Joods Messiaanse Gemeente '' Beit Nitzachon ''

Parashat:

 עקבEkev – Omdat

'De volheid van de goijim'

Parashat Shevoea – Wekelijkse Schriftlezing
Torah: D'varim/Deuteronomium 7:12 – 11:25
Haftarah: Jesjajahoe/Jesaja 49:14-26 – 50:11, 51:1-3
B'rit haChadashah: Mattay/Mattheüs 4:1-11; Ja'akov/Jacobus 5:7-11
''Maar ik zeg: "Zijn ze gestruikeld omdat ze moesten vallen?" Dat nooit! Maar door hun struikeling,
kregen de natiën redding om [hun] jaloezie [op te wekken].En als hun struikeling rijkdom voor de wereld
was, en hun veroordeling rijkdom voor de natiën, hoeveel zal hun volheid dan zijn?''
(Roemaije/Roemeinen 11:11-12 – Aramees)

1.Inleiding

De parashat van deze week begint met een zegen die HaShem de b'nee Jisraeel beloofd als
gevolg van hun gehoorzaamheid aan de voorschriften van HaShem. Door gehoorzaam te
zijn aan de rechtsbepalingen van HaShem – wordt heel Jisraeel gezegend boven alle andere
volkeren:
''Wanneer u aan deze (  משפטיםMishpatim) rechtsbepalingen gehoor geeft en ze nauwgezet volbrengt, dan zal
HaShem Eloheinoe zich houden aan het verbond en u genade bewijzen zoals Hij uw vaderen onder ede gezworen heeft.
Hij zal u liefhebben, zegenen en talrijk maken. Zegenen zal Hij de vrucht van uw schoot en de vrucht van uw grond,
uw koren, most en olie, de worp van uw runderen en de aanwas van uw kleinvee, op de grond die Hij uw vaderen onder
ede beloofd heeft. Gezegend zult u zijn boven kol haAmim (alle volken). Geen man of vrouw zal bij u onvruchtbaar zijn,
en ook uw vee niet. HaShem zal u behoeden voor alle ziekten en alle verschrikkelijke kwalen van Egypte die u hebt
meegemaakt. Hij zal die niet over u laten komen, maar over uw vijanden. U zult alle volken vernietigen die HaShem
Eloheinoe aan u uitlevert. U mag geen medelijden met hen hebben en u mag hun goden niet vereren, want dat zou uw
ondergang zijn.'' (D'varim/Deuteronomium 7:12-16)

Het feit dat Jisraeel de status van HaShem heeft ontvangen om meer gezegend te zijn dan
alle andere volkeren heeft in de geschiedenis regelmatig stof doen opwaaien. Jaloezie en
verschillende vormen van antisemitisme zijn hier goede voorbeelden van. Wat houdt deze
zegen van HaShem in? En wat zegt deze zegen over de Mashiach? Het antwoord is alles!
Commentaar van Rashi speculeert dat de zegen van HaShem verscholen zit in het houden
van de kleinste geboden. Hij wil hiermee aanduiden dat als wij ons houden aan de
kleinste (onbenulligste) geboden wij de  משפטיםmishpatim van Hashem erg serieus
nemen.'' Indien gij naar de lichtere geboden die mensen dikwijls de voeten (  )עקבtreden, zult
luisteren, enz.., dan zal Hij zijne belofte aan u vervullen.''*1 De woorden  עקבekev en משפטים
mishpatim zijn twee belangrijke woorden in deze context.  עקבekev is afgeleid van het
woord  עקבakev wat een hiel betekent. Het woord  משפטיםmishpatim betekent
rechtsbepalingen.
Bronvermelding
1. Rashie's Pentateuch commentaar, D'varim, A.S Onderwijzer, pagina 88
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Deze rechtbepalingen gaan over de bepalingen die HaShem heeft bepaald als wij zijn
Torah overtreden of gehoorzamen. Bereshit/Genesis 25:25 -26 geeft ons een hint om het
woord  עקבakev nog dieper te begrijpen.
ויצא הראשון אדמוני כלו כאדרת שער ויקראו שמו עשו
ואחרי־כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו ויקרא שמו יעקב ויצחק בן־ששים שנה בלדת אתם

