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NIEUWS
CHANOEKA

Baruch Aatah Adonai Elohenu Melech Ha’olam
Gezegend bent U, Heer onze God, Koning van het universum

בָּ רּוְך אַ תָּ ה יְ ָּי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּם

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

אֲ שֶ ר קִ ְדשָּ נּו ְב ִמצְ ֹותָּ יו וְ צִ ּוָּנּו לְ הַ ְדלִ יק נֵר שֶׁ ל ֲחנֻכָּה

Baruch Aatah Adonai Elohenu Melech Ha’olam
Gezegend bent U, Heer onze God, Koning van het universum.

בָּ רּוְך אַ תָּ ה יְ ָּי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּם

She’asah nisim leavoténu bayamim hahem bazman
hazeh.
Die voorzag in wonderen voor onze voorvaderen in hun
dagen in dit siezoen (tijd).

שֶ עָּ שָּ ה נִ ִסים לַאֲבֹותֵ ינּו בַ י ִָּמים הָּ הֵ ם בַ זְמַ ן הַ זֶה

GLOBAL MISSION DIRECTEUREN SAMENKOMST
Onze nieuwsbrief wordt uitgegeven door Richard Elofer,
Directeur van de Wereld Joods Adventistisch
Vriendschapscentrum, een van de Global Mission Centra,
waarvan het Kantoor van Adventist Mission bij ve General
Conference van de Zevende-dag Adventisten de gastheer is.
Deze centra zijn toegewijd om dialoog tot stand te brengen en
Jesjoea te delen met niet-Christen groepen, zoals Moslims,
Boedisten, Hindoes, Post-modernen en Seculiere mensen, die
wonen in grote steden. Meer informatie over deze Global
Mission
Centra
is
beschikbaar
op;
https://www.globalmissioncenters.org/home
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MISSIE 360 TIJDSCHRIFT

Het Kantoor van de Advent Mission
geeft een Mission tijdschrift uit, genaamd,
“Mission 360°.
Dit tijdschrift bevat veel artikelen
over de Missie, interviews van mensen
in het veld en enkele advertenties
van Missie belang. Dit tijdschrift is
beschikbaar online op:
https://issuu.com/search?q=mission%20360
Het nummer van December presenteert de nieuwe boeken
uitgegeven door Richard Elofer over Genesis and Exodus

.

Elk jaar komen de directeuren van deze Global Mission Centra
samen met enkele van de stafmedewerkers van de General
Conference van de Zevende-dag Adventisten en missiologist
van over de hele wereld. Dit jaar zou de samenkomst zijn in
Tokio, Japan, echter met de huidige pandemie Covid19, wordt
het georganiseerd als een virtuele ontmoeting via Zoom, elke
morgen van 7 tot en met 10 December-----dit betekent
komende week. Het doel van deze ontmoetingen is om
verslagen te horen van de Directeuren van deze Centra, om
te delen in de missie en voor deze bedieningen te bidden. Een
van de belangrijke taken van deze ontmoeting is om voor te
bereiden voor de General Conference Global Mission Issues
Commitee, dat gehouden zal worden op 6 en 7 April2021.
Laten we bidden voor deze ontmoetingen, die belangrijk zijn
voor de toekomst van onze Vriendschapsbediening.
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וַיִּ ְׁׁשלַ ח
Wajislach Bij zijn terugkeer naar huis, stuurt Ja’akov engelachtige boodschappers om z'n broer te sussen. De boodschappers
keren terug, en zeggen Ja’akov, dat Eesaw/Esau met een leger van 400, nadert. Ja’akov neemt strategische
voorzorgsmaatregelen en verdeelt de kampen, en hij bidt voor assistentie en stuurt zijn eerbetoon, om Esau te sussen. Die nacht
is Ja’akov alleen en worstelt met de Engel van Esau. Ja’akov overwint, maar houdt er een verwonde pees, in zijn dij, aan over(dat
is de reden waarom het verboden is, om de heupzenuw van een koosjer dier te eten), De Engel vertelt hem dat zijn naam in de
toekomst Israël zal zijn, dat symboliseert zijn overwinning op de mens(Lavan) en het bovennatuurlijke(de engel). Ja’akov en Esau
ontmoeten elkaar en worden herenigd, maar Ja’akov nog steeds bang voor zijn broer, wijst het aanbod van Esau af, om samen te
wonen. Sjechem, een Kanaanitische prins ontvoert en onteert Dina, dochter van Ja’akov. In ruil voor de hand van Dina, stellen de
prins en zijn vader voor, dat Ja’akov en zijn familie onder elkaar trouwen en genieten van de vruchten van de welvaart van Kanaän.
Ja’akov's zonen misleiden Sjechem en zijn vader met een zogenaamde overeenkomst; ze bepalen, dat alle mannen van de stad,
briet mila moeten ondergaan. Sjimon en Levie, twee broers van Dina gaan de stad binnen en executeren alle mannen, die door
hun besnijdenis verzwakt waren. Deze aktie wordt gerechtvaardigd, door de stilzwijgende medeplichtigheid van de stad, in de
ontvoering van hun zuster. G-d gebied Ja’akov, om naar Bet-El te gaan en een altaar te bouwen. De dienstvrouw van zijn moeder
Rivka, Debora overlijdt en wordt vlakbij Bet-El begraven. G-d verschijnt nogmaals aan Ja’akov, zegent hem en verandert zijn naam
in Israël. Onderweg bevalt Rachel van Binjamien, de twaalfde van de stammen van Israël. Zij overlijdt tijdens het baren en wordt
begraven op de weg van Betlechem. Ja’akov bouwt een monument voor haar. Jitschak overlijdt op 180 jarige leeftijd en wordt door
zijn zonen begraven. De parasja eindigt met een opsomming van de afstammelingen van Esau
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Toen liep Eesaw hem tegemoet, en nam hem
in den arm, en viel hem aan den hals, en
kuste hem; en zij weenden. (Gen 33:4 )

