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NIEUWS
JOODS VASTEN VAN DE 10e TEVET

Joden vasten traditioneel op Asara B’Tevet, ( 10e van de maand Tevet), dat dit jaar zal zijn op 25 December. Waarom vasten Joden
op deze dag, en hoe moeten we de diepere betekenis van dit vasten begrijpen?. Er zijn twee plaatsen in de Bijbel die de 10e Teveth
benoemen:
In het negende jaar van zijn regering, in de tiende maand, op de tiende van de maand, rukte Nebukadnezar, de koning van Babel,
zelf met zijn gehele leger tegen Jeruzalem op, sloeg het beleg erom en bouwde er een belegeringswal omheen.
(Jer 52:4 ; cf Koningen 12)
Hier leren we, dat op de 10e Tevet Koning Nebukadnezar van het naburige Babylonische keizerrijk, een kamp had gevestigd dat
de heilige stad Jeruzalem omringde. Zijn leger zou daar blijven, tot ze uiteindelijk in staat zouden zijn om de muur van de stad te
doorbreken en binnen te gaan. Echter, Hasjeem Instrueerde Zijn volk om deze speciale dag van de 10e van Tevet te markeren,
gedenken, “Het woord des HEREN kwam tot mij in het negende jaar, in de tiende maand, op de tiende der maand:
2 Mensenkind, schrijf de datum op van deze dag, de dag van heden: heden heeft de koning van Babel zich op Jeruzalem geworpen.
(Eze 24:1-2 NBG) En vanaf die tijd werd de 10e van Tevet herdacht als een vastendag, als het begin van het einde van Jeruzalem,
G-d’s heilige stad. Maar op een dag, zullen deze dagen van vasten veranderd worden in dagen van vreugde en blijdschap: “ Zo
zegt de HERE der heerscharen: Het vasten der vierde, vijfde, zevende en tiende maand zal voor het huis van Juda worden tot
vrolijkheid en vreugde, ja tot blijde feesten; hebt dan de waarheid en de vrede lief. (Zec 8:19 NBG) De profeet Zacharias is een postverbannen profeet, dit betekent dat hij zijn boek schreef na de terugkeer uit de ballingschap van Babylon, toch praat hij over de
toekomst, wat betekent dat de wederopbouw van Jeruzalem en de Tempel was nog niet dat moment van vreugde.
De tijd van vreugde waarnaar Zacharias verwijst, zal alleen komen met de Messias die het Jeruzalem van boven zal brengen vanuit
de hemel, “En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor
haar man versierd is. 3 En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen
wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, 4 en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet
meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. (Openbaring 21:2-4).
Dus terwijl de meeste Christenen de geboorte van Jezus op 25 December vieren, laten we de Joden respecteren die nog steeds
wachten op het hemelse Jeruzalem en om deze reden zullen vasten op die dag voor de belegering en verwoesting van hun tempel.
GLOBAL MISSION DIRECTEUREN

Vorige week waren we niet in staat om een Global Mission’s groep’s foto te maken. Normaal maken we een groep’s foto, wanneer
we elkaar ontmoeten in de wereld maar dit jaar vanwege de Pandemie en lockdown, werd de ontmoeting online gehouden.
Hier is dit jaar’s foto.

©
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ALGEMENE PARASJA OVERZICHT - Genesis 41:1 - 44 :17 - MIKEETS - קץ
ֵּ ִמ
Het is twee jaar later. Farao heeft een droom. Hij is ontevreden met alle pogingen, om het te interpreteren. De
wijn bewaker van Farao herinnert zich, dat Joseef nauwkeurig zijn droom interpreteerde, toen hij in de
gevangenis zat. Joseef wordt vrijgelaten en naar de Farao gebracht. Hij interpreteert, dat er binnenkort een
periode van overvloed van zeven jaar zal beginnen, waarna er een periode van zeven jaar van strenge
hongersnood zal volgen. Hij zegt aan Farao om een wijs persoon aan te stellen, om granen op te slaan, ter
voorbereiding op de hongersnood. Farao stelt hem als stadhouder aan, om toezicht te houden op het project.
Farao geeft Joseef een Egyptische naam, Tsafnat Panajach, en selecteert Osnat, de dochter van de ex-meester
van Joseef, als vrouw voor Joseef. Egypte wordt de graanschuur van de wereld. Joseef heeft twee zonen:
Menasje en Efra’jiem. Ja’akov stuurt zijn zonen naar Egypte om voedsel te kopen. De broers komen bij Joseef
aan en buigen voor hem. Joseef herkent hen maar zij herkennen hem niet. Denkend aan zijn dromen, speelt
Joseef de rol van een Egyptische landheer en handelt hardhandig, en beschuldigd hen, dat ze spionnen zijn.
Joseef verkoopt hen voedsel, maar houdt Sjimon gijzelaar tot zij hun broer Binjamien naar hem brengen, als
bewijs van hun eerlijkheid. Joseef beveelt zijn bedienden, om het aankoopgeld in hun zakken te terug te
plaatsen. Op hun terugreis, ontdekken zij het geld en hun harten rouwden . Zij keren terug naar Ja’akov en
vertellen alles. Ja’akov weigert om Binjamien naar Egypte te laten gaan, maar wanneer de hongersnood
ondragelijk wordt, stemt hij in. Jehoeda waarborgt de veiligheid van Binjamien, en de broers gaan naar Egypte.
Joseef ontvangt de broers als eregasten. Wanneer hij Binjamien ziet verlaat hij haastig de kamer en huilt. Joseef
draagt zijn bedienden op, om het geld in de zakken terug te plaatsen, en zijn drinkbeker binnen de zak van
Binjamien te zetten. Wanneer de drinkbeker wordt ontdekt, eist Joseef dat Binjamien als straf, zijn slaaf wordt.
Jehoeda intervenieert en biedt zichzelf aan, in de plaats, maar Joseef weigert

