Joods Messiaanse Gemeente 'Beit Nitzachon'

Parashat:  – מקץMikeetz – aan het einde
'Leven vanuit de openbaring'
Parashat Shevoea – Wekelijkse Schriftlezing
Torah: Bereshit/Genesis 41:1-44:17
Haftarah: Melachim alef/1 Koningen 3:15 – 4:1
B'rit haChadashah: Mifalot haShilichim/Handelingen 11:19-30
''In veel delen en in vele vormen heeft Eloha vroeger met onze vaders door de profeten gesproken. In
deze laatste dagen heeft hij met ons gesproken door zijn Zoon die hij heeft aangesteld als de
erfgenaam van alle dingen. En door hem heeft hij het universum gemaakt. Want hij is de
schittering van zijn glorie, het beeld van zijn wezen die alle dingen door de kracht van zijn woord
in stand houdt. In zichzelf heeft hij de zuivering van onze zonden gedaan en is hij rechts gaan
zitten van de Grootsheid in de hoogten.'' (Ebraje/Hebreeën 1:1-3 – Aramees)
1. Inleiding – En de verlosser stond op

De parasha van deze week begint met de droom van fara-o. Hij droomde over de magere

en de vette koeien. De volle en de dunne aren. Beide dromen vertellen de fara-o hetzelfde
maar hijzelf begrijpt dit niet. De zogenaamde halfgod kan niet verklaren wat zijn dromen
betekenen en vraagt zijn magiërs om hulp, maar ook zij kunnen niets van de betekenis
onthullen. Het Hebreeuwse woord voor magiërs is ( חַרְטֹםGartom) de wortel van dit
woord is ( ֫ ֶח ֶרטGarot). Dit woord betekent graveren. Iemand die graveerde zette de zaken
van de koning vast in een document. De magiërs waren voor de fara-o een bron om zaken
te bevestigen en vast te zetten, maar al zijn wegen liepen dood. De wijnschenker kwam
door deze gebeurtenis terug bij Joseef, de man die zijn vrijheid had voorzegt toen hij zijn
droom uitlegde. Toen de fara-o hoorde van de gave van Joseef liet hij hem uit de kerker
halen , zodat hij voor hem kon verschijnen. De parashat beschrijft deze gebeurtenis als
volgt:

ל־פַר ֽ ֹעה
ְ
ֶפַרעֹ הַ וַין קְ ארא אֶ ת־יֹ וסף ף וַיְ ןריצה והו ןמן־הַבֹ֑ור וַיְ ַגלַחַ וַיְ חַ לף ף ןש ְמלתא יו ַו אי וב ֹא א
ְ וַין ְשלַ ַח
''Toen liet de Fara-o Joseef bij zich komen. Men haalde hem haastig uit de kerker, en nadat men hem
geschoren had en hem andere kleren had aangetrokken ging hij naar de Fara-o.'' (Bereshit/Genesis 41:14)

Het woord voor kerker in het hebreeuws is ( בֹ֑ ורBur) en betekent put, kuil of stortbak.
Joseef werd letterlijk uit de afgrond omhoog gehaald om te verschijnen voor de fara-o. De
jaren in de kerker maakte dat Joseef voor jaren niet in het licht geweest was. Hij moest
totaal verzorgt worden om voor de fara-o te kunnen verschijnen. Zijn jaren in de
duisternis hadden Joseef van binnen niet aangetast, het licht scheen nog in hem. Hij kon
de dromen van de fara-o uitleggen waardoor hij verhoogd werd als onderkoning. Joseef
ontving alle macht van de fara-o, hij werdt niet meer weggestopt maar gezien. De Elohim
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van zijn vaderen had hem gedragen toen hij in de put  בֹ֑ורgevangen was.

