Joods Messiaanse Gemeente ''Beit Nitzachon''

Parasha: –

 – חיי שרהChaiye Sarah – het leven van Sarah.
De Roeach en de bruid zeggen kom!

Parashat Shevoea – wekelijkse Schriftlezing
Torah: Bereshiet 23:1 – 25:18
Haftarah: Melechiem alef 1:1-3:1
B'rit HaGhadasha: Mattay 8:19-22; Loeka 9:37-62
''Want de Mashiach heeft me niet gestuurd om te dopen maar om aan te kondigen, niet met wijze woorden,
want anders zou het kruis van de Mashiach zinloos zijn. Want het woord van het kruis is dwaasheid voor
wie vergaan, maar voor ons die redding hebben, is het de kracht van Elohim. Want er staat geschreven: "Ik
zal de wijsheid van de wijzen doen vergaan, en ik zal de intelligentie van de intellectuelen wegnemen."
Waar is de wijze, of waar is de schriftgeleerde, of waar is de debatvoerder van deze wereld? Heeft Elohim de
dwaasheid van de wijsheid van deze wereld niet aangetoond? Hierom; om de wijsheid van Elohim; de
wereld heeft niet door wijsheid Elohim gekend. Elohim wilde door de dwaasheid van de aankondiging
degenen die geloven redden. Want de Yehoedim vragen om tekenen en de Arameeërs zoeken wijsheid. Maar
we verkondigen de gehangen Mashiach, een struikelblok voor de Yehoedim en dwaasheid voor de Arameeërs.
Maar voor de geroepen Yehoedim en Arameeërs is de Mashiach de kracht en de wijsheid van Elohim, omdat
de dwaasheid van Elohim wijzer dan mensen is, en de zwakte van Elohim sterker is dan mensen.
(Korinthiem alef 1:17-25)''

1.Inleiding
De sidra van deze week bevat de basis ingrediënten om dichterbij de waarheid van
JHWH te komen. Ieder Schriftwoord is het waard om te onderzoeken en om toegelicht te
worden. Yeshua is daadwerkelijk overal mee verbonden en hij is daarom ook vandaag
weer ons centrum. De Aramese Bijbel leert ons het volgende: ''Want het doel van de Torah is
de Meshicha (Messias) tot rechtvaardigheid aan iedereen die gelooft. (Romeihiem 10:4)'' De persoon
Yeshua is zeer diep verbonden met het woord en werdt door de talmidiem (discipelen)
en shilichiem (apostelen) als een grote openbaring gezien. Rabbi Shaoel leert het
volgende: '' Aan Elohim die jullie kan bevestigen in mijn evangelie dat is verkondigd, over
Yeshua haMashiach, door de openbaring van het mysterie dat eeuwenlang verborgen is geweest.
Maar het is in deze tijd geopenbaard door de Geschriften van de Profeten en door de geboden van
de Elohim haOlamiem (G-d van de eeuwigheid). Het is aan alle natiën bekend gemaakt tot
gehoorzaamheid in geloof. Van hem die de enige Wijze is, is de glorie door Yeshua haMashiach,
voor altijd en eeuwig, amen. (Romeihiem 16:24-26)'' Door de openbaring van Mashiach

Yeshua valt alles op zijn plaats. Wij moeten ons realiseren wat een groot voorrecht wij
ontvangen hebben, nu wij weten wie Mashiach Yeshua is. Wij moeten zuinig omgaan
met de mysteries die aan ons onthuld zijn. Een mens kan dit enkel begrijpen door de
openbaring van de Roeach hakodesh, hij openbaart ons wie Yeshua daadwerkelijk is:

