VaEra 14-2
En (Ik) verscheen
Exodus 6:14-28
By Ketriel Blad
Amram took as his wife Jochebed his
father’s sister, and she bore him Aaron and
Moses, the years of the life of Amram
being 137 years...These are the Aaron and
Moses to whom the LORD said: "Bring out
the people of Israel from the land of Egypt
by their hosts." (Ex. 6:20, 26 ESV)

Amram nam Jochebed als zijn vrouw, de
zuster van zijn vader, en zij baarde hem Aäron
en Mozes; de levensjaren van Amram zijnde
137 jaar ... Dit zijn de Aäron en Mozes tot wie
de HERE zei: "Breng het volk van Israël uit
het land van Egypte, volgens hun heerscharen.
" (Ex. 6:20, 26 ESV)

Hoe wordt iemand geïdentificeerd?
Moshe and Aharon were presented by the
Torah with their genealogy. The Torah
does not introduce a person according to
their knowledge of theology, languages,
history, music, literature, math, science or
anything like that.
There are people who feel they are nothing
because they have no academic degrees.
Others believe that they are important just
because they have a degree. But the Torah
doesn't present or introduce a person
according to degrees and titles but
according to their family.
Do you want to know how a person is? Look
at his family or ask his family how he is.
After a long explanation of their genealogy,
the Torah says, these are Aharon and Moshe.
This teaches us that a person is what his
ancestors were, and what his family is. One's
family is very important to the Eternal. That's
why it is very important to take care of one's
family over studies or work. Family is much
more important than academic achievements.
The one who can't take care of his family is
not able to be a leader in the Eternal's people.
A woman who decides take care of her
children at home is of much more value in
heaven than a woman who leaves home to
study and work to bring more money
leaving her children in the care of others. If
you are a woman who left her studies to
take care of your children and raise them in
the ways of the Eternal you have much
more value than your neighbour who left
her children in daycare to become someone
or to have more riches in this world.

Moshe en Aharon werden door de Tora
met hun stamboom gepresenteerd. De Tora
stelt niet iemand voor op basis van z’n
kennis over theologie, talen, geschiedenis,
muziek, literatuur, wiskunde, wetenschap
of iets dergelijks.
Er zijn mensen die vinden dat ze niets zijn
omdat ze geen academische graden
hebben. Anderen geloven dat ze belangrijk
zijn, alleen maar omdat ze een diploma
hebben. Maar de Tora stelt iemand niet
voor op basis van diploma's en titels, maar
op basis van hun familie.
Wilt u weten hoe iemand is? Kijk naar zijn
gezin of vraag zijn gezin hoe hij is.
Na een lange uitleg van hun stamboom zegt de
Thora, deze zijn Aharon en Moshe. Dit leert
ons dat iemand is wat zijn voorouders waren en
wat zijn familie is. Iemands familie is erg
belangrijk voor de Eeuwige. Daarom is het erg
belangrijk is om te zorgen voor je gezin meer
dan studie of werk. Familie is veel belangrijker
dan academische prestaties. Degene die niet
voor zijn gezin kan zorgen, is niet in staat om
bij het volk van de Eeuwige een leider te zijn.
Een vrouw die beslist om thuis voor haar kinderen
te zorgen, is in de hemel van veel meer waarde
dan een vrouw die het huis verlaat om te studeren
en te werken om meer geld binnen te brengen
terwijl ze haar kinderen aan de zorg van anderen
overlaat. Als u een vrouw bent die haar studies
stopte om voor uw kinderen te zorgen en ze op te
voeden in de wegen van de Eeuwige, hebt u veel
meer waarde dan uw buurvrouw die haar kinderen
in de kinderopvang liet om iemand te worden of
om meer rijkdom in deze wereld te hebben.

May the Eternal help us understand what is
important to Him so that we are not guided
by the corrupted values of this world.

Moge de Eeuwige ons helpen te begrijpen wat
voor Hem belangrijk is, zodat we niet door de
corrupte waarden van deze wereld worden geleid.

Blessings,
Ketriel

