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‘’Voor de Glorie van HaSjem, Tot opbouw van de Joods
Messiaanse Gemeenschap, Voor de verwachting van 'Yeshua'
haMelech haMashiach en de verlossing van heel Jisraeel.’’
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Parashat:  תולדות- Toledot
‘’Er is genezing in de Torah deel 3 - (Jaar 5778)’’
Parashat Sjevoea – Wekelijkse Schriftlezing
Torah: Beresjiet/Genesis 25:19 -28:9
Haftarah: Malachi/Maleachi 1:1-2:7
B’rit HaChaddasja: Romei’im/Romeinen 9:6-16
‘’Emoena (geloof) legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons
van de waarheid van wat we niet zien.’’ [Ivriem/Hebreeën 11:1]
‘’ Zonder Emoena ( geloof) is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil
naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden
beloond. ‘’ [Ivriem/Hebreeën 11:6]
1.Inleiding – De zoon van……
De d’rasja van deze week begint bij de  תולדותtoledot van Jitschak. Het hebreeuwse
woord ( תולדותtoledot) betekent generaties’ geschiedenis, nageslacht en families.
De wortel van  תולדותis ( דַלָדjalad) wat ‘voortbrengen’ betekent. De eerste zin van
deze parashat luid als volgt:
‘’Dit zijn de  תולדותafstammelingen van Jitschak, de zoon van Avraham; Avraham verwekte Jitschak.
Jitschak was veertig jaar oud, toen hij Rivka, de dochter van Betoe’el, de Arameeër, uit Paddan-Aram,
en de zuster van Lavan, de Arameeër, voor zich tot vrouw nam. Jitschak bad vurig tot HaSjem in het
bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En HaSjem liet Zich door hem verbidden, zodat
Rivka, zijn vrouw, zwanger werd.’’ [Beresjiet/Genesis 25:19-21]

Opmerkelijk is dat het nageslacht van Jitschak wordt uitgelicht, maar dat er
explosief wordt gezegd dat Avraham Jitschak verwekte. Waarom wordt deze
informatie gegeven? Rasjie geeft ons het volgende inzicht:
‘’Dit zijn de  תולדותafstammelingen van Jitschak: Ja’akov en Esav die in dit gedeelte genoemd
worden. Doordat de Heilige Schrif heeft geschreven: ‘Jitschak, de zoon van Avraham’ is zij
genoodzaakt te zeggen: ‘Avraham verwekte Jitschak’: omdat de ongelovigen van die tijd zeiden: van
Avimelech is Sarah zwanger, want zie zoveel jaren bracht zij bij Avraham door maar zij werdt niet
zwanger van hem. Wat deed nu de Heilige gezegend is Hij? Hij vormde de trekken van het gelaat van
Jitschak gelijk aan die [die van] Avraham, en [als gevolg daarvan] zei iedereen: Avraham heeft Jitschak
voortgebracht; en dit is het wat men hier schrijft: ‘Jitschak, de zoon van Avraham’ want zie, er is
een bewijs, dat Avraham Jitschak had voortgebracht.’’ [ Talmoed Bavli – Baba Metsi’a 87.a,
Targoem Pseudo Jonathan- Beresjiet 25:19 - Rasji commentaar op Toledot – Beresjiet 25:19]

