Joods Messiaanse gemeente ''Beit Nitzachon''

Parasha:  שויׁשב- Wajeeslev – en hij woonde
Dotan: Twee bronnen!
Prashat Shevoea – wekelijkse Schriftlezing
Torah: Bereshiet 37:1-40:23
Haftarah: Amos 2:6 -3:8
B'rit Hachaddasha: Mifalot haShilichim 7:9-16; 7: 54-60
'' Waar wacht u op? Ik gehoorzaam niet het bevel van de koning: ik gehoorzaam wat de
leer beveelt, die door Moshe aan onze voorvaderen gegeven is. U bent de oorzaak van heel
de rampspoed die de Ivriem treft, maar u zult niet ontkomen aan de hand van Elohim.
Het is waar dat we leiden door onze eigen zonden; maar al toont de Elohim Ghaijim van
zijn woede door ons te tuchtigen en terecht te wijzen, toch zal Hij zich weer met zijn
dienaren verzoenen. (Makkabim beth / 2 Makkabeën 7:30-33)''
1. Inleiding

Als kinderen van Elohim zijn wij in staat een om een licht te zijn in de duisternis.
Wij maken het verschil in deze wereld en vallen om deze reden op. Deze positie heeft
positieve uitwerkingen maar ook negatieve uitwerkingen. De wereld waarin we leven is
surrogaat en laat ons denken dat wij ons eigen leven kunnen creëren. De Elohim Ghaijim
wordt hierdoor buitenspel gezet. De Griekse filosofie is verweven met het westelijke
denken wij mogen leren ons hiervan los te scheuren. HaMashiach Yeshua roept ons op om
de kosten te berekenen, hij zegt: ''Wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om
de kosten te berekenen of er [voldoende] is om haar te voltooien? Anders, wanneer hij het
fundament legt maar haar niet kan voltooien, zullen allen die het zien hem uitlachen. En ze zullen
zeggen: 'Deze man is begonnen te bouwen maar kan het niet voltooien!' (Loeka 14:28-30)'' Als wij

daadwerkelijk gaan bouwen aan het koningkrijk van Elohim dan zullen we in de gaten
gehouden worden door de wereld om ons heen. Zij zullen ons oordelen en afschrijven op
iedere fout en misstap die wij begaan. Wij worden verleid om te worden als de wereld om
op deze manier de last van deze wereld van ons af te werpen. Dit is wat wij niet moeten
doen! Yeshua geeft ons een מ ְצוָ ה,
ִ mitzwa vlak voordat Hij sterft zegt Yeshua het
volgende: ''Ik draag jullie deze dingen op, dat jullie elkaar liefhebben. Als de wereld jullie haat,
weet dat men voor jullie, mij heeft gehaat. En als jullie van de wereld waren, zou de wereld wat
van haar is liefhebben. Maar jullie zijn niet van de wereld want ik heb jullie uit de wereld
gekozen. Daarom haat de wereld jullie. (Jochanan 15: 17-19)'' Wij moeten ondanks alle druk

elkaar blijven liefhebben en gezamenlijk elkaar bemoedigen om de eindstreep te behalen.
De haat van de wereld is een bewijs dat JHWH ons liefheeft. Als wij ons licht laten
schijnen dan zal de wereld ons haten, Yeshua was echter de eerste die zijn licht scheen in
de duisternis. Om die reden hebben zij hem gehaat: ''Dat was namelijk het licht van
waarheid, dat iedereen verlicht die in de wereld komt. 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. (Jochanan 1:9-11)'' De haat die wij kunnen ervaren houdt ons

misschien tegen om openbaar te worden is de wereld, toch is het van groot belang om ons
licht te laten schijnen en duidelijk te zijn over onze identiteit. Hoe meer licht hoe meer haat
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er op ons pad zal komen, heb jij de kosten berekend? Nu Chanoeka voor de deur staat – het
feest van het licht – mogen wij ons meer gaan beseffen dat er geen licht in de duisternis
kan schijnen zonder de kosten goed berekend te hebben!
2. Hij die het leven heeft gegeven
''Het is een bewijs van grote welwillendheid, als Elohim de zondaars niet lang ongemoeid laat,
maar ze spoedig hun vergelding geeft. Terwijl JHWH bij andere naties toegevend met de
bestraffing wacht tot ze de maat van hun zonden hebben volgemaakt, doet hij dat niet met ons.
Als Hij onze zonden tot het uiterste laat voortwoekeren, zou zijn bestraffing te laat komen. Maar
Hij wil zijn barmhartigheid nooit ontzeggen en daarom is het feit dat Hij zijn volk straft met
rampen een teken dat Hij het niet in de steek laat. (Makkabim beth/ 2 Makkabeën 6:13-16)''

