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Melchizedek's Banquet
Parasha: Lech Lecha -  לך לך: "Go out" 
Torah : Genesis 12:1-17:27
Haftarah : Isaiah 40:27-41:16
Gospel : Matthew 1:1–17

Thought for the Week:
Apostolic lore does not attempt to identify
Melchizedek. Instead, the writer of the epistle to the
Hebrews notes that the Torah introduces
Melchizedek "without father, without mother, without
genealogy" (Hebrews 7:2). The writer of Hebrews
explains that Melchizedek was the king of Jerusalem
(Salem), the king of peace, and he represents the
Messianic priesthood.

Melchizedek’s Banket
Sidra: Lech Lecha - לך לך: "Ga uit" 
Tora: Genesis 12:1-17:27
Haftara: Jesaja 40:27-41:16
Evangelie: Matteüs 1:1-17

Gedachte voor de week:
De apostolische overlevering doet geen poging om
Melchizedek te identificeren. De schrijver van de brief
aan de Hebreeën merkt daarentegen op dat de Tora
Melchizedek introduceert "zonder vader, zonder moeder,
zonder geslachtsregister" (Hebreeën 7:2). De schrijver
van Hebreeën zegt dat Melchizedek, de koning van
Jeruzalem (Salem) was, de koning van de vrede, en dat
hij het Messiaanse priesterschap vertegenwoordigt.

Commentary:

And Melchizedek king of Salem brought out
bread and wine; now he was a priest of God
Most High. He blessed him and said,
“Blessed be Abram of God Most High,
Possessor of heaven and earth.” (Genesis
14:18–19)

As Abraham returned to Canaan, Melchizedek the
king and high priest at Salem came out to meet him.
The name Malki-tzedek (ַמלכי־צדק ) means “King of
Righteousness.” Jewish tradition associates
Melchizedek with Shem, the righteous son of Noah.
Chronologically, the identification works because
“Shem lived five hundred years after he became the
father of Arpachshad” (Genesis 11:11).

Commentaar:

En Melchizedek, koning van Salem, bracht
brood en wijn naar buiten; hij nu was een
priester van de allerhoogste God. Hij zegende
hem en zei: "Gezegend zij Abram van de
allerhoogste God, Bezitter van hemel en aarde."
(Genesis 14:18-19)

Als Abraham naar Kanaän terugkeerde, ging
Melchizedek, de koning en de hogepriester te Salem uit
om hem te ontmoeten. De naam Malki-Tzedek ( -ַמלכי 
 betekent "Koning der Gerechtigheid." De Joodse (צדק
traditie associeert Melchizedek met Sem, de recht-
vaardige zoon van Noach. Chronologisch werkt de
identificatie omdat "Sem vijfhonderd jaar leefde, nadat hij
de vader van Arpachsad werd" (Genesis 11:11).

Apostolic lore does not attempt to identify
Melchizedek. Instead, the writer of the epistle to the
Hebrews notes that the Torah introduces
Melchizedek “without father, without mother, without
genealogy” (Hebrews 7:2). The writer of Hebrews
explains that Melchizedek was the king of Jerusalem
(Salem), the king of peace, and he represents the
Messianic priesthood.

De apostolische overlevering doet geen poging om
Melchizedek te identificeren. De schrijver van de brief
aan de Hebreeën merkt daarentegen op dat de Tora
Melchizedek introduceert "zonder vader, zonder moeder,
zonder geslachtsregister" (Hebreeën 7:2). De schrijver
van Hebreeën zegt dat Melchizedek, de koning van
Jeruzalem (Salem) was, de koning van de vrede, en dat
hij het Messiaanse priesterschap vertegenwoordigt.

According to the writer of the book of Hebrews,
Melchizedek’s priesthood is of a higher order than
that of the Aaronic priesthood because
Melchizedek blesses Abraham, the forefather of
the Aaronic priesthood, not vice versa. Ordinarily,
Israelites pay tithes to the tribe of Levi and the
Aaronic priesthood, but Abraham paid tribute to
Melchizedek in the form of a tithe. The writer of the
book of Hebrews says, “Through Abraham, even
Levi, who received tithes, paid tithes, for he was
still in the loins of his father when Melchizedek met
him” (Hebrews 7:10).