''Laat ons door jullie worden beschouwd als dienaren van de Mashiach en als bedienden van de
mysteries van Elohim. Daarom wordt nu van elke beheerder verwacht dat hij getrouw is.
(Korinthiem alef 4:1-2)'' JHWH staat op het punt om dit mysterie aan de wereld te

openbaren wij moeten hier echter op voorbereid zijn. Het mysterie van de Mashiach is
voor vele nog verborgen maar komt door ons Heilige leven tevoorschijn!
De Parasha van deze week bevat een erg diepgaand mysterie die vandaag aan ons
onthuld wordt. Hst 24 van Bereshiet begint als volgt: ''Avraham was inmiddels op hoge
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leeftijd gekomen en JHWH had hem in alle opzichten gezegend. Nu zei Avraham tegen zijn oudste
knecht, die het beheer had over zijn hele bezit: ‘Leg je hand in mijn lies: ik wil dat je me bij
JHWH de Elohim van hemel en aarde, zweert dat je voor mijn zoon geen vrouw zult zoeken
onder de Kanaänieten, tussen wie ik hier woon; ik wil dat je naar het land gaat waar ik vandaan
kom, naar mijn familie, en dat je daar voor mijn zoon Jitschak een vrouw zoekt.’ (Bereshiet
24:1-4). Het hebreeuwse woord voor oudste dienaar is ( עבדו זקןAbdov z'kan) het woord

dienaar is afgeleid van het woord ( עָ ַבדAbad) wat werken' dienen, gebonden zijn
betekent. De oudste dienaar van Avraham was iemand die hem diende, voor hem werkte
en in alles gebonden was aan de wil van zijn meester (Avraham). Volgens de traditie was
'' אֱ ִליעֶ זֶרEliezer van Damaskus ''de oudste dienaar van Avraham zijn naam betekend ''
Mijn El (G-d) is hulp''. De naam van deze dienaar wordt echter niet genoemd in hst 24,
blijkbaar is het niet belangrijk voor JHWH. Wel zien we belangrijke karakter kenmerken
van Eliezer die een beeld tonen van de Roeach hakodesh:

– Eliezer stond volledig in dienst van zijn Meester en was volledig gehoorzaam aan de
wil van zijn meester Avraham, de Roeach (Geest) staat volledig in dienst van Abba &
Yeshua haMashiach (Bereshiet 24:1-4).
– Hoewel Eliezer hoogstwaarschijnlijk '' de ouste dienaar'' van Avraham was wordt zijn
naam niet genoemd en daarom gaat de eer van zijn bediening naar JHWH de Elohim,
de Roeach doet evenzo (Bereshiet 24:6 & 48).
– De knecht was opzoek naar een bruid voor de zoon van zijn meester en toen hij de
bruid gevonden had bracht hij haar meteen naar de zoon (Jitschak). De bruid (Rivka)
stemde direct in en ging mee met de oudste dienaar. De Roeach is opzoek naar de bruid
van de Mashiach. De bruid (Jisraeel) zal direct ja zeggen als hij haar gevonden heeft.
(Bereshiet 24:56-61).
– De dienstknecht zorgt net als de Roeach haKodesh (De Heilige Geest) voor troost
(Bereshiet 24:67).
Deze oudste knecht wordt geleid door de Engel van Jah: ''…..hij zal zijn engel voor je uit
sturen, zodat je daar een vrouw voor mijn zoon zult vinden. (Bereshiet 24:7)'' De Engel van
JHWH is Zijn Engel wat in het Hebreeuws ֙( ַמ אל ָאכוMalakov) is. Het woord ''voor je'' in
het hebreeuws is ( אל ָפ י֔ניךL'fanecha). Het woord Malak is afgeleid van een woord wat
'' zenden of versturen betekend'' in hst 24 spreekt Avraham over de engel van JHWH.
Het woord l'fanecha betekend ''voor'' en is afgeleid van het woord  פָ נָ הPanah wat
draaien betekend. Met andere woorden de Malach (Engel) van JHWH verliet de oudste
dienstknecht van Avraham niet,, hij draaide om hem heen. Jesjajahoe 41:10 zegt het
volgende: '' Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je Elohiem. Ik zal je
sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.'' Deze
onoverwinnelijke Rechterhand bevat al de autoriteit en macht van JHWH en is de
vertegenwoordiger van JHWH. De Oude rabijnen die de Zohar hebben opgesteld
schreven hun mystieke inzicht aangaande de oudste dienstknecht van JHWH Elohim:
''En Avraham zei tot zij oudste dienaar uit zijn huis'' (Bereshiet 24:2)
Wie is degene over wie gezegd wordt '' zijn dienaar?''
Op welke manier moet dit opgevat worden?
Wie is deze dienaar? R. Nehori antwoordde:
'' Dit is op één enkele manier te begrijpen en wordt uitgedrukt in het woord ''Zijn dienaar'' De dienaar van
Elohim Zijn dienaar, het hoofd van Zijn bediening. En wie is hij? De Metatron, zoals er gezegd is. Hij is
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aangewezen om de lichamen in de graven te verheerlijken. Dit is de betekenis van de woorden ''Avraham
zei tot Zijn dienaar'' dit is de dienaar van Elohim. De dienaar is de Metatron , de oudste van Zijn
(JHWH's) huis, die de eerstgeboren van alle schepsels van Elohim is, hij (de dienaar) is de heerser over alles
wat Hij (JHWH) heeft; Omdat JHWH alles aan Hem toegewezen heeft om te kunnen regeren over geheel
zijn menigte.'' (Zohar, Bereshit. ; Midrash HaNe'elam ; Pagina. 126 Amsterdam Edition)