Jitschak was qua uiterlijk ongekend een zoon van Avraham. Dit was een bewuste
actie van HaSjem. De belofte die Hij aan Avraham gemaakt had kon enkel in een
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biologische afstammeling voortgezet worden. Het bewijs dat Jitschak de zoon van
Avraham was gaf Jischak het volle gezag om het nageslacht van Avraham voort te
zetten. Je uiterlijk en je innerlijk zijn beide gevormd door HaSjem met een bepaalde
reden. Imperfectie in ons innerlijk en uiterlijk moeten ons brengen bij de Enige
Perfecte persoon namelijk : ‘HaSjem’. Wij hebben de opdracht gekregen om een
blauwdruk te zijn voor ons nageslacht. Het goede wat HaSjem ons heeft gegeven
moeten wij terug zien in onze kinderen en kleinkinderen. Jesjoea ben Sirach*1
onderwijst ons het volgende:
‘’Wie zijn zoon goed opvoedt zal er nut van hebben en zal zich op hem kunnen beroemen in de
kring van de kennissen. Wie zijn zoon onderwijst maakt zijn vijand jaloers en wordt benijd
door zijn vrienden. Is de vader overleden, dan is hij toch niet gestorven, want hij heeft
zijn evenbeeld nagelaten.’’ [Jesjoea ben Sirach 30:2-4]
Een evenbeeld hoeft niet direct een uiterlijke overéénkomst te zijn. Het innerlijke wat
men terugziet in het nageslacht is vaak een sterk bewijs van je afkomst. Waarom doe
je wat je doet en reageer je zoals je reageert? Het is o.a de blauwdruk van je
voorgeslacht die jou karakter heeft bepaald (met goedkeuring van HaSjem).
Met het geloof die hij (Jitschak) had gezien bij zijn vader Avraham nam hij de stap
om te bidden voor de onvruchtbaarheid van zijn vrouw Rivka. En HaSjem verhoorde
de woorden van Jitschak. In de Targoem staat de daad van Jitschak uitgebreider
beschreven.
‘’ En Jitschak ging naar de berg van aanbidding, de plaats waar zijn vader hem gebonden had.
En Jitschak trok de aandacht ‘van de Heilige gezegend is Hij’ tijdens zijn gebeden, daarom
nam Hij een besluit over hem die zonder kinderen was. En hij nam toe en Rivka zijn vrouw
was zwanger. ‘’ [ Targoem - Pseudo Jonathan – Beresjiet 25:21]
De Targoem suggereert dat Avraham reeds op de berg Moria een aanbidder was van
HaSjem. Ook Jitschak gaat naar deze plaats toe om te bidden tot God. Een goed
voorbeeld doet volgen.
Gebed in iedere situatie is van groot belang. Door het gebed van een rechtvaardige
kunnen situaties direct veranderen (Ja’akov/Jacobus :16). Maar gebed zonder geloof
heeft geen nut. De blauwdruk op ons nageslacht en op onze omgeving moet een
gevolg zijn van ons geloof. Jesjoea haMashiach zegt:

Voetnoot
1.Een van de opmerkelijkste wijsheidsboeken uit periode tussen het Oude en Nieuwe Testament is De wijsheid
van Jesjoea (Jesus Sirach). Geschreven omstreeks 180 voor Mashiach, heeft de tekst alleen in een Griekse vertaling
gecirculeerd; de Hebreeuwse versie werd pas in 1896 bij toeval ontdekt in een afvalkamer van een synagoge in
Cairo. In Sirachs tijd werd eretz Jisraeel overspoeld door het Hellenisme, de populaire levensfilosofie die na de
veroveringen van Alexander de Grote heel het gebied rond de Middellandse Zee in haar ban hield. De wijsheid
van Jesjoea Sirach bevat, gerangschikt op onderwerp, praktische en morele regels en aansporingen voor een
verantwoord leven, zoals eerbied voor ouders, een juiste levenshouding, de relatie tussen man en vrouw,
schijnheiligheid en grootmoedigheid.
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‘’ Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft’’ [Markos/Markus. 9:23]
Het geloof van Avraham was het geloof van Jitschak. Iets wat onmogelijk leek werd
mogelijk gemaakt door HaSjem. Het leven van Jitschak is tot stand gekomen vanuit
het onmogelijke (Beresjiet 15:5-6, 18:10-15). Rabbi Shalom Arush zegt het volgende
over gebed.
‘’ Het is absolute nootzaak om dit goed te begrijpen! Als men daadwerkelijk Emoena zou
hebben zou men kunnen zien hoe zijn verzoeken aan de Schepper door middel van Emoena
worden vervuld, onbegrensd en zonder natuurlijke beperkingen. Omdat men met gebed alles
kan bereiken en de natuurlijke orde kan veranderen.
Net zoals de Schepper oneindig veel mogelijkheden heeft, zo krijgen ook diegenen die Hem
benaderen onbegrensde mogelijkheden.’’ [ De Universele Gaarde van Emoena – Rabbijn
Shalom Arush ,pagina 69]
Jesjoea leert ons om Emoena (geloof) te gebruiken bij ons gebed waardoor wij alles
zullen ontvangen wat wij vragen. De vraag aan u is: ‘gelooft u de woorden van
Jesjoea’?
‘’Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen
hebt, en je zult het krijgen.’’ [Markos/Markus 11:24]
2. De belofte is vervuld maar wat nu
Nu was Rivka zwanger van een tweeling nadat het gebed van Jitschak verhoord was.
Hoewel het gebed vervuld was kwam er direct een strijd tevoorschijn. Namelijk in de
baarmoeder van Rivka. Beresjiet 25:22-23 beschrijft deze situatie als volgt:
‘’De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom
overkomt mij dit? En zij ging HaSjem raadplegen.
HaSjem zei toen tegen haar: Er zijn twee volken in uw schoot, en twee naties zullen zich uit
uw lichaam vaneenscheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal
de mindere dienen.’’ [Beresjiet/Genesis 25:22-23]