''De eerste die tevoorschijn kwam was rossig en van top tot teen zo behaard als een mantel; hij kreeg de naam Esav. Na
hem kwam zijn broer tevoorschijn. Hij hield met zijn hand (Ba'Akev  )בעקבde hiel van Esav vast; om die reden kreeg
hij de naam ( )יעקבJa'akov.''

Ja'akov die de (akav) hiel van zijn broer behield ontving de zegen en het eerstgeboorte recht. Door deze daad ontvangt hij de naam ( יעקבJa'akov). In zijn naam zit het woord
akev (hiel) verscholen. Het grijpen van de hiel is de zegen! Wij moeten streven naar de
beloften van HaShem en deze beloften niet loslaten (zoals Ja'akov avienoe dit deed). Dit
geldt ook zo voor de  משפטיםmishpatim rechtsbepalingen van HaShem. Als wij ernaar
streven zijn Torah te onderhouden (ook de lichte geboden) dan zal Hij ons door zijn
rechtsbepaling een goed oordeel kunnen geven. Wat Hij bepaald heeft dat staat vast!
De kern van de belofte van HaShem aan de b'nee Jisraeel is verbonden aan Mashiach.
Toen Ja'akov de akev (hiel) van Esav beetgreep pakte hij de hiel van de belofte namelijk –
de komst van Mashiach. De hiel is het houvast namelijk de naam van Ja'akov is gebouwd uit
het woord  יעקבakev de letter ( יJod) blijft dan over. Als de letter ( יJod) voegt bij de naam
( עשוEsav) krijg je het woord ( עשויAsoei ) wat 'passend, aansluitend, en gemaakt betekent.
Asoei komt van het woord שה
ׂ ׂ( עAshah) wat volbrengen' doen of maken betekent. Het
vastgrijpen van de hiel van Esav lijkt in dat opzicht een diepere handeling geweest te zijn
dan het grijpen naar het eerstgeboorterecht. Ja'akov greep naar het verbond die gesloten
was met Avraham en Jitzchak, dit verbond was compleet en zal alles volbrengen.
Opmerkelijk genoeg zijn de letters van het woord ( עשויAsoei) dezelfde letters als de van
de naam de Mashiach ( ישועYeshua). De letters van het woord ( עשויAsoei) zijn door
elkaar gehusseld en hebben om die reden een de hint van de naam van de Mashiach in
zich. In het boek Shemot kunnen wij nog een hint vinden aangaande het woord Asoei.
''Ga nu, roep de oudsten van Jisrael bijeen en zeg hun: “HaShem, Elohé (de G-d) van uw vaderen, is mij verschenen,
Elohé (de G-d) van Avraham, Jitchak en Ja'akov, met deze boodschap: Ik draag zorg voor u, want Ik zie wat men u in
Egypte ( שהעׂ ּשויheAsoei) aandoet.'' (Shemot/Exodus 3:16)

Hashem zag het lijden van de b'nee Jisraeel en trok het lot van zijn volk aan. Hij had Zijn
volk in de gaten gehouden en had alles gezien wat Mitzraijim (Egypte) de b'nee Jisraeel
had ( שהעׂ ּשויheAsoei) aangedaan. Vanwege het lijden van Zijn volk werden de b'nee
Jisraeel verlost door het bloed van een lam aan de deurposten. Het zien van het zware juk
die de b'nee Jisraeel moesten dragen brachten de beloften van het verbond bij Hashem
naar boven' dit was het verbond (  עקבakev ) waar Ja'akov naar greep. De naam van de
Mashiach is verbonden aan de hiel (akev) van de oudste broer – Esav. De zegen (Yeshua
haMashiach) kwam uit de b'nee Jisraeel waardoor de gehele wereld werd gezegend. Het
doel van de gehele Torah is verbonden aan haMashiach.
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''Want het doel van de Torah is de Meshicha tot rechtvaardigheid voor iedereen die gelooft.'' (Roemaje/Romeinen
10:4 – Aramees).

