Driejarige Tora Cyclus
In verschillende Messiaanse Gemeentes in Nederland

De wekelijkse parasja
Elke week lezen de Joden een stuk uit de Tora en de profeten. Een mooie traditie waar de apostelen steeds op
terugkomen (in Luk. 4:16-17 en Hand. 13:27, 15:21). Daarom doen we dit in Messiaanse Gemeentes ook. De
ene volgt de jaarlijkse cyclus, de ander de Driejarige Tora Cyclus (DTC).
Wij lezen de Bijbel volgens de DTC. Daarbij lezen we passages uit de Tora, Psalmen, Koningen, Profeten,
Evangeliën en pastorale brieven, die thematisch met elkaar zijn verbonden. Net als de christenen die trouw
bleven aan de héle Bijbel in de vierde eeuw, zoals blijkt uit de Apostolische Constituties (boek I hf. V). De
lezingen vormen samen een geheel: de wekelijkse parasja (meervoud: parasjot).
Driejarige Tora Cyclus
Jezus en zijn apostelen lazen de Bijbel al in een Driejarige Tora Cyclus (DTC). In de vierde eeuw (en in de
jaren tachtig van de vorige eeuw opnieuw) hebben de christenen in het Westen hiermee helaas gebroken, het
Joodse volk brak er mee in de zestiende eeuw. Sinds 2011 zetten Kees en Anneke zich in om Jezus’ manier
van Bijbellezen te herstellen. Ook een aantal Joodse synagoge’s maakt opnieuw gebruik van een DTC.
Goede redenen om de Bijbel in drie jaar te lezen, zijn:
• De mooiste reden is dat we dan de Bijbel net als Jezus lezen, naast de Tora en volgens de bijbelse
feestenkalender en denkwereld.
• Door elke avond een gedeelte (ongeveer een hoofdstuk) te lezen, kunnen we op een rustig tempo
door de Bijbel om gericht te kunnen schatgraven.
• Steeds staan er spannende verhalen, uitbundige lofprijs, stevige verdieping, Evangelie en herderlijke
adviezen naast elkaar. Dat zorgt voor een lage drempel om de Bijbel te lezen, want je hoeft niet eindeloos in het een of het ander te blijven hangen.
• Als we de Bijbel van voor naar achter lezen, missen we steeds het grotere verband. De thema’s wisselen elkaar te snel af, om de verbindingen met andere passages te kunnen zien. Vandaar dat de Tenach vaak wordt gedegradeerd tot een kinderbijbel. In de DTC zorgen we voor een duidelijke verbinding tussen de verschillende passages. Daardoor kunnen we de Bijbel beter leren begrijpen.
Meelezen
Wilt u meedoen? Lees dan rustig de uitleg door die we hieronder geven op de volgende bladzijden. Dan weet
u precies hoe het allemaal werkt, en welke hulpmiddelen er zijn om het lezen van de Bijbel tot een unieke
ervaring te maken, waardoor je er elke dag weer naar verlangt. Dit alles onder leiding van Gods Geest die
ons de Bijbel gegeven heeft door Mozes, de profeten en apostelen te inspireren bij het opschrijven van hun
ervaringen en openbaringen.

Inleiding
Op de website van de auteur (www.keesbloed.nl) kunt u zich inschrijven voor een inleiding op het thema van
de parasja. Daarin vindt u kort (in ongeveer 400 woorden) hoe het thema in de bijbelgedeelten naar voren
komt, en een actuele vraag voor ons als lezer. Op deze vraag kunt u reageren onder de inleiding op de website. De inleiding word u telkens aan het begin van de week toegestuurd per email.
Rooster
In de inleiding vindt u een link naar het Bijbelleesrooster. Dit rooster is opgedeeld in 12 gedeelten, zodat je
per kwart jaar een overzicht hebt om uit te printen en in je Bijbel te leggen. Het ziet er zo uit:
Nr.

