SHABBAT

ׁשבת ׁשלום

SHALOM

Editie 899

November 14 , 2020 –21 Chesjvan ,5781

חַ יֵּי שָׂ ָׂרה
Chajee Sarah

PARASJA: Genesis 23:1-25:18
HAFTARA:

1 Koningen 1:1-12

BESORA: Hebreeën 11:1-20

1

WJAFC
World Jewish
Advetist
Friendship
Center

Een
wekelijks
nieuwsbrief
van
informatie
en,
voorlichting
gepubliceerd door de World Jewish
Adventist Friendship Center onder de
paraplu van de Algemene ConferentieDepartament
Adventist Mission
wjafc.globalmissioncenters.org
SHABBAT  ׁשבת ׁשלוםSHALOM

LATEN WE SAMEN BIDDEN

We bidden elke week voor de Joodse Vriendschapsbediening en hun
partners. Ik stel voor, dat onze vrienden van 15 tot en met 21 November
bidden voor Predikant Cristiano Silva, hij leidt een Joods Adventistische
gemeente in Florianópolis (Brazilie). Zoals al eerder gezegd, is de bediening
niet makkelijk gedurende deze pandemie Covid 19, daarom is het belangrijk
te bidden voor Predikant Cristiano Silva en zijn collega in Florianópolis en
voor zijn familie.
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NIEUWS

HOE LEIDT JE JE BEDIENING?
Ben je een van de Joods-Adventistische leiders ergens in de wereld?. We hopen, dat je niet ontmoedigd bent door de huidige
pandemie. Laat ons alstublieft weten wat je aan het doen ben en hoe je je gemeente leidt. Jouw ervaringen zullen een
aanmoediging zijn voor andere leiders. Al onze leiders moeten bemoedigd worden om zo hun bediening te vervolgen ondanks de
beperkingen waar we in deze tijd tegen aan lopen. We weten niet waarom onze God zo lang zo’n pandemie toe laat, maar
misschien is het een periode van beproeving om ons voor te bereiden op de moeilijke eindtijd, aangekondigd in de profetie, dat
over de aarde zal komen, vlak voor de openbaring van de Messias. Daarom is het belangrijk voor een ieder van ons om moedig
te zijn en te volharden in zijn bediening en fellowshop met God. Het is gedurende deze tijd makkelijk om de gemeenschap met
onze medebroeders en – zusters te verwaarlozen, en het zou zo makkelijk zijn onder deze omstandigheden de Sabbat te breken,
alleen omdat we geen gemeente hebben waar we in persoon kunnen aanbidden. Laten we niet vergeten, dat de laatste beproeving
en vervolging aan het eind veel moeilijker zal zijn dan de frustraties die we vandaag hebben, en het zal de laatste tijd zijn om te
kiezen voor G-d’s wegen onder smartelijke omstandigheden. Daarom moeten we vandaag doorgaan met trouw te zijn in deze
moeilijke tijden, we worden in onze westerse landen tenminste niet vervolgd vanwege ons geloof.
SHALOM ADVENTURE BRONNEN
Ben je in lockdown gedurende deze tijd van pandemie?. Het is altijd mogelijk om onze G-d te aanbidden met onze Rabbijn/
predikanten, zelfs vanuit je huis. Jeff Zaremsky coördineert de NAD website ShalomAdventure.com. Op deze website kan je
diensten, seminaars en veel andere bronnen bekijken. Door te verbinden met deze website, ben je in staat toegang te krijgen tot
alle bronnen die je nodig hebt voor deze tijd.

NIEUWE TRAINING IN MEXICO STAD

Richard Elofer is begonnen met een nieuwe serie van training seminaars via Zoom in Mexico Stad waar er een grote Joodse
gemeente is van ongeveer 50,000 mensen, waarvan de meesten in een buurt van Mexico Stad wonen. De plaatselijke ZDA
Conferentie heeft een nieuw gebouw verworven, gesitueerd in het midden van deze Joodse buurt en besloot dit gebouw te
transformeren in een Cultureel Centrum, waar Joden zich behaaglijk zouden voelen, bij het binnengaan en meedoen aan de
verschillende activiteiten. Richard Elofer’s training seminaars zullen een poos doorgaan, om de gemeente die hier samenkomt
te leiden. Het doel is om hen te helpen hoe ze Joden moeten benaderen, hoe activiteiten onder Joden te organiseren, en in feite
om Jesjoea's eigen weg om zich te mengen onder de Joden te praktiseren, sympathie tonend voor Joden, door het voorzien in
hun noden en zo hun vertrouwen winnend. Dit zijn de doelen van elk Cultureel Centrum gevestigd onder Joden. Deze training
seminaars zullen gehouden worden op Sjabbat om 2:00 pm, tijd van Mexico Stad. Degenen die geïnteresseerd zijn zich aan te
sluiten, kunnen contact nemen met Richard Elofer om de link te verkrijgen.
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חַ יֵּי שָׂ ָׂרה

