Joods Messiaanse Gemeente '' Beit Nitzachon''

Parasha:  ויראWajera – en Hij verscheen
Wat doe je als JHWH bij jou op bezoek komt......?
Parashat Shevoea – wekelijkse Schriftlezing
Torah: Bereshiet 18:1-22:24
Haftarah: Melechiem beth 4:1-37
B'rit HaGhadasha: Mattay 11:25-28
''Alles is aan mij overgeleverd door mijn Vader en niemand kent de Zoon, behalve de Vader. Ook
kent niemand de Vader behalve de Zoon en degene aan wie de Zoon hem wil openbaren.
(Mattay 11:27)''
''Geen mens heeft ooit Elohim gezien. De eniggeboren van Elohiem, die in de boezem van zijn
Vader is, heeft hem verklaard.(Jochanan 1:18)''

1. Inleiding
De sidra van deze week bezit een aantal mysteries die enkel verklaard kunnen worden
door Yeshua haMashiach. Hij is het antwoord op alle vragen rondom JHWH! De parasha
van deze week begint als volgt:
וירא אליו יהוה באלני ממרא והוא ישב פתח־האהל כחם היום
Wajera elaw JHWH b'eloené mamre w'hoe joeshev petah haohel k'chom hajom.
JHWH verscheen opnieuw aan hem, bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat hij in de ingang
van zijn tent. (Bereshiet 18:1)

Avraham had JHWH al eerder ontmoet (Bereshiet 17:1-27) en dit betekend dat Avraham
bekend was met JHWH. Er staat in echter niets beschreven over het vertoon van JHWH.
Enkel de woorden van Elohim staan opgeschreven en de beloften van JHWH naar
Avraham worden hierin bevestigd. In Bereshiet 18 zien we iets van de vertoning van
JHWH aan Avraham: '' Toen hij opkeek , zag hij even verderop plotseling drie mannen staan.
Onmiddellijk snelde hij de tent uit , naar hen toe. Hij boog diep en zei: JHWH, wees toch zo goed uw dienaar
niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor uw laten halen zodat u uw voeten kunt wassen wassen, maak
het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. (Bereshiet 18:2-4)'' Avraham ziet JHWH in de vorm

van een persoon en snelt naar hem toe. Hij nodigt JHWH uit en vraagt of JHWH zijn gast
wil zijn. Dit is een zeer bijzondere situatie........ Avraham ziet JHWH maar hij sterft niet.
Zoals wij met elkaar omgaan gaat Avraham met JHWH om en Hij (JHWH) wordt
gevraagd of Hij als eregast plaats wil nemen in de tent van Avraham. De schrift verklaard
heel duidelijk...... niemand heeft Elohim ooit gezien (Jochanan 1:18). De Torah maakt nog een
ander fenomeen duidelijk: ''Hij zeide verder: Gij zoudt Mijn aangezicht niet kunnen zien; want Mij zal
geen mens zien, en leven. (Shemot 33:20)'' En toch mogen wij weten dat het mogelijk is om een
ontmoeting met JHWH te hebben, de gehele Bijbel staat er vol mee. JHWH openbaart zich
keer op keer aan Jisraeel of aan zijn dienaren en deze personen sterven niet! We lezen in
de Torah:
שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה ׀ אחד
''Luister, Jisraël: JHWH, onze Elohim, JHWH is de één! (D'wariem 6:4)
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De Rabijnen geven erg interessant commentaar op het sh'ma..... We kunnen dit
commentaar lezen in de Zohar: "Hoor o Jisraeel, JHWH Eloheinoe, JHWH is één. Deze drie zijn één.
Hoe kunnen de drie namen één zijn? Enkel door gewaarwording van geloof: in de openbaring van de Roeach
haKodesh, door het waarnemen met verborgen ogen alleen. Kom en zie het mysterie van het woord JHWH:
Er zijn drie stappen, een ieder hen is een individu: nochtans zijn zij één, en ze zijn zo met elkaar verbonden
dat ze niet van elkaar gescheiden kunnen worden. De eeuwige gezalfde is geopenbaard door drie personen,
die samen één zijn, en deze drie zijn alle verheven. De eeuwige wordt geopenbaard door drie. Omdat de
andere lichten die uit hem voortkomen in drieën zijn verdeeld. Maar hoe kunnen drie namen één zijn? Zijn
zij werkelijk één omdat wij hem één noemen? Hoe drie één kunnen zijn kan alleen begrepen worden door de
openbaring van de Roeach hakodesh.'' (The Zohar, Vol. III page 134 English edition – Nederlandse vertaling)

