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En (hij) leefde
Genesis 47:28 – 48:9
By Ketriel Blad
When Israel saw Joseph’s sons, he said, "Who
are these?" Joseph said to his father, "They are
my sons, whom God has given me here." And
he said, "Bring them to me, please, that I may
bless them." (Gen. 48:8-9 ESV)

Toen Israël Joseph's zonen zag, zei hij: "Wie
zijn deze?" Jozef zei tegen zijn vader: "Ze zijn
mijn zonen, die God mij hier heeft gegeven."
En hij zei: "Breng ze alsjeblieft bij me, opdat
ik ze kan zegenen." (Genesis 48:8-9 ESV)

Waarom wilde Israel Yosef’s zonen adopteren?
Israel was sick and close to death. His
physical eyes were darkened, but his
spiritual eyes were open. When Yosef
found out that his father was sick, he went
to visit him with his two eldest sons.
Yaakov had received promises of having
many children but Rachel died early and he
thought that it wasn't enough to have two
sons of her. That's why he made the
decision of adopting Yosef's two oldest
sons as his own sons, giving them the same
status as Reuven and Shimeon.
For more than 20 years Israel thought that
Yosef was dead. However, during that
time, Yosef begot Ephraim and Menashe in
the world of the gentiles from a mother
that was originally gentile but that had
embraced the faith of Israel.
The name Yosef means "(he) will add",
and through him more children were to be
added to Israel in the time of his blindness
and sickness.
When Israel was about to adopt Yosef's
sons as his own, he asked who they were,
to make sure of what he was going to do,
and to prevent the same thing from
happening as he did to his father, when he
deceived him and took the blessing. Then,
he asked Yosef to bring them closer so he
could bless them.
All these things are a prophetic projection
for the last days. Yosef represents the
Messiah ben Yosef, who Israel has
considered dead for the last 2000 years.
During that time, many children from
among the gentiles have been born to the
Messiah. Most of them are in the Christian
world and that's why they've learned both
form the ways of the gentiles and part of
the faith of Israel.

Israël was ziek en bijna dood. Zijn fysieke
ogen waren verduisterd, maar zijn geestelijke
ogen waren open. Wanneer Yosef ontdekte
dat zijn vader ziek was, ging hij bij hem op
bezoek met zijn twee oudste zoons.
Yaakov had beloften ontvangen van veel
kinderen te hebben, maar Rachel stierf vroeg en
hij dacht dat het niet genoeg was om twee
zonen van haar te hebben. Daarom besloot hij
de van de twee oudste zoons van Yosef als zijn
eigen zonen te adopteren, ze dezelfde status als
Reuven en Shimeon te geven.
Gedurende meer dan 20 jaar dacht Israël
dat Yosef dood was. Gedurende die tijd
echter, gewon Yosef Ephraim en Menashe
in de wereld van de heidenen van een nietjoodse moeder die het geloof van Israël
omhelsd had.
De naam Yosef betekent "(hij) zal
toevoegen", en via hem moesten in de tijd
van zijn blindheid en ziekte meer kinderen
worden toegevoegd aan Israël.
Toen Israël op het punt stond Yosef’s zonen
als zijn eigen zonen te adopteren, vroeg hij
wie ze waren, om er zeker van te zijn wat hij
ging doen, en opdat niet hetzelfde zou
gebeuren als hij bij zijn vader deed, toen hij
hem misleidde en de zegen nam. Daarop
vroeg hij Yosef om ze dichterbij te brengen,
zodat hij ze kon zegenen.
Al deze dingen zijn een profetische projectie
voor de laatste dagen. Yosef vertegenwoordigt
de Messias ben Yosef, die Israël gedurende de
laatste 2000 jaar als dood heeft beschouwd.
Gedurende die tijd, zijn veel kinderen uit de
heidenen aan de Messias geboren. De meeste
van hen zijn in de christelijke wereld en dat is
waarom ze zowel van de wegen van de
heidenen als deels van het geloof van Israël
geleerd hebben.