En het meisje was zeer schoon
van uiterlijk, een maagd,
met wie geen man
gemeenschap had gehad.
Zij daalde af naar de bron,
vulde haar kruik,
en kwam
naar boven.
(Gen 24:16)

©Freebibleimages.org

Sarah, Moeder van het Joodse volk overlijdt op 127- jarige leeftijd. Na het rouwen en ophemelen
van Sara, begraaft Avraham haar in de Spelonk van Machpela. Volgens de traditie is dit de
begraafplaats van Adam en Chava. Avraham betaalt de eigenaar, Efron de Hethiet een
buitensporige som. Avraham stuurt zijn trouwe dienaar Eliëzer om een geschikte vrouw, voor zijn
zoon Jitschak te vinden, hij moest beloven om een vrouw te kiezen, uit Avraham's familielijn.
Eliëzer reist naar Aram Nahgraim en bidt om een teken. Zo gebeurt het, dat Rivkah tevoorschijn
komt. Eliëzer vraagt om water, niet alleen geeft ze hem water, maar ook zijn 10 dorstige kamelen
krijgen water. (ongeveer 530 liters) Deze extreme vriendelijkheid markeert haar als de juiste
vrouw voor Jitschak en een geschikte moeder voor het Joodse Volk. Onderhandelingen met
Rivkah’s vader en broeder Lavan (Laban) resulteren, in haar vertrek met Eliëzer. Jitschak brengt
Rivkah in zijn moeder's tent, trouwt met haar en houdt van haar. Hij is nu getroost na het verlies
van zijn moeder Sarah. Avraham hertrouwt Hagar, die een nieuwe naam krijgt; Ketoera, om haar
verbeterde gedrag te weergeven.Ze krijgen 6 kinderen. Nadat ze geschenken hebben ontvangen,
stuurt Avraham ze naar het Oosten. Avraham overlijdt op 175-jarige leeftijd en wordt naast Sarah
begraven, in de Spelonk van Machpela, die vandaag ; City of Hebron heet.

SARAH’S LEVEN
De titel van deze Parasja, Chajee Sarah, betekent "Sarah's
leven." Dit Torah gedeelte begint:, “En het leven van Sarah was
honderd zeven en twintig jaren; dit waren de jaren des levens
van Sarah.” (Gen 23:1) Dit is de enige plek in de Hebreeuwse
Bijbel, waar de leeftijd van een vrouw wordt vastgelegd. Een
ander uniek kenmerk van ons vers, is de Hebreeuwse zin
Vehajoe Chajee Sarah, het is zo’n unieke manier om de dood
van iemand in de Bijbel te presenteren, dat de auteur deze zin
met de laatste woorden van het vers moest aanvullen, dat een
herhaling is van wat al gezegd werd Sjenei chajee Sarah. Deze
herhaling is ook uniek.
SARAH EN RIVKAH
Vergeleken met Avraham die 175 jaar leefde, lijkt het erop dat
Sara voor haar tijd stierf. Het is om deze reden, zegt Ohr
Hachayim, dat de Tora toevoegt; ‘’Dit waren de jaren van
Sara’s leven’’. De Rabbijnen hebben ook een verband gezien
tussen de geboorte van Rivkah (Rebekka) en de dood van
Sarah.