ירא א ָרע כן י־אַ א מתה ען מא ן ֑די ןשבְ ְטךמ וְ ןמ ְשעַ נְ ָ ֶתך ףהמא ה יְ ַ ֽנח ה ֲֽמנן י
ַ ֹא־א א
גַ ַם ן ֽכי־אף ףלך בְ גף ֡יא צַ לְ ִ אמוֶת ל ןע
''Al moet ik door dalen van duisternis en dood, ik ben voor geen onheil bang, want U bent bij mij: uw knots
en uw staf geven mij nieuwe moed.'' (Tehillim/Psalmen 23:4)

De raakvlakken tussen Joseef en Yeshua zijn opvallend, beide vervulde zij dezelfde rol
voor het volk Jisraeel en de wereld. Hoewel Joseef erkent werdt door de fara-o als een man
met gezag van HaShem, werdt hij ook ontdaan van zijn Semitische uiterlijk. Zijn baard
werdt immers afgeschoren, en zijn klederen werden aangepast aan de Egyptische cultuur.
Zijn broers erkende hem evenzo niet, zij zagen in hem een Egyptenaar die de macht in
handen had. Tevens bogen zij voor hun broer zonder te weten met wie zij te maken
hadden. Laten we de woorden van Jochanan eens koppelen aan de persoon van Joseef.

הוא הא יאה בא עולאם וְ הא עולאם נן הְ יאה עַ ל־יאדו וְ הא עולאם אֹ תו ל ֹא יאדא ע׃
הוא בא א אֶ ל־עַ מו שֶ לו וְ עַ מו שֶ לו ל ֹא הֶ ִחזןיקו־בו
''Hij was in de wereld en de wereld was er door zijn hand, maar de wereld heeft hem niet herkend.
Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet ontvangen.''(Jochanan/Johannes 1:10-11)

Yeshua werdt niet erkent zoals verschillende profetieën dit voorzegt hadden.
''…......om U werd ik voor mijn broeders een vreemde, een onbekende voor mijn moeders
kinderen.'' (Tehillim/Psalmen 69:9)
''Geminacht en gemeden werd hij door de mensen, man van smarten, met ziekte vertrouwd, een
mens die zijn gezicht voor ons verbergt, door ons geminacht en als niet de moeite waard
beschouwd.'' (Jesjajahoe/Jesaja 53:3)''

Niemand erkende Joseef! Nog de fara-o nog zijn broers en toch is Joseef tot zijn doel
gekomen. Joseef was de mashiach van zijn generatie, hij deed wat HaShem van hem vroeg
en liet zich niet door de gebeurtenissen omverwerpen of stoppen. Wat opvalt aan de
verlossing uit de kerker van Joseef is dat de droom van fara-o de reden is achter de
bevrijding van Joseef. De enige die in staat was deze droom uit te leggen was Joseef, hij
ontving de volledige openbaring van HaShem. Mashiach Yeshua is de persoon die apart is
gezet om verlossing te brengen op een manier die hij als enige kon verwezenlijken. De
situatie die zich voordeed was door Elohim gecreëerd om verlossing in de wereld te
kunnen brengen. Joseef die van jongs af aan dromen ontving werdt d.m.v een droom
bevrijd uit de kerker. Yeshua die kwam om Jisraeel te verlossen van het slavenjuk van de
zonde kwam als mens ter wereld om het juk te breken. Hij verbond zich aan menselijke
beperkingen om zich te laten breken. Zo kon zijn volk en de wereld blijven leven, het was
de duisternis waardoor Yeshua het licht liet schijnen. Er is maar één Joseef en maar één
Yeshua:
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''Over de Zoon zei hij: "Uw troon, o Eloha, is voor altijd en eeuwig. De scepter van uw koninkrijk is een
zuivere scepter. U hebt rechtvaardigheid liefgehad, en u hebt kwaad gehaat en daarom heeft Eloha, uw Eloha,
u gezalfd met de olie van vreugde, meer dan uw naasten. Verder: "U hebt vanaf het begin het fundament
van de aarde gelegd. De hemel is het werk van uw handen." Zij zullen voorbijgaan, maar u blijft. Zij allen
zullen verouderen als een kledingstuk." En "Als een mantel zult u hen vouwen. Zij zullen veranderen maar
u bent die u bent. Uw jaren zullen niet volbracht raken.'' (Ebraje/Hebreeën 1:8-12)

