
Die Skriftuurlike Omskrywing van Gehoorsaamheid

Sommige vertolk dat die Torah ons leer dat die pad tot seën deur gehoorsaamheid geskied. Dit is egter nie
noodwendig die geval nie. Die seëninge wat belowe word aan diegene wat die Stem van die Goddelike
Bruidegom sh’ma kan nie deur menslike wesens bewerkstellig word nie – selfs nie deur ‘gehoorsaamheid’
nie. Die rede hiervoor is omdat ‘gehoorsaamheid’ slegs ‘n klein deel is van die vertaling van die Hebreeuse
woord sh’ma. Om te sh’ma beteken nie slegs om ‘gehoorsaam’ te wees nie – dit beteken om in geheel alle
wilskrag oor te gee.

Gehoorsaamheid is soms iets wat iemand doen omdat hy moet, ongeag of hy wil of nie. Mens kan iemand
gehoorsaam selfs sonder enige verhouding – en kan selfs gehoorsaam wees terwyl die een wat gehoorsaam
word gehaat word, of selfs dood gewens word.

Hierdie is een van die hoof verskille tussen om te gehoorsaam en om te sh’ma. Mens kan nie sh’ma sonder
‘n verhouding nie. Mens kan nie sh’ma sonder vertroue nie. Om te sh’ma is om te reageer op die een op wie
jy  vertrou,  om  daardie  persoon  se  leiding  na  te  volg,  om  deel  te  neem  aan  daardie  persoon  se
werksaamhede en om  met volle toegewydheid mens se hart, siel  en krag deur daardie persoon te laat
vervul.

Dus, om te sh’ma is ‘n verbondsreaksie; dit is wat verbondsvennote doen.

Gehoorsaamheid, aan die ander kant, is slegs om te doen wat jy aangesê word. Beweegrede, houding en
verhouding is geensins ter sprake nie.

Gehoorsaamheid,  soos jy  dan kan sien,  gaan  nie om verhouding nie  –  dit  is  uitsluitlik  om persoonlike
belange  te  bespoedig.  Mens  gehoorsaam omdat  dit  in  jou  belang  is.  Wanneer  omstandighede  of
vooruitsigte  verander,  sodat  selfs  ongehoorsaamheid  dalk  in  jou  beste  belang  mag  wees,  sal  mens
ongehoorsaam wees sonder om tweemaal te dink.

Hoe is dit moontlik?

Hoe kan mense  gehoorsaam wees aan die Heilige Een vir etlike jare, om in ‘n oogwink skielik anders te
besluit?

Want, Geliefde, ‘gehoorsaamheid’ is ‘n vleeslike bedrywigheid. Dit is slegs die bron tot die einde – ‘n manier
om iets te bekom [of vry te spring].

Die Hebreeuse begrip van sh’ma is egter nie die bron tot die einde nie. Dit is die einde self.

Ons mag dalk die Heilige Een gehoorsaam om “onder die fontein van seëninge in te kom”, maar ons kan nie
die Heilige Een vir  daardie rede  sh’ma nie.  Ons  sh’ma die Heilige Een, indien wel,  slegs omdat Hy ons
Goddelike Bruidegom is, omdat Hy Homself aan ons openbaar het, ons gekies het en omdat ons alreeds die
wonderlike liefde van God ervaar het, is dit absoluut ondenkbaar vir ons om enigiets anders te doen.

Ons  sh’ma [sowel as  sh’mar (koester, bewaar) en  asah (gehoorsaam, reageer, doen)] die Heilige Een se
opdragte vir ons lewenswyse omdat daardie opdragte bepaal wie ons is en waarvoor ons geskep is.

Ons sh’ma want die musiek van Lied van Liedere (Hooglied) het begin speel en ons Bruidegom het alreeds
ons hand geneem om ons, vasgedruk teen Sy bors, op die dansvloer te neem vir die eerste danspassies.
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Ons sh’ma want ons is een met Hom; wat Hy doen, doen ons.

Soos ‘n hond blaf omdat dit sy geaardheid is,  net so  sh’ma nuwe skepsels  die Stem van hul Goddelike
Bruidegom. Soos dit ‘n hond se geaardheid is om sy gebied en meester te beskerm, sal nuwe skepsels in die
Heilige Een die woorde van die Heilige Een  sh’mar.  Honde grawe gate omdat dit deel  is  van hul wese,
daarom asah nuwe skepsels die Heilige Een se mitzvot [opdragte] en mishpatim [verordeninge].

Dit is nie net ‘n geval van “gehoorsaamheid” nie, geliefde.

Dit is ‘n geval van veranderde geaardheid.

Dit is ‘n geval van verbond.

Dit is ‘n geval van verhouding.

Dit is waarom ons geskape is.

Dit is wie ons is.

Ons lewe, soos jy kan sien, is nie nou meer ‘n eenmansvertoning nie – dit is ‘n liefdesdans tussen twee ten
volle toegewyde vennote.