In feite wordt de geboorte van Rivkah vermeld aan het einde
van Parasja, Waejera: “En Betuël verwekte Rivkah’’, (Gen
22:23). De Midrasj verklaart dit, met een vers van Koning
Salomon, “De zon komt op en de zon gaat onder”, (Ecclesiastes
1;5 ). Onze wijzen stellen de vraag: ‘’Weten wij, dat de zon
opkomt en dat de zon ondergaat?. Had Koning Salomon, de
verstandigste van alle mensen, ons dit moeten vertellen?. Zij
verklaren, dat Koning Salomon verwijst naar rechtvaardige
mensen die, als de zon, geestelijke warmte en licht aan de
wereld verlenen. Met zijn gezegde, ''De zonsopkomst en de
zonsondergang“, vertelt Koning Salomon ons, dat voordat de
''zon ondergaat'' d.w.z. voordat een rechtvaardig persoon
overlijdt, Hasjeem er al voor gezorgd heeft, dat de ''zon
opkomt“, d.w.z. dat een andere rechtvaardige persoon wordt
geboren. Op dezelfde manier wordt de geboorte van Rivkah
geregistreerd, aan het einde van de Parasja van vorige week,
om ons te vertellen dat, ''G-d ervoor had gezorgd, dat de zon
van onze matriarch Rivkah zou opkomen, voordat de zon van
onze matriarch Sarah onderging’’
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DE GROT VAN MACHPELAH
De Tora vermeldt; Daarna stond Avraham op, wierp zich neder
voor het volk des lands, de Hethieten, en sprak tot hen: (Gen
23:7). ‘’Het volk van het land’’ of Am Ha’arets verwijst niet naar
het gewone volk, zoals Rabbijn Hirsch het uitdrukte, maar naar
‘’de volksvertegenwoordigers, die geautoriseerd en verplicht zijn
om diegenen te straffen die de wet overtreden, die
geautoriseerd zijn om vreemden het recht te geven om
eeuwigdurend land te verwerven. Dienovereenkomstig betekent
bnee Chet, ‘’voor de zonen van Chet’’, de raad die de hele
bevolking vertegenwoordigt. Het Joodse volk heeft een oude
traditie, dat Avraham een openbaring ontving, om het veld waar
de grot van Machpela gesitueerd was, te kopen. En Avraham
kocht het, hoewel de prijs die gevraagd werd extreem hoog was,
400 sjekels (maat van gewicht). Hiermee vergeleken, Jeremia
zou later een veld voor 17 zilverlingen kopen(Jeremia 32:9).
Publiekelijk verklaarde hij, dat hij Avraham het gebied kosteloos
zou geven. Maar toen Avraham aandrong, reageerde Efron;
''Mijn heer... wat zijn 400 zilveren munten tussen u en mij?”,
(23:15. Plotseling, stelde Efron 400 stukken van zilver voor, een
groter bod, dat meer dan niets is. ‘’En Avraham hoorde’’,
(23:16). Avraham begreep dat Efron deze betaling wilde.
Rabbijn Packouz zegt, dat "Efron sprak alsof hij een vrijgevige
man was. Hij sprak tot Avraham met het grootste respect.
Ogenschijnlijk bood hij hem de begraafplaats gratis aan. Hij zei
echter terloops: ‘De vierhonderd sjekels die iemand normaal
gesproken hiervoor betaalt, is niets tussen vrienden. Je
vriendschap is dierbaarder dan geld. Neem het zonder
betaling’". (aish.com). Avraham nam de hint aan. Hij was
opmerkzaam en besefte, dat Efron het land niet echt voor niets
wilde geven. Het zou voor een naïeve toeschouwer lijken, dat
Efron de som geld slechts terloops vermeldde, dat het slechts
een voorbijgaande opmerking van geen betekenis was.
Avraham "hoorde" echter, en met zijn goed ontwikkelde intuïtie
begreep hij de werkelijke bedoelingen van Efron. Hij reageerde
op de innerlijke wensen van Efron en niet op zijn oppervlakkige
woorden. Dit vermogen om te onderscheiden wat iemand zegt
en wat hij werkelijk bedoelt, is een eigenschap, die we moeten
ontwikkelen. Voor veel gebieden van geestelijke groei is het
essentieel.
Deze grot van Machpela en haar gebied vormden het eerste
eigendom van het Joodse volk- familie, verworven in Erets
Jisraeel. Avraham wilde deze plek, als een begraafplaats voor
Sarah en zichzelf, zijn zoon en kleinzoon en hun vrouwen. De
waarde van de familiebanden, die man en vrouw, ouders en
kinderen binden (Avot en Banim cf. Mal 4:5 of 3:24 in het
Hebreeuwse tekst ), werd voortaan onlosmakelijk verbonden
met het land van Jisraeel.
Het in stand houden van Avot en Banim met de hoogste waarde
werd een fundamentele eigenschap in het karakter van de
bijbelse gelovigen, en werd een identiteitspunt van een
Jisraeeliet (Israëliet).

