Joods Messiaanse Gemeente ''Beit Nitzachon''

Parasha:  – ויגשWajigash – en hij trad nader
Zonder herstel kun je JaH niet zegenen!
Parashat Shevoea – wekelijkse Schriftlezing
Torah: Bereshit 44:18 – 47:27
Haftarah: Jechezkeel 37:15-28
B'rit HaGhadasha: Jochanan 10:11-19
''Voor de leider van de muzikanten. Een zangstuk op naam van Davied. Hoe lang nog, JHWH?
Vergeet U mij voorgoed? Hoe lang nog verbergt U uw gelaat voor mij? Hoe lang nog, dag na dag,
moet mijn hart tobben en klagen? Hoe lang nog triomfeert mijn vijand over mij? Zie naar mij om,
JHWH mijn Elohim, antwoord mij. Laat mijn ogen weer glanzen, zodat ik niet in doodsslaap val,
zodat mijn vijand niet kan zeggen: ‘Ik heb hem verslagen’; zodat mijn belagers niet juichen: ‘Hij
verliest zijn evenwicht.’ Op uw liefde vertrouw ik, laat mijn hart om mijn redding
(B'jeshoeatecha) juichen. Ik zal zingen voor JHWH, want Hij heeft mij goed gedaan.
(Tehillim/Psalmen 13:1-6)''

1. Inleiding

Joseef staat op het punt om zichzelf te openbaren aan zijn broeders maar tot nu toe bedekt
hij zijn identiteit. Hij handelt en reageert nog steeds zoals een vorst uit Mitsraijim dit zou
doen. De buitenkant van Joseef deed de broers denken dat hij een vorst uit Mitsraijim was.
Dit was in werkelijkheid niet zo! De ware Joseef was voor zijn broers verborgen en was
bedekt met een onbekend uiterlijk. Zijn innerlijk was echter nog steeds dezelfde. Om deze
reden namen zijn broeders een afstandelijke houding aan en kende zij het oordeel van de
man die voor hun stond niet. Met andere woorden zij hadden geen relatie met hem en zij
reageerde naar wat zij zagen – een man van Mitzraijim/Egypte. Pas toen Jehoedah zijn
hart toonde brak hart van Joseef en openbaarde hij zijn ware identiteit. De woorden van
Jehoedah luiden als volgt: ''Uw dienaar staat bij mijn vader borg voor de jongen en ik heb hem
verzekerd: “Als ik hem niet bij u terugbreng, sta ik mijn leven lang bij u in de schuld.” Laat dus
uw dienaar als slaaf van mijn heer achterblijven in plaats van deze jongen; maar laat hèm
terugkeren met zijn andere broers. Hoe zou ik zonder de jongen bij mijn vader durven
terugkomen? Het verdriet dat mijn vader dan treft, zou ik niet kunnen aanzien.’ (Bereshit 44:3234)'' Het Hebreeuwse woord voor borg is  עָ ַ֣רבarav betekend echter meer als borg staan

voor.  עָ ַ֣רבbetekend: '' omwisselen' onder iemands autoriteit treden' verantwoordelijk, gerand
staan voor. Het woord arav is verboden aan het woord  עָ֫ ֶרבerev. Het woord erev kan in het
Nederlands het beste vertaald worden met avond.  עָ֫ ֶרבerev betekend echter meer als
avond namelijk: ingaan' bereiken' uitzetten van de zon'. Met andere woorden het ingaan van
de erev houdt in dat de zon wordt omgewisseld voor de maan. Hier komt het woord
omwisseling naar voren wat de betekenis van arav is. Jehoedah/Juda wilde omgewisseld
worden voor zijn broer Benjamin en zijn straf dragen (arav). Dit brak het hart van Joseef
omdat hij nu een andere hardgesteldheid zag dan toen Jehoedah hem (Joseef)
veroordeelde als slaaf. Toen de broers van Joseef hem wilde vermoorden was het
Jehoedah die verandering bracht in de situatie. Bereshit/Genesis 37:26-27 zeg het
volgende: ''Jehoeda zei tegen zijn broers: ‘Wat hebben we eraan, die broer van ons te vermoorden
en zijn bloed te bedekken! Laten wij hem liever aan de Jismaëlieten verkopen en niet de hand aan
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hem slaan; hij is toch een broer van ons, ons eigen vlees.’ Zijn broers stemden daarmee in.'' Met

keiharde woorden (die Joseef zeker gehoord heeft) wees Jehoedah zijn broer Joseef af.
Het was Jehoedah die totale afstand van zijn broer deed door hem als slaaf te verkopen'
hiermee verklaarde hij Joseef als dood. Bij zijn broer Benjamin zag Joseef de
tegenovergestelde houding van zijn broer Jehoedah...... en hij kon daardoor zijn identiteit
openbaren.
De B'nee Jisraeel werden door Sjimon keefa (Petrus) gewezen op hun
verantwoordelijkheid voor de dood van Mashiach die tevens op hun verlossing was.
Shuld:

''Mannen, zonen van Jsraeel; hoor deze woorden. Yeshuaʿhanatsri, een man die van Elohim is, door u gezien
met krachtige werken, tekenen en wonderen, die Elohim met eigen hand onder u heeft gedaan, zoals u allen
weet. Deze ene werd van tevoren afgescheiden voor hem door de voorkennis en de wil van Elohim, maar u, u
hebt hem overgeleverd in de handen van de slechten en u hebt hem opgehangen en vermoord.
Maar Elohim wekte hem op en maakte de banden van het dodenrijk los zodat hij niet in het dodenrijk kon
worden vastgehouden. (Mifalot haShiligim/Handelingen 2:22-24)''

Verlossing:

''Sjemon zei tegen hen: "Heb berouw en laat elk van u zich dopen in de naam van Meester JHWH Yeshua ʿ tot
vergeving van zonden en jullie zullen de gave van de Roeach haKodesh ontvangen.Want de belofte is aan u,
aan uw kinderen en allen die ver weg zijn; degenen die Elohim zal roepen. Met veel andere woorden getuigde
hij en verzocht hen terwijl hij zei: "Red uzelf van deze verdraaide generatie." Sommigen van hen
aanvaardden zijn woord bereidwillig en geloofden en werden gedoopt. En op die dag sloten zich ongeveer
drieduizend zielen aan. (Mifalot haShiligim/Handelingen 2:38-41)''

We moeten berouw hebben van de schuld die we dragen en deze schuld mogen we
belijden. De houding van Jehoedah is hierin de juiste houding' je moet het zondebesef
hebben en daarbij de bereidwilligheid om de gevolgen daarvan te dragen. Ook wilde
Jehoedah er alles aan doen om de straf van zijn broer uit te wissen omdat hij wist dat hij
die straf verdient had. ( בנמ יימיןBenjamin) – de zoon van de rechterhand was onschuldig en
Jehoedah besefte dat zijn broer onschuldig moest lijden. Hier vervuld Benjamin een
Yeshua rol door bemiddelaar te zijn tussen Jehoedah en Joseef.
Als wij herstel willen ontvangen dan moeten wij in staat zijn om de waarheid onder ogen
te zien. We moeten ons beseffen dat Yeshua onschuldig voor ons geleden heeft en dat wij
die straf hadden moeten dragen. Daarnaast moeten wij bereid zijn om ons geheel
afhankelijk op te stellen van het oordeel van de Meester. ''Ik zeg jullie ook: vraag en het zal

jullie worden gegeven, zoek en jullie zullen vinden, klop en er zal jullie worden opengedaan. Want
iedereen die vraagt zal ontvangen, wie zoekt zal vinden en voor wie klopt zal er worden
opengedaan. (Loeka/Loekas 11:9-10)''

2. Jehoedah en Joseef worden één
''Nu kon Jozeef zich voor alle omstanders niet langer beheersen en hij riep uit: ‘Stuur iedereen
weg.’ Zo was er niemand meer bij, toen Jozef zich aan zijn broers bekendmaakte. Hij weende zo
luid, dat de Egyptenaren het hoorden; ook in het huis van de farao werd het bekend. Jozeef zei
tegen zijn broers: ‘Ik ben Jozeef. Maakt vader het nog goed?’ Maar zijn broers konden geen woord
uitbrengen, zo verschrikt waren zij. Jozeef echter zei tegen zijn broers: ‘Kom toch dichterbij.’ Toen
ze dichterbij gekomen waren, zei hij: ‘Ik ben Jozeef, de broer die jullie aan Mitzraijim verkocht
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hebben. Je hoeft niet zo terneergeslagen te zijn en jezelf niet meer te verwijten dat jullie mij
hiernaartoe verkocht hebben, want Elohim heeft mij voor jullie uit gezonden om jullie in leven te
houden. (Bereshit 45:1-5)''