Volgens de schrijver van het boek Hebreeën, is
Melchizedeks priesterschap van een hogere orde dan dat
van het Aäronisch priesterschap, omdat Melchizedek
Abraham, de stamvader van het Aäronisch priesterschap,
zegent en niet andersom. Gewoonlijk betalen Israëlieten
tienden aan de stam van Levi en het Aäronisch priester-
schap, maar Abraham betaalde hulde aan Melchizedek in
de vorm van een tiende. De schrijver van het boek
Hebreeën zegt: "Door Abraham, betaalde zelfs Levi, die
tienden ontving, tienden want hij was nog in de lendenen
van zijn vader toen Melchizedek hem ontmoette"
(Hebreeën 7:10).
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The story of Abraham’s tithe illustrates the principle
of honoring the LORD with a tenth of one’s increase.
According to Judaism, a person should give ten
percent of his income. In the days of the Temple,
people paid the tithe to the Levites and the
priesthood. Today, the tithe goes to charity and
charitable causes pertaining to Torah, Bible
education, and community concerns.

Het verhaal van Abrahams tienden illustreert het principe
van het eren van de HERE met een tiende van zijn
opbrengst. Volgens het jodendom moet men tien procent
van zijn inkomen geven. In de dagen van de Tempel,
betaalden de mensen de tienden aan de Levieten en het
priesterschap. Vandaag de dag, gaat de tienden naar
liefdadigheid en goede doelen met betrekking tot Torah,
Bijbel onderwijs, en de gemeenschaps zorg.

Melchizedek, the king of righteousness ruled over
Salem, i.e., Jerusalem. The name “Salem” is related
to the word “shalom (שלום),” i.e., “peace.” The writer 
of the book of Hebrews found Messianic
significance in the name Melchizedek and the name
of his city: “First of all, by the translation of his
name, king of righteousness, and then also king of
Salem, which is king of peace” (Hebrews 7:2). A
righteous king of peace ruling over Jerusalem
foreshadows the Messiah and the Messianic Era.
When He comes in His kingdom, the righteous king
Messiah will usher in an age of peace and take up
his throne in Jerusalem. He will host a great
banquet in Jerusalem, and at the banquet “many
will come from east and west, and recline at the
table with Abraham, Isaac and Jacob in the
kingdom of heaven” (Mathew 8:11). The banquet in
the kingdom will take place after the Messiah fights
the wars of the LORD and defeats the enemies of
Israel. Then they will say, “Blessed be God Most
High, Who has delivered your enemies into your
hand” (Genesis 14:20).

Melchizedek, de koning van de gerechtigheid, heerste
over Salem, dat wil zeggen, Jeruzalem. De naam
"Salem" is gerelateerd aan het woord "shalom (שלום)," 
d.w.z. "vrede." De schrijver van het boek Hebreeën zag
Messiaanse betekenis in de naam Melchizedek en de
naam van zijn stad: "Allereerst, door de vertaling van zijn
naam, koning der gerechtigheid, en daarna ook koning
van Salem, dat is koning van de vrede" (Hebreeën 7:2).
Een rechtvaardige koning van vrede die over Jeruzalem
heerst voorafschaduwt de Messias en het Messiaanse
tijdperk. Wanneer Hij in Zijn Koninkrijk komt, zal de
rechtvaardige koning Messias een tijdperk van vrede
inluiden en zijn troon in Jeruzalem in bezit nemen. Hij zal
gastheer van een groot banket in Jeruzalem zijn, en op
het banket "zullen velen uit oost en west komen, en met
Abraham, Isaak en Jakob leunen op de tafel in het
Koninkrijk der hemelen" (Mattheüs 8:11). Het banket in
het koninkrijk zal plaatsvinden nadat de Messias de
oorlogen van de HEER bevocht en de vijanden van
Israël verslaat. Dan zullen zij zeggen: "Gezegend zij
God, de Allerhoogste, Die uw vijanden in uw hand heeft
overgeleverd" (Genesis 14:20).

The writer of the book of Hebrews alludes to Messianic
Jerusalem when he says, “[Abraham] was looking for
the city which has foundations, whose architect and
builder is God” (Hebrews 11:10). Abraham sought the
eternal city, Messianic Jerusalem, but in Genesis 14, he
received a foretaste of that great Jerusalem banquet
when the king of righteousness came out from the city
of peace and set a table of “bread and wine” before
Abraham and his disciples.

De schrijver van het boek Hebreeën verwijst naar het
Messiaanse Jeruzalem als hij zegt: "[Abraham] was op
zoek naar de stad die fundamenten heeft, waarvan de
architect en bouwer God is" (Hebreeën 11:10). Abraham
zocht de eeuwige stad, het Messiaanse Jeruzalem, maar
in Genesis 14, ontving hij een voorproefje van dat grote
Jeruzalem banket als de koning van de gerechtigheid uit
de stad van vrede kwam en een tafel met "brood en wijn"
voor Abraham en zijn volgelingen aanrichtte.
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