Joods Messiaanse Gemeente ''Beit Nitzachon''

Parasha:  וישלחWajislach – en hij zond
Tolereer de zonde niet!
Prashat Shevoea – wekelijkse Schriftlezing
Torah: Bereshiet 32:4 – 36:41
Haftarah: Jehoshoea 9:1-20
B'rit Hachaddasha: Korinthiem alef 5:1-13
'' Wees daarom zoals Elohim, als geliefde kinderen. En loop in liefde zoals ook de Mashiach ons
heeft liefgehad en zichzelf voor ons heeft overgeleverd als offer, een gave aan Elohiem tot een zoet
aroma. Maar laat hoererij en alle onreinheid en hebzucht zelfs niet onder jullie genoemd worden,
zoals het gepast is onder de heiligen, ook geen grove taal, dwaze woorden, bespotting of
schunnigheid wat niet nodig is, maar in plaats daarvan dankzegging. Jullie weten echter dat wie
een hoereerder, onrein of hebzuchtig is, of een aanbidder van afgoden is, geen erfenis in het
koninkrijk van de Mashiach en van Elohim heeft. Laat niemand jullie met zinloze woorden
misleiden omdat vanwege deze dingen de gramschap van Elohim over de zonen van
ongehoorzaamheid komt. Wees daarom niet hun partners. Want jullie waren vroeger in de
duisternis, maar nu zijn jullie licht in onze Meester. Loop daarom zo als kinderen van het licht.
(Efeshiem 5:1-8)''

1. Inleiding

Als kinderen van Elohim moeten wij ons richten op de dingen die van JHWH zijn, als wij

ons leven op de verkeerde dingen richten dan houdt dit ons af van de grootheid en de
bedoelingen van JHWH. Verwarring en angst kunnen dan ons leven gaan beheersen en op
deze momenten zijn wij zwak. Verkeerde keuze met de nodige gevolgen zijn het resultaat
van deze zwakheid (die ons alle kan raken). Hoe blijven wij gericht op het koninkrijk van
JHWH als wij ons laten verwarren door het rijk van satan hier op aarde? Juist nu is het tijd
om gericht te blijven op het koninkrijk van boven. Koloshiem 3:1-2 zegt: ''Als jullie dan met
de Mashiach zijn opgestaan, zoek het dan hogerop, waar de Mashiach aan de rechterhand van
Elohim zit. Overdenk wat van boven is, niet wat van de aarde is.'' Dit onderwijs van Rav

Sha'oel is niet bedoeld voor maar een klein percentage van de kinderen van Jah maar voor
iedereen die weet dat hij samen met Yeshua uit de dood is opgestaan. We moeten nu meer
dan ooit gericht zijn op de wil en de bedoelingen van JHWH Elohim, hij wil ons leiden
naar de overwinning. Om die overwinning te behalen moeten wij beseffen dat wij niet van
deze wereld zijn, wij maken andere keuze en gaan tegen de stroom van deze wereld in.
Kohén haKadol Yeshua haMashiach bid voor ons in T'filat kohén haKadol en zegt: ''Ik heb
hun uw woord gegeven. De wereld haat hen echter omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet
van de wereld ben. Ik vraag niet, dat u hen uit de wereld zou nemen, maar dat u hen behoudt tegen
het kwaad. Want zij zijn niet van de wereld zoals ik niet van de wereld ben. (Jochanan 17:14-16)''

Deze woorden van Yeshua hebben betrekking op het hier en nu' het is nu de tijd om
nuchter en waakzaam te zijn en ons gefocust te houden op het Malkoet haElohim
(koninkrijk van Elohim). De Parasha van deze week helpt ons om gefocust te blijven op de
wil en de bedoelingen van JHWH en Zijn Koninkrijk. Het woord van JHWH filtert onze
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gedachten en geeft ons nieuwe kracht om door te gaan met de plannen van Elohim
haGaijiem!
2. De houding van een dienstknecht
Ja'akov avienoe staat op het punt om zijn broer Esav te ontmoeten angst en onrust
overvalt hem. De eerste zet die Ja'akov maakt is dat hij zijn broer probeert te paaien met
cadeaus. Dit was een menselijke oplossing. Als hij van zijn boden hoort dat Esav met 400
man onderweg is slaat de angst hem echt toe. De rabbijnse betekenis van 400 geeft meer
inzicht in de emotie van Ja'akov en over de gebeurtenissen die zich na het gebed
voordeden. ( תTav) betekend ; teken, inprenting, zegel. De Tav is de 22ste letter uit het alef
beth en de getalswaarde is 400. Dit staat symbool voor de grens van het menselijk denken en
kunnen. Het menselijk denken en kunnen van Ja'akov stopte toen Esav met de 400 man
onderweg was. Dit is het moment dat Ja'akov in gebed gaat , hij bid het volgende: ''O
Elohim van mijn vader Avraham en Elohim van mijn vader Jitschak, JHWH die tegen mij zei: “Ga
terug naar uw land en uw verwanten, en Ik zal u met weldaden overladen”: uw dienaar is al uw
gunstbewijzen en al uw blijken van trouw niet waardig. Ik had alleen maar een stok toen ik de
Jordaan hier overstak, en nu ben ik tot twee groepen uitgegroeid. Maar red mij nu ook uit de greep
van mijn broer Esav, want ik ben bang dat hij mij verslaat, met moeder en kinderen. U hebt mij
toch beloofd: “Ik zal u met weldaden overladen, en uw nageslacht zal Ik zo talrijk maken als het
zand aan de zee, zo talrijk dat het niet te tellen is.” (Bereshiet 32:10-13)'' Het gebed van Ja'akov