Joseef de zoon van Jisraeel was iemand die opviel omdat hij anders was. Hij sprak een
andere taal (figuurlijk) als zijn broeders. Joseef was verbonden met JHWH en om die
reden haatte zijn broers hem. Zijn broers spreken zich uit naar Joseef en zeggen het
volgende: ''‘Wou je soms koning over ons worden of over ons heersen?’ Zo haatten ze hem steeds
meer vanwege de dromen die hij vertelde. (Bereshiet 37:8)'' Het Hebreeuwse woord voor koning
die in vers 8 gebruikt wordt is ( ָמ ַלךMaloch) en dit betekend regeren, voorbestemd zijn voor
de troon. Evenzo is het woord ( ָמ ַלךMaloch) verbonden aan het Aramese woord Melach
wat raad geven betekend. Het woord Molach betekend iets van waarde en is tevens
verbonden aan het woord מ ַלך.
ָ Het woord Melech betekend koning en dit woord is
verbonden aan al de boven genoemde voorbeelden. Een Melech dient in alle opzichten een
verschil te maken in deze wereld. De haat van de broeders van Joseef kwam voort uit
hoogmoed en verblinding. Zij erkenden niet dat Joseef door Elohim apart gezet was. Ook
noemde zij hem een Maloch' iemand die wilde regeren'. Duidelijker kan het niet! Als wij het
koninkrijk van Jah gaan tonen dan zal de wereld ons haten. Mensen die niet leven in Zijn
koninkrijk zullen ons titels geven als: regeerders' iemand die denkt de wijsheid in pacht te
hebben, iemand die denkt zonder zonden te zijn enz. De mens wil niet geconfronteerd worden
met de wil van JHWH Elohim en probeert om die reden ook al de confrontaties daarmee
uit te wissen. De haat die men ervaart komt regelrecht uit het dodenrijk, satan heeft vanaf
het begin de b'nee Jisraeel willen uitwissen. De rabbijnse geschriften leren dat deze strijd
reeds gevoerd werdt toen de b'nee Jisraeel in de wildernis waren: “Daar in de wildernis was
een onbekende macht (de satan), die de volkeren van de wereld vertegenwoordigde, de heersende
macht in de woestijn, verscheen aan hen (de b'ney Jisraeel) maar al snel ontdekte zij dat dit niet
de glans (heerlijkheid) van de glorie van hun Koning was. (Zohar, Shemoth, afdeling 2, pagina
60a) '' De satan is vanaf het begin degene die de wereld vertegenwoordigd. Het enige wat

hij doet is het aanbieden van de wereld, zodat de geestelijke erfenis van JHWH verloren
gaat. Zelfs Yeshua werd verleid met de wereld. Toen haMashiach zich terugtrok in de
wildernis 'kwam de beschuldiger en zei: ''Weer nam de beschuldiger hem mee naar een zeer

hoge berg en toonde hem alle koninkrijken van de wereld en hun glorie, en zei tegen hem: "Dit alles
zal ik u geven als u neervalt en me aanbidt. (Mattay 4:8-9)'' Yeshua wees satan van zich af en
citeerde een tekst uit de Torah: '' JHWH, uw Elohiem zult u aanbidden en hem alleen zult u
dienen'. (D'wariem 6:13)'' Het woord van Elohim is ons enige wapen om stand te kunnen

houden in deze strijd tussen satan en de mens. De woorden van JHWH geven de
overwinning over iedere situatie!
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De kleur die wij tonen steekt af van de wereld en valt op. Wij zijn daadwerkelijk geliefde
kinderen van de Allerhoogste Elohim. Joseef (die een beeld is van Yeshua haMashiach)
wordt door zijn vader naar zijn broers gezonden om te kijken hoe het met hen en het vee
gaat. Joseef vind zijn broers bij דותן
ָ Dotan wat ''twee bronnen'' betekend. Bij Dotan
beraamde zijn broers het plan om Joseef te doden. Gedachten van moord' vernietiging en
alles wat met de duisternis te maken heeft komen voort uit de verkeerde bron. De naam
Dotan staat daarom ook voor de verkeerde bron waar de broers van Joseef uit putte. Zij
luisterde op dat moment naar de verkeerde stem en vergaten dat er één bron was waar wij
uit kunnen putten: '' Ja, bij U is de bron van het leven; omdat U licht geeft, zien wij licht. Laat
uw liefde uitgaan naar degenen die U erkennen, uw rechtvaardigheid naar degenen die oprecht
zijn van hart. (T'hilliem 36:10-11)'' De enige bron van leven is JHWH' Hij laat ons