Naam

Tora

Psalm

31 L'lavan Gen. 31:22.. 26

Koning

Profeet

Evangelie

Brief

Datum
sabbat

2 Sam. 18:29.. Jer. 30:10.. Joh. 3:22.. Ha. 15:18..

Tisjri (8 okt)

• Kolom 1. Het nummer geeft de opeenvolging aan van de gedeelten uit de Tora. Deze gedeelten worden
sedariem genoemd (enkelvoud seder). Wij zouden ‘hoofdstukken’ zeggen, maar omdat de indeling anders
is dan de indeling in hoofdstukken, spreken we van sedariem. Het nummer telt dus de sedariem van de
cyclus. Dat zijn er 58 per jaar, 174 in totaal. Nummer 31 lezen we op de eerste sabbat van de zevende
maand van het eerste leesjaar.
• Kolom 2. Elke parasja heeft een unieke naam. Deze naam is eenvoudig het eerste Hebreeuwse woord
van de seder, net zoals bij de jaarlijkse cyclus die meestal door de Joodse synagoge’s wordt gevolgd.
Soms is de naam van de jaarlijkse en de driejaarlijkse parasja hetzelfde, als de begintekst overeenkomt. Dit
is het geval bij nr. 1, 7 en 11 (DTC) bijvoorbeeld. Deze komen overeen met de eerste drie Toragedeelten uit
de jaarlijkse cyclus (Beresjiet Gen. 1:1, Noach Gen. 6:8 en Lech Lecha Gen. 12:1).
De namen komen niet altijd overeen. De vierde parasja in de jaarlijkse cyclus bijvoorbeeld is Wajera (Gen.
18:1). In de DTC heet deze parasja echter B’elonei (parasja 17), dat is het tweede woord van de seder. Want
parasja 16 van de DTC heet al Wajera (naar Gen. 17:1).
• Kolom 3-8. We lezen elke dag een gedeelte. De kolommen Tora t/m Brief geven het gedeelte aan dat we
uit dit deel van de Bijbel lezen. We lezen het Tora-gedeelte op zaterdag- of zondagavond (lange sedariem
verdelen we op de beide avonden). De andere gedeelten volgen de dagen van de week, zodat we de Brief
lezen op vrijdagavond.
• Kolom 9. We volgen de Joodse kalender bij het lezen. De datum in deze kolom geeft de gewone westerse
datum van de sabbat. Op de eerste sabbat na elke nieuwe maan staat de naam van de Joodse maand erbij
(zoals in het voorbeeld). De Joodse kalender is niet helemaal
Feest:
Geschal
bijbels, maar geeft wel een indeling in maanden aan die het
meest bijbels is voor een wereldwijde dekking voor heel Israël.
Datum
1 Tisjri (3 okt.)
We hanteren deze kalender totdat Jezus komt om de
Naam parasja
30. Sjoev
Priesterlijke kalender voor het Messiaanse vrederijk in te
stellen. Dit zal samengaan met de definitieve inwijding van de
Tora
Gen. 31:3-21
derde Tempel, omdat de kalender en de Tempeldienst
onlosmakelijk en volmaakt met elkaar verbonden horen te zijn.
Feestrol
Jona 1
Feestdagen
Voor de feestdagen geven we naast het gewone rooster ook een
feestrooster uit zoals hiernaast is te zien. Dit is bijgevoegd bij elk
eerste en derde kwart van elk leesjaar. In het voorbeeld laten we
seder nummer 30 zien, de seder die wordt gelezen op de Dag van

Koning

2 Sam. 19:9-23

Profeet

Micha 7:9-20

Evangelie

Joh. 14:5-20

Geschal. De lezingen zijn nu niet over de week verdeelt, maar worden achter elkaar (of verdeeld over de dag)
op de feestdag zelf gelezen. Hiervoor onderbreken we de wekelijkse voortgang.
Parasja bestuderen
Wekelijks worden door verschillende messiaanse gemeenten bijbelstudies uitgegeven bij de DTC. Deze
worden net als de inleiding op het thema, aan het begin van de week verstuurd, of uitgedeeld in de gemeente.
Zo kunnen ze een leidraad vormen bij het lezen van de bijbelgedeelten van de week. Deze bijbelstudies zijn
door Kees Bloed (die het hele project DTC aan- en uitvoert) geschreven en samengesteld. Hierin vindt u een
overzicht, een thema, een targoem, een commentaar en verdiepingsvragen.
Overzicht
Bovenaan de Parasja-studie staat een overzicht:

De naam van de seder staat bovenaan. Het nummer van de parasja en de vertaling van de naam staat links, de
Joodse en reguliere datum van de sabbat rechts, de lezingen van de week eronder. In de Immanuël gemeente
te Alblasserdam (zie colofon) wordt elke week een quiz gegeven over deze bijbelgedeelten.
Thema
Onder het overzicht van de parasja staat het thema dat alle passages met elkaar verbindt. Tussen haakjes
staan de verzen waarin je het thema kunt herkennen. Deze verzen kunnen ook gebruikt worden om tijdens de
dienst voorgelezen te worden. Je hebt dan een samenvatting van heel de parasja, waaruit het verband
duidelijk genoeg blijkt. Soms is het verband wat minder goed te zien, meestal doordat de bijbelse manier van
denken wat wennen is af en toe. Na verloop van tijd zul je merken dat je het verband steeds beter leert zien.
Targoem
Onder het thema vindt je een Targoem. Dat is een skopos-vertaling (kijk-vertaling) van ongeveer 10 verzen.
Een kijkvertaling is een weergave van de Hebreeuwse tekst in het Nederlands, op een zo Hebreeuws
mogelijke wijze. De Hebreeuwse details en context worden mee vertaald, zodat we een completer beeld
krijgen van de passage. Ongeveer op die manier werd de Tora ook in het Aramees vertaald door de rabbi’s in
Jesjoea’s tijd. Deze vertalingen van de Tora heetten Targoemiem, vandaar deze naam.
Commentaar
Op de vertaling volgt een stuk commentaar. Dit commentaar is slechts één van de ‘zeventig’ gezichten die de
Tora heeft. Het is dus niet de bedoeling om dit te lezen als de enige ware uitleg!
Verdiepingsvragen
Aan het eind van de parasja-studies vindt u telkens zes vragen, één voor elk bijbelgedeelte. Deze kunt u voor
uzelf proberen te beantwoorden, maar u zult merken dat het geen eenvoudige vragen zijn. Je hebt elkaar
nodig om de geheimen van de Tora te kunnen ontdekken. De vragen zijn dus bedoeld om in gemeenschap
verder te kunnen bestuderen. Op ons blog kunnen we ook digitaal met elkaar in discussie over de vragen van
de week.

De Tora moedigt de interactie aan door samenkomsten voor te schrijven op de feesten van JHWH (Lev. 23).
Wanneer mensen samenkomen om Tora te bespreken en te beleven, is geestelijke groei het resultaat en kan
God grote dingen gaan doen in de levens van de deelnemers.
Meer weten?
Meer weten over hoe er in Jezus’ tijd werd Bijbel gelezen en over het ontstaan van de driejaarlijkse cyclus?
Op de website kun je kennismaken met het hele project. Er is bijvoorbeeld een overzicht te vinden van de
uitgangspunten voor het rooster. Ook kun je hier de aanbevelingen vinden van diverse Nederlandse
professoren en predikanten, zoals de voorzitter van Stichting Pardes: Marcel Poorthuis en de Tora-predikant
van de PKN Wilken Veen.
Het complete rooster, en al het onderzoek met alle bronnen zal in zijn geheel worden gepubliceerd in een
boek. Daarnaast willen we alle parasja studies gebundeld uitgeven. Daar hopen we in 2018 aan te beginnen.

Ondersteuning
Kees en Anneke werken wekelijks enkele volle dagen aan dit project. Zonder hun inzet zou de DTC in
Nederland niet gelezen worden. Maar zonder de gevers zouden zij zich er niet voor kunnen inzetten. We zijn
God dan ook dankbaar dat sommige lezers ons met gebed en financiële middelen willen ondersteunen zodat
wij onze roeping kunnen volgen. Wilt u ons ook ondersteunen voor 10 euro per maand of meer? U kunt
uw (maandelijkse) investering overmaken op het rekeningnummer van Sjemajah. Het nummer is IBAN:
NL76 INGB 00072 31 360 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Sjemajah, onder vermelding van ‘DTC’.
Als u belastingvrij wilt geven, kan dat via het rekeningnummer NL48 INGB 00094 37 838 (BIC:
INGBNL2A) t.n.v. de Immanuël Gemeente. Deze gemeente heeft de ANBI status.
Belangrijk: stort je gift in dit geval onder vermelding van ‘Kees en Anneke Bloed, DTC’.
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In De Havenkerk, Ieplaan 9, 2951 CB Alblasserdam, om 10.30 uur

Messiaanse gemeente Tesjoeva te Emmeloord

www.tesjoeva-gemeente.nl
Wees welkom in onze samenkomsten om de parasja te bestuderen:
Elke 1e, 3e en 4e sjabbat van de maand om 10.00 uur
Buurthuis 'de Erven', Amstelland 2 te Emmeloord

Messiaanse huisgroep in Putten

Samenkomsten aan de Goorsteeg 17
Neem contact op met Beppy Bloed via fambloed@filternet.nl