JA’AKOV EN SJABBAT
De Joodse traditie heeft in de ontmoeting tussen Ja’akov en
Eesaw een teken gezien, dat Ja’akov de Sjabbat in zijn tijd
hield. Eesaw stelde voor, dat hij en Ja’akov samen zouden
reizen: ‘’Eesaw zei: ‘Laten wij opbreken en verdergaan, en ik
zal met je meegaan’’’, (Genesis 33:12). Ja’akov ging echter niet
akkoord met dit voorstel en antwoordde, ‘’Mijn heer weet dat de
kinderen zwak zijn, en dat ik zogend kleinvee en zogende
runderen bij mij heb; als men die maar één dag opjaagt, zal al
het kleinvee sterven. Laat mijn heer toch vóór zijn dienaar
uitgaan; ‘Ik wil op mijn gemak verdergaan, naar de gang van
het vee’’’, (Genesis 33:13-14). Maar Ja’akov’s antwoord was
vreemd, hij weigerde!. Waarom accepteerde Ja’akov, Eesaw’s
aanbod niet, om hem te vergezellen en samen te reizen?.
Ja’akov’s antwoord was; ’Indien ze voor zelfs maar een dag
hard worden vooruitgeduwd, zal de gehele kudde sterven’’,
maar het was niet de suggestie van Eesaw. Het Joodse
antwoord op deze vraag is; Ja’akov hield strikt de Sjabbat,

terwijl Eesaw, die zich niet bekommerde om zijn vader en
grootvader’s onderwijs, de Sjabbat niet hield. Dus Eesaw
was van plan om met het hele leger op Sabbat te reizen,
terwijl Ja’akov niet zou reizen, maar zou rusten en Hasjeem
aanbidden. Dus, als hij accepteerde om te reizen met
Eesaw, dan zou hij te snel moeten gaan op de eerste dag
van de week. Hij zou de reis van twee dagen op één dag
moeten doen om Eesaw in te halen, die op Sjabbat zou
blijven doorreizen. Dit is te verklaren uit het feit, dat Ja’akov
''een dag'', Jom Echad, snel zou moeten reizen, wat
Ja’akov’s uitdrukking was om zondag, de eerste dag van de
week aan te duiden.
Er is nog een andere manier waarop de tekst zegt, dat
Ja’akov niet van plan was om met zijn broer Eesaw te
reizen: hoewel Eesaw voorstelde om Ja’akov te
beschermen, weigerde hij. ‘’Toen zei Eesaw: ‘Laat mij toch
enkelen uit het volk die bij mij zijn, bij je plaatsen’. Maar hij
zei: ‘Waarom is dat nodig?. Laat mij genade vinden in de
ogen van mijn heer’’’, (Genesis 33:15).
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De bescherming van Ja’akov en zijn familie was in handen van
Hasjeem, niet van een leger. Na deze dialoog vertrok Eesaw;
‘’Dus ging Eesaw die dag weer zijns weegs, naar Seïr’’, (Gen
33:16). Vervolgens zien we, dat Ja’akov niet wilde dat zijn
familie onder de invloed van Eesaw was, en dus ging hij niet
met hem mee naar Seir, maar ging hij een andere weg, ‘’Maar
Ja’akov trok naar Soekkot. En hij bouwde een huis voor zichzelf
en maakte hutten voor zijn vee. Daarom gaf hij die plaats de
naam Soekkot’’, (Genesis 33:17).
Het is heel belangrijk om voorzichtig te zijn onder welke invloed
we onszelf en onze kinderen plaatsen, vooral in deze tijden
waarin corruptie en immoraliteit overal voorkomt.
Door deze eenvoudige verzen begrijpen we waarom Ja’akov
erin geslaagd is om zijn hele familie te laten geloven en
vertrouwen te hebben in Hasjeem, en alle twaalf zonen van
Ja’akov volgden het pad van Avraham, Jitschak en Ja’akov, en
werden de hoofden van de stammen van Bnee Jisrael.