De Zohar verklaard dat deze oudste dienaar de Metatron is hij is de middelste pilaar van
de G-dheid, de rabbijnen verklaren nog iets zeer opmerkelijks: ''Beter een naaste die nabij

is, dan een broeder die veraf is. Deze naaste is de middelste pilaar in de G-dheid, hij is de Zoon
van Jah.'' (Zohar, vol. ii, Ra'aya Mehaimna ;pagina. 115, Amsterdam Edition)
Een oud Rosh hashanna gebed verklaard heel specifiek wie de Metatron is: ''Moge het Uw
wil zijn dat het blazen van de Shofar (TaSHRaT), die we hebben geuit, zal worden geborduurd in
het gordijn door de aangestelde engel, zoals U ontvangen heeft door de hand van Eliahoe die
herinnerd wordt voor het goede en door Yeshua de Prins van het gezicht en Prins Metatron. (G.I
Polak en L. van Ameringen, Machzoer shel Rosh haShana, deel 2, pagina 59, uitgave 1891)''

Wij die het mysterie van Elohiem kennen mogen weten wie er straks geopenbaard gaat
worden en het is daarom belangrijk dat wij net Als Eliezer gaan bewegen in de Roeach
(Geest) onder de leiding van Metatron/Malach JHWH/Yeshua. Wij moeten echter
getrouw zijn aan de openbaring die JHWH aan ons gegeven heeft, dan blijven wij in de
kracht van JHWH en kunnen wij de bruid bereiken:"….....moge Hij u in de rijkdom van zijn
heerlijkheid de kracht geven, zodat u innerlijk door zijn Roeach wordt gesterkt (Efeshiem 3:16)''

2.De Roeach en de Bruid zeggen kom!
''De Roeach en de Bruid zeggen: "Kom!" Laat wie hoort zeggen: "Kom!" Laat wie dorst heeft
komen en gratis van het levende water nemen. (Gizajon 22:17)''

De Roeach en de Bruid verwelkomen samen Mashiach Yeshua en dienen dus samen te
werken om de komst van Yeshua te bewerkstelligen. Een van de Mysteries die Yeshua
aan ons heeft geopenbaard is dat de Roeach HaKodesh inwoning maakt in de mens.
''Maar aan ons heeft Elohim door zijn Roeach geopenbaard, want de Roeach onderzoekt alles,
zelfs de diepten van Elohiem. (Korinthiem alef 2:10)'' De Roeach openbaart de diepten van

