
Schriftlezingen Shabbat Ki Teetsée - 'wanneer u uittrekt' - 5782 (10-09-2022)  
TORAH: (Deuteronomium 21:10-25:19.)	Deuteronomium 23:3-6;


‘Een Ammoniet of Moabiet mag niet in de gemeente van de HEERE komen; zelfs hun 
nakomelingen van de tiende generatie mogen tot in eeuwigheid niet in de gemeente van 
de HEERE komen,

vanwege het feit dat zij u onderweg niet met brood en water tegemoetgekomen zijn toen 
u uit Egypte wegtrok; en omdat hij Bileam, de zoon van Beor, uit Pethor in Mesopotamië, 
tegen u ingehuurd heeft om u te vervloeken.

De HEERE, uw God, echter wilde niet naar Bileam luisteren, maar de HEERE, uw God, 
heeft de vloek voor u in een zegen veranderd, omdat de HEERE, uw God, u liefhad.

U mag de vrede en het goede voor hen niet zoeken, al uw dagen, tot in eeuwigheid.’




Haftarah: Profeten. (Jesaja 54:1-10). 	 Ruth 1:1-22;

‘In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood 
was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling 
in de vlakten van Moab te verblijven, hij, zijn vrouw en zijn twee zonen.

De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn 
twee zonen Machlon en Chiljon, Efrathieten uit Bethlehem in Juda. 

En zij kwamen in de vlakten van Moab en bleven daar.

Elimelech, de man van Naomi, stierf, en zij bleef achter met haar twee zonen.

Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam 
van de andere Ruth. En zij bleven daar ongeveer tien jaar.

En die twee, Machlon en Chiljon, stierven ook. Zo bleef de vrouw achter, zonder haar 
twee zonen en zonder haar man.

Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakten van 
Moab, want zij had in het land Moab gehoord dat de HEERE naar Zijn volk omgezien had 
door hun brood te geven.

Daarom trok zij weg uit de plaats waar zij geweest was, en haar twee schoondochters 
gingen met haar mee. Toen zij op weg gegaan waren om terug te keren naar het land 
Juda, zei Naomi tegen haar twee schoondochters: Ga heen, keer terug, ieder naar het 
huis van haar moeder. Moge de HEERE jullie goedertierenheid bewijzen, zoals jullie die 
bewezen hebben aan hen die gestorven zijn, en aan mij.

Moge de HEERE jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. 

Toen zij hen kuste, begonnen zij luid te huilen.

En zij zeiden tegen haar: Voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk.

Maar Naomi zei: Keer terug, mijn dochters! Waarom zouden jullie met mij meegaan? 

Heb ik nog zonen in mijn lichaam, die jullie tot mannen zouden kunnen worden?

Keer terug, mijn dochters! Ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. 

Al zou ik zeggen: Ik heb hoop, en al zou ik zelfs in deze nacht een man hebben, ja zelfs 
zonen baren, zouden jullie dan wachten tot zij groot geworden waren? Zou dat jullie er 
dan van weerhouden om een man te hebben? Nee, mijn dochters, want het is voor mij 
veel bitterder dan voor jullie: de hand van de HEERE is tegen mij uitgestrekt.

Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth 
klampte zich aan haar vast.

Daarom zei zij: Zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. 
Keer ook terug, je schoonzuster achterna.

Maar Ruth zei: Dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan, bij u 
vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan, en waar u overnacht, zal ik 
overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God.

Waar u sterft, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De HEERE mag zó en nog 
veel erger doen: voorzeker, alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u.

Toen zij zag dat zij zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield zij op tot haar 
te spreken.

Zo gingen zij samen verder, tot zij in Bethlehem kwamen. En het gebeurde, toen zij 
Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad over hen in rep en roer raakte, en de vrouwen 
zeiden: Is dit Naomi?

Maar zij zei tegen hen: Noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft 
mij grote bitterheid aangedaan.

Ík ging vol weg, maar de HEERE heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi 
noemen, nu de HEERE tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan 
heeft?

Zo keerde Naomi terug, en met haar Ruth, de Moabitische, haar schoondochter. 

Zij keerde uit de vlakten van Moab terug. En zij kwamen in Bethlehem, aan het begin van 
de gersteoogst.’




Nehemia 13:1-9;


‘Op die dag werd er voorgelezen uit het boek van Mozes voor de oren van het volk. 
Daarin werd voorgeschreven bevonden dat een Ammoniet of een Moabiet tot in 
eeuwigheid niet in de gemeente van God mocht komen,

omdat zij de Israëlieten niet met brood en water tegemoetgekomen waren, en men Bileam 
tegen hen had ingehuurd om hen te vervloeken; onze God had de vloek echter veranderd 
in zegen.

Het gebeurde, toen zij de wet hoorden, dat zij alle mensen van allerlei herkomst 
afzonderden van Israël.

Hiervóór had Eljasib, de priester die aangesteld was over de kamers van het huis van 
onze God, en die verwant was aan Tobia, een grote kamer voor hem gemaakt; daar 
brachten zij vroeger steeds het graanoffer, de wierook, de voorwerpen, de tienden van het 
graan, van de nieuwe wijn en de olie – overeenkomstig het gebod voor de Levieten, de 
zangers en de poortwachters – en het hefoffer voor de priesters.

Toen dit alles plaatsvond was ik niet in Jeruzalem, want in het tweeëndertigste jaar van 
Arthahsasta, de koning van Babel, moest ik bij de koning terugkomen, maar na verloop 
van dagen kreeg ik weer verlof van de koning.

Toen ik in Jeruzalem aankwam, kreeg ik inzicht in het kwaad dat Eljasib ten behoeve van 
Tobia gedaan had, door een kamer voor hem te maken in de voorhoven van het huis van 
God.

Dit was volstrekt kwalijk in mijn ogen; daarom wierp ik al het huisraad van Tobia uit de 
kamer naar buiten.

Ik zei dat ze de kamers moesten reinigen, en ik liet de voorwerpen van het huis van God 
daar terugbrengen, met het graanoffer en de wierook.’


Brit Chadashah: Nieuwe verbond. 	  Efeze 2:13-16;


‘Maar nu, in Jeshua de Messias, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van de 
Messias dichtbij gekomen.

Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die 
scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, 
namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in 
Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en opdat Hij die 
beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap 
gedood heeft.’