De profeet Danieel gaf een profetie over de Mashiach die zal komen om aan een einde te
maken aan de zonden. Hiervoor moest hij gedood worden en daarvoor was alleen hij de
uitgekozen persoon. Hoewel er binnen het jodendom anders gedacht wordt over deze
profetie, en de link met haMashiach vermeden wordt spreekt de tekst voorzich:
''Voor uw volk en voor uw heilige stad is een duur van zeventig weken vastgesteld om aan de misdaad en de
zonde een eind te maken, om de ongerechtigheid uit te boeten, om eeuwige gerechtigheid te brengen, de
openbaringen van de profeten te benadrukken en het hoogheilige te zalven. Prent dit goed in uw hoofd: vanaf
het ogenblik waarop het woord gesproken werd over de terugkeer uit de ballingschap en de herbouw van
Jeroeshalaijim, tot aan het optreden van Mashiach de vorst, zullen er zeven weken verlopen; eenmaal
herbouwd met pleinen en wallen zal de stad tweeënzestig weken lang zo blijven. Maar in de moeilijke tijd na
die tweeënzestig weken zal Mashiach gedood worden zonder dat iemand hem opvolgt. De stad en het
heiligdom zullen verwoest worden door het leger van een vorst die komt en zijn einde zal vinden in een vloed
van rampen. Maar tot aan het einde zal er volgens het besluit een verwoestende oorlog plaatsvinden. ''
(Danieel/Daniël 9:24-26)

2. Ik kan voorzeggen wat nog verborgen is.
Joseef wist dat zijn broers hem niet erkende, hij erkende ze echter wel. De tijd van
vervulling van de profetie van Joseef kwam voor zijn ogen in vervulling. Zijn broers
bogen 'zoals voorzegt' voor hun broer:
''Joseef was degene die toen het land bestuurde en aan al de bewoners graan verkocht; de broers van Joseef
gingen dus naar hem toe en zij bogen voor hem tot op de grond. Zodra Joseef zijn broers zag, herkende hij
hen, maar hij maakte zich niet aan hen bekend. Op strenge toon sprak hij hen toe: ‘Waar komt u vandaan?’
Zij antwoordden: ‘Uit Kenaän, om graan te kopen.’Joseef had zijn broers wel herkend, maar zij hem
niet.Denkend aan zijn dromen over hen, zei Joseef: ‘U bent spionnen; u probeert te weten te komen waar het
land open en onbeschermd ligt.'' (Bereshit/Genesis 42:6-9)

Joseef erkent direct dat de woorden van de profetie in vervulling gaan, maar toch reageert
hij als een man met harde hand. Waarom doet hij dit? Verhart Joseef zijn hart? Joseef
belast zijn broers, wat had Joseef voor ogen? Commentaar uit de Zohar geeft ons meer
inzicht:
'' En Joseef herinnerde de dromen die hij gedroomd had '' (Ber 42:9). Rabbi Chiya opende de discussie
met het vers: '' Verheug je niet als je vijand valt, en laat je hart niet juichen als hij struikelt''(Misjlee
24:17). Aanschouw en zie: De Heilige gezegend is Hij, schiep de mens, zodat hij het waard zou zijn om Zijn
(G-ds) glorie te dragen, Hem altijd te dienen, en (door) dag en nacht met de Torah bezig te zijn, omdat de
Heilige, gezegend is Hij zich altijd verheugt in Zijn Torah.'' (Zohar - Mikeetz 130)
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Joseef had niet de ondergang van zijn broers voor ogen maar de verlossing. Joseef
reageerde zoals HaShem dit zou doen naar zijn kinderen. Hij had zich geïdentificeerd met
de Torah en de heerlijkheid van HaShem. Joseef reageerde vanuit openbaring , hij
herinnerde zich niet voor niets zijn dromen......... Elohim bracht hem tot het plan van
aanpak. Opvallend is de opdracht die Joseef aan zijn hofmeester geeft:
''Laat de zakken van die mannen met voedsel vullen, zoveel zij kunnen vervoeren, en leg bij ieder het geld
bovenin de zak. Mijn eigen zilveren beker moet je bovenin de zak van de jongste verbergen, bij het geld voor
het graan.’ De hofmeester deed wat Joseef hem opgedragen had.'' (Bereshit/Genesis 44:1-2)

