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So in the morning his spirit was troubled,
and he sent and called for all the
magicians of Egypt and all its wise men.
Pharaoh told them his dreams, but there
was none who could interpret them to
Pharaoh. (Gen. 41:8 ESV)

Daarom was zijn geest in de ochtend
ontroerd, en hij stuurde en riep al de
tovenaars van Egypte en al zijn wijze
mannen. Farao vertelde hun zijn dromen,
maar er was niemand die ze aan Farao kon
uitleggen. (Gen. 41:8 ESV)

Hoe kon Pharaoh weten welke de juiste interpretatie was?
The Eternal speaks to the spirit of men.
When we are awake the soul is very active
receiving all the information that comes
through the five senses of the body.
However, men were created also with
another five spiritual senses to perceive
things from the invisible world just as the
corporal senses perceive things from the
visible world.
However, after the introduction of sin and
death in human beings his perception of
messages and hints from the spirit has
diminished considerably. Men have
trouble receiving things from the spiritual
world. Usually, the soul is busy with the
material world's dealings. Now, the
spiritual world transmits messages all the
time and that one with a sensitive spirit
will be able to notice them and receive
them in his or her soul.
This can be compared to transmissions of
messages by radio frequency waves in the
atmosphere. If we could hear everything
that is transmitted at the same time it
would be a chaos of voices, instruments,
songs and other sounds in every language
of the world. There are messages in the air
all the time. However, sounds can only be
perceived with a radio receptor. A well
tuned radio can receive many of the
messages that are in the air.

De Eeuwige spreekt tot de geest van de mens.
Wanneer we wakker zijn is de ziel zeer actief
met het ontvangen van alle informatie die via
de vijf zintuigen van het lichaam tot ons komt.
Evenwel werd de mens ook gemaakt met nog
eens vijf geestelijke zintuigen om dingen uit
de onzichtbare wereld waar te nemen net zoals
de lichamelijke zintuigen dingen uit de
zichtbare wereld waarnemen.
Echter, na de intrede van de zonde en de
dood in de mens, is zijn waarnemen van
berichten en hints vanuit de geest
aanzienlijk afgenomen. Mensen hebben
moeite om dingen uit de geestelijke wereld
te ontvangen. Meestal is de ziel bezig met
de beslommeringen van de materiële
wereld. Nu stuurt de geestelijke wereld de
hele tijd berichten en degene met een
gevoelige geest zal in staat zijn om ze op te
merken en in zijn of haar ziel te ontvangen.
Dit kan worden vergeleken met uitzendingen
van berichten door radiogolven in de
atmosfeer. Als we alles konden horen wat op
hetzelfde moment wordt uitgezonden, zou het
een chaos zijn van stemmen, instrumenten,
liedjes en andere geluiden in elke taal van de
wereld. Er zijn de hele tijd berichten in de
lucht. Geluiden kunnen echter alleen worden
waargenomen met een radio-ontvanger. Een
goed afgestemde radio kan veel berichten, die
in de lucht zijn, ontvangen.

The same happens with men. When we are
awake, our minds are tuned to receive
information from the visible world, but
when we sleep; our soul doesn't receive
that much information because the five
corporal senses are much less active. This
way, the soul is a bit free to listen to
spiritual messages. That's why the Eternal
many times sends His messages at night,
because it is when men are usually more
sensitive to them.
Most of our dreams are the result of the
brain's work of going through the
information, impacts and emotional
impressions that we've got during our time
awake. Sleep is necessary for the brain to
have time to organize and treat all the
information properly. If someone doesn't
sleep for a long time, he goes crazy and
eventually dies.
Egyptians considered dreams very
important and emphasized their
interpretation. When Pharaoh had these
two dreams, he understood that they
weren't normal. He felt a very strong inner
impact and he strove to find out what they
meant.
When his magicians and wise men gave
their interpretations, he wasn't satisfied
with them. It is written that they couldn't
interpret the dreams to Pharaoh. This
means that they indeed gave their
interpretations to Pharaoh, but none could
satisfy him. Why? Because when the
Eternal sends a codified message in the
fantasy world of dreams, there is a spirit
behind it. If one tries to interpret that
dream, he needs to connect with that spirit
so that the heart of the one who dreamt it,
feels a connection between the dream and
the interpretation.
Besides, the details of the dreams have to
coincide in an obvious way with the
interpretation. That's why the Pharaoh
wasn't satisfied with any of the other
interpretations from his wise men, because
they took them from their hearts and not
from the Spirit of the One who had sent
them.

