VaYechi (And He Lived)

VaYechi (En Hij Leefde)

Genesis 47:28-50:26

Genesis 47:28-50:26

This week, our Torah portion is filled with prophetic
insights of all twelve tribes coming out of the world
(represented by Egypt) and returning to hw”hoy> and His
inheritance for us – physically and spiritually. These
insights can be seen from several different angles, but we
will focus basically on three seemingly unrelated concepts,
all traceable to Joseph:
• Shechem (~k,v>)
• Onyx (~h;vo)
• Bones (~c,[,)

Deze week wordt onze Thoraportie is gevuld met profetische
inzichten over alle twaalf stammen die uit de wereld (voorgesteld door Egypte) komen en terugkeren tot hw”hoy> en Zijn erfenis
voor ons – fysiek en geestelijk. Deze inzichten kunnen vanuit
diverse hoeken gezien worden, maar wij concentreren ons
voornamelijk op drie ogenschijnlijk losstaande begrippen die alle
drie tot Jozef terug te brengen zijn:
• Shechem (~k,v)>
• Onyx (~h;v)o
• Beenderen (~c,[),

Shechem

Shechem

We first encounter Shechem in the dying wish of Israel to
Joseph:

Eerst komen we Shechem tegen in de laatste wens van Israel
aan Joseph:

Genesis 48:21 Then Israel said to Joseph, “Behold,
I am dying, but Elohim will be with you and bring you
back to the land of your fathers. 22 “Moreover I have
given to you one portion (Shechem - ~k,v> above your
brothers, which I took from the hand of the Amorite
with my sword and my bow.”
The word translated as portion is the Hebrew word
Shechem (odd, huh?). This is not the first time we have
heard about Shechem. It was the first stop of Abraham
when he entered into the Promised Land and the location
of his first altar:

Genesis 48:21 Toen zei Israel tot Joseph: “Zie, ik ben
stervend, maar Elohim zal met u zijn en u naar het land
van uw vaderen terugbrengen. 22 “Bovendien heb ik u
één erfdeel (Shechem - ~k,v)> meer dan uw broeders
gegeven, dat ik met mijn zwaard en boog uit de hand
van de Amotiet na.”
Het woord dat met erfdeel vertaald is, is het Hebreeuws woord
Shechem (toevallig, huh?). Dit is niet de eerste keer dat we
over Shechem gehoord hebben. Het was de eerste stopplaats
van Abraham toen hij het Beloofde Land binnenging en de
plaats van zijn eerste altaar:

Genesis 12:6 Abram passed through the land to
the place of Shechem, as far as the terebinth tree
of Moreh. And the Canaanites were then in the
land. 7 Then hw”hoy appeared to Abram and said, “To
your descendants I will give this land.” And there
he built an altar to hw”hoy, who had appeared to him.
It was also Jacob’s first stop when he returned to the
Promised Land from his uncle Laban’s:

Genesis 12:6 Abram trok het land door tot de place
Shechem, tot aan de terpentijnboom van Moreh. En de
Kanaanieten waren toen in het land. 7 Toen verscheen
hw”hoy aan Abram and zei: “Aan uw nakomelingen zal ik
dit land geven.” En daar bouwde hij een altaar voor
hw”hoy, die aan hem verschenen was.
Het was ook de eerste halte van Jacob toen hij naar het Beloofde Land terugkeerde, uit dat van zijn oom Laban:

Genesis 33:18 Then Jacob came safely to the
city of Shechem, which is in the land of Canaan,
when he came from Padan Aram; and he pitched
his tent before the city. 19 And he bought the parcel
of land, where he had pitched his tent, from the
children of Hamor, Shechem’s father, for one
hundred pieces of money. 20 Then he erected an
altar there and called it El Elohe Israel.
Now, it was to Shechem that Jacob sent Joseph to check
on the welfare of his brothers AND the flocks:

