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Shalom!

We begin the book of Shemot this week with a
whole new focus. Yosef and his generation
have died and a new era is quickly brought into
view. The time of Yosef ruling under a supportive
Egyptian pharaoh is over and the hostility towards
the family of Israel has begun.
The chosen family has now become a nation. Much
of Shemot, Vayikra, Bemidbar, and Devarim will be
concerned with the life of Moshe, his involvement
with the building of the Tabernacle, and the
Israelite's trek through the wilderness. By the time
we reach Shemot, we normally stop giving attention
to Yosef and begin with the account of Moshe.
However, this year I wanted to draw to your
attention the incredible parallels between the lives
of Yosef and Moshe.
 Both Yosef and Moshe are portrayed as

"shepherds". The only other time these two words
"was shepherding" (היה רעה)are found together is 
in 1 Samuel 17:34 when the young David speaks to
King Saul about being a "shepherd".
Bereshith/Genesis 37:2 This is the history of
Ya'acov. Yosef, being seventeen years old, was
shepherding the flock with his brothers.
Shemot/Exodus 3:1 Now Moshe was
shepherding the flock of Jethro his father-in-law

 The activity of "shepherding" provides the
context for the calling and sending of both Yosef
and Moshe. Although these callings differ, we
read similar words and phrases. The phrase,
"Come, I will send you" (לכה ואשלחך), is only 
found in these two places in the Hebrew
Scriptures:
Bereshith/Genesis 37:12 Then his brothers went to
shepherd their father's flock in Shechem. 13 And
Yisrael said to Yosef, "Are not your brothers feeding
the flock in Shechem? Come, I will send you to
them." So he said to him, "Here I am."
Shemot/Exodus 3:1 Now Moshe was shepherding
the flock of Jethro his father-in-law, the priest of
Midian... Elohim called to him from the midst of the
bush and said, "Moshe, Moshe!" And he said, "Here
I am." ...10 "So come, I will send you to Pharaoh that
you may bring My people, the children of Israel, out
of Egypt."

 The order of "calling" followed by "sending" sets
in motion a life-altering chain of events. For
Yosef, this includes abandonment in the pit,
slavery, imprisonment, and royal exaltation
among the Egyptians and later his own family.
The eventual results for Moshe will include
exaltation in the sight of Pharaoh and the
Egyptians, as well as all the Israelites:
Shemot/Exodus 7:1 So יהוה said to Moshe: "See, I 

Shalom!

We beginnen deze week het boek Shemot met een
geheel nieuwe focus. Jozef en zijn generatie zijn
gestorven en een nieuw tijdperk wordt snel in beeld
gebracht. De tijd van Jozef die onder een hem steu-
nende Egyptische farao regeert, is voorbij en de
vijandigheid tegen de familie van Israël is begonnen.
Het uitverkoren gezin is nu een natie geworden. Een
groot deel van Shemot, Vayikra, Bemidbar en Devarim
zal gaan over het leven van Moshe, zijn betrokkenheid
bij de bouw van de Tabernakel en de tocht van de
Israëlieten door de wildernis. Tegen de tijd dat we bij
Shemot aankomen, stoppen we normaal met het
aandacht schenken aan Jozef en beginnen met het
verhaal van Moshe. Maar dit jaar wilde ik je wijzen op de
ongelooflijke parallellen tussen de levens van Jozef en
Moshe.

