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LEER HEN TE GEHOORZAMEN

De twee jongens van Jozef, Efraim en Manasseh, zullen zich waarschijnlijk een beetje onwennig gevoeld
hebben nu de familie van Jacob opnieuw samen was. Ja, ze waren wel de zonen van Jozef, maar hun
moeder was een heidense van Egypte en ze waren geen vol deel van de familie van Jacob. De vraag welk
erfgoed ze best zouden volgen moet van tijd tot tijd bij hen opgekomen zijn. Zouden ze best de manieren
van Egypte, via hun moeders afkomst overnemen, of de wegen van hun vader Jozef adopteren? Dit
dilemma zou spoedig opgelost worden door de daden van hun grootvader Jacob.
Jacob weet dat zijn dagen op aarde naar hun einde lopen. Er wordt ons niet gezegd hoe hij dit wist, maar
aan 147 jaar moet je de realiteit onder ogen zien! Met zijn onvermijdelijk spoedige dood voor ogen, begint
Jacob zijn huis in orde te maken. Zijn eerste verzoek is dat zijn beenderen niet in Egypte zullen
achtergelaten worden maar terug naar Israël zullen gebracht worden, als ze allemaal terugkeren naar het
Beloofde Land. Het volgende punt op de agenda is eens en voor altijd het dilemma in de levens van
Efraim en Manasseh oplossen .
Jacob geeft opdracht de twee jongens voor hem te brengen. Dan adopteert hij ze formeel in zijn familie.
Merk op in de Schrift, dat hij de twee jongens letterlijk van Jozef en hun moeder neemt en hen adopteert
alsof ze van zijn eigen lendenen kwamen. Vanaf dat moment zou er niet langer moeten getwijfeld worden
welk erfgoed zij zouden hooghouden, want hun oude erfgoed was nu iets van het verleden en ze waren
officieel deel van een nieuwe familie, de familie van Jacob, de familie van Israël.
Tengevolge van deze adoptie, is het nu nodig dat Efraim en Manasseh alle Egyptische manieren die ze
aangenomen hadden, achter zich laten. Ze moesten nu ten volle en compleet als Hebreeërs leven, de volle
verantwoordelijkheden van hun adoptie opnemen, van hun geënt zijn in de familie van Israël.
De laatste woorden van Yeshua, opgetekend in het Boek van Mattheüs, klinken zeer gelijkaardig aan de
daden van Jacob. Yeshua zegt aan zijn apostelen naar alle natiën te gaan en de volken van deze natiën ook
tot volgelingen te maken. Deze nieuwe volgelingen moeten geleerd worden hun vroegere levenswijze en
hun vroegere overleveringen te verlaten en een nieuwe levenswijze aan te nemen. Zij moeten al de