Dat de Grot van Machpelah werd beschouwd als een
voorbeeld van familiewaarden is zeker de reden, dat deze
plek later Hebron, werd genoemd, een woord dat komt uit de
wortel Chaver (vriend), die de vriendschap en intimiteit
aanduidt, die de nakomelingen van Avraham verenigen, in het
bijzonder in de familierelatie waar een man en vrouw samen
groeien als echtgenoot en echtgenote, vader en moeder.
Volgens het Talmoedische traktaat Joma werd eeuwen na
Avraham, in de periode van het heiligdom het dagelijkse
ochtendoffer niet toegestaan in de Tempel in Jeruzalem,
voordat de Koheen boven op de muur de stralen van
zonsopgang kon zien schijnen op de graven van de
aartsvaders en matriarchen in Chevron.
De tekst bevestigd ; Daarna heeft Avraham zijn vrouw Sarah
begraven in de spelonk van het veld van Makpela, tegenover
Mamre, dat is Hebron, in het land Kanaän. (Gen 23:19).
Achare Ken betekent, dat pas nadat de grot en het veld
eromheen het permanente bezit van Avraham waren
geworden, hij Sarah daar begroef. Het is belangrijk om hier
iets te zeggen over de relatie tussen Joden en hun doden.
Joden maken geen cultus - of show van hun emoties. Ze
bouwen geen kerken of mausolea op hun begraafplaatsen.
Hoewel ze vandaag de dag veel mogelijkheden hebben gehad
om zich te laten beïnvloeden door buitenlandse tradities,
veranderen Joden hun begraafplaatsen niet in tuinen. Aan de
andere kant is het concept van een tijdslimiet voor het behoud
van begraafplaatsen ook vreemd voor Joden. Een plaats van
rust voor hun doden wordt voor altijd opzij gezet, in ieder geval
tot de komst van de Messias die de doden tot leven zal
opwekken. Maimonides schreef zijn 13e artikel over de
geloofsbelijdenis op deze manier: "Ik geloof dat er een
opstanding van de doden zal zijn wanneer de wens afkomstig
is van God". De leer van de verrijzenis van de doden is een
zeer belangrijke leer in het Jodendom. De overtuiging is dat
de opstanding zal beginnen in Jeruzalem, vanaf de Olijfberg-- daarom is er daar een begraafplaats en willen de meeste
Joden daar begraven worden.
AVRAHAM’S TROUWE DIENAAR
Avraham verkoos Eliezer, een van de wijste mannen onder
zijn dienaren; ‘’En Avraham zeide tot zijn knecht, de oudste in
zijn huis, die alles wat hij had bestuurde’’, (Gen 24:2a). Eliezer
zei tegen Avraham; ‘’Misschien zal die vrouw mij niet willen
volgen naar dit land’’, Genesis 24:5). Avraham beantwoorde;
‘’indien echter die vrouw u niet wil volgen, zult gij van deze eed
aan mij ontslagen zijn’’, (Gen 24:8). God dwingt niemand om
tegen zijn vrije wil in te gaan - daarom geeft Avraham zijn
dienaar vrijheid en vraagt hij Eliezer om niet tegen Hasjeem's
wil in te gaan. Het is belangrijk om niets te doen wat tegen de
wil van Hasjeem ingaat. We kunnen erachter komen, dat
iemand de verkeerde kant op gaat, niet bereid is om zijn
manier van leven te corrigeren, maar het is niet ons werk om
hem/haar te dwingen. We moeten op God vertrouwen, bidden
en alles in Gods handen leggen - de correctie van de zaak ligt
in Hasjeem's handen, niet in de onze.
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‘’Hierop nam de knecht tien van de kamelen van zijn heer en
ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich; hij
maakte zich op en ging naar Mesopotamië, naar de stad van
Nachor. (Gen 24:10.). Voordat hij de stad binnenkwam, stopte
hij bij de plaatselijke waterput. Het was avond, "de tijd om uit te
gaan om water te halen’’, (Genesis 24:11). Eliezer bedacht een
test om te bepalen welk meisje geschikt zou zijn voor Jitschak,
en bad tot God voor succes. Uit de leer en het voorbeeld van
Avraham wist Eliezer hoe hij moest bidden en tot wie hij moest
bidden. Hij weet, dat de goddelijke Voorzienigheid elk moment
van het leven zal bewerkstelligen volgens de wil van G-d.
Eliëzer de knecht had van zijn
meester Avraham geleerd, om de
diepe betekenis van het helpen
van anderen te waarderen.
“Chesed” is niet alleen een goede
daad verrichten, maar een
manifestatie van je geloof in G-d.
’Toen zeide hij: Hasjeem God van mijn heer Avraham, laat mij
toch heden slagen en bewijs genade aan mijn heer Avraham.
Ik sta hier bij de waterbron, en de dochters van de mannen der
stad gaan uit om water te putten. Laat het nu zo zijn, dat het
meisje, tot wie ik zeg: ‘’Neig toch uw kruik, opdat ik drinke’’, en
dat zij zegt: ‘’Drink, en ook uw kamelen zal ik drenken’’, - dat Gij
haar hebt bestemd voor uw knecht Jitschak ; dan zal ik daaraan
weten, dat Gij genade bewezen hebt aan mijn heer’’,(Gen
24:12-14)

Eliëzer de knecht had van zijn meester Avraham geleerd, om
de diepe betekenis van het helpen van anderen te waarderen.
“Chesed” is niet alleen een goede daad verrichten, maar een
manifestatie van je geloof in G-d. “Chesed” doen is een
handeling van het nabootsen van Hem, wiens goedheid zonder
grenzen is. Eliëzer besefte, dat de vrouw die waardig zou zijn,
om de moeder van het Joodse Volk te worden, het toonbeeld
van chesed zou moeten zijn. Hij kwam daardoor met een
passende test om te bepalen, wie de bruid van Jitschak zou
worden. Iemand die ervan hield chesed te doen, anderen te
helpen en anderen probeert te redden van moeiten onder alle
omstandigheden.
Rabbijn Shmuel Walkin voegt eraan toe, dat we in Rivkah's
voorbeeld zien hoe voorzichtig we moeten zijn om niets
onwaars te zeggen. Hij geeft als voorbeeld Rabbijn Refael van
Bershid, die altijd erg voorzichtig was om niets te zeggen wat
niet waar was. Op een dag kwam hij zijn huis binnen terwijl het
buiten regende. Op de vraag of het nog steeds regende,
antwoordde hij: "Toen ik buiten was, regende het". (ToraBox.com). Hij wilde niet misleiden voor het geval, dat het niet
meer zou regenen vanaf het moment, dat hij zijn huis binnen
was gekomen. Hoewel dit voor sommige mensen belachelijk of
onbeduidend lijkt, zal een persoon die voorzichtig is met
eerlijkheid in dergelijke gevallen zeker voorzichtig zijn in
belangrijkere zaken. Aan de andere kant, kan een persoon
wanneer hij onzorgvuldig is met de waarheid, hij in de verleiding
komen om op grote schaal te liegen.

