SHABBAT

ׁשבת ׁשלום

SHALOM

Editie 903

December 12 , 2020 – 26 Kislev ,5781

ַויֵּשֶׁ ב
Wajeesjev
PARASJA:

Gen 37:1 - 40:23

HAFTARA:

Amos 2:6-3:8

BESORA:

Openbaring 12:1-6
`
1

LATEN WE SAMEN BIDDEN

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

We bidden elke wwek voor de Joodse Vriendschapsbediening en hun
partners. Ik stel voor, dat onze vrienden van 13 tot en met 19 December
bidden voor Mariel Ravinovich en Arieh Lattes, ze leiden een Joodse
Adventgemeente in Libertador St Martin, Argentinie, vlak bij de Advent
Universtiteit de la Plata. Zoals eerder gezegd, is de bediening gedurende
deze pandemie Covid 19 niet makkelijk, daarom is het belangrijk te bidden
voor Mariel Ravinovich, Arieh Lattes en hun gezinnen.
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NIEUWS
GLOBAL MISSION DIREKTEUREN
De recente Global Mission Directeuren Samenkomst was heel professioneel geleid door Dr. Gary Krause. Ongeveer 50 missiologist leiders
hadden de eerste dag bijgewoond en hadden de verslagen gegeven door de Global Mission Centra Directeuren gehoord. De tweede dag was
gewijd aan de voorbereiding van de 2021 & 2022 Global Mission Issues Committees. In 2021 zullen we met de wereldleiders het thema
"Missiologische gevolgen van Racistisch Onrecht, Vooroordeel en Discriminatie (waaronder antisemitisme), bespreken. Het thema van 2022
zal zijn ''Wereldbeschouwing Transformatie”. De derde en vierde dag werden gewijd aan verschillende thema’s betreffende world missions.

בָּ רּוְך אַ ָּתה ְי ָּי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָּ עֹולָּ ם
Baruch Aatah Adonai Elohenu Melech Ha’olam
Gezegend bent U, Heer onze God, Koning van het universum

Chanoeka wordt deze week gevierd! De eerste kaars werd
Donderdagavond 10 December aangestoken, en op
Vrijdag de 18e zal Chanoeka eindigen. Laten we het belang
van deze gebeurtenissen op Chanoeka voor Jesjoea, onze
Messias niet vergeten. Wanneer de Tempel niet was
vernietigd in de 3e of 2e eeuw voor Jesjoea, zouden veel
profetieen niet vervuld hadden kunnen worden. Om deze
reden woonde Jesjoea de viering van Chanoeka bij in
Jeruzalem (Johannes 10:22-23)--dit was Zijn manier om
deze viering goed te keuren. We moeten Joden met respect
benaderen deze tijd en hen een fijne chanoeka wensen
Hier zijn de gebeden geciteerd door Joden op elke avond,
eerst de Hebreeuwse tekst, dan de transliteratie van elke
zin en vervolgens de vertaling:

ֹותיו וְצִ ּוָּנּו לְ הַ ְדלִ יק נֵר ֶשל חנֻכָּה
ָּ ְא ֶשר ִק ְד ָּשנּו ְב ִמצ
Asher kideshanu bemitsvotav vetsivanu lehadlik ner she
Chanukah.
Die ons heeft geheiligd met Zijn geboden en ons heeft bevolen
de Chanoeka kaarsen aan te steken
בָּ רּוְך אַ ָּתה ְי ָּי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָּ עֹולָּ ם
Baruch Aatah Adonai Elohenu Melech Ha’olam
Gezegend bent U, Heer onze God, Koning van het universum.
בֹותינּו בַ י ִָּמים הָּ הֵ ם בַ זְ מַ ן הַ זֶה
ֵ ֶשעָּ ָּשה נ ִִסים לַ א
She’asah nisim leavoténu bayamim hahem bazman hazeh.
Die voorzag in wonderen voor onze voorvaderen in hun dagen
in dit siezoen (tijd).

