
Hallelu-JaH!Hallelu-JaH!

Jeshu‘a: het gewichtigste van 

de Torah is: …

„Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, 

jullie huichelaars, want jullie geven tienden 

van de munt, de dille en de komijn en jullie 

hebben het gewichtigste van de Torah

verwaarloosd: het recht en de barmhar-

tigheid en de trouw. Dit moest men doen 

en het andere niet nalaten.”

Mattit-Jahu 23: 23

Hallelu-JaH!Hallelu-JaH!

Jeshu‘a: het gewichtigste van de 

Torah is: …

„Wee jullie, schriftgeleerden 

en Farizeeën, jullie huiche-

laars, want jullie geven tien-

den van de munt, de dille en 

de komijn en jullie hebben het

gewichtigste van de Torah

verwaarloosd: het recht en 

de barmhartigheid en de

trouw. Dit moest men doen 

en het andere niet nalaten.”

Mattit-Jahu 23: 23

Waaronder lijden 
mensen in deze wereld 
veel?

onrecht

onbarmhartigheid

ontrouw

recht, barmhartigheid 
en trouw zijn zeldzaam!

Hallelu-JaH!Hallelu-JaH!

drie woorden van Jeshu‘a:

Griekse, met corresponderende Hebreeuwse termen 

recht - krisis - mishpat (van: een deksel op een 
waterput): onderscheid, voorzorg, gestelde grens, 
recht, beschermende maatregel;

barmhartigheid - eleos - chesed (van: toegang tot 
de Boom des Levens): genade, goedertierenheid;

trouw - pistis - ’emunah/’emeth (van: een moeder 
voor haar kinderen): trouw, steun, waarheid.

in het Eerste Testament  – o.a. Psalm 89: 2-3, 14, 25, 34, 50 

karakteristiek voor God JaHUaH Zelf 
en daarmee voor allen die bij Hem willen horen

Hallelu-JaH!Hallelu-JaH!

uit Psalm 25

6 Zajin Gedenk Uw barmhartigheden, JaHUaH, en Uw 
goedertierenheden, want die zijn van eeuwigheid.

7 Chet De zonden uit mijn jeugd en mijn overtredingen –
gedenk die niet; overeenkomstig Uw goedertieren-
heid gedenk’ U mij, omwille van Uw goedheid, 
JaHUaH!

8 Tet Goed en oprecht is JaHUaH; daarom zal Hij 
zondaars begeleiden in de weg.

9 Jod Hij zal de ootmoedigen doen treden in de bescher-
mende maatregel, en Hij zal de ootmoedigen Zijn 
weg onderwijzen.

10 Kaph Alle paden van JaHUaH zijn goedertierenheid en 
waarheid/trouw, voor degenen die Zijn verbond en 
Zijn getuigenissen bewaren.

‘