Esav die goijim (volkeren) heeft voortgebracht, en is tevens verbonden aan de zegen van
Ja'akov. Zijn zegen is echter niet groter als die van Ja'akov. De goijim (volkeren) zijn via
Jisraeel door Yeshua haMashiach gezegend, deze volgorde is de orde van Elohim.
Hij heeft op deze manier bepaald de mensheid te zegenen. Daarom is Jisraeel gezegend
boven alle volkeren! De goijim (Christenen) kregen via Yeshua de letter ( יjot) toegewezen,
zij hebben deze g-ddelijke toevoeging misbruikt door het te mengen met afgoderij. De
zegen van Jisraeel is altijd bestreden en de Mashiach is gaande de eeuwen 'door de gojim'
toegeëigend. Het beeld van ַ יׁשועYeshua is net als het woord ( עשויAsoei) door de goijim
door elkaar gehusseld. Als Jisraeel zich uitstrekt naar de hiel van de Mashiach dan zal zijn
verbond, Zijn volk en Zijn beeld hersteld worden. Een pijoet (religieuze poëzie) die in het
verleden met Jom Kippoer werdt gebeden 'en nog steeds te vinden is in oudere Jom
Kippoer Machzorim (gebedenboeken)' klinkt als volgt.
Mashiach onze Rechtvaardige is van ons weggehaald. Wij zijn in staat van bezwijking, want we hebben niemand om
ons op te rechtvaardigen. Dat onze schuld en ons verdriet op hem geplaatst zou worden. Hij is ontheiligd voor ons
verdriet. Hij heeft onze zonden op zijn schouder gedragen. Hij geeft vergeving van onze overtredingen, waardoor we
genezen worden, via zijn wonden en striemen. Dat hij voor eeuwig opnieuw wordt gecreëerd. Breng hem terug van de
heidenen van de berg Siër.*1 laat hem vrij. Dat hij gehoord mag worden op de berg van de Libanon. Dat we het voor een
tweede keer mogen horen, door de hand Yinon. (Messianic services for the festifals & Holydays, Dr. John Fisher,
'Oz M’lifnai B’reshit' pagina 71' )

De Rabbijnen spreken er regelmatig over dat Mashiach bij ( עשוEsav) te vinden is
(Masechet Sanhedrin). Rabbijnen zoals Ibn Ezra, Maimonides, en Abarbanel verklaren
allen dat Edom (Esav) en het Christendom beide uit dezelfde verwarring zijn ontstaan.
'' Hieruit kunnen we leren dat de profeet (Ovadjah) niet enkel profeteerde tegen het land Edom, welke in de omgeving
van het land Jisraeel ligt, maar ook tegen de mensen die ermee verbonden waren, en verspreid zijn over de gehele
wereld. Deze mensen zijn de Christenen in onze dagen, want zij zijn kinderen van Edom. '' (Abarbanel's
Commentaar op Ovadjah)