beroept zich op de beloften die JHWH Elohim heeft gedaan naar Ja'akov op de plaats Beit
El (hier openbaarde JHWH zich). De Hebreeuwse woorden ( יהוה האמר אליJHWH
haomer e'laj) betekenen 'JHWH die tegen mij zei'. Deze woorden spreken over een levende
relatie met Elohim en over de hartgesteldheid van Ja'akov Avienoe. Het Hebreeuwse
woord  האמרhaomer betekend (wortel amar) 'verklaren, opdracht geven, verwachten,
beloven en spreken' Als JHWH tot je spreekt zijn dit diep indringende woorden die je nooit
meer vergeet. Hier beroept Ja'akov zich op als hij bid en zijn angst voor de terreur van
Esav bij JHWH neerlegt. De Tehilliem 95:7-8 spreekt over het volgende: '' Hij is onze Elohim
en wij zijn zijn volk, dat Hij weidt, de kudde in zijn hand. Luister heden naar zijn stem: ‘Verhard
uw hart niet zoals eens in Meriva, als in de dagen van Massa in de woestijn,'' Het luisteren naar

de stem van JHWH bevat zegen en geeft doorbraak in situaties, we moeten nu (heden)
naar de stem van JHWH luisteren:
''Wie goed luistert, zal het goed vergaan,wie op JHWH vertrouwt, is gelukkig. (Misjlee 16:20)''
"Gelukkig zijn degenen die het woord van Elohim horen en het behouden.(Loeka 11:28)''

Als wij naar het woord/stem van JHWH luisteren zal Hij altijd de uitkomst geven.
Deze uitkomst uit zich in VERZOENING met Elohim en mensen. De stem van JHWH gaat
tegen alle facetten van de wereld in, de oplossing ligt vaak bij ons en vraagt een
dienstbare houding. Mattay zegt in hst 5:23-24 het volgende:''Als je nu je schenking naar het
altaar brengt en je daar herinnert dat je broeder enige wrok tegen je heeft, laat je schenking dan
daar op het altaar en ga. Herenig je eerst met je broeder en kom dan je schenking doen.'' De Misjna

(Mo'ed – Joma 8:9) spreekt van dezelfde leer als Yeshua onderwijst. De stem van Elohim
verstaan is nu en de gehele Bijbel doet daarom een oproep om heden Zijn stem te verstaan:
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'' Als een mens zegt, '' Ik zal zondigen en berouw tonen, en nog een keer zondigen'' aan hem wordt
er geen kans (meer) gegeven om berouw te tonen.(Als hij zegt) '' Ik zal zondigen en de dag van de
Verzoening zal verzoening schenken'' , Dan schenkt de dag van de verzoening geen verzoening.
Want voor overtredingen die tussen Elohim en de mens zijn geeft de dag van de Verzoening de
uitkomst van verzoening. Maar voor overtredingen die tussen een mens en zijn naaste staan geeft
de dag van Verzoening enkel verzoening als hij zich verzoend met zijn naaste. ( Misjna: Joma 8:9)''