JA’AKOV KOMT VEILIG EN WEL AAN
Het is interessant dat de Tora bevestigt dat Ja’ akov met
Sjalem of in Sjalom op zijn bestemming is aangekomen... : “Ja’
akov kwam op zijn tocht uit Paddan-Aram behouden bij de stad
Sichem, in het land Kanaän en sloeg zijn legerplaats ten oosten
van de stad op.” (Genesis 33:18). We geven de voorkeur aan
de originele vertaling van het woord Sjalem, dat afkomstig is
van dezelfde stam als Sjalom, maar hier in deze uitspraak
“heel” “geheel” of “ algeheel” betekent. Ja’akov kwam van
Paddan-Aram, het land van Lavan. Hij woonde er ongeveer
twintig jaar. Lavan had Ja’akov kunnen beïnvloeden wat betreft
zijn manier van leven, zijn manier van kleden, de manier
waarop hij sprak ene zelfs zijn taal. Hij had zich kunnen laten
verleiden om “modern” te zijn voor zijn tijd. Maar Ja’akov
weigerde zich te laten beïnvloeden, hij kwam terug naar het
beloofde land zoals hij het verlaten had: “volledig” en
“compleet”. Hij had het Hebreeuws niet opgegeven als zijn taal,
hij had zijn Hebreeuwse/ Hebreeuwse kleren behouden en zijn
manier van leven als een kind van Hasjeem. Als gevolg
daarvan was zijn levensstijl zeer afwijkend van de heidense
levenswijze van zijn broers.

JA’AKOV KEERT TERUG NAAR BEET- EL
God verschijnt opnieuw voor Ja’akov en bevestigt, dat het
verbond nog steeds van kracht is, ondanks het gedrag van
Simon en Levi, “Dan zei Hasjeem tot Ja’akov: Sta op, trek op
naar Beet-El en woon daar en maak daar een altaar voor
Hasjeem die voor u verschenen is toen u wegliep voor uw broer
Eesaw”, (Genesis 35:1).

Voor Ja’akov was dit een tijd om zijn familie opnieuw aan
Hasjeem te wijden en om zijn huishouden te reinigen van de
invloeden van het land van zijn schoonvader. ““Toen zei
Ja’akov tot zijn huisgezin en tot allen die bij hem waren:
verwijdert de buitenlandse goden die in uw midden zijn en
reinigt uzelf en wissel uw mantels. Laten we opstaan en naar
Beet- El optrekken zodat ik daar een altaar kan maken voor
Hasjeem die mij geantwoord heeft op de dag van mijn
benauwdheid, doordat hij bewezen heeft met mij te gaan op
de weg die ik gegaan ben”, (Genesis 35:2-3). Deze
veranderingen werden door iedereen geaccepteerd zelfs het
opgeven van hun sieraden, “Dus gaven ze aan Ja’akov alle
buitenlandse goden die in hun handen waren en de
oorringen die in hun oren waren en Ja’akov verborg ze onder
de eikenboom die dichtbij Sichem stond”, (Genesis 35:4).
Sieraden kunnen mooi zijn, maar het is altijd een verleiding
tot afgoderij, zelfs in onze tijd. Ook al buigen we niet meer
voor sieraden, ze kunnen nog steeds onze aandacht en
genegenheid trekken en ons een vals gevoel van veiligheid
geven, waardoor ze ons ver weg leiden van Hasjeem , die de
enige is die we kunnen vertrouwen voor onze veiligheid en
toekomst.

