Shemot “Namen”
Exodus 1:1–6:1
Jesaja 28:13; 29:22–23
Marcus 1–2

TIJDENS ONS LEVEN?

Veel jaren zijn voorbij gegaan sinds de dood van Jozef. Er is zoveel veranderd in de loop van deze jaren.
In het begin behielden de Hebreeën een ereplaats omwille van wat Jozef voor Egypte en het volk had
gedaan. Maar naarmate de jaren voorbijgingen, vervaagde langzamerhand de herinnering aan Jozef en
begon verachting voor de Hebreeën binnen te sluipen. Terwijl de Hebreeën in aantal groeiden, opende
deze verachting de deur naar vrees en wantrouwen. De nieuwe Farao werd in toenemende mate ongerust
over hun aantal en hun vermogen om zijn koninkrijk over te nemen.
Nu, na honderden jaren, was de gerespecteerde positie van de Hebreeën er één van slavernij geworden. Zij
waren onderworpen aan een harde opdrachtgever. Het dagelijkse leven was zeer moeilijk geworden. Het
was nu een strenge routine, die weing of geen tijd liet om over het verleden na te denken of te dromen
over de toekomst. Dagelijkse taken overheersten toekomstige hoop.
De Hebreeën wisten dat Egypte niet voor altijd hun thuis zou zijn. HaShem had Jacob gezegd dat zijn
familie naar Egypte zou gaan, maar daar niet zou blijven (Genesis 46:4). Het enige wat HaShem hen had
“vergeten” te zeggen was, hoelang ze daar zouden zijn. Vier honderd jaren waren een lange tijd. Er was
veel gebeurd in deze tijdspanne. Duizenden waren geboren en gestorven.
“Er zou zeker een verlosser komen, maar het was niet gebeurd in de vorige generatie, of die daarvoor.
Waarom zou het dan in de huidige gebeuren?” “Misschien zal hij komen na ons leven, maar niet nu!” Dat
waren allemaal gedachten die zich afspeelden in de geesten van de Hebreeën, in de late, stille uren van de
nacht.
Er zou zeker een verlosser komen, want God had het hen gezegd, maar tijd en dagelijks leven hebben de
gewoonte om die gedachten te verdringen.. Dagelijkse sleur bestrijdt en overwint hoop, als men niet
waakzaam is .
Een verlosser zal komen, en is in werkelijkheid voor ons vandaag reeds gekomen! Dat is de boodschap
van onze tijd! Het is een boodschap die te allen tijde moet bewaakt worden. Het is een boodschap die ons

hoop en vreugde geeft en ons veroorlooft een licht te zijn in een verduisterende wereld. Deze verlosser is
gekomen om ons vrij te kopen van een leven van onderworpenheid, om redding te voorzien. Hij is
gekomen om ons een nieuw leven van vrijheid aan te leren, Thora. Hij zal komen om volledige bevrijding
te brengen en zal alles in ere herstellen met een Nieuwe Hemel en een Nieuwe aarde zoals die konden
genoten worden in de dagen van Adam en Eva.
Wanneer zal dit alles plaatsvinden? Niemand van ons weet het zeker. Er zijn ons in de laatste tweeduizend
jaar velen voorgegaan “wetende” dat het in hun generatie zou zijn, en toch stierven ze zonder de belofte
vervuld te zien. Velen zeggen momenteel “Waar is de belofte van zijn komst? Het zal zeker niet nu zijn.”
Ze vergeten dat er een generatie zal zijn die de belofte van onze Vader vervuld zal zien tijdens hun leven.
Het zal voor velen onbewust zijn. Schijnbaar onbelangrijke gebeurtenissen uit het dagelijkse leven zullen
onopgemerkt aan hen voorbij gaan, en de bevrijding zal als een verassing voor hen komen.
Een simpel mandje drijvend op de rivier en tegengehouden door het riet, een huilende baby of een
stinkende luier, een lang verloren gewaande broeder, teruggekeerd vanuit het uiteinde van de woestijn
naar Egypte – het waren allemaal tekenen van bevrijding voor een volk dat Gods beloften vergeten had, of
had weggeduwd naar de toekomst. Ze werden zo opgeslorpt door hun dagelijkse leven dat ze er niet op
voorbereid waren dat beloften zouden vervuld worden.
Hoe verschillend zijn wij? Zijn wij voorbereid? Welke tekenen missen we dagelijks? Hoe kunnen we onze
ogen openen om het te zien? Kunnen wij duidelijk horen wat HaShem ons zegt? Aan hen die vandaag
uitkijken en luisteren, de tekenen zijn er op elke hoek, tekenen die ons zeggen ons voor te bereiden, omdat
de beloofde verlosser zelfs op dit ogenblik kan terugkomen, niet van het uiteinde van de woestijn, maar
van daar waar Hij een plaats voor jou en mij voorbereidde.
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