
The Redeemer
Parasha: Shemot - שמות : "Names"
Torah : Exodus 1:1-6:1
Haftarah : Isaiah 27:6-28:13; 29:22-23
Gospel : Luke 5:12-39

Thought for the Week
Every day during the last half year before he died,
Reb Menachem Mendel used to open up a volume of
Midrash Rabbah, and read a certain passage to his
son, Reb Shmuel, who later succeeded him as rebbe.
The passage runs as follows: "'And Yosef and all his
brothers died, and all that generation' - though Yosef
and his brothers died, their God did not die." (A
Treasury of Chassidic Tales, Mesorah Publications
quoting Exodus Rabbah 1:8)

Commentary
The story of the Exodus lays the pattern for
redemption. Moses prefigures Messiah.

De Verlosser
Parasha: Shemot - :שמות "Namen"
Thora: Exodus1:01u-06u01
Haftara: Jesaja 27:6-28:13; 29:22-23
Evangelie: Lucas 5:12-39

Gedachte voor de Week
Elke dag tijdens het laatste half jaar voordat hij stierf,
was Reb Menachem Mendel gewoon om een volume
van Midrasj Rabba te openen, en een bepaalde
passage voor zijn zoon Reb Shmuel te lezen, die hem
later als rebbe opvolgde. De passage gaat als volgt: "'En
Yosef en al zijn broers stierven, en heel die generatie' -
hoewel Yosef en zijn broers overleden, stierf hun God
niet." (Een Juweeltje van Chassidische Vertellingen,
Mesorah Publicaties die Exodus Rabba 1:8 citeren)

Commentaar
Het verhaal van de Exodus legt het patroon voor de
verlossing. Mozes voorafschaduwt de Messias.

There is a direct parallel between Herod's
slaughter of the innocents in Matthew 2 and the
Jewish legends surrounding Moses' birth narrative.
Moses was born under Pharaoh's decree to cast
the male children into the Nile. According to the
Midrash, Pharaoh's astrologers foresaw the birth of
Moses. Like the astrologers of Matthew 2, the
astrologers of Egypt read in the stars that the
redeemer of Israel was about to be born. "The
astrologers told Pharaoh, 'The mother of Israel's
savior is already pregnant with him!'" (Exodus
Rabbah 1:8) When the astrologers told Pharaoh
that Israel's redeemer was about to be born,
Pharaoh issued the decree to have all the male
babies cast into the river.
Jewish literature casts Messiah in the pattern of
Moses. The life and ministry of Moses serve as a
Messianic prototype which the ultimate Messiah is
expected to reflect. The Midrash often refers to
Moses and Messiah, respectively, as the First
Redeemer and the Ultimate Redeemer. As a
prophet like Moses, the life and work of Messiah
must reflect the pattern set by Moses. The Midrash
clearly states, "The future Redeemer will be like
the former Redeemer." (Ruth Rabbah 5:6)

Er is een directe parallel tussen het afslachten van de
onschuldigen door Herodes in Mattheüs 2 en de Joodse
legenden rondom Mozes' geboortegeschie-denis.
Mozes werd geboren onder het decreet van Farao om
de mannelijke kinderen in de Nijl werpen. Volgens de
Midrasj, voorzagen Farao's astrologen de geboorte van
Mozes. Net zoals de astrologen van Matteüs 2, lazen de
astrologen van Egypte in de sterren dat de verlosser van
Israël ging geboren worden. "De astrologen
boodschapten Farao, 'De moeder van Israëls redder is
al zwanger van hem!'" (Exodus Rabba 1:8) Toen de
astrologen Farao vertelden dat Israëls Verlosser op het
punt stond geboren te worden, gaf Farao het decreet uit
dat alle mannelijke baby's in de rivier moesten worden
geworpen.
De Joodse literatuur ziet Messias in het patroon van
Mozes. Het leven en de bediening van Mozes zijn als
een Messiaans prototype waarvan men verwacht dat de
ultieme Messias Zich zo zal manifesteren. De Midrasj
verwijst vaak naar Mozes en de Messias, respectievelijk
als de eerste en de ultieme Verlosser. Als een profeet
zoals Mozes, moet het leven en werk van de Messias
het patroon dat door Mozes is neergezet weerspiegelen.
De Midrasj zegt duidelijk, "De toekomstige Verlosser zal
als de vorige Verlosser zijn." (Ruth Rabba 5:6)

The parallels between the life and ministry of Moses
and Yeshua are not limited to their birth narratives,
and as the story of the Torah continues, we take
note of the many ways in which the first redeemer
sets the pattern for the ultimate redeemer. Just as
the Joseph story foreshadowed Messiah's
redemption, so too the Moses story will foreshadow
the drama of Yeshua. Yet we must beware
becoming so intoxicated with Messianic
interpretation that we lose sight of the story of
Exodus. Exodus and the events of Moses' life are
not an allegory meant only to prefigure Yeshua.
Instead they are a real history about real people who
experienced a genuine salvation. The similarity
between the Exodus story and Gospel story is
simply the result of the same God orchestrating the
redemption. This is what it looks like when God
redeems His people. This is what it looks like when
God raises up a redeemer.

De parallellen tussen het leven en de bediening van
Mozes en Yeshua zijn niet beperkt tot hun geboorte
verhalen, en zoals het verhaal van de Tora verder gaat,
nemen we nota van de vele wijzen waarop de eerste
verlosser het patroon voor de ultieme verlosser vaststelt.
Net als het Joseph verhaal de verlossing van Messias
voorafschaduwde, zo zal ook het Mozes verhaal het
drama van Yeshua voorafschaduwen. Toch moeten we
oppassen zo met Messiaanse interpretatie bedwelmd te
raken dat we het zicht op het verhaal van Exodus
verliezen. Exodus en de gebeurtenissen van Mozes'
leven zijn niet alleen een allegorie bedoeld om Yeshua
te voorafschaduwen. Het is daarentegen een echte
geschiedenis over echte mensen die een echte
verlossing ervaren. De gelijkenis tussen het Exodus
verhaal en het evangelieverhaal is gewoon het resultaat
van dezelfde God die de verlossing orkestreert. Dit is
hoe het eruit ziet wanneer God Zijn volk verlost. Dit is
hoe het eruit ziet als God een verlosser doet opstaan.
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Mashiach, משיח (Messiah, i.e. Christ) means
anointed one. It is a title, not a name. Someone who
had received the anointing ritual was called an
anointed one. In ancient Israel, there were three,
different career offices that required the anointing
ritual: prophet, priest and king. Moses filled all three of
these offices. Aside from Messiah, he is the only one
in Scripture to do so.

Mashiach, משיח (Messias, d.w.z. Christus) betekent
gezalfde. Het is een titel, geen naam. Iemand die het
zalving ritueel had ondergaan werd een gezalfde
genoemd. In het oude Israël waren er drie
verschillende loopbaan bedieningen die het zalving
ritueel vereisten: profeet, priester en koning. Mozes
vervulde deze bedieningen alle drie. Afgezien van de
Messias, is hij zo de enige in de Schrift.