CHANOEKAVIERING IN LONDEN
We zijn blij om hier een, geleid door onze vrienden te kunnen aankondigen(zie hieronder), geleid door Dominique Joseph Clem.
Aan het einde van de Sabbat, 12 December met Dr. Roger Lang (Californie).Het zal starten om 6:00 pm, Londen tijdzone
(NED7:00)
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ַויֵּׁשֶׁ ב
Ja’akov vestigt zich in het land van Kanaän. Zijn lievelings zoon Joseef, brengt hem kritieke rapporten over zijn broers. Ja’akov
maakt voor Joseef een fijne multi-gekleurde wollen mantel . Joseef verergert zijn broers's haat door profetische dromen van
schoven van tarwe buigend naar zijn schoof, en van de zon, maan en de sterren, dat die voor hem buigen, dit betekent, dat heel
zijn familie hem tot koning zal benoemen. De broers klagen Joseef aan en besluiten om hem ter dood te brengen. Wanneer Joseef
in Sjechem komt, worden de broers minder streng, en op aansporing van Re’oeven, beslissen ze om hem, in plaats daarvan, in
een kuil te werpen. De bedoeling van Re’oeven was om Joseef te redden. Jehoeda haalde de broers over om Josef uit de kuil te
halen en om hem te verkopen aan een caravan van voorbijgaande Jisjmaëlieten. Re’oeven keert terug en treft de kuil leeg aan,
en hij verscheurt zijn kleren. De broers dompelen de mantel van Joseef in geitenbloed en tonen het aan Ja’akov, die veronderstelt,
dat Joseef door een wild dier was verslonden. Ja’akov is ontroostbaar. Ondertussen, in Egypte, is Josef verkocht aan Potifar,
Farao’s overste van de lijfwacht. In de sub-plot van de Parasja, sterft Er, de zoon van Jehoeda als straf voor het verhinderen van
zijn vrouw Tamar, om zwanger te worden. Onan, de tweede zoon van Jehoeda, huwt dan Tamar middels een levirat huwelijk. Hij
wordt ook gestraft, onder gelijkwaardige omstandigheden. Wanneer de vrouw van Jehoeda sterft, beslist Tamar om kinderen met
Jehoeda te hebben, aangezien deze unie de Davidisch lijn zal grondvesten, culminerend in de Masjiach. Ondertussen, neemt de
macht van Joseef in het huis van zijn Egyptische meester toe. De extreme schoonheid van Josef trekt de ongewenste benadering
van de vrouw van zijn meester. Woedend door zijn afwijzing, beschuldigt zij Joseef van pogingen haar te verleiden, en hij wordt
gevangengenomen. In de gevangenis, voorspelt Josef met succes, het resultaat van de droom van de wijnbeheerder van de Farao,
die in ere hersteld wordt, en de droom van de bakker van Farao, die opgehangen wordt.
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Zodra Joseef bij zijn broeders gekomen was, trokken zij Joseef zijn kleed uit, het pronkgewaad, dat hij droeg.
En zij namen hem en wierpen hem in de put; de put nu was leeg, er stond geen water in. (Gen 37:23-2)

JA’AKOV’S FAMILIE
De Tora vertelt ons, dat Ja’akov zich als volgt vestigde
(wajeesjev), in het land Kanaän:
‘’Ja’akov woonde in het land waar zijn vader als vreemdeling
gewoond had’’, (Genesis 37:1).
In het land was Ja’akov de stamvader van een groot gezin, zijn
dertien kinderen - 12 zonen, een dochter, zijn drie vrouwen--Rachel stierf op weg naar Kanaän. Het is heel gebruikelijk, dat
in deze wereld zo'n gezin conflicten en moeilijke momenten
heeft. Deze moeilijkheden namen toe, toen Joseef enkele
dromen over zijn familie had gedroomd. Ze maakten zijn broer
en zelfs zijn vader erg boos. Zo besloten zijn broers het huis een
tijdje te verlaten met hun kudden.
EEN BELANGRIJK EN RECHTSCHAPEN IEMAND
De tekst zei; ‘’Eens gingen zijn broers weg om het kleinvee van
hun vader te hoeden bij Sjechem’’, (Genesis 37:12). De familie
van Ja’akov woonde in Chevron,