Esav is een beeld van het Christendom van die dagen. De joodse Mashiach werd net als
Joseef van gedaante en omgeving verwisseld. Hij werd onacceptabel gemaakt voor de
b'nee Jisraeel. Door het afsnijden van het verbond van Avraham' Jitschak en Ja'akov
werden mensen zoals Luther gedreven om de volgende uitspraken te doen:
'' Vurige, hoerende mensen zijn het, geen volk van van God , en hun grootspraak over afkomst, besnijdenis en wet
moeten worden gerekend als vuiligheid''.
Zij zijn vol van satans uitwerpselen ….. waarin ze zich wentelen als varkens. De synagoge is als een verontreinigde
bruid, ja, een onverbeterlijke hoer en een kwaadaardige immorele vrouw....''
''Als Ik een jood zou moeten dopen , dan zou ik hem meenemen naar de brug van de Elbe, een steen rond zijn nek
hangen en hem over de rand duwen met de woorden: Ik doop je in de naam van Abraham.''* 2
Voetnoten en bronvermeldingen
1. Siër is een berg in Edom en Edom (Esav) staat voor Rome (Christendom). 2. Wake up, Arno Lamm & Emile – Andre vanbeckevoort,
pagina 135 & 137
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Joseef heeft zich op het dieptepunt van de nood van zijn broeders geopenbaard. Zo zal
Yeshua Mashiach zich in het diepst van de nood aan zijn broeders openbaren. Het doel
van beide was om te verlossen! De verscholen identiteit wordt enkel door de b'nee Jisraeel
verwijderd, dit gebeurd door een ontmoeting tussen beide (Joseef en zijn broer – Yeshua
en de b'nee Jisraeel).
''Nu kon Joseef zich voor alle omstanders niet langer beheersen en hij riep uit: ‘Stuur iedereen weg.’ Zo was er niemand
meer bij, toen Joseef zich aan zijn broers bekendmaakte. Hij weende zo luid, dat de Egyptenaren het hoorden; ook in het
huis van de farao werd het bekend. Jozeef zei tegen zijn broers: ‘Ik ben Joseef. Maakt vader het nog goed?’ Maar zijn
broers konden geen woord uitbrengen, zo verschrikt waren zij. Jozeef echter zei tegen zijn broers: ‘Kom toch dichterbij.’
Toen ze dichterbij gekomen waren, zei hij: ‘Ik ben Joseef, de broer die jullie aan Egypte verkocht hebben. Je hoeft niet zo
terneergeslagen te zijn en jezelf niet meer te verwijten dat jullie mij hiernaartoe verkocht hebben, want Elohim heeft mij
voor jullie uit gezonden om jullie in leven te houden. Er heerst nu al twee jaar hongersnood in het land en er volgen
nog vijf jaren dat het ploegen geen oogst oplevert. Elohim heeft mij vooruit gezonden, om jullie voortbestaan op aarde te
verzekeren en om velen het leven te redden. Niet jullie hebben mij hier gebracht, maar Elohim zelf. Hij heeft mij tot een
vader voor de farao gemaakt, tot meester over heel zijn huis en tot heerser over heel Egypte. Ga snel naar mijn vader en
zeg hem: “Zo spreekt uw zoon Joseef: Elohim heeft mij aangesteld tot heer over heel Egypte; kom zonder uitstel naar mij
toe.'' (Bereshit/Genesis 45:1-9)

Hashem zal de b'nee Jisraeel verlossen tegen de opstandige goijim (volkeren):
''Dan trekt HaShem uit en bindt Hij de strijd aan tegen die volkeren, zoals Hij gedaan heeft op de dag dat Hij heeft
gestreden, op de dag van het handgemeen. Op die dag zal Hij zijn voeten op de Olijfberg zetten, die tegenover
Jeroeshalaijim ligt, aan de oostkant; dan splijt de Olijfberg in tweeën, van oost naar west, zodat er een geweldig dal
ontstaat; de ene helft van de berg wijkt noordwaarts, de andere helft zuidwaarts. Dan zult u het dal invluchten, tussen
mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal tot Atseel reiken. U zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de
aardbeving in de dagen van Oezia, de koning van Jehoedah. Dan zal HaShem mijn Elohim zijn intocht doen en zullen
alle heiligen met u zijn. Op die dag zal er geen licht, koude en vorst meer zijn; één dag zal er zijn, alleen aan HaShem
bekend, dat het dag noch nacht is, maar op het avonduur zal het licht worden.'' (Zecharjah/Zacharia 14:3-7)

