Joods Messiaanse gemeente ''Beit Nitzachon''

Parasha:  – ויצאWajetsee – en hij ging uit!
Hoop voor de Toekomst!
Parashat Shevoea – wekelijkse Schriftlezing
Torah: Bereshiet 28:10 -32:2
Haftarah: Hosjea 11:7 -13:5
B'rit HaGhadasha: Gizajon 11:16-19
''Op de tiende dag van de maand, aan het begin van het vijfentwintigste jaar van onze ballingschap, het
veertiende jaar na de val van de stad, op precies die dag werd ik door de hand van JHWH gegrepen en
weggevoerd. In een goddelijk visioen bracht hij mij naar Jisraël en zette hij me neer op een heel hoge berg.
Aan de zuidkant was iets gebouwd dat op een stad leek. Hij bracht me erheen. In de poort stond een man die
eruitzag alsof hij van brons was. Deze man had een linnen koord en een meetstok in zijn hand. Hij zei tegen
mij: ‘Mensenkind, kijk nauwkeurig toe, luister aandachtig en let goed op bij alles wat ik je zal laten zien.
Want je bent hierheen gebracht om dit te zien te krijgen. Alles wat je ziet moet je aan de Jisraëlieten
vertellen.’ Er was daar een buitenmuur die helemaal om de tempel heen liep. De meetstok die de man bij zich
had was 6 el lang, met per el een handbreedte extra. Hij mat de muur op: die was 1 stok breed en 1 stok
hoog. (Jechezkeel 40:1-5)''

1. Inleiding

De sidra van deze week gaat in op een heel bijzonder gedeelte uit de Torah. De

ontmoeting van Ja'akov met JHWH is een openbaring van eeuwigheidswaarde en heeft
verstrekkende gevolgen. Vanaf de grondlegging van de wereld heeft JHWH zijn plan voor
de mensheid al vastgesteld. Om die reden kunnen wij de eeuwigdurende plannen van
JHWH Elohim beter begrijpen. Ons geloof kan op de proef gesteld worden als wij zwak
zijn of als een niet gelovig persoon ons probeert te kleineren, toch staat alles vast vanaf het
begin, dan kunnen wij samen met Melech Davied zeggen: '' Hoor mij, JHWH, als ik tot u
roep, wees genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt u na: ‘Zoek mijn nabijheid!’ Uw nabijheid,
JHWH, wil ik zoeken, verberg uw gelaat niet voor mij,wijs uw dienaar niet af in uw toorn. U bent
mij altijd tot hulp geweest, verstoot mij niet, verlaat mij niet, Elohim, mijn behoud. Al verlaten
mij vader en moeder, JHWH neemt mij liefdevol aan. Wijs mij uw weg, JHWH, leid mij op een
effen pad, bescherm mij tegen mijn vijanden, lever mij niet uit aan mijn belagers. Valse getuigen
staan tegen mij op en dreigen met geweld. Mag ik niet verwachten de goedheid van JHWH te zien
in het land van de levenden? Wacht op JHWH, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op JHWH.
(T'hiliem 27:7-14)'' Melech Davied zegt in T'hilliem 27; Mijn hart zegt u na: ‘Zoek mijn

nabijheid! In T'hillem 27:8 is het Hebreeuwse woord ( ָפ ָ֑ניp'nee) gezicht gebruikt i.p.v
nabijheid. Het woord  ָפ ָ֑ניkomt van de wortel ( פָ נָ הpanah) wat omdraaien betekend. Met
andere woorden wij kunnen het gezicht van JHWH enkel zien als wij ons omkeren naar
JHWH zelf. Alles wat ons wankel maakt wordt geëffend als wij alles gaan verwachten van
Elohim haShamaijiem (de Elohim van de hemelen). Yeshua liet zien dat het kijken naar de
hemelen kan zijn als een gebed:
''En hij nam die vijf broden en twee vissen, keek naar de hemel, zegende en brak het brood en gaf
het aan zijn leerlingen om het voor hen te plaatsen. Zo verdeelden ze ook die twee vissen over
allen. (Markos 6:41)'' Het gebed wat Yeshua uitte was het opkijken naar de hemelen, dit is het

