Wajeesjev 5778 - En hij woonde.
Genesis - Bereesjiet 37 : 1 - 40 : 23.
Amos 2 : 6 - 3 : 8 en Matt. 1 : 1 - 6, 16 - 25.
“Dit zijn de generaties van Ja'akov Yosef ... “ (Gen. 37:2)
Yosef's proeven zullen tot ons spreken over onze eigen testen en bestemming. Ons lot is ons ook
niet op een presenteerblaadje overhandigd. De verbondsbeloften zijn er altijd, maar we zijn er nog
niet klaar voor, totdat we voor onze eigen tests slagen.
En wat kunnen we deze week uit het leven van Yosef leren als wij, Ya'akov, "Israël in opleiding"
worden?
Eerst gaat Yosef van een glorieuze droom en visioen van verhoogd worden tot een verheven
positie, naar die van in een put gegooid en als slaaf verkocht worden. Is dit niet de training van
Zijn Koninklijke verbondskinderen? Hoeven we de les van eerst dienen niet te leren?
“Toen kwam hij te Kafarnaüm. En toen Hij in het huis was vroeg Hij hen: Waarover was er
onderweg een dispuut onder jullie? Maar zij zwegen, want onderweg hadden zij onderling betwist
wie de grootste zou zijn. En Hij ging zitten, riep de twaalf, en zei tot hen: Als iemand de eerste wil
zijn, die zal de laatste van allen en de dienaar van allen zijn.” (Marcus 9:33-35)
Dienen in het Koninkrijk van de Eeuwige, vanuit een lage positie leert ons Hem, zoals het hoort te
dienen met wijsheid en begrip. We kunnen worstelen met deze gedachte, maar het is pas nadat
we door tijden van testen zijn gegaan, dat het begrip zal komen.
“Mijn broeders, reken het alles een vreugde wanneer je in allerlei beproevingen valt, wetende dat
het testen van uw geloof geduld uitwerkt. Doch laat geduld z’n volmaakte uitwerking hebben,
opdat gij volmaakt en volkomen zult zijn, in niets te kort schiet.” (Jakobus 1:2-4)
En van Rabbijn Sha'ul (Paulus)
“En laten we niet vermoeid raken terwijl we goed doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als
wij niet verslappen.” (Galaten 6:9)
We lezen in onze Tora sidra dat als Yosef doorzette, hij door Adonai werd gezegend te midden van
zijn situatie:
“Adonai was met Jozef, en hij was een succesvol man; en hij was in het huis van zijn heer, de
Egyptenaar. En zijn heer zag, dat YHWH met hem was en dat YHWH al wat hij deed, in zijn hand
succesvol liet zijn.” (Genesis 39:2-3)
Echter, zelfs toen het leek dat Yosef alles goed deed, gingen de testen verder. Hij zou weer in de
gevangenis worden geworpen; nu voor het afwijzen van Potifar’s vrouw. Meer rijping en meer
nederigheid zou het gevolg zijn. Maar overal waar Yosef was, merkten de mensen de hand van
Adonai:
“De bewaarder van de gevangenis zag niet om naar iets dat onder het gezag van Yosef was, want
Adonai met hem was; en wat hij deed, liet Adonai succesvol zijn.” (Gen. 39:23)
De lessen in het leven van Yosef leren ons dat als we volharden en geduldig zijn bij het zoeken
naar Adonai’s wil voor ons leven, we in elke situatie en via elke ontbering die we meemaken,
succes kunnen boeken en rijper worden. Bij Hem is er altijd hoop, is er altijd licht aan het eind van
de tunnel. We zijn gekocht met een prijs en dat betekent dat ons leven niet van ons is. We mogen
leven voor Zijn glorie. Onze Messias verwisselde Zijn leven voor het onze en nu vinden wij het
leven in Hem. Het is door de kracht van een herrezen leven dat we volledig kunnen uitstijgen
boven moeilijke omstandigheden.
In het boek Hebreeën vinden we een bemoedigende boodschap:
“Laten we vasthouden aan de belijdenis van onze hoop, zonder wankelen, want Hij, die beloofde,
is getrouw.” (Hebr. 10:23)
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We moeten eenvoudig vertrouwen, zelfs als we Zijn wegen niet kunnen begrijpen. Zoals in dit kort
verhaal;
“Een dorpeling ondernam een wandeling in een grote stad en gunde zijn ogen geen rust bij de
wonderlijke taferelen. Plotseling kwam hij bij het huis van een professionele kleermaker, die bezig
was met het maken van fijne kledingstukken en elegante jassen voor het koninklijk gezin. Terwijl
hij in de deuropening stond, zag de dorpeling de kleermaker dure zijde op tafels uitspreiden en
een schaar vastnemen, met de bedoeling om het fijne materiaal te versnijden.
"Stop!" Schreeuwde de dorpeling. "Wat ben je aan het doen? Waarom zou je zulk duur zijden
weefsel beschadigen?”
De kleermaker besefte meteen dat de man naïef ingesteld was. Niettemin legde hij, vanuit de
goedheid van zijn hart, zijn daden beleefd uit. "Je moet gewoon weten dat ik niet in het minst aan
het beschadigen ben; doch, verbeteringen aan het aanbrengen ben. Deze stof zal binnenkort
worden veranderd in een overjas voor de koning!"
Net als de dorpeling, zijn we niet in staat om alles wat we zien of wat ons overkomt te begrijpen.
Wij kunnen niet begrijpen dat al deze dingen medewerken ten goede. Onze VADER is niet aan het
vernietigen, maar verbeteringen aan het aanbrengen in Zijn uitverkorenen. Zolang wij vertrouwen
in Hem:
“Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken, met
dankzegging, aan de ENE bekend worden gemaakt; en de vrede van Adonai, die alle verstand te
boven gaat, zal uw harten en gedachten behoeden door Messias Yeshua. Tenslotte, broeders, al
wat waarachtig is, al wat edel is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel
luidt, mediteer over deze dingen zo er enige deugd en iets prijzenswaardig aan is.” (Filippenzen
4:6-8)
Als je door tijden van beproevingen en testen gaat, ga naar de Ene die van je houdt en u nooit zal
verlaten. Laat Hem je overspoelen met Zijn vrede. En richt je op de dingen die waar, edel,
rechtvaardig, zuiver, mooi, eerzaam en prijzenswaardig zijn!
Dan mogen wij ook bidden zoals die in de grondtekst het best benaderd wordt in de ‘Naardense
vertaling’;
Het Onze Vader: Matteüs 6:9-13 uit de (Naardense vertaling) ;bidt dan zó, gij:
'Vader over ons in de hemelen,*geheiligd worde úw naam; kome úw koninkrijk, geschiede úw wil
als in hemel ook op aarde; ons nodige brood, geef ons dat heden; en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wíj vergeven hebben ónze schuldenaren; en breng ons niet in beproeving, nee, ontruk
ons aan het boze!'
Laat ons ook bidden voor vrede - Shalom van en in Jeruzalem en de inwoners van Israël, in de
mogelijk komende roerige tijden na het Amerikaanse besluit om zijn ambassade te verplaatsen van
Tel Aviv naar Jeruzalem.
(Bron deels: First fruits of Zion.)

Shabbat Shalom. Rinze.
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