avinu shebasha-

mayim, yit'qadash sh'mecha.
Tavo mal'chutecha ye'ase r'tzoncha k'mo vashamayi.m ken ba'aretz. Et-lechem chuqenu ten-lanu
hayom. Us'lach lanu et chovoteinu ka'asher salach'nu gamanach'nu l'chayaveinu. V'al-t'vienu lidei nisayon

ki

im-chalt-

Ki l'cha hamam'lacha v'hag'vura v'hatiferet
l'olmei olamim. Amen! - Onze
zenu min-hara.

Vader die in de hemelen zijt, Uw

naam worde geheiligd; Uw ko-

ninkrijk kome; Uw wi1

ge-

schiede, gelijk in de hemel alzo
ook op de aarde; Geef ons heden
ons dagelijks brood; en vergeef
ons onze schulden, gelijk ook wij
vergeven onze schuldenaren; en

leid ons niet in verzoeking, maar

verlos ons van de boze. Want

Uwer is het Koninkrijk en de
kracht en de heerlijkheid in der
eeuwigheid. Amen! Want indien

gij de mensen hun overtredingen
vergeeft, zal uw hemelse Vader
ook u vergeven; maar indien gij
de mensen niet vergeeft, zal ook
uw Vader uw overtredingen niet

vergeven". (Matityahu 6:?-15).
Yeshua leert ons dus dat ons geloofsleven op drie voorwaarden

berust: geen onnodige omhaal
van woorden, afzien van elk
vertoon en absolute eerlijkheid.
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U kunt hrerop reageren ui,a te. De samenkomsten uan, de ???essiosbe-
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Lijdende Joodse gemeente Beth
Yeshua uinden elke zaterdag om
14.00 uur plaats op de Veluwel,aan 20 te Amsterd.s,:m.