Gezicht van Elohim zelf. Gebed is meer dan de woorden die wij uiten het zijn de
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bewegingen die wij maken en de manier hoe wij ons uiten ' want met gebed offer jij je
hart'. In T'hilliem 121:1-2 doet Melech Davied de welbekende uitspraak: '' Ik sla mijn ogen

op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van JHWH die hemel en aarde
gemaakt heeft.'' Hij bid naar Elohim en hij slaat hiervoor zijn ogen naar omhoog' een uiting

dat Hij alles van Hem verwacht. Dus verwacht alles van Hem alleen! Ja'akov vlucht voor
zijn broer Esav die hem wil vermoorden. Juist in deze verdrukking toont JHWH zijn
eeuwige beloften van TROUW!
2. Mijn plaats geopenbaard voor Ja'akov
We lezen in Bereshiet 28: 10-11: ''Ja'akov verliet dus Beërseva en ging op weg naar Charan. Op
zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan.
Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen
slapen.'' In het Hebreeuws staat er ( במ מָ ֜קוֹםBaMakoem) wat '' in de plaats' betekend. De

plaats is een doorverwijzing naar Jeroeshalaijiem de plaats waar JHWH woont! In T'hiliem
68:16-17 staat het volgende statement: '' Machtige berg, berg van Basjan, veeltoppige berg, berg
van Basjan, waarom afgunstig, veeltoppig gebergte, op de berg die Elohim als zetel koos? JHWH
woont daar voor eeuwig.'' De berg van JHWH is de eeuwige plaats waar JHWH woont, daar
laat Hij zich vinden. In sefer Yeshua ben Sirach staat: '' Erbarm u over de stad die u is
toegeheiligd, over Jeroeshalaijim, de plaats waar u rust. Vervul Tsion met de roem van uw daden
en uw Tempel met uw glorie. (Sefer Yeshua ben Sirach 36:15-16)'' De plaats waar JHWH rust is

Jeroeshalaijim. Op ''de plaats'' ontvangt Ja'akov een droom van JHWH die Zijn eeuwige
trouw openbaarde voor Jisraeel en de gehele mensheid. Hij zag de engelen langs een trap
op en neer gaan. Hij zag daarna JHWH bovenaan de trap staan die Ja'akov beloofde het
land waarop hij sliep te geven. Ook beloofde JHWH aan Ja'akov hem altijd bij te staan en
hem (en zijn nageslacht) terug te brengen naar het beloofde land. Hij zal Ja'akov niet
verlaten totdat hij heeft gedaan wat hij heeft beloofd (12-15). Na het horen van deze
beloften wordt Ja'akov wakker en spreek zich uit over de wonderlijke gebeurtenis: ''

Ja'akov werd wakker en riep uit: ‘Waarlijk, JHWH is op deze plaats en ik wist het niet.’ Hij werd
bang en zei: ‘Ontzagwekkend is deze plaats! Dit kan niet anders zijn dan het huis van Elohim en
de poort van de hemel.’ De volgende ochtend zette Ja'akov de steen waar hij met zijn hoofd op had
gelegen, als een gedenksteen overeind en goot er olie over uit. Hij noemde die plaats Beit EL;
vroeger heette die stad Loetz. Ja'akov legde de volgende gelofte af: ‘Als Elohim met mij is en mij
beschermt op de reis die ik nu onderneem, als Hij mij voedsel geeft om te eten en kleding om mij te
bedekken, en als ik ongedeerd naar mijn ouderlijk huis terugkeer, dan zal JHWH mijn Elohim zijn.
En deze steen, die ik als heilige steen opricht, zal het huis van Elohim zijn; en van alles wat U mij
schenkt, zal ik U tienden geven.’ (Bereshiet 28:16-22)'' Er zijn een aantal opmerkelijke

