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Kende Josef zijn broers, of niet soms! Het laatste wat hij tegen hen zegt, voor ze vertrekken om Jacob op
te halen en naar Egypte te brengen, is in Genesis 45:24”Maakt geen twist onderweg”,. Ja, hij kende zijn
broers wel degelijk. Hij kende de verdeeldheid die al jaren deel uitmaakt van zijn familie. Hij wist dat God
een groot werk had gedaan door zijn familie terug samen te brengen en Jozef wilde niet dat iemand dit zou
verknoeien door met elkaar te beginnen twisten. Het was een tijd om verheugd te zijn dat de familie
opnieuw compleet was. Het was een tijd voor samenhorigheid, niet voor verdeeldheid. De vier moeders,
die tussen haakjes oorzaak waren van veel van dit gekibbel, waren nu dood. Zij hadden nu nog alleen naar
hun vader te kijken, en onder hem waren ze één familie
We brachten veel hoofdstukken in Genesis door, al lezend over de manipulatie en de onenigheden tussen
de moeders van deze jongens, maar aan het einde van het verhaal, wanneer de familie verenigd is, waar
zijn de moeders dan? Leah, Rachel, Bilhah en Zilpah zijn dood. Zij maken nu geen deel meer uit van het
plaatje. Zou het kunnen dat deze vier vrouwen, die mogelijk de oorzaak waren van veel van de
familieverdeeldheid, een schaduw zijn van iets waarvoor we ook vandaag moeten voor opletten .
Zou het kunnen dat deze vier vrouwen de denominatieve en georganiseerde religie van onze tijd
vertegenwoordigen. Zou het kunnen dat zij de kern zijn van wat de familie van Elohim ervan weerhoud in
eenheid te wandelen?
In onze tijd is een van de eerste vragen die gesteld worden als je zegt dat je naar de kerk gaat: “Bij welke
denominatie hoor je?” Ditzelfde doet zich vandaag ook voor in de Messiaanse beweging. Mensen willen
weten of je op dezelfde lijn staat met deze of gene organisatie. Als je iemand een antwoord op hun
indringende vraag durft te geven ben je niet zeker of het eindresultaat zal zijn dat ze je omarmen of dat ze
je behandelen alsof je de pest hebt.
Ja, het is waar. Ik weet het uit ervaring. Op een conferentie waar ik kort geleden onderwees, werd ons
gesproken over een hele gemeente die van plan was deel te nemen, tot hun “Rabbi ”zei: daar de
conferentie bijgewoond werd door mensen van een andere organisatie dan degene waarvan hij deel

uitmaakte, zij niet aanwezig konden zijn! Ik denk dat in de eeuwigheid we ons best allemaal uit de voeten
maken als we zijn organisatie de straat zien inkomen. We willen hun theologie niet overhoop gooien, die
zegt dat zij de enigen zijn aanwezigen daar zullen zijn. De verassing zal misschien te groot voor hen zijn,
om de eerste paar duizend jaar te kunnen verwerken .
Is het dus verkeerd om gelijkgezinde mensen bijeen te brengen, of deel te zijn van een organisatie? Dat
denk ik niet, zolang we in ons achterhoofd houden dat we nog altijd één familie blijven. We mogen dan
verschillende manieren van aanbidding hebben, of een verschillende eindtijdtheologie. We mogen geloven
in twee huizen, één huis of geen huis, maar op het einde, omwille van het bloed van Yeshua, zijn we
allemaal geadopteerd in dezelfde familie. De moeder die ons hier bracht is niet zo belangrijk als de Vader
die ons hier houdt!
Nog een volgend punt, Mattheüs 24 is voor ons in deze tijd een belangrijk hoofdstuk om te lezen en te
herlezen. We hebben dit hoofdstuk al dikwijls gelezen, en eigenlijk zijn we gestopt de inhoud echt op te
nemen, in plaats daarvan kijken we gewoon naar de woorden. We zien de tekst door dezelfde
eindtijddoctrines die ons jaren geleden onderwezen werden. Ik daag u uit dit hoofdstuk deze week in een
andere versie te lezen dan die welke je normaal leest. Dat zal helpen om voorbij onze vooringenomen
lering te zien en echt naar de boodschap te kijken.
Om een voorbeeld te geven van hoe we geprogrammeerd zijn om te lezen en te interpreteren, kijk naar
Mattheüs 24:12. In verschillende versies zegt het dat de liefde van de mensen voor God zal verkillen
omdat wetteloosheid overvloedig zal zijn. Dit werd onderwezen als zou het betekenen dat mensen slechter
en slechter worden en zich van God zullen afkeren, omdat ze de wetten van de Verenigde Staten of de
Verenigde Naties breken .Deze interpretatie is toe te schrijven aan het feit dat velen niet door hebben dat
het woord “wet” dat hier gebruikt wordt Thora betekent, en niet de wetten van hun eigen landen.
Laat me hierover een stukje uit de Complete Jewish Bijbel citeren: “en de liefde van vele mensen zal koud
worden door een toenemende afstand van de Thora.” Hé, hoe verandert dat de zaken!
Laat ons de schaduwen in het leven van Jozef en zijn familie terug in dit scenario brengen.
Terwijl vandaag denominaties en organisaties meer en meer toegespitst worden op hun wortels in
Nashville, Springfield, Cleveland of tal van andere plaatsen, terwijl ze zich meer focussen op wie hun
moeder is in plaats van wie hun Vader werkelijk is, wandelen ze weg van Zijn familie en van Zijn
instructies van Thora. Ze zijn nu vrij om hun eigen wetten te bepalen, wetten die al dan niet kunnen
overeenstemmen met Zijn Thora. Het eindresultaat is een wegdrijven van Thora en de liefde voor de Ene
die ons de Thora gaf. De liefde voor Hem is tenslotte vervangen door liefde voor de organisatie en
koudheid jegens God.
De moraal van het verhaal is gewoon dit. Laat ons onze ogen weghouden van mensen, mensentradities,
mensenorganisaties en mensendenominaties. Laat ons onze ogen vestigen op onze Vader, op Zijn
instructies voor ons leven. Laat ons leren elkaar te aanvaarden binnen Zijn familie en in hemelsnaam, laat
ons stoppen met twisten op onze reis naar Hem toe.
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