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LATEN WE SAMEN BIDDEN 
 

We bidden elke week voor de Joodse Vriendschapsbediening en hun 
partners. Ik stel voor, dat onze vrienden van 3 tot en met 9 Januari, de eerste 
week van het jaar bidden voor alle leiders van het Wereld Joodse 
Adventistische Vriendschapscentrum. We hebben Joodse 
Adventgemeenten over de hele wereld, en het is belangrijk voor ze te 
bidden. Voor sommigen is de bediening makkelijker, maar elk van hen heeft 
onze steun en gebeden nodig. De pandemie Covid 19 is een kans geweest 
om creatief te zijn en om onze  bediening te openen naar de wereld via het 
Internet. 
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NIEUWS  

 

 

 

 

 HEBREEUWSE STUDIEGIDS VOOR HET 

1E KWARTAAL 2021 
 
We danken Shalom David en zijn team voor het trouw 
voorbereiden van de Hebreeuwse studiegids voor het 
eerste kwartaal 2021. Het is een zegen om in staat te zijn de 
Bijbel te bestuderen in het Hebreeuws, week na week.  Dit 
kwartaal gaat de les over het boek Jesaja.  
Dit is een erg interessant boek, een boek van troost voor 
God’s volk. een boek dat zoveel openbaart over de Messias, 
dat het de Besora van de Tanach wordt genoemd.  
We wensen iedereen een gezegende studie. Wie deze 
studiegids wil downloaden, kan dit hier doen:   
 
 

 
SHALOM ADVENTURE 

 
Door G-d’s genade hebben we ons 10e jaar van publicatie beëindigd en het was ons beste jaar tot nu toe. We zullen 
onze laatste nummers plaatsen in de volgende nieuwsbrief, maar van de eerste nummers hebben we waarschijnlijk 
afgelopen jaar's lezers aantal verdubbeld!. We geven G-d alle glorie en we danken onze lezers voor hun trouwe steun. 
Je kan dit tijdschrift steunen door gratis abonnee te worden en het vertellen van anderen hierover.  
www.ShalomAdventure.com 
We hebben ook pas een Parler account geopend om dagelijkse updates te plaatsen. 100% van onze plaatsingen zal 
gezien worden door degenen die klikken om ons te volgen, terwijl Facebook alleen ongeveer 3% toestaat om gezien 
te worden (behalve als we ze betalen om reclame te maken voor ons signaal).   
Je kan ons volgen op;   www.Parler.com/ShalomAdventure. 
 

 

ONLINE BIJBELSTUDIES ‘JOODSE ONTDEKKINGEN’ 
 
Het boek 'Joodse Ontdekkingen' is vertaal in het Russisch en is nu online geplaats.  Alleen al in de eerste week waren 

meer dan 300 mensen begonnen met deze studies, en hier zijn enkele van hun commentaren:  
 
Ksenia:    Veel dank. Ik open het Woord van G-d voor mijzelf in een ander licht.  
Vadim:    Bedankt Jeff, voor interessant materiaal, gedachten. 
Natalya:  Bedankt Jeff voor je getuigenis, dat een realiteit aan  
                 het worden is voor veel mensen van verschillende nationaliteiten en  
                 van alle naties.  
Irina:       Bedankt voor de les Jeff. Ik ben tevreden met het leerproces,  
                de presentatie van het materiaal is uitstekend. Bedankt voor je dienst.   
Samuel: Het catalogiseren en het uiteenzetten van  
                de typologische overeenkomsten tussen Mozes en de Messias  
                maakt deze les In het bijzonder Interessant en Innemend! 
Irina:      Bedankt voor de les, ik heb enkele van de uiteenzettingen genoteerd.  
Natalya: Veel van het lesmateriaal was heel interessant en  
                was voor mij voorheen onbekend. Veel dank voor het Intensieve werk  
               verricht door je team.    
 
Je kan toegang krijgen voor de Russische versie hier: 
De Engelse  versie is in boekvorm hier en online hier. 
 

 

