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Shalom!

For over twenty years, Yosef's brothers had covered up
a horrible sin, lied to their father and not made
teshuvah (return to Him through repentance). Time
would not heal gaping wounds. The Covenant family
was in need of restoration. Indeed, restoration would
happen through a series of trials, afflictions, and times
of self-reflection. Their own brother, Yosef, would
unknowingly be the one YHWH would use to lead them
through the process of reuniting their family.
This week Yosef will begin to take his brothers on an
emotional guilt trip, reminding them of their past and
hoping that they will remember the one that they have
forgotten. The brother that, after all, was initially
looking for them:

Bereshith 37:16 So he said, "I (Yosef) am seeking my
brothers. Please tell me where they are feeding their flocks."

Each confrontation was set up and intended to trigger
something from the family's past. Like a master chess
player, Yosef will anticipate the brothers' moves and
try to stay one step ahead of them. Every move Yosef
makes is connected to something that happened
earlier in the family. Measure for measure.
There is a moment for the brothers this week when
they must have felt a sigh of relief. They are leaving
Egypt with their bags full, after what they probably
interpreted as some bizarre events. They are returning
to their father with Benyamin and Shimon (Simeon).
They feel reunited as a family...hmmm....have they still
forgotten someone? Once again, caught completely
off-guard, their shalom will be shattered:

Bereshith 44:1 And he commanded the steward of his
house, saying, "Fill the men's sacks with food, as much as
they can carry, and put each man's money in the mouth
of his sack. 2 "Also put my cup, the silver cup, in the
mouth of the sack of the youngest, and his grain money."
So he did according to the word that Yosef had spoken. 3
As soon as the morning dawned, the men were sent
away, they and their donkeys. 4 When they had gone out
of the city, and were not yet far off, Yosef said to his
steward, "Get up, follow the men; and when you
overtake them, say to them, 'Why have you repaid evil
for good? 5 'Is not this the one from which my lord drinks,
and with which he indeed practices divination? You have
done evil in so doing.' " 6 So he overtook them, and he
spoke to them these same words.

So....the brothers, sure that they are completely
innocent, react with confidence:

Bereshith 44:7 And they said to him, "Why does my lord
say these words? Far be it from us that your servants
should do such a thing. 8 "Look, we brought back to you
from the land of Canaan the money which we found in

Shalom!

Al meer dan twintig jaar, hadden Jozef's broers een
afschuwelijke zonde toegedekt, gelogen tegen hun vader en
geen teshuvah (naar Hem terugkeren via berouw) gemaakt.
De tijd zou gapende wonden niet genezen. Het familie
Verbond was toe aan restauratie. Restauratie, zou inderdaad
gebeuren door een reeks beproevingen, noodtoestanden en
tijden van zelfonderzoek. Hun eigen broer, Jozef, zou
onbewust degene zijn die YHWH zou gebruiken om hen door
het proces van de hereniging van hun gezin te leiden.
Deze week zal Jozef zijn broers beginnen mee te nemen op
een emotioneel schuldgevoelreisje door hen te herinneren
aan hun verleden met de hoop dat ze zich degene zullen
herinneren die ze vergeten zijn. De broeder die, in eerste
instantie, immers naar hen zocht:

Genesis 37:16 Hij zegt: ik ben mijn broeders aan het zoeken;
meld mij toch waar zij aan het weiden zijn! (Naardense)

Elke confrontatie werd opgezet en was bedoeld om te
doen denken aan het familieverleden. Zoals een
meesterschaker, zal Jozef op de zetten van de broers
inspelen en proberen om ze een stap voor te blijven. Elke
zet die Jozef doet is verbonden met iets dat voordien in
de familie gebeurde. Maat voor maat.
Deze week is er voor de broers een moment dat ze een zucht
van verlichting moeten hebben geslaakt. Ze vertrekken met
hun zakken vol uit Egypte, na alles wat ze waarschijnlijk
interpreteerden als een aantal bizarre gebeurtenissen. Ze
keren terug naar hun vader met Benjamin en Simeon. Ze
voelen zich als een familie herenigd... hmmm .... zijn ze nog
iemand vergeten? Nogmaals, hun shalom zal, verassend
genoeg, stukgeslagen worden:

Genesis 44:1 Hij gebiedt hem die over zijn huis gaat en zegt:
vul de ransels van de mannen met eten!, zoveel als ze bij
machte zijn te dragen; en stop ieders zilver in de mond van
zijn ransel; 2 en mijn kelk, de zilveren kelk, zul je verstoppen
in de mond van de ransel van de jongste, mét het zilver van
zijn aankoop! Hij doet naar het woord van Jozef dat hij heeft
gesproken. 3 In de ochtend, bij licht, zijn de mannen
heengezonden, zij en hun pakezels. 4 Zíj zijn de stad
uitgetrokken, en waren nog niet ver toen Jozef zei tot hem
die over zijn huis ging: sta op, jaag die mannen achterna!-
heb je ze ingehaald, dan zul je tot hen zeggen: waarom
hebben jullie goed met kwaad vergolden?- 5 is deze het niet
waarmee mijn heer drinkt en waarin hij bij het waarzeggen
wáárzegt?- kwaad hebt u gesticht met wat u hebt gedaan!
6 Hij haalt hen in en spreekt tot hen deze woorden.

Dus .... de broers reageren vol vertrouwen, er zeker van
zijnde dat ze volledig onschuldig zijn:

Genesis 44:7 Zij zeggen tot hem: waarom spreekt mijn heer
in deze bewoordingen?- heiligschennis is het voor uw
dienaars om te doen naar dit woord!- 8 zie, het zilver dat we
hebben gevonden in de mond van onze ransels hebben we
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the mouth of our sacks. How then could we steal silver
or gold from your lord's house?

Then, they make an offer they soon would regret:

Bereshith 44:9 "With whomever of your servants
it is found, let him die, and we also will be my
lord's slaves."

Hmmm..a little deja vu here (remember when Lavan
came after them)?
The steward, however, takes the death sentence off
the table and changes the proposed punishment to
include just the guilty party:

Bereshith 44:10 And he said, "Now also let it be
according to your words; he with whom it is found shall
be my slave, and you shall be blameless."

But after the cup is found in Benyamin's bag, and
after the brothers all pack up and return with
Benyamin to face Yosef, they once again attempt to
change the punishment in order to ensure that they
ALL becomes slaves:

Bereshith 44:16 Then Yehuda said, "What shall we say
to my lord? What shall we speak? Or how shall we clear
ourselves? God has found out the iniquity of your
servants; here we are, my lord's slaves, both we and he
also with whom the cup was found."

It seems that the brothers have removed themselves
from the current crime and are now consumed with
feelings of guilt for a crime they committed many
years ago - the sale of their brother, Yosef. And this
time they will not sell their brother, but offer
themselves to be enslaved. The brothers are coming
around.

Yosef is not finished with his brothers. Little by little he
will work on their memories and their consciences.
Next week their brother will reveal himself!

The story of Yosef is both historical and prophetic. The
same things could be said of the people and the events
that we remember during the time of Chanukah. Once
again we can learn from the experiences of the
covenant faithful that walked before us. We can
rededicate our lives to Him and to His Ways. We can
remember that the event that Yeshua spoke of
concerning the "abomination of desolation" (from the
book of Daniel), will rear it's ugly head one more time
in the latter days. The light of a faithful remnant will be
seen in the darkest of times. Every time a
commandment is faithfully kept, light will shine.

When history repeats itself, what will be threatened by
those who hate the Elohim of Israel?

uit het land van Kanaän tot u teruggebracht; en hóe zouden
wij uit het huis van uw heer zilver of goud stelen?-

Daarna doen ze een aanbod waar ze snel spijt van krijgen:

Genesis 44:9 bij wie van uw dienaars het wordt gevonden,
die zal sterven!- en ook wíj, wij zullen worden:
dienstknechten bij mijn heer!

Hmmm..een beetje deja vu (herinner je toen Laban
hen achterna kwam)?
De hofmeester veegt echter het doodvonnis van tafel
en beperkt de voorgestelde straf enkel tot de
schuldige partij:

Genesis 44: 10 Hij zegt: welnu, naar jullie woorden, zo hoort
het; maar híj bij wie het wordt gevonden, die wordt bij mij
een dienstknecht en júllie zullen vrijgesprokenen worden!

Maar na dat de beker in Benjamins tas is gevonden, en na dat
de broers alles weer inpakken en terugkeren met Benjamin
om met Jozef geconfronteerd te worden, proberen ze
opnieuw om de straf te wijzigen om te verkrijgen dat ze
ALLEMAAL slaven worden:

Genesis 44: 16 Dan zegt Juda: wat zullen we zeggen tot mijn
heer?- wat spreken en rechtvaardigen we ons?- God heeft
het onrecht van uw dienaars gevonden,- hier zijn wij,
dienstknechten voor mijn heer!, én wij én hij in wiens hand
de kelk is gevonden!

Het lijkt erop dat de broeders van de huidige misdaad
afstand hebben genomen en nu verteerd worden door
schuldgevoelens voor een misdaad die ze vele jaren
geleden pleegden - de verkoop van hun broer, Jozef. En
deze keer zullen ze hun broer niet verkopen, maar
zichzelf aanbieden om geknecht te worden. De broers
zijn het eens.

Jozef is nog niet klaar met zijn broers. Beetje bij beetje zal
hij aan hun herinneringen en hun geweten werken.
Volgende week zal hun broer zich aan hen bekend maken!

Het verhaal van Jozef is zowel historisch als profetisch.
Dezelfde dingen kunnen worden gezegd van de mensen en
de gebeurtenissen waaraan we herinnerd worden in de
Chanuka-tijd. Wederom kunnen we leren van de ervaringen
van de verbondgelovigen die ons voorgingen. We kunnen
ons leven opnieuw toewijden aan Hem en Zijn wegen. We
kunnen ons herinneren dat de gebeurtenis waar Yeshua
over sprak betreffende de "gruwel der verwoesting" (uit het
boek Daniël), in de laatste dagen nog een keer zijn lelijke
kop zal opsteken. Het licht van een getrouw overblijfsel zal
in de donkerste tijden worden gezien. Iedere keer dat een
gebod getrouw wordt nageleefd, zal er licht schijnen.

Wat zal worden bedreigd door hen die een hekel aan de God
van Israël hebben, wanneer de geschiedenis zich herhaalt?
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1. The Temple
2. The Torah
3. The observance of Shabbat
4. The sign of circumcision
5. Divine appointments, beginning with proclamation
of the new moon

What is the true meaning of the Feast of
Dedication? It is about the stuggle to live a Torah-
based lifestyle in a world which increasingly calls
for us to assimilate, to conform, to be tolerant, to
adopt worldly culture and values, and to be
consumed in its darkness.
Oh...and one more thing. Baruch HaShem, we were
blessed to receive our 22nd grandchild this week. His
name is Ari, which means "lion" in Hebrew. Once again
we are amazed at what is the result of "tribulation".
Our daughter describes those last few seconds before
the birth as the most painful in her life. Yet the pain is
nothing compared to holding their newborn and
marveling at another of His creation. A family, a nation
will again one day be born. And you can be sure it will
be with much tribulation. But, todah la'El, what is
birthed will be worth it all!

Isaiah 66:8 Who hath heard such a thing? who hath
seen such things? Shall the earth be made to bring forth
in one day? or shall a nation be born at once? for as
soon as Zion travailed, she brought forth her children.

And can I show you this? A few births ago, in our
family, the mid-wife made us aware of the "Tree of
Life" which surrounds, protects, and feeds the baby for
the nine months that it is in the womb. Since then, we
have tried to get a picture of it after the births. This is
Ari's tree...a beautiful tree of life which was with him
until his birth!

Our Creator has put His stamp
EVERYWHERE!

Shabbat Shalom!
Ardelle

1. De Tempel
2. De Tora
3. Het houden van de Shabbat
4. Het teken van de besnijdenis
5. Goddelijke afspraken, te beginnen met de proclamatie
van de nieuwe maan

Wat is de ware betekenis van het Toewijdingfeest (Chanuka)?
Het gaat om de strijd voor een Tora-gebaseerde levensstijl te
kunnen leven in een wereld die ons steeds vaker vraagt om te
assimileren, gelijkvormig te worden, tolerant te zijn, de
wereldse cultuur en waarden over te nemen, en in haar
duisternis op te gaan.
Oh ... en nog iets. Baruch HaShem, we werden deze week
gezegend met een 22

ste
kleinkind. Zijn naam is Ari, wat in het

Hebreeuws "leeuw" betekent. Nogmaals we zijn verbaasd
over het resultaat van "beproeving". Onze dochter beschrijft
die laatste paar seconden vóór de geboorte als de meest
pijnlijke in haar leven. Maar nu is de pijn niets vergeleken met
het vasthouden van hun pasgeborene en de verbazing bij een
andere van Zijn schepping. Een familie, een natie zal op een
dag opnieuw geboren worden. En je kunt er zeker van zijn
dat het zal gebeuren met veel verdrukking. Maar, todah
la'El, wat geboren wordt zal alle moeite waard zijn!

Jesaja 66:8 Wie heeft ooit zoiets gehoord, wie heeft iets
dergelijks gezien?- wordt een land op één dag in een
siddering geboren, wordt een volk in één keer gebaard?-
maar eer Sion siddert heeft zij haar zonen al gebaard,

En mag ik je dit laten zien? Enkele geboorten eerder, maakte
de vroedvrouw in onze familie, ons bewust van de 'Boom van
het Leven', die de baby gedurende de negen maanden dat ie
in de baarmoeder is, omringt, beschermt en voedt. Sindsdien
hebben we geprobeerd om na de geboorte daar een foto van
te krijgen. Dit is Ari’s boom ... een mooie boom van het leven
die bij hem was tot aan zijn geboorte!

Onze Schepper heeft OVERAL
Zijn stempel op gezet!

Shabbat Shalom!
Ardelle


