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So do not fear; I will provide for you and
your little ones." Thus he comforted them
and spoke kindly to them. (Gen. 50:21 ESV)

Dus vrees niet, ik zal voor u en uw
kleintjes. 'Zo troostte hij hen en sprak
vriendelijk tot hen. (Gen. 50:21 ESV)

Waarom wraak nemen als het niet nodig is?
After Yaakov's death, Yosef had all the
power to take revenge against his brothers
for what they had done to him. His
brothers feared this. But Yosef had a
forgiving character and a prophetic
mindset with the vision of an eagle. That's
why he understood that the Eternal was
great enough to use all things for good,
even the bad ones. By focusing on the
Eternal, Yosef was able to forgive his
brothers and forget what they did to him.
He spoke to them kindly and he showed
them his love by providing for them and
his children.
Yosef paid back all the evil they had done
to him with goodness. This is an attribute
of the Messiah and the Eternal wishes to
see this character in all His children, that's
why later on, He gave the written Torah to
Israel.

Na Yaakov's dood, had Yosef alle macht om
op zijn broers wraak te nemen voor wat zij
hem hadden aangedaan. Zijn broers vreesden
dit. Maar Yosef had een vergevingsgezind
karakter en een profetische mentaliteit met
het zicht van een adelaar. Daarom begreep
hij dat de Eeuwige groot genoeg was om alle
dingen ten goede te gebruiken, zelfs de
slechte. Door zich te concentreren op de
Eeuwige, was Yosef in staat om zijn broers
te vergeven en te vergeten wat ze hem
hadden aangedaan. Hij sprak vriendelijk tot
hen en toonde hen zijn liefde door voor hen
en hun kinderen te zorgen.
Yosef betaalde al het kwaad dat ze hem
hadden aangedaan terug met goedheid. Dit is
een attribuut van de Messias en de Eeuwige
wil dit karakter bij al Zijn kinderen zien,
daarom dat Hij later de schriftelijke Tora aan
Israël gaf.

May the Eternal help us to never take
revenge of the evil someone may have
done against us, but to pay back with
goodness, as Yosef did and as Messiah ben
Yosef did as well.

Moge de Eeuwige ons helpen om nooit
wraak nemen voor het kwaad dat iemand
ons kan hebben berokkend, maar om met
goedheid terug te betalen, zoals Yosef deed
en zoals ook Messias ben Yosef deed.

Shabbat shalom,
Ketriel

