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Avraham chosen

Who was Avraham and why was he chosen? We
were told why Noah was shown favor:

Bereshith 6:9 This is the genealogy of
Noah. Noah was a just man, perfect in
his generations. Noah walked with
Elohim.

Aside from genealogy, we learn no personal
details about Avraham from his introduction in
Torah. And then suddenly we hear of YHWH's
choice of a man whose descendents will become a
great nation:

Bereshith 12:1 Now YHWH had said to
Avram: "Get out of your country, From your
family And from your father's house, To a
land that I will show you. 2 I will make you a
great nation; I will bless you And make your
name great; And you shall be a blessing. 3 I
will bless those who bless you, And I will
curse him who curses you; And in you all the
families of the earth shall be blessed." 4 So
Avram departed as YHWH had spoken to
him, and Lot went with him. And Avram was
seventy-five years old when he departed
from Haran.

Wow! A sudden choice by the Almighty and
unbelievable promises! Blessings galore - a
land, a nation, a name and he will be a
blessing to all families of the earth! Now
remember that the builders of the Tower of
Babel got in trouble for trying to make a name
for themselves:

Bereshith11:4 And they said, "Come,
let us build ourselves a city, and a
tower whose top is in the heavens; let
us make a name for ourselves, lest we
be scattered abroad over the face of the
whole earth."

Yet now,YHWH promised to make Avram's
name great. Unlike the builders of the tower,
YHWH understood Avram would not become
self-absorbed and interested in his own elevation.
Still why was Avram chosen? We might say
because YHWH knew how he would react with
his children:

Bereshith 18:19 "For I have known him, in
order that he may command his children
and his household after him, that they keep
the way of YHWH, to do righteousness
and justice, that YHWH may bring to
Avraham what He has spoken to him."

Abraham uitgekozen

Wie was Avraham en waarom werd hij uitgekozen?
We kregen te horen waarom Noach in de gunst viel:

Bereshith 6: 9 Dit is de stamboom van Noach.
Noach was een rechtvaardig man, oprecht
onder zijn generaties. Noach wandelde met
Elohim.

Afgezien van stamboom, leren we geen persoonlijke
gegevens over Avraham vanuit zijn introductie in de
Tora. En dan horen we opeens van JHWH's keuze
van een man wiens afstammelingen een groot volk
zal worden:

Bereshith 12: 1 Nu had YHWH gezegd tot
Avram: "Ga uit uw land, uit je familie en uit
uw vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen
zal 2 Ik zal u tot een groot volk maken, Ik zal
u zegenen, en uw naam groot maken, en gij
zult tot een zegen zijn 3 Ik zal zegenen wie u
zegenen, en Ik zal hem vervloeken wie u
vervloekt; En in u zullen alle geslachten van
de aarde gezegend worden "4 Dus vertrok
Avram zoals JHWH tot hem gesproken had,
en Lot ging met hem. En Avram was
vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran
vertrok.

Wow! Een plotselinge keuze door de Almachtige en
ongelooflijke beloften! Zegeningen in overvloed -
een land, een natie, een naam en hij zal een zegen
zijn voor alle volken op aarde! Herinner me nu dat de
bouwers van de toren van Babel in de problemen
kwam voor het proberen om een naam te maken
voor zichzelf:

Bereshith11: 4 En zij zeiden: "Kom, laten wij
voor onszelf een stad bouwen, en een toren
waarvan de top in de hemelen is; laat ons een
naam voor onszelf maken, opdat wij niet
verstrooid worden over het oppervlak van de
gehele aarde."

Maar nu beloofde YHWH Avram's naam groot te
maken. In tegenstelling tot de bouwers van de toren,
begreep JHWH dat Avram niet in zichzelf gekeerd
zou raken en geïnteresseerd in zijn eigen verheffing.
Maar toch, waarom werd Avram uitgekozen? We
zouden kunnen zeggen, omdat JHWH wist hoe hij
zou reageren met zijn kinderen:

Bereshith 18:19 "Want Ik heb hem gekend,
opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem
zou opdragen dat ze de weg van JHWH
zouden bewaren om gerechtigheid en recht te
doen, opdat JHWH aan Avraham kan
brengen wat Hij tot hem heeft gesproken. "
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Yet Isaiah gives us the real reason why Avram
was chosen:

Isaiah 41:8 " But you, Yisrael, are My
servant, Ya'acov whom I have chosen, The
descendants of Avraham My friend. 9 You
whom I have taken from the ends of the
earth, And called from its farthest regions,
And said to you, 'You are My servant, I have
chosen you and have not cast you away:

Most translations will say "Avraham, My friend,"
but what it literally says is "Avraham, My
lover." The verses seem to indicate that the
reason why Ya'acov was chosen was because of
Avraham's pure love for His Elohim. He
understood YHWH to be an Elohim of love and
he wanted to resemble His Creator...simply
because he desired to live in the truth of love.
This led Avraham to perform many acts of
kindness along the way in his journey through the
tests of refinement. Avraham was continually
motivated by a desire for our Father's Presence,
His favor, His intimacy. Avraham believed every
instruction given to Him by the Father was for the
purpose of love, even the request of sacrificing his
son:

James 2:21 Was not Avraham our father
justified by works when he offered Isaac
his son on the altar? 22 Do you see that
faith was working together with his works,
and by works faith was made perfect? 23
And the Scripture was fulfilled which says,
"Avraham believed Elohim, and it was
accounted to him for righteousness." And
he was called the lover of Elohim

In the book of 2 Timothy, we read of the state of
the world which again reminds us of the days of
the Tower of Babel:

2 Timothy 3:1 But know this, that in the
last days perilous times will come: 2 For
men will be lovers of themselves, lovers of
money, boasters, proud, blasphemers,
disobedient to parents, unthankful, unholy,
3 unloving, unforgiving, slanderers,
without self-control, brutal, despisers of
good, 4 traitors, headstrong, haughty,
lovers of pleasure rather than lovers of
Elohim,

And lastly a reminder that our Elohim is love and
love will be perfected in us (as it was in Avraham)
that we might be a bold witness in the last days:

Maar Jesaja geeft ons de echte reden waarom Avram
werd uitgekozen:

Jesaja 41:8: "Maar gij, Israël, zijt mijn knecht,
Ya'acov die Ik heb uitgekozen, de
afstammelingen van Mijn vriend Avraham
9 U die Ik van de einden der aarde genomen,
en vanuit haar verste regio’s geroepen, en
tegen je gezegd heb, 'u bent mijn dienaar, Ik
heb u uitverkoren en niet weg geworpen:

De meeste vertalingen zullen zeggen "Avraham, Mijn
vriend," maar wat het letterlijk zegt is "Avraham,
mijn minnaar." De verzen lijken erop te wijzen dat
de reden waarom Ja'akov werd uitgekozen vanwege
Avraham's pure liefde voor Zijn Elohim was. Hij
begreep YHWH als een Elohim van liefde en hij
wilde op zijn Schepper lijken ... gewoon omdat hij in
de waarheid van de liefde wilde leven. Dit leidde
Avraham om vele daden van vriendelijkheid uit te
voeren gaandeweg in zijn reis door de tests van
verfijning. Avraham werd voortdurend gemotiveerd
door een verlangen naar de aanwezigheid van onze
Vader, Zijn gunst, Zijn intimiteit. Avraham geloofde
dat elke instructie door de Vader aan hem gegeven
voor het doel van de liefde was, zelfs het verzoek om
zijn zoon te offeren:

Jakobus 2:21 Was niet Avraham onze vader
uit werken gerechtvaardigd, toen hij zijn zoon
Isaak op het altaar offerde? 22 Zie je dat
geloof samen met zijn werken werkte, en dat
door werken het geloof perfect gemaakt
werd? 23 En de Schrift is vervuld geworden,
dat zegt: "Avraham geloofde Elohim, en het
werd hem tot gerechtigheid gerekend." En hij
werd de minnaar van Elohim genoemd

In het boek 2 Timotheüs, lezen we over de toestand
van de wereld die ons weer doet denken aan de dagen
van de Toren van Babel:

2 Timotheüs 3:1 Maar weet dit, dat in de
laatste dagen zware tijden zullen komen: 2
want de mensen zullen minnaars van zichzelf
zijn, minnaars van geld, laatdunkend, hovaar-
dig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam,
ondankbaar, onheilig, 3 liefdeloos, niet ver-
gevend , kwaadsprekers, zonder zelfbeheer-
sing, brutaal, afkerig van het goede, 4 verra-
ders, koppig, arrogant, minnaars van genot
i.p.v. minnaars van Elohim,

En tot slot een herinnering aan dat onze Elohim liefde
is en liefde in ons volmaakt zal worden (zoals dat was
in Avraham) zodat we een moedige getuigenis in de
laatste dagen zou kunnen zijn:
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1 John 4:16 And we have known and
believed the love that Elohim has for us.
Elohim is love, and he who abides in love
abides in Elohim, and Elohim in him. 17
Love has been perfected among us in
this: that we may have boldness in the day
of judgment; because as He is, so are we in
this world.

In case you haven't heard, terror attacks have been
on the increase in Jerusalem and the West Bank in
the last couple of weeks. The media has not
seemed to have had much to say about this, but
here's what Israel endured just today:

Jerusalem attack - Jerusalem terror attack
West Bank Terror attack - Gush Etzion
Gush Etzion is an amazing place. For a
more historical perspective, check out one
of their websites and especially catch their
movies - Gush Etzion Foundation and
http://gushetzion.mymuseum.tv/video.php?
video_id=28970

Pray!

Shabbat Shalom!
Ardelle

1 Johannes 4:16 En wij hebben de liefde
gekend en geloofd die God voor ons heeft.
Elohim is liefde, en wie in de liefde blijft,
blijft in God, en God in hem. 17 Liefde werd
hierin geperfectioneerd onder ons: opdat
wij vrijmoedigheid hebben op de dag van het
oordeel hebben; want gelijk Hij is, zijn ook
wij in deze wereld.

In het geval u het nog niet gehoord heeft, zijn de
terreur aanslagen in Jeruzalem en de Westelijke
Jordaanoever de laatste paar weken toegenomen. De
media leken hierover niet veel te zeggen gehad, maar
hier is wat Israel vandaag meemaakt:

Jeruzalem aanval - Jerusalem terror attack
Westelijke Jordaanoever Terreur aanval -
Gush Etzion Gush Etzion is een fantastische
plek. Voor een meer historisch perspectief,
kijk op een van hun websites en zie vooral
hun films - Gush Etzion Foundation en
http://gushetzion.mymuseum.tv/video.php?
video_id=28970

Bid!

Shabbat Shalom!
Ardelle