HET EINDE IS NABIJ
De parasja begint met te zeggen, “Na verloop van
twee volle jaren”, (Genesis 41:1), de titel van deze
parasja is het tweede Hebreeuwse woord van deze
tekst van Genesis, en MIKEETS deze woord
komt van het woord “Keets”, wat betekent zomer
tijd, maar ook het einde. de zomertijd is het laatste
seizoen voor Rosj Hasjana en Jom Kip-poer...
en daarom is de meest letterlijke vertaling van het
begin van deze Parasja: "aan het einde van twee
jaar
JOSEEF REDT DE NATIE
Joseef werkte ijverig om zijn missie voor Farao
te volbrengen, de tekst zegt: "En Joseef legde
graan in grote overvloed op, zoals het zand der
zee, totdat hij ophield het te meten, want het kon
niet gemeten worden", (Genesis 41:49). Er
ontstond een discussie over met name het einde
van het vers. De graankorrels waren zo
overvloedig, dat "hij het aantal niet meer
bijhield". Waarom?. Rabbijn Hirsch zegt, dat de
Hebreeuwse woorden “Ki ein mispar”, niet
betekenen, dat de hoeveelheid graan niet in
aantallen kon worden uitgedrukt. Er zijn
natuurlijk degenen die de ouden van dagen, in het
bijzonder de mensen uit het Bijbelse tijdperk,
willen afbeelden als kinderlijk onbeholpen. Er
wordt bijvoorbeeld beweerd, dat mensen in die
tijd niet in staat waren, om voorbij een bepaald
getal te tellen. Maar deze veronderstelling is
gewoonweg absurd.