woorden leren die Yeshua onderwezen had in de voorbije drie en half jaar. Zij moeten leren dat de nieuwe
wegen van de familie, de woorden van Thora zijn. Zij moeten zijn familienaam eren en hooghouden, en
zijn karakter bewaren.
Gedurende de voorbije tweehonderd jaar is Amerika gekend als de grote smeltkroes. Wij hebben in ons
land mensen van elke natie van de wereld aangenomen. Deze mensen zouden in de Amerikaanse
maatschappij “oplossen”, de Engelse taal leren, zowel als de wetten en de gewoonten van dit land. Zij
zouden met de tijd de manieren van hun geboorteland achter zich laten en de manieren van Amerika
overnemen, burgers worden met al de rechten en verantwoordelijkheden van de natie. Dit is momenteel
voor onze ogen aan het veranderen.
Mensen komen nog steeds in recordaantallen naar Amerika. De houding waarmee ze naar dit land komen
is echter veranderd. Zij komen niet langer met het idee om de Engelse taal te leren, maar verwachten
inplaats daarvan dat de natie verandert en de hunne leert. Zij zoeken niet langer te leven onder de wetten
van dit land, maar ijveren om de wetten te veranderen zodat ze aangepast worden aan hun wensen, zelfs
als die wensen tegen onze wetten ingaan. Zij willen geen Amerikanen genoemd worden, maar gebruiken
een geïmporteerde titel om één voet op deze oever en de andere voet elders te houden.
Deze wegen toelaten binnen Amerika, Europa en vele andere landen leidt tot het overdragen van de
landen. Ik juich Australië toe dat in de voorbije maanden aan deze drukkingen weerstond. Ik geloof dat de
familie van God iets kan leren van Australië.
Wij die geadopteerd zijn in de familie van God, de familie Israel genaamd, moeten inzien dat het
natuurlijke ons leert over het geestelijke. De verzwakking van Amerika en andere landen loopt gelijk met
wat er vandaag in Gods familie gebeurt. “Christenen” hebben geen verlangen om hun oude levenwijzen te
verlaten. In feite op de meeste plaatsen wordt hun zelfs niet gezegd dat dit nodig is. Aan de meesten wordt
enkel gezegd tot Messias te komen, Hem toe te voegen aan je huidige leven en zo zal je de zegeningen
ontvangen, want nu “is God aan uw zijde”.
Deze houding en lering hebben een verwaterd evangelie en een verwaterde levenwijze teweeggebracht bij
de mensen die zichzelf “Zijn familie” noemen.
We hebben zelfs termen voor deze onbijbelse methodeleer. We bestempelen onszelf met on-Bijbelse
termen zoals “niet-joodse christen”, “Messiaanse Jood”, “Baptist”, “Pinkstergelovige”, …. de lijst gaat
verder en verder. Waarom niet ambassadeur van God? Waarom niet Hem, en alles wat Hij zegde, krachtig
vertegenwoordigen? Waarom niet naar de schrift gaan om uit te vinden wie we zijn? Lees Efeziërs
hoofdstuk twee. Dit is een hoofdstuk geschreven aan niet-Joden die tot geloof in Yeshua waren gekomen.
Noemde Paulus deze mensen “niet-joodse Christenen”? Neen, hij noemde hen vroegere heidenen die nu
Israëlieten waren, Hebreeën!
Misschien moeten we in deze eerste week van het jaar een les leren van Efraim en Manasseh. We moeten
leren wat adoptie werkelijk betekent. Het betekent je oude familie, je oude manieren, je oude erfgoed
afleggen en als het nodig is ook je oude namen. Je wordt een deel van een nieuwe familie, met alle
rechten, alle verantwoordelijkheden en zelfs met de naam van je nieuwe familie. Dan leef je volgens de
richtlijnen en gewoonten van die nieuwe familie, door alles te doen wat het hoofd van de familie je
onderricht, levend naar zijn kenmerken ter zijner ere.
De afscheidswoorden van Yeshua in “de Grote Opdracht” echoën deze zelfde woorden. Ja, Hij zegde aan
de apostelen de hele wereld in te gaan en te prediken, maar ga terug en lees de verzen opnieuw. Wat
moesten ze prediken? Was het niet gehoorzaamheid aan alles wat Hij hen geleerd had? Wat had Hij hen
geleerd, behalve dan gehoorzaamheid aan Gods Thora, niet aan wat de mens met de Thora gedaan had?
Een evangelie zonder gehoorzaamheid aan Thora is helemaal niet het echte evangelie. Een evangelie
zonder Thora mag mensen in zijn Koninkrijk brengen, maar eens daar, zullen ze niet weten hoe ze in Zijn
Koninkrijk moeten leven en zullen ze nooit in de autoriteit, verantwoordelijkheid, noch in de nalatenschap

van Het Koninkrijk wandelen. Natuurlijke familieleden die hun vader niet gehoorzamen, eren hem niet,
hebben hem niet lief. Evenzo familieleden die De Vader niet gehoorzamen, eren Hem niet, hebben Hem
niet lief!
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