https://wjafc.globalmissioncenters.org/hebrew-studyguide-1-2021.pdf
https://www.parler.com/auth/access
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Wajechi Na 17 jaar in Egypte, had Ja’akov een voorgevoel, dat zijn dagen ten einde liepen en liet Joseef bij 
zich komen. Hij liet Josef zweren, om hem in de Grot Machpela, de begrafenisplaats van Avraham en Sara, 
Jitschak en Rivka, te begraven. Ja’akov werd ziek, waarna Josef zijn twee zonen, Efrajiem en Menasje bij hem 
bracht. Ja’akov verhief Efrajiem en Manasse naar de status van zijn eigen zonen, waarbij Josef een dubbel 
gedeelte werd gegeven, wat de status van eerstgeborene van Re’oeveen verwijderde. Aangezien Ja’akov 
vanwege zijn leeftijd blind was, leidde Josef zijn zonen dicht bij hun grootvader. Ja’akov kuste en omhelsde 
hen. Hij had niet gedacht, dat hij zijn zoon Josef nog zou zien, laat staan de kinderen van Joseef. Ja’akov begon 
hen te zegenen, en gaf prioriteit aan Efrajim, de jongste, maar Josef onderbrak hem en wees erop, dat Menasje 
ouder was. Ja’akov verklaarde, dat hij van plan was Efrajim met zijn sterke hand te zegenen, omdat Jehosjoea 
van hem zou neerdalen, en Jehosjoea zou zowel de veroveraar van Erets Israël, als de leraar van de Tora voor 
de Joodse volk zijn. Ja’akov riep de rest van zijn zonen bijeen, om hen ook te zegenen. De zegen van Ja’akov 
reflecteerde het unieke karakter en de capaciteit van elke stam, die elk leidde in zijn unieke opdracht, in het 
dienen van G-d. Ja’akov was van deze wereld heengegaan op de leeftijd van 147. Een enorme processie 
begeleidde zijn begrafenisstoet, vanaf Egypte tot aan zijn rustplaats in de Grot van Machpela, in Hebron. Na 
het heengaan van Ja’akov, vreesden de broers dat Joseef nu wraak op hen zou nemen. Joseef stelde hen gerust, 
en beloofde hen zelfs, om hen en hun families te steunen. Josef leefde de rest van zijn jaren in Egypte, en zag 
de achterkleinkinderen van Efrajiem. Vóór zijn dood, voorspelde Josef aan zijn broers, dat G-d hun uit Egypte 
zou verlossen. Hij liet hun, in die tijd zweren, om zijn beenderen uit Egypte met hen mee te nemen. Joseef was 
heengegaan op de leeftijd van 110 en werd gebalsemd. Zo ëindigt Sefer Bereesjiet, de eerste van de vijf Boeken 
van deTora 

opgemerkt had moeten hebben; hij moet gezien 
hebben, dat zij waren begonnen de Nijl als hun 
Jordaan te gaan beschouwen, dat zij hun verblijf in 
Egypte niet langer als ballingschap beschouwden. 
Dit was inderdaad voldoende reden voor Ja’akov’s 
plechtige smeekbede, dat zij hem niet in Egypte 
moesten begraven, maar hem naar hun ware 
thuisland moesten brengen.  
Het was voldoende reden voor hem om tegen hen te 
zeggen: “Jullie mogen hopen en wensen om in 
Egypte te wonen, maar ik wil daar zelfs niet 
begraven worden”. Dit is de reden, zegt Rabbijn 
Hirsch, dat “hij zijn verzoek niet als Ja’akov uitte, 
vanuit een persoonlijk standpunt, maar als Jisraeel, 
een drager van de nationale bestemming, als een 
waarschuwing voor de nationale toekomst van zijn 
kinderen”.  (2008, 846).  
Een les kan worden getrokken uit de gunst die Joseef 
deed voor zijn vader: alleen wanneer een handeling 
wordt verricht die niet teruggedaan kan worden, kan 
de handeling als een echte liefhebbende daad 
worden beschouwd. Als de gunst kan worden 
terugbetaald, kan de handeling niet als verdienstelijk 
worden beschouwd. Het is eerder een vorm van 
onderhandelen waarbij de koopwaar geen objectieve 
gunst  is, maar eerder een subjectieve 
bevoorrechting. 
 

GOD VAN DE LEVENDEN, NIET VAN DE 
DODEN 

 
Toen Ja’akov ziek was en G'd wilde danken, knielde 
hij aan het hoofd van zijn bed. Onze wijsgeren 
lichten toe dat Hasjeems Aanwezigheid (sjechina) 
rust aan het hoofd van het bed van de zieke persoon. 
Naar de Joodse wet zou men als gevolg daarvan bij 
het bezoeken van een zieke niet aan het hoofd van 
zijn bed moeten plaatsnemen,  