De Rabbijnen discussiëren hier over de openbaring van JHWH en het mysterie van zijn
éénheid. Zij verklaren dat deze éénheid enkel door de Roeach geopenbaard kan worden.
In Bereshiet 19:24 staat de volgende openbaring van JHWH beschreven:
יהוה המ !טיר על־סדם ועל־עמרה גפרית ואש מאת יהוה מן־השמים
# ו
JHWH himtier al S'dom v'al Amorah gaferit w'esh m'et JHWH minhashamaijim.

Toen wierp JHWH zwavel en vuur regenen op Sodom en Amorah , van JHWH uit de
Hemel.

 – מאתM'ET is verbonden met het Hebreeuwse woord ( אתET) en de verklaring voor
dit woord is tot op heden vandaag onduidelijk. Waarschijnlijk heeft  אתET direct te
maken met het woord  אותOT wat teken of tevoorschijn komen betekent. Het
hebreeuwse woord  אותOT is verbonden aan de wortel  אותOET wat komen of
onderweg betekend. De sidra spreekt hier duidelijk over JHWH die onderweg is om te
komen' de Alef en Tav is het teken wat Hij daarvoor geeft. De Aramese Targoeniem
verklaren dat het Woord (Mirma) van JHWH het vuur en zwavel over Sodom en Amorah
uitgoot..... De Talmidiem van Yeshua kende deze geheimen en verklaren dit in hun
besoriem/evangeliën. (Jochanan 1:11-18, Mattay 1:21;11:25-30' Loeka 2:11, Mifalot
hashilichiem 2:36-38' Koloshiem2:8-9' Timothiem alef 3:16). Yeshua zei over zichzelf via
een gebed het volgende: ''Ik dank u Vader, Meester van de hemel en de aarde, dat u deze dingen hebt
verborgen voor de wijzen en de intellectuelen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja mijn Vader, zo
hebt u het gewild. (Mattay 11:25-26).'' Alles in het woord heeft betrekking op Yeshua en Hij

