Exaltation of Messiah

Verheerlijking van de Messias

Miketz -  מקץ: "From the end"
Torah : Genesis 41:1-44:17
Haftarah : Zechariah 2:14-4:7*
Gospel : Luke 4:16-31

Miketz - מקץ: "Aan het einde"
Thora: Genesis 41:1-44:17
Haftara: Zacharia 2:14-4:07 *
Evangelie: Lucas 4:16-31

Thought for the Week
When Joseph correctly interprets Pharaoh's
dream, Pharaoh asks his court, "Can we find a
man like this, in whom is the Spirit of God?"
(Genesis 41:38) Pharaoh says to Joseph, "There
is no one so discerning (binah,  )בינהand wise
(chokmah,  )חכמהas you are." (Genesis 41:39)
The Hebrew terms binah and chokmah
("understanding" and "wisdom," respectively) are
characteristics associated with the Holy Spirit in a
variety of biblical texts. These are also apt
descriptions of Messiah, in whom the Spirit of God
dwells fully.

Gedachte voor de Week
Wanneer Jozef Farao's droom correct uitlegt,
vraagt Farao zijn hof: "Kunnen we een man als
deze vinden, in wie de Geest van God is?"
(Genesis 41:38) Farao zegt tot Jozef: "Er is
niemand die zo onderscheidend (binah,  )בינהen
wijs (chokmah,  )חכמהis zoals jij bent." (Genesis
41:39) De Hebreeuwse termen binah en chokmah
(respectievelijk "inzicht" en "wijsheid") zijn
kenmerken die in veel Bijbelse teksten met de
Heilige Geest geassocieerd worden. Deze zijn
ook gepaste beschrijvingen van de Messias, in
wie de Geest van God helemaal woont.

Commentary

Commentaar

The Spirit of the LORD will rest on Him, the
spirit of wisdom (binah,  )בינהand
understanding (chokmah, )חכמה, the spirit of
counsel and strength, the spirit of knowledge
and the fear of the LORD. (Isaiah 11:2)
Like Joseph, Messiah is filled with the Spirit of God,
manifest in wisdom and understanding.
You shall be over my house, and according
to your command all my people shall do
homage; only in the throne I will be greater
than you. (Genesis 41:40)
In the story of Pharaoh's exaltation of Joseph, we
may discern a picture of the exaltation of Messiah.
The Master teaches that "the greatest among you
shall be your servant. Whoever exalts himself
shall be humbled; and whoever humbles himself
shall be exalted." (Matthew 23:11-12) In the
kingdom of heaven, what goes down must go up.
This is well illustrated in Joseph's life. He was the
greatest among his brothers, but he was reduced
to being a servant. Because Joseph descended to
the lowest place, he was exalted to the highest
place.
Joseph's descent into Egypt can be likened unto
the descent of the soul of Messiah. Like Joseph, He
took "the form of a bond-servant" and "humbled
Himself." (Philippians 2:7-8) Joseph lost his
princely place in his father's household and found
himself a slave and a prisoner, the lowest estate
possible. The same might be said of the Master.
But from that low estate, Pharaoh highly exalted
Joseph to a station over all Egypt. Regarding
Yeshua, Scripture says, "For this reason also, God
highly exalted Him." (Philippians 2:9)
If Joseph may be likened unto Yeshua, who is
exalted from a low estate to a high estate,
Pharaoh may be likened unto God, who so
exalted Yeshua. Pharaoh gives Joseph his signet
ring. A signet ring (like Judah's seal in the
previous portion) represents the authority of the
name it bears. By giving Joseph his signet ring,