EEN DAAD VAN WARE LIEFDE  
 
Dan komt Ja’akov’s verzoek, doe weldadigheid en 
trouw aan mij, en begraaf mij toch niet in Egypte; 
(Gen 47:29). De Hebreeuwse woorden Chesed 
VeEmet betekenen "liefhebbend/goedheid", en 
"waarheid", en worden door Rashi vertaald als 
"gelieve  en waarachtig". 
Liefhebbende daad  die aan de doden wordt 
betoond, is waarachtig, want iemand die chesed 
(liefhebbende\goedheid), doet voor een dode, kijkt 
niet uit naar enige beloning. 
Ja’akov weet heel goed, dat Joseef zijn vader zou 
begraven met pracht en praal. Maar hij zegt hem: 
Voor al je Chesed (liefde), verlies Emet (waarheid) 
niet uit het oog. 
Ik zou liever helemaal niet begraven willen worden  
,dan in Egypte begraven te worden - de nadruk ligt 
op zijn verzoek dat hij niet in Egypte begraven mag 
worden. 
Zoals Rabbijn Hirsch het zegt:  
‘’Men zou gedacht hebben dat de vervulling van 
een dergelijk verzoek niet zo moeilijk zou zijn, dat 
het zo’n plechtige eed zou vereisen’’. (2008, 845).  
Maar uit het hele verhaal blijkt, dat de Farao en de 
Egyptenaren het niet goed opgenomen zouden 
hebben als Ja’akov en zijn familie vertrokken en 
geëmigreerd waren uit Egypte.  
Zo zou de overdracht van Ja’akov’s overblijfselen 
naar Kanaän ook geen goede indruk maken; het zou 
duidelijk aantonen, dat Joseef’s familie zichzelf 
nog steeds niet beschouwden als burgers van het 
land en dat zij nog steeds emotioneel verbonden 
waren aan hun vroegere land. Echter, Rabbijn 
Hirsch zegt, dat de motivatie van Ja’akov dieper 
had moeten zijn dan dat. Hij zei, dat hij gedurende 
de zeventien jaren dat hij in Egypte woonde, 
Ja’akov zeker de krachtige invloed van hun “bezit”, 
op zijn nakomelingen (Genesis 47:27), 
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uit respect voor Hasjeems Aanwezigheid. Iemand die 
ziek is, moet niet voelen dat Hasjeem hem of haar 
verlaten heeft. Integendeel, degene die ziek is zou 
bemoedigd moeten worden, want Hasjeem is te allen 
tijde met hem en zal Zijn genezing zenden. Zieken 
bezoeken heeft vele doelen: ze worden er blij van wat 
hen helpt hun ziekte te overwinnen; het helpt bij het 
bepalen wat ze nodig hebben; het motiveert ons ook 
om te bidden voor hun herstel.  
Ja’akov was de enige van de Aartsvaders wiens 
kinderen alle hun vaders religie en traditie volgden.  
Zodoende, “Onze wijsgeren leren ons dat zolang als 
de kinderen, de nakomelingen van Ja’akov, zijn 
leringen levend houden, zolang wij leven volgens die 
leringen, is Ja’akov niet gestorven, maar leeft hij!"  
En dat is de ware betekenis van “Chazak — Wees 
sterk” (Esther Jungreis op aish.com).  
Daarom noemen we onze G'd de G'd van Avraham, 
Jitschak en Ja’akov, en zeggen we dat onze G'd de 
G'd van de levenden is en niet van de doden. Met 
andere woorden, het ware leven wordt niet gemeten 
aan de hand van iemands levensdagen; het wordt 
gemeten op basis van de waarden volgens welke 
iemand leeft en het vermogen die over te dragen op 
volgende generaties.  
Zolang de kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen van de Aartsvaders in hun 
voetstappen volgen, leven Avraham, Jitschak en 
Ja’akov voort in de levens en daden van hun 
nakomelingen.   
 

JA’AKOV BELOONT JOSEEF 
 

Ja’akov zegt dan tegen zijn zoon Joseef: ‘’Daarna 
zeide Israel tot Joseef: Zie, ik sterf; maar God zal met 
ulieden wezen, en Hij zal u wederbrengen in het land 
uwer vaderen. En ik heb u een stuk lands gegeven 
boven uw broederen; hetwelk ik, met mijn zwaard en 
met mijn boog, uit de hand der Amorieten genomen 
heb’’,  (Gen 48:21-22 ) Zo gaf Ja’akov Joseef de stad 
Sjechem (Sjechem in Samaria), als beloning voor de 
belofte dat Joseef hem na zijn overlijden uit Egypte 
zou halen om in Kanaän te worden begraven. Daarom 
gaf Jehoesjoea/Jozua, bij de verdeling van het 
Beloofde Land tussen de 12 stammen, de stad 
Sjechem aan de stam van Efrajiem en werd Joseef in 
die stad begraven. De ''zwaard en boog'', waarmee 
Ja’akov zegt dat hij de stad Sjechem genomen had, 
verwijst naar zijn gebeden die zijn zonen Sjim’on en 
Levi beschermd hadden, toen ze Sjechem hadden 
veroverd. De Joodse traditie vraagt: "Waarom 
vergelijkt Ja’akov "gebed" met een zwaard en 
boog?''. Onze wijzen verklaren, dat het gebed als een 
strijd is.  

Tijdens het gebed wil een persoon zich verbinden 
met God en moet hij vechten om de aardse 
neigingen van het lichaam te overwinnen.  
In die zin, is het gebed een strijd van het geestelijke 
over het fysieke en het licht over de duisternis. 
Rabbijn Mendel van Kotsk legde specifieker uit 
waarom Ja’akov gebed vergelijkt met pijl en boog, 
zeggende: 
“Zodat de boog de pijl afschiet, moet de schutter het 
koord van de boog naar zich trekken, hoe meer hij 
de boog aantrekt, hoe verder de pijl zal gaan. Zo is 
het ook met het gebed’’. (aish.com). Men moet het 
naar zich toe trekken (m.a.w. zich inspannen, 
inzetten), alvorens gebed effectief kan zijn. Gebed 
moet een persoon hartgrondig aanraken. Hoe meer 
men het koord van de boog naar zich toe trekt, 
d.w.z., hoe meer intentie (kavana), ze in hun gebed 
leggen,  des te "hoger" het vliegt, en hoe groter het 
effect van het gebed zal zijn. 