JA’AKOV’S ALTAAR
In Beet-El bouwde Ja’akov een nieuw altaar en terwijl hij
Hasjeem met zijn hele familie aanbad, kwam Hasjeem weer
naar hem toe: ‘’En Hasjeem verscheen opnieuw aan Ja’akov,
nadat hij uit Paddan-Aram gekomen was, en Hij zegende
hem. Hasjeem zei toen tegen hem:
‘Uw naam is Ja’akov,
maar uw naam zal voortaan niet meer Ja’akov luiden, maar
Jisraeel zal uw naam zijn’, en Hij gaf hem de naam Jisraeel .
Verder zei Hasjeem tegen hem: ‘Ik ben El, Sjaddai . Wees
vruchtbaar en word talrijk. Een volk, ja, een menigte van
volken zal uit u ontstaan; koningen zullen uit uw lichaam
voortkomen. Dit land, dat Ik Avraham en Jitschak gegeven
heb, dat zal Ik aan u geven; en aan uw nageslacht na u zal Ik
dit land geven’’’, (Genesis 35:9-12).
Na dit visioen ging Ja’akov verder met zijn aanbidding: ‘
En Ja’ ako zette een opgerichte steen ter plaatse, waar Hij
met hem gesproken had, een stenen zuil, en hij stortte een
plengoffer erover uit en goot er olie op. En Ja’akov noemde
de plaats, waar Hasjeem met hem gesproken had, Beet-El.
(Gen 35:14-15)
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Ja’akov’s leven was niet gemakkelijk. Vanaf het moment, dat
hij het huis van zijn ouders verliet en in ballingschap ging, leed
hij, ook al was hij gezegend en genoot hij van een groot gezin.
De parasja van deze week, Wajisjlach bevat het overlijden van
Ja’akov’s geliefde vrouw,
‘’Zij braken op uit Beet-El. Toen zij nog maar een kleine afstand
af hoefden te leggen om bij Efrath te komen, baarde Rachel,
en zij had het zwaar tijdens het baren. En het gebeurde, toen
zij het zo zwaar had tijdens het baren, dat de vroedvrouw tegen
haar zei: ‘Wees niet bevreesd, want ook deze keer hebt u een
zoon!’.
En het gebeurde, toen haar ziel het lichaam verliet, want zij
stierf, dat zij hem de naam Ben-oni gaf. Zijn vader gaf hem
echter de naam Benjamin.
Zo stierf Rachel en zij werd begraven langs de weg naar
Efrath, dit is het tegenwoordige Bethlehem. Ja’ akov richtte
toen een gedenkteken op boven haar graf. Dat gedenkteken
op het graf van Rachel staat er tot op deze dag’’, (Genesis
35:16-20).
Rachel was volgens de Joodse traditie slechts 36 jaar oud op
dat moment. Tot op de dag van vandaag kan men inderdaad
de site bezoeken langs de kant van de weg, vlakbij Betlehem,
niet ver van Jeruzalem, waar Rachel begraven ligt.

DOOD VAN JITSCHAK
Het einde van hoofdstuk 35 en hoofdstuk 36 geven ons de
genealogie van Ja’akov en Eesaw, en hoe beide gezegend
zijn. De tekst vertelt ons nog twee dingen over deze broers:
Ten eerste verzoenden Ja’akov en Eesaw zich en leefden in
vrede. Er wordt ons verteld, dat ze allebei hebben
deelgenomen aan de begrafenis van Jitschak in de grot van
Machpelah: “Nu waren Jitschak dagen 180 jaar. Toen blies
Jitschak zijn laatste adem uit en stierf, en hij werd verzameld
bij zijn volken, oud en vol dagen. Daarom begroeven zijn zonen
Eesaw en Ja’akov hem”, (Genesis 35:28-29).
Het tweede punt is dat Eesaw de wil van Avraham begreep:
“Nu gaf Avraham alles wat hij had aan Jitschak, maar aan de
zonen van Avraham's bijvrouwen had Avraham geschenken
gegeven en ze weggestuurd van zijn zoon Jitschak terwijl hij
nog leefde, oostwaarts naar het land van het oosten”, (Genesis
25:5-6). In overeenstemming met deze instructie verplaatste
Eesaw zijn familie en stam, en ze vestigden zich ten zuidoosten
van de Dode Zee: "Nu nam Eesaw zijn vrouwen, zijn zonen,
zijn dochters en alle mensen van zijn huishouden, evenals zijn
vee, al zijn vee en al zijn bezittingen die hij had verworven in
het land Kanaän, en ging naar een land weg van zijn broer
Ja’akov. Want hun bezittingen waren te talrijk om samen te
wonen, en het land waar ze woonden was niet in staat hen te
onderhouden vanwege hun vee. Dus Eesav woonde in de berg
Seir (Eesaw is Edom)”, (Genesis 36:6-8).

