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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:
https://wjafc.globalmissioncenters.org/hebrew-studyguide-1-2021.pdf

NIEUWS VAN MONTEVIDEO, URUGUAY
We hebben nieuws ontvangen van de leiders van Beth Bnei Tsion, (Joodse Adventgemeente), in Uruguay, ze geven een
samenvatting van hun activiteiten gedurende het jaar 2020, en we zijn blij om dit te delen met onze lezers van onze nieuwsbrief:
“Mijn naam is Ronald Ramirez. Samen met ons gezin, mijn vrouw Marjorie en onze jonge kinderen, Alessander en Michelle,
hebben we genoten van de samenkomst en deelname aan deze mooie bediening van vriendschap met de Joden.
In September 2019 heeft de Heer ons geroepen om de leiders te worden van Beth Bnei in Uruguay.
Dit is de grootste zegen die we hebben ontvangen. De gemeente is hier al voor vele jaren. Drie jaren geleden moesten mijn
gezin en ik ons land van oorsprong Venezuela verlaten. Hier aangekomen en deze bediening leren kennen heeft ons dichter bij
elkaar gebracht en wensen onze Schepper veel meer te leren kennen. In de loop van dit jaar heeft onze gemeente virtueel
elkaar ontmoet, daar de pandemie sterk was. We moesten de plek van samenkomst die we huurden opgeven, daar de
huurkosten moeilijk werden voor de gemeente om te dragen. Gedurende deze tijd waren Vania Siqueira en Eduardo Carambula
onze gidsen en steun. De Heer bereidde de weg voor ons om door te gaan met onze bediening.
Onze samenkomsten dit jaar waren meestal via Zoom met de vast link voor alle
samenkomsten: https://zoom.us/j/7315081101?pwd=aXF4OXk2ZktqMUgzNnZyNzgxTGlhdz09
Meeting ID: 731 508 1101
Password: 494431
We komen virtueel samen op Vrijdags voor Kabbalat Sjabbat om 7:30 p.m. UY en voor Beit Midrasj en Sjacharit op Sjabbat
(Zaterdag), van 10:30 a.m. - 1:00 p.m. UYWe vierden Rosj Hasjanah samen met veel vrienden
©
van de gemeente. Met onze vriendschapsbediening
hebben we alleen een Joodse vriend bij onze Zoom
samenkomsten, maar we zien hoe haar acceptatie van
de naam van onze Messias haar hart heeft geopend.
Ze is een Holocaust overlevende en geloofde voorheen
niet eens in God, maar nu is ze er zeker van, dat Hij
bestaat en dat Hij van haar houdt en zorgt. We hebben
een plek thuis opgezet en hebben een kleine Beit hier,
na het zien van de behoefte om een plaats te hebben
waar sommigen zich bij ons kunnen voegen voor
feestjes en de diensten op Vrijdag en Zaterdag. We
hebben de Aron evenals materialen en zitplaatsen,
waardoor we tot 12 personen kunnen ontvangen.
We zijn dankbaar voor deze gelegenheid. Op Sabbat (Vrijdagavond en Sabbatmorgen), en ook gedurende de festivals van
September waren verschillende leden en bezoekers in staat om samen te komen met ons, bij ons thuis ondanks de pandemie.
Hier zijn enkele foto’s van onze gemeente’’.
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ALGEMENE PARASJA OVERZICHT - Genesis 44:18-47:27 – Wajigasj - ויגׁש
Met de ontdekking van de drinkbeker in de zak van Binjamien, zijn de broers verward. Alleen Jehoeda stapte naar voren en
welbespraakt maar stevig, verzoekt hij Josef, om Binjamien vrij te laten, door zichzelf in de plaats op te offeren. Als resultaat van
deze totale onzelfzuchtige handeling, heeft Joseef het definitieve onbetwistbare bewijs, dat zijn broers andere personen zijn, dan
degenen die hem in de kuil gooiden, en openbaart zich nu aan hen, dat hij niemand anders dan hun broer is. De broers voelen
zich aangesproken en klein worden door schande, maar Joseef troost hen, en vertelt hen, dat alles onderdeel van G-d ’s plan
uitmaakte . Hij stuurt hen terug naar hun vader Ja’akov met een bericht, om naar het land van Gosjen te komen en daar te
verblijven. Eerst, kan Ja’akov het nieuws niet accepteren, maar wanneer hij positieve verborgen tekens in het bericht erkent, die
de afzender als zijn zoon Josef identificeren, leeft zijn geest op. Samen met al zijn familie en bezittingen vertrekt Ja’akov richting
Gosjen. G-d communiceert met Ja’akov, in de nacht, in een visie. Hij vertelt hem niet te vrezen, om naar Egypte te gaan,
doortrokken is van immoraliteit en corruptie. De Tora maakt een lijst van de nakomelingen van Ja’akov en zinspeelt op de geboorte
van Jocheved, die de moeder van Mosje Rabbeinoe zal zijn. Zeventig zielen in totaal daalden af naar Egypte, waar Josef met zijn
vader herenigd wordt, na 22 jaar van scheiding. Hij omhelst zijn vader en huilt, overweldigd met vreugde. Josef stelt de vestiging
van zijn familie in Gosjen veilig. Joseef neemt zijn vader Ja’akov en vijf van de minst bedreigende van zijn broers, om aan Farao
voor te stellen, en Ja’akov zegent Farao. Joseef instrueert dat, in ruil voor graan, alle inwoners van Egypte alles aan Farao moeten
geven, met inbegrip van hunzelf, als zijn slaven. Joseef verdeelt dan de bevolking opnieuw, behalve de Egyptische priesters, die
door een bezoldiging direct door Farao worden gesteund. De kinderen van Israël worden gevestigd en hun aantallen
vermenigvuldigen zich enorm.