 
 
 

ZEGENINGEN  VAN JA’AKOV 

Voor Ja’akov’s dood, vertelt de Tora ons, “Ja’akov 
riep zijn zonen en zei tegen hen: ‘Kom samen, zodat 
Ik u kan vertellen wat u in het laatste der dagen zal 
geschieden’”, (Genesis 49:1). In zijn laatste 
woorden tot elke zoon (stam) onthulde Ja’akov hun 
toekomst. Ja’akov zei: Re’oeveen mijn 
eerstgeborene, mijn kracht en het begin van mijn 
voortplantingsvermogen, de uitnemendheid van 
waardigheid en van extra sterkte. U hebt het bed van 
uw vader beklommen wanneer u met de bijvrouw 
(dienstmeisje) van uw vader ging liggen’’, (Genesis 
49:3-4 & Genesis 35:22). Ja’akov nam Re’oeveen’s 
eerstgeboren rechten weg van hem - daarom zijn de 
koning van Israel en de Messias geen nakomelingen 
van . Re’oeven 
Rabbijn Zelig Pliskin vertelt, dat Ja’akov zei tegen 
Re’oeven: "Instabiel als water, je zult geen 
voorrang hebben", (aish.com). 
De Tora geeft gewoonlijk geen metaforen zoals in 
dit geval. Wat leert deze metafoor "Instabiel als 
water" ons?. Rabbijn Yeruchem Levovitz 
antwoordt: 
De metafoor van de Tora toont ons de levende 
realiteit van de eigenschap van impulsiviteit. 
Impulsiviteit is net zoals water. Zoals water snel 
stroomt, zo is het gedrag van de persoon die 
impulsief handelt zonder goed na te denken over 
wat hij gaat doen. 
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Wanneer je de gevolgen van je gedrag (handelingen), 
niet overweegt, zul je veel schadelijke fouten maken 
en veel schade aanrichten. De metafoor van water in 
de Tora dient als een constante herinnering aan de 
gevaren van impulsief gedrag. Elke keer wanneer je 
water ziet stromen, vertel jezelf gedachten die je 
reacties vertragen. (Rabbijn Packouz at aish.com). 

 

 

EEN VAN DE ZEGENINGEN VOOR JEHOEDA... 
 

De volgende zegening die Ja’akov aan Jehoeda gaf 
was: "zijn ogen zal rood zijn met wijn; en de tanden 
wit met melk", (Genesis 49:12).  
Wat betekent dit?. Rashi vertelt ons, dat het een zegen 
is voor de vruchtbaarheid van de wijngaarden om een 
overvloed aan wijn te produceren, dat de schapen die 
op het land grazen een overvloed aan melk, als zegen 
zullen produceren. Rashi on Generis 49:12, cf. 
Sefaria.org). 
De Talmoed (Ketubot 111b) stelt, dat het vers; zijn 
tanden wit van de melk kan worden gelezen (in het 
Hebreeuws), als wanneer men zijn tanden (in een 
glimlach) aan zijn medemens laat zien, is het beter 
dan hem melk te geven. 

Hoe zeer zouden we een persoon loven die dagelijks 
melk aan voorbijgangers gaf? Wat een weldoener van 
de mensheid. Rabbi Avidgor Miller merkt op, dat een 
glas melk essentiële voeding geeft en deel wordt van 
alles wat de ontvanger daarna doet. Toch doet deze 
persoon minder dan iemand die naar zijn medemens 
lacht. De glimlach komt de geest en het lichaam van 
de ontvanger binnen en stimuleert alle klieren om hun 
afscheidingen in de meest gunstige verhoudingen te 
produceren. (aish.com). 
Een andere interpretatie van Genesis 49:12 wordt in 
de Joodse traditie geassocieerd met simcha 
"Vreugde", aangezien, wanneer we glimlachen we 
onze tanden laten zien. 

Ook de wijzen van Israël hebben vreugde 
geassocieerd met de studie van de Tora omdat het 
ontdekken van de waarheid in de Tora echte simcha 
geeft. Een persoon die zich ondergedompelt  in de 
Tora en de bestudering van de  Tora bezit een 
opslagplaats van geluk dat niet alleen zijn of haar 
leven vult, maar ook kan worden gedeeld met 
anderen.  
Zo'n persoon is in staat om groter te zijn dan de 
melkboer. 
Zij die de bijbel bestuderen, zijn vaak de beste 
therapeuten, omdat ze diepe, spirituele inzichten te 
bieden hebben en eeuwige wijsheid waaruit ze 
kunnen putten, om de menselijke natuur te begrijpen. 
En omdat ze zich hebben “bevoorraad” met geluk, 
kunnen problemen gedeeld door anderen hen niet 
overweldigen en verslaan.  
Maar de Tora is voor iedereen en beïnvloedt 
iedereen. In Psalm 119 schreef Koning David: "Als 
ik niet zoveel van uw Tora had gehouden, zou ik 
allang zijn gestorven van ellende’’.  
In ongelukkige tijden hebben de Joden zich al 
duizenden jaren tot de Tora gewend, voor de 
geestelijke kracht en het welzijn die onze generatie 
zo hard nodig heeft. 
 