( ָוצ ֲתֹֽ ְ ריִּיַ וVajitrotza,tzoe) is het Hebreeuwse woord dat gebruikt wordt om de strijd
tussen de beide baby’s te beschrijven. Een goede vertaling zou zijn ‘worstelen’.
De wortel van ( ָוצ ֲתֹֽ ְ ריִּיַ וVajitrotza,tzoe) is ( ַ יָרratzatz) wat breken, verbrijzelen en
verpletteren betekent. De strijd in haar baarmoeder was enorm. Rivka was een
vrouw van geloof en raadpleegde HaSjem en Hij gaf haar antwoord. Twee volken
groeide in de baarmoeder van Rivka. Beide koninkrijken waren in strijd met elkaar.
Volgens de Zohar was het worstelen van Ja’akov en Esav als de hersenen en het hart.
Esav verkoopt zijn eerstgeboorterecht voor linzensoep, dit is volledig in
overéénstemming met de wereld. Het hart is het belangrijkste orgaan van het
lichaam. De Torah en het hart worden met elkaar vergeleken. Ja’akov was gericht op
de Torah. De Hersenen en het hart botste met elkaar. Esav was de hersenen en
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Ja’akov het hart. Het hart is een klein orgaan maar het hele lichaam is ervan
afhankelijk. De andere organen dienen het hart vertellen de rabbijnen in de Zohar.
‘’ En waarom staat er de oudere zal de jongere dienen? Desondanks het (de andere organen)
groter is dan het hart, is het dienstbaar aan het hart.’’ [ Zohar – Toledot – En de kinderen
worstelde in haar – pagina 198]
HaSjem is gericht op ons hart vanuit ons hart worden onze besluiten genomen en
daar bevinden zich onze diepste gedachten. Wat leert de gehele Schrift ons over het
hart? Hier volgen enkele opvallende elementen die allen te maken hebben met ons
hart.
Onderwerp
Als je hart
aangetast
wordt dan
wordt je leven
aangetast
In het hart
woont je ware
persoon
God kijk niet
naar uiterlijk
maar naar het
hart
Een gezond
hart
bevorderd de
gezondheid
De schoonheid
van de vrouw
zit in haar
hart.

De Schrift over het hart
‘’Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de
bron van je leven. ‘’ [Misjlee/Spreuken 4:23]

‘’Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de
mens.’’ [Misjlee/ Spreuken 27:19]
‘’Maar HaSjem zei tegen Sjemoe’el: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en
zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de
mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar HaSjem kijkt naar
het hart. ‘’ [Sjemoe’el alef/1 Samuel 16:7]
‘’Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere
geest verzwakt het lichaam.’’ [Misjlee/ Spreuken 17:22]
‘’Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals
kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar
in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is
een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht. ‘’ [Keefa alef/
1 Petrus 3:3-4]

Gods liefde
woont in ons
hart.