RECHT VOOR JOSEEF
Toen Ja’akov’s zonen de Egyptische leider
ontmoetten, zegt de tekst: ‘’Doch zijn broeders
konden hem niet antwoorden, want zij deinsden
van schrik voor hem terug’’, (Gen 45:3 c).
De tekst van de Parasja zegt dat de broers niet in
staat waren om te antwoorden, maar voegt eraan
toe, "zijn gezicht maakte hen bang", (Joodse
vertaling). Zou er niet gewoon moeten staan, "ze
waren bang voor hem?’’. Volgens de Joodse
traditie was het gelaat van Joseef identiek aan dat
van Ja’akov - ze zagen er hetzelfde uit. Maar toen
de broers de Onderkoning ontmoetten, ‘’herkende
Joseef zijn broeders wel, maar zij herkenden hem
niet’’, (Gen 42:8 ). Waarom herkenden ze hem
niet, aangezien hij precies op zijn vader leek?.
Joseef wilde niet dat zijn broers hem herkenden.
Toen hij met hen sprak, bedekte hij zijn gezicht
met Egyptische make-up en een hoofdbedekking,
en de broers konden niet ontdekken wie hij was,
omdat ze zijn gezicht niet herkenden. Nadat hij
zichzelf had onthuld, ontblootte hij zijn gezicht
van alle make-up en zei tegen hen: ‘’Ik ben
Joseef’’.
Wetende, dat Joseef er identiek uitzag als Ja’akov,
werden ze bang toen ze zagen, dat het gezicht van
de man die tot hen sprak precies leek op dat van
hun vader Ja’akov. Joseef herinnert de broers
eraan, dat zij hem als slaaf hadden verkocht.
Tezelfdertijd vertelt hij hen, ''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 G-d mij voor u uitgezonden.