 
 

 
©pinterest.com 

Daarna riep 
Ja’akov zijn zonen, 

en hij zeide: 
Verzamelt u, en ik 
zal u verkondigen, 

hetgeen u in de 
navolgende dagen 

wedervaren zal. 
Komt samen en 
hoort, gij, zonen 
van Ja’akov ! en 
hoort naar Israel, 

uw vader.  
(Gen 49:1-2 ) 

©pinterest.com 

 

Maar zijn vader 
weigerde het, en 

zeide: Ik weet het, 
mijn zoon ! ik weet 

het; hij zal ook tot een 
volk worden, en hij zal 

ook groot worden; 
maar nochtans zal zijn 
kleinste broeder groter 
worden dan hij, en zijn 

zaad zal een volle 
menigte van volkeren 

worden. 
(Gen 48:19 ) 

 We sluiten het Boek Genesis af, 
daarom is het aan het einde van 

deze Parasja en aan het einde van 
de bestudering van een boek van 
de Chumash een joods gewoonte 

om te verklaren: 

Chazak, Chazak, 
Venischazeik, 

"Wees sterk, wees sterk, 

en 

mogen we gesterkt worden."
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HAFTARA  1Koningen 2: 1-12 
 
Hoewel de Bijbel niet specifiek vertelt op welke leeftijd Salomo koning werd, zei koning David dat hij jong en onervaren was (1 
Kronieken 29: 1; zie 2 Kronieken 9:30, 12:13). Abarbanel zei dat hij twintig was, een jonge leeftijd om koning te worden. David wist, 
dat het belangrijk was om zijn zoon voor te bereiden om klaar te zijn voor deze grote verantwoordelijkheid. In de tijd van hoofdstuk 
1 van het boek 1 Koningen is David al erg oud en dreigt hij zijn troon te verlaten, zonder voor zijn dood aan te geven wie koning 
zal worden. Op aandringen van Bathseba en zijn andere adviseurs besloot koning David zijn zoon Salomo zo snel mogelijk tot 
koning te zalven (1 Koningen 1: 33-40). Hoewel hij voor de tweede keer zal worden gezalfd (1 Kronieken 29:22), wordt Salomo al 
"Koning" genoemd in het eerste hoofdstuk van 1 Koningen:  ‘’Vervolgens stuurde koning Salomo er een bode heen, en zij lieten 
hem van bij het altaar naar beneden komen. Hij kwam en boog zich voor koning Salomo neer. En Salomo zei tegen hem: ‘Ga naar 
je huis’’’, (1 Koningen 1:53). 
In de parallelle tekst van Kronieken leren we van alle voorbereidingen die koning David trof om er zeker van te zijn, dat de regering 
van Salomo succesvol zou zijn. Hij vroeg alle leiders van Jisra'el om naar hem toe te komen, en organiseerde het leiderschap en 
het priesterschap van Jisra'el (1 Kronieken 23-28). 
 
David wist hoe hij zijn zoon moest voorbereiden op zijn grote lotsbestemming. Om een groot leider te zijn, moet je je eerst gedragen 
als een groot man, een held in de ogen van zijn volk: ‘’’Toen de dagen van David naderbij kwamen dat hij zou sterven, gebood hij 
zijn zoon Salomo: Ik ga de weg van heel de aarde. Wees dan sterk en wees een man’”, (1 Koningen 2: 1-2). Dit is een uitnodiging 
aan een jongeman om een echte man te zijn en niet bang te zijn voor wat de toekomst brengt. Zoals Radak het interpreteert, is dit 
een uitnodiging om “iemand met enthousiasme en zelfbeheersing”, te zijn (Scherman 2006, 17). Salomo was jong en hij had zich 
kunnen gedragen met de onstuimigheid van een jongeman, maar zijn vader raadde hem aan om met wijsheid te handelen, als een 
volwassen man. Toen Salomo dit begreep, was het eerste verzoek van Salomo aan God om deze speciale wijsheid te ontvangen 
die van God komt. 
Davids volgende instructies aan Salomo gaan over het houden van de wet van Hasjeem: om een goede koning te zijn, een groot 