 Zowel Jozef als Moshe worden afgebeeld als
"herders". De enige andere keer dat deze woorden
"was aan ‘t hoeden" (היה רעה) worden gevonden, 
staat in 1 Samuël 17:34 wanneer de jonge David
met koning Saul over "een herder" zijn spreekt.
Bereshith/Genesis 37:2 Dit is de geschiedenis van
Ya'acov. Jozef, die zeventien jaar oud was, hoedde
de kudde met zijn broers.
Shemot/Exodus 3:1 Moshe hoedde nu de kudde
van Jethro, zijn schoonvader

 De activiteit van "hoeden" bepaalt de context voor
het roepen en zenden van zowel Jozef als Moshe.
Hoewel deze roepingen verschillen, lezen we
vergelijkbare woorden en zinsdelen. De zin "Kom, ik
zal je sturen" (לכה ואשלחך), wordt alleen gevonden 
op de volgende twee plaatsen in de Hebreeuwse
Geschriften:
Bereshith/Genesis 37:12 Toen gingen zijn broers
heen om de kudde van hun vader in Sichem te hoe-
den. 13 En Yisrael zei tot Jozef: "Voeren uw broe-
ders de kudde niet in Sichem? Kom, ik zal u naar hen
sturen." Dus hij zei tegen hem: "Hier ben ik."
Shemot/Exodus 3:1 Moshe hoedde nu de kudde
van Jethro, zijn schoonvader, de priester van Midian
... Elohim riep naar hem uit het midden van de struik
en zei: "Moshe, Moshe!" En hij zei: "Hier ben ik." ...
10 "Dus kom, ik zal u naar Farao sturen zodat u Mijn
volk, de kinderen van Israël, uit Egypte kunt
brengen."

 De volgorde van "roepen" gevolgd door "zenden"
brengt een levensveranderende reeks van
gebeurtenissen op gang. Voor Jozef omvat dit
achterlating in de kuil, slavernij, opsluiting en
koninklijke verhoging onder de Egyptenaren en later
zijn eigen familie. De uiteindelijke resultaten voor
Moshe zullen een verhoging zijn in de ogen van
Farao en de Egyptenaren, en alle Israëlieten:
Shemot/Exodus 7:1 Aldus zei de HEERE tegen
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have made you as Elohim to Pharaoh
Shemot/Exodus 11:3 ... the man Moshe was very
great in the land of Egypt, in the sight of
Pharaoh's servants and in the sight of the people.
Shemot/Exodus 14:31 Thus Israel saw the great
work which יהוה had done in Egypt; so the people 
feared יהוה, and believed יהוה and His servant 
Moshe.

 Both Yosef and Moshe are described as very
attractive:
Bereshith/Genesis 39:6 ...Now Yosef was
handsome in form and appearance.
Shemot/Exodus 2:2 So the woman conceived
and bore a son. And when she saw that he was a
beautiful child, she hid him three months.

 Both Yosef and Moshe encounter hostilities with
their brothers, who vehemently resent the
possibility of submitting to the authority of one of
their own:
Bereshith/Genesis 37:4 But when his brothers
saw that their father loved him more than all his
brothers, they hated him and could not speak
peaceably to him....18 Now when they saw him
afar off, even before he came near them, they
conspired against him to kill him.... And his
brothers said to him, "Shall you indeed reign over
us? Or shall you indeed have dominion over us?"
So they hated him even more for his dreams and
for his words.
Shemot/Exodus 2:11 Now it came to pass in
those days, when Moshe was grown, that he went
out to his brethren and looked at their burdens.
And he saw an Egyptian beating a Hebrew, one of
his brothers....12 So he looked this way and that
way, and when he saw no one, he killed the
Egyptian and hid him in the sand. 13 And when he
went out the second day, behold, two Hebrew
men were fighting, and he said to the one who did
the wrong, "Why are you striking your
companion?" 14 Then he said, "Who made you a
prince and a judge over us? Do you intend to kill
me as you killed the Egyptian?" So Moshe feared
and said, "Surely this thing is known!"

 The Midianites play a role in the lives of both
Yosef and Moshe. A Midianite caravan leads to
the decision to sell Yosef, and a Midianite
priestly family provides a place of security for
Moshe after his flight from Egypt. Both will find
safety from their "brothers" by living in a foreign
setting apart from their family.
Bereshith 37:28 Then Midianite traders passed
by; so the brothers pulled Yosef up and lifted
him out of the pit, and sold him to the
Ishmaelites for twenty shekels of silver. And
they took Yosef to Egypt.