Dina, de dochter van Lea, die zij
Ja’ akov gebaard had, ging eens uit om de
dochters des lands te bezoeken. Toen zag haar
Sichem, de zoon van de Chiwwiet Hemor, de
vorst des lands, en hij nam haar en lag bij haar
en verkrachtte haar.
(Gen 34:1-2 )
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HAFTARA Obadiah 1; 1-21
We lezen verder over het conflict tussen Ja’akov en Eesaw, “Toen sloeg Ja’akov zijn ogen op en zag, en zie, daar kwam Eesaw,
met vierhonderd man bij zich. Hij verdeelde zijn kinderen over Lea, Rachel en zijn beide slavinnen”, (Genesis 33: 1).
In de Haftara gaat het boek Obadiah over de Edomieten en de Israëlieten. Eesaw en Ja’akov zijn in conflict met elkaar vanaf
het moment, dat ze verwekt zijn in de moederschoot, ‘’De kinderen stooten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: ‘Als dit zo
is, waarom overkomt mij dit?’", (Genesis 25: 21-23, HSV). Volgens de Joodse traditie was Obadiah een Edomiet, wat betekent
dat hij een afstammeling was van Eesaw, de vader van de Edomieten. Echter Obdaja bekeerde zich tot de G-d van Israël
(Sanhedrin 39b).
Obadiah werd de beheerder van de landgoederen van koning Achab. En toen koningin Izabel, Achab’s vrouw alle profeten van
God probeerde te vermoorden, verborg Obdaja honderd van hen in een grot en ondersteunde hen gedurende de tijd van het
koninklijk edict (zie 1Koningen 18).
Rashi en Radak bevestigen, dat Obadiah werd beloond voor zijn heldhaftige daad met de gave van profetie. Dit betekent, dat
God geen onderscheid maakt tussen etniciteiten. Sommigen zouden kunnen zeggen, dat God de “Roeach Hanevua “ (Geest
van Profetie), alleen aan Joden voorbehield, maar dat is niet correct. Mensen uit elke natie konden naar God komen en alle
zegeningen ontvangen die hij aan Israël had beloofd, zelfs de meest spirituele geschenken. De eerste profetie van Obadiah ging
over zijn eigen volk, de Edomieten. “Het visioen van Obadiah. Zo zegt HaSjeem Elohiem over Edom: een bericht hebben wij
gehoord van Hasjeem – ‘’’, (Obadiah 1: 1, HSV). Een zeer sterke profetie tegen Edom en hun voorvader Eesaw. "Zie, ik heb u
klein gemaakt onder de heidenvolken; diep veracht wordt u’’, (2). Wat zijn de verwijten van G-d, en waarom spreekt God harde
woorden tegen Edom: “De overmoed van uw hart heeft u bedrogen’’, (3). Arrogantie en trots waren de zonden van Edom, maar
deze arrogantie is gericht tegen G-d, wanneer Edom zegt: 'Wie zal mij naar de aarde brengen?'. Dit betekent, dat hij over de
hemel wil regerem, hij wil de plaats de plaats innemen waar G-d is, en hij is zo zeker, dat hij vergeet dat hij gewoon een mens
is en in een seconde kan G-d hem neerhalen tot niets. Hij kan niet schuilen -----waar deze mensen ook heen gaan, de Heer zal
ze vinden, (4). Laten we niet vergeten, wat er in de geschiedenis is gebeurd, hoewel God heel duidelijk tot Eesaw en zijn
nakomelingen sprak, en hen liet zien waarom Ja’akov werd gekozen en niet Eesaw. De Edomieten hadden tijd om zich te
bekeren en terug te keren naar de God van hun vader Avraham, Jitschak en Ja’akov, maar dat deden ze niet.
1. De weigering van Edom om Israël toe te staan hun grondgebied te doorkruizen op weg naar Kanaän, (Numeri 20: 14-21).
2. Doeg, de Edomiet zweerde samen tegen David voor Saul die op een missie was om hem te vernietigen, (1 Samuël 21; 22).
3. De Edomieten en de Ismaëlieten sloten aan bij een bondgenoot tegen Israël, (Psalm 83).
4. Edom, Moab en Ammon werden bondgenoten tegen koning Josafat en de inwoners van Jeruzalem, (2 Kronieken 20).
5. De Edomieten vielen Juda aan tijdens het bewind van koning Ahaz, (2 Kronieken 28:17).
6. De Edomieten ontheiligden Jeruzalem (en haar bewoners), door terwijl Jeruzalem werd neergehaald door de Chaldeeën,
(Obadiah 1: 10-16).
7. Haman, die samenzweerde om de Joden in ballingschap te doden in de tijd van Ester en Mordecai, was een Agagiet,
afstammeling van Agag, koning van Amalek, een andere afstammeling van Eesaw, (Zie Genesis 36:12; Esther 3: 5-6).
8. Herodes de Grote, die opdracht gaf tot de vernietiging van Bethlehem's jongens van twee jaar en jonger, (Mattheüs 2:16),
was de 2e zoon van Antipater de Idumees, en dus een afstammeling van de oude Edomieten.
Obadiah;s profetie voorspelde, dat Edom onteigend zou worden door dieven, rovers en andere naties, (5-6).
De Edomieten worden ervan beschuldigd aanwezig te zijn bij de verwoesting van de Heilige Stad van God, erbij staand en
toekijkend, (10-12). Ze stonden niet alleen toe te kijken, maar ze juichten en spraken trots terwijl de Jisraelieten in nood
verkeerden. Ibn Ezra citeerde deze tekst,
‘’Door uw geweld tegen uw broer Ja’akov zal de schaamte u bedekken en zult u voor altijd worden afgesneden", als verwijzing
naar de onderdrukking die de Edomieten het Joodse volk ten tijde van hun ballingschap, aan de hand van Nebukadnezar hebben
aangedaan. Radak, een andere geleerde onder de Joden, past deze tekst toe op de Romeinen die figuurlijk uit Edom afstamden,
de tweede tempel verwoestten en de Joden uit hun land verbanden, (13a). De Edomieten verheugden zich over de ramp van
Jisrael omdat ze het Beloofde Land voor zichzelf wilden innemen, (13b). Obadiah sluit af met een glorieus visioen van Hasjeem
en Zijn volk
_______________________________________________________________________________________________
APOSTOLISCHE GESCHRIFTEN Mattheus