30 kilometer ten zuiden van Jeruzalem. De broers namen de
kudden mee en reisden noordwaarts naar Sjechem, 85 km
van Chevron. Sjechem was de stad waar de zonen van
Ja’akov zich hadden verenigd om de eer van de familie in de
kwestie van Dina te verdedigen. De naam Chevron, van
chaver - vriend- betekent - de stad van vriendschap- of
solidariteit. De dromen van Joseef maken de broers boos,
en een conflict over leiderschap begint. Ja’akov herkende
het conflict tussen Joseef en zijn broers - als vader houdt hij
van ze allemaal en zou hij blij zijn als dit conflict ophield. Wat
was Ja’akov’s reden om Joseef naar zijn broers te sturen?.
Rabbijn Hirsch zegt: ‘’Ja’akov wilde Joseef’s gevoelens
jegens zijn broers testen’’. De Tora bevestigt: ‘’Toen zei
Israël tegen Joseef: Weiden je broers het vee niet bij
Sjechem? Ga, ik stuur je naar hen toe’’, (Genesis 37:13a).
Ja’akov geeft in eerste instantie geen enkele opdracht aan
Joseef. Joseef is klaar om te gaan; zijn geweten is zuiver.
Hij heeft geen ambitie om prins of heerser te worden; hij laat
alles in de hand van Hasjeem: Joseef antwoordde,
‘’Zie, hier ben ik’’, (Genesis 37:13b).
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Wanneer we het hele verhaal van deze episode lezen, vinden
we het misschien vreemd, dat de zonen van Ja’akov besloten
naar Sjechem te gaan, om de kudden te weiden, na wat er met
Dina in die stad was gebeurd. En waarom vond Joseef zijn
broers niet in Sjechem, maar in Dothan?, "Toen hij nu in het
veld omdoolde, trof hem een man aan, die hem vroeg: ‘Wat
zoekt gij?’ En hij zeide: ‘Ik zoek mijn broeders; vertel mij toch,
waar zij weiden’. Daarop zeide die man: ‘Zij zijn van hier
opgebroken, want ik heb hen horen zeggen’ : ‘Laten wij naar
Dotan gaan’. Toen ging Jozef zijn broeders achterna en hij trof
hen aan te Dotan", (Genesis 37:15-17).
Dotan ligt op de heuvel 22.5 km ten noorden van Sjechem,
halverwege tussen Sjechem en Megiddo. Rabbijn Hirsch legt
een verband tussen Dotan en “Dat”, wanneer hij zegt, ‘’Dotan
werd geassocieerd met een herinnering, die meer in
overeenstemming was met hun gemoedstoestand en intenties
dan Sjechem. Sjechem zou hun broederlijke gevoelens
misschien te sterk hebben opgewekt, terwijl Dotan mogelijk in
verband is gebracht met een herinnering die hun
rechtvaardigheidsgevoel in beweging heeft gebracht, zoals
ook wordt gesuggereerd ook door de naam Dat’’.
Joseef vond ze, maar voordat hij ze bereikte, zagen ze hem:
‘’Zij zagen hem al van ver; en nog voor hij in hun nabijheid
gekomen was, beraamden zij een listig plan tegen hem om
hem te doden’’, (Genesis 37:18). Volgens Rabbijn Hirsch is er
hier een probleem met de vertaling, en hij interpreteert deze
vers op de volgende manier: “Ze zagen hem van een afstand
en voordat hij hen naderde, verbeeldden ze zich hem als
degene die samenzweerde (Wajietnachloe oto )(tegen hen),
zodat hij de dood verdiende”, Deze vertaling en opmerking
worden bevestigd door Sforno, die terecht zegt dat iemand die
tegen een andere samenzweert geen Mitnachal Oto is, maar
eerder Mitnachal Bo, en hij voegt eraan toe, dat elk werkwoord
hitpa’el, dat gevolgd wordt door een vorm van “Et” (bv. Otam),
het impliciete directe object van het wederkerende werkwoord
verandert in een indirect object, en het directe object is de
volgende Et-vorm;
Een soortgelijk werkwoord wordt gebruikt in Leviticus 25:46 en
Deuteronomium 31:20. Nu kan pi'el Gadel of Tsadek
betekenen "iemand als groot of rechtvaardig beschouwen’’,
naast de betekenis, ”iemand groot en rechtvaardig maken”.
Dienovereenkomstig zou Vinachloe Oto Lahem kunnen
betekenen; ze beschouwden hem als een Nochal, (een
samenzweerder), ze verbeeldden hem als een Nochal.
Vandaar de conclusie van Rabbijn Hirsch; ‘’Toen Joseef hen
benaderde, dachten ze dat hij hun meest vitale en meest
gekoesterde interesse bedreigde – tot het punt, dat Lahamiyto,
zij zichzelf gerechtigd beschouwden om hem uit
zelfverdediging te doden”, (Hirsch 2008, 715)
VERKOCHT ALS SLAAF
Er wordt dan gezegd: En het geschiedde, als Joseef tot zijn
broederen kwam, zo togen zij Jozef zijn rok uit, den
veelvervigen rok, dien hij aanhad. En zij namen hem, en
wierpen hem in den kuil; doch de kuil was ledig; er was geen
water in.