Genesis 33:18 Toen kwam Jacob veilig aan bij de
stad Shechem, dat in het land Kanaan is, toen hij uit
Padan Aram kwam; en hij sloeg zijn tent op vóór de
stad. 19 En hij kocht het perceel land waarop hij zijn tent
opgeslagen had van de kinderen van Hamor,
Shechem’s vader, voor honderd geldstukken. 20 Toen
richtte hij daar een altaar op en noemde het El Elohe
Israel.
Nu, het was naar Shechem dat Jacob Joseph zond om het
welzijn van zijn broers EN de kudden na te gaan:

Genesis 37:14 Then he said to him, “Please go
and see if it is well with your brothers and well
with the flocks, and bring back word to me.” So he
sent him out of the Valley of Hebron, and he went
to Shechem.

Genesis 37:14 Toen zei hij tot hem: “ga alstublieft en
zie of het goed is met uw broers en goed met de
kudden, en kom een woord naar mij terugbrengen.” Zo
zond hij hem weg van de Vallei van Hebron, en hij ging
naar Shechem.
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When Joshua brings the children of Israel into the Promised
Land (Joshua 8), the blessings and the curses are read
from the Torah by half of the tribes standing on Mt.
Gerazim and the other half standing on Mt. Ebal. These
two mountains are positioned like shoulders with Shechem
in the valley between. And Shechem even means
shoulders! The city of Shechem is still in this valley,
although its modern day name is Nablus. It is a very
unfriendly Palestinian city from which many terrorists have
come.

Toen Joshua de kinderen van Israel in het Beloofde Land
brengt (Joshua 8), worden de zegeningen en vloeken uit de
Thora gelezen terwijl de helft van stamen op de berg
Gerazim staan en de andere helft op de berg Ebal. Deze
twee bergen liggen daar als schouders met Shechem in de
tussenliggende vallei. En Shechem betekent zelfs schouders! De stad Shechem ligt nog steeds in deze vallei,
ofschoon haar naam tegenwoordig Nablus is. Het is een
zeer vijandige Palestijnse stad waaruit veel terroristen
voortgekomen zijn.

Later Joseph’s bones are returned to the Promised Land, to
Shechem:

Later worden Joseph’s beenderen terug naar het Beloofde Land
gebracht, naar Shechem:

Joshua 24:32 The bones of Joseph, which the
children of Israel had brought up out of Egypt, they
buried at Shechem, in the plot of ground which
Jacob had bought from the sons of Hamor the
father of Shechem for one hundred pieces of silver,
and which had become an inheritance of the
children of Joseph.
Shechem was where the kingdom of Israel was divided. It
was the first capital of the northern kingdom (1 Kings
12:25). Later, this is where the Samaritans lived, who were
a mixture of the survivors of the northern tribes of Israel
and the gentiles whom the Assyrian king brought to the land
after the exile of Israel. Yeshua came to Shechem to seek
out these lost sheep.

Jozua 24:32 De beenderen van Joseph, welke de
kinderen van Israel uit Egypte omhoog gebracht
hadden, begroeven zij te Shechem, in het stukje grond
dat Jacob van de zonen van Hamor de vader van
Shechem voor honderd zilverstukken gekocht had, en
dat een erfenis geworden is van de kinderen van
Joseph.
Shechem was waar het koninkrijk Israel gesplitst werd. Het
was de eerste hoofdstad van het noordelijk koninkrijk (1 Koningen 12:25). Later leefden daar de Samaritanen, dat een mengeling was van de overlevenden van de noordelijke stammen van
Israel en de heidenen die de Assyrische koning na de ballingschap van Israel naar het land gebracht had. Yeshua ging naar
Shechem om deze verloren schapen te zoeken.

John 4:5 So He came to a city of Samaria which
is called Sychar (Shechem), near the plot of ground
that Jacob gave to his son Joseph. 6 Now Jacob’s
well was there. Yeshua therefore, being wearied
from His journey, sat thus by the well. It was about
the sixth hour. 7 A woman of Samaria came to
draw water. Yeshua said to her, “Give Me a drink.”

