Joseph and Messiah

Joseph en de Messias

Parasha: Vayeshev -  וישב: "And he dwelt "
Torah : Genesis 37:1-40:23
Haftarah : Amos 2:6-3:8
Gospel : John 2:13-4:42

Sidra: Vayeshev - וישב: "En hij woonde"
Tora: Genesis 37:1-40:23
Haftara: Amos 2:6-3:8
Evangelie: Johannes 2:13-4:42

Thought for the Week:
The rejection of Joseph, the agent sent to them by
their father, is paradigmatic for Israel's future
rejection of the prophets sent by God and
ultimately the rejection of Messiah. The Gospel of
John sadly observes, "He came to His own, and
those who were His own did not receive Him."
(John 1:11) But the story of Joseph ends with
reconciliation between him and his estranged
brothers.

Gedachte voor de Week:
De afwijzing van Jozef, de door hun vader tot hen
gezonden agent, is een beeld voor Israëls toekomstige
verwerping van de profeten die door God gezonden
waren en uiteindelijk de afwijzing van de Messias. Het
Evangelie van Johannes merkt spijtig genoeg op: "Hij
kwam tot het zijne, en degenen die de Zijnen waren
hebben Hem niet aangenomen." (Joh.1:11) Maar het
verhaal van Jozef eindigt met verzoening tussen hem en
zijn vervreemde broers.

Commentary:
Each of the stories of the patriarchs tells us
the story of Messiah, but Joseph tells us the
story of the Gospel of Yeshua. Joseph's life
parallels the redemptive work of Messiah in
His first and second comings. Although the
apostolic writers never directly identify Joseph
as foreshadowing the Messiah, the symbolism
is unavoidable.
Yeshua, like Joseph, was sent to His brothers,
the people of Israel. Like Joseph, He was sent by
His father. Like Joseph, His brothers did not
receive Him. Instead, He was rejected, stripped,
killed, put into the earth, and ultimately given over
to the Gentiles.
Like Joseph, Yeshua was variously received among
the Gentiles, but eventually rose to an unparalleled
position of prominence in the Gentile world. Like
Joseph, He became the agent for the salvation of all
nations. And like Joseph, He was all but forgotten by
His own true brothers.
Just as Joseph was 'disguised' — made unrecognizable
by his Egyptian clothing and hairstyle), so too has the
Messiah been made unrecognizable — 'disguised' by
Gentile culture. We have painted Him to look like one of
us. We have represented Him in our artwork with
Gentile hair, makeup, and clothes. We have made His
mouth speak in Greek and in the language of every
nation, but we have forgotten that He spoke Hebrew
first. We have removed Him from His Hebraic and
Torah context and made Him unrecognizable to His
own brothers. Yet ultimately, the story of Joseph ends
with a reconciliation between him and his brothers, one
which results in the salvation of all the sons of Israel. As
the Apostle Paul put it, "All Israel will be saved"
(Romans 11:26).

Commentaar:
Elk van de verhalen van de aartsvaders vertelt ons het
verhaal van de Messias, maar Jozef vertelt ons het
verhaal van het evangelie van Yeshua. Joseph's leven
loopt parallel met het verlossende werk van de Messias
bij zijn eerste en tweede komst. Hoewel de apostolische
schrijvers Joseph nooit rechtstreeks identificeren als
voorafschaduwing van de Messias, is de symboliek
onvermijdelijk.
Yeshua werd, net als Joseph, naar zijn broers, het volk
van Israël gestuurd. Net als Jozef, werd Hij door Zijn
vader gezonden. Net als Jozef, hebben Zijn broers Hem
niet ontvangen. In plaats daarvan werd Hij afgewezen,
uitgekleed, gedood, in de aarde gestopt, en uiteindelijk
aan de heidenen overgegeven.
Net als Jozef, werd Yeshua onder de heidenen
verschillend ontvangen, maar groeide uiteindelijk uit tot
een ongeëvenaarde bekendheid in de heidense wereld.
Net als Jozef, werd Hij de agent voor het heil van alle
volken. En net als Jozef, was Hij door Zijn eigen echte
broers helemaal vergeten.
Net zoals Jozef 'vermomd' was - onherkenbaar gemaakt
door zijn Egyptische kleding en kapsel), zo werd de
Messias onherkenbaar gemaakt - 'vermomd' door onJoodse cultuur. We hebben Hem getekend alsof hij er uit
zag als een van ons. We hebben Hem in onze illustraties
voorgesteld met on-Joods haar, make-up, en kleding. We
hebben Hem doen spreken in het Grieks en in de taal
van elke natie, maar we vergeten dat Hij het eerst
Hebreeuws sprak. We hebben hem van zijn Hebreeuwse
en Thora context weggehaald en Hem onherkenbaar
gemaakt bij Zijn eigen broers. Maar uiteindelijk eindigt het
verhaal van Jozef met een verzoening tussen hem en
zijn broers, iets wat resulteert in het heil van alle zonen
van Israël. Zoals de apostel Paulus het uitdrukte: "Heel
Israël zal behouden worden" (Romeinen 11:26).
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Yet the story of Joseph is not an allegory, written
merely to serve as type, shadow, and symbol. Too
often believers have diminished the Torah's literal
reading for the sake of messianic interpretations. It is
a story in its own right and a great story at that.
Joseph is a real character; his adventures and
misadventures are his own. If we are able to look into
the Joseph story and perceive the person of Messiah,
that is only to be expected, because God is the
author of salvation both then and now. Joseph's story
is simply an example of what it looks like when God
saves His people.
Joseph's story is what it looks like when God raises
up a savior. Therefore, it is not so much that the story
of Joseph foreshadows the story of Messiah as much
as both stories are similar because they both tell the
story of God raising up a savior for the salvation of
Israel.

Toch is het verhaal van Jozef niet een allegorie, alleen
maar geschreven om als type, schaduw en symbool te
dienen. Maar al te vaak zijn gelovigen voorbij gegaan aan
de letterlijke lezing van de Tora gericht op messiaanse
interpretaties. Het is een terecht verhaal en een geweldig
verhaal daar over. Jozef is een echt karakter, zijn
avonturen en lotgevallen zijn die van hemzelf. Als we in
staat zijn naar het verhaal van Jozef te kijken en de
persoon van de Messias te op te merken, die alleen te
verwachten is, want God is de auteur van het heil zowel
toen als nu. Joseph’s verhaal is gewoon een voorbeeld
van hoe het eruit ziet als God Zijn volk redt.
Joseph's verhaal is hoe het eruit ziet als God een redder
roept. Daarom is het niet zozeer dat het verhaal van
Jozef het verhaal van de Messias voorafschaduwt, als
wel dat dat beide verhalen vergelijkbaar zijn omdat ze
beide het verhaal vertellen van God die een redder roept
voor het heil van Israël.
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