verklaard dat het woord ( אתET) in de schrift enkel door de ben Adam (Yeshua)
verklaard wordt en dat Vader dit zo gewild heeft – HALLELOEJAH. Wij mogen leven in
de volle openbaring van JHWH Elohim door zijn zoon Yeshua haMashiach. Ieder conflict
in je denken aangaande Elohim ebt weg als je dit geloof omarmd. Dan zul je gezegend zijn
als Avraham Avienoe die met JHWH dineerde in zijn tent. Avraham werd oprecht een
vriend van Avraham genoemd!
2. Wat verklaren de Talmidiem en de Rabijnen
''De tegenstanders zeiden dat als Yeshu(a) de Mashiach was hij hen moest overtuigen met tekenen. Daarom
brachten zij naar hem een man die nog nooit had gewandeld. Yeshu(a) sprak de letters van de
onuitsprekelijke naam over de man uit. Daardoor aanbaden zij hem als de Mashiach, de Zoon van de
Allerhoogste. (Toldot Yeshua haNotsri)''
De Mashiach zal komen uit de hemel in een pilaar van vuur, en ontvangt dan kracht en heerschappij en de
koninklijke kroon.''(Soncino Zohar Shemoth afdeling 2 pagina 7b)
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Ook verklaren de rabbijnse geschriften dat Yeshua de schepper is van hemel en aarde
( Zohar, vol. 3. Ra'aya Mehaimna, p. 227, Amsterdam Edition) en dat hij liep op water (Kuzari).
Yeshua genas en werd aanbeden. Volgens de Zohar zal de verlossing en genade vanaf
Golgotah komen (Zohar, Ha’azinu 117) en dan worden alle doden uit de dood opgewekt.
Volgens de Zohar wist Yeshua alle mysteriën Ook wordt er geschreven dat Yeshua een
kenner en drager was van de naam van Elohiem –  יהוהJHWH.
De Talmidiem en Shilichiem verklaren zeer duidelijk in de B'rit haChadasha wie Yeshua
is. Deze verklaring van geloof zegt iets over de volheid van de overtuiging waar zij in
leefde. Wat zeggen de Talimdiem van Yeshua in de Aramese Bijbel:
''Ze zal een zoon baren en ze zal hem Yeshua*1ʿ noemen, want hij zal zijn volk redden van hun zonden.
(Mattay 1:21)''
''Want vandaag is aan u in de stad van Davied de Bevrijder geboren die MarJah (Meester JHWH), de
Mesiecha (Messias) is. (Loeka 2:11)''
''Laten daarom allen van het huis van Jisraeel echt weten dat Elohiem, deze Yeshua ʿ die u hebt gehangen,
MarJah (Meester JHWH) en Mesicha (Messias) heeft gemaakt. Toen ze deze dingen hadden gehoord waren ze
diep in hun hart geraakt en zeiden ze tegen Shemʿoen en de overige zendelingen: "Broeders, wat zullen we
doen? Shemʿoen zei tegen hen: "Heb berouw en laat elk van u zich dopen in de naam van MarJah (Meester
JHWH) Yeshuaʿ tot vergeving van zonde en jullie zullen de gave van de Roeach haKodesh ontvangen.
(Mifalot haShillichiem 2:36 -37)''
''Maar onder alle natiën wordt al wie hem vreest en de rechtvaardigheid dient, door hem aanvaard. Want
hij heeft het Woord naar de zonen van Jisraeel gestuurd en verkondigde hen vrede en rust door Yeshua
Meshicha (Messias). Hij is MarJah (Meester JHWH) van allen. (Mifalot haShillichiem 10:36)''
''wij hebben echter één Elohiem de Vader, van wie alles is en wij zijn in hem, en één MarJah (Meester
JHWH), Yeshua Mesicha (Messias), door wie alles is en wij zijn [er] door zijn hand.(Korinthiem alef 8:6)''
''Daarom maak ik jullie bekend dat er niemand is die door de Roeach van Elohim spreekt en zegt dat
Yeshuaʿ verdoemd is. Ook kan niemand zeggen dat Yeshua MarJah (Meester JHWH) is, behalve door de
Roeach haKodesh.'(Korinthiem alef 12:3)''

Deze waarheid houd ons op de been en geeft ons kracht, we moeten leven uit dat geloof.
Dit geloof is de hoop voor deze wereld en hier moeten wij ons aan vasthouden.
Het mysterie (sod) is geen geheim meer we hoeven niet meer in schaduwen te leven maar
in de volheid van de Openbaring van JHWH. De Aramese bijbel verklaard JHWH is
Yeshua en Yeshua heeft Elohim VOLLEDIG Verklaard. Waarlijk groots is dit
rechtvaardige mysterie!
''Waarlijk groots, is dit rechtvaardige mysterie!
Geopenbaard in het vlees, gerechtvaardigd in de Roeach,
gezien door engelen,
verkondigd onder de natiën,
geloofd in de wereld
en opgestegen tot de glorie! (Timothiem alef 3:16) ''

 – ּשבל ת לשלוםShabbat Shalom, Rabbi Daniel Prins

Voetnoot
1. Yeshua betekend: JAH is redding