Johannes 4:5 Zo kwam Hij bij een stad van Samaria
die Sychar (Shechem) genoemd wordt, dichtbij het
stukje grond dat Jacob aan zijn zoon Joseph gaf. 6 Nu
was daar Jacobs put. Yeshua, vermoeid van Zijn reis
zijnde, zat daarom bij de put. het was rond hetzesde
uur. 7 Een vrouw van Samaria kwam waterputten.
Yeshua zei tot haar, “Geef Mij wat te drinken.”

Yeshua stayed at Shechem for 2 days during which many
more believed. This corresponds with the two thousand
years during which He has been seeking the descendants
of the twelve tribes among the Gentiles. Therefore,
Shechem becomes symbolic of the lost sheep of the House
of Israel. Remember how Shechem means shoulders?
Now check out this verse:

Yeshua bleef 2 dagen te Shechem, tijdens dewelke veel
meer geloofden. Dit komt overeen met de tweeduizend jaar
dat Hij onder de heidenen de nakomelingen van de twaalf
stammen gezocht heeft. Daarom staat Shechem symbol
voor de verloren schapen van het Huis van Israel. Herinnert ge u dat Shechem shoulders betekent? Nu, controleer
even dit vers:

Isaiah 9:6 For unto us a Child is born, Unto us a
Son is given; And the government will be upon His
shoulder (shechem). And His name will be called
Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting
Father, Prince of Peace.

Jesaja 9:6 Want aan ons is een Kind geboren, aan ons
is een Zoon gegeven; en het bestuur zal op Zijn schouder (shechem) zijn. en Zijn naam zal genoemd worden
Wonderbaar, Raadgever, Machtige God, Eeuwige
Vader, Prins van de Vrede.

Shechem seems to be a very important location not only to
the Patriarchs, but also to Yeshua. It is a city that EVERY
Israelite came to after “crossing over” the Jordan
(symbolic for becoming a Hebrew) into the Promised Land.
Shechem’s location is the West Bank. It is situated in what
the Bible calls “the mountains of Israel.” Here’s a little bit
of prophecy and hope from Ezekiel:

Shechem lijkt niet alleen voor de aartsvaders een heel belangrijke plaats te zijn, maar ook voor Yeshua. Het is een stad die
ELKE Israëliet aandeed na het “oversteken” van de Jordaan
(symbol voor Hebreeër worden) in het Beloofde Land.
Shechem ligt in de West Bank. Het is gesitueerd in wat de
Bijbel de “de bergen van Israel” noemt. Hier volgt een klein
beetje profetie en verwachting vanuit Ezechiël:
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Ezekiel 36:8 “ But you, O mountains of Israel,
you shall shoot forth your branches and yield your
fruit to My people Israel, for they are about to
come…. 15 “Nor will I let you hear the taunts of the
nations anymore, nor bear the reproach of the
peoples anymore, nor shall you cause your nation
to stumble anymore,” says Adonai hwIhy>.’ “…

Ezechiel 36:8 “Maar u, O bergen van Israel, u zal uw
takken uitschieten en uw vrucht opbrengen voor Mijn
volk Israel, want zij staan op het punt te komen…. 15
“En Ik zal u ook niet meer de hoon van de naties laten
horen, noch de verwijten van de volkeren laten verdragen, noch zult u maken dat uw natie struikelt,” zegt
Adonai hwIhy>.’ “…

There’s more to this awesome prophecy in Ezekiel, but
we’ll get to that a little later. For now, just connect
Shechem with the return of the Israel to the land and with
“shoulders”.

Er is meer te zeggen over deze ontzagwekkende profetie in
Ezechiël, maar daar zullen we later aan toekomen. Verbindt
Shechem nu al maar met de terugkeer van het Israel naar het
land en met “schouders”.