‘’Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons
hart is uitgegoten door de Roeach haKodesj (Heilige Geest), die ons
gegeven is.’’ [Romei’im/ Romeinen 5:5]

Emoena
(geloof) komt
voort uit het
hart

‘’Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je
plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat
gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.’’
[Markos/Markus 11:23]
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( לֵלLev) is het Hebreeuwse woord voor hart en is verbonden aan het woord ֵללַל
(Levav) wat doorverwijst naar de innerlijke mens. Eigenschappen zoals moed,
intelligentie, je overwegingen, gevoelens , geest, gedachten en oprechtheid vinden
allemaal plaats in het hart. Daar kijkt HaSjem naar dit is jou ware persoonlijkheid!
Rav Sjaoel zegent ons met de versterking van de Roeach in onze innerlijke mens (dit
is ons hart), zodat wij de volheid kunnen begrijpen van de liefde van Yeshua
haMashiach.
‘’ Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Adon Yeshua Mashiach, naar
Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de
rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Roeach in de
innerlijke mens, opdat Mashiach door het geloof in uw harten woont en u in de liefde
geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat
de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Mashiach zou kennen, die de
kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.’’
[Efesjie’im/Efeze 3:14-19]
We gaan weer even terug naar Ja’akov en Esav. Waarom koos HaSjem voor Ja’akov
en niet voor Esav? Om dit te begrijpen moeten er eerst enkele dingen helder gemaakt
worden.
De zohar leert ons dat het hart van Ja’akov dacht in het framewerk van de Torah. De
Torah bevat de kennis van de Schepper hier vult hij zijn binnenste mee. Esav vult zijn
gedachten met zijn behoeftes en verlangens. Het eten wat hij Ja’akov zag maken was
op dat op dat moment zijn behoefte. De zohar leert ons dat hoewel Esav gericht was
op de linzensoep Ja’akov gericht was op de Torah. Hij vroeg om het
eerstgeboorterecht en doordat Esav zweerde zijn eerstgeboorterecht te geven ontving
Ja’akov het eerstgeboorterecht van Esav. De zohar noemt dit ‘zweren door
verlangen’ met andere woorden iets doen zonder verstand.
‘’Eens had Ja’akov soep gekookt, toen Esav uit het veld kwam en moe was.
Toen zei Esav tegen Ja’akov: Laat mij toch slurpen van dat rode, dat rode daar, want ik ben
moe. Daarom gaf men hem de naam Edom. Toen zei Ja’akov: Verkoop mij dan eerst je
eerstgeboorterecht. Esav zei: Zie, ik ga toch sterven; wat moet ik dan met het
eerstgeboorterecht? Toen zei Ja’akov: Zweer het mij eerst. En hij zwoer het hem.
Zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Ja’akov. Toen gaf Ja’akov (aan) Esav brood, met de
linzensoep. Hij at, dronk, stond op en ging weg. Zo verachtte Esav het eerstgeboorterecht.’’
[Beresjiet/Genesis 25:29-34]
In het hart worden onze keuzen gemaakt. In het hart woont de echte mens.
De persoon van Esav verkocht zijn eerstgeboorterecht omdat zijn karakter niet
gericht was op de Torah van HaSjem. Melech David zegt in Tehillim/Psalmen 119
dat door het verbergen van de beloften van HaSjem in het hart hij niet zal zondigen.
‘’Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, zo zal ik niet tegen u zondigen.’’
[Tehillim/ Psalmen 119:11]
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Rabbi Hillel Danziger geeft zijn commentaar op Tehillim/Psalmen 119:11 en zegt:
‘’ Enkel kennis van de Torah is niet genoeg. De woorden (van Torah) moeten continu
gemediteerd worden en tevens gegrift worden in iemands gedachten. Alleen op deze manier
zal het een gezond effect hebben en iemands karakter verfijnen, sturing geven ,en hem dichter
bij God brengen.’’[Tehillim/Psalms- Artscroll – Mesorah - pagina 357]
De Torah moet in ons hart zijn en ons leven besturen. HaSjem verlangt ernaar dat de
