Joods Messiaanse Gemeente ''Beit Nitzachon''
Parasha:  ויחיWajechi “En hij leefde”
Shema Jisrael

Parashat Shevoea – Wekelijkse Schriftlezing
Torah: Bereshith 47:28 - 50:26
Haftrah: Melechim alef 2:1- 12
Brit haChadashah: Mifalot
hashilichim 7:9-16,Markos
12:29-30

De kerntekst van deze d'rasha is: Bereshith/Genesis 49:1-2
''En Ja'akov ontbood zijn zonen en zeide: Komt bijeen,omdat ik u bekend make, wat u in
de toekomende dagen wedervaren zal.Verzamelt u en luistert, gij zonen van
Ja''akov,luistert naar Jisraël, uw vader.” Bereshith/Genesis 49:1-2 NBG 1951
De sod* (geheimenis) in het verhaal?

ויקרא יעקב אל־בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר־יקרא אתכם
באחרית הימים
“Wajikra Ja'akov el banaw vajomer heeasefoe ve akidah lach-em et aser jikra et chem
beacharit hajamiem” Bereshith/Genesis 49:1 (Fonetisch Hebreeuws)
“En Ja'akov ontbood zijn zonen en zeide: Komt bijeen,omdat ik u bekend make, wat u in de
toekomende dagen wedervaren zal.” Bereshith/Genesis 49:1 NBG 1951

In het Hebreeuws staat er totaal wat anders! Er staat letterlijk: ''Verzamel jezelf
samen', dat Ik jullie zal vertelen/mededelen, wat zal overkomen in het punt van het
einde van de dagen.” Bereshith/Genesis 49:1
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Talmoed, Pesachim 56a:
''Ja ákov wenste aan zijn zonen het einde der dagen te openbaren waarop de
Goddelijke Aanwezigheid (Shechina) van hem vertrok.'

Het Hebreeuwse woord  ַא ֲח ִריתAcharith 319,320* komt van het werkwoord
 ָא ַחרachar , de betekenis is belangrijk om de kern te kunnen begrijpen! De
betekenis van het woord Acharit is: Einde, Het slot einde, het punt van het einde,
eindoel,laatste periode.
 ַא ֲח ִריתAcharith ** van het werkwoord  ָא ַחרachar betekenis achterblijven,
toeven (strongnr: 309).
Betekenis Acharit: Het sloteinde, eind, eindoel, laatste periode, komen,
nakomelingen,toekomst, laatste, laatst genoemde,laatste einding, laatst genoemde
periode,minst,resultaat,nageslacht,afgelegen deel,rest en overlevenden.

**Strongnummer 319 Hebreeuws en Strongnummer 320 Aramees
* סוד/Sod (geheim(en), geheime raad, mysterie,diep,raad, cirkel,
bedrijf,overleg,gemeenschap,vriendschap, intiem,plannen. Strongummer
5475. Kerntekst: Bereshith/Genesis 49:6 dit is de eerste keer dat dit
woord in de Tanach voorkomt. Rav Shaoel zegt ik ken alle Sod 1 Kor 13:2

Waarom is dit zo belangrijk?
Het woord  ַא ֲח ִריתAcharith ( strong319 en 320*) komt in heel de Torah 10 x
voor! Zie Bereshith 49:1,Bemidbar 23:10, Bemidbar 24:14, Bemidbar
24:20,Dwariem 4:30, Dwariem 8:16, Dwariem 11:12, Dwariem 31:29, Dwariem
32:20, Dwariem 32:29.
De remez/hint in dit verhaal is het getal 10. Rabbijnen hebben al heel lang
geleden opgemerkt dat de letter  יjod meer dan een letter is. Er zijn meer
betekenissen verbonden aan de letter jod. één van de betekenissen is hand (jad).
Elohim wil ons een handreiking doen, om ons te kunnen bijstaan. Daarnaast wil
Hij ons wijzen op de  מועֵ דmoédim*** . Dit woord komt van het werkwoord
 יָ עַ דJa-ad (strongnr: 3259) wat 'aanwijzen' betekent.
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De remez/hint in het het verhaal?

הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל־ישראל אביכם
“hikabetsoe ve shim-oe ben-nee Jaakov shim-oe el Jisrael avi-chem” Bereshith/Genesis 49:2
(Fonetisch Hebreeuws)
“Verzamelt u en luistert, gij zonen van Ja'akov,luistert naar Jisraël, uw vader.”
Bereshith/Genesis 49:2 NBG 1951

Ja'akov avinoe geeft ons zelf de hint, die wij nodig hebben om zijn woorden te
kunnen begrijpen! Het Hebreeuwse woord shim-oe wat afgeleid is van het
werkwoord shama, is in deze tekst belangrijk. Betekenis van dit woord is o.a:
Horen,zorgvuldig luisteren,zeker horen,laat je horen,gehoorzamen.
 ש ַמעShama ****  שָ ַמעShema *****
Betekenis Shama/Shema: Horen,zorgvuldig luisteren,zeker horen,laat je horen,
gehoorzamen,geluid, maak ze bekend,laat ze zien,toe zien, melden,
proclameren,aankondigen,getuigen en raporteren.
****Strongnummer 8085 Hebreews
*****Strongnummer 8086 Aramees

Mo-éd***) vastgestelde tijd,plaats,ontmoeting, vastgestelde
feest(en),ontmoetingsplaats,seizoen(en), ingestelde tijd,tijd(en),benoemde tijden.
Mo-éd is van het werkwoord  יָ עַ דJa-ad (strongnr: 3259) en betekent:
ontmoeten,afgesproken,afspraak,verzamelen,toegewezen, ingesteld en
dagvaardigen (Strongnr 4150 / 3259) kerntekst: Bereshith/Genesis 1:14 is de
eerste keer dat dit woord in de Tanach voorkomt.
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In dit vers gebruikt Ja'akov avinoe het woord Shema twee keer. Het woord shimoe wordt uitgesproken als gebiedende wijs. Het woord Shama is het gevolg van
vers één. En verbonden aan de term beacharit hajamiem. Kerntekst: Bereshith
/Genesis 49:1-2

Wat zou Ja'akov ons duidelijk willen maken?
In Bereshith/Genesis 47:29-31 laat Ja'akov avinoe persoonlijk zijn zoon Josef
zweren om na zijn dood hem persoonlijk te begraven in het graf van zijn
vaderen. Hiermee staat de zaak vast!
Ja'akov avinoe hanteerde hier al het basisprincipe van de Torah******, die later
Moshe meedeelde aan de benee Jisrael!

תורה
ָ
Torah ****** komt van het werkwoord  יָ ָרהJarah (strongnr: 3384)
gooien,schieten,boogschieten,naar beneden werpen,gericht intructie,geleerd,
Leer,leraar. Kerntekst: Bereshith/Genesis 31:51 dit is de eerste keer dat het woord
Jarah woord in de Tanach voorkomt.
Betekenis Torah: Richting,instructie,gewoonte,uitspraak,onderwijs en leer.
Kerntekst: Bereshith/Genesis 26:5 . Dit is de eerste keer dat dit woord in de Tanach
voorkomt.
******Strongnummer 8451 -Hebreeuws
De daad van Ja'akov avinoe (het vastzetten van een belofte) komt vaker terug in
de Torah!
“Op de verklaring van twee getuigen of op de verklaring van drie getuigen staat de zaak vast.”
(Dwariem.19:15)

Dit principe komt ook terug in de Brit haChadashah:
“Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog een of twee met u mee, Pi Shinajim
shloshah edim (opdat in de mond van twee of drie getuigen),(Dwariem19:15) elk woord
vaststaat.” Mattai/Mettheüs 18:16)
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Door deze handeling kan Ja'akov avinoe rustig sterven. Daarom zijn de laatste
woorden zo waardevol. Hij wist wat hij moest spreken.Deze woorden hebben tot
heden vandaag eeuwigheidswaarde! Daarom in vers 2 van Bereshith/Genesis
49 , legt Ja'akov avinoe twee keer de nadruk op shama (horen,gehoorzamen).

De zegen van Jehoeda 'de (vierde) zoon'
“Een jonge leeuw is Jehoeda; van roof, mijn zoon, zijt gij opgestegen.”
Bereshith/Genesis 49:9
Midrash Rabbah; Rashi:
''Van de roof van Jozef steeg je op, en voorkwam daarmee zijn
dood; van de roof van Tamar steeg je op, door toegeven, "Ze is
rechtvaardiger dan ik!''

De scepter van Jehuda
 ולו יִ ק ַהת עַ מִ ים,י הבֹא שה ילה- עְד כהי, ומָ ח ֹקֶ ק מה בֶין רְ גָלהיו,י הסור שֶ בט מה יהודה ה-לֹא
“Lo jasoer seebet mie Jehoedah ve mee hookek mieb - been rak-lav ad kie ja-bo Shiloh k ve low
jekehat amiem” Bereshith?Genesis 49:10 (Fonetisch Hebreeuws)
“De scepter zal Jehoeda niet wijken, noch de heersstaf tussen zijn voeten,totdat sjilo komt, en
hem zullen de volken gehoorzaam zijn.” Bereshith/Genesis 49:10 NBG 1951

In het Hebreeuws staat er totaal wat anders! Er staat letterlijk: “Niet zal de scepter
uit Jehoedah vertrekken,nog de regeringsstaf tussen zijn voeten, tot die komt Sjilo en aan
Hem de gehoorzaamheid van de volken.”
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הודה
ָ  יJehoedah *******  יהודJehoed ********* werkwoord  יָ ָדהJadah**********
Betekenissen: verheerlijken, loof geven,danken,dankzegging, hymnen van
dankzegging, schieten, bekennen en neerwerpen.
Betekenis Jehoeda/Juda: Geprezen,prijzen,hulde,dankbaar zijn, dank je wel (todah).
******* Strongnummer 3063 – Hebreeuws
******** Strongnummer 3061 - Aramaic
*********Strongnummer 3034 -Hebreeuws
Wie is Sjilo?
De naam 'Sjilo' is de Naam van de Mashiach, volgens Talmoed, Sanhedrin 98b.
De betekenis van het woord Sjilo is: ''Eigenaar, hem aan wie het toebehoort''!

Het is een Messiaanse titel voor de Mashiach. Het woord Sjilo komt van het
werkwoord  שָ ָלהsjalah (strongnr:7951) met de volgende betekenissen: stil
zijn,rust,rustig, en bloeien (strongnr: 7951).

Midrash Rabbah
''De volgelingen van Rav Sjilah zouden zeggen: De naam van
de Messias is Sjilo, want er staat: "Totdat hij komen zal naar
Sjilo"

Jehoeda is de vierde zoon van Ja'akov avinoe. De vierde letter van het
Hebreeuwse alfabet is de dalet. In de Rabbijnseleer heeft deze letter de betekenis
van o.a. de deur of ingang. Jeshua bevestigd dit principe in Jochanan/Johannes
10:9 “Ani haDalet” Ik ben de deur.
Hiermee wordt de koningslijn van Jehoeda definitief bevestigd. De belofte van
de Mashiach is gesticht door de regeringsstaf van Jehoeda via Jeshua
haMashiach. Hij allen heeft het recht om de wereld te onderwerpen aan het
gericht van Elohim/G-d. Omdat Hij de eigenaar van de wereld is!

Joods Messiaanse Gemeente ''Beit Nitzachon''
Bereshith/Genesis 49:11-12 vullen de kernmerken/belofte over de Mashiach
aan, waardoor Jehoeda Hem al gekend moet hebben. Vraag: Heb jij hem al
ontmoet?
Dit is meer dan een hoopvolle boodschap!
Mogen wij met deze boodschap: worden gesterkt en worden versterkt!
Chazak chazak, v'nit chazek! (in het Hebreeuws)

 שבת שלום- Shabbat Shalom,
Rabbi David Prins