Waarom gebruikt Joseef de geldzakken om zijn broers weer terug te halen naar Egypte?
En waarom openbaarde Joseef zijn identiteit niet op dat moment? Was hij zijn broers
bewust aan het testen, en vanuit welke motieven deed hij dit? Wilde Joseef wraak nemen
over zijn broers? Al deze vragen worden beantwoordt in de Zohar, het commentaar gaat
dieper in op de straf voor Shimon:
'' Hij antwoordde, de Hemel verbied dat Joseef zulke intenties heeft. Zijn optreden richting hem (Shimon)
was het optreden als dat van een mens naar zijn broer, en op geen andere wijze. En niet naar hem (Shimon)
alleen maar naar al zijn broers gedroeg hij zich zo, zoals er geschreven staat, '' Hij gaf het bevel om hun
zakken met graan te vullen, maar in iedere zak het geld terug te leggen, en hun voor onderweg proviand mee
te geven. Zo gebeurde het ook.'' (Bereshit 42:25), alles voor een broederlijke toenadering naar hen.'' (Zohar
– Mikeetz 167)

Het was de broederliefde die Joseef leidde tot het maken van zijn besluiten. Joseef had zijn
broers op het oog! Zijn broers zagen niet dat de onderkoning Joseef was en zij begonnen
bang van hem te worden. Op het moment dat de broers worden aangehouden op
verdenking van diefstal, geeft (Elohim) – de hofmeester de broers een enorm grote hint
aangaande de identiteit van Tzafanat paneach (Joseef).

יתם
ֽ ֶ להלוא ֶָזה אֲ שֶ ר ין ְש ֶ ַתה אֲ דֹ נן יַ בֹ ו וְ ּהוא נ ף מַחש יְנַחףוש בֹ֑ ו ה ףֲרעֹ ֶ ותם אֲ ֶ משר ע ןֲש
'' Uitgerekend de beker waaruit mijn heer altijd drinkt en waarmee hij kan voorspellen wat nog verborgen
is.'' (Bereshit/Genesis 44:5)

De hofmeester geeft aan dat zijn meester in de beker kan voorspellen wat nog verborgen
is. Het hebreeuwse woord voor voorspellen is ( נאחַשNachesh) wat sissen of fluisteren
betekent. De beste uitleg van het woord ( נאחַ שNachesh) is 'voorspellen en leren door
tekenen'. Het woord ( נאחַשNachesh) betekent tevens slang (Nachash). Nu krijgt de hint van
Joseef een bijzondere wending. De broers schuren hun kleding als zij merken dat Benjamin
de beker in zijn zak heeft. Zij zijn nu in de macht van de Nachash die hun kan vervloeken
als hij wil. Hij heeft hun toekomst in de hand! Er ligt hier een belangrijke link met
Mashiach namelijk de letterwaarde van Nachash en Mashiach, Zie de voorbeelden
hieronder:

Parashat:  – מקץMikeetz

4

Joods Messiaanse Gemeente 'Beit Nitzachon'

358 =  – נשחש שNachash
358 = ַ – מש ֫ ׁשיחMashiach
Joseef was de mashiach uit zijn generatie en hij gaf zijn broers een hint. In het verleden
kon hij de dingen uit de verre toekomst bezien, ' zijn broers zouden voor hem buigen'.
Op jonge leeftijd had Joseef deze inzichten door dromen ontvangen. Hij had als enige de
openbaring ontvangen en kon daarom als enige de verlossing voor zijn broers geven.
Daarom is de uitspraak van de hofmeester dubbelzinnig.
De beker van vervloeking is daadwerkelijk door onze Mashiach leeggedronken in
Getsemane. Adon Yeshua bad het volgende: ''Vader, als u wilt, laat u deze beker aan mij
voorbijgaan; laat echter niet mijn wil maar die van u gedaan worden." (Loeka/Lukas 22:42) De beker
van de vervloeking werd de beker van de verlossing: '' Ik zal de beker der verlossingen opnemen,
en den Naam van HaShem aanroepen.'' (Tehillim/Psalmen 116:13).*1 Ook Joseef had de beker van
de vervloeking voor zijn broers opgedronken en deed dit plaatsvervangend voor zijn
broers. Nu was het tijd om te erkennen wij Joseef was, hij moest door zijn broers geëerd
worden. De woorden van Yeshua zijn hierbij een gepaste aanvulling op het doel van de
broers van Joseef, zij moesten zich voor hem buigen zodat hij verheven werdt.
''Zoals Moshe de slang in de wildernis heeft opgeheven, zo staat de Ben Adam klaar om te worden
opgeheven, zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.''
(Jochanan/Johannes 3:14-15)

