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En (hij) kwam nader
Genesis 44:31 – 45:7
By Ketriel Blad
And now, do not be distressed and do not
be angry with yourselves for selling me
here, because it was to save lives that God
sent me ahead of you. (Gen. 45:5 NIV)

En nu, wees niet verdrietig en wees niet boos
op uzelf voor mij naar hier te verkopen, want
het was om levens te redden dat God mij voor
u uit zond. (Gen. 45:5 NBG)

Wie begrijpt doeleinden verder dan de onmiddelijke?
In spite of having sold Yosef out of envy
and anger something positive came of it.
The Almighty used Yosef's brothers'
wickedness to fulfill His purposes. The
Eternal's knowledge is infinite and He
knows all things that are going to happen
in the future so He can take advantage of
men's decisions, even if they are wrong or
evil, to carry out His redemption plan.
Yosef understood this and he decided to fix
his eyes on the Almighty, His greatness
and plans instead of focusing on men's
wickedness. And now, he is encouraging
his brothers to do the same.
It is easier to forgive others than oneself.
His brothers felt remorse all these years
and now standing before Yosef they were
very ashamed and felt very guilty. Yosef
helps them to lighten that burden pointing
out the divine aspects of what had
happened and not focusing on the
downside of it.
Yosef helped his brothers do exactly the
same he had learned in the school of
suffering: to lift up his eyes and see
beyond immediacy; and by doing this not
only did he save them from famine but also
helped them save their souls from eternal
destruction through forgiveness of sin.

Niettegenstaande Yosef uit nijd en woede
verkocht te hebben, kwam er iets positiefs uit.
De Almachtige gebruikt de goddeloosheid van
Yosefs broers om Zijn doeleinden te vervullen.
De kennis van de Eeuwige is oneindig en Hij
weet alle dingen die in de toekomst gaan
gebeuren, zodat Hij voordeel kan halen uit de
besluiten van mensen, ook al zijn ze verkeerd
of kwaad, om Zijn verlossingsplan uit te
voeren. Yosef begreep dit en hij besloot zijn
ogen gericht te houden op de Almachtige, Zijn
grootheid en plannen, in plaats van zich te
concentreren op de slechtheid van mensen. En
bemoedigt hij zijn broers hetzelfde te doen.
Het is makkelijker om anderen te vergeven
dan jezelf. Zijn broers voelden al die jaren
wroeging en nu, staande voor Yosef, waren
ze zeer beschaamd en voelde zich erg
schuldig. Yosef helpt hen om deze last te
verlichten met te wijzen op de goddelijke
aspecten van wat er gebeurd was en zich
niet op de keerzijde te richten.
Yosef hielp zijn broers precies hetzelfde doen
als hij in de school van het lijden had geleerd:
zijn ogen opheffen en verder kijken dan het
nu, en door dit te doen heeft hij niet alleen hen
gered van hongersnood, maar hielp hij hen
ook hun zielen te redden van eeuwige
verwoesting door vergeving van zonde.

Dear disciple of the Messiah, do not
complain about your or the others'
mistakes. Forgive others and also forgive
yourself. Lift up your eyes and seek the
divine purpose in whatever is happening.
There is nothing too negative in this life
that the Eternal cannot change into
something positive if we repent of our
wrongdoings. Let Him take control of your
life and do what He wants and thus you
will also be able to be a channel of
salvation for many people.

Beste discipel van de Messias, klaag niet
over jouw fouten of die van de anderen.
Vergeef anderen en vergeef ook jezelf. Hef
uw ogen op en zoek de goddelijke
bedoeling in wat er gebeurt. Er is in dit
leven niets te negatief dat de Eeuwige niet
kan veranderen in iets positiefs, als we
berouw hebben van onze overtredingen.
Laat Hem de controle over je leven en doe
wat Hij wil en zo zul je ook in staat zijn
om voor veel mensen een kanaal van
redding te zijn.

Yosef's life is a reflection of the life of
the Messiah ben Yosef. He had to die in
order to save many souls from eternal
death. Stop thinking once and for all that
the Jews killed the Messiah. That was
part of the divine plan for the salvation
of the world. Thanks to his death and
resurrection there is resurrection for all
those who trust the Eternal.

Yosefs leven is een weerspiegeling van het leven
van ‘Messias ben Yosef’ (Messias zoon van
Jozef). Hij moest sterven om vele zielen van de
eeuwige dood te redden. Stop eens en voor altijd
met te denken dat de joden de Messias doodden.
Dat was onderdeel van het goddelijke plan voor
de redding van de wereld. Dankzij zijn dood en
opstanding is er opstanding voor iedereen die op
de Eeuwige vertrouwt.

May the Eternal give us grace to be able to
lift up our eyes and see everything from a
broader perspective.

Moge de Eeuwige ons genade geven om
onze ogen te kunnen opheffen en alles
vanuit een breder perspectief te zien.
Ketriel

