Toldot “Generaties”
Genesis 25:19–28:9
Malachi 1:1–2:7
Jozua 16-18
Woon Waar Ik het Zeg
Toen ik enkele dagen geleden met een paar vrienden sprak, zei ik dat het enige wat de
laatste jaren in mijn leven constant was geweest, verandering is. Het was echter niet het
soort verandering waarvan ons vorig jaar gezegd werd dat we er gewoon moesten op
hopen. De verandering die ik ervaarde is er een waarvan ik overtuigd ben dat ze kwam
van de Ene die tot mij zei, dat als ik Hem volgde - Hij me bij elke stap op mijn weg zou
leiden. Ik weet dat velen van jullie je met deze woorden kunnen vereenzelvigen. Jullie
leven is ook veranderd en blijft in feite voortdurend veranderen.
Te midden van wat ons aan de oppervlakte als tumult en zelfs verwarring in verband met
deze veranderingen kan toeschijnen, kunnen we allemaal de woorden van Genesis 26:2
ter harte nemen. Het kader voor deze woorden is dat de wereld rondom Izaak in
hongersnood was Er was onzekerheid over waar hij genoeg eten zou vinden om zijn
familie te voeden. Hij begon uit te zien naar de horizon en naar het natuurlijke voor
provisie voor zijn groeiende familie. Voor hij echter de eerste stap nam, werd hij bruusk
gestopt door woorden die hem zegden te gaan wonen waar hem gezegd was te wonen. Hij
moest voor zijn provisie niet naar de horizon kijken, maar hij moest eerder omhoog
kijken voor zijn voorziening. Er werd hem gezegd dat als hij zou kijken naar de Elohim
van zijn vader Abraham inplaats van naar zijn eigen kracht, hij nooit tekort zou hebben.
We zien in de verzen die volgen, dat ook al haalde hij met zijn vrouw dezelfde stunt uit
als zijn vader deed, hij de woorden die tot hem gesproken waren opvolgde en daarvoor
rijkelijk werd gezegend
Dus, wat is de boodschap voor ons in deze woorden? Betekenen ze dat we zowel
natuurlijk als geestelijk in de situatie moeten blijven waar we nu in zijn? Ik denk het niet.
Bekijk de woorden eens opnieuw. Ze zeggen:” Woon waar Ik het u zeg,” De vraag die we
Hem dan allemaal zouden moeten stellen is deze, “Waar zegt Hij dat we moeten wonen?”
Onze geest zal natuurlijk in eerste instantie aan onze natuurlijke omgeving denken, maar
dat is de verkeerde plaats om bij te beginnen.

Om de vraag te beantwoorden moeten we eerst naar de geestelijke kant kijken. Waar
vraagt hij ons om geestelijk te wonen? Is het niet binnen de richtlijnen die de Torah ons
geeft? Dit is een zeer gemakkelijk principe om in praktijk te brengen wat betreft het
seizoen waar we voorstaan. Het zal misschien velen van u verbazen, maar er zijn er onder
hen die deze commentaar lezen, die zich vandaag nog steeds afvragen wat te doen voor
Kerstmis. Ze maken plannen om in de praktijken van deze heidense hoogdag te wonen.
Aan hen die dit doen moet ik de vraag stellen die aan Izaak gesteld werd, “Waar werd je
gezegd te wonen?” Werd je gezegd met heidense praktijken te leven of werd je geroepen
om een apart gezet leven voor Hem te leiden. Natuurlijk, we kunnen een hele dag
besteden aan het bekritiseren van Kerstmis en maken dat de meesten van ons zich goed
over zichzelf voelen, maar wat met de andere gebieden van het leven? Hoe staat het met
de richtlijnen van Torah waarnaar Hij ons gezegd heeft te leven? Kijken we voortdurend
naar de horizon voor menselijke oplossingen van problemen en tumult in het leven, of
kijken we naar de Torah? Hebben we één geestelijk oog op de Torah, maar hebben we,
voor het geval Hij niet op tijd over de brug komt het andere oog op iets anders gericht?
In het natuurlijke is er momenteel zoveel ontreddering in de wereld rondom ons. Yah is
midden in het positioneren van Zijn familie geloof ik. Aan veel mensen wordt gezegd
zich te ontwortelen van alles wat ze ooit gekend hebben en een stap te doen in geloof,
gelijkaardig aan die waarover Izaak’s vader Abraham hem zo dikwijls had gesproken.
Toen de hongersnood kwam in de plaats waar Izaak woonde, deed hij precies wat zijn
vader tijdens zijn leven had gedaan; hij wou verhuizen naar ergens anders. De
Boodschap aan Izaak was zeer duidelijk. Er werd hem gezegd niet het leven van een
andere man te volgen, maar veeleer de Elohim van die man te volgen. Er werd hem
geleerd niet het leven van zijn vader te herhalen, maar eerder te vertrouwen op de Ene die
dat leven richting gegeven had. Er werd hem gezegd te wonen daar waar Hij Izaak zei te
wonen, niet te kijken naar waar zijn vader gewoond had.
Izaak was op een nieuw pad. Het was er een dat niemand daarvoor ooit bewandeld had.
Opdat hij zou wonen in de voorziening van Yah, moest hij leren vertrouwen op de stem
van Yah. Hij moest leren niet het pad te volgen dat er goed uitzag of goed klonk. Hij
moest leren wandelen in geloof, niet bekommerd om hoe het er uitzag.
Vandaag gaan ook wij op een pad gelijkaardig aan dat van Izaak. Niemand heeft dit ooit
eerder gedaan. Ieder van ons moet leren wonen waar Hij het ons zegt. We moeten echter
begrijpen dat het geestelijke wonen eerst komt. Die geestelijke woonst is te vinden in de
bladzijden van Zijn stem, Torah genaamd. Als we dat zullen leren, dan zal waar Hij ons
zegt te wonen in het natuurlijke en hoe Hij ons zegt daar te geraken een peulschil ( piece
of cake – stukje cake ) zijn, of misschien moeten we zeggen een stukje matza - .
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