JHWH aan ons waardoor wij precies weten wat wij moeten doen om Mashiach te
verwelkomen. Als wij de wil van de Roeach doen dan doen wij automatisch de wil van
JHWH. Maar als wij Zijn wil niet doen dan keert hij zich tegen ons: ''Maar zij zijn in
opstand gekomen en hebben zijn heilige geest (Roeach Kodesh) gekrenkt. Daarom werd hij hun
tot vijanden bond hij de strijd met hen aan (Jesjajahoe 63:10)'' De strijd met de Roeach van

JaH verlies je altijd!. Deze strijd is enkel tegen degene die de volle openbaring van
Elohim weerstaan (Yeshua): '' Hij was in de wereld en de wereld was er door zijn hand, maar
de wereld heeft hem niet herkend. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet
ontvangen. Maar aan wie hem hebben ontvangen gaf hij het gezag om kinderen van Elohim te
worden: aan degenen die in zijn naam geloven. Zij werden niet uit bloed of vlees of de wil van
een mens geboren, maar uit Elohim. (Jochanan 1:10 -13)'' Het is interessant dat Avraham in

vers 7 van Bereshiet 24 JHWH ''de Elohim van de Hemel '' noemt. Rashi geeft daar
interessant commentaar op. '' ….. Maar toen Hij mij nam uit mijn vaders huis, was Hij de

Elohim van de Hemel en niet de Elohim van de aarde, want de wereldbewoners erkenden hem
niet en Zijn Naam was niet bekend op aarde. ( Pentateuch met commentaar van Rashie, A.s
Onderwijzer, pagina 274)'' Om de volle openbaring van JHWH te aanschouwen moest Hij
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zichzelf openbaren op aarde! De mens zou anders niet weten wie JaH is, Baruch hashem,
Hij zond de Metatron ''Yeshua haMashiach'' om zichzelf te verklaren. Dit mysterie is
groot! Voor de Yehoediem is dit mysterie een struikelblok en voor de Goijim een
dwaasheid! Enkel door de openbaring van de Roeach kunnen we zien wie Yeshua is en
daarom ook zeggen " Bah Mara Yeshua – Kom, Meester Yeshuaʿ!" (Gizajon 22:20).
Wij moeten ons meer dan ooit laten leiden door de Roeach van Jah en de bruid roepen
om zich voor te bereiden op de bruiloft. Boven alles moeten wij de bruid ('Jisraeel') terug
brengen naar de bruidegom zoals de oudste dienaar van Avraham dit deed voor Jitschak.
''Want je maker neemt je tot vrouw, JHWH Tzevaot is zijn naam. De Heilige van Jisraeel zal je
bevrijder zijn, men noemt hem Elohim van de hele aarde. (Jesjajahoe 54:5)''

De oudste dienaar van Avraham en de de Roeach brengen troost voor een hart die
vernederd en vervolgt is. De B'ney Jisraeel moeten getroost worden zodat zij het mysterie
zullen aanvaarden en JHWH zullen prijzen door Yeshua hun Mashiach. Weest een bode
en deel uit aan een volk die hunkert ware Shalom, en de komst van Mashiach
Tzedekénoe op aarde – zijn naam is Yeshua.
''Op die dag zul je zeggen:`Ik zal U loven, JHWH. U bent woedend op mij geweest, maar
Uw toorn is geweken, U troost Jisraël. Elohim, Hij is Jisraëls redder (Yeshuati). Ik heb
een vast vertrouwen, ik wankel niet, want JHWH is Jisraëls sterkte, Hij is hun
beschermer, Hij heeft hen (l'Yeshua) redding gebracht.’ Vol vreugde zullen zij water
putten uit de bron van de redding (haYeshua). Op die dag zullen zij zeggen: `Loof JHWH,
roep zijn Naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven Naam.
Zing een lied voor JHWH: wonderbaarlijk zijn zijn daden. Laat heel de aarde dit weten.
jubel en juich, inwoners van Tsion, want groot is de Heilige van Jisraël, die in jullie
midden woont.’ (Jesjajahoe 12:1-6)

 – ּשבל ת לשלוםShabbat Shalom,
Rabbi Daniel Prins