Wanneer men eenmaal termen heeft voor de
getallen 1, 10, 100, 1000 en zelfs 10.000, kan men
een aantal van elke grootte construeren, tot in
het oneindige. Rabbijn Hirsch voegt eraan toe,
als hier niettemin “Ki ein mispar” genoemd
wordt, moeten we rekening houden dat de
verbeeldingskracht beperkt is. De verbeelding
maakt geen onderscheid tussen 3.000.000.000 en
3.155.000.000. We kunnen zulke getallen tellen,
maar we kunnen het ons niet voorstellen. De
graanvoorraad die hoger en hoger werd
gestapeld, werd zo groot dat mensen stopten
met te zeggen: "Er zijn X aantal korenschoven
hier opgestapeld". Wat werd toegevoegd aan
wat er al was van de vorige dag, zorgde ervoor
dat de totale hoeveelheid de grenzen van de
menselijke verbeelding overschreed. De Tora
vermeldt de ernst van de hongersnood en hoe
Joseef reageerde: ‘’Toen de hongersnood nu
over de gehele aarde heerste, opende Jozef alle
schuren en verkocht koren aan de Egyptenaren;
want de honger was sterk in het land Egypte. En
de gehele wereld kwam naar Egypte om bij
Jozef koren te kopen, want de honger was sterk
op de gehele aarde’’. (Gen 41:56-57). Joseef
opende de voorraad graan voor distributie,
maar deze distributie was niet gratis. Volgens
Bereshit Rabbah organiseerde Joseef de aan- en
verkoop van het opgeslagen graan, en hij
verkocht alleen aan vrije mannen, niet aan
slaven (anders zou een vrij man vijftig slaven
kunnen sturen),
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en elke persoon mocht slechts zoveel kopen als
door één lastdier gedragen kon worden. De tekst
herinnert ons aan de ernst van de hongersnood:
‘’de hongersnood nu over de gehele aarde
heerste,…… want de honger was sterk in het
land Egypte……. de hongersnood nu over de
gehele aarde heerste’’. Deze herhaalde
vermelding van hoe verwoestend en uitgebreid
de hongersnood was geworden, geeft de
motivatie voor Joseef’s sterke distributiebeleid.
We merken ook op, dat Joseef niet probeerde de
distributie op afstand te beheren: als
Stedehouder of onder koning, moest iedereen
naar hem toekomen hij vertrouwde niet op
ambtenaren, maar regelde alles zelf.
JOSEEF EN ZIJN FAMILIE
In hoofdstuk 42 van Genesis schakelt het verhaal
van Joseef over naar Ja’akov en zijn familie.
Maar voordat we ingaan op wat er in Kanaän
gebeurt, wordt er door Nachmanides (Ramban),
een vraag gesteld over het gedrag van Joseef ten
opzichte van zijn familie:Waarom probeerde
Joseef niet, om in contact met zijn vader te
komen, gedurende al zijn jaren in Egypte?. De
afstand tussen het land Israël en Egypte is slechts
weinig dagen van reizen. Waarom zond Joseef
geen brief naar zijn vader, Egyptenaren waren
geletterde mensen en kenden de wetenschap van
het schrijven, als hoofd van het huishouden van
Potifar kon hij zulke dingen gemakkelijk doen,
om hem te informeren, dat hij gezond en in leven
was?. En toen hij eenmaal de stedehouder werd,
de op één na machtigste man van Egypte, had hij
alles kunnen doen wat hij wilde. Al die vele
rouwende jaren van Ja’akov, voor zijn favoriete
zoon, hadden vermeden kunnen worden. Miste
Joseef zijn vader ook niet op dezelfde manier?.
Hoe kon hij al die jaren van hem gescheiden
zijn?. De Joodse traditie geeft verscheidene
antwoorden op deze vraag: Nachmanides zegt,
dat Joseef, Ja’akov niet kon informeren totdat de
dromen van zijn jeugd uit waren gekomen.
Joseef had gedroomd dat zijn broers een dag voor
hem zouden buigen, en zijn openbaring van deze
droom had de jaloerse woede van de broers
opgewekt, die uiteindelijk tot zijn verkoop in
slavernij leidde. Pas wanneer de droom waarheid
werd, kon Joseef vrijgesproken worden en zich
openbaren. De Rabbijn Shimshon van Sens, één
van de autoriteiten in de school van Tosafot stelt
voor: ''Wanneer Joseef een bericht had
verzonden over alles wat was gebeurd, dan
zouden zijn broers zich uit verlegenheid hebben
verspreid in allerlei richtingen.