Moshe: "Zie, ik heb u als Elohim voor Farao gemaakt
Shemot/Exodus 11:3 ... de man Moshe was heel
groot in het land Egypte, in de ogen van de dienaren
van Farao en in de ogen van het volk.
Shemot/Exodus 14:31 Aldus zag Israël het grote
werk dat de HEERE in Egypte had gedaan; dus
vreesde het volk de HEERE, en geloofde de HEERE
en zijn dienaar Moshe.

 Zowel Jozef als Moshe worden beschreven als zeer
aantrekkelijk:
Bereshith/Genesis 39:6 ... Nu was Jozef knap van
gedaante en uiterlijk.
Shemot/Exodus 2:2 De vrouw werd zwanger en
baarde een zoon. En toen ze zag dat hij een mooi
kind was, verborg ze hem drie maanden.

 Zowel Jozef als Moshe ontmoeten vijandigheden bij
hun broeders, die de mogelijkheid om zich aan de
autoriteit van iemand van hen te onderwerpen, hevig
bestrijden:
Bereshith/Genesis 37:4 Maar toen zijn broers zagen
dat hun vader meer van hem hield dan van al zijn
broers, haatten ze hem en konden met hem niet
vredelievend spreken ... 18 Toen ze hem van verre
zagen, zelfs voordat hij naderbij kwam, spanden zij
tegen hem samen om hem te doden ... En zijn broers
zeiden tegen hem: "Zult u inderdaad over ons
heersen, of zult u inderdaad heerschappij over ons
hebben?" Dus haatten ze hem nog meer voor zijn
dromen en voor zijn woorden.
Shemot/Exodus 2:11 Het geschiedde nu in die dagen,
toen Mozes volwassen was, dat hij naar zijn broeders
ging en naar hun lasten keek. En hij zag een Egypte-
naar een Hebreeër slaan, een van zijn broeders ... 12
Dus keek hij deze kant en die kant op, en toen hij
niemand zag, doodde hij de Egyptenaar en verborg
hem in het zand. 13 En toen hij de tweede dag uitging,
zie, twee Hebreeuwse mannen waren aan het
vechten, en hij zei tegen degene die het verkeerde
deed: "Waarom slaat u uw metgezel?" 14 Toen zei hij:
"Wie heeft u tot een vorst en een rechter over ons
gemaakt; bent u van plan mij te doden zoals u de
Egyptenaar doodde?" Dus vreesde Moshe en zei:
"Welzeker, dit ding is bekend!"

 De Midianieten spelen een rol in het leven van
zowel Jozef als Moshe. Een Midianieten-karavaan
leidt tot de beslissing om Jozef te verkopen, en een
priestergezin uit de Midianieten biedt Moshe een
plaats van veiligheid na zijn vlucht uit Egypte. Beiden
vinden beveiliging tegen hun "broers" door buiten
hun familie in een vreemde omgeving te wonen.
Bereshith 37:28 Toen kwamen Midianietische
handelaars voorbij; dus trokken de broers Jozef op
en tilden hem uit de put en verkochten hem aan de
Ismaëlieten voor twintig shekels zilver. En zij
brachten Jozef naar Egypte.
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Shemot 2:15 When Pharaoh heard of this
matter, he sought to kill Moshe. But Moshe fled
from the face of Pharaoh and dwelt in the land
of Midian

 After escaping death through encounters with
foreigners, Yosef and Moshe both found
advancement in Egyptian culture:
Bereshith 39:3 And his master saw that יהוה was 
with him and that יהוה made all he did to 
prosper in his hand. 4 So Yosef found favor in his
sight, and served him. Then he made him
overseer of his house, and all that he had he put
under his authority.
Acts 7:22 "And Moshe was learned in all the
wisdom of the Egyptians, and was mighty in
words and deeds.