26;36-42

De worsteling van Ja’akov met de engel van G-d die bijzondere nacht aan de rand van Jabok, herinnert ons aan de worsteling van Jesjoea
tijdens zijn laatste nacht in Gethsemane. Ja’akov had twijfels over de gevoelens en intenties van Eesaw jegens hem. Toen Eesaw hem met
zijn grote leger benaderde, had hij er niets tegen in te brengen. Als Eesaw wilde vechten, dan zou Ja’akov en zijn hele gezin zeker zijn
omgekomen. Om deze reden was de enige hulp die hij kon ontvangen afkomstig van G-d. Zodoende heeft Ja’akov zich afgezonderd van zijn
familie en zoals de bijbel tekst dat zegt: "alleen gelaten", om te bidden, zijn leven in ogenschouw te nemen en zijn zonden te belijden, en
gewoon te wachten op antwoord en bescherming van G-d.
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Jesjoea vocht op die nacht ook voor de toekomst van zijn leven. Hij kwam in de verleiding zijn lot te veranderen omdat hij wist, dat
het lijden van een vreselijke dood zijn lot was, maar accepteerde het onwillig. Om deze reden bad hij die nacht; "Mijn Vader indien
het mogelijk is laat deze beker aan mij voorbijgaan", (Mattheus 26:39). Deze beker was een beker van lijden, hij was terughoudend
om deze te drinken daarom zei hij; "indien het mogelijk is laat deze beker aan mij voorbijgaan", maar Jesjoea was gereed om de
wil van G-d en niet zijn eigen wil te accepteren, "doch niet gelijk ik wil maar gelijk Gij wilt", (Mattheus 26:39). Het geheim van
succes is gelegen in het feit, dat wij ondanks tegenslagen, onder alle omstandigheden de wil van G-d in ons leven accepteren. Gd weet als geen ander wat het beste is voor ons; ''doch niet gelijk ik wil maar gelijk Gij wilt", (Matteus 26:39).
Deze beker waaruit Jesjoea terughoudend was om te drinken, was goed bekend bij het Joodse volk in die periode van het lijden
van Jesjoea. Inderdaad, op de avond van Pesach, aan het einde van de voordracht van de Seder die Israël herinnert aan het lijden
van Israël in Egypte en hun wonderbaarlijke bevrijding, wanneer alles gezegd is, wanneer de laatste en vierde beker sap is gedeeld,
de hoofd van de familie schenkt nog een beker uit, een vijfde beker. Deze beker is niet erg bekend omdat niemand er uit drinkt.
Deze beker wordt door sommigen Elia’s beker genoemd, maar traditioneel is het de beker van de toorn van God. Daarom kan
niemand uit deze beker drinken, iedereen die uit deze beker zou drinken, zou Gods woede op hem aanvaarden. Jesjoea vierde
de seder met zijn discipelen, hij wist dat deze nacht de laatste zou zijn met de discipelen, na het drinken van de vier kopjes sap
met zijn talmidiem, gingen ze naar Gethsemane,
Jesjoea stuurde op drie na, Jakobus, Johannes en Petrus, al zijn discipelen weg, toen wilde hij alleen zijn om te bidden.
Zij waren de meest intieme talmidiem van Jesjoea, hij wist dat hij openhartig met hen kon zijn, hij kon bidden en hen vragen om
met hem te bidden, God hield van hen. De Almachtige had al een groot plan voor hun toekomst, als leiders van Gods volk, dus
God zou naar hun gebeden luisteren. Jesjoea vroeg hen om met hem te bidden, en toen ging hij een paar meter bij hen vandaan
om te bidden, 'En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende'', (Mattheüs 26:39).
Op dezelfde manier wilde Ja’akov Avinoe alleen zijn om tot zijn Vader in de hemel te bidden, hij stuurde zijn hele gezin vooruit en
bleef alleen achter. Jesjoea die alleen achterbleef zei tot zijn dicipelen; ''Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier en
waakt met Mij'', (Mattheüs 26:38), ‘’kijk met mij”, betekent “bid met mij”. Het was voor de discipelen niet mogelijk om deze nacht
wakker te blijven daarom zei Jesjoea, toen hij een paar minuten later terugkeerde en hen slapend aantrof; ''En Hij kwam tot de
discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: "Kunt gij dan niet een uur met Mij waken?. Waakt en bidt, opdat gij niet in
verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak", (Mattheüs 26:40-41).