Want reeds twee jaren is er hongersnood
geweest in dit land en er komen nog vijf jaren,
waarin niet geploegd of geoogst zal worden'',
(Genesis 45:5-6). Volgens het onderwijs van de
Chassidoet, (Chassidisch Jodendom), mengen
droefheid en verwerping zich in onze
verbinding tot G-d en zo worden onze meningen
over het leven vervormd. Volgens Rabijn
Yitzchak Lurie (Ari Hakadosh), vertelt Joseef
zijn broers, ''om niet bedroefd te worden“, zodat
zij zich kunnen realiseren en begrijpen dat, ''het
G-d was die hem naar Egypte had gestuurd''.
Rabbijn Yisrael Ben Eliezer , de Baal Shem
Tov, stichter van de Chassidische beweging,
verklaarde, dat ''Hoewel bedroefdheid en
afwijzing niet onder de zonden van de Tora
vermeld kunnen worden, kunnen zij toch
iemand tot de laagste niveaus leiden. Het
vreugdevol en gelukkig zijn kan niet onder de
mitswot van de Tora vermeld worden, toch kan
het een persoon tot de grootste geestelijke
hoogten leiden!“, (Chabad.org). ’Koning David
zegt, ‘Juicht de HERE, gij ganse aarde, dient de
HERE met vreugde, komt voor zijn aangezicht
met gejubel’'', (Psalm 100:1–2). Om vóór G-d te
komen moet men vreugdevol zijn. Het geluk is
een resultaat van positief denken, wat op zijn
beurt positieve resultaten veroorzaakt. Koning
David zegt, ''HASJEEM is uw Bewaarder,
HASJEEM is uw schaduw (tsilcha) aan uw
rechterhand'', (Psalm 121:5). “Hasjeem tsilcha”,
betekent G-d is je beschermende schild. De
wijzen verklaren, dat ''tsilcha“ kan worden
vertaald met ''uw schaduw“, precies zoals de
schaduw van een persoon,
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de manier waarop een persoon zich beweegt
kopieert, zo staat G-d in verband tot ons. Aldus,
wanneer een persoon gelukkig is en positief
denkt, veroorzaakt hij blijdschap in de hemelse
atmosferen. Dit kan ook begrepen worden uit de
woorden van Misjna, ''Wie is rijk? Degene die
tevreden is met zijn lot''. Het geluk van iemand,
hier op aarde, heeft tot gevolg, dat de hemelen
glimlachen, en wanneer de hemel glimlacht, is de
beloning hier op aarde grote vreugde, goedheid
en zegeningen stromen van boven naar beneden.
DE BROERS HEBBEN BEROUW
Toen de broers beseften dat de rechterhand van de
Farao, niemand minder was dan hun eigen broer
Joseef, die zij verkocht hadden als slaaf, werden
ze overmand door schuldgevoelens. Joseef
probeert hun gevoel van schuld te verminderen en
zegt tot hun: " Niet jullie hebben mij hier
gebracht, maar God zelf. Hij heeft mij tot een
vader voor Farao gemaakt, tot heer over heel zijn
huis en tot heerser over heel Egypte", (Genesis
45:8). Joseef geeft ons hier een geweldige les:
Wanneer iemand fout is geweest, is er de neiging
om de excuses van de overtreder niet helemaal
aan te nemen, om hem zo voor altijd schuldig te
laten zijn. Maar Joseef gedroeg zich niet op deze
manier: hij deed een vriendelijke daad zodat ze
zich niet schuldig zouden voelen. hij sprak zelfs
zijn dankbaarheid uit voor het goede dat hij had
verworven door hem te verkopen en gaf God de
eer voor alles. Rabbi Neiman zegt: normaliter
wanneer iemand een hoge functie bekleedt, is het
normaal dat hij benoemd wie hem zover heeft
geholpen en gekregen. hij schrijft alles aan God
toe.
JOSEEF’S VERGIFFENIS
Joseef’s vergiffenis was oprecht. wat ons leert dat
als iemand om vergiffenis vraagt, wees attent en
gevoelig voor hun schuldgevoel en spijt. Wees
doelbewust dat je die persoon ontziet van
emotionele leed en lijden. Vraag jezelf af: ''Wat
kan ik doen of zeggen, waardoor die persoon zich
beter zal voelen?. U zult een belangrijkere
persoon zijn voor uw inspanning en zult meer
respect krijgen van de andere persoon en van uw
medemens. Onthoud, zoals je met anderen
omgaat, zo zal de Almachtige met jou omgaan.
Jesjoea benadrukte deze waarheid toen hij zei:
Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt;
want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult
gij geoordeeld worden, en met de maat,
waarmede gij meet, zal u gemeten worden. (Mat
7:1-2).