Onyx stones

Onyx stenen

The onyx stone was found in two different places in the
attire of the High Priest’s garments. First, the name of
every tribe of Israel was engraved on two onyx stones as a
memorial before Elohim. The High Priest would wear
these stones up on his shoulders much like a Shepherd
carries his sheep:

De onyx steen kwam op twee verschillende plaatsen in de tooi
van het Hogepriesterlijk gewaad voor. Vooreerst werd de naam
van elke stam van Israel in twee onyx stenen gegraveerd als
een gedachtenis vóór Elohim. De Hogepriester zou deze stenen
boven op zijn schouders dragen, veelal zoals een Herder zijn
schapen draagt:

Exodus 28:9 “Then you shall take two onyx
stones and engrave on them the names of the sons
of Israel: 10 “six of their names on one stone, and
six names on the other stone, in order of their
birth…. 12 “And you shall put the two stones on the
shoulders of the ephod as memorial stones for the
sons of Israel. So Aaron shall bear their names
before hwIhy> on his two shoulders as a memorial.

Exodus 28:9 “Dan zult gij twee onyx stenen nemen
en daarin de namen van de zonen van Israël graveren:
10
“zes van hun namen op één steen en zes namen op
de andere steen, in volgorde van hun geboorte… 12 “En
gij zult de twee stenen op de schouders van de ephod
plaatsen als gedenkstenen voor de zonen van Israel.
Zo zal Aaron op zijn twee schouders hun namen als
een gedenkteken vóór hwIhy> dragen.
De tweede manier waarop onyx gebruikt wordt, is als een
enkele steen onder elf andere gedragen op de borstplaat van de
Hogepriester. De onyx is het elfde juweel en wordt aan Joseph
toegeschreven die de elfde zoon is.

The second way onyx is used is as a single stone among
eleven others worn on the breastplate of the High Priest.
The onyx is the eleventh jewel and is ascribed to Joseph
who is the eleventh son.
Exodus 28:20 “and the fourth row, a beryl, an
onyx, and a jasper. They shall be set in gold settings.
21
“And the stones shall have the names of the sons
of Israel, twelve according to their names, like the
engravings of a signet, each one with its own name;
they shall be according to the twelve tribes.

Exodus 28:20 “en de vierde rij, een beril, een onyx, en
een jaspis. Zij zullen ingezet worden in gouden omlijstingen. 21 “En de stenen zullen de namen van de zonen
van Israel dragen, twaalf volgens hun namen, zoals de
gravering van een zegel, elk met z’n eigen naam; zij
zullen zijn overeenkomstig de twaalf stammen.

Recall that Joseph had been given the prestigious robe
by his father, symbolic of the family priest. The
association of the onyx stone with Joseph, and Joseph as
a priest points to Yeshua, our High Priest interceding on
the behalf of all the tribes (they’re all written on the
onyx stones on his shoulders) at the right hand of the
Father:

Herinner u data aan Joseph door zijn vader een prestigieus
gewaad gegeven werd, symbool voor de familiepriester. De
verbinding van de onyx steen met Joseph, en Joseph als een
priester verwijst naar Yeshua, onze Hogepriester die tussenkomt ten behoeve van alle stammen (die alle op de onyx
stenen op zijn schouders geschreven zijn) aan de rechterhand
van de Vader:

Romans 8:34 Who is he who condemns? It is
Messiah who died, and furthermore is also risen,
who is even at the right hand of Adonai, who also
makes intercession for us

Romeinen 8:34 Wie is hij die veroordeelt? Het is
Messiah die stierf, en bovendien ook verrezen is, die
zelfs aan de rechter hand van Adonai is, die ook voor
ons tussenkomt.

Thus by looking at Shechem (shoulders) and onyx, we have
made connection between Joseph, Yeshua, the 12 tribes,
and the High Priest.

Door dus naar Shechem (schouders) en onyx te kijken, hebben
we een verbinding gemaakt tussen Joseph, Yeshua, de 12
stammen, en de Hogepriester.
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Bones

Beenderen

Now for our third concept:

Nu voor ons derde begrip:

Genesis 50:25 Then Joseph took an oath from
the children of Israel, saying, “Elohim will surely
visit you, and you shall carry up my bones from
here.”