leider van het volk van Hasjeem, moet men trouw zijn aan God. Daarom zegt David: “Vervul je taak ten behoeve van HASJEEM, 
je God, door in Zijn wegen te gaan, en door Zijn verordeningen, Zijn geboden, Zijn bepalingen en Zijn getuigenissen in acht te 
nemen, zoals geschreven staat in de Tora van Mosje, opdat je verstandig zult handelen bij alles wat je doet, bij alles waar je je op 
richt. Opdat HASJEEM Zijn woord dat Hij over mij gesproken heeft, gestand zal doen: ‘Als jouw zonen op hun weg letten, door 
trouw met heel hun hart en met heel hun ziel voor Mijn aangezicht te wandelen, zal het je niet ontbreken aan een man op de troon 
van Israël'”, (1 Koningen 2: 3-4). Trouw aan God is de eerste prioriteit voor een goede leider. En deze tekst gaat niet over het blind 
praktiseren van de Tora, maar een beheersing van de kennis van de Tora in al zijn dimensies, beschreven als Choekah “statuten”, 
Mitswah “geboden”, Misjpat “verordeningen”, en ‘’Edoet “decreten’’. Elk van deze woorden beschrijft een aparte categorie van 
Hasjeem's instructies, en in deze commentaren van de parasjot behandelen we ze allemaal. 
De volgende aansporing zou sommige mensen kunnen verrassen: David vraagt in feite, dat Salomo naast het houden van de Tora, 
gerechtigheid vestigt en bepaalde vijanden van Davids koninkrijk niet laat leven: “En ook jíj weet wat Joab ben Zeruiah, mij 
aangedaan heeft, en wat hij met de twee legerbevelhebbers van Israël gedaan heeft, met Abner ben Ner en met Amasa ben Jether: 
hij heeft hen gedood en oorlogsbloed vergoten in vredestijd. Daarbij bracht hij oorlogsbloed op de gordel die om zijn middel zat, 
en op de schoenen die aan zijn voeten zaten. Handel daarom naar je wijsheid, maar laat zijn grijze haar niet in sjalom in het graf 
neerdalen”, (1 Koningen 2: 5-6). Hoe moeten we deze instructie begrijpen?. De Tora verbiedt duidelijk wraak te nemen, dus deze 
tekst gaat niet over wraak. Het is een aansporing om gerechtigheid na te streven, want onrecht moet worden rechtgezet en 
boosdoeners worden gestraft, zowel om voor hun zonden te boeten als om anderen van het kwaad af te schrikken. Laten we niet 
vergeten, dat David een rechtvaardige koning was die de mooiste Psalmen van de Bijbel schreef. Hier spoort David Salomo aan 
om gerechtigheid na te streven ter wille van de hemel en het welzijn van de natie Jisra'el. Als criminelen niet worden gestraft door 
menselijke gerechtigheid, zou dat de deur openen voor alle soorten misdaden en onrecht. Daarom heeft God vanaf het allereerste 
begin Zijn volk gevraagd om rechters te vestigen in elke stad van Jisra'el. 
Salomo begon als een zeer jonge koning, en tijdens zijn lange regering zal hij worden geconfronteerd met verraders, verraad en 
ontrouw. Daarom probeerde David hem het juiste gedrag als koning te leren om het volk van Hasjeem te behoeden voor 
crimimaliteit. Joab verdiende de doodstraf vanwege zijn verantwoordelijkheid voor de dood van trouwe dienaren van het koninkrijk: 
Abner ben Ner en Amasa ben Jether (2 Samuël 3:27; 20: 9-10). Laten we niet vergeten, dat het moeilijk voor ons is om de praktijken 
van die dag te beoordelen, maar als Hasjeem zijn belofte aan David en Salomo nakwam en hen toestond de voorouders van de 
Messias te zijn, kunnen we erop vertrouwen, dat Hasjeem vond dat David gelijk had toen hij deze instructies aan zijn zoon koning 
Salomo gaf. 