handelingen en uitspraken die Ja'akov doet na de bijzondere droom die Ja'akov in de
nacht van JHWH ontving. Ik zet ze hier op een rijtje:

a. Hij noemt de plaats Beit El (Huis van Elohim) en verklaard dat dit de plaats is waar
JHWH woont, de poort naar de hemel.
b. De steen waar hij op gelegen had zette hij overeind en hij goot daar olie over uit. Zo
maakte hij deze steen tot een gedenksteen.
c. Eerst heette de plaats Loetz (de plaats werd veranderd in Beit El, het woordje בּ ית
verklaard vanuit de oude kanaanitische cultuur dat Beit El een religieus centrum
was/werd).
d. Als JHWH zijn beloften zal inwilligen dan zal Ja'akov naar eigen zeggen JHWH dienen
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en de gedenksteen zal de het Huis van Elohim zijn. Ja'akov beloofd daar ( op de plaats)
zijn tiende te schenken aan JHWH Elohim.
Ja'akov Avienoe legt het fundament voor de Tempel van JHWH de plaats waar geloften
werden afgelegd en de plaats waar de tienden aan JHWH werden geschonken. Ook dit is
de plaats waar JHWH zichzelf liet vinden en volgens Ja'akov is Beit El de poort naar de
hemel. Avraham legde het fundament voor eretz Jisraeel en Ja'akov legde het fundament
van Beit El (Huis van El).
Volgens Jechezkeel 28:12-19 was hasatan een Gheroev die woonde op de berg van JHWH
en liep te midden van de fonkelende stenen. JHWH zegt tegen deze Gheroev (satan) dat
Hij hem vanwege zijn zonden van de heilige berg zal afslaan. Met andere woorden, hij
(satan) zal uit het gezicht (p'nee) van JHWH worden verwijderd. Jesjajahoe 14:13-15 gaat
nog dieper in op de eeuwige afwijzing van satan en zijn strijd om de berg van JHWH te
bemachtigen: ''U hebt bij uzelf gedacht: ‘Ik klim naar de hemel, hoog boven de sterren van
Elohim plaats ik mijn troon; op de berg waar de elohim samenkomen zal ik zetelen, op de hoogste
toppen van de Safon. Ik stijg hoog op de wolken, en word aan de Allerhoogste gelijk.’ Maar nu
bent u in het dodenrijk geworpen, in het diepst van de afgrond.'' De satan probeert van oudsher

de macht te krijgen op de berg van JHWH. Dit is de berg (Moria) waar de Tempel van
Jeroeshalaijiem op stond. We zien de strijd van de satan in deze dagen nog steeds
voortduurt. Hij probeert de steen omver te werpen maar het lukt hem niet. De profeet
Zecharjah zegt: ''Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeroeshalaijim zal maken tot een steen die
moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden
toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.”(Zacharjah 12:-3).