Wij moeten Hashem vragen om de verlossing van kol Jisraeel (heel Jisraeel). Als wij oprecht
vragen dan zal Hij het geven, als Jisraeel wordt verlost dan wordt de gehele wereld
verlost.
''Vraag en het zal je gegeven worden, zoek en je zal vinden, klop en er zal je opengedaan worden. Wie vraagt zal
ontvangen, wie zoekt zal vinden en voor wie klopt zal worden opengedaan.'' (Mattay/Mattheüs 7:7-8)

2. De volheid van de goijim
De verlossing van kol Jisraeel is hetgeen wat wij op het oog moeten hebben, dit is het
volledige doel van HaShem. Rav Shaoel geeft ons een hint aangaande het mysterie van de
uiteindelijke verlossing van Jisraeel:
'' Want ik wil niet, broeders, dat u deze (  סודSod) verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven),
dat de verharding voor een deel over Jisraeel gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.
En alzo zal geheel Jisraël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Tsion komen en zal de goddeloosheden
afwenden van Ja'akov.'' (Romeihim.Romeinen 11: 25-27 – statenvertaling)

De verblinding van Jisraeel aangaande Yeshua de Mashiach zal verwijderd worden tot de
volheid van de goijim is ingegaan. De vraag die wij ons moeten stellen is: ' Is de volheid
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van de goijim reeds aangebroken ja of nee?' Als wij deze vraag beantwoord hebben dan
kunnen meer inzicht ontvangen in welke periode wij leven. Als wij weten in welke
periode wij leven kunnen wij ook beter inschatten hoe dicht wij bij de 2 de openbaring van
Yeshua haMashiach leven.
Het hebreeuwse woord  לצ קמ צקצת תוlemiktzatan betekent 'gedeeltelijk' en wordt in de
'delitzsch' hebreeuwse vertaling gebruikt om aan te duiden dat de verblinding van Jisraeel
een klein gedeelte van het volk inhield. Veel mensen uit Jisraeel geloofden in Yeshua in
die dagen (Jochanan/Johannes 12:42). Vandaag de dag zijn er vele die geloven (met hun
verstand) dat Yeshua de Mashiach is maar ze erkennen hem niet (door ervoor uit te
komen).
Wat betekent de term 'de volheid van de goijim' vanuit het perspectief van rav Shaoel?
Ten eerste Rav Shaoel was hebreeuws denkend want hij was een rabbi uit Jisraeel. Zijn
kennis haalde hij uit de Tanach, laten we kijken naar de woorden uit Bereshit 48.
וימאן אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי גם־הוא יהיה־לעם וגם־הוא יגדל ואולם אחיו הקטן יגדל
ממנו וזרעו יהיה מלא־הגוים
''Maar zijn vader weigerde en zei: ‘Ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal tot een volk
uitgroeien en groot worden, maar zijn jongere broer zal groter zijn dan hij, en zijn nageslacht
groeit uit tot een menigte volken.'' (Bereshit/Genesis 48:19)
( מלא־הגויםm'lo hagoijim) betekent een menigte (van de) volkeren (natiën). De volheid van
de goijim houd dus in dat er een grote menigte van goijim aanwezig moet zijn die in
Yeshua geloven. We zien dit heden ten dagen om ons heen gebeuren. Ook zien we
gebeuren dat er een grote menigte terug gaat naar de edele olijfboom (Jisraeel) en daarmee
Edom (Esav) verlaten. Er is daadwerkelijk een verschuiving bezig onder de goijim
' HaShem brengt hen terug naar de schaapskooi'. ( מלאm'lo) betekent 'een grote menigte'
dit houdt dus in dat niet ieder mens de El (G-d) van Jisraeel zullen aannemen door
Mashiach maar een grote hoeveelheid daarvan! Dit betekent dat wij niet kunnen bepalen
wanneer de volheid van de goijim is bereikt door te stellen dat alle volkeren onder het
gezag van Mashiach moeten staan. Rav Shaoel leert ons dat de grote menigte (m'lo
hagoijim) de Mashiach moet erkennen en dat de tijdelijke verblinding van Jisraeel om die
reden zal verwijderd worden.
'' Na dit zag ik een grote menigte, uit alle natiën, stammen, gemeenschappen en talen die voor de troon en voor het
Lam stonden. Ze waren gekleed met witte gewaden en hadden palmtakken in hun handen.'' (Geljana
d'Jochanan/Openbaring 7:9)