 Whereas Yosef became like a "father" to Pharaoh,
Moshe became a "son" to Pharaoh's daughter:
Bereshith 45:8 "So now it was not you who sent
me here, but Elohim; and He has made me a
father to Pharaoh, and lord of all his house, and a
ruler throughout all the land of Egypt.
Shemot 2:10 When the child grew older, she took
him to Pharaoh's daughter and he became her
son.

 Both receive Egyptian names:
Bereshith 41:45 And Pharaoh called Yosef's
name Zaphnath-Paaneah.
There are many suggestions for the meaning of
Yosef's Egyptian name. However, all meanings
seem to have the connotation that it was
through Yosef that life was preserved.
Shemot 2:10 ... So she called his name Moshe,
saying, "Because I drew him out of the water."
According to TWOT (Theological Wordbook of
the Old Testament), the name, Moshe, traces
back to an Egyptian root meaning "is born".
Moshe is found in the name, "Ramses", which
means "Ra is born" (see Bereshith 47:11).
Nevertheless, the name Moshe also has
meaning in Hebrew.

 Both married daughters of a priest:
Bereshith 41:45 ...And he gave him as a wife
Asenath, the daughter of Poti-Pherah priest of On.
Shemot 2:16 Now the priest of Midian had seven
daughters... and he gave Zipporah his daughter to
Moshe.

 Both have two sons and give them names related
to their struggles in a foreign environment:
Bereshith 41:50 And to Yosef were born two sons
before the years of famine came, whom Asenath,
the daughter of Poti-Pherah priest of On, bore to
him. 51 Yosef called the name of the firstborn
Manasseh: "For Elohim has made me forget all my
toil and all my father's house." 52 And the name

Shemot 2:15 Toen Farao van deze zaak hoorde,
probeerde hij Moshe te vermoorden. Maar Moshe
vluchtte voor het aangezicht van Farao en woonde
in het land Midian.

 Na het ontsnappen aan de dood via ontmoetingen
met buitenlanders, maakten Jozef en Moshe beiden
vooruitgang in de Egyptische cultuur:
Bereshith 39:3 En zijn meester zag dat de HEERE
met hem was en dat de HEERE alles wat hij deed in
zijn hand liet gedijen. 4 Dus vond Jozef gunst in zijn
ogen en diende hem. Toen maakte hij hem opziener
van zijn huis, en alles wat hij had, plaatste hij onder
zijn gezag.
Handelingen 7:22 "En Moshe werd geleerd in alle
wijsheid van de Egyptenaren, en was machtig in
woorden en daden.

 Terwijl Jozef als een "vader" voor Farao werd, werd
Moshe een "zoon" van de dochter van Farao:
Bereshith 45:8 "Dus was het nu niet jullie die mij
hierheen stuurde, maar Elohim, en hij heeft me een
vader voor Farao gemaakt en heer van heel zijn
huis, en een heerser in heel het land van Egypte.
Shemot 2:10 Toen het kind ouder werd, nam ze
hem mee naar de dochter van Farao en werd hij
haar zoon.

 Beiden krijgen Egyptische namen:
Bereshith 41:45 En Farao noemde Jozefs naam
Zafnath-Paaneah.
Er zijn veel suggesties voor de betekenis van de
Egyptische naam van Jozef. Alle betekenissen lijken
echter de bijbetekenis te hebben dat het door Jozef
was dat het leven in stand gehouden werd.
Shemot 2:10 ... Dus noemde zij zijn naam Moshe,
zeggende: "Omdat ik hem uit het water trok."
Volgens het TWOT (Theologisch Woordenboek van
het Oude Testament), verwijst de naam, Moshe,
naar een Egyptische stamwoord dat "is geboren"
betekent. Moshe wordt gevonden in de naam,
"Ramses", wat betekent "Ra is geboren" (zie
Bereshith 47:11). Niettemin is de naam Moshe ook
in het Hebreeuws betekenisvol.