Daarna zaten zij neder om brood te eten, en hieven hun ogen
op, en zagen, en ziet, een reisgezelschap van Jisjmaelieten
kwam uit Gilead; en hun kemelen droegen specerijen en
balsem, en mirre, reizende, om dat af te brengen naar Egypte.
Toen zeide Juda tot zijn broederen: Wat gewin zal het zijn, dat
wij onzen broeder doodslaan, en zijn bloed verbergen ? Komt,
en laat ons hem aan deze Jisjmaelieten verkopen, en onze
hand zij niet aan hem; want hij is onze broeder, ons vlees, en
zijn broederen hoorden hem. Als nu de Midianietische
kooplieden voorbijtogen, zo trokken en hieven zij Jozef op uit
den kuil, en verkochten Jozef aan deze Jisjmaelieten voor
twintig zilverlingen; die brachten Jozef naar Egypte. (Gen
37:23-28). Dan stelt de Midrasj deze vraag: Waar was G-d toen
Josef verkocht werd?. De Rabbijn Shmuel, de zoon van
Nachman zei: ''De broers waren bezig met het verkopen van
Joseef; Joseef was bezig met zijn jute en het vasten; Re’oeven
was bezig met zijn jute en het vasten; Ja’akov was bezig met
zijn jute en het vasten; Jehoeda was bezig met het nemen van
een vrouw voor zichzelf; en G-d was bezig met het tot stand
brengen van het licht van de Koning Messias.
''In die tijd gebeurde het, dat Jehoeda er onderging voor de
eerste slaaf was geboren, alvorens de definitieve verlosser
geboren was'' (Midrash Rabba 85:1).Het antwoord van de
Midrasj is verbazend. G-d was bezig met het tot stand brengen
van het licht van de Messias. Zeker dit is een bizar antwoord.
Als het resultaat van de verkoop, zou heel Israël op weg naar
Egypte gaan, zou de slavernij, samen met het ongelooflijke
lijden van talloze mensen volgen. En dit was allemaal deel van
het Messiaanse plan van G-d?. Later, erkent Joseef, dat dit
inderdaad waar was. Hij begrijpt dat de Gddelijke hand in de
gebeurtenissen van zijn leven, was betrokken. Dit zou hij zijn
broers zeggen, bij hun verzoening: “ Maar weest nu niet
verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen
verkocht hebt, want om u in het leven te behouden heeft God
mij voor u uit gezonden..... Dus zijt gij het niet, die mij hierheen
gezonden hebt, maar God; ” (Genesis 45:5-8). G-d zette Zijn
eigen plan in actie. De slavernij die aan Avraham was
voorspeld, had nog niet plaatsgevonden, de verlossing had niet
plaatsgevonden, niettemin was G-d bezig met het plannen van
het definitieve stadium -----de komst van de Messias----van wie
Jehoeda afstamming een essentieel onderdeel was.
RE’OEVEN’S ROL
Wanneer iedereen een specifieke rol zou hebben, kunnen we
vragen: wat was de rol van Re’oeven, de eerstgeborene van
Leah en technisch gezien de eerstgeborene. Zijn rol is niet
duidelijk in dit hoofdstuk - het lijkt erop, dat hij zijn eigen bedrijf
moest runnen en niet altijd bij zijn broers was. Hij was niet bij
hen toen ze de beslissing namen om Joseef te doden, en toen
hij aankwam, was hij boos op hun beslissing--- daarom stelde
hij voor, dat ze Josef in de put zouden stoppen: zodat ze hem
niet zouden doden (Genesis 37: 21-22).
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Maar toen ze hem eenmaal in de put hadden gegooid en hij er
zeker van was dat Joseef niet zou worden gedood, ging
Re’oeven terug naar zijn zaak, in de veronderstelling dat hij later
zou komen om Joseef uit de put te bevrijden. Maar later, toen hij
terugkwam, was Joseef er niet meer: ‘’Toen R’eoeven bij de put
kwam, zie, Jozef was niet in de put. En hij scheurde zijn
klederen,
30 keerde naar zijn broeders terug en zeide: De knaap is er niet,
en ik, waar moet ik heen?’’, (Gen 37:29-30). Re’oeven was de
eerstgeborene en was verantwoordelijk voor het leven van elk
van zijn broers.
WIE PRECIES HEBBEN JOSEEF GEKOCHT?
In de volgende verzen zien we hoe Hasjeem Joseef redde - Hij
had Re’ oeven, Sjimon, Levi of Jehoeda niet nodig!
God maakte een karavaan van Jisjmaelieten en vervolgens een
karavaan van Midianieten om dicht bij de broers te komen, en
het was Jehoedah die, toen hij de Jisjmaelieten zag, zei,
“Komt dan, laten wij hem aan de Jisjmaëlieten verkopen,… Toen
Midjanitische mannen, kooplieden, voorbijgingen, trokken zij
Jozef omhoog, haalden hem op uit de put en verkochten Jozef
voor twintig zilverstukken aan de Jisjmaëlieten… De Midjanieten
nu verkochten hem in Egypte, aan Potifar,… Jozef nu werd naar
Egypte gebracht; en Potifar, een hoveling van Farao, de overste
der lijfwacht, een Egyptenaar, kocht hem van de Jisjmaëlieten
die hem daarheen gebracht hadden”, (Genesis 37:27-28, 36,
39:1). Verwarrend?.
Deze tekst is niet duidelijk; we weten niet aan wie Joseef werd
verkocht: aan de Jisjmaëlieten of aan de Midjanieten?. Hier is de
uitleg:
De eerste buitenlanders die het Hebreeuwse kamp naderden
waren de Jisjmaëlieten. Zij handelden doorgaans, volgens de
traditie, in parfum en olie en wisten niet hoe om te gaan met
slaven. Daarna kwam een groep Midjanietische makelaars
voorbij. (Wanneer iemand iets wil kopen of verkopen, neemt hij
contact op met een zakelijke makelaar die onderhandelt over de
aan- of verkoop en deelt in de winst).