Genesis 50:25 Dan deed Joseph vanuit de kinderen
van Israel een eed, zeggend: “Elohim zal jullie voorzeker bezoeken en jullie zult van hieruit mijn beenderen
terugbrengen.”

There’s much more to this statement than first meets the
eye. In Hebrews 11 we find the famous “Hall of Faith.”
What faith element would you have picked from Joseph’s
life to list in the Hall of Faith? Would it have been how he
rose to power in Egypt and saved the lives of many during
the famine, despite his being sold into slavery by his
brothers? Would it have been how he fled Potiphar’s wife?
Read what Joseph is credited with:

Er is aan deze stelling veel meer dan je zo op het eerste zicht
zou zeggen. In Hebreeën 11 vinden we de vermaarde “geloofshelden.” Welk geloofselement zou jij uit Joseph’s leven gekozen
hebben om bij de geloofshelden te vermelden? Zou dat geweest
zijn hoe hij in macht toenam in Egypte en het leven van velen
tijdens de hongersnood redde, ondanks dat hij door zijn broers als
slaaf verkocht werd? Zou dat geweest zijn hoe hij van Poti
phar’s vrouw vluchtte? Lees wat aan Joseph toegekend wordt:
Hebreeën 11:22 Door geloof Joseph, toen hij stervende was, maakte melding van het vertrek van de
kinderen van Israël, en gaf opdracht aangaande zijn
beenderen.

Hebrews 11:22 By faith Joseph, when he was
dying, made mention of the departure of the
children of Israel, and gave instructions concerning
his bones.
So ….WHAT IS SO IMPORTANT ABOUT JOSEPH’S
BONES?

Dus ….WAT IS ER ZO BELANGRIJK AAN JOSEPH’S
BEENDEREN?

To begin our quest, let’s take a look at several verses about
bones:

Om ons onderzoek te beginnen, laat ons even naar verschillende
verzen over beenderen kijken:
Genesis 2:23 En Adam zei: “Dit is nu gebeente van
mijn beenderen en vlees van mijn vlees; Zij zal Vrouw
genoemd worden, omdat zij uit de Man genomen
werd.”

Genesis 2:23 And Adam said: “This is now bone
of my bones and flesh of my flesh; She shall be
called Woman, because she was taken out of
Man.”
Eve was the “bride” of Adam. She was the very essence
of the bridegroom. She was formed from his very bone.
As a couple, they would unite and again become one
(echad) flesh. But… what more can we learn about
bones?

Eva was de “bruid” van Adam. Zij was het werkelijke wezen
van de bruidegom. Zij was uit zijn echte gebeente gevormd. Als
een paar zouden zij zich verenigen en weerom één (echad)
vlees worden. Maar… wat kunnen we nog meer over beenderen leren?

Exodus 12:46 “In one house it shall be eaten; you
shall not carry any of the flesh outside the house,
nor shall you break one of its bones.

Exodus 12:46 “In één huis zal het gegeten worden;
gij zult niets van het vlees buiten het huis brengen, noch
zult gij één van zijn beenderen breken.

Of course this is speaking of the Passover lamb. Yeshua’s
body would also not endure a broken bone. His body is a
picture of the “oneness” of the bridegroom and his bride.

Natuurlijk spreekt dit van het Pesachlam. Ook van Yeshua’s
lichaam zou geen been gebroken worden. Zijn lichaam is een
beeld van de “enigheid” van de bruidegom en zijn bruid.

Hundreds of years after the death of Joseph, Moses sees
to it that bones of Joseph are taken to Israel:

Honderden jaren na de dood van Joseph, ziet Mozes erop toe
dat de beenderen van Joseph meegenomen worden naar Israël:

Exodus 13:19 And Moses took the bones of
Joseph with him, for he had placed the children of
Israel under solemn oath, saying, “Elohim will
surely visit you, and you shall carry up my bones
from here with you.”
In a very sad story in Judges 19:2 we are told that the
concubine taken by a man for his wife was adulterous.

