The Greatness of the Fathers

De grootheid van de Vaters

Parasha: Lech Lecha -  לך לך: "Go out"
Torah : Genesis 12:1-17:27
Haftarah : Isaiah 40:27-41:16
Gospel : Matthew 1:1-17

Sidra: Lech Lecha - לך לך: "Ga naar buiten"
Tora: Genesis 12:1-17:27
Haftara: Jesaja 40:27-41:16
Evangelie: Matteüs 1:1-17

Thought for the Week:
Blessed are You, O LORD, our God and God of
our fathers, the God of Abraham, the God of Isaac,
and the God of Jacob, the great, powerful and
awesome God, God above all, Who performs kind
acts of devotion, and is the Owner of all things,
Who remembers the fathers' acts of devotion, and
brings a Redeemer to their children's children, for
the sake of His Name, with love. (First blessing of
the Daily Prayer)

Gedachte voor de Week:
Gezegend zijt Gij, o HEERE, onze God en God van onze
vaderen, de God van Abraham, de God van Izaak en de
God van Jakob, de grote, machtige en ontzagwekkende
God, God boven alles, Die goedhartige daden van
toewijding stelt, en de Eigenaar van alle dingen is, Die
zich nog de daden van toewijding van de vaders
herinnert, en een Verlosser naar hun kindskinderen
brengt, ter wille van Zijn Naam, met liefde. (Eerste zegen
van het Dagelijks Gebed)

Commentary:
They were not perfect men. Abraham twice called
Sarah his sister rather than rely on God for
protection. He married Hagar rather than wait for
God's promise through Sarah. Isaac proved his
fallibility by turning a blind eye to the wickedness of
Esau. Jacob is remembered for his cunning and
trickery. The consistent story of Scripture is not one
of exceptional men, but an exceptional God. The
Torah tells us their stories so honestly that we are
convinced. We feel we know these men personally.
We learn that even the greatest men of faith were
human. We may take comfort in that, but we must
not forget the unique, spiritual greatness of the
Fathers.
Consider the greatness of the Fathers. When is the last
time God appeared to you? Yet he appeared to the
Fathers again and again. They were prophets, great
prophets. He spoke to them. They heard his voice.
God said to Abraham "Go ye forth," and Abraham
went forth. He said, "Sacrifice for me," and he
sacrificed. He said to Isaac "Stay," and Isaac stayed.
He said to Jacob, "Go back," and he went back.
Whatever He told them to do, they did. For example,
when God told Abraham to sacrifice his son, not only
did Abraham consent, but Isaac too consented to be
sacrificed. Why? Because God willed it.
So precious are the fathers, that God named Himself
after them. He is called the God of Abraham, the
God of Isaac and the God of Jacob. He is never
called the God of Joseph. He is never called the
God of Moses. He is not referred to as the God of
David. He is the God of Abraham, Isaac and Jacob.
The God of our Fathers.
How beloved are our Fathers! When Israel sinned by
making the Golden Calf, God was angry enough with
them to destroy them, but Moses stayed His hand by

Commentaar:
Ze waren geen volmaakte mannen. Abraham noemde
Sara tweemaal zijn zus in plaats van op God te rekenen
voor bescherming. Hij trouwde met Hagar in plaats van te
wachten op Gods belofte door middel van Sarah. Isaac
bewees zijn feilbaarheid door een oogje dicht te knijpen
voor de slechtheid van Esau. Jacob blijft herinnerd voor
zijn sluwheid en bedrog. Het consistente verhaal van de
Schrift is er geen van uitzonderlijke mensen, maar van
een bijzondere God. De Tora vertelt ons hun verhalen zo
eerlijk dat wij overtuigd worden. We voelen alsof we deze
mannen persoonlijk kennen. We leren dat zelfs de grootste geloofsmannen mens waren. Dit kan ons bemoedigen, maar we moeten de unieke, geestelijke grootheid
van de kerkvaders niet vergeten.
Denk aan de grootheid van de kerkvaders. Wanneer
verscheen God voor het laatst aan u? Maar aan de Vaders
verscheen hij opnieuw en opnieuw. Ze waren profeten,
grote profeten. Hij sprak tot hen. Ze hoorden zijn stem.
God zei tegen Abraham: "Ga jij uit," en Abraham trok uit.
Hij zei: "Offert voor mij," en hij offerde. Hij zei tegen Isaac
"Blijf" en Isaac bleef. Hij zei tegen Jakob: "Ga terug," en
hij ging terug. Wat Hij hen vertelde te doen, deden ze.
Bijvoorbeeld; wanneer God Abraham zei zijn zoon te
offeren, niet alleen stemde Abraham ermee in, maar ook
Isaac stemde ermee in opgeofferd te worden. Waarom?
Omdat God het wilde.
Zo kostbaar zijn de vaders, dat God Zichzelf naar hen
noemde. Hij wordt de God van Abraham, de God van
Isaak en de God van Jakob genoemd. Hij wordt nooit de
God van Jozef genoemd. Hij wordt nooit de God van
Mozes genoemd. Hij wordt niet aangeduid als de God
van David. Hij is de God van Abraham, Isaak en Jakob.
De God van onze Vaderen.
Hoe geliefd zijn onze Vaders! Toen Israël zondigde door
het gouden kalf te maken, was God boos genoeg om
hen te vernietigen, maar Mozes hield Hem tegen met
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invoking the memory of the LORD's covenant with
the Fathers. Moses prayed, "Turn from your fierce
anger; relent and do not bring disaster on your
people. Remember your servants Abraham, Isaac
and Israel." God relented on their behalf.
Paul explained it to us in Romans. He was explaining
to the increasingly Gentile, Roman congregations
how it was that the Jewish people remained God's
chosen people even though they had not accepted
the gospel. He said, "From the standpoint of the
gospel they are enemies for your sake, but from the
standpoint of God's choice they are beloved for the
sake of the fathers for the gifts and the calling of God
are irrevocable" (Romans 11:28-29).
The Jewish people are loved on account of the
fathers. How great are your Fathers, O Israel!

te herinneren aan het verbond des HEEREN met de
Vaders. Mozes bad, "bekeert u van uw brandende toorn,
krijg medelijden en brengen geen ramp op uw volk. Denk
aan uw dienaren Abraham, Isaak en Israël." God kreeg
medelijden omwille van hen.
Paulus legde het ons uit in de Romeinenbrief. Hij legde
aan de in toenemende mate niet-Joodse, Romeinse
congregaties uit hoe het kwam dat het Joodse volk Gods
uitverkoren volk bleef, ook al hadden ze het evangelie
niet geaccepteerd. Hij zei: "Vanuit het standpunt van het
evangelie zijn ze vijanden om uwentwil, maar vanuit het
standpunt van de keuze van God zijn ze geliefd omwille
van de vaders want de gaven en de roeping Gods zijn
onherroepelijk" (Rom. 11:28-29).
Het Joodse volk is geliefd op rekening van de vaders.
Hoe groot zijn uw Vaders, o Israël!

© 2011 First Fruits of Zion, Inc. | All Rights Reserved
Printed from: http://ffoz.org/resources/edrash/lech_lecha/the_greatness_of_the_fathers.php

2