Hy lei en ons gee gehoor, reageer.

Dit is die wese van ahav [liefde]. Hierteen, Geliefde, is daar geen wet nie.

Wat is die Vrug van Wettiesheid?

Indien ons beweegrede ooit sou verander oor hoe om op die Heilige Een se opdragte te reageer, selfs
gedeeltelik net om te “veroorsaak” dat ons die wonderlike beloftes of seëninge sou kon ontvang; indien ons
sou dink deur net te ‘gehoorsaam’, ons die Heilige Een kon beïnvloed om te kry wat ons wil hê, dan sou ons
onsself op ‘n plek bevind waar ons geensins volledig die drie dinge kon voltooi waarop seëninge sou volg
nie. Hierdie drie dinge is om die Heilige Een se mitzvot en mishpatim te sh’ma [hoor], te sh’mar [luister en
verstaan] en te asah [doen].

Dit is eenvoudig omdat ons die liefdesdans gestop het, deur slegs vooruit te fokus op die seëninge alleenlik;
ons het dus weggebreek het uit die Heilige Een se omhelsing, om maar net weer die eenmansvertoning
voort te sit met musiek wat ons self opmaak – of dalk uit ‘n ander bron kry.

Soos mense op ‘n televisieprogram kort-kort die monitors dophou om hul voorkoms op kamera waar te
neem, net so is die persoon wat gereeld oor sy of haar skouer loer om seker te maak hulle het genoeg
gedoen om te kwalifiseer om seëninge te kan ontvang. So ‘n persoon klop hom- of haarself op die skouer
wanneer hul iets “goeds” gedoen het en raak baie kwaad vir hulself wanneer hulle iets “slegs” doen.

Hierdie  persoon  mis  die  hele  punt  en  gehoorsaamheid  en  waarneming  veroorsaak  dan  frustrasie,
vrugteloosheid en is derhalwe slegs ydel.

Wettiesheid neem oor en wanneer ons uit pas raak met die liefdesdans en alleen dans, volg iets ‘kort op die
hakke’ wat nie van die Heilige Een kom nie.
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Ons begin die Heilige Een veroordeel as wispelturig en dat Hy nie Sy verbond eerbiedig nie.

Ons beskou Sy voorskrifte as ‘n las, as steurend, onnodig.

Ons reken Sy reëls toe aan ‘n ander geslag, ‘n ander era, aan ‘n agterlike en oningeligte mensdom.

Ons soek ‘n ander driegang plan om seëninge te ontvang.

Dit is  wanneer ons voortstorm na die nuutste charismatiese “geloofsprediker”, of “heiligheidsleraar”,  of
“koninkryk-nou” voorstander, of “gawes-van-die-Gees” uitroeper, of “apostolies-profetiese” leierskapmodel,
of “geestelike oorlogvoering” doktrine, of “intredende gebedsgroep”, of “lof-en-aanbiddingsfees” of enige
ander geestelike beweging wat ‘n “doel tot die einde” sou kon bewerkstellig, enigiets wat na waarheid klink
om ons vleeslikheid vir ‘n tydjie te sus, daardie gebeurtenis wat ons so goed in onsself laat voel.

Ons staak die uitreik na die Heilige Een as die reddingsboei.

Wat ons wél navolg, in stede hiervan, is een of ander vorm van deelgenootskap (fellowship) of openbaring
of bediening of heiligheid of lofprysing of voorbidding, of enige tipe “beweging”.

Al hierdie dinge gebeur wanneer ons nie meer ontsag het vir die volle Woord van God nie.

Gevolglik gaan ons, soos ons voorgeslag, dood in die wildernis. Ons vermors ons geestelike voorland en doel
in die lewe terwyl ons stry oor wie se byeenkomste beter is, wie se lofprysing is meer suiwer, wie se gebede
of gebedsmodelle is meer geestelik, wie se openbaring is meer opwindend, wie se stukkie van waarheid is
meer belangrik, wie se bediening is meer geseënd, wie se boodskap dra meer vrug vir ons klein groepie – en
wie is die meeste verantwoordelik vir die agteruitgang van die “gelowiges” in die Heilige Een.

Hou Die Laaste Dans Uit vir My

Iewers is daar egter ‘n Stem wat uitroep na ons.

Iewers is daar antieke paaie wat nog nie geloop is nie. Iewers, vergete in die warboel van ontnugtering en
stormloop van die lewe, die godvresendheid en hoendervel, is die ewigdurende reëls en voorskrifte van die
Heilige Een. Iewers roep Wysheid op straat en sê: “Vandag, as jy maar Sy stem wil hoor, luister en doen,
moenie julle verstand, wil en emosie verhard nie...”

Dit is asof die Skepper-Lewende God vir almal van ons sê: “Hou die laaste dans uit vir My!”

Selah! [wees stil en oordink wat jy gehoor het!]

Rabbi Daniel Rendelman
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