Torah vanuit ons hart gaat functioneren. Yeshua leert ons dat waar ons verlangen
naar uit gaat ook ons hart zal zijn. Ons hart en ons verlangen hebben alles met elkaar
te maken.
‘’Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.’’ [Mattay/ Mattheus 6:21]
Terug naar de vraag waarom HaSjem koos voor Ja’akov en niet voor Esav?
Jitschak de vader van Ja’akov en Esav was de officiële erfgenaam van de belofte van
Avraham. Zijn (Jitschak’s) uiterlijk en innerlijk was als zijn vader Avraham.
Wie moest de vorige erfgenaam worden? Iemand die in de lijn van Avraham en
Jitschak liep. HaSjem zelf had zijn keuze bepaald op basis van Zijn barmhartigheid,
want Hij kende het hart van Esav en Ja’akov.
‘’ Voordat haar kinderen waren verwekt en goed of kwaad konden doen, was de keuze van God
van tevoren bekend gemaakt, dat deze niet in stand zou blijven door werken, maar door
degene die [het] heeft uitgeroepen.
Want er werd gezegd: "De oudere zal de bediende van de jongere zijn."
Want er staat geschreven: "Ik heb Ja’akov liefgehad, maar Esav heb ik gehaat."
Wat zullen we dan zeggen? Dat God onrechtvaardig is? Dat nooit!
Zie, ook tegen Mosje zei hij: "Ik zal genade betonen wie ik genade zal betonen en ik zal
mededogen hebben met wie ik mededogen zal hebben."
Het hangt daarom niet af van degene die het wenst, of binnen de grenzen van iemand die
streeft, maar het ligt in de handen van de barmhartige God.’’[Romei’im/Romeinen
9:11-16]
Het was juist dat Ja’akov het eerstgeboorterecht van zijn broer Esav ontving , dit was
de bedoeling van HaSjem. De strijd tussen de hersenen en het hart is soms een
ingewikkelde strijd. Ons gevoel en handelen komt niet altijd met elkaar overéén.
We maken fouten en deze zijn soms erg groot. Maar waar kijkt HaSjem naar?
Hij kijk naar het ( לֵלLev) hart de ( ֵללַלLevav) wat doorverwijst naar de innerlijke
mens. Onze jetzer hara (slechte intenties) en jetser hatov (goede intenties) zijn voor
God doorslag gevend. Onze intenties moeten verboden worden aan Adon Olam (de
Meester van het Universum) dan zijn ze volwaardig. Rabbijn Shalom Arush zegt in
zijn boek ‘’ de universele gaarde van Emoena’’ het volgende.
‘’ Iemand die ontzag voor het hemelrijk heeft, respecteert de wil van de Schepper en wil
zichzelf volledig ten dienste stellen aan de wil van zijn Schepper. En iemand met dit ontzag
heeft volledige Emoena want het is voor hem belangrijk dat hij de wil van de Schepper
vervuld.’’
Parashat:  – תולדותToledot
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3. Ons voorbeeld
‘’Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.’’
[Tehilliem/ Psalmen 119:2]
Mashiach Yeshua is ons voorbeeld. Hij was net als Jitschak in de gelijkenis van zijn
vader. Men twijfelde of Yeshua de zoon van HaSjem was of niet. Volgens Rasji
twijfelde men in de dagen van Avraham ook aan het zoonschap van Jitschak.
Mashiach en Jitschak zijn beide zonen van de belofte. Beide werden als offer ingezet
en hebben een enorm nageslacht voortgebracht.
Ja’akov Avienoe moest zich verbinden aan zijn vader Jitschak. Om deze verbintenis
heeft Ja’akov zijn hele leven strijd gehad. Maar uiteindelijk overwon hij en ontving
zijn nageslacht de hoofdprijs. Doordat Ja’akov zich liet vernederen kon de belofte
aan Avraham uitspruiten. De innerlijke mens van Ja’akov was in staat om de belofte
van HaSjem te vervullen met het hart. Filipenzen hst 2:1-15 (Aramees) geeft pressies
aan wat onze houding tegenover elkaar en Mashiach moet zijn. Yeshua is onze
blauwdruk!
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݂ ݈ ݂ ܐ
݂ ݂
ܳ
݂ܽ
ܶ
ܳ
ܳ
݁ܰ
ܳ
ܘܦܝܐ ܚܫܒܗ ܗ ݂ܕܐ
݂ ܳܠ ݈ܗ ܳܘܐ ܚܛ
ܳ
݁ܰ ܺܕ
ܳ ܘܗܝ ܶܦ
ܚܡܐ ܰ݁ܕܐܠ ܳܗܐ ܀
݂
݈ ܐܝܬ
ܳ ܐ ܳܳܠ ܰ݁ܢܦ ܶܫܗ ܰ݁ܣ ܶܪܩ ܰ݁ܘܕ ݂ܽܡ
ܶ 7
ܘܬܐ ܕ ܰ݁ܥ ݂ܒ ܳܕܐ
݂
݂
݂
ܳ
ܳ
݁ܰ
ܳ
݁ܰ
݁ܰ
݁ܰ
ܳ
݂ܽ
݁ܰ
ܘܬܐ ܕ ݂ܒܢܝܢܫܐ
݂ ܢܣ ݂ܒ ܘܗܘܐ ܒ ݂ܕܡ
ܳ ܝܟ ܰ݁ܒ
ܶ ܐܣܟ ܳܡܐ
݁ܰ ܐܫܬ ݂ ܰ݁ܟܚ
ܺ
݂ܶ
݂ ܐ
ܪܢ ܳܫܐ ܀
ܘܒ