Joseef laat zich niet overheersen door gevoelens
van bitterheid over het verleden. Integendeel, hij
benadrukt de positieve aspecten van de situatie,
waar hij in staat is om met warmte en respect
met zijn broers om te gaan. Dat wij mogen leren
om een warme, liefhebbende houding tegenover
iedereen te cultiveren. Dat wij mogen leren om
wrok te overwinnen, over de manier waarop wij
in het verleden behandeld zijn, uitstijgend
boven onze eigen pijn zodat we het ultieme
goede kunnen zien in iedere situatie. Nadat hij
aan zijn broers had geopenbaard dat hij Joseef
was, zei hij tegen hen: Trekt haastig naar mijn
vader en zegt tot hem: Zo zegt uw zoon Joseef:
God heeft mij gesteld tot heer over geheel
Egypte, kom tot mij, draal niet. (Gen 45:9).
Joseef zat in een zeer hoge positie en was vrij om
te doen wat hij wilde, maar hij nam zelf geen
contact op met zijn vader: hij stuurde zijn broers
met het goede nieuws dat hij nog leefde.
RECHT VOOR BENJAMIEN
De Tora beschrijft vervolgens de emotionele
ontmoeting tussen Joseef en Binjamien: ''Toen
viel hij zijn broeder Binjamien om de hals en
weende, en Binjamien weende aan zijn hals'',
(Genesis 45:14). Het is interessant om te zien
hoe de Joodse traditie dit gehuil van deze twee
broers heeft geïnterpreteerd. De wijzen, met
name Rabbijn Yechezkel van Kuzmir, leggen
uit dat Joseef op Binjamin’s nek weende, omdat
hij de verwoesting van de Tempel Bet
HaMikdasj, die op het land van de stam van
Benjamin zou worden gevestigd, had gezien.
Ondertussen weende Binjamien op Joseef's nek
vanwege de verwoesting van de Tempel in
Sjilo, die op het land van de stam van Joseef zou
zijn. Rabbijn Yechezkel van Kuzmir, vervolgt
zijn uitleg door te zeggen, ''Dit leert ons, wat
ware Ahavat Jisraeel (liefde voor Israël) is;
wanneer de pijn van iemand anders meer wordt
gevoeld dan de eigen pijn!. Hoewel onze wijzen
ons vertellen, dat iemand die met liefde pijn
accepteert op een zeer hoog spiritueel niveau is.
Het geldt alleen voor de eigen pijn, maar de pijn
van iemand anders mag men nooit
rechtvaardigen''. Dus, terwijl Joseef en
Binjamien in staat waren om hun eigen pijn te
accepteren, konden ze de pijn van de ander niet
accepteren en huilden. (aish.com). Toen Joseef
zijn broers coachte, voorafgaand aan de eerste
ontmoeting met de Farao, zei hij hen te
benadrukken dat zij van oudsher herders waren,
zodat zij naar Gosjen gestuurd zouden worden
om daar afgezonderd te leven,
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omdat herders een gruwel voor de Egyptenaren
waren. In plaats van hen te vertellen om het
geheim te houden dat ze herders waren, zodat zij
gemakkelijker geaccepteerd zouden worden,
benadrukte Joseef dat ze Farao eerlijk hun ware
bezigheid moesten vertellen. Hij besefte, dat hun
vermogen om de Egyptische ballingschap te
overleven, afhing van hun vermogen om
afgezonderd te verblijven en Gosjen was daar
geschikt voor. Joseef vertelde zijn broers dat hij
de farao ging informeren, “: mijn broeders en het
huis mijns vaders, die in het land Kanaän waren,
zijn tot mij gekomen; (Gen 46:31 ) een aanwijzing
voor de farao, dat ze niet nu uit het land van
Kanaän komen, maar nog steeds in het land van
Kanaän zijn, ondanks dat ze tijdelijk in Egypte
wonen.
FARAO’S GASTVRIJHEID
De reactie van Farao is erg positief: ‘’Toen het
gerucht in Farao's huis vernomen werd, dat
Joseef’s broeders waren gekomen, was dit Farao
en zijn dienaren aangenaam. En Farao zeide tot
Joseef: ‘Zeg tot uw broeders: “Doet dit! Belaadt
uw dieren en trekt heen naar het land Kanaän, en
haalt uw vader en uw gezinnen en komt tot mij,
dan zal ik u het beste van het land Egypte geven,
zodat gij het vette des lands eten zult’’. Voorts
hebt gij de opdracht hun te gelasten: ’Neemt u uit
het land Egypte wagens voor uw kinderen en voor
uw vrouwen, brengt uw vader mee en komt
(herwaarts). Gij moet het niet jammer vinden van
uw huisraad, want het beste van het gehele land
Egypte zal voor u zijn’’’, (Gen 45:16-20). Er wordt
een stuk land aangeboden aan de familie van
Joseef, en het bevel van de farao, opgetekend in
vers 19, is een heel mooi gebaar van de kant van
de Egyptische heerser. Hoewel Joseef de
volledige bevoegdheid had om een dergelijk
bevel te geven, wist farao dat een eerlijke man die
een hoge functie bereikt, ervoor zal zorgen dat hij
niets doet dat kan worden opgevat als misbruik
van autoriteit of als belangenverstrengeling.

Daarom heeft
De Eeuwige mij voor u
uit gezonden om u een
voortbestaan te
verzekeren op aarde, en
om voor u een groot
aantal geredden in het
leven te behouden.
(Gen 45:7 )

Vers 19 laat ook zien, dat Farao er enorm naar
verlangde dat Joseef’s hele illustere gezin in
Egypte zou komen wonen, vooral nadat hij
getuige was geweest van de grote voordelen die
Joseef aan het koninkrijk bracht. Rabbijn
Mordechai Kamenetzky (Torah. Org), herinnert
ons eraan dat, voordat Joseef zijn broers
terugstuurt naar Kanaän om zijn vader te
brengen, hij elk van hen een set kleren aanbiedt.
Joseef geeft zijn jongste broer Binjamien echter
vijf sets kleding en driehonderd zilverstukken
(Genesis 45:22).
Joseef’s broers begingen een gruwelijke misdaad
tegen hem. Als gevolg van jaloezie,
veroorzaakten zij, dat hun broer als slaaf verkocht
werd aan de Egyptenaren. Joseef echter was niet
haatdragend tegen zijn broers. Integendeel, hij
was erg verdrietig voor hen en vreesde, dat zij
gestraft zouden kunnen worden door HaSjeem,
wanneer ze geen tesjoeva (berouw) zouden doen.
Daarom nam hij het op zich, om zijn broers te
helpen om zich te bekeren. Het hoogste niveau
van tesjoeva treedt op, wanneer de overtreder
wordt geconfronteerd met een identieke situatie
en in staat is om weerstand te bieden, (Rambam,
Tesjoeva 2:1). Dus Joseef wachtte tot het hele
scenario zou worden herhaald. Toen de broers in
Egypte kwamen, hield hij vol dat ze hun broer
Binjamien zouden brengen. Bij de maaltijd
toonde hij voorkeur voor Binjamien, door hem
een groter geschenk te geven (45:22), en vijf keer
meer voeding in de hoop om jaloezie te wekken
in hun hart. Daarna verzon hij, dat Binjamien
beschuldigd zou worden van het stelen van de
magische beker. Binjamien werd schuldig
bevonden en veroordeeld om als slaaf in Egypte
te blijven. De broers waren het er niet mee eens,
dat Binjamien zou worden gestraft voor een
misdaad die hij niet had begaan en vochten fel
voor zijn vrijlating. Toen Joseef de gelouterde
karakters van zijn broers zag, was hij ervan
overtuigd dat ze met hun hele hart Tesjoeva
hadden gedaan. Daarom onthulde hij zich aan hen
en vroeg hij hen om Ja’akov op de hoogte te
brengen van zijn succes in Egypte.