Daarom ging Joseef geleidelijk te werk om hen
terug te brengen en om hen niet in verlegenheid te
brengen. Zijn bedoeling was goed“. (Tosafot
Hashalem). Volgens Rabbijn Hirsch, hadden de
dromen van Joseef’s jeugd niets te maken, met
zijn plan. Hij had eerder een probleem: Hoe
moest hij zijn vader meedelen, dat hij al die tijd in
Egypte was, omdat zijn broers hem als slaaf
hadden verkocht, hieraan toegevoegd: “Joseef’s
overweging, om in zijn jaren van succes, geen
brief naar zijn vader te sturen, was: Wat zou
Ja’akov bereiken met het verkrijgen van één
zoon, wanneer hij in het proces tien zou verliezen?
... Daarom gebruikte Joseef al de uitvluchten en
dit was zeker de wijsheid van Joseef waardig“,
(commentaar op Genesis 42:9). Joseef's grootste
zorg was de eenheid van zijn familie.
DE HONGERSNOOD IN KANAÄN
Hoewel Ja’akov nu een oude man was, leert
Genesis 42 ons dat hij nog steeds het hoofd van de
familie was en zeker slimmer dan zijn zonen:
"Toen Ja’akov vernam, dat er in Egypte koren
was, zeide hij tot zijn zonen: Waarom ziet gij
elkander aan!", (Genesis 42:1). Ja’akov nam de
situatie beter waar dan zijn zonen. Hij hoorde, dat
ze in Egypte alleen in kleine hoeveelheden
zouden verkopen. De zonen geloofden dit rapport
niet. Ze bleven elkaar aankijken en wachtten op
elkaar om de reis voor hen allemaal te
ondernemen. Ja’akov, echter, beschouwde
vanwege de moeilijke omstandigheden de
verslagen betrouwbaar. Vandaar dat hij zei:
Waarom blijven jullie naar elkaar kijken? Jullie
zullen allemaal naar Egypte moeten gaan". Toen
zond Ja’akov zijn zonen om voedsel in Egypte te
kopen. In deze tekst is het de eerste keer, dat de
uitdrukking Bnee Jisraeel of "zonen van Jisraeel"
wordt gebruik, "Onder degenen die kwamen om
koren te kopen, waren ook de zonen van Jisraeel,
want er was hongersnood in het land Kanaän",
(Genesis 42:5). De hele toekomst rustte op dit
moment toen Ja’akov zijn zonen stuurde om
graan te kopen in Egypte, maar ze waren zich
totaal niet bewust van de gevolgen die hun reis
zou hebben voor toekomstige generaties. De tekst
herinnert de lezers er nog steeds aan, dat Joseef
degene was die over Egypte regeerde, en degene
die over de distributie van voedsel regeerde: "
‘’Joseef nu was de machthebber over het land; hij
was het, die aan al het volk van het land koren
verkocht.
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Toen nu de broeders van Joseef aangekomen
waren, bogen zij zich voor hem neer met het
aangezicht ter aarde’’, (Gen 42:6) Toen Joseef ze
zag, herkende hij ze, ‘’Zodra Joseef zijn broeders
zag, herkende hij hen, maar hij deed alsof hij een
vreemde voor hen was; hij sprak hen bits aan, en
zeide tot hen: Vanwaar komt gij? Zij zeiden: Uit
het land Kanaän, om voedsel te kopen’’, (Gen
42:7). De reactie van Joseef is opmerkelijk: Joseef
herkende zijn broeders wel, maar zij herkenden
hem niet. Toen herinnerde Jozef zich de dromen
die hij van hen gedroomd had. En hij zeide tot
hen: Gij zijt verspieders, gij zijt gekomen om te
zien, waar het land open ligt’’, (Gen 42:8-9). Het
zal ons verbazen, dat Joseef zich niet meteen aan
zijn broers heeft onthuld. Joseef herkende op dat
moment dat zijn leven door Hasjeem werd geleid
voor de vervulling van zijn dromen. Ook al waren
ze zich er niet van bewust, zijn broers waren
goddelijke instrumenten geweest voor de
vormgeving van zijn uiteindelijke bestemming en
het welzijn van zijn familie. Maar Joseef wilde
weten of zijn broers waren veranderd. Waren ze
nog steeds in staat om hun vader van een zoon
(Binjamien) te beroven?. Joseef besloot zijn
broers te testen. Omdat hij zijn broers geen enkele
erkenning had gegeven, kon hij een plan
bedenken om hun liefde voor hun familie te
testen. We kennen het verhaal en de strategie die
Yosef gebruikte om hun gevoelens over hun
familieleden bloot te leggen, met name over hun
vader en zijn eigen broer, Binjamien: Joseef
beschuldigde zijn broers ervan spionnen te zijn.
De broers reageerden onderling op de
beschuldiging van Joseef: ‘’Zij nu deden aldus en
zeiden tot elkander: ‘Voorwaar, nu boeten wij
voor wat wij onze broeder aangedaan hebben: wij
zagen zijn zielsbenauwdheid, toen hij ons om
erbarming smeekte, maar wij hoorden niet;
daarom is deze benauwdheid over ons gek’’’,
(Gen 42:21). De Rabijn David van Zeviltov merkt
in commentaar Otzer Chaim ’al HaTorah op:
‘’Wanneer een persoon iets verkeerd deed en
erkent dat hij verkeerd had gedaan, zal hij worden
vergeve

Dit voorstel nu was goed in
de ogen van Farao en in de
ogen van al zijn dienaren.
En Farao zeide tot zijn
dienaren: Zouden wij
iemand kunnen vinden als
deze, een man, in wie de
Geest Gods is?
(Gen 41:37-38 )