De Geest van de HERE zal op Hem
rusten, de geest van wijsheid (binah, )בינה
en inzicht (chokmah, )חכמה, de geest van
raad en sterkte, de geest van kennis en
de vreze des Heren. (Jesaja 11:2)
Net als Jozef, is Messias vervuld met de Geest
van God, gemanifesteerd in wijsheid en inzicht.
Gij zult over mijn huis zijn, en volgens uw
opdracht zal heel mijn volk hulde brengen;
alleen in de troon zal ik groter zijn dan jij.
(Genesis 41:40)
In het verhaal van de verheffing door Farao van
Jozef, kunnen we een beeld onderscheiden van de
verheerlijking van de Messias. De Meester leert dat
"de grootste onder u, uw dienaar zal zijn. Wie zichzelf verheft zal vernederd worden; en wie zichzelf
vernedert, zal verhoogd worden." (Mattheüs 23:1112) In het koninkrijk van de hemel moet wat naar
beneden gaat omhoog gaan. Dit wordt goed geïllustreerd in het leven van Jozef. Hij was de grootste
onder zijn broers, maar hij was teruggebracht tot een
dienaar. Omdat Joseph daalde naar de laagste
plaats, werd hij tot de hoogste plaats verheven.
Joseph's afdaling naar Egypte kan vergeleken
worden met de afdaling van de ziel van de Messias.
Net als Jozef nam Hij "de vorm van een slaaf" en "
vernederde Zich." (Filippenzen 2:7-8) Joseph verloor
zijn vorstelijke plaats in het huishouden van zijn
vader en werd zelf een slaaf en een gevangene, de
laagst mogelijke status. Hetzelfde kan worden
gezegd van de Meester. Maar vanuit die lage status,
verhoogde Farao Joseph ver naar een positie over
heel Egypte. M.b.t. Yeshua zegt de Schrift: "Om
deze reden verhief ook God hem hoog." (Filip. 2:9)
Als Joseph kan vergeleken worden met Yeshua,
die vanuit een lage toestand tot een hoge is
verheven, kan Farao worden vergeleken met
God, die Yeshua zo verhief. Farao geeft Jozef zijn
zegelring. Een zegelring (zoals de zegel van Juda
in het vorige deel) vertegenwoordigt het gezag
van de naam die het draagt. Door Joseph zijn

Pharaoh gives Joseph the authority of his own
name. In a similar way God exalted Yeshua "and
bestowed on Him the name which is above every
name" (Philippians 2:9); that is, His own sacred
name. As Joseph goes forth, criers run before his
chariot, saying, "Bow the knee!" (Genesis 41:43)
God exalts Yeshua "so that at the name of
Yeshua every knee will bow, of those who are in
heaven and on earth and under the earth."
(Philippians 2:10)
Pharaoh gives Joseph authority over his own
household, saying, "You shall be over my house."
(Genesis 41:40) In a similar manner, Yeshua is
over the house of God. Pharaoh gives Joseph
authority over everything in Egypt. So too
regarding Messiah. God has put all things under
Him. "For He has put all things in subjection under
His feet." (1 Corinthians 15:27)

zegelring te geven, geeft Farao Jozef de autoriteit
van zijn eigen naam. Op een soortgelijke manier
verhief God Yeshua "kende Hem de naam boven
alle naam toe" (Filip. 2:9), d.w.z. Zijn eigen heilige
naam. Als Joseph heengaat, lopen roepers vóór
zijn strijdwagen, zeggende: "Knielt!" (Genesis
41:43) God verheft Yeshua "opdat in de naam van
Yeshua elke knie zich zal buigen, van degenen
die in de hemel en op aarde en onder de aarde."
(Filip. 2:10)
Farao geeft Joseph gezag over zijn eigen
huishouden, zeggende: "Gij zult over mijn huis
zijn." (Genesis 41:40) Op een soortgelijke wijze is
Yeshua over het huis van God. Farao geeft Joseph
gezag over alles in Egypte. Zo ook met betrekking
tot Messias. God heeft alle dingen onder hem
gelegd. "Want Hij heeft alle dingen in onderwerping
onder Zijn voeten gelegd." (1 Korintiërs 15:27)