Als de relatie tussen jou en Elohim bovenaan staat zul je merken dat jij de zonde overwint
en je boven verleiding staat. Hij moet de eerste zijn bij wie je te raden gaat i.p.v je eigen
menselijke oplossingen te projecteren op de situatie. In de Haftarah wordt er gesproken
over een list en een vals verbond die gebaseerd is op leugen. De Chivieten deden zich voor
als een ander volk en spraken woorden van vrede. Zij wilde een verbond van vrede
sluiten' zijn misbruikte de naam JHWH door te beweren dat Elohim hen had geroepen.
Dit was overtuigend voor de b'ney Jisraeel en zij sloten vriendschap met de vijand:
''Toen namen de Jisraëlieten iets van hun proviand aan, zonder daarbij JHWH te raadplegen. Zo

sloot Jehoshoea vriendschap met hen en hij beloofde bij verdrag hen in leven te laten. De leiders
van de gemeente bekrachtigden dat met een eed. (Jehoshoea 9:14-15)'' Het woord proviand

betekend (voorraad met voedsel, levensmiddelen). Het aannemen van een voedsel
voorraad hield in dat men maaltijd met de ander had, dit is een teken van vriend en
verbond -schap. Hiervoor werd JHWH niet geraadpleegd d.m.v de האורים והתומים
Oerim v'Toemiem. Omdat de Chevieten de Naam van JHWH Elohim hadden misbruikt
werden zij gestraft om voor altijd een slaaf van het volk te zijn en als houthakkers en
waterputters te leven. Wie het verbond van JHWH misbruikt zal niet kunnen bloeien in
dit leven........................ tevens beschermd Elohim zijn kinderen door valse stemmen en
verbonden te (vroegtijdig) herkennen en je eigen volk te beschermen tegen de
ZONDE/AFBRAAK.

De houding van Ja'akov Avienoe was een dienende houding zijn motieven waren zuiver
en zijn rechten lagen bij Elohiem. Verzoening tussen hem en Esav was het gevolg en de
vervolging in het leven van Ja'akov kwam ten einde. Wie heden zijn stem verstaat zal
rusten van zijn werken en leven in שבַ ת
ׁ shabbat (staken/stoppen met zondigen):
''En opnieuw, na een lange tijd heeft hij een nieuwe dag benoemd, zoals hierboven is beschreven
dat Dawied zei: "Vandaag, als jullie zijn stem horen, verhard dan niet jullie hart!" Want als
Yeshuaʿ, Bar van Noen, rust aan hen had gegeven, zou hij later niet over een andere dag hebben
gesproken. Daarom is de Shabbat van het volk van Elohim blijvend. Wie daarom zijn rust
binnengaat is ook van zijn werken gaan rusten, net als Elohim van de zijne [is gaan rusten]. Laten
we daarom moeite doen om die rust binnen te gaan, anders zouden we vallen zoals degenen die
niet waren overtuigd. (Ivriem 4:7-11)''

Als we de stem van JHWH verstaan moeten we adequaat reageren en ons hart niet
verharden. De woorden van JHWH Elohim raken ons hart en ze kunnen erg
confronterend zijn. Toch moeten wij moeite doen om Zijn woorden te vervullen zodat wij
Zijn Shabbat in kunnen gaan. Dit kunnen we enkel door ( ישועYeshua) ontvangen, Hij is
de stem van JHWH die ons door vergeving van zonde laat rusten van onze kwade
werken. Rav Shaoel leert ons hoe wij moeten leven als wij de rust (Shabbat) zijn ingegaan:

Joods Messiaanse Gemeente ''Beit Nitzachon''

''Doe dan de oude zuurdesem van jullie weg, zodat jullie een nieuw deeg zullen zijn, zoals jullie ongezuurd
[deeg] zijn voor het Pesach van de Mashiach die voor ons was geslacht. Laten we de viering daarom niet
doen met de oude zuurdesem of met de zuurdesem van slechtheid en bitterheid, maar met de zuurdesem van
zuiverheid en heiligheid. Ik heb jullie in een brief geschreven om niet met hoereerders om te gaan. Ik spreek
niet over hoereerders die in deze wereld zijn of over de hebzuchtigen, over afpersers of over aanbidders van
afgoden; anders moesten jullie uit deze wereld vertrekken. Maar dit heb ik geschreven; heb geen omgang met
degene die een broeder wordt genoemd, maar een hoereerder blijkt, of een hebzuchtig man of een aanbidder
van afgoden, of een misbruiker, een dronkaard, of een dief; met zo iemand moeten jullie zelfs geen brood
eten. Wie ben ik om wie buiten zijn te oordelen? Oordelen jullie wie binnen zijn! Wie buiten zijn worden
door Elohim geoordeeld; maar verwijder het kwaad uit jullie midden. (Korinthiem alef 5:7-13)''

 – ּשבל ת לשלוםShabbat Shalom,
Rabbi Daniel Prins