En Joseef spande zijn
wagen aan en trok naar
Gosjen, zijn vader
Israël tegemoet. Toen
hij hem ontmoette, viel
hij hem om de hals en
weende geruime tijd
aan zijn hals. (Gen
46:29)
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HAFTARA Ezechiel 37:15-28
Hoofdstuk 37 is geschreven in de context van de beloften in hoofdstuk 35 en 36. Het eerste visioen van Ezechiël in
hoofdstuk 37 is een visioen van hoop, een visioen van opstanding. Het visioen begint met een vallei vol botten. Deze
botten zijn droog, maar al snel worden ze bedekt door pezen, vlees en huid, maar ze zijn onbeweeglijk tot de
tussenkomst van de Roeach, de geest die op hen afkomt: ‘’Daarop zeide Hij tot mij: ‘Profeteer tot de geest, profeteer,
mensenkind, en zeg tot de Roeach’: ‘zo zegt de HASJEEM Elohiem : kom van de vier windstreken, o geest, en blaas
in deze gedoden, zodat zij herleven’. Toen profeteerde ik, zoals Hij mij bevolen had; en de geest kwam in hen en zij
herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger’’, (Eze 37:9-10). Dan komen we bij de tekst van
onze haftara, te beginnen met de verzen 15 en 16 over Jehoeda en Joseef of Efrajiem.
Joseef en Jehoeda zijn de twee leiders van Jisraeel. Joseef regeerde in Egypte, Jehoeda is de leider van kinderen van
Jisraeel, die vermeld wordt als de eerste en degene, die zijn broers en vooral Binjamien verdedigt'', (Genesis 44:14,18).
Een lange tijd voor Ezechiël, verdeelde een scheuring Jisraeel in twee koninkrijken, Jehoeda in het Zuiden en Jisraeel
in het Noorden.
De Here houdt niet van deze situatie, Hij zou Bnee Jisraeel opnieuw verenigd willen zien. Joseef (Efrajiem), en Jehoeda
zijn de vertegenwoordigers van deze twee koninkrijken. Vanaf vers 16 van Hoofdstuk 37 krijgt Ezechiël een profetie
die het verlangen van de Heer openbaart: ''Gij mensenkind, neem een stuk hout en schrijf daarop, ‘Voor Jehoeda’ want
Bnee Jisraeel die behoren daarbij. Neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop, ‘Voor Joseef’ - het stuk hout van
Efrajiem- en het gehele huis JIsraeel dat daarbij behoort. Voeg ze dan aan elkander tot één stuk hout, zodat zij in uw
hand tot één worden'', (Ezechiel. 37:161,7). Deze tekst is duidelijk een Messiaanse tekst, dit is de reden dat sommige
commentatoren Jehoeda als vertegenwoordiger van Israël en Joseef of Efrajiem, als vertegenwoordiger van de kehilah
(gemeente), van de Masjiach hebben gezien. De gemeenschap die de visie van de opstanding heeft aanvaard, een
concept dat velen moeilijk kunnen geloven, zou deze visie van een glorieuze toekomst voor het volk Jisraeel en de
Kerk moeten accepteren.
Het zijn twee takken van dezelfde boom zoals voorgesteld door Rabbijn Sja’oel in Romeinen 11, wat aantoont dat het,
het verlangen van God is om Zijn volk te verenigen, de mensen van de mitswot of geboden, en de mensen van Jesjoea
Masjiach.
Zoals Rabbijn Bauer het uitdrukte, wordt dit idee van de boom gesuggereerd in de tekst van Ezechiël: “[Etz] is een
boom, een boomstam, een stuk hout of een houten stok. Uit de uitleg die in de verzen 19 tot en met 22 wordt gegeven,
blijkt duidelijk dat de twee stukken hout bij elkaar passende helften waren van een deel van een boomstam die, in de
hand van de profeet, zich had moeten samenvoegen om het geheel van één enkele stam te vormen.t; (Bauer, 329). De
profeet wordt verteld, dat het volk van Jisraeel deze profetie over het stuk hout van Joseef en het stuk hout van Jehoeda
in twijfel zullen trekken: ‘’Wanneer nu uw volksgenoten u vragen: Wilt gij ons niet meedelen, wat gij daarmee
bedoelt?’’, (Ezechiel 37:18). Op een gezegende dag zal het volk van Jisraeel erkennen, dat deze profetie van Hasjeem
komt, omdat deze eenheid het werk van de Heer is: ‘’Ik neem het stuk hout van Joseef - dat aan Efrajiem toebehoort en van de stammen Israëls die daarbij behoren, en Ik voeg het bij het stuk van Jehoeda en maak ze tot één stuk hout,
zodat zij één zijn in Mijn hand’’, (Ezechiel 37:19). Ik neem het - het is Gods initiatief en Gods macht om dit naar Zijn
wil te doen, ‘’Terwijl de stukken hout die gij beschreven hebt, voor hun ogen in uw hand zijn’’, (Ezechiel 37:20). Zien
we vandaag het begin van deze belofte?. Vers 21 spreekt over de bijeenkomst van Jisraeel in hun land: ‘’Zeg dan tot
hen: ‘Zo zegt de Elohiem HASJEEM: zie, Ik haal de Israëlieten weg uit de volken naar wier gebied zij gegaan zijn; Ik
zal hen van alle kanten bijeen verzamelen en hen naar hun land brengen’’’, (Ezechiel 37:21 NBG). Deze bijeenkomst
begon in de 19e eeuw, werd versterkt in de 20e eeuw en gaat vandaag door in de 21e eeuw. Sommige commentatoren
hebben in deze profetie van bijeenkomen, de terugkeer van het volk van Jisraeel vanuit Babylon naar hun land gezien.
Het is echter moeilijk in overeenstemming te brengen, wat er toen gebeurde met deze tekst, omdat Efrajiem of de
stammen van het Noorden niet verenigd waren met Jehoeda of het Joodse volk van het Zuiden. De stammen van het
Noorden werden door Assyrië afgevoerd en opgenomen in de naties waar ze naartoe werden gedeporteerd, en zijn in
feite tot op de dag van vandaag verloren gegaan. Maar als we deze tekst vandaag de dag letterlijk nemen als een
verwijzing naar de vereniging van Joden (Jehoeda, afstammelingen van de zuidelijke stammen), met de afstammelingen
van de 10 stammen, dan is het logischer om dat nu te doen. Als gevolg van de moderne terugkeer hebben
honderdduizenden Joden over de hele wereld ontdekt, dat Jesjoea de Messias is en voegen zich bij de Kehilah van
Masjiach.
_________________________________________________________________________________________