Toen bracht Jitschak haar in de tent van
zijn moeder Sarah, en hij nam Rivkah, en zij
werd hem tot vrouw, en hij kreeg haar lief.
Zo vond Jitschak troost na de dood van zijn
moeder. (Gen 24:67 )

©Freebibleimages.org
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HAFTARA 1 Koningen 1:1-31
Het tweede boek van Samuël onthult, dat de heerschappij van David lang duurde: "David was 30 jaar oud toen hij begon te
regeren en hij regeerde 40 jaar", (2 Samuël 5: 4). Nu, aan het einde van zijn heerschappij, is hij 70 jaar oud. Het boek Koningen
begint met: "Koning David was nu oud", (1 Koningen 1: 1), maar nogmaals, het woord dat hier wordt gebruikt, zaken, is hetzelfde
woord dat wordt gebruikt voor Avraham in onze Parasja. We nodigen onze lezers uit om naar ons commentaar voor Parasja
Chajee Sarah te kijken om de verschillende implicaties van dit Hebreeuwse woord te begrijpen. Koning David was in feite een
zeer wijze man, gerijpt door zijn relatie met God en zijn levenservaringen. Als een van de belangrijkste auteurs van het boek
Tehiliem (Psalmen), hebben we veel getuigenissen van David over zijn geestelijk leven. Zelfs wanneer de meeste bijbel
vertalingen het woord zaken met ‘oud’ vertalen, zien we dat David nog sterk genoeg was om de opstand van zijn zonen te
stoppen. Volgens Beer Moshe, "bracht David al zijn dagen met zich mee naar zijn oude dag, geen van die dagen verspild - ze
waren allemaal gevuld met studie van de Tora, gehoorzaamheid aan God en prestaties voor zijn volk". (Scherman 2006, 3).
Jeruzalem, de stad van koning David, ligt hoog in de bergen, op de top van een bergkam. Jeruzalem kan in de winter behoorlijk
koud zijn, en degenen die in Jeruzalem hebben gewoond, kunnen dit beamen: winterweer kan van tijd tot tijd koud genoeg
worden zodat het sneeuwt. We kunnen dus begrijpen, dat David die zeventig jaar oud was, geen natuurlijke lichaamswarmte
had en opgewarmd moest worden.
Warme klederen en dekens waren niet genoeg voor David om warm te blijven, en daarom deden de dienaren van David een
suggestie: “Laat men voor mijn heer de koning een meisje zoeken, een maagd, om de koning bij te staan en een verzorgster
voor hem te zijn. Laat haar in uw schoot liggen, zodat mijn heer de koning weer warm wordt”, (1 Koningen 1: 2). De Schrift is
duidelijk, dat dit idee niet van David kwam en de Tenach is vooral duidelijk dat David ondanks haar schoonheid geen seksuele
relatie had met Abisag, de jonge vrouw die werd gekozen als de beste kandidaat voor deze functie. Zijn levenslange berouw na
het incident met Bathseba, hielp David om zelfbeheersing te leren en elke fysieke verleiding te weerstaan. Volgens de Malbim
was de jongedame Abisag in feite een van Davids doktoren, en de suggestie kwam van haar.
Toen kwam er bericht van de opstand van Adonia: “Adonia nu, de zoon van Haggith, verhief zich en zei: Ík zal koning worden.
Hij voorzag zich van wagens en ruiters, met vijftig man die voor hem uit snelden”, (1 Koningen 1: 5). Velen onder Hasjeem’s
volk volgden Adonia; ten eerste omdat ze, hoewel ze wisten dat Salomo de gekozen opvolger van David was, vonden dat hij te
jong was; en ten tweede, waren er volgens de Midrasj onder de machtigste en invloedrijkste mensen in het rijk die vonden, dat
Salomo besmet was door David’s gedrag met Bathseba toen ze nog met Uria getrouwd was. Deze mensen waren niet gelukkig
met de benoeming van Salomo als koning. Nu, toen Adonia zichzelf verhief en zei: "Ik zal koning zijn!", sprak hij in de
toekomende tijd, niet zoals Absalom die probeerde de troon van zijn vader toe te eigenen. Adonia wachtte geduldig op zijn tijd,
maar hij bereidde de meest machtige mensen van het koninkrijk (Joab, de zoon van Zeruja en Abjathar, de cohen “priester”),
voor om hem koning te maken bij de dood van David.
De Tenach vermeldt: ‘’Zijn vader had hem zijn leven lang geen verwijt gemaakt door te zeggen: Waarom heb je dat gedaan?",
(1 Koningen 1: 6). Volgens Radak is een van de redenen voor Adonia's arrogantie, dat David hem nergens voor had berispt dus geloofde hij dat David meer van hem hield dan van zijn broers en niet in het openbaar tegen hem zou protesteren vanwege
