Joods Messiaanse Gemeente ''Beit Nitzachon''
Parasha:  – מקץMikeetz “Aan het eind”
'Uit welke bron leef jij?'
Parashat Shevoea – Wekelijkse Schriftlezing
Torah: Bereshith/Genesis
41:1-44:17
Haftrah: Melechim alef/
1 Koningen 3:15-4:1
Brit haChadashah:
Jochanan/Johannes 6: 22-56,
Koloshim/Kolossenzen 3:124,1

Bereshith/Genesis 42:1-2 is de kerntekst!
Na verloop van twee volle jaren choleem (droomde) Farao, dat hij aan de Nijl amed
(stond). En hinee (zie hier) kwamen er uit haja’or (de rivier, dit is de nijl) zeven koeien
mooi in verschijning en vet in basar (vlees); en zij graasde aan de rivier bank.”
De sod (geheimenis) in het het verhaal?
ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חלם והנה עמד על־היאר׃
“Vajahie miketz snatajim jamiem v Phara-oo choleem V Chienee amed al Haja-or.”
Bereshith/Genesis: 41-1. (Fonetisch Hebreeuws)
“Na verloop van twee volle jaren droomde Farao, dat hij aan de Nijl stond.” NBG
1951" 41:1

In het Hebreeuws staat er totaal wat anders! Er staat letterlijk ,dat Farao op de
rivier stond! Het Hebreeuwse woord amed is hier erg belangrijk!
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 עמדAmad ( Strongnummer 5975)
Betekenis: Staan,plaats,positie, standpunt innemen
Dit woord wordt in hoofdstuk 41 twee keer gebruikt. Zie Bereshith/Genesis
41:1 en vers 17.

Waarom is dit zo belangrijk?
 יאורJa-or (Strongnummer 2975)  יאוראJa-ora (Strongnummer 2975)
Betekenissen: Rivier(en) (van de Nijl),stroom(en),Kanaal(en)

De remez in het het verhaal?
De rivier de Nijl was de grootste afgod van Egypte (Mitzraijim). Mitzraijim staat
in eerste instantie voor het land Egypte zelf. Maar vergeet ook niet dat het ook
voor de wereld staat!
De rivier zorgde voor alles wat leeft. Met name voor het product graan. Dit een
basisproduct van ons allen.
De rivier werdt ook wel rivier des levens genoemd. Het feit dat farao op de rivier
staat laat zien dat hij dacht hijzelf centraal stond. Hint: Farao werd als god van
Egypte beschouwd.
Bereshith/Genesis 41:7 staat: ‘en besefte dat hij alles had gedroomd’.

ותבלענה השבלים הדקות את שבע השבלים הבריאות והמלאות וייקץ פרעה
והנה חלום׃

Letterlijk staat hier: ‘en zie, het was een droom.’ De Hebreeuwse tekst staat hier
in het enkelvoud, terwijl er net twee dromen zijn beschreven. In vers 8 staat er in
het Nederlands dromen 'dus in het meervoud'. Terwijl het in de brontekst in het
enkelvoud staat. Farao had dus twee beelden in één droom.
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' אחדAchad' (één) is een teken van Elohim.
De Hebreeuwse letter Alef  אen uitgeschreven  ֫אלףis in eerste instantie een
verwijzing naar o.a. de eerste van alles 'Elohim zelf'! Josef erkend dit teken in de
droom en bevestigd dit in Bereshith/Genesis 41: 25,26 . Joséf geeft aan dat de
twee dromen één en dezelfde droom zijn en pressies dezelfte betekenis hebben.
 חלוםChalom (Strongnummer2472),  חלםChalam (Strongnummer 2492)
Betekenissen: Droom,dromer,dromers,dromen.

Het woord wat hier gebruikt wordt voor droom is het Hebreeuwse woord
Chalom. Dit woord is door de Rabbijnen in verband gebracht met het woord
Chalon wat o.a. venster betekent. Een droom is soort venster, waardoor men een
kijkje kan nemen in een andere wereld. Deze wereld is onder normale
omstandigheden niet toegankelijk,. In een droom kan een mens inzicht worden
verschraft in zijn onbewuste drijfveren en motieven.
De Farao stond op de rivier,daarnaast geeft de Torah nog een detail! Er kwamen
koeien uit de rivier, zie Bereshith/Genesis "41:2. Dit geeft aan dat de rivier van
eten voorzag aan alle mensen! Hint: De Nijl is niet de bron van het leven, maar
Elohim wel! Als de Alef  ֫אלףniet centraal staat is er geen leven mogelijk!
 ירהJarah (Srongnummer 3384) Betekenis: gooien,schieten,boogschieten,naar
beneden werpen,gericht intructie,geleerd, Leer,leraar. In Bereshith/Genesis 31:51
komt dit woord de eerste keer voor.
 תורהTorah (Srongnummer 8451)
BetekenisTorah:Richting,instructie,gewoonte,uitspraak,
onderwijs en leer. In Bereshith/Genesis 26:5 komt dit
woord de eerste keer voor.
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De bron van Israel!
Het verschil tussen de Farao en Elohim (G-d) zie je in Bereshith/Genesis 43:14.
Vader Israel zegt daar El shadai (Elohim van genoeg) geve u barmhartig voor het
aangezicht van dien man, dat hij uw anderen broeder late gaan, als ook Benjamin
enz.
Hint: Zie je het verschil in de bron? El shadai “Elohim van genoeg” voorziet in
de hongersnood, ondanks alle noden!
In de naam Shadai zit nog een geheim (Sjin) Shomer (Dalet) Daltot (Jod) Jisrael.
Vormen samen een acroniem voor de volgende uitdrukking: “De bewaker van de
deuren van Israel” Dit is o.a. verwerkt in de Mezuza via de hoofdletter (sjin) wordt
Shadai één met het huis.
Bereshith/Genesis 42:1-2: Laat duidelijk zien, dat je genoeg gelt en rijkdommen
kan hebben, maar bij wie schuil je als er een (hongers)nood uitbreekt ?
Vandaag moeten wij begrijpen, dat dit basisprincipe niet anders is! De
supermarkt is niet hde bron dat die ons voorziet. Maar El shadai! In tijden van
nood is gelt niks meer waard. Je kunt maar één Heer dienen, dit kan alleen door
Kedushah (levensheiliging). Want Kadosh hoe (Hij is heilig)!
Tot slot alles begint met geloof!
Geloof,Trouw,vertrouwen,
ergens vertrouwen in
hebben,standvastigheid,
eerlijk, waarheid
Emonah מאמונה
(Strongnummer 530)

Vertrouwen,vertrouwd,
ergens je vrouwen in
stoppen,zorgeloos en
beveiligen
Betach בטח
(Strongnummer 982 )
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Bewaker, ,beveiligen
Betachon בטחון
(Strongnummer 983)

 שבת שלום- Shabbat Shalom,
Rabbi David Prins
''Wie een heilige opdracht uitvoert zal geen beschadiging kennen.'
(Talmud Bavli traktaat Pesachim 8.a)