APOSTOLISCHE GESCHRIFTEN - Mattheüs 24:1-14
Hoofdstuk 24 van Mattheus is een zeer bijzonder hoofdstuk, een profetisch hoofdstuk dat de profetische bediening van Jesjoea
onthult. Gedurende onze studie van de Besorot hebben we Jesjoea's gave voor kwaliteitsonderwijs gezien. Dit is zeker de
belangrijkste reden, dat het volk hem Rabbi noemden, dat leraar betekent. Echter, als de Masjiach, is Jesjoea meer dan een leraar
of zelfs een profeet, zoals hij zou moeten zijn. In de Messiaanse profetieën en ook in de Joodse traditie zou de Messias dit allemaal
tegelijk moeten zijn: een leraar, een profeet en de Messias. In deze tekst van Mattheüs 24 gaan de talmidiem van Jesjoea naar de
Har Hazitim (Olijfberg), nabij Jeruzalem (ten oosten van de Tempel).
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Aangekomen op de top van de heuvel kijken ze met verbazing naar de prachtige tempel. Als ze naar dit prachtige uitzicht kijken,
worden ze met vreugde en blijdschap vervuld bij de aanblik van deze tempel die door Herodes de Grote werd verfraaid. "En
Jesjoea ging uit en vertrok van den tempel; en Zijn discipelen kwamen bij Hem, om Hem de gebouwen des tempels te tonen’’,
(Mattheüs 24:1). Er wacht de discipelen echter een pijnlijke openbaring, ‘’En Jesjoea zeide tot hen: ‘Ziet gij niet al deze dingen?
Voorwaar zeg Ik: Hier zal niet een steen op den anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden’’’, (Mattheüs 24:2).
Wat een profetie! Ze zouden nooit hebben gedacht, dat de Tempel weer zou worden vernietigd. Hun reactie is begrijpelijk. ‘’En als
Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: ‘Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en
welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld’’’, (Mattheüs 24:3). Dit hoofdstuk is ook interessant om
de gelijkenis tussen Joseef, de zoon van Ja’akov, en Jesjoea te zien. We hebben al aangetoond, dat Joseef de type is van de
Messias. Na al zijn lijden had hij zijn volk gered van de hongersnood en dood, "En Joseef onderhield zijn vader, en zijn broeders,
en het ganse huis zijns vaders, met brood, tot den mond der kinderkens toe", (Genesis 47:12).
Toen de talmidiem van Jesjoea zijn antwoord hoorden, waren ze verrast en brachten ze onmiddellijk zijn antwoord in verband met
het einde der tijden: …..wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? (Mat 24:3). Jesjoea begon zijn antwoord
met het profeteren van een religieus teken:….. Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam en
zeggen: Ik ben de Messias, en zij zullen velen verleiden. (24:4-5). Hoe is dat mogelijk?. Hoe kan een van Jesjoea's discipelen op
een dwaalspoor worden gebracht?. Er is maar één antwoord: ‘’Wanneer we niet sterk toegewijd en geworteld zijn in God en zijn
Messias, zullen we het niet lang meer volhouden als zijn discipelen. Door de geschiedenis heen zijn er veel valse Messiassen
geweest die de gelovigen probeerden te verleiden van de waarheid af te komen’’. Toen profeteerde Jesjoea een moeilijke tijd: "En
gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen’’, (Mattheus 24:6a). Niets is nieuw onder de zon. Sinds het begin van de
menselijke geschiedenis zijn oorlogen en geruchten van oorlogen op aarde normaal. Daarom zei Jesjoea bij de volgende adem
ook dat dit geen teken van het einde zou zijn. Als we elke keer, dat we horen van oorlogen en geruchten over oorlogen, denken
dat het einde van de wereld hier is, zullen we geen einde hebben aan onze constante staat van denken, ‘’Dit is het einde!". Daarom
zei Jesjoea ook, ‘’Wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal
tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën,
en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Alsdan zullen zij u overleveren
in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil", (Mattheüs 24:6-9). Er zullen
oorlogen tussen landen plaatsvinden, maar dat is niet iets om ons zorgen over te maken. De meest angstaanjagende situatie is
als we ons op de weg van dit geweld bevinden, want dan lopen we een groot risico om vervolgd te worden voor ons geloof, vooral
voor onze trouw aan de geboden van God. Deze gewelddadige omwentelingen zullen gepaard gaan met hongersnood en
aardbevingen (vs. 7). Er was een afschuwelijke periode van hongersnood in de middeleeuwen, maar dat is niets vergeleken met
wat er zal gebeuren als gevolg van twee belangrijke factoren. Ten eerste neemt de wereldbevolking dramatisch toe, en binnenkort
zullen er tussen de 10 en 15 miljard mensen op deze aarde zijn. De tweede factor is de toenemende droogte als gevolg van de
opwarming van de aarde. De statistieken over aardbevingen laten ook een verontrustende trend zien. Deze gegevens zijn
afkomstig van de US Geological Survey die is gepubliceerd door het Statista Research Department (https://www.statista.com):