zijn verklaring dat hij de volgende koning zou zijn.
Koning David had aanhangers die tegen Adonia waren: "Zadok de cohen, Benaja zoon van Jojada, Nathan de profeet, Simei,
Rei en David’s machtige mannen, stonden niet aan de kant van Adonia", (1 Koningen 1: 8). Als Joab en Abjathar Adonia
steunden, was dat omdat ze er zeker van waren dat ze onder Salomo's regering niet in hun machtige posities zouden worden
gehandhaafd. In feite werd Abjathar later door Salomo uit het priesterschap verwijderd, waarmee een profetie aan Eli werd
vervuld door de profeet Samuël, (1 Koningen 2:26).
_______________________________________________________________________________________________
APOSTOLISCHE GESCHRIFTEN Hebreeën 11:1-12
De parasja voor dit deel van Genesis, Chajee Sarah (Sarah’s leven), gaat, natuurlijk, over Sarah, maar ook over haar man
Avraham, zijn lijden vanwege Sarah's dood, en zijn geloof in G-d bij het kiezen van een vrouw voor zijn zoon. Toen het tijd was
voor Jitschak om te trouwen, wist Avraham dat, om Hasjeems plan voor zijn volk te laten slagen, hij een vrouw voor zijn zoon
moest vinden uit zijn eigen volk. Zijn familieleden waren al bekend geraakt met Avrahams monotheïsme; zodoende was de kans
groter dat zij het geloof van Avraham en Sarah zouden volgen. Avraham was inmiddels te oud om zelf op naar het land van zijn
vader te gaan en een goede keuze voor zijn zoon te maken. Avrahams geloof in G-d is zo groot dat hij op Hasjeem’s
voorzienigheid vertrouwt en zijn trouwe dienaar Eliëzer stuurt. In de Apostolische Geschriften, en in het bijzonder in de brief aan
de Hebreeërs of het Joodse volk, staat een hoofdstuk over het geloof.
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Dit hoofdstuk, Hebreeën hoofdstuk 11, begint met een goede definitie van wat het geloof is. Veel mensen zeggen, “Wat is geloof?
Ik zou in G-d willen geloven, maar ik kan het niet.” De schrijver van deze brief beschrijft geloof als volgt: “Het geloof nu is een
vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.” (Hebreeën 11:1). Het geloof houdt niet
alleen in dat je gelooft dat iets waar is, of dat G-d bestaat, of dat iets zal gebeuren, nee. Geloof is verbonden met "hoop", maar
niet hopen op een utopie. Het geloof is een zekerheid, wat betekent dat we zeker zijn over waar we op hopen en waar we in
geloven. Ergens zeker van zijn, betekent dat we geen twijfel hebben: dit zal gebeuren - er is volledige zekerheid dat wat de Bijbel
bevestigt, zal gebeuren. Daarom is het tweede segment van de definitie dat "het geloof" het "bewijs" is "van de zaken die men niet
ziet." We geloven in de Bijbel en wat de Bijbel zegt, omdat het het Woord van G-d is; maar het geloof is niet alleen "geloven", maar
ook een overtuiging. Geen van ons heeft persoonlijk de wonderen beschreven in de Bijbel meegemaakt, geen van ons heeft G-d
gezien, geen van ons was bij de wederopstanding en de hemelvaart van Jesjoea. Toch geloven we de schriften van de
ooggetuigen, en aanvullend op deze schriften hebben we een persoonlijke relatie met G-d door Jesjoea. Het geloof is dan sterker
dan "geloven", het is de "vaste grond van de dingen die men ziet" en het "bewijs van de zaken die men niet ziet." Wat we geloven
komt van de Bijbel, om zo te zeggen, de Hebreeuwse Bijbel. De tekst van dit hoofdstuk vervolgt daarom te spreken over de tijd
van de Tenach: “Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen." (Hebreeën 11:2). Deze "ouden" zijn de
mensen uit de tijd van de Tenach. Dit zijn ook de mensen die leefden voor de tijd van het volk van Jisraeel en de grote helden van
Jisraeel. Wij leven in een bijzondere tijd, een tijd waarin wetenschappers veel dingen kunnen bewijzen die we geloven, maar
vroeger werd men opgeroepen te geloven, terwijl niets bewezen kon worden. Maar zelfs vandaag de dag worden wij
geconfronteerd met een van de grootste uitdagingen: geloven in schepping “ex-nihilo” —schepping uit het niets: “Door het geloof
zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van G-d, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit
wat zichtbaar is." (Hebreeën 11:3). Deze ouden werden geprezen om hun groot geloof, maar wat zou de schrijver over ons zeggen?
Duizenden jaren geleden was atheïsme een zeldzaamheid - bijna iedereen geloofde in G-d; men was zo overweldigd door de
natuur en andere dingen die zij om zich heen zagen, dat ze geen andere keus hadden dan te geloven in een G-d die het universum
had gemaakt. Hoe compleet anders is de situatie vandaag de dag.
Veel van de wetenschappers spreken de Bijbel tegen met "bewijzen", die volgens hen de evolutionaire oorsprong van het
universum en de wereld bevestigen die geen ruimte laat voor een Schepper - God. Daarom is het belangrijk voor ons om hoofdstuk
11 van Hebreeën opnieuw te lezen over deze geloofshelden, om ons eigen geloof te versterken en de bevestigingen van de Bijbel
te geloven. Vervolgens vertelt de tekst ons, dat als we Hasjeem willen behagen, we een openhartig soort geloof moeten hebben,
moeten geloven wat we niet hebben gezien en de zekerheid moeten hebben van dingen waar we op hopen, ook al hebben we er
geen bewijs van. Na het voorbeeld te hebben gegeven van het geloof van enkele van de eerste mensen, zoals Abel en Henoch
(11:4, 5), vertelt de tekst ons: "Zonder geloof is het onmogelijk hem te behagen", (Hebreeën 11:6a). Vervolgens wordt een andere
grote uitdaging gepresenteerd: niet alleen geloven in de schepping, maar in het bestaan van God zelf: "Want wie tot God wil
naderen, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij degenen die Hem zoeken beloont", (Hebreeën 11:6b).
Veel van de oude mysteries zijn voor ons geen mysteries meer. We hebben alle oceanen overgestoken, we hebben elk deel van
de wereld verkend, we kunnen door en voorbij het atmosfeer vliegen, we zijn in staat om in de ruimte te reizen en binnenkort zullen
we de maan en Mars kunnen koloniseren. Ook al zijn we in de 'hemel' geweest, niemand heeft God gezien en we denken dat onze
verkenning van de ruimte geen grenzen kent. Hoe meer we de sterrenstelsels en het universum verkennen, hoe meer we
ontdekken dat er daarachter nog meer te ontdekken valt, en de omvang van het universum is grenzeloos. Ondanks al deze
ontdekkingen geloven we in het bestaan van een God die groter is dan het universum, aangezien Hij Degene is die al deze dingen
heeft geschapen. Het is duidelijk, dat er steeds minder gelovigen zijn in de God van de Bijbel, maar we zijn nog steeds hier op
aarde en getuigen, dat we in God geloven.
De volgende verzen geven ons voorbeelden van gelovige mannen en vrouwen, van Noach in vers 7 tot Samuël en David in vers
32. Dit zijn mensen wiens geloof we moeten navolgen, mensen die we moeten bestuderen om te leren hoe ze zo'n groot geloof
ontwikkelden en geïnspireerd raken om hun voorbeeld te volgen. Hoewel de meeste mensen die in dit hoofdstuk worden genoemd,
mannen zijn, worden er twee vrouwen in de lijst genoemd, en deze hebben het voorrecht om samen met andere geloofshelden te
worden vermeld. De eerste gelovige vrouw die wordt genoemd, is Sarah. Aangezien deze sidra het leven en de dood van Sarah
beschrijft, is het goed om in gedachten te houden, dat Sarah in de Joodse traditie wordt herinnerd als de vrouw van het geloof bij
uitstek, en Sarah Imanoe wordt genoemd, wat betekent: "Sarah onze moeder". De Bijbel stelt Sarah voor als zeer onderworpen
aan de wil van Hasjeem. Ze was bereid Ur met haar man te verlaten, ook al was ze niet jong - ze was ouder dan 60 jaar. En nadat
ze van Ur naar Charan was gereisd, toen Avram tegen haar zei: ‘’We moeten weer vertrekken en van Charan naar een onbekend
land reizen’’, koos ze er opnieuw voor om in Hasjeem te geloven en Charan achter te laten. Toen ze in Kanaän aankwamen,
accepteerde Sara het leven daar, ook al was dit land niet comfortabel - het was bijna een woestijn vergeleken met de rivieroever
van de Eufraat en zijn gemakken. Sarah moest een groot geloof hebben om haar man te volgen op basis van zijn veronderstelde
visioenen en dialogen met God. Het geloof van Avraham en Sarah werd zwaar op de proef gesteld. De Joodse traditie zegt, dat
Avraham (en ook Sarah),10 beproevingen hadden overwonnen.