Jesjoea maakte zijn verzoek duidelijk: "Waak en bid". De verzoeking was voor iedereen, voor Jesjoea die de beker van lijden en
Gods toorn weigerde, om gekroond te worden tot de koning van Israël, en voor de discipelen, om geen lijdende Messias te
aanvaarden terwijl ze wachten en een koning Messias verwachten, die plaats zou nemen op de troon van David. Jesjoea keerde
terug om te bidden en kwam daarna weer terug bij hun om hen alsnog slapende aan te treffen; ''Toen kwam Hij tot Zijn discipelen,
en zeide tot hen: ‘Slaapt nu voort en rust; ziet, de ure is nabij gekomen, en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen
der zondaren’", (Mattheüs 26:45).
Het is niet de tijd van de "zoon van David", om geopenbaard te worden, het is de "Zoon des mensen", de zoon van Jozef die moet
lijden voor de vergeving van Israël om zo de profetie van de zeventig weken van Daniël 9 te vervullen. Zoals Ja’akov de verzekering
van God ontving, dat hij gezegend en beschermd zal worden, ontving Jesjoea ook deze verzekering. Op dat moment was hij bereid
de beker van lijden te aanvaarden, die voor hem was bereid. En zijn laatste gebed in deze tuin was, “Mijn Vader! Indien deze
drinkbeker van Mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat Ik hem drinke, Uw wil geschiede!", (Mattheüs 26:42). Sommigen kunnen
verbaasd zijn over de vergelijking tussen Ja’akov en Jesjoea, omdat Ja’akov van Eesaw werd gered en daarna nog lang leefde,
terwijl Jesjoea de dag daarna stierf nadat hij werd gekruisigd door de Romeinen. In feite is deze vergelijking wel legitiem omdat
beiden in hun nacht hadden geleden, beiden hadden twijfels, beiden waren in afwachting van de bevestiging van G-d en beiden
ontvingen deze bevestiging. En in feite vervolgden beiden hun leven. We kennen het verhaal van Ja’akov, hij werd daadwerkelijk
gered uit de handen van Eesaw. Jesjoea was ook gered, het is waar, dat hij de dag erna stierf, op het moment van het offer van
het Paschalam. De Apostolische Geschriften leren ons dat hij werd herrezen. Shim'on, een van zijn naaste talmied bevestigt,
''Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jesjoea HaMasjiach, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren,
tot een levende hoop, door de opstanding van Jesjoea HaMasjiach uit de doden", (1 Petrus 1:3), een waarheid die fundamenteel
en aan de grondslag is van de kehilah van Jesjoea, om deze reden, reflecteerde Rabbijn Sja’oel over de missie van Jesjoea als
Masjiach, terwijl sommigen twijfelden aan de opstanding, en zei, En indien Masjiach niet is opgewekt, dan is immers onze prediking
zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. (1Co 15:14)
“And if Messiah has not been raised, then our proclaiming is meaningless and your faith also is meaningless”, (1 Corinthiers 15:14).
Waarom een opstanding, ten eerste omdat er geen onsterfelijke ziel is, we zijn dood of levend, en levend zijn betekent een lichaam
hebben. We hebben geen ziel, maar we zijn een ziel, om zijn missie voort te zetten, zou Jesjoea herrezen moeten worden, hij had
geen onsterfelijke ziel die zijn missie voortzet zonder in een lichaam te zijn. Daarom zei Rabbijn Sja’oel opnieuw:
"Jesjoea HaMasjiach is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor
ons bidt", (Romeinen 8:34).,
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Jesjoea was naar de aarde gekomen om ons van onze zonden te redden, volgens de profeet Daniël werd een profetie gegeven;
"om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige
gerechtigheid aan te brengen, om het gezicht, en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven",
(Daniël 9:24). Deze profetie van de zeventig jaar wijst rechtstreeks naar de tijd van Jesjoea, de tijd van zijn inzegening en zijn
dood. Moge we allemaal binnengaan in het voordeel van zijn dood voor vergiffenis en verlossing.
_____________________________________________________________________________________________________