Joseef was in staat om zijn broers te vergeven' in het bijzonder zijn broer Jehoedah' die
hem in het verleden erg vernederd had. Hij gaf Elohim alle eer '' want Elohim heeft mij voor
jullie uit gezonden om jullie in leven te houden. (5)''. Om deze reden was er de mogelijk tot
herstel van de relatie. Jehoedah gaf alles van wie hij was en daarom kon Joseef zichzelf
openbaren. Joseef toonde zijn innerlijke identiteit toen hij zei dat Elohim degene was die
toestond dat hij (Joseef) verkocht werd en als slaaf aan Mitzraijim verkocht werd. Deze
gebeurtenis wil ik graag verbinden aan het eerste gebod van de 10 woorden.
בד֑ים
ֽ ִעב ד
ארר ץ מד צ ַ רצרי דם מד ֵ ב ּב֑ית ע
תיך מב ּ ר
שר הוצבא ֛ ד
להיך אע ר
אנ ַ דיכ הי י צהובֵה אֶ ָ ֽ ר
ִב
פ ֗ ִ בני ר
להים אע חב ַ דירים ערל־ ב
צך אֶ י ּ ד
ִ ֵל יא י דהצ ירִה־ל ֛ א
Anochi JHWH Eloheicha asher howesticha m'ertsz mitsraijim mi beit abadim.
Lo jije lecha elohim acherim al pinaja.
‘Ik ben JHWH uw Elohim die u heeft weggeleid uit Mitzraijim, het slavenhuis. U zult geen andere goden
hebben ten koste van Mij. (Shemot/Exodus 20:2)''

In dit eerste gebod maakt JHWH duidelijk dat hij bestaat en dat Hij erkend wil worden als
persoonlijkheid ''als Elohim''. Hij wil niet gemixt worden met andere goden en Hij
gebruikt daarvoor het woord ַ פָ ָ֗ ֽניpinaja (gezichten). Hij wil niet dat Zijn identiteit verward
wordt met die van de afgoden. En JHWH wil dat wij er naar verlangen Hem te kennen.
We moeten Hem erkennen om wie Hij is, we moeten van Hem houden om wie Hij is.
Als wij JaH erkennen als de enige Elohim is dit nog niet een reden om een diepe relatie te
hebben met de schepper van hemel en aarde. We kunnen hem erkennen om te kunnen
ontvangen wat wij willen' omdat wij weten dat Hij de bron van alles is. Of we kunnen
Hem erkennen omdat we erkennen wie Hij is en Hem de eer willen geven. We moeten
leven in afhankelijkheid van Hem' dan erkennen we wie Hij is'.
Hou van Elohim omdat er zoveel is wat je niet van Hem begrijpt. Als je van Hem houdt
omdat je alles van Hem begrijpt 'dan hou je van je eigen beeld die je van Hem hebt
bedacht'. Bedenk dat alles (en boven alles Elohim) buiten jou bestaat. Het 6de gebod is ּ ַל יא
 תר ָ ֽצחLo tsedsa (moord niet). Moorden betekend dat je iemand het recht ontneemt te
bestaan. Je erkend niet dat iemand een persoon is je negeert dit volkomen. Wie iemand
vermoord is een moordenaar van JHWH omdat wij gemaakt Zijn naar zijn beeld. Het
ontkennen van iemands bestaan is hetzelfde als het vermoorden van iemand '' dit is de
zonde die Jehoedah naar Joseef beging''. Als wij Jah ontkennen dan moorden wij onszelf.
Alleen bij Hem is de bron van het leven: ''Hoe kostbaar is Uw liefde, Elohim! In de schaduw

van uw vleugels schuilen de mensen, zij laven zich aan de overvloed van Uw huis, U lest hun dorst
met een stroom van vreugden, want bij U is de bron van het leven, door Uw licht zien wij licht.
(Tehillim/Psalmen 36:8-10)''