Zij evalueerden Joseef en op hun advies kochten de
Jisjmaëlieten hem voor twintig zilverstukken. De
eigendomstitel op Joseef werd opgemaakt aan de
Jisjmaëlieten, die de echte kopers waren.
Daarmee was Joseef eigendom van de Jisjmaëlieten
geworden. De Midjanieten spraken met de Jisjmaëlieten af,
dat zij Joseef zouden verkopen en de winst met hen zouden
delen. Bij aankomst in Egypte regelden de Midjanieten een
verkoop met Potifar. Om de verkoop te legaliseren, moest de
titel van het eigendom “Joseef”, worden overgedragen.
Zodoende droegen de Jisjmaëlieten, die de oorspronkelijke
eigendom’s titel in bezit hadden, de titel over aan Potifar.
Zowel de Jisjmaëlieten als de Midianieten waren betrokken
bij de aan- en verkoop van Joseef, (Genesis 37:25). Een
andere kant van het verhaal is, dat de Midianieten die
bemiddelden bij de verkoop van Joseef aan Potifar
familieleden waren van de Hebreeërs, afstammelingen van
Avraham via Keturah die een gelovige was van de ware God
en wiens positieve invloed een lijn van gelovigen gaf, onder
wie Jitro (Jethro), een priester van God. De Jisjmaëlieten
waren van de familie van Jisjmael, de grootoom van de broers
- de broer van hun grootvader Jitschak. En dus zien we, dat
Joseef het gevaar liep gedood te worden, maar HASJEEM
gebruikte andere zonen van Avraham om zijn leven te redden
om zodoende een redder te worden voor zijn volk in Egypte.
Jisraeel had geen slechte relaties met de Jisjmaëlieten of
Midianieten - zelfs de profeten stonden positief tegenover
hen. De eerstgeborene van Jisjmael was Nebajoth en de
tweede zoon heette Kedar, (Genesis 25:13). Jesaja bevestigt:
‘’Alle schapen van Kedar zullen voor u (Jisraeel)
bijeengebracht worden,
de rammen van Nebajoth staan u ten dienste’’, ( Jesaja 60:7).
Dit is de reden, dat Joseef’s broers niet dachten dat ze hem
zouden verkopen aan vijandige mensen zoals de
Egyptenaren, toen ze hem aan de Jisjmaëlieten verkochten
- de broers dachten ten onrechte, dat Joseef bij de
Jisjmaëlieten zou blijven.