Hetzelfde gebeurt met mensen. Als we wakker
zijn, wordt onze geest afgestemd op informatie
ontvangen van de zichtbare wereld, maar als we
slapen, ontvangt onze ziel niet zoveel
informatie, omdat de vijf lichamelijke zintuigen
veel minder actief zijn. Op deze manier is de
ziel een beetje vrij om naar spirituele
boodschappen te luisteren. Dat is de reden
waarom de Eeuwige menigmaal zijn berichten
in de nacht verstuurt, want het is dan dat de
mensen er meestal gevoeliger voor zijn.
De meeste van onze dromen zijn het
resultaat van het hersenwerk van
informatie, gevolgen en emotionele
indrukken te overlopen die we tijdens onze
wakkere tijd hebben gekregen. Slaap is
nodig voor de hersenen om tijd te
organiseren en alle informatie goed te
behandelen zijn. Als iemand niet lang
slaapt, wordt hij gek en sterft uiteindelijk.
Egyptenaren beschouwden dromen heel
belangrijk en legden de nadruk op hun
interpretatie. Toen Farao deze twee dromen
had, begreep hij dat zij niet normaal waren.
Hij voelde een zeer sterke innerlijke impact
en hij streefde ernaar om er achter te komen
wat ze betekende.
Toen zijn tovenaars en wijze mannen hun
interpretaties gaven, was hij over hen niet
tevreden. Er staat geschreven dat zij de
dromen aan Farao niet konden interpreteren.
Dit betekent dat ze inderdaad hun
interpretaties aan Farao gaven, maar niemand
kon hem tevreden stellen. Waarom? Omdat
als de Eeuwige een gecodeerd bericht in de
fantasiewereld van dromen stuurt, zit er een
geest achter. Als men probeert om die droom
te interpreteren, moet hij met die geest in
contact treden, zodat het hart van degene die
het droomde, een verbinding tussen de droom
en de interpretatie voelt.
Trouwens, de details van de dromen
moeten op een duidelijke manier
samenvallen met de interpretatie. Dat is de
reden waarom de farao niet tevreden was
met de andere interpretaties van zijn wijze
mannen, omdat ze die uit hun hart haalden
en niet uit de Geest van de Ene die ze had
gestuurd.

Don't think that all your dreams or all those
that have an impact on you come from
heaven. Nonetheless, there are many
dreams that are indeed messages from the
Eternal. I personally use three rules to
know if a dream comes from the Eternal or
if it is a result of a fantasy of mine.
Firstly, it has to remain. It is written that
the Word of the Eternal remains forever.
This means that if a dream comes from the
Eternal it remains in the mind for a long
time, not only a few days. In this case it is
possible that it comes from heaven.
Secondly, it has to agree with the message
of the Scriptures. Many dreams reveal
what a man feels inside. In dreams come
fears, aspirations, strong emotions, both
positive and negative, situations that one
has lived or doesn't want to live, etc. But if
a dream comes from the Eternal it has to be
in line with the moral values and message
of the Scriptures.
And thirdly, the dream has to be in
agreement with what the Eternal has put in
my spirit. Just as any word of prophesy
given to someone has to confirm
something that the Eternal has put in him;
it is the same with dreams. They must
confirm something that is already in my
spirit.

Denk niet dat al je dromen of alles dat een
invloed op je heeft uit de hemel komt.
Toch zijn er nog veel dromen die wel
degelijk berichten van de Eeuwige zijn.
Persoonlijk gebruik ik drie regels om te
weten of een droom van de Eeuwige komt,
of een gevolg van een fantasie van mij is.
Ten eerste moet het blijven. Er staat geschreven
dat het Woord van de Eeuwige voor altijd blijft.
Dit betekent dat als een droom van de Eeuwige
komt, die voor een lange tijd in de gedachten
blijft, niet slechts een paar dagen. In dit geval is
het mogelijk dat die van de hemel afkomstig is.
Ten tweede moet overeenkomen met de
boodschap van de Schrift. Veel dromen
onthullen wat een mens binnenin voelt. In
dromen komen angsten, aspiraties, sterke
emoties, zowel positieve als negatieve, situaties
die men heeft beleefd of niet wil beleven, enz.
Maar als een droom van de Eeuwige komt, dient
die in overeenstemming te zijn met de morele
waarden en de boodschap van de Schrift.
En ten derde, moet de droom in
overeenstemming zijn met wat de Eeuwige
in mijn geest heeft gebracht. Net als elk
aan iemand gegeven woord van profetie,
iets moet bevestigen dat de Eeuwige in
hem heeft gelegd, is het ook met dromen.
Zij moeten iets bevestigen dat reeds in
mijn geest is.

Since the Eternal had already spoken to
Pharaoh's spirit, his dreams reflected that
truth. That's why he rejected any
interpretation that wasn't in agreement with
what he had in him.

Aangezien de Eeuwige al tot Farao's geest had
gesproken, gaven zijn dromen die waarheid
weer. Dat is waarom hij elke interpretatie
verwierp die niet in overeenstemming was met
wat hij in zich had.

May the Eternal help us not to take any
dream seriously but to take dreams that
come from Him very seriously indeed.
May He give us wisdom not to believe any
interpretation but only the one that agrees
with the purpose that the Eternal had with
that dream.

Moge de Eeuwige ons helpen niet elke droom
serieus te nemen, maar om dromen die van
Hem afkomstig zijn zeer serieus te nemen.
Moge Hij ons wijsheid geven van niet zomaar
een interpretatie te geloven, maar alleen deze
die overeenstemt met het doel dat de Eeuwige
met die droom had.

Shavua tov,

Een goede zeven (week)
Ketriel