De goijim en de b'nee Jisraeel zullen samen voor de troon van HaShem verschijnen en één
volk vormen. HaShem wacht tot het moment dat er voldoende mensen uit de volkeren
geschreven staan in sefer hagaijim (boek des Levens)' dan zal kol Jisraeel hun Mashiach
(Yeshua) zien. Wij zijn nu in de dagen dat de volheid van de goijim (bijna) bereikt is. Er
zijn de afgelopen eeuw meer joden tot de volle openbaring van Yeshua gekomen dan al de
eeuwen daarvoor!
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Rav Shaoel spreekt in Romeinen 11:25 tot de goijim en geeft hen de (  סודsod) hint dat eerst
de grote menigte compleet moet zijn voordat de volledige verlossing voor Jisraeel zal
plaatsvinden. Hij geeft deze hint zodat de gelovigen uit de volkeren de b'nee Jisraeel niet
zouden afwijzen vanwege hun tijdelijke verblinding. De goijim zijn ingelijfd in de edele
olijfboom en niet andersom (Rom 11:11-26). Er zijn dus twee stappen die de goijim moeten
maken: 1. Er moet een grote menigte uit de volkeren de Elohim van Jisraeel aanvaarden, 2. De
grote menigte moet zich opnieuw verbinden (inlijven) in de edele olijfboom (Jisraeel). Als beide
elementen samen gaan komen dan zal de tijdelijke verblinding van Jisraeel verwijderd
worden en kunnen zij Yeshua haMashiach aanvaarden.
De goijim zullen na de terugkomst van Yeshua gezamenlijk optrekken naar Jeroeshalaijim
en correctie ontvangen van Melech haMashiach. Deze correctie zal worden uitgevoerd door
de b'nee Jisraeel die op dat moment één zijn met Mashiach en een heilig volk van kohanim
(priesters) zullen zijn (Shemot 19:5-6; Op 20:6). Jisraeel zal samen met Mashiach G-ddelijk
regeren over de goijim:
''Dan zullen vele volken en machtige volkeren komen
om in Jeroeshalaijim HaShem Tzevaot te zoeken
en zijn genade af te smeken.’
Zo spreekt HaShem Tzevaot: ‘In die dagen zullen tien mannen, afkomstig uit volkeren van allerlei talen, één Joodse
man bij de slip van zijn kleed vastgrijpen en tegen hem zeggen: “Met u willen wij meegaan, want wij hebben gehoord
dat Elohim met u is.” (Zecharjah/Zacharia 8:22-23)

De goijim en de b'nee Jisraeel zullen na de terugkomst van Mashiach beide een andere
taak hebben. De eeuwige taak van Jisraeel drukt zich uit in de taak van de kohén
(priester). In die dagen dat Yeshua als Koning regeert in Jeroeshalaijim is de taak van de
kohén niet de taak van de goijim. Zij zullen door de priestertaak van Jisraeel volledig
herstel ontvangen en volledig (in het geloof van Avraham) worden ingelijfd. De b'nee
Jisraeel zullen de goijim onderwijzen in de halacha van Mashiach. Gezamenlijk zullen de
goijim en de b'nee Jisraeel in die dagen HaShem aanbidden.
''En alle overlevenden van al de volkeren die tegen Jeroeshalaijim waren opgetrokken zullen dan ieder jaar naar
Jeroeshalaijim gaan om zich neer te buigen voor de koning, HaShem Tzevaot en om het Soekot te vieren.
(Zecharjah/Zacharia 14:16)