daadwerkelijk het licht in de duisternis zien, Hij gaf ons zijn Zoon Yeshua haMashiach.

Op Chanoeka geeft Yeshua een getuigenis over wie hij is. Deze getuigenis is geldig voor
een ieder die hem (net zoals Joseef) liever het dodenrijk in stuurt dan dat men naar hem
luistert: ''De Chanoekaviering vond plaats en het was winter in Jeroeshalaijim. Yeshuaʿ liep in de
tempel, in de zuilengang van S'lomo. Maar de Y'hoedim omsingelden hem en zeiden hem: "Hoe
lang blijft u ons de adem benemen? Zeg het ons openlijk als u de Mashiach bent!" En Yeshua ʿ
antwoordde en zei tegen hen: "Ik heb het u verteld, maar u gelooft niet. De werken die ik doe in de
naam van mijn Vader getuigen over mij, maar u gelooft niet, omdat u niet mijn schapen bent,
zoals ik u heb verteld. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. (Jochanan
10:22-27)'' Degene die Yeshua erkennen zien het licht van de Mashiach en putten uit de

juiste bron. Geen dubbele bron is nodig om de waarheid te ontdekken want Yeshua is de
Waarheid! De talmidiem van Yeshua erkennen zijn stem en volgen hem' door het licht van
Mashiach Yeshua zien zij Elohim Ghaijim. Jochanan spreekt in zijn eerste brief over
Elohim die licht is hij zegt: '' …..dat Elohim licht is en dat er geheel en al geen duisternis in hem
is. (Jochanan alef 1:5)''

Joseef werd verkocht en werd een slaaf van de wereldmacht' hij bleef echter rein in gedrag
en trouw aan JHWH. De afgoderij van Egypte en de verleiding die er op zijn pad kwamen
zorgde er niet voor dat zijn relatie met JHWH stuk liep. De verleiding van de vrouw van
Potifar was een poging om de ziel van Joseef te roven' maar Joseef bleef trouw aan JHWH.
Hoererij is één effectieve manier voor de satan om ons leven te ontwijden en onze ziel te
beïnvloeden met satanische leugens. Ons leven en ons lichaam is toegewijd aan JHWH
blijf rein en laat het LICHT in jou niet doven. Vasthouden aan het verbond is ons enige
houvast, wijk niet naar links of naar rechts.......... en blijf bij de Bron. Luister naar de
Woorden van onze Meester Yeshua haMashiach!
"Laat wie dorst heeft naar mij toe komen en drinken, Bij wie in mij gelooft zullen zoals
de Geschriften hebben gezegd: vanuit zijn binnenste rivieren van levend water stromen.
(Jochanan 7:37-38)''
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Chanoeka is het inwijdingsfeest maar ook het feest van de bewaarders van het verbond.
Joseef was in het afgodische Mitzraijim/Egypte een bewaarder van het verbond. Hij was
daarom degene die in de ogen van JHWH als verlosser mocht opereren. Zo zijn er
tientallen voorbeelden te geven van bewaarders van het verbond die als
mashiach/verlosser werden ingezet. In sefer Makkabim beth/ het boek 2 Makkabeën
staan er voorbeelden beschreven van shomrim haB'rit (bewaarders van het verbond) dit
kunnen we lezen in hst 7:1-42. Als zij stierven dan stierven zij met woorden van Elohim op
hun lippen.
Weest gewijd aan JHWH en bewaar het verbond. Geef nooit op wat jou gegeven is en
verheerlijk bij alles wat je doet Avienoe Shebashamaijim (Vader in de Hemelen). Laten de
laatste woorden die je spreekt tot verheerlijking van JHWH zijn. Hij is de Bron van het
leven!

 – ּשבל ת לשלוםShabbat Shalom,
Rabbi Daniel Prins