Nochtans, wanneer een persoon iets verkeerd
doet en het ontkent, is er geen verzoening voor
hem. Toen de broers van Joseef eerder zeiden
dat zij onschuldig waren, antwoordde Joseef
door hen spionnen te noemen. Toen zij zeiden,
dat zij schuldig waren, was Joseef vol
medeleven, naar hen en huilde’’. Om er zeker
van te zijn, dat de broers terug zouden komen
met Binjamien, bevool Joseef om Sjim'on te
arresteren: ‘’Daarna keerde hij tot hen terug en
sprak met hen; hij nam Sjim’on uit hun midden
en liet hem in hun bijzijn binden’’, (Gen 42:24).
Sjim'on werd gearresteerd "voor hun ogen",
maar Rashi bevestigt dat Joseef hem uit de
gevangenis haalde zodra zijn broers vertrokken
en hem eten en drinken gaf. Omdat Sjim'on
niets verkeerds had gedaan, was er geen reden
om hem te arresteren. Als gevolg nam Yosef
hem uit de gevangenis zodra de broers
vertrokken waren en behandelde hem op
koninklijke wijze. Joseef kon met al zijn
verantwoordelijkheden niet naar Kanaän gaan
om Ja’akov zijn vader en Binjamien zijn broer
te ontmoeten, dus vroeg hij zijn broers om
Binjamien naar Egypte te brengen. Omdat
Joseef in zijn jeugd uit zijn huis was
weggenomen en Binjamien veel jonger was dan
Joseef, was hij bang dat Binjamien hem niet zou
herkennen. Bovendien zou het voor de broers
van Yosef gemakkelijk zijn om iedereen in het
dorp te vragen om de rol van Binjamien te
spelen. Terwijl hij erop stond, dat de broers
Binjamien meenamen om te bewijzen dat ze niet
logen, was de enige manier om er zeker van te
zijn, dat de jongeman die ze meenamen
daadwerkelijk Binjamien was, om te zien of
Sjim'on hem herkende. Omdat Sjim'on
gescheiden was van de broers, wist hij niet van
hun plannen. Dus, als de persoon Binjamien niet
was, zou Joseef in staat zijn om te zeggen dat
Sjim'on hem niet kende. Door deze test zou
Joseef weten of de broers hem bedrogen.

Zodra Joseef zijn broeders zag,
herkende hij hen, maar hij deed
alsof hij een vreemde voor hen
was; hij sprak hen bits aan, en
zeide tot hen: Vanwaar komt gij?
Zij zeiden: Uit het land Kanaän,
om voedsel te kopen. Joseef
herkende zijn broeders wel,
maar zij herkenden hem niet.
(Gen 42:7-8 )
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HAFTARA 1 Koningen 3:15 - 4:1

De tekst van de haftara begint met een droom van Sjlomo: “Toen werd Sjlomo wakker, en zie, het was
een droom. En hij kwam in Jeruzalem, en stond voor de ark van het verbond van de Heere, bracht
brandoffers, bereidde dankoffers en richtte een maaltijd aan voor al zijn dienaren”, (1Koningen 3:15),
het onderwerp van deze droom, is Gods verbond met Sjlomo zoals aangegeven in verzen 10-14.
God verscheen aan hem in een droom en gaf hem de belofte van wijsheid en nog veel meer. De Joodse
traditie bevestigt, dat deze droom ook een "profetische droom" (Radak) was, daarom was zijn reactie
om zichzelf te presenteren aan God in Jeruzalem en hem te bedanken en deze openbaring te vieren.
Het volgende is het meest beroemde verhaal over de wijsheid van Sjlomo: "Toen kwamen twee
vrouwen, hoeren, bij de koning en gingen voor hem staan", (1Koningen 3:16,). Om een sterk koninkrijk
te vestigen moet Sjlomo aan iedereen bewijzen, dat hij wijs genoeg is om de koning van Israël te zijn.
Hij was niet de eerstgeborene van David. Zijn broers probeerden al de macht toe te eigenen, daarom is
dit verhaal belangrijk aan het begin van zijn bewind. Zijn wijsheid zou iedereen moeten kennen. Het
beroemde verhaal van twee vrouwen die dezelfde baby opeisten, was zijn eerste kans om aan te tonen,
dat hij wijs genoeg is om de opvolger van koning David te zijn. Zoals voorgesteld door de Joodse
traditie, betekent het begripvolle hart van Sjlomo meer dan 'boekenkennis'. Zijn beslissing gaf in dit
geval een diep inzicht in het menselijke karakter. De twee vrouwen die naar hem toe komen worden
zonot genoemd, en hoewel de Targum (Aramese vertaling), dit woord heeft vertaald als "herbergiers",
is dit woord door Abarbanel nauwkeuriger vertaald als "hoeren", een oud Engels woord dat
"prostituees", betekent. Dit woord Zona of (Zonot in het meervoud), is in het modern Hebreeuws
behouden als het typische woord voor 'prostituee'. Ten eerste kunnen we ons verbazen, dat een grote
wijze koning als Sjlomo gehoor geeft aan prostituees in zijn eigen paleis, maar zoals Abarbanel heeft
benadrukt, geeft deze tekst aan, dat Sjlomo gewillig was aan iedereen toegang te verlenen tot zijn
troonzaal die op zoek was naar gerechtigheid, ook al was hun beroepsbezigheid niet erg
prijzenswaardig. Van vers 16 tot vers 22, gaven de vrouwen hun verhaal, elk beweerde dat de baby van
haar was. Het is interessant, dat koning Sjlomo in vers 23 een samenvatting van het verhaal gaf: ‘’Toen
zei de koning: ‘’Deze zegt: 'Dit is mijn zoon, de levende, en uw zoon is de dode', en die zegt: 'Niet
waar, uw zoon is de dode en mijn zoon is de levende' ‘’, (1 Koningen 3:23). Uit deze vers heeft het
Joodse rechtssysteem een principe opgesteld: "Elke rechter moet de claim van elke rechtzoekende
herhalen voordat hij over de zaak beraadslaagt", (Sanhedrin 3:8) Rabbijn Chaim Shmulevitch zegt, dat
wanneer een rechter de tegenstrijdige argumenten herhaalt, hij gevoeliger wordt voor de kwesties en
een echte en eerlijke beslissing zal nemen tussen de twee conflictpartijen. De reactie van Sjlomo was
radicaal, Sjlomo wilde de vrouwen uitdagen tot reacties die zouden aantonen welke persoon de
waarheid sprak. Door om een zwaard te vragen, verhoogde Sjlomo de emotionele reacties die zouden
onthullen wie de leugenaar is. Toen het zwaard werd gebracht, voltooide zijn schokkende opdracht
zijn plan, "De koning zei: ‘Hak het levende jongetje in twee stukken geef de ene aan de ene vrouw, en
geef de andere helft aan de andere vrouw‘", (1 Koningen 3:25,). Wanneer deze twee vrouwen het niet
eens kunnen worden, dan geven we elk de helft van de baby. Dan zien we de reacties van de prostituees,
degene die de ware moeder was, vol liefde en medeleven riep: ‘’Och, mijn heer! Geef haar het levende
kind en dood het in geen geval”, (1 Koningen 3: 26a,). En degene die niet de moeder was, dacht, ‘’als
ik geen baby heb, waarom zou deze vrouw wel een hebben?’’. Dus zei ze: “ Het zal niet voor mij en
ook niet voor u zijn, snijd het doormidden”, (1 Kon3: 26b,). Toen antwoordde de koning en zeide:
Geeft haar het levende kind en doodt het in geen geval: zij is de moeder. (1Ko 3:27). De Talmoed zegt
dat deze woorden door een hemelse stem werden geroepen - op deze manier bekrachtigde de hemel
het oordeel van Sjlomo.
_________________________________________________________________________________________