INSPIRATIE HOEK
Jacob had door ervaring geleerd, dat God genadig is, en nu verliet hij zich op diens genade. Hij verwees naar zijne boetvaardigheid
over zijn zonde, en smeekte om uitredding. Met het oog op zijn afgelegde levensbaan kon hij niets anders dan wanhopen; maar
hij klemde zich aan de Engel, en smeekte met een hartverscheurend geween, totdat zijne bede verhoord werd. Eenzelfde ervaring
zal Gods volk doormaken in hun laatste worstelstrijd tegen de boze machten. God zal hun geloof op de proef stellen, ten einde te
zien of zij volharden en Zijn macht ter hun redding ook in twijfel zullen trekken. Satan trachten hen angst aan te jagen met de
gedachte, dat zij hopeloos verloren zijn; dat hun zonden te groot zijn om vergiffenis verkrijgen is. Ook zullen hun tekortkomingen
zwaar op hen drukken, en de hoop zal hun bezinken, wanneer zij op het verleden terugzien. Maar denkend aan de grootheid van
Gods genade en hun eigen oprechte bekering, zullen zij pleiten op de beloften, die Christus de hulpelozen en boetvaardige
zondaar toegezegd heeft. Evenmin zal hun geloof ophouden, al worden de gebeden niet onmiddellijk beantwoord. Zij zullen
vasthouden aan Gods sterkte, zoals Jakob gedaan heeft met de Engel, en de taal van hun zielen zal zijn: “Ik zal U niet laten gaan,
tenzij dat Gij mij zegent”, (PeP 190, 191)
______________________________________________________________________________________________________

VERTELINGEN EN TRADITIE
DAGELIJKS BIDDEN
Een koning had een enig kind van wie hij veel hield. Elke dag kwam hij naar zijn vader voor zijn dagvergoeding. Zelfs toen de
prins ouder werd en alleen woonde, bezocht hij zijn vader elke dag om zijn dagvergoeding te ontvangen. Op een dag zei de
zoon tegen zijn vader: “Waarom zou ik je elke dag lastig vallen?.
Zou het niet makkelijker zijn als je me in één keer een maandvergoeding zou geven?”.
De vader was het ermee eens en als gevolg daarvan kwam de zoon een keer per maand. Uiteindelijk vroeg de zoon zijn vader
om hem de volledige toelage te geven voor het hele jaar. Toen het jaar voorbij was, zei zijn vader: "Vanaf nu zal ik je alweer
dagelijks
je
vergoeding
geven
(oftewel
dagelijks
in
je
behoeften
voorzien)".
Toen de zoon protesteerde, legde de vader hem uit, ‘’Je moet begrijpen, dat het er geen groter plezier voor mij is, dan om je
elke keer te zien en met je te praten. Toen je me elke dag nodig had, kwam je elke dag bij me, maar zodra ik eenmaal per
maand of eenmaal per jaar in je behoeften voorzag, vergat je me helemaal tot de volgende keer, dat je iets nodig had. Het is
voor ons allebei beter als je elke dag komt!’’.
Hetzelfde geldt voor onze gebeden. Drie keer per dag bidden plaatst ons zoveel meer in de aanwezigheid van God en er is
geen groter plezier voor God en voor ons, dan in elkaar’s aanwezigheid te zijn.
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Kids Parasja

Zo bleef Jakob alleen achter. En een man worstelde met hem, totdat de dag
aanbrak. (Gen 32:24 NBG)
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