Van het ogenblik af, dat hij hem over zijn huis
en over al wat hij bezat had aangesteld,
zegende de Eeuwige het huis van de
Egyptenaar om Joseefs wil: de zegen des
Eeuwige rustte op alles wat hij had, zowel in
huis als op het veld. (Gen 9:5 )
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HAFTARA Amos 2:6-3:8
Amos was een herder uit Tekoa, (1: 1), deze stad was niet erg bekend, daarom bevestigt de Joodse traditie (Abarbanel), dat
"Tekoa een stad van eenvoudige mensen was, bij wie het streven naar wijsheid niet de overheersende eigenschap was". Dit
onderstreept de kennelijke onwaardigheid van Amos, om de gave van profetie te ontvangen, dat wordt bevestigd in hoofdstuk 7
van zijn boek: “Ik ben geen profeet, ik ben geen profetenzoon. Maar ik ben veehouder en moerbeikweker’’, (Amos 7:14,).
De tekst van Amos begint met enkele verwijten naar de landen in het Midden-Oosten, Assyrië, Edom, Moab, Juda, Amon, en
ten slotte in onze tekst (2: 6), Israël, "Zo zegt HASJEEM: ‘vanwege drie overtredingen van Israël, ja vanwege vier, zal ik er niet
op terugkomen, omdat zij de rechtvaardige voor geld verkopen en de arme voor een paar schoenen’”, (Amos 2: 6,)-- hier worden
we herinnerd aan de verkoop van Joseef voor enkele zilveren munten. Deze tekst laat ons zien, dat de samenleving in Jisraeel
op alle niveaus zeer corrupt was, zelfs rechters waren corrupt en zij oordeelden in het voordeel van degenen die konden betalen,
zij oordeelden tegen een arme man, die hulpeloos was tegen de rechters, alles wat zij vragen is een paar schoenen!. De Targum
(Aramese vertaling), merkt op: “’en een arme man om zodoende te erven; Een rechter zou de wet verbuigen tegen een arme
man die bezittingen tussen zijn eigen velden bezat, zodat hij zijn veld moest verkopen om te betalen’’’. De Joodse traditie zei,
dat de rechter in feite alle velden binnen zijn eigendomslijnen vergrendelde ( Rashi). Deze corruptie was een godslastering van
de naam van Hasjeem: ‘’Zij snakken ernaar dat het stof van de aarde op het hoofd van de geringen is, zij duwen de
zachtmoedigen van de weg. Een man en zijn vader gaan naar hetzelfde meisje om Mijn heilige Naam te ontheiligen”, (Amos 2:
7, HSV). Het herinnert ons eraan, dat het volk van Jisraeel in ‘’Mijn Naam’’, is geroepen--in Jisraeel hebben we de naam van
God, El---ze moeten handelen in overeenstemming met de heiligheid die hun is toegekend, (Radak). De corruptie was zo groot,
dat "zij zich uitstrekken op kleren die zij in onderpand hebben, naast elk altaar. Zij drinken wijn die als boete was opgelegd, in
het huis van hun goden", (Amos 2: 8, ) . De Joodse commentator Ibn Ezra legt uit: "Niet alleen verdraaien ze gerechtigheid om
de kleding van de armen als onderpand in beslag te nemen, maar ze zijn brutaal genoeg om dit publiekelijk te doen, op de
plaatsen waar ze samenkomen bij de altaren van Baäl”.
Jisraeel dupliceert gewoon het gedrag en de zonden van de naties rondom haar. De commentator Malbim zei, dat “alle
aangehaalde overtredingen uitbreidingen van de drie hoofdzonden zijn. Naast moord zouden ze ook smeergeld accepteren om
vals te oordelen of te getuigen en daardoor onschuldige mensen executeren. In het rijk van overspel werden ze zo immoreel,
dat een vader en zoon zich niet schaamden om samen te zondigen met een verloofd meisje. Naast het aanbidden van valse
goden, stalen ze ook het geld en de bezittingen van anderen om in hun aanbidding te gebruiken”. De vermelding van Egypte in
onze Haftara is ook een link naar de Parasja, in het land waar Joseef is verkocht en Jisraeel zich zal vestigen, tot slaaf gemaakt
worden en wordt uiteindelijk toegestaan te vertrekken. (Amos 2: 10-11). God heeft alles gedaan wat Hij kon voor zijn volk, zelfs
gaf Hij hun de gave van profetie door Hosea. Hij zei: "Ik heb tot profeten gesproken en talrijke visioenen geschonken", (Hosea
12:11). Dit is zeer uniek onder alle naties. We hebben nog nooit een natie de gave van profetie zien ontvangen, zoals het volk
Jisraeel deze ontving. Daarom is het pijnlijk om dit deel van Amos te lezen, waarin de vele verschrikkelijke zonden van Jisraeel
zo duidelijk uiteengezet zijn. Zelfs degenen die hun leven aan God opdroegen, werden onder druk gezet om hun gelofte en
zonde te breken, ‘’Maar gijlieden hebt aan de Nazireen wijn te drinken gegeven, en gij hebt den profeten geboden, zeggende:
Gij zult niet profeteren’’, (Amo 2:12). Aan de andere kant vertaalt de Targum dit woord Nazireeër als zijnde leraren van de Tora,
te midden van het volk van Jisraeel. Het is niet altijd gemakkelijk om Gods volk te zijn, want dit geeft meer verantwoordelijkheid,
en van tijd tot tijd heeft Jisraeel hun privileges niet goed gebruikt. In Amos hoofdstuk 3 stelt de tekst verschillende vragen om de
geldigheid van de profetie van Hasjeem vast te stellen, om degenen aan te spreken die twijfelden aan de profetie van Amos.
Van deze vragen zijn er twee in het bijzonder vermaard. De eerste: ‘’Gaan er twee samen zonder elkaar ontmoet te hebben?’’,
(Amos 3:3). De tweede bekende zin is: ‘’Voorzeker, de Heere HASJEEM doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard
aan Zijn dienaren, de profeten’’, (Amos 3:7). Als liefhebbende Vader wil HasJeem ons waarschuwen en zijn geheim aan de
profeet openbaren om zijn volk te beschermen en te behouden. De boodschappen van de profeten zijn altijd vol liefde voor ons.
_______________________________________________________________________________________________