APOSTOLISCHE GESCHRIFTEN - Romeinen 5:1-15
Er is een gelijkenis tussen Joseef en Jesjoea. Joseef wordt volgens de Joodse traditie Joseef Hatsadiek
(Joseef de rechtvaardige) en Jesjoea wordt volgens de Briet hachadasja ook de tsadiek genoemd.
Johannes noemt Hem, Jesjoea Hamasjiach Hatsadiek (de rechtvaardige) ( 1 Johannes 2:1). Maar er is
meer, omdat er in de Joodse traditie een voorstelling is van een lijdende Masjiach. De Joodse
gemeenschap Chabad genaamd of discipelen van de Rabbi van Lubavitch publiceerde een artikel over
het lijden van de Masjiach. Zij zeiden; "In zijn commentaar over de Guemara" voegt Rashi toe, dat
behalve dat de Masjiach een perfecte rechtvaardige man is, zal hij vlak voor zijn openbaring een
vreselijk lijden meemaken’’.
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Volgens de uiting van onze Wijzen: ‘’Er zijn drie soorten lijden geïntroduceerd in de wereld. De eerste
is voor de patriarchen, de tweede voor de periode van vervolgingén en de derde zal voor de Masjiach
zijn. Waarom zal dit zo zijn? Want voor het openbaren van de hoogste perfectie in de wereld, verlost
de Masjiach Zijn generatie van hun zonden. Door het lijden van de Masjiach zal dit worden gedaan.
Daarom zei de Alche'h, ‘hij zal hen met vreugde aanvaarden’. De Maharal van Praag zei, dat de
Messias zal lijden omdat het tijd is om al het kwaad van deze wereld te doen verdwijnen. Dat is de
taak van de Messias’’. (Mashiach Maintenant 58, July 22, 1993, p 3). Het lijden van de Messias wordt
in de Joodse traditie ‘’de Masjiach-ben-Joseef’’ genoemd. Hij wordt zo genoemd in directe referentie
tot Joseef, de zoon van Ja’akov. Hij zal zoveel lijden, dat Hij zal sterven en het Joodse volk zal op een
dag om de Messias ben Joseef rouwen. De Talmoed geeft commentaar over de tekst in Zacharia 12:10
zeggende " Wat is de reden van het rouwen? (genoemd in de laatst geciteerde vers) R. Dosa en de
Rabijben verschillen van mening op het punt. Men legde uit, de oorzaak is het doden van de Messias,
de zoon van Joseef….’’. (Sukkah 52a).
In de Briet Hachadasja wordt uitgelegd waarom de Masjiach voor ons dient te sterven Rabbi Sja’oel
heeft geschreven ., ‘’Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Masjiach voor ons gestorven is,
als wij nog zondaars waren’’, (Rom 5:8).
Sinds de eerste zonde van de mens (Genesis 3: 1-6), bevestigt de Bijbel dat we allemaal zondaars zijn,
onze zonden hebben ons ver van God gehouden. Maar ondanks deze morele situatie blijft God van ons
houden. Maar hij stond voor een dilemma: hoe mensen toegang kunnen krijgen tot het eeuwige leven
terwijl ze zondaars zijn, het is als een keuze tussen liefde en eer. Voor de zonde van Adam en Chava
informeerde hij hen: “: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis
van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven",
(Genesis 2: 16-17). Dit is de reden, dat Rabbijn Sja’oel in zijn brief aan de Romeinen de gelovigen
eraan herinnert, dat "Want het loon van de zonde is de dood", (6:23), deze dood is geen tijdelijke dood,
het is een definitieve dood, het eeuwige leven, in gedachten houdend dat niets in de mens onsterfelijk
is, niet zijn lichaam en niet zijn ziel. Slechts één wezen in het universum is onsterfelijk, God, ‘’De
zalige en alleen Machtige Heere, de Koning der koningen en Heere der heren, zal die op Zijn tijd laten
zien, Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit’’, (1 Timoteüs 6: 15–16). God is de enige die
onsterfelijkheid bezit. Het dilemma van God is dus, hoe hij in zijn liefde de mens onsterfelijkheid kan
bieden en zijn woorden kan eren. Slechts onder één voorwaarde, daarom spreken we over
"voorwaardelijke onsterfelijkheid", mannen en vrouwen zijn niet onsterfelijk, maar ze hebben toegang
tot onsterfelijkheid onder één voorwaarde. Zoals Rabbijn Sja’oel zei, “Want het loon van de zonde is
de dood”, voltooide hij zijn verklaring bevestigende, ‘’maar de genadegave van God is eeuwig leven,
door Messias Jesjoea, onze Heere", (Romeinen 6:23).
Eeuwig leven of onsterfelijkheid is een geschenk van God. Hoe? Door de Masjiach. Door het sturen
van de Masjiach om ons te redden van de duivel en de kwade neiging. Laten we niet vergeten, dat
toen Chava en daarna Adam zondigden, was het vanwege de aansporing van de duivel die de gedaante
van een slang aannam. Dus moet de Masjiach opnieuw een soortgelijke strijd tegemoet zien, tegen de
duivel, die in de Tenach Satan wordt genoemd. De eerste verleiding was op het gebied van eetlust,
daarom ging de eerste verleiding waar Jesjoea mee te maken kreeg over eetlust: “En nadat Hij veertig
dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger. En de verzoeker kwam bij Hem en
zei: ‘Als U Ben-Elohiem bent, zeg dan dat deze stenen broden worden'”, (Mattheüs 4: 2–3). Hij slaagde
erin en antwoordde de duivel: “Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar
van elk woord dat uit de mond van God komt'”, (4: 4), maar Jesjoea was de Masjiach, daarom zou de
verzoeking meer dan alleen een fysieke moeten zijn, de verzoekingen werden compleet gemaakt door
een morele verzoeking (4: 5-7) en een geestelijke verzoeking (4: 8-11). Deze verzoekingen werden
gedurende het hele leven van Jesjoea herhaald, en uiteindelijk werd Jesjoea gekwetst en stierf, maar
zijn dood is ook voor ons leven, voor ons. Jesaja bevestigde het: “Maar Hij is om onze overtredingen
verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen", (Jesaja 53: 5). Daarom bevestigt Rabbi
Sja’oel dat we vrede hebben...door Jesjoea: Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben
vrede bij G-d, door onzen Adon Jesjoea HaMasjiach", (Rom 5:1). Rabbi Sja’oel herinnert zich zijn
leven als farizeeër, hij deed veel moeite om G-d te behagen maar was nooit tevreden, want als we 613
geboden willen gehoorzamen plus al de menselijke geboden, geboden toegevoegd door de
opeenvolgende generaties van wijzen en rabbijnen. Hij ontdekte dat het onmogelijk is om aan al deze
eisen te voldoen... Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar
hetgeen ik haat, dat doe ik. (Rom 7:15).
Het is niet alleen de situatie van Rabbi Shaul, maar de morele situatie van ieder van ons. We kunnen
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bereid zijn om God in elk van zijn vereisten tevreden te stellen, maar er zal altijd

