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Parasha: Re'eh

Invitation to God’s House

Readings
Re'eh (ראה | See) 
Torah: Deuteronomy 11:26-16:17
Haftarah: Isaiah 54:11-55:5
Gospel: John 16:1-17:26

Thought for the Week
Why do people face towards Jerusalem while
praying? When King Solomon dedicated the Temple
in Jerusalem, he petitioned God that He might place
His Name upon the Temple. He asked that God
would hear from heaven and answer anyone who
prayed toward that place. The LORD answered
Solomon’s prayer saying, “I have heard your prayer
and your supplication, which you have made before
Me; I have consecrated this house which you have
built by putting My name there forever, and My eyes
and My heart will be there perpetually” (1 Kings 9:3).

Sidra: Re’eh

Uitnodiging voor Gods Huis

Lezingen
Re’eh ( ראה | Ziet) 
Thora: Deuteronomium 11:26-16:17
Haftarah: Jesaja 54:11-55:5
Evangelie: Johannes 16:1-17:26

Gedachte voor de Week
Waarom richten mensen hun aangezicht naar Jeruzalem
tijdens het bidden? Toen koning Salomo de tempel in
Jeruzalem wijdde, verzocht hij God om Zijn Naam op de
Tempel te laten rusten. Hij vroeg dat God vanuit de hemel
zou horen en iedereen antwoorden die in de richting van
die plek bad. De HEERE beantwoordde Salomo's gebed
met te zeggen: "Ik heb uw gebed en uw smeekbede
gehoord, die u voor Mijn aangezicht gesmeekt hebt. Ik
heb dit huis dat u gebouwd hebt, geheiligd om Mijn Naam
daar tot in eeuwigheid te vestigen. Alle dagen zullen Mijn
ogen en Mijn hart daar zijn." (1 Koningen 9:3).

Commentary
In Deuteronomy 12, Jerusalem is described as “the
place which the LORD your God will choose.” It is the
place of God’s Name. Deuteronomy 12 is an
invitation to God’s house in Jerusalem. God invites
His people to come to Jerusalem to seek Him there.
Anyone seeking God in prayer or desiring to draw
near to His presence was invited to His house in the
holy city. “My house will be called a house of prayer
for all the peoples.” (Isaiah 56:7) He invited Israel to
bring their sacrifices and gifts to Him there, to bring
their tithes and offerings and to rejoice before Him in
that place.
Imagine a common man receiving an invitation from a
great king. “Come to my palace and spend time with
me. Bring your family and eat at my banquet table.”
How privileged such a man would feel! Would he not
hurry to that place? This is the essence of
Deuteronomy 12. God invites Israel to appear before
Him in His holy house:

Commentaar
In Deuteronomium 12 wordt Jeruzalem beschreven als
"de plaats die de HERE, uw God, zal verkiezen." Het is
de plaats van Gods Naam. Deuteronomium 12 is een
uitnodiging tot Gods huis in Jeruzalem. God nodigt Zijn
volk uit naar Jeruzalem te komen om Hem daar te
zoeken. Iedereen die God in het gebed zocht of tot Zijn
aanwezigheid wenste te naderen was genodigd tot zijn
huis in de heilige stad. "Mijn huis zal een huis van gebed
voor alle volken worden genoemd." (Jesaja 56:7) Hij
nodigde Israël uit om hun offers en gaven voor Hem daar
te brengen, om hun tienden en offers te brengen en in
die plaats zich voor Hem te verheugen.
Stel je een gewone man voor die een uitnodiging van
een grote koning ontvangt. "Kom naar mijn paleis en
breng tijd door met mij. Breng uw familie en eet aan mijn
bankettafel." Hoe bevoorrecht zou zo’n man zich voelen!
Zou hij zich niet haasten naar die plaats? Dit is de
essentie van Deuteronomium 12. God verzoekt Israël om
voor Hem in Zijn heilig huis te verschijnen:

There also you and your households shall eat
before the LORD your God, and rejoice in all
your undertakings in which the LORD your
God has blessed you. (Deuteronomy 12:7)
And you shall rejoice before the LORD
your God, you and your sons and
daughters, your male and female servants,
and the Levite who is within your gates …
(Deuteronomy 12:12)

En daar moet u voor het aangezicht van de
HEERE, uw God, eten en u verblijden, u en uw
gezinnen, over alles wat u ter hand genomen hebt
en waarin de HEERE, uw God, u gezegend
heeft.. (Deut. 12:7)
en daar zult u zich verblijden voor het aangezicht
van de HEERE, uw God, u, uw zonen en uw
dochters, uw slaven en uw slavinnen, en de Leviet
die binnen uw poorten is .... (Deut. 12:12)
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Messiah offers us a similar invitation. He invites us
into the Father’s house eternally. He tells His
disciples, “In My Father's house are many dwelling
places; if it were not so, I would have told you; for I
go to prepare a place for you.” (John 14:2) He
invites us into the LORD’s house, not just as
invited guests, but as family members. Thanks to
Yeshua, we will rejoice before the Father in His
holy house for all eternity. We will sit at the table in
the kingdom with Abraham, Isaac and Jacob and
all Israel. How could we ever refuse such a
fabulous invitation?
The invitation reminds us that, in a metaphoric
sense, Yeshua is the holy Temple of God. Yeshua is
the chosen one from among all the children of Israel,
just as Jerusalem is the place God chose from all
the tribes. God’s presence remains in Yeshua
forever, as it says, “In Him all the fullness of Deity
dwells in bodily form.” (Colossians 2:9) His Name
remains on Yeshua forever, as it says, “God highly
exalted Him, and bestowed on Him the name which
is above every name.” (Philippians 2:9) Just as God
invited Israel to His holy house in Jerusalem, so too
we are invited to draw near to His holy son Yeshua.

Messias biedt ons een gelijkaardige uitnodiging aan. Hij
nodigt ons uit in het huis van de Vader voor eeuwig. Hij
vertelt Zijn discipelen: "In het huis Mijns Vaders zijn vele
woningen; als het niet zo was, zou Ik het u gezegd
hebben; Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden"
(Johannes 14:2). Hij nodigt ons uit in het huis des
HEEREN, en niet alleen als genodigden, maar als
familieleden. Dankzij Yeshua, zullen we ons verheugen
voor de Vader in zijn heilig huis voor de hele eeuwigheid.
We zullen aan tafel zitten in het koninkrijk met Abraham,
Isaak en Jakob en geheel Israël. Hoe konden we ooit
zo'n fantastische uitnodiging weigeren?
De uitnodiging herinnert ons eraan dat, in een
metaforische zin, Yeshua de heilige Tempel van God is.
Yeshua is de uitverkorene onder alle kinderen Israels, net
zoals Jeruzalem de plaats is die God uit alle stammen
verkoos. Gods aanwezigheid blijft in Yeshua voor altijd,
zoals er staat: "In Hem woont al de volheid der Godheid
in lichamelijke vorm." (Kolossenzen 2:9) Zijn Naam blijft
voor altijd op Yeshua, zoals er staat: "God heeft Hem
uitermate verhoogd, en Hem de naam boven alle naam
geschonken". (Filippenzen 2:9) Net zoals God Israël naar
Zijn heilig huis in Jeruzalem uitnodigde, zo zijn ook wij
uitgenodigd om tot Zijn heilige zoon Yeshua te naderen.
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