De aanbidders zullen de mensen uit de volkeren (goijim) zijn en de Kohanim (Priesters)
zullen de b'nee Jisraeel zijn. En samen zullen zij HaShem Tzevaot aanbidden. Met Soekot
worden er veel offers gebracht, dit is de taak van de b'nee Jisraeel. Maar de goijim zullen
zich voor HaShem Tzevaot neerbuigen. Samen zijn wij de ene nieuwe mens waar Rav
Shaoel over spreekt (Ef 2:13-15, 4:25).
''Zo zal Ik mijn (kavod) heerlijkheid tonen aan de (goijim) volken. Ze zullen allen het vonnis voelen dat Ik aan hen
voltrek, en mijn machtige hand, die op hen drukt. Vanaf die dag zal Jisraeel erkennen dat Ik HaShem ben, Eloheichem.
En de volken zullen erkennen dat Jisraël vanwege zijn eigen schuld in ballingschap is gegaan. Vanwege hun ontrouw
jegens Mij heb Ik mijn gelaat van hen afgewend en ze aan hun vijanden overgeleverd, zodat ze gevallen zijn door het
zwaard. Ze hebben gekregen wat ze voor hun onreinheid en hun zonden verdienden: Ik heb mijn gelaat van hen
afgewend. Maar,’ zo spreekt Adonai Hashem , ‘nu keer Ik het lot van Ja'aov ten goede, Ik ontferm mij over heel Jisraeel
en Ik ijver voor mijn heilige naam. Hun vernedering en de gevolgen van hun ontrouw zullen ze aanvaarden als ze op
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hun grond weer ongestoord leven zonder dat iemand hen opschrikt. Wanneer Ik hen terugvoer uit de volken en hen uit
de landen van hun vijanden bijeen breng, zal Ik in hen geheiligd worden voor de ogen van vele volkeren. Dan
zullen ze erkennen dat Ik HaShem ben, Eloheichem, die hen in ballingschap gevoerd heeft, maar hen ook bijeenbrengt op
hun grond zonder iemand achter te laten. Nooit meer wend Ik mijn gelaat af van Jisraeel, nu Ik mijn geest over hen heb
uitgestort – godsspraak van Adonai HaShem.’(Jechezkeel/Ezechiël 39: 21-29)

De tekst uit Jechezkeel spreek erg duidelijk over de climax van de volheid van de goijim.
Hij beschrijft het moment dat de goijim de volle menigte zullen bereiken waardoor de
ogen van kol Jisraeel geopend zullen worden. Eerst zal Jisraeel geoordeeld worden en
daarna de volkeren. Hashem toont genade voor het huis van Jisraeel.
Jisraeel zal voor de ogen van alle volkeren geheiligd worden' vanwege hun specifieke taak
in het koninkrijk van Mashiach. De Naam van Hashem wordt op dat moment in de b'nee
Jisraeel geheiligd. Zij zullen allen erkennen wie Hij is. Er blijft een erkenning van voor de
goijim aangaande de heilige priestertaak van Jisraeel die in samenwerking met Melech
haMashiach zijn volheid zal bereiken. Daarom zijn de b'nee Jisraeel gezegend boven alle
volkeren voor eeuwig en altijd. Zoals Ja'akov greep naar de hiel van Mashiach zo zal kol
Jisraeel dit ook doen nadat ( מלא־הגויםm'lo hagoijim) een grote menigte de heerlijkheid
van Hashem zal aanschouwen en de eeuwige taak van Jisraeel zal aanvaarden.
Amen v'Amen.
שלום
 – שבת ת תShabbat Shalom
Rabbi Daniël Prins

Parashat  עקבEkev