Mashiach Yeshua is de volle openbaring van de wil van Elohim en test zijn broers zodat zij
zullen gaan zien dat de beker van de verlossingen omhoog geheven is. Niet om te
veroordelen maar om te reden. Hiervoor moeten wij de Mashiach zien en niet de slang
anders zijn we te angstig om tot hem te naderen.
''Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; maar wie niet gelooft is al veroordeeld, omdat Hij niet geloofd
heeft in de naam van de eniggeboren Zoon van Elohim (Ben Jachid). En dit oordeel bestaat hierin: het licht is
in de wereld gekomen, maar de mensen waren meer gesteld op de duisternis dan op het licht, omdat hun
daden slecht waren. Wie kwaad doet, haat het licht: hij komt niet naar het licht toe, want dan worden zijn
daden openbaar gemaakt; maar wie de waarheid doet, komt wel naar het licht toe, want dan zal blijken dat
zijn daden in Elohim zijn verricht.'' (Jochanan/Johannes 3:18-21)

'Jouw toekomst ligt in de handen van de Mashiach, want Hij heeft verlossing gebracht'!

Voetnoot
1. ( יְ שועמותJeshoeot) is het woord dat gebruikt is in Tehillim 116 en betekent verlossingen. ( יְ שועאהJeshoeah) is het enkelfout
van Jeshoeot en betekent verlossing. De verlossing die mashiach (gezalfde) Joseef bracht was een beeld voor de
toekomstige verlossing verlossing door Yeshua haMashiach. Daarom spreekt Tehillim 116:13 over het meervoud.
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3. Chanoekah – 'Inwijding' en de Mashiach – door uw licht zien wij het licht
" Op het moment dat de kaarsen worden aangestoken tijdens Chanoekah , wordt het verborgen licht van de
Mashiach geopenbaard. . . " (Benei Issachar, Kislev-Tevet 2, 16, geciteerd in The hidden Licht, Tsvi
Sadan, Vine van David, pg. 159)

Om verlossing te ontvangen moeten wij weten wie wij voor ons hebben staan. Anders
kunnen wij geen verlossing ontvangen. Is het een slang (Nachash) of een verlosser
(Yeshua)? Rav Shaoel wist niet tegen wie hij streed, todat Yeshua hem riep en bekend
maakte dat Hij Adon Olam is:
"Shaoel, Shaoel waarom vervolg je mij? Het moet zwaar voor je zijn om tegen de stroom in te roeien." Hij
antwoordde en zei: "Wie bent u mijn Meester?" En onze Meester zei: "Ik ben Yeshua de Nā ṣraja, die jij
vervolgt!'' (Fraksies d'shilgé/ Handelingen 9:4-5- Aramees)

Het licht van Yeshua moest letterlijk over Shaoel schijnen (Hand 9:3) om hem uit de
duisternis naar het licht te brengen. Het licht van de Mashiach moet over ons schijnen
zodat wij voor hem gaan buigen en hem verhogen. In de duisternis hebben wij zijn licht
nodig om ware verlossing te kunnen zien. Joseef bracht daarom ook het licht van
haMashiach over zijn broers. Tehillim 36 geeft ons een geweldig inzicht in het licht van
HaShem.