Parashat:  – תולדותToledot

1 Als jullie dan vertroosting in de Mesjiecha
hebben, troost van hart in liefde, of deelname
van de geest, in tederheid en barmhartigheid,
2 vervul dan mijn vreugde, door één van
begrip, één in liefde, één van ziel en één van
gemoed te zijn.
3 Doe niets uit wedijver of zinloze glorie, maar
laat iedereen in zachtaardigheid zijn naaste
beter rekenen dan zichzelf.
4 Laat iemand niet [alleen] bezorgd zijn voor
zichzelf, maar ook voor zijn naaste.
5 En heb dezelfde houding als Yeshua
Mesjiecha had.
6 Terwijl hij in de gelijkenis van God was,
beschouwde hij dit niet als roof; de gelijke te
zijn van God.
7 Toch heeft hij zichzelf ontledigd en nam de
gelijkenis aan van een bediende. Hij werd in
gelijkenis en in gedrag een mens bevonden.
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݁ܰ ݂ ܘܡ ܶܟ ݂ܟ ܰ݁ܢ ݂ܦ ܶܫܗ ܶܘܐܫܬ ܰ݁ܡܥ
݁ܰ 8
ܥܕ ܳܡܐ
ܳ
ܳ
ܳ
ܶ
݁ܰ
ܺ
݁ܰ
݁ܰ
ܠܡܘܬܐ ܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܙܩ ݂ܝܦܐ ܀

8 En hij heeft zich vernederd en was
gehoorzaam tot zelfs de dood aan de paal.

݁ܰ ܐ ܳܠ ܳܗܐ
݁ܰ ܐ ݂ܦ
ܳ  ܶܡ ݂ܽܛܠ ܳܗ ܳܢܐ9
ܺ ܐ
ܣܓܝ
ܶ
݁ܰ
ܶ ܰ݁ܪ
ܳ ܘܝ ݈ܗ ݂ܒ ܠܗ
݁ܰ ܫܡܐ ܰ݁ܕ
݁ܰ ܡܪܡܗ
ܡܝܬܪ ܶܡܢ ݂ܽܟܠ
ܳ
ܫܡ ܺܗܝܢ ܀

9 Daarom heeft God hem ook zeer verheven,
en heeft hem de naam gegeven die meer is dan
alle namen;

ܶ ݂ ܫܡܗ ܕ ܶܝ ݂ܽܫܘܥ ݂ܽܟܠ ܒ ݂ܽܪ
ܶ  ܕ ݂ ܰ݁ܒ10
ܘܦ
݂ ܘܟ ܬ ݂ܽܟ
݁ܰ
݁ܰ
݁ܰ
ܶ
݁ܰ
݁ܰ ܕ ݂ ܰ݁ܒ
ܳ
ܳ
ܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐ
݂ ܘܕ
݂ ܫܡ ܳܝܐ
݂ ܘܒܐܪܥܐ
܀

10 zodat in de naam van Yeshua iedere knie
zich in de hemel en op aarde en onder de
aarde zal buigen.

ܶ ܘܟܠ ܶܠ ܳܫܢ ܰ݁ܢ
݂ܽ ݂ 11
ܳ ܘܕܐ ܕ ܳܡ
ܪܝܐ ݈ܗܘ ܶܝ ݂ܽܫܘܥ
ܳ
݁ܰ
݁ܰ
݂ܽ
ܺ
݂ܽ
ܳ
ܳ
ܳ ܡܫ
ܘܗܝ ܀
݂ ܝܚܐ ܠܫ
݈ ܘܒܚܐ ܕܐܠܗܐ ܐ ݂ܒ

11 En elke tong zal belijden dat
Yeshua,Mesjiecha ‘ HaSjem is, tot glorie van
God, zijn Vader.

݁ܰ ܝܒܝ
݁ܰ ܐ
݁ܰ ݂ ܝܟ ܳܢܐ ܰ݁ܕ ݂ܒ ݂ ݂ܽܟ
݁ܰ ݂  ܶܡ ܺܟܝܠ ܰ݁ܚ ܺܒ12
ܠܙܒܢ
ܺ ݁ܰ ݁ܰ
ܳ
݂ܽ
ܳ
ܶ
݂ܽ
ܐܢܐ ݂ܠܟܘܢ
݈ ܐܫܬ ܰ݁ܡܥܬܘܢ ܳܠ ܟ ݂ܕ ܰ݁ ܩܪ ݂ܝܒ
ܳ
ܶ ܘܕ
݂ܽ ݂ ܐܳܠ ܳܗ ܳܫܐ ܕܪ ܺܚܝܩ ܐ ܳܢܐ ܶܡ
݂ܽ ܰ݁ܒ
ܢܟܘܢ
݂ ܠܚ
݈
݂ܽ
ܳ ܺ ݁ܰ
ܺ
ܳ
ܳ
ܶ
݁ܰ
ܺ
ܪܬ ݂ܝܬܐ ܦܠܘܚܘ
݂ ܘܒ
݂ ܝܬܝܪܐܝ ݂ܬ ܒ ݂ܕ
݂ ܚܠܬܐ
݂ܽ ܘܠܚ ܳܢܐ ܕ ܰ݁ܚ ܰ݁ܝ
ܳ ݂ܽܦ
ܝܟܘܢ ܀

12 Daarom geliefden, zoals jullie altijd hebben
gehoorzaamd, niet alleen toen ik dichtbij was,
maar ook nu ik ver van jullie weg ben; dien de
bediening van jullie leven speciaal in vrees en
beven.

ܳ ܡܚ ܶܦܛ ܒ ݂ ݂ܽܟܘܢ
݁ܰ 13
ܶ ܐ ܳܠ ܳܗܐ ݈ܗܘ
݁ܰ ܓܝܪ
ܐ ݂ܦ
ܳ ܨܒܐ
ܶ ܐ ݂ܦ
ܶ
ܳ ܠܡ
݁ܰ ܠܡ
ܣܥܪ ܰ݁ܗܘ ܶܡ ܶܕܡ ܕ ܳܨ ݂ ܶܒܝܢ
݂ܽ
ܐ ݈ܢܬܘܢ ܀

13 Want God spoort jullie aan tot zowel willen
als doen wat jullie willen.

݂ܽ ܗܘ
ܳ ܝܬܘܢ ܳܥ ݂ܒ ܺܕܝܢ ܕ ܳܳܠ ܶܪ
݁ܰ ܠܡ ܶܕܡ
ܶ  ݂ܽܟ14
ܛܢܐ
ܳ
ܰ݁ܘ ݂ܕ ܳܳܠ ݂ܽܦܘܠ ݂ܓ ܀
݂ܽ  ܕ ݂ ܶܬ15
݁ܰ ܝܡܐ ܰ݁ܘ ݂ܕ ܳܳܠ ݂ܽܡܘܡ
ܶ ܗܘܘܢ ܰ݁ܬ ܺܡ
݂ ܐ
ܝܟ
ܳܳ
ܺ ܳ
ܳ
݁ܰ
ܳ
ܒ ܰ݁ܢ ܳܝܐ ܕ ݂ ܰ݁ܟ ܳܝܐ ܕܐܠܗܐ ܕܥܡܪܝܢ ܒ ݂ܕܪܐ
ܳ ܚܙܘ ܰ݁ܒ
݁ܰ ܐܬ
ܳ ܡܥ
ܳ ܰ݁ܥ
݁ܰ ܣܩܐ ܰ݁ܘ
ܝܢ ݂ܬ ݂ܽܗܘܢ
݂ ܩܡܐ ܶܘ
ܶ ܺ ݁ܰ ݂ ݁ܰ
ܳ
ܳ
ܐܝܟ ܢܗܝܪܐ ܒܥܠܡܐ ܀

Parashat:  – תולדותToledot

14 Doe alles zonder klagen en zonder
verdeeldheid.
15 Zodat jullie onschuldig en vlekkeloos zijn
als gereinigde kinderen van God die in een
moeilijke en verdraaide generatie wonen, en
ze worden onder hen gezien als lichten in de
wereld
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Ja’akov moest lijden omwille van het doel van HaSjem. Om verbonden te zijn aan het
verbond van zijn vaderen , moest Ja’akov volharden. Hij had daarbij de houding van
een dienstknecht. De oproep die Rav Sjaoel doet in Fhilifi’iem/Filippenzen is een
oproep om te volharden het verbond vast te houden. Dit kan alleen door ons te
veréénzelvigen met de houding van de dienaar Yeshua. Hieronder volgen de
hoogtepunten uit de oproep van Rav Sjaoel.
De houding van een dienstknecht brengt vruchten voort
1.Weest één in begrip, liefde, ziel en gemoed. (heb allen hetzelfde doel voor ogen).
2.Reken de andere beter dan jezelf, weest niet egoïstisch. De gemeente moet oog
voor elkaar hebben en elkaars tekortkomingen aanvullen. Dit lukt niet als je eigen ik
centraal staat (heb je naaste lief als jezelf).
3.Heb daarom dezelfde houding als Mashiach Yeshua. Hij legde zijn autoriteit af om
te worden gebruikt door God. Hij werdt vernederd om te worden verhoogd voor
God. Ben jij nu in staat deze houding over te nemen? Met deze grondhouding kun jij
in je leven tot je doel komen.
4. Toon je dienstbaarheid in ontzag voor God. Ontzag voor HaSjem zorgt ervoor dat
wij niet in eigen werken verzinken. Het is HaSjem die door ons heen werkt, dus aan
Hem alle eer.
5. Doe alles zonder klagen. Als we klagen worden we geremd in het vastgestelde
doel van God. Ja’akov en Yeshua ondergingen hun leven zonder klagen.
6. Als wij dit doen komen wij tot Gods vastgestelde doel. Wij zullen een licht zijn in
deze wereld. Om dit doel te bereiken moeten wij ondergaan wat HaSjem voor ons in
petto heeft. Als wij leiden omwille van Mashiach zal het altijd vrucht dragen.

שַׁ בָׁת שָׁ לֹום
Sjabbat Sjalom
Daniel Prins

Parashat:  – תולדותToledot
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