Exodus 13:19 En Moses nam de beenderen van
Joseph met hem mee, want hij had de kinderen van
Israel onder een plechtige eed gesteld, zeggend:
“Elohim zal jullie voorzeker bezoeken, en jullie zullen
mijn gebeente van hier met jullie opbrengen.”
In een heel droevige geschiedenis in Richteren 19:2 wordt ons
verteld dat de bijvrouw door een man als zijn vrouw genomen,
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You can read the story there for yourself, but upon her
death, her husband cuts her into twelve bones…..just
like the 12 tribes….and sent each tribe one of her
bones.

overspelig was. U kan daar de geschiedenis voor uzelf nalezen,
maar bijhaar dood snijdt haar man haar in twaalf
beenderen…net zoveel als de 12 stammen…en zond elke stam
één van haar beenderen.

Judges 19:29 When he entered his house he took
a knife, laid hold of his concubine, and divided her
into twelve pieces (~c,[, - bones), limb by limb, and
sent her throughout all the territory of Israel.

Judges 19:29 Toen hij zijn huis binnenging nam hij
een mes, greep zijn bijvrouw vast en verdeelde haar in
twaalf stukken (~c,[, - beenderen), lid voor lid, en zond
haar doorheen het hele gebied van Israel.

This is so gruesome, and what could possibly be the
meaning of this? Jeff Benner, known for his work on
ancient Hebrew paints an interesting picture of the word
for covenant that might just tie in. I will quote from his
book, The Living Words ~ Volume 1:

Dit is zo griezelig, en wat zou mogelijk hiervan de betekenis zijn?
Jeff Benner, bekend voor zijn werk over de oude Hebreeën,
schildert een interessant beeld van het woord voor verbond dat
hierin zou kunnen passen. Ik zal citeren uit zijn boek: The Living
Words ~ Volume 1:

“While the Hebrew word tyrIB. beriyt means
“covenant,” the roots of the word and its cultural
background are helpful in understanding its fuller
meaning. This word comes from the root hrB
barah meaning “to select the choicest meat.” The
word tyrIB. beriyt is literally the choicest, fattest,
animal that is slaughtered for the covenant
ceremony.

“Terwijl het Hebreeuws woord tyrIB. beriyt “verbond”
betekent, zijn de wortels van het word en zijn culturele
achtergrond een hulp bij het begrijpen van de vollere
betekenis. Dit woord komt van de wortel hrB barah
dat “het uitverkoren vlees kiezen” betekent. Het woord
tyrIB. beriyt is letterlijk het uitverkoren, vetste, dier dat
voor de verbondsceremonie geslacht wordt.
Genesis 31:44 “Daarom nu, kom, laat ons eenverbond maken (beriyt), u en ik, en laat het een
getuigenis zijn tussen u en mij.”

Genesis 31:44 “Now therefore, come, let us
make a covenant (beriyt), you and I, and let it be a
witness between you and me.”
The phrase “make a covenant” is found thirteen
times in the Hebrew Bible where the word “make”
is the Hebrew word tr;K’ karat meaning “to cut.”
Literally, the phrase “make a covenant” means,
“cut the choice pieces of meat.” When a covenant
is made, the fattened animal is cut into two pieces
and laid out on the ground; each party of the
covenant then passes through the pieces. This
symbolic act signifies to both parties that if one of
the parties fails to meet the agreement, then the
other has the right to do to the other what they did
to the animal. (See Jeremiah 34:18-20).

De zinsnede “een verbond maken” wordt dertien keren
in de Hebreeuwse Bijbel gevonden waarin het word
“maken” het Hebreeuwse woord tr;K’ karat is dat
“snijden” betekent. Letterlijk betekent de zinsnede “een
verbond maken”, “snijdt de keuze stukken vlees.”
Wanneer een verbond gesloten wordt, wordt het