באורך נראה־אור

…...in Uw licht zien wij het licht'' (Tehillim/Psalmen 36:10)

Commentaar uit Peskita Rabbati geeft ons een zeer duidelijk inzicht over het licht uit
Tehillim 36.
"Wat wordt bedoeld met" in Uw licht zien wij het licht "? Welk licht is het dat de gemeente van Jisraeel
zoekt vanaf een uitkijktoren? Het is het licht van Mashiach, waarvan wordt gezegd: 'En Elohim zag het licht
dat het goed was "(Bereshit/Genesis 1: 4). Dit vers bewijst dat de Heilige, gezegend zij Hij, de Messias en
zijn werken overwoog voordat de wereld werd geschapen, en vervolgens Zijn Mashiach onder Zijn troon der
heerlijkheid weggezette tot de tijd van de generatie waarin hij zal verschijnen. Satan vroeg de Heilige,
gezegend is Hij, voor wie is het licht dat is weggestopt onder Uw troon der heerlijkheid ? Elohim
antwoordde: Voor hem die u zal overwinnen en u te schande zal zetten. Satan zei: Meester van het
universum, laat hem aan mij zien. Elohim antwoordde: Kom en zie hem. En toen hij hem zag, werd Satan
bang, en hij viel op zijn gezicht en zei: Voorwaar, dit is de Mashiach die mij met en alle trawanten in de
hemel en de vorsten van de naties van de aarde zal verzwelgen en in de hel zal brengen ... in dat uur zullen
al de vorstelijke krachten van de naties, in angst tot Hem zeggen: Meester van het universum, wie is deze
door wiens kracht we worden opgeslokt? Wat is zijn naam? Wat voor soort wezen is hij? '' (Pesikta
Rabbati 36,1, Yale University Press, pag. 677-678)

Door het licht van de Menorah zien wij – Het Licht – namelijk de Mashiach. Het licht van
de verlossing die Joseef scheen was het licht van de Mashiach die een einde zal maken aan
alle duisternis. WIJ MOETEN TEN ALLE TIJDEN GERICHT ZIJN OP VERLOSSING!
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Hitgaloet (Openbaring) laat ons vanuit het licht van de Menorah, de overwinnende
Mashiach zien. Yeshua schijnt als Priesterlijke heerser die schijnt als de zon!
''En ik draaide me om, om de stem te kennen, die met me sprak. Toen ik me omdraaide zag ik zeven gouden
menora's. En in het midden van de menora's was iemand die op de Mensenzoon leek, gekleed met een efod.
Op zijn borst was een gouden lint bevestigd. Zijn hoofd en zijn haar waren wit als wol en sneeuw, en zijn
ogen waren als vlammen van vuur. Zijn voeten leken op Libanees koper, verhit in een oven. En zijn stem
klonk als het geluid van veel water. In zijn rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een
scherpe lans. Zijn aangezicht was als de zon in haar kracht.'' (Geljana d'Jochanan/Openbaringen 1:1216- Aramees)

Wij moeten zijn als Joseef die het licht van Adonai over zijn broers liet schijnen. Ondanks
dat zij hem gekleineerd en afgewezen hadden haatte hij zijn broers niet. Hij toonde hun
verlossing en gaf deze verlossing uit de liefde van HaShem. Yeshua heeft zijn broers lief
ondanks dat zij hem hebben afgewezen. Hij heft de beker van verlossing over zijn broers
als zij massaal zullen zien wie zij doorstoken hebben (Zach 12:9-10). Wij moeten erop
letten dat wij wandelen in het licht!
''Wie daarom zegt dat hij in het licht is, maar zijn broeder haat, is tot nu toe in de duisternis. Maar wie zijn
broeder liefheeft verblijft in het licht, en er is geen aanstoot in hem. Maar wie zijn broeder haat, is in de
duisternis en loopt in de duisternis en weet niet waar hij loopt omdat de duisternis zijn ogen heeft
verblind.'' (Jochanan alef/1 Johannes 2:10-11- Aramees)

Als wij daadwerkelijk zeggen te buigen voor Yeshua haMashiach kan er geen duisternis in
ons aanwezig zijn. Wat je broeder je ook heeft aangedaan, hoe erg jullie ook van elkaar
verschillen het licht van Yeshua moet - over en weer - schijnen om VERLOSSING – ַיףשוע
YESHUA te kunnen zien. Als wij het licht van Mashiach voor de ander weghouden is het
wonder van Chanoeka niet volledig in ons leven geschied. Laat er geen duisternis in je zijn
maar enkel HET LICHT!

שַ בש ת שש לום

– Shabbat Shalom
Rabbi Daniël Prins
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