Wellicht blijft de dood van de Messias moeilijk te begrijpen, maar laat ons in gedachte houden, dat
verlossing voor een ieder mogelijk is door Zijn dood. "Want indien wij, vijanden zijnde, met God
verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden
door Zijn leven." (:10).
Rabbi Sja’oel vervolgt met te zeggen in dit mooie hoofdstuk: "En niet alleenlijk dit, maar wij roemen
ook in G-d, door onzen Adon Jesjoea HaMasjiach, door Welken wij nu de verzoening gekregen
hebben", (11). Hier is het proces van deze redding: ‘’
Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en
alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben’’, :12).Precies zoals
zonde en dood door één persoon in de wereld kwam, komt redding ook door één man:
Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding; want, indien door de overtreding van
die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave, bestaande in de genade
van de ene mens, Jesjoea HaMasjiach, voor zeer velen overvloedig geworden. (Rom 5:15).
Het is een gift, ons aandeel is alleen het aanvaarden ervan.
Loof G-d.
Dus vandaag neem ik de geboden van God in acht niet om redding of aanvaarding van God te krijgen,
maar ik onderhoud de geboden omdat Hij mij liefhad, mij redde, mij het eeuwige leven aanbood, en
ik wil Hem liefhebben wetende, dat Gods geboden voor mijn welzijn zijn, en als ik tekortkom in een
ervan, weet ik dat ik een redder heb die me altijd vergeeft: ‘’Als wij onze zonden belijden: Hij is
getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid,
"(1 Johannes 1: 9).
_____________________________________________________________________________________________________