 Beiden huwden dochters van een priester:
Bereshith 41:45 ... en hij gaf hem Asenath als een
vrouw, de dochter van Poti-Pherah, priester van On.
Shemot 2:16 Nu had de priester van Midian zeven
dochters ... en hij gaf zijn dochter Zippora aan
Moshe.

 Beiden hebben twee zonen en geven hen namen in
verband met hun strijd in een vreemde omgeving:
Bereshith 41:50 En aan Jozef werden, voordat de
jaren van hongersnood kwamen, twee zonen geboren
die Asenath, de dochter van Poti-Phera, priester van
On, hem baarde. 51 Jozef noemde de naam van de
eerstgeborene Manasse: "Want Elohim heeft me al
mijn moeite en heel mijn vaders huis doen vergeten."
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of the second he called Ephraim: "For Elohim has
caused me to be fruitful in the land of my
affliction."
Shemot 18:3 with her two sons, of whom the
name of one was Gershom (for he said, "I have
been a stranger in a foreign land") 4 and the name
of the other was Eliezer (for he said, "The Elohim
of my father was my help, and delivered me from
the sword of Pharaoh").

 Yosef made all the people of Egypt slaves of
Pharaoh, while יהוה used Moshe to free 
Pharaoh's slaves:
Bereshith 47:19 "Why should we die before
your eyes, both we and our land? Buy us and our
land for bread, and we and our land will be
slaves of Pharaoh

 Yosef was used to deliver Egypt economically,
but Elohim used plagues through Moshe to
devastate Egypt economically.

 Whereas Elohim used Yosef to bring the
family of Israel from Canaan to
Egypt, יהוה used Moshe to take them from 
Egypt to Canaan.

What can we make of these numerous similarities?
Obviously, we want to know how we can connect
Yeshua to it all. To help with that, I've attached a
PDF document from a blog that lists "50 Parallels
between Moshe and Yeshua". But to sum up the
basic narrative accounts of Yosef and Moshe,
consider that they share a basic sequence...set-
apartness, abandonment, rescue, assimilation into a
foreign community, and rise to an exalted royal
position over Egypt and Israel. Consider for yourself
how this progression also may apply to Yeshua.
Following are a few of my favorites from the "50":
 Moshe was born when Egyptians (gentiles) ruled

over the people of Israel. Yeshua was born
when Romans (gentiles) ruled over the people of
Israel:
Shemot 1:8 Now there arose a new king over
Egypt, who did not know Yosef.
Luke 2:1 And it came to pass in those days that a
decree went out from Caesar Augustus that all
the world should be registered.

 Moshe means "drawn out of water". Moshe
was יהוה's tool to lead Israel to salvation.  
"Drawing out of water" is a picture of salvation.
Yeshua's name means "salvation":
Shemot 2:10 And the child grew, and she
brought him to Pharaoh's daughter, and he
became her son. So she called his name Moshe,
saying, "Because I drew him out of the water."
Isaiah 12:3 Therefore with joy you will draw
water From the wells of salvation.
Matthew 1:21 "And she will bring forth a Son,

52 En de naam van de tweede noemde hij Efraïm:
"Want Elohim heeft mij vruchtbaar gemaakt in het
land van mijn verdrukking."
Shemot 18:3 met haar twee zonen, van wie de naam
van een Gersom was (want hij zei: "Ik was een
vreemde in een vreemd land") 4 en de naam van de
andere was Eliezer (want hij zei: "De Elohim van mijn
vader was mijn hulp en verloste mij van het zwaard
van Farao").

 Jozef maakte heel het Egyptische volk tot slaven van
Farao, terwijl de HEERE Moshe gebruikte om de
slaven van Farao te bevrijden:
Bereshith 47:19 "Waarom zouden wij sterven voor
uw ogen, zowel wij als ons land? Koop ons en ons
land voor brood, en wij en ons land zullen slaven
van Farao zijn.

 Jozef werd gebruikt om Egypte economisch te
bevrijden, maar Elohim gebruikte plagen door middel
van Moshe om Egypte economisch te verwoesten.