Jaren

Aardbevingen

Doden

2001

1 361

21 357

2002

1 341

1 685

2003

1 358

33 819

2004

1 672

298 101

2005

1 844

87 992

2006

1 865

6 605

Jaren

Aardbevingen

Doden

2007

2 270

708

2008

1 948

88 708

2009

2 057

1 790

2010

2 383

226 050

2011

2 481

21 942

Jesjoea zei; “Doch dat alles is het begin der weeën. (Mat 24:8). Het zal er in de toekomst niet gemakkelijker op worden. Dan
voorspelt Jesjoea enkele sociale tekenen: “En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander
haten. (Mat 24:10). Dit doet ons denken aan Rabbijn Sja'oel's beschrijving van het einde der tijden: ‘’ Weet wel, dat er in de laatste
dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun
ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede,
verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht
daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. (2Ti 3:1-5
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Er zal niet alleen geweld zijn tussen naties, maar ook geweld tussen individuen, en nog veel meer. Deze beschrijving is een
duidelijk beeld van onze tijd, daarom kunnen we er zeker van zijn, dat Jesjoea aan de deur staat: hij komt binnenkort. De laatste
reeks tekens die we uit Mattheüs 24 willen benadrukken zijn weer religieuze tekens: ‘’ En vele valse profeten zullen opstaan en
velen zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. (Mat 24:11-12). Er zijn
in de geschiedenis nog nooit zoveel valse profeten en valse religies in de wereld geweest. Dit verklaart de reden, dat zoveel
mensen achterdochtig zijn over elke vorm van religie of religieuze stroming. Wij zien de belangrijkste wereldreligies als
Christenen, Moslims, Joden, Boeddhisten en Hindoes, terwijl in feite elk van deze religies verdeeld is in honderden en zelfs
duizenden sekten en denominaties, met duizenden profeten. Tussen al deze negatieve signalen gaf Jesjoea hoop door een
bemoedigend teken te geven: ‘’ Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het Koninkrijk
zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. (Mat 24:13-14)
Niet iedereen zal in de val lopen van deze valse messiassen en valse profeten. Volharding en doorzettingsvermogen zullen het
verschil maken, en degenen die tot het einde toe blijven geloven, zullen gered worden. Er zal een speciale beweging zijn aan het
einde van de tijd die de waarheid van God over de hele wereld zal verkondigen, en zij die volharden in de waarheid van de Bijbel
zullen gered worden. Zij die geloven, dat het goede nieuws van de nabije komst van Jesjoea zal komen, zullen Jesjoea
HaMasjiach ben David aan de hemel zien verschijnen: “En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel
en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des
hemels, met grote macht en heerlijkheid. (Mat 24:30). Het is de omschrijving van de tweede komst van Jesjoea als de ultieme
realisatie van hetgeen we hebben gelezen in de Haftara, (Ezechiël 37:15-16). De staf van Joseef en de staf van Jehoeda zullen
voor altijd verenigd worden. Jesjoea kwam als de staf van Joseef bij zijn eerste komst; bij de tweede komst zal Jesjoea ben David
aankomen als vertegenwoordiger van de staf van Jehoeda. Laten we nogmaals kijken naar deze wonderbaarlijke gelijkenis tussen
Joseef en de Messias. Zoals Joseef aan de heidenen werd verkocht door zijn eigen broers, zo werd ook de Messias verkocht
aan Zijn grootste vijanden door één van Zijn eigen discipelen. Joseef werd vals beschuldigd en de gevangenis in geworpen
wegens zijn goedheid, zo werd de Messias veracht en afgewezen niet omdat Hij zich schuldig maakte aan het doen van enig
kwaad, maar omdat Zijn rechtschapen, zelfverloochenend leven een berisping was van de zonde. Zoals Joseef zijn broers vergaf,
zal Jesjoea zijn "broers" vergeven (Israel), voor hetgeen zij hem hebben aangedaan en zal hen introduceren samen met alle
gelovigen in het Koninkrijk van G-d, het nieuwe Jeruzalem die uit de hemel zal neerdalen en zal haar standplaats hebben op de
Olijfberg naast de Oude Stad Jeruzalem. Dan zal Israël (Efrajim, de Kehila), voor altijd zijn gered en zoals Sja’ oel de Sjaliach
zei: ‘’En alzo zal geheel Jisraeel zalig worden; gelijk geschreven is, ‘’De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden
afwenden van Ja’ akov’’. ‘’En dit is hun een verbond met Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen’’. ‘’Zo zijn zij wel vijanden
aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil; Want de
genadegiften en de roeping G-ds zijn onherroepelijk’’, (Romeinen 11:26-29). Jesoea zei; “De hemel en de aarde zullen
voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. (Luk 21:33)
_____________________________________________________________________________________________________