INSPIRATIE HOEK

Wat een les voor alle jeugd hebben we in de geschiedenis van Joseef. Hier werd morele integriteit
bewaard ondanks de sterkste verleidingen. Hoe fel en verleidelijk was de aanval op zijn deugd!.
Afkomstig uit zo'n bron en in zo'n vorm, was de kans heel groot dat een jeugdige geest bedorven kon
worden. Joseef werd gered door zijn religieuze principes, die hem er toe leidde vlot en vastberaden
de list van Satan te weerstaan. Zijn verleidster, verslagen in haar voornemen, trachtte goddeloos de
jeugd wiens deugden ze niet kon corrumperen, en beschuldigde Joseef juist van de misdaad die hij
niet zou begaan. God maakte de gevangenschap van deze trouwe jeugd het middel tot een hogere
orde met God. Was het niet door deze goddeloze daad van de vrouw van Potifar, dan zou Joseef nooit
premier van Egypte zijn geworden.
______________________________________________________________________________________________________
VERTELINGEN EN TRADITIE

HOE DE WERELD TE VERANDEREN?
Een senior Rabbi gaf een advies aan een jongere rabbi, ‘’Toen ik de rabbinale functie begon in
deze stad, was ik vol enthousiasme en ik was klaar om de hele stad ten goede te verbeteren. Maar
al heel snel realiseerde ik me, dat het geen gemakkelijke taak was. In feite, was het onmogelijk,
dus besloot ik me te concentreren op mijn buren. Maar zelfs dat werkte niet, dus besloot ik al mijn
energie te steken, in het verbeteren van mijn familie. Toen ik me realiseerde, dat ik niet zo
succesvol was als ik had gepland, besloot ik om me te concentreren, op het verbeteren van
mijzelf!. ‘’Toen kwam het allemaal bij elkaar. Toen mijn familie zag hoe hard ik aan het werken
was, om mijzelf te verbeteren, probeerden zij zichzelf ook te verbeteren. Toen mijn buren de
verandering zagen, in mijn familie, werden zij ook ten goede beïnvloed. En weldra, begon de hele
stad vooruit te gaan en hun manieren verbeterden. Dit is een van de lessen, die de Chanoeka
kaarsen ons leert. De Chanoeka kaarsen worden binnenshuis aangestoken, om buiten te
verlichten. Om anderen te verlichten met het licht van de Tora, moet men in hun eigen huis
beginnen. Alleen dan kan men verwachten, dat anderen ook worden geraakt.
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Kids Parasja

Nu was daar bij ons een Hebreeuwse jongeman, een slaaf van de overste der lijfwacht, en wij
vertelden hem onze dromen, en hij legde ze ons uit; aan ieder gaf hij uitleg naar zijn
droom.En zoals hij ons uitgelegd had, zo is het gebeurd; mij herstelde Farao weer in mijn
ambt, hem liet hij ophangen.
(Gen 41:12-13 NBG)
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