Parasha: Chayei Sarah

Sidra: Chajei Sarah

The Desire of the Father

Het verlangen van de Vader

Readings
 Chayei Sarah ( | חיי שרהSarah's life)
 Torah: Genesis 23:1-25:18
 Haftarah: 1 Kings 1:1-31
 Gospel: Matthew 2:1-23

Lezingen
 Chajei Sarah ( | חיי שרהSara's leven)
 Torah : Genesis 23:1-25:18
 Haftarah : 1 Koningen 1:1-31
 Evangelie : Matteüs 2:1-23

Thought for the Week:
Before speaking of Sarah's death, the Torah twice
declares "the life of Sarah." It says, "Now the Life of
Sarah was one hundred and twenty-seven years; the
years of the life of Sarah. Now Sarah died..."
(Genesis 23:1) We learn here that life is the primary
issue—not death. Her death is mentioned only once,
but her life is mentioned twice. For people of faith,
there are two lives but only one death, and that death
will be subordinated to life. Though she sleeps in
Hebron, Sarah our mother lives.

Gedachte voor de week:
Alvorens van de dood van Sara te spreken, heeft de
Thora het tweemaal over "het leven van Sara." Ze zegt,
"Nu was het leven van Sara 127 jaar; de jaren van het
leven van Sarah. Nu stierf Sara... " (Gen 23:1) We leren
hier dat het leven het belangrijkste is - niet de dood. Haar
dood wordt slechts een keer vermeld, maar haar leven
tweemaal. Voor gelovigen zijn er twee levens, doch
slechts één dood, en die dood zal ondergeschikt worden
gemaakt aan het leven. Hoewel ze in Hebron slaapt, leeft
onze moeder Sara.

Commentary:
In parashat Chayei Sarah, Abraham seeks a bride for
his son Isaac. Isaac serves as an illustration of the
One who was sent to die according to the will of His
father in heaven. Just as God decreed, before the
foundations of the earth were even laid, to send the
Messiah to die as the sinner's substitute, so also was
it willed ahead of time by God that Isaac should also
be offered as a sacrifice. First Abraham decreed that
Isaac should die as a sacrifice. Then Abraham, the
godly father, desires to find a wife for the one whom
he offered as a sacrifice.
Just as Isaac's father, Abraham, desired to find a
bride for his only son, so also does our Heavenly
Father [if one may say] desire to find a Bride for His
Son! Indeed, the Almighty has an eternal plan to find
a bride for His Son, too!
The divine matchmaking plan involves a great deal of
orchestration though. Each and every one of us is
born with a natural capacity to reject the Good News
of Yeshua. The Scripture states in Romans 3:10-11,
"There is none righteous, there is none who
understands, and there is none who seeks after God."
The Father is the One who seeks out those who are
going to believe in His Son.
Just as Abraham sent his servant Eliezer to seek a
bride for Isaac, the Father sends His Spirit to open
people's eyes so that they can understand His Word
of salvation and to convict people's hearts of their
sin. Furthermore, God sends His angels to help
protect and preserve the lives of all who are going to
believe in His Son.

Commentaar :
In parashat Chajei Sarah, zoekt Abraham een bruid voor
zijn zoon Isaak. Isaak dient als een illustratie van de Ene
die was gestuurd om te sterven volgens de wil van Zijn
Vader in de hemel. Net zoals God verordende, zelfs nog
vóór de grondlegging van de aarde werd gelegd, om de
Messias te sturen om als plaatsvervanger van de zondaar
te sterven, zo was het ook van tevoren door God gewild
dat Isaak ook als een offer moest worden aangeboden.
Eerst verordende Abraham dat Isaak als offer zou sterven. Dan wil Abraham, de godvrezende vader, een vrouw
vinden voor degene die hij als een offer aanbood.
Net als Isaak's vader, Abraham, een bruid voor zijn enige
zoon wenste te vinden, zo verlangt ook onze hemelse
Vader [om zo te zeggen] een bruid voor Zijn Zoon te
vinden! Inderdaad, de Almachtige heeft een eeuwig plan
om ook een bruid voor Zijn Zoon te vinden!
Het goddelijke koppelingsplan behelst een groot deel
van de orkestratie. Ieder van ons wordt geboren met
een natuurlijk vermogen om het Goede Nieuws van
Yeshua te verwerpen. De Schrift zegt in Romeinen
3:10-11: "Er is niemand rechtvaardig, er is niemand
die begrijpt, en er is niemand die God zoekt." De
Vader is Degene die op zoek gaat naar degenen die
gaan geloven in Zijn Zoon.
Net als Abraham zijn knecht Eliëzer zond om een bruid
voor Isaak te zoeken, zendt de Vader Zijn Geest om mensen de ogen te openen, zodat ze Zijn Woord van zaligheid kunnen begrijpen en de mensenharten veroordelen
voor hun zonden. Bovendien zendt God Zijn engelen om
te helpen beschermen en het leven te behouden van allen
die in Zijn Zoon gaan geloven.
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Then, He sends human messengers all over the
world to verbally communicate the message of
His Son to all. Finally, in an inexplicable way, His
love and grace overcomes all of His own in such
a way that they really cannot refuse to place their
faith in His Son. In essence, His incomprehensible love, grace, and mercy woo His bride to
Himself.
All of those who believe in Yeshua are called "the
Bride of Messiah." Thus it is that the Father in
heaven carries out His plan to find a bride for His
Son.

Vervolgens stuurt hij de menselijke boodschappers over
de hele wereld om verbaal de boodschap van Zijn Zoon
aan allen te communiceren. Tot slot overwint, op een
onverklaarbare wijze, Zijn liefde en genade helemaal zelf,
op een zodanige wijze dat ze echt niet kunnen weigeren
om hun vertrouwen in Zijn Zoon te stellen. In wezen, Zijn
onbegrijpelijke liefde, genade en barmhartigheid bindt
Zijn bruid aan Hemzelf.
Al degenen die in Yeshua geloven worden "de Bruid van
de Messias" genoemd. Zo komt het dat de Vader in de
hemel Zijn plan uitvoert om een bruid voor Zijn Zoon te
vinden.
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