8

Avraham en Sarah ervaarden hongersnood, en ze moesten hun spullen pakken en weer vertrekken - dit keer naar Egypte. Maar
Sarah klaagde niet - ze volgde gewoon haar man, in de overtuiging (door geloof), dat God tot hem had gesproken en hun
familiestam met succes door alle beproevingen zou leiden. Later werd ze meegenomen (ontvoerd), door Abimelech die haar
seksueel wilde nemen, maar ze behield haar geloof en werd verlost van deze beproeving. Haar grote geloof wordt onderstreept
in deze vers: "Door het geloof ontving Sarah zelf de kracht om zwanger te worden, zelfs toen ze ouder was, omdat ze hem als
getrouw beschouwde die het beloofd had", (Hebreeën 11:11 ). Vers 11 spreekt specifiek over Sarah's geloof - Avrahams geloof
wordt hier niet genoemd - dat betekent dat haar geloof een persoonlijk geloof in God was. Vanwege dit persoonlijke geloof in
Hasjeem en haar persoonlijke relatie met Hasjeem, ontving ze de grote beloning zwanger te worden, zwanger te worden van
Avraham, de zoon van de belofte, Jitschak. Alles had haar boos en van streek kunnen maken: haar man sliep met een andere
vrouw, Hagar, en hij had zelfs een eerstgeboren zoon, Jisjmael met Hagar. Sarah werd oud en had nog steeds geen baby - ze
had kunnen twijfelen aan deze God die Avraham een zoon beloofde uit Sarah's schoot, maar ze behield haar geloof. Toen de
engel tegen het paar zei, dat Sarah zwanger zou worden en een baby zou krijgen, hield ze ondanks dat ze lachte haar geloof
intact en werd ze beloond. Ze werd de moeder van degene die de belofte van Hasjeem zou vervullen, dat de zoon van Avraham
en Sarah, "nakomelingen zou hebben zo talrijk als de sterren van de hemel, en zo ontelbaar als het zand aan de kust", (Hebreeën
11:12). Dit is het soort geloof, waar God naar op zoek is in elk van ons.
_____________________________________________________________________________________________________

INSPIRATIE HOEK
Abraham had het resultaat gemarkeerd van de gemengde huwelijken tussen degenen die God vreesden en degenen die Hem
niet vreesden, vanaf de dagen van Kaïn tot zijn eigen tijd. Zijn eigen huwelijk met Hagar en de huwelijksbanden van Ismaël en
Lot waren voor hem. De invloed van de vader op zijn zoon Ismaël werd teniet gedaan door die van de afgodische familie van de
moeder en door Ismaël’s band met heidense vrouwen. De jaloezie van Hagar en van de vrouwen die ze voor Ismaël koos,
omringde
zijn
familie
met
een
barrière
die
Abraham
tevergeefs
probeerde
te
overwinnen.
Rebekka werd gevraagd of ze zo ver van het huis van haar vader zou gaan om met de zoon van Abraham te trouwen. Ze geloofde,
dat God haar had uitgekozen om de vrouw van Izaac te zijn en zei: “Ik zal gaan”. (EP 109, 110)
______________________________________________________________________________________________________

VERTELINGEN EN TRADITIE

VERMIJD EGOÏSME

Een niet-Jood kwam naar Hillel, de grote wijze man en leider van de Joden in zijn tijd en zei tegen hem: ‘’Bekeer me tot het
Jodendom op voorwaarde, dat je me de hele Tora zal onderwijzen terwijl ik op één voet sta’’. Om dit te doen koos Hillel een
korte lering die de hele Tora samenvatte. "’Wat je niet leuk vindt, doet dat ook niet tegen een ander", dit is de hele Tora’’’. De
rest is een uitwerking van wat hatelijk is tegen anderen en vermeden moet worden. Hillel wilde deze bekeerling aan het begin
van zijn reis tot het Jodendom laten zien, dat de basis van de hele Tora is om egoïsme te vermijden en om anderen te geven.
(Sabbat 31a)
HOEVEEL GALLONS?

Hoeveel gallons water kan een kameel per keer drinken?. Het antwoord was: "Kamelen kunnen in tien minuten ongeveer 3050 gallons water drinken". Hij dacht na. Eliëzer had tien kamelen bij zich. Ze reisden door een woestijn!. Rebekka bood aan
om ze water te geven. Ze moest minstens driehonderd gallons (duizend liter) water putten!. Ze had alleen één kruik.
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Kids Parasja

Daarna heeft Avraham zijn vrouw Sarah begraven in de spelonk van het veld
van Machpelah, tegenover Mamre, dat is Hebron, in het land Kanaän.
(Gen 23:19)
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