APOSTOLISCHE GESCHRIFTEN Openbaring

12:1-6

Parasja Wajeesjev deelt met ons Joseef’s droom, (Genesis 37:9). Deze droom staat symbool voor een aantal realiteiten die de
metafoor van de zon, de maan en de sterren gebruiken. Als we stilstaan bij deze tekst en de Apostolische Geschriften, zien we
een verband met een visioen van Openbaring 12, we lezen; ‘’En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de
zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde
in haar weeën en in haar pijn om te baren’’,
(Openbaring 12:1-2). Het visioen gezien door Jochanan is niet precies hetzelfde als de droom van Joseef, want in het visioen van
Jochanan, is het belangrijkste karakter een vrouw, en deze vrouw is met de ‘’zon“, de ‘’maan“ en de ‘’twaalf sterren“.
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Echter Laten we niet vergeten dat het boek Openbaring een symbolisch boek vol metaforen is, dit betekent dat het verkeerd zou
zijn om deze vrouw te identificeren met een bestaande vrouw. In een boek als dit moeten we elk symbool nemen en proberen het
te begrijpen met andere teksten van de Bijbel, wetende dat bij het interpreteren van de Bijbel het eerste principe is, dat: ‘’De Bijbel
verklaart de Bijbel’’. We hebben hier verschillende symbolen en de eerste is een ‘’vrouw’’. Kijkend naar de betekenis van de vrouw
in de Bijbel en zelfs in dit boek ontdekken we, dat zij het volk van God vertegenwoordigt, (Hosea 1:2; 3:1; Jesaja 54:5).
Het is dus duidelijk, dat in de tekst van Openbaring 12 de vrouw Gods volk is. Deze vrouw is zwanger, haar baby heeft alle
eigenschappen van de Messias die op een dag over alle naties zal regeren: ‘’En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat
alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon’’, (Openbaring
12:5). Deze vrouw is het volk van Israël, Gods volk dat klaar staat om de Messias te baren. We weten niet of het nodig is om het
hier te zeggen, maar toen Jesjoea werd geboren, werd hij als Jood geboren onder het volk van Israël. De christelijke kerk bestond
toen nog niet. De tekst gaat verder: ‘’En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan
onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd’’, (Openbaring 12:1).
Zoals we al zeiden, herinnert dit visioen ons aan de droom van Joseef; en om zijn en Ja’akov’s interpretatie te volgen,
vertegenwoordigen de zon en de maan de vader en moeder van Gods volk en de 12 sterren zijn de 12 stammen die de grondlegger
van Gods volk waren. De droom van Joseef en de symbolen van de Jochanan-visie hebben dezelfde betekenis. Het enige verschil
met het visioen van Openbaring 12 is, dat de verwijzing naar het volk van God duidelijk wordt gemaakt door de afbeelding van de
zwangere vrouw.
Deze zwangere vrouw is klaar om te bevallen van de Messias die duidelijk Israël is, die tweeduizend jaar geleden van Jesjoea
was bevallen. Er is echter naast de zwangere vrouw nog een andere macht, deze macht is de vijand van God en Zijn volk, in de
tekst de “draak” of Satan genoemd: ‘’En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven
koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en
wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden’’,
(Openbaring 12:3-4). We hebben gezien, dat de sterren aan de hemel Gods volk vertegenwoordigen, de eerste vermelding van
de sterren aan de hemel is in Genesis 22:17, waar God aan Avraham heeft beloof, dat zijn nakomelingen vermenigvuldigd zullen
worden “als de sterren aan de hemel’’. We hebben echter een andere betekenis van de sterren in de Bijbel, vooral in de profetische
tekst zoals bijvoorbeeld in Jesaja 14, waar de sterren van God het leger van God is, de engelen van God. Deze tekst van Jesaja
14 is opmerkelijk interessant, omdat het een van de teksten is die de opstand van Satan in de hemel beschrijft, ‘’Hoe zijt gij uit de
hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken!’’, (Jesaja 14:12).
In zekere zin zijn de engelen van God ook Zijn bezittingen, (niet zeggend ‘’mensen’’), ze zijn door God geschapen, daarom is het
niet verwonderlijk dat de sterren aan de hemel deze twee entiteiten kunnen betekenen, Gods volk op aarde en engelen van God
in de hemel. Het is in feite de context die ons helpt te begrijpen over welke entiteit de tekst spreekt.
De tekst van Openbaring spreekt over ‘’een ander teken verscheen in de hemel’’, het wordt voorgesteld als een draak, dat is geen
vriendelijk dier in de mythologie, zijn actie in de hemel is verschrikkelijk: ‘’En zijn staart sleepte een derde van de sterren des
hemels mede en wierp die op de aarde’’, (Openbaring 12:4a), hij trok in zijn rebellie tegen God een derde van de engelen des
hemels aan, dat is een groot aantal. Het is een mysterie om de reden te begrijpen, dat na zoveel demonstraties van Gods liefde,
een derde van de engelen van de hemel heeft besloten de draak of Satan te volgen. Het belangrijkste onderwerp van de hele
Bijbel is het grote conflict tussen Hasjeem en Satan, de sleutelfiguur die de leiding heeft over het bestrijden van Satan en om hem
te overwinnen. Daarom ontdekken we in dit hoofdstuk van Openbaring Satans vijandigheid tegen de Messias, klaar om hem vanaf
zijn geboorte te doden: ‘’En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden’’,
(Openbaring 12:4b). Toen de vrouw (Israël), haar kind (Jesjoea), ter wereld bracht, moesten zij en haar kind beschermd worden.
‘’En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God
en Zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden
voeden 1.260 dagen’’, (Openbaring 12:5-6).
Jesjoea werd op aarde geboren, hij voltooide zijn bediening, en werd daarna na de opstanding ‘’opgenomen tot God en tot Zijn
troon’’.
De vrouw, of het volk van God, zou een zeer moeilijke tijd hebben, die profetisch wordt berekend voor een periode van 1260
dagen. Volgens het bekende profetische principe is één dag gelijk in één jaar. Dat betekent dat deze moeilijke periode 1260 jaar
zou duren. Dat betekent dat deze moeilijke periode 1260 jaar zou duren.
Deze periode wordt echter ook voorgesteld als een periode van speciale bescherming die God aan Zijn overblijfsel zou geven.
Deze periode wordt profetisch voorgesteld in Daniël 7, Daniël 8 en in Openbaring 13, waar verschillende beesten, onder impuls
van Satan, probeerden Gods volk te vernietigen.
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Dit Godsvolk dat in Openbaring 11 als twee getuigen wordt voorgesteld, zijn de overblijfselen van Israël, trouw aan de geboden,
en de discipelen van Jesjoea, trouw aan zijn geloof en leer.
Hoofdstuk 12 van Openbaring eindigt met de onthulling van deze overblijfselen die door Satan worden vervolgd en door God
worden beschermd: En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die
de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jesjoea hebben. (Openbaring 12:17), er was niet één entiteit gedurende de
periode van 1260 jaar die beide kwaliteiten bezat:
1. de geboden Gods bewaren,2. de getuigenis van Jesjoea hebben.
Om ze te vinden, moeten we het trouwe Israël of de Joden en de trouwe discipelen van Jesjoea of christenen samenbrengen.
Vreselijke vervolgingen kwamen over Gods volk tijdens dit 1260 jaar van de middeleeuwen, van de officiële kerk, de inquisitie,
de koningen en het koninkrijk die de wapens waren van de paus en andere klerikale leiders, en ook van de opkomst van de islam
die ook honderdduizenden joden en christenen doodden die niet accepteerden om in hun valse profeet te geloven.
Maar Baroech HaSjeem (Prijs De Here ) op dezelfde manier, hoe Josef en zijn familie werden beschermd, werd het overblijfsel
van Israël en de kerk beschermd tegen vreselijke vervolgingen en vandaag zijn zij nog onder ons, om te getuigen dat G-d aan
het hoofd staat en ons zal beschermen, tot de tweede komst van Masjiach.
_____________________________________________________________________________________________________