_____________________________________________________________________________________ 
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BESORA - APOSTOLISCHE GESCHRIFTEN - Openbaring 21:1-21 
 
Avraham had twee zoons, Jitschak en Jisjmael. Jitschak volgde het pad van G-d maar Jisjmael niet. Jitschak 
had twee zonen, Ja’ akov en Eesaw. Ja’ akov volgde het pad van G-d, maar Eesaw niet. Maar wanneer we het 
gezin van Jitschak beschouwen, komen we tot de ontdekking dat zijn taak niet makkelijk was. Er waren vele 
conflicten in zijn familie, onder zijn kinderen en vrouwen. Hij bracht dertien kinderen groot, en misschien 
meer als hij meer dan één dochter had. Aan het einde van zijn leven was hij een gelukkig man, om zijn twaalf 
zonen om hem heen te zien met de twee zonen van Joseef, allen volgden G-d. Ze werden de twaalf stammen 
van Israël-- het waren er eigenlijk dertien: Re’oeveen, Sjimon, Levi, Jehoeda Zevoeloen, Jisachar, Dan, Asjer, 
Naftali, Gad, Efrajim, Menasje, Binjamin. (Efrajiem en Menasje waren de kinderen van Joseef). 
 De kinderen van Ja’ akov werden zo goed in hun geestelijke leven, dat elk van hen hun namen aan een stam 
van het volk van G-d gaven, en zelfs aan de twaalf poorten van nieuw Jeruzalem. 
Hoofdstuk 21 van het boek Openbaring zegt: “En ik Johannes zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, 
nederdalende van G-d uit de hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is’’, (Openbaring 21:2).  
Dit is een Joods visioen van het hemelse Jeroesjalajiem. Jeroesjalajiem in het Hebreeuws, een woord dat 
grammaticaal  ‘’tweeledig’’ is, dit betekent dat het twee ‘’Jeruzalems’’ omvat, het ‘’Jeruzalem van beneden’’ 
en het ‘’Jeruzalem van boven’’.  
Dit “Jeruzalem van  boven”, was bekend in de tijd van de profeten en van de Tenach, en de psalmist zegt in 
zijn gebed: ‘’Mijn tong kleve aan mijn verhemelte, als ik uwer niet gedenk, als ik Jeruzalem niet verhef boven 
mijn hoogste vreugde’’,(Psalm 137:6).  
De Joodse traditie heeft Jeruzalem van boven opgevat als het hemelse Jeruzalem: “Rabbijn Jitschak zei tegen 
Rav Nachman dat Rabbijn Jochanan zei dat het vers als volgt moet worden begrepen: ‘De Heilige, gezegend 
is Hij, zei: ‘’Ik zal Jeruzalem niet binnengaan boven in de hemel, totdat ik Jeruzalem binnenga’” (Taanit 5a).. 
Deze tekst van de Talmoed is heel duidelijk: het bestaan van Jeruzalem van boven wordt hier genoemd, en 
het antwoord is heel positief: De Gemara vraagt: En is er zo'n plek als Jeruzalem van  boven?. De Gemara 
antwoordt: ‘’Ja, zoals er geschreven staat: ‘Jeruzalem is gebouwd, als een stad, die wel samengevoegd is’’, 
(Psalm 122:3 ). De term verenigd geeft aan dat er twee steden van Jeruzalem zijn, een hemelse en een aardse, 
die met elkaar verbonden zijn. (Ibid.). 
Dit Jeruzalem van boven is het hart van het koninkrijk van God, Malchoet Hasjamajiem. Dit 
malchoet(koninkrijk), volgens Rabbijn Rivlin, is “een van de belangrijkste missies van Masjiach ben Joseef 
om hemel en aarde te verenigen, om de twee meshichim te verenigen, dat wil zeggen de boom van Joseef met 
de boom van Jehoeda tijdens het ontwaken . . . met de verbinding van Jeruzalem boven met Jeruzalem 
beneden’’,(Hillel Rivlin in Kol HaTor 2:56). Voor ons is Masjiach ben Joseef niemand minder dan Jesjoea ben 
Joseef van Natsaret die door honderdduizenden Joden als Masjiach werd erkend en die door God werd 
bevestigd door zijn opstanding uit de dood en zijn opstijging naar de hemel. Het is interessant, dat de Talmoed 
bevestigt dat degene die in het hemelse heiligdom of in de Tempel dient Michaël is, die als God wordt 
geïdentificeerd, en in feite Jesjoea is in de vorm van een engel: ‘’Zevul, verblijfplaats, is de locatie van het 
hemelse Jeruzalem en de hemelse Tempel, en daar wordt het hemelse altaar gebouwd, en de engel Michael, 
de grote priester... ‘’, (Chagiga 12b). En deze engel Michael is ook geïdentificeerd als Malkitsedek die 
verscheen in Genesis 14: R. Avahu zei: ‘’'Kom en zie hoe belangrijk de man is die een ander tot inkeer brengt. 
Vanwaar weten we dit?. Uit Bereesjiet 14:18: "En Malki Tsedek, koning van Sjalem’". R. Chiyya Rabbah 
leerde: '. . . . . "En Malki Tsedek" - dit is Michael, het hoofd van de bewakers van de poorten der gerechtigheid; 
"de koning van Sjalem" - dit is het Hemelse Jeruzalem(Ibid.): bracht brood en wijn  - hij kwam naar hem toe 
en zei: Kom in vrede”. (Kagan 1865, Book I, Epilogue, Chapter 4).  
In enkele eerdere studies hebben we al de identificatie van Malkitsedek met Jesjoea en Michael gepresenteerd. 
Michael is de engelmanifestatie van Masjiach, en Malkitsedek is, ook al was hij een echte man, een 
symbolische weergave van Masjiach.  
Het hemelse Jeruzalem is een woonplaats voor God, en zal de woonplaats zijn voor Zijn volk: “En ik hoorde 
een grote stem uit de hemel zeggende: Ziet de tabernakel G-d’s is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen en 
zij zullen Zijn volk zijn en G-d Zelf zal bij hen en hun G-d zijn’’, (Openbaring 21:3-4).  
Het Jeruzalem van boven zal niet voor altijd in de hemel zijn. Nadat de aarde zijn sjabbatical "rust van 1000 
jaar", heeft gehad (Sanhedrin 97a), zal het Jeruzalem van boven op de aarde neerdalen: ‘’En hij voerde mij 
weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, 
van God; en zij had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de 
kristalheldere diamant’’, (Openbaring 21:10-11).  
Het is deze Jeruzalem dat van bovenaf komt en verbonden is met de twaalf zonen van Ja’akov:  ‘’En zij had 
een grote en hoge muur en zij had twaalf poorten en op de poorten twaalf engelen, en namen op (de poorten) 
geschreven, welke zijn die van de twaalf stammen der kinderen Israëls’’,  (Openbaring 21:12). 
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INSPIRATIE HOEK 
 
Het leven Joseef illustreert Masjiach. Jesjoea  kwam tot de zijnen, maar de zijnen ontvingen hem niet. Hij 
werd afgewezen en veracht, omdat zijn daden rechtvaardig waren, en zijn consequente, zelf verloochenende 
leven was een voortdurende berisping van degenen die vroomheid beleden, maar wiens  leven corrupt was. 
Jozefs integriteit en deugd werden hevig aangevallen, en zij die hem op een dwaalspoor zou brengen, kon 
niet zegevieren, daarom was haar haat sterk tegen de deugd en integriteit die ze niet kon corrumperen en ze 
getuigde vals tegen hem. De onschuldige leed vanwege zijn gerechtigheid. (3SG 174) 
____________________________________________________________________________________________________ 

