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Joseph's brothers did not recognize him.
Likewise, for most of the last two thousand years,
most Jewish people have not realized that Jesus
is Jewish.

THIS WEEK'S TORAH PORTION:
 Vayigash (ויגש | He approached) 
 Torah: Genesis 44:18-47:27
 Haftarah: Ezekiel 37:15-28
 Gospel: Luke 24:30-48

The Revelation of Joseph
Joseph himself revealed his identity to his brothers.
Unlike Jacob, Judah, and Tamar, Joseph did not hold
up any personal items (such as his coat or a staff and
seal) and say, “Please recognize.” Rather he
removed the mask himself, declaring, “I am Joseph.”
As he did so, he interrupted the cycle of concealed
identities. Though Jacob concealed his identity from
Isaac, Leah from Jacob, and Tamar from Judah—
Joseph revealed his own identity to his brothers.
Joseph’s reconciliation with his brothers can be
understood as a prophetic portent for Messiah’s
ultimate reconciliation with Israel. A day will come
when the Messiah will reveal His identity to all of
Israel, but He will do it in His own time and on His
own terms.
According to one tradition, the brothers did not believe
that he was really Joseph until he proved his identity by
showing them the marks of his circumcision.
Christianity has so consistently misrepresented
Yeshua of Nazareth to the Jewish people that most
devout Jewish people cannot accept the notion that He
might have been a good Jew, much less, the Messiah
of all Israel. Many devout Jewish people are unaware
that Yeshua was Jewish at all.

When Joseph said “I am Joseph,” God’s master
plan became clear to the brothers. They had no
more questions. Everything that had happened for
the last twenty-two years fell into perspective. So,
too, will it be in the time to come when God will
reveal Himself and announce, “I am the LORD.”
The veil will be lifted from our eyes and we will
comprehend everything that transpired throughout
history.” (Chofetz Chaim)

The revelation of Joseph brought a moment of
sudden clarity to the brothers. The same
realization will accompany the revelation of
Messiah. When that day comes, the scales will
fall from all of our eyes and we will perceive
God’s hand at work in all events. We will finally
understand the long separation and
concealment. We will understand the events of

De broers van Jozef herkenden hem niet. Evenzo
hebben de meeste Joodse mensen het grootste deel
van de afgelopen tweeduizend jaar niet beseft dat Jezus
Joods is.

DE TORAH-PORTIE VAN DEZE WEEK:
 Vayigash (ויגש | Hij benaderde) 
 Thora: Genesis 44:18-47:27
 Haftarah: Ezechiël 37:15-28
 Evangelie: Lucas 24:30-48

De openbaring van Jozef
Jozef openbaarde zelf zijn identiteit aan zijn broers. In
tegenstelling tot Jacob, Juda en Tamar heeft Jozef geen
persoonlijke voorwerpen (zoals zijn mantel of een staf
en zegel) getoond en gezegd: "Herken het alstublieft."
Nee, hij verwijderde het masker zelf en verklaarde: "Ik
ben Jozef." Zo doende, verbrak hij de cyclus van iden-
titeiten verbergen. Terwijl Jacob zijn identiteit verborgen
hield voor Izaäk, Lea voor Jacob en Tamar voor Juda,
onthulde Jozef zijn eigen identiteit aan zijn broers.
Jozefs verzoening met zijn broers kan worden begre-
pen als een profetische voorteken van de uiteindelijke
verzoening van de Messias met Israël. Er zal een dag
komen waarop de Messias aan heel Israël Zijn iden-
titeit zal openbaren, maar Hij zal dat op zijn tijd en op
zijn eigen voorwaarden doen.
Volgens één traditie geloofden de broers niet dat hij echt
Jozef was totdat hij zijn identiteit bewees door hen de
sporen van zijn besnijdenis te tonen. Het christendom
heeft Yeshua van Nazareth zo consequent verkeerd
voorgesteld aan het Joodse volk dat de meeste vrome
Joodse mensen niet met het idee overweg kunnen dat
hij een goede Jood kon geweest zijn, laat staan de
Messias van heel Israël. Veel vrome Joodse mensen
weten niet dat Yeshua helemaal Joods was.

Toen Jozef zei: "Ik ben Jozef", werd Gods masterplan
voor de broeders duidelijk. Ze hadden geen vragen
meer. Alles wat de afgelopen tweeëntwintig jaar was
gebeurd, viel in het juiste perspectief. Zo zal het ook in
de komende tijd zijn dat God zichzelf zal openbaren
en zal aankondigen: "Ik ben de HEERE." De sluier zal
voor onze ogen worden opgetild en we zullen alles
begrijpen wat door de geschiedenis heen gebeurde.
"(Chofetz Chaim)

De openbaring van Jozef bracht bij de broers een
moment van plotselinge duidelijkheid. Hetzelfde besef
zal gepaard gaan met de openbaring van de Messias.
Wanneer die dag komt, zullen de schellen van al onze
ogen vallen en zullen we Gods hand aan het werk zien
in alle gebeurtenissen. We zullen eindelijk de lange
scheiding en verhulling begrijpen. We zullen de
gebeurtenissen in de geschiedenis begrijpen. De
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history. The nightmares of the exile will vanish.
Our many troubles and sorrows will be lifted as
we perceive the sovereign hand of God in all of
these things.
This is how it will be in the day of King Messiah when
He reveals Himself to His brothers and to all the
world, as Scripture says, "Behold, He is coming with
the clouds, and every eye will see Him, even those
who pierced Him" (Revelation 1:7), "that every mouth
may be closed and all the world may become
accountable to God" (Romans 3:19).

nachtmerries van de ballingschap zullen verdwijnen.
Onze vele zorgen en moeiten zullen worden opgeheven
als we de soevereine hand van God in al deze dingen
waarnemen.
Dit is hoe het zal zijn in de dagen van Koning Messias
wanneer Hij Zichzelf aan Zijn broeders en aan de hele
wereld openbaart, zoals de Schrift zegt: "Zie, Hij komt
met de wolken, en elk oog zal Hem zien, zelfs degenen
die Hem doorstoken hebben" (Openbaring 1:7), "opdat
elke mond mag worden gesloten en de hele wereld voor
God aansprakelijk kan worden" (Romeinen 3:19).