INSPIRATIE HOEK

Aangekomen in Egypte werd Joseef verkocht aan Potifar, aanvoerder van de garde van de koning. Tien jaren lang werd hij
blootgesteld aan verleidingen te midden van afgoderij, omringd door de pracht van koninklijkheid, rijkdom en cultuur van de meest
geciviliseerde natie, die toen bestond. Toch behield Joseef zijn trouw aan God. De aanblikken en geluiden van ontucht waren
overal rondom hem, maar hij was iemand die niet zag noch hoorde. Zijn gedachten waren niet toegestaan om lang stil te blijven
staan bij verboden onderwerpen. Het verlangen om de gunst te winnen van de Egytenaren, kon hem niet ervan weerhouden zijn
principes te verbergen. Hij deed geen poging om het feit te verbergen, dat hij een aanbidder van Hasjeem was. (EP 142)
______________________________________________________________________________________________________

VERTELINGEN EN TRADITIE
VERTROUWEN IN GOD
Een vader had twee zonen. Een was pienter en de ander was dwaas. De dwaze zoon dacht, dat hij de slimste persoon was
op aarde en dat iedereen dwaas was. Een dag zei de vader tegen de slimme zoon, ''Neem je broer mee naar de grote stad
en leidt hem rond. Misschien zal hij beseffen, dat hij niet alles weet''.
Zij kwamen bij de grote stad en passeerden een winkel, die meubels maakte. De domme broer zei, 'Kijk hoe mensen, goed
en duur hout nemen, er gaten door heen boren en ze in kleine stukken snijden!. Ik zei je iedereen is dwaas!''. De broer zie
niets en ging verder. Ze kwamen bij een andere zaak, die kleding maakte en weer riep de dwaas uit, ''Kijk!. Ook hier, nemen
de mensen mooie stukken stof en knippen het!''.
''Wacht hier even'', antwoordde de intelligente broer, ''en je zal zien wie de dwaas is''. Niet lang daarna, zagen ze dat de
geknipte stukken aan elkaar werden genaaid, en na een tijd werden mooie kledingstukken geproduceerd. ''Kom, nu gaan we
terug naar de meubelzaak''. Ook daar zagen ze, dat de timmermannen, de stukken hout gebruikten om mooie meubels te
maken. "Nu zie ik'', zei de dwaze zoon. ''Misschien ben ik het, die de dwaas is en niet iedereen!.
Het feit, dat we weten, dat alles van God is, ondanks de onzekerheid of verwarring, waar de wereld in zit, zou een goede
reden moeten zijn, om geloof en vertrouwen in God te hebben, dat uiteindelijk, dingen ten goede zullen keren.
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Kids Parasja

Hij zeide namelijk tot hen: Hoort toch deze droom die ik gehad heb.
Zie, wij waren aan het schoven binden in het veld - daar richtte mijn schoof zich op en bleef overeind staan, en zie, uw
schoven omringden haar en bogen zich voor mijn schoof neer.
...... En hij had nog een andere droom, die hij aan zijn broeders verhaalde. Hij zeide: Nu heb ik weer een droom gehad, en
zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer. (Gen 37:9)
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