  
VERTELINGEN EN TRADITIE  

 
G-D IS ONZE VOORZIENER 

Rabbeinoe Bechaya schrijft: ''Wanneer een persoon zijn vertrouwen in God legt, dan zal God voorzien in al 
zijn levensbehoeften''. De Talmoed (Ketubot 67) vertelt: Een arme man, die eens zeer rijk was, naderde de 
wijze Rava, en bedelde om voedsel. ''Wat ben je gewend om te eten?'', vroeg Rava. ''Ik ben gewend om mollige 
kip en oude wijn te eten'', antwoordde de man. Rava was overstuur. ''Hoe kunt je verzoeken om te worden 
voorzien van een dergelijke dure maaltijd?, maande hij hem aan. ''Verzoek ik mensen, om me te geven wat 
van hen is?''. ''Mijn voedsel komt van God en Hij geeft iedereen volgens hun behoeften. Dit is wat ik gewend 
ben en als dat Gods wil is, zal Hij een manier vinden om erin te voorzien!'. De Talmoed vertelt verder, dat 
Rava een zuster had, die hij al dertien jaar niet had gezien. Terwijl Rava en de arme man aan het praten waren, 
kwam Rava’s zus bij haar broer's huis Ze bracht hem een cadeau: een mollige kip en uitstekende wijn!. Toen 
Rava dit zag, wendde hij zich tot de arme man en riep, ''Nou zie ik dat je gelijk hebt. G-d voorziet wel voor 
iedereen naar zijn of haar behoeften. Ga zitten en eet wat mijn zus heeft gebracht. G-d heeft het voor u 
bestemnd. 

 Jesjoea zei: ‘’Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan 
en uitgaan en weide vinden’’, (Joh 10:9). De hemelse stad heeft echter niet één poort, maar twaalf poorten, 
met de namen van de stammen van Jisrael erop gegraveerd. Dit zou kunnen suggereren, dat het deel uitmaken 
van Jisrael ook inherent is aan het betreden van de hemelse stad. Het is opmerkelijk, dat de organisatie van 
de poorten de organisatie van Gods volk volgt in het boek Numeri: ‘’Naar het oosten waren drie poorten en 
naar het noorden drie poorten en naar het zuiden drie poorten en naar het westen drie poorten’’, (Openbaring 
21:13). De namen van de stammen in de richting van elk hoofdpunt zijn vermeld in Numeri 2:Jehoeda, 
Issachar en Zevoeloen in het oosten (3-9); in het zuiden zijn de poorten van Re’oeveen, Simeon en Gad (10-
16). In het Westen zijn de poorten van Efraïm, Menasje en Benjamin (17-24); in het Noorden zijn de poorten 
van Dan, Asjer en Naftali (25-30).   
De tekst zegt echter ook over deze stad: ‘’En de muur der stad had twaalf fundamenten en daarop de twaalf 
namen van de twaalf apostelen des Lams’’, (Openbaring 21:14). Het ‘Lam’ is een van de vele uitdrukkingen 
in het boek Openbaring die de Messias beschrijft die voor ons stierf als het pascha lam, dat stierf in plaats 
van de eerstgeborene in Egypte. Wat cruciaal is in deze verzen is het prachtige beeld van eenheid tussen Gods 
volk van de Hebreeuwse Bijbel en het volk van Jesjoea. Jisraël en de Kerk zijn samen de poorten en de 
fundamenten van de hemelse stad van God. Daarom is, zoals we al meerdere malen hebben gezegd, de missie 
van Elia aan het eind van de tijd om te werken aan deze verzoening tussen de vaders (Jisrael) en de kinderen 
(de Kerk), (Maleachi 3:23-24). Niemand kan het nieuw Jeruzalem binnengaan, zonder door één van de twaalf 
poorten te gaan en niemand kan in de stad zijn of leven in de stad, zonder gefundeerd te zijn op de leringen 
van Jesjoea en Zijn discipelen (We hebben het hier niet over de leer van de zogenaamde kerken, maar over 
de ware leer van Jesjoea, die in de Bijbel staat. 
In feite, aangezien Jesjoea de poort is... 
(Johannes 10:7). Onze opname in het hemels koninkrijk is afhankelijk van onze relatie met Jesjoea, 
“Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders 
inklimt, die is een dief en moordenaar’’, (Johannes 10:1), en hij voegde toe: ”Jesjoea zeide tot hem; Ik ben 
de Weg de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij”, (Johannes 14:6). Dit koninkrijk 
zal de voltooiing  van onze hoop zijn, geen lijden noch tranen meer, “En G-d zal alle tranen van hun ogen 
afwissen; en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch gekrijs, noch moeite zal meer zijn’’, (Openbaring 
21:4). Dit is allemaal bevestigd en beloofd door de Messias van Israël, “Ik Jesjoea heb Mijn engel gezonden 
om u lieden deze dingen te getuigen in de gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, blinkende 
Morgenster’’, (Openbaring 22:16).  
___________________________________________________________________________________________________ 
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Kids  Parasja 

 

Maar Israel strekte zijn rechterhand uit, en leide die op het hoofd van Efraim, hoewel hij de 
minste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse; hij bestierde zijn handen 

verstandelijk; want Manasse was de eerstgeborene. (Gen 48:14 ) 