We moeten hierbij in acht nemen dat Jeroeshalaijiem op vier heuvels rust. de berg Tsion,
de berg Moria, de berg Akra en en de berg Bezetha. Als we spreken over Jeroeshalaijiem
spreken we feitelijk over de Tempel aangezien deze op dezelfde heuvels gelegen was.
Het fundament van de eeuwige stad van JHWH is onverwoestbaar!
Ja'akov Avienoe legde het fundament van het Huis van Elohim (Beit El) door een steen te
oliën en uit te spreken dat deze steen de Beit El zal zijn! Het huis van JaH was een plaats
waar men zich verzamelden om de Levende Elohim te dienen en waar JHWH zijn
moédiem (vast gestelde tijd) had. Het was een plaats waar men de Levende Elohim kom
ontmoeten. Met andere woorden de poort naar de hemel! De geoliede steen is een
doorverwijzing naar de Mashiach die uiteindelijk de eeuwige Tempel zal bouwen.
De gehele Bijbel legt een verband tussen Yeshua haMashiach en de Tempel. Hieronder
enkele teksten
''De steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden.(Tehilliem 118:25)''
'' Luister, Kohén Kadol Yeshua, u en uw ambtgenoten die voor u zitten, mannen van het teken*
zijn zij: Ik zal mijn dienaar, de telg, laten komen. Zie, in de steen die Ik voor Yeshua leg – zeven
ogen staan erop – zal Ik een passende inscriptie graveren – godsspraak van JHWH Tzevaot. Op
één dag vaag Ik de ongerechtigheid van dit land weg. Op die dag – godsspraak van JHWH
Tzevaot – zult u elkaar uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom.(Zecharjah 3:8-10)''
''Jullie hebben geproefd en gezien dat Meester JHWH goed is, tot wie jullie zijn genaderd, die de
levende Steen is, die door de mensen is verworpen, maar verkozen en geëerbiedigd bij Elohim.
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Omdat ook jullie als levende stenen tot een geestelijke Tempel zijn geworden, en heilige priesters
om aanvaardbare spirituele offers te brengen voor Elohim, door Yeshua haMashiach. Want er
staat in de Schriftplaats geschreven: "Zie, ik leg in Tsion een goedgekeurde en kostbare steen als
hoofd van de hoek. En wie in hem gelooft zal niet beschaamd raken." Aan jullie die geloven is deze
eer daarom gegeven, maar voor degenen die niet overtuigd zijn, is hij een Rots van struikeling en
een steen van aanstoot, en zij struikelen erover, omdat ze niet zijn overtuigd van het woord dat
voor hen was bedoeld.(Keefa alef 2:4-8)''
''En jullie zijn gebouwd op het fundament van de zendelingen en van de profeten. Hij is de
hoofdhoeksteen van het gebouw, Yeshua haMashiach. Door hem is het gehele gebouw
samengesteld en groeit het op tot de heilige tempel in JHWH, terwijl jullie ook door hem worden
gebouwd tot het verblijf van Elohim in de Roeach. (Efeshiem 2:20-22).''

Het fundament van de Tempel is Yeshua en Ja'akov Avinoe heeft dit fundament gelegd,
d.m.v de geoliede steen. Neem in acht dat Ja'akov op deze steen had geslapen: ''Hij pakte

een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen.
(Bereshiet 28:11)'' Alleen als wij rusten op DE ROTS ''Yeshua haMashiach'' is er hoop voor

de toekomst!Yeshua hij is de hoop van deze wereld en hij is het fundament van alles wat
leeft. Hij is het rustpunt de ultieme shalom voor Jisraeel die tot heden toe Yeshua (nog)
ontkent als Mashiach. De weg is open en Yeshua komt om zijn Tempel te bouwen en voor
eeuwig met ons te zijn. De deuren zijn geopend door de levende steen................ YESHUA!
" Onze rabbi's leerden: tijdens de laatste veertig jaar voor de vernietiging van de Tempel kwam
het lot (Voor Adonai) in de rechterhand niet meer terug; nog werd het karmozijn (rood) gekleurde
koord wit; nog scheen het licht van de westelijke lamp; en de deuren van de Hekel (Tempel) gingen
vanzelf open'' ( Soncino version, T.B Yoma 39b)''

De B'rit haChadasha proclameert naar de hemelse gewesten dat de weg open is....... voor
eeuwig en altijd!
''Maar Yeshuaʿ riep opnieuw met luide stem en gaf zijn adem op. Onmiddellijk scheurde
het gordijn van de poort van de tempel van boven naar beneden in tweeën en de aarde
schudde en de rotsen scheurden, de graftomben werden geopend en veel lichamen van de
heiligen die sliepen kwamen overeind,en kwamen er uit. Na zijn opstanding gingen ze de
heilige stad binnen en werden ze door velen gezien. (Mattay 27:51-53)''

 ָא ּמןAmen
 – ּשבל ת לשלוםShabbat Shalom,
Rabbi Daniel Prins