Jehoedah herstelde de afwijzing (moord) naar Joseef door de verantwoordelijkheid te
nemen voor zijn broer Benjamin. Hij mixte zijn eigen ik niet met de ander maar keek enkel
naar zijn broer Benjamin' hij deed er alles aan om hem te verlossen en de unieke identiteit
van Benjamin te bewaken. Yeshua leert ons het volgende: ''Dit is mijn gebod: dat jullie
elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Liefde die groter is dan dit, bestaat niet: dat een
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mens zijn leven voor zijn vrienden aflegt. Jullie zijn mijn vrienden als jullie alles doen wat ik
jullie opdraag. (Jochanan/Johannus 15:12-14)'' Jezelf wegcijferen voor de ander is een de

grootste uiting van liefde. De naaste liefhebben als jezelf' de ander op het oog hebben heeft
alles te maken met de liefde van JHWH. Jehoedah cijferde zichzelf weg' Joseef offerde zijn
leven op voor zijn familie en Yeshua gaf letterlijk zijn leven voor de gehele wereld.
De haftarah van deze week is een aanvulling op de boodschap van deze morgen. In de
Haftarah kunnen we lezen dat Jah Zich richt tot Jechezkeel en en de volgende woorden
spreekt:
Dan geschiedt het spreken van JHWH aan mij en zegt:
en jij, mensenzoon,
neem je één boomtak
en schrijf daarop ‘van Jehoedah
en van de b'ney Jisraël, zijn bondgenoot’;
neem weer één boomtak
en schrijf daarop
‘van Jozeef, de boomtak van Efrajim,
en van heel het huis Jisraël, zijn bondgenoot’;
houd ze bij elkaar, één bij één wat jou betreft,
tot één boom;
in jouw hand zullen ze worden tot één; (Jechezkeel 37:15-17)''

In het Hebreeuws staat er niet het woord boomtak maar ( עֵ ץetz) wat boom betekend.
Het woord etz bestaat uit een ain en een tzade. De letter ain betekend oog of aanschouwen
en de letter tzade betekend rechtvaardige. Met andere woorden als wij de  עֵ ץaanschouwen dan worden wij rechtvaardig en ontvangen wij herstel. Jehoedah en Joseef
worden ( ֶא ָ֑חדechad) als ze door de  עֵ ץmet elkaar verbonden worden. Yeshua strief aan
de etz (boom) als De Rechtvaardige!
יוסף
ֵ (Joseef) berekend '' voegt toe '' en הודה
ָ ( יJehoedah) betekend '' hulde' verhogen''. Het
herstel van heel Jisraeel zal hulde aan de naam van Elohim toevoegen. Als Jisraeel weer
één zal zijn zal de JHWH verheerlijkt worden. Er is enkel één voorwaarde' wij/zij moeten
hem zien die we doorstoken hebben. ''Uitstorten zal ik over het huis van Davied en over de
ingezetene van Jeroeshalaijim een geest van genade en van smeken om genade, en kijken zullen ze
naar mij, die zij doorstoken hebben; zij zullen over hem rouwklagen als de rouwklacht over een
enig kind; bitter zal men zijn over hem zoals men bitter is over de eersteling. (Zecharjah 12:10)''

Zonder herstel tussen mensen en tussen Elohim kun je de naam van Elohim niet zegenen.
Wij moeten erkennen wie Hij is en we moeten erkennen wie wij zijn. Daarnaast moeten we
bereid zijn om een slaaf van de Meester te worden. We kunnen enkel slaaf van de Meester
worden als wij net als Jehoedah erkennen dat de Meester onze enige redding en hoop is!
Dus hou je ogen gericht op de  עֵ ץboom dan zul je deel hebben aan de '' עץ חייםde
levensboom''. Yeshua spreekt met het volle recht als hij zegt:
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''Ik ben de Goede Herder. Een goede herder heeft zijn leven over voor zijn kudde.
Maar een huurkracht die de herder niet is, die de schapen niet bezit, zal wanneer hij een
wolf ziet komen, de kudde verlaten en vluchten. De wolf komt en grijpt de kudde en
verstrooit haar. De huurkracht vlucht omdat hij huurkracht is en geen zorgen heeft om de
kudde. Ik ben de Goede Herder en ik ken degenen die van mij zijn en ik word door degenen
die van mij zijn gekend. Zoals mijn Vader mij kent, ken ik ook mijn Vader. En ik leg mijn
ziel af voor de kudde. (Jochanan 10:11-15)''
Door je leven af te leggen ontvang je verlossing en herstel. Yeshua deed het voor ons en
gaf ons het eeuwige leven. Hiné Yeshua (aanschouw Yeshua) en zie wie hij is hij is ''de
Goede Herder'' en erken wie hij is in iedere situatie. Ga door met het reinigen van je leven
want vroeg of laat sta je voor de Meester en moet je zijn oordeel ontvangen.

 – ּשבל ת לשלוםShabbat Shalom,
Rabbi Daniel Prins