In the last times, the sons of Yeshua will
be brought closer to the faith of Israel,
Judaism; especially during the time of
great tribulation that Israel and the world
will go through. Israel's eyes will open
prophetically to see these children and
adopt them as their own for the world to
come.
The question "Who are these?" appears in
two other instances in the Scriptures (Isa.
49:18-22 and Rev. 7:13-14). These
passages speak of the new children that
will be added to Israel in the last times and
especially during the great tribulation,
when Israel will be sick and about to die.
The arrival of ben Yosef as ben David will
give new life to Israel.
The interest for the Hebrew roots among
Christians has been awakened by Messiah
Yeshua who is in heaven interceding on
behalf of his sons on earth. It is a
movement that will end up opening the
hearts of Yeshua's non-Jewish sons to
embrace Jewish faith and leave
Christianity. This doesn't mean that they'll
have to convert to be Jews, but to adopt a
lifestyle and a theology according to
Israel's so that they stop being a stone of
stumbling for Jews. In the Messiah, there is
room for both peoples without one having
to convert to the other. The Jew cannot
leave Jewish tradition to come together
with the children of the Messiah from
among the gentiles. It is them who will
have to change their traditions in order to
live with the Jews and form one people,
multifaceted, but united.
Those obedient to ben Yosef will be taken
by him to Israel's knees so that he can kiss
them and hug them, and adopt them as his
own.
It is time to stop forcing Jews to deny and
reject their theological, spiritual and cultural
heritage to become one with the children of
the Messiah from among the gentiles. Only
when the children of ben Yosef are willing
to approach to Israel completely, and to be
kissed and hugged by him, will they receive
their great blessing.
May the Eternal give us open eyes so that
each one can understand what we have to
do in this prophetical movement of mutual
approach.

In de laatste tijden, zullen de zonen van Yeshua
dichter bij het geloof van Israël, het jodendom,
worden gebracht; vooral tijdens de grote
verdrukking waar Israël en de wereld doorheen
zullen gaan. Israël’s ogen zullen profetisch
open gaan om deze kinderen te zien en ze voor
de komende wereld als hun eigen kinderen
adopteren.
De vraag "Wie zijn deze?" komt op twee
andere plaatsen in de Schrift voor (Jesaja
49:18-22 en Openbaring 7:13-14). Deze
passages spreken over de nieuwe kinderen die
in de laatste tijden aan Israël zullen worden
toegevoegd en vooral tijdens de grote
verdrukking, wanneer Israël ziek en bijna dood
zal zijn. De komst van Ben Yosef als Ben
David zal nieuw leven aan Israël geven.
De belangstelling voor de Hebreeuwse wortels
onder christenen werd gewekt door Messias
Yeshua die in de hemel is als voorspreker
namens zijn zonen op aarde. Het is een
beweging die zal eindigen met het openen van
de harten van Yeshua's niet-joodse zonen om
het joodse geloof te omarmen en het
christendom te verlaten. Dit betekent niet dat ze
jood zullen moeten worden, maar een
levenswijze en een theologie aannemen
overeenkomstig die van Israël, zodat ze
ophouden een steen des aanstoots voor de joden
te zijn. In de Messias is er ruimte voor beide
volkeren zonder dat de ene zich naar de andere
hoeft om te vormen. De jood kan de joodse
traditie niet loslaten om met de kinderen van de
Messias uit de heidenen samen te komen. Het
zijn zij die hun tradities zullen moeten
veranderen om met de Joden te leven en één
volk te vormen, veelzijdig, maar verenigd.
Die gehoorzaam zijn aan Ben Yosef zullen
door hem naar de knieën van Israël worden
geleid, zodat hij ze kan knuffelen en kussen, en
ze adopteren als van hem.
Het is tijd om te stoppen met joden hun
theologische, spirituele en culturele erfgoed te
doen ontkennen en verwerpen om één te worden
met de kinderen van de Messias uit de heidenen.
Pas als de kinderen van Ben Yosef volledig
bereid zijn tot Israël te naderen, en door hem
gekust en omhelsd te worden, zullen zij hun
grote zegen ontvangen.
Moge de Eeuwige ons open ogen geven,
zodat een ieder kan begrijpen wat in deze
profetische beweging van de wederzijdse
benadering moet gedaan worden.

Shavua tov,

Een goede week
Ketriel