INSPIRATIE HOEK
De zonen van Jacob keerden terug naar hun vader met de blijde boodschap, "Jozef leeft nog, en hij is gouverneur over heel
Egypte". In het begin was de oude man overweldigd; hij kon niet geloven wat hij hoorde; maar toen hij de lange trein van wagons
en geladen dieren zag, en toen Benjamin weer bij hem was, was hij overtuigd. In de volheid van zijn vreugde riep hij uit: "Het is
genoeg; Joseef mijn zoon leeft nog: Ik zal hem gaan opzoeken voordat ik sterf", ((EP 157)
____________________________________________________________________________________________________
VERTELINGEN EN TRADITIE
MIJN PARTNER IN GAN EDEN

De Talmoedische wijsheer Rabbi Jehosjoea ben Alim was een heel geleerd en wijs man. Toen hij vroeg, ''Wie zal mijn
partner zijn in Gan Eden(Wereld-die-Komt)'', werd hem in een droom gezegd, ''Jij en Naness, de slager zullen samen
zijn in Gan Eden'. Rabbi Jehosjoea was verbaasd; ''Na al mijn tijd te hebben besteed aan het studeren en onderwijzen
van de Tora, zal ik Gan Eden delen met een eenvoudige slager?'', zei hij. ''Ik moet Naness vinden en zien wat voor
persoon hij is''. Rabbi Yehosjoea ging van dorp naar dorp, van stad naar stad, vragend naar Naness, de slager.
Uiteindelijk kwam hij bij een plaats waar er een slager was met die naam. De mensen begrepen niet, waarom Rabbi
Jehosjua zo geinteresseerd was, om de slager te ontmoeten. ''Rabbi, hij is een onkundig persoon'', zeiden de stedelingen.
''Ik zou hem toch willen zien'', antwoordde Rabbi Jehosjoea. Naness kon ook niet begrijpen, waarom de grote wijsheer
geinteresseerd was om hem te ontmoeten. ''Waarom heeft u moeite gedaan, om een eenvoudige persoon als ik te komen
zien?'', vroeg Naness de slager aan Rabbi Jehosjoea. “Vertel me, mijn zoon, welke goede daden heb je gedaan?'', vroeg
Rabbi Jehosjoea. “Zoals je kunt zien, ben ik een heel eenvoudige man'', antwoordde Naness. ''Ik heb hele bejaarde
ouders, die zwak zijn en niets voor zichzelf kunnen doen. Elke dag bezoek ik hun, ik was en kleed hun en geef hun te
eten''. Rabbi Jehosjoea kuste Naness op zijn voorhoofd en zei, ''In dat geval, beschouw ik mezelf gelukkig, om je
partner te zijn in Gan Eden!''.
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En Joseef spande zijn wagen aan en trok naar Gosjen, zijn vader Israël tegemoet. Toen hij
hem ontmoette, viel hij hem om de hals en weende geruime tijd aan zijn hals.
(Gen 46:29 NBG)
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