 Terwijl Elohim Jozef gebruikte om het gezin van
Israël van Kanaän naar Egypte te brengen, gebruikte
de HEERE Moshe om hen van Egypte naar Kanaän
te brengen.

Wat kunnen we uit deze talrijke overeenkomsten
afleiden? Natuurlijk willen we hiermee Yeshua verbinden.
Om hierbij te helpen, heb ik een PDF-document
bijgevoegd van een blog die "50 parallellen tussen Moshe
en Yeshua"opsomt. Maar denk eraan bij het samenvatten
van de uitgangsverhalen van Jozef en Moshe, dat ze een
basisvolgorde delen ... apartzetting, verlating, redding,
assimilatie in een buitenlandse gemeenschap, en opgang
maken naar een verheven koninklijke positie over Egypte
en Israël. Denk zelf na hoe deze progressie ook van
toepassing kan zijn op Yeshua. Hieronder volgen enkele
van mijn favorieten uit de "50":

 Moshe werd geboren toen Egyptenaren (heidenen)
over het volk van Israël regeerden. Yeshua werd
geboren toen Romeinen (heidenen) over het volk
van Israël heersten:
Shemot 1:8 Nu stond er een nieuwe koning op over
Egypte, die Jozef niet kende.
Lukas 2:1 En het geschiedde in die dagen, dat er een
gebod uitging van Caesar Augustus, dat de ganse
wereld geregistreerd moest worden.

 Moshe betekent "uit het water getrokken". Moshe
was het instrument van de HEERE om Israël naar de
verlossing te leiden. "Uit het water halen" is een beeld
van verlossing. Yeshua's naam betekent "verlossing":
Shemot 2:10 En het kind werd groot, en zij brachten
hem tot Farao's dochter, en hij werd haar zoon. Dus
riep ze zijn naam Moshe en zei: "Omdat ik hem uit het
water heb getrokken."
Jesaja 12:3 Daarom zal u met vreugde water putten
uit de bronnen van verlossing.
Mattheüs 1:21 "En zij zal een Zoon baren, en gij zult
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Hem de naam Yeshua geven, want Hij zal zijn volk van
hun zonden redden."

 Zowel Moshe als Yeshua begonnen hun bedieningen
op bovennatuurlijke wijze:
Shemot 3:2 En de Engel van de HEERE verscheen aan
hem in een vuurvlam uit het midden van een struik.
Dus keek hij, en zie, de struik brandde van vuur, maar
de struik werd niet verteerd. 3 Toen zei Moshe: "Ik zal
nu afwijken en deze grote aanblik bekijken, waarom
de struik niet verbrandt." 4 Dus toen de HEERE zag
dat hij zich afwendde om te kijken, riep Elohim tot
hem uit het midden van de struik en zei: "Moshe,
Moshe!" En hij zei: "Hier ben ik."
Mattheüs 3:16 Toen Hij gedoopt was, kwam Yeshua
onmiddellijk op uit het water; en zie, de hemelen
werden voor Hem geopend en Hij zag de Geest van
God nederdalen als een duif en op Hem neerstrijken.
17 En plotseling kwam er een stem uit de hemel,
zeggende: "Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik mijn
welbehagen heb."

 Zowel Moshe als Yeshua's aangezichten straalden van
de "glorie van Elohim."
Shemot 34:29 Toen Moshe met de twee tafelen van
het Getuigenis in zijn handen naar beneden kwam
van de berg Sinaï, wist hij niet dat zijn gezicht stralend
was omdat hij met de HEERE had gesproken.
Mattheüs 17:1 Na zes dagen nam Yeshua Petrus,
Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus, mee en
leidde hen alleen naar een hoge berg. 2 Daar werd hij
voor hen veranderd. Zijn gelaat straalde als de zon, en
zijn kleren werden zo wit als het licht.

 Moshe zei dat de "kleinen" in de woestijn het
Beloofde Land zouden binnengaan. Yeshua zei dat
het koninkrijk van Elohim de "kleintjes"
toebehoorde.
Bemidbar 14:31 'Maar uw kleintjes, waarvan u zei
dat zij slachtoffers zouden zijn, zal ik binnenleiden,
en zij zullen het land dat u veracht hebt, kennen.
Marcus 10:14 Maar toen Yeshua het zag, was Hij
zeer ontstemd en zei tegen hen: "Laat de kleine
kinderen tot Mij komen en verbied het hen niet,
want van zulken is het koninkrijk van Elohim.

 Moshe koos "12 mannen", één uit elke stam en
stuurde hen naar het Land om "vrucht" mee te
brengen. Yeshua koos "12 mannen" en zond hen uit
om "vrucht" te dragen:
Devarim 1:23 "Het plan beviel me goed, dus nam ik
twaalf van jullie mannen, één man van elke stam ...
25" Ze namen ook wat van de vrucht van het land in
hun handen en brachten het naar ons toe
Mattheüs 10:1 En toen Hij Zijn twaalf discipelen tot
Zich had geroepen, gaf Hij hun macht over onreine
geesten, om ze uit te drijven en om allerlei ziekten
en allerlei aandoeningen te genezen.

and you shall call His name Yeshua, for He will
save His people from their sins."

 Both Moshe and Yeshua began their ministries in
supernatural ways:
Shemot 3:2 And the Angel of יהוה appeared to him 
in a flame of fire from the midst of a bush. So he
looked, and behold, the bush was burning with fire,
but the bush was not consumed. 3 Then Moshe said,
"I will now turn aside and see this great sight, why
the bush does not burn." 4 So when יהוה saw that he 
turned aside to look, Elohim called to him from the
midst of the bush and said, "Moshe, Moshe!" And
he said, "Here I am."
Matthew 3:16 When He had been baptized,
Yeshua came up immediately from the water; and
behold, the heavens were opened to Him, and He
saw the Spirit of God descending like a dove and
alighting upon Him. 17 And suddenly a voice came
from heaven, saying, "This is My beloved Son, in
whom I am well pleased."

 Both Moshe and Yeshua's faces shone with the
"glory of Elohim."
Shemot 34:29 When Moshe came down from
Mount Sinai with the two tablets of the Testimony
in his hands, he was not aware that his face was
radiant because he had spoken with יהוה. 
Matthew 17:1 After six days Yeshua took with him
Peter, James and John the brother of James, and led
them up a high mountain by themselves. 2 There he
was transfigured before them. His face shone like the
sun, and his clothes became as white as the light.

 Moshe said that the "little ones" in the wilderness
would enter the Promised Land. Yeshua said that
the Kingdom of Elohim belonged to the "little
ones".
Bemidbar 14:31 'But your little ones, whom you
said would be victims, I will bring in, and they shall
know the land which you have despised.
Mark 10:14 But when Yeshua saw it, He was
greatly displeased and said to them, "Let the little
children come to Me, and do not forbid them; for
of such is the kingdom of Elohim.

 Moshe chose "12 men", one from each tribe and
sent them out to the Land to bring "fruit".
Yeshua chose "12 men" and sent them out to
bear "fruit":
Devarim 1:23 "The plan pleased me well; so I
took twelve of your men, one man from each
tribe... 25 "They also took some of the fruit of
the land in their hands and brought it down to us
Matthew 10:1 And when He had called His
twelve disciples to Him, He gave them power
over unclean spirits, to cast them out, and to
heal all kinds of sickness and all kinds of disease.
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Other comparisons can be found on the attached
PDF. With all these parallels and similarities, I hope
we can see how Yeshua brought to perfection the
work begun by Yosef and Moshe. An awareness of
how the Father works will help us to discern His
Hand even in our day. The prophecies (the
testimony of Yeshua is the Spirit of prophecy -
Revelation 19:10) are full of His promises to lead His
flock back to the Promised Land. And there are
many suggestions that He will work in a way similar
to how His Hand brought redemption for His people
in the Land of Egypt!

This week I stumbled upon a trailer video for a Holocaust
documentary entitled "Forgotten". I watched it a couple
of times, and then suddenly I saw the incredible parallels
between what happened with the Jews and their
children in the 1940's and what happened when Moshe's
family was forced to give him up as a baby. These are
some of the lines from the video:
 Parents forced to make an unbearable choice.
 Children thrust into a foreign new life.
 Jewish identities blurred.
 Making painful decisions because it wasn't safe

to keep their child at home.
 But I knew inside I was a Jew.

Then to really finish it off with meaning...this is
the full name of the documentary: Hidden -
Children left Behind but not Forgotten. Is that
not a perfect description of the restoration of
all Israel?

Amos 9:9 "For surely I will command, And will sift
the house of Israel among all nations, As grain is
sifted in a sieve; Yet not the smallest grain shall fall
to the ground.
Jeremiah 23:3 "But I will gather the remnant of My
flock out of all countries where I have driven them,
and bring them back to their folds; and they shall be
fruitful and increase.
Ezekiel 11:17 "Therefore say: 'This is what the
Sovereign יהוה says: I will gather you from the nations and 
bring you back from the countries where you have been
scattered, and I will give you back the land of Israel again.'

Shabbat Shalom!
Ardelle

Andere vergelijkingen zijn te vinden op de bijgevoegde
PDF. Met al deze parallellen en gelijkenissen, hoop ik dat
we kunnen zien hoe Yeshua het werk, dat Jozef en
Moshe begonnen, tot voleinding bracht. Bewustzijn van
hoe de Vader werkt, zal ons helpen zijn Hand te
onderscheiden, zelfs in onze tijd. De profetieën (het
getuigenis van Yeshua is de Geest van profetie -
Openbaring 19:10) zijn vol van Zijn beloften om Zijn
kudde terug naar het Beloofde Land te leiden. En er zijn
tal zinspelingen dat Hij zal werken op een manier die lijkt
op hoe Zijn Hand verlossing bracht voor Zijn volk in het
Land van Egypte!

Deze week kwam ik een filminleiding tegen voor een
Holocaust-documentaire getiteld "Vergeten". Ik heb die
een paar keer bekeken en toen zag ik plotseling de
ongelooflijke parallellen tussen wat er in de jaren veertig
met de Joden en hun kinderen was gebeurd en wat er
gebeurde toen Moshe's familie hem als baby moest
opgeven. Dit zijn enkele van de thema’s uit de video:

 Ouders moesten een ondraaglijke keuze maken.

 Kinderen werd een onbekend leven opgedrongen.

 Joodse identiteit vervaagde.

 Pijnlijke beslissingen nemen omdat het niet veilig
was om hun kind thuis te houden.

 Maar binnenin wist ik dat ik een Jood was.

Nu, om het echt betekenisvol af te sluiten... dit is de
volledige naam van de documentaire: Hidden - Children
left Behind but not Forgotten (Verborgen - Kinderen
achtergelaten maar niet vergeten). Is dat geen perfecte
beschrijving van het herstel van heel Israël?

Amos 9:9 Want voorzeker zal Ik gebieden, en het huis
van Israël onder al de volken ziften, zoals het graan in
een zeef wordt gezift, zelfs niet de kleinste korrel zal op
de grond vallen.
Jeremia 23:3 "Maar Ik zal het overblijfsel van Mijn kudde
verzamelen uit alle landen waar Ik hen naar verdreven
heb, en hen terugbrengen naar hun schaapskooien, en
zij zullen vruchtbaar zijn en toenemen.
Ezechiël 11:17 Daarom zeg: "Dit is wat de Soevereine
HEERE zegt: Ik zal u verzamelen vanuit de naties en u
terugbrengen uit de landen waar u naar verstrooid bent,
en Ik zal u het land van Israël teruggeven."

Shabbat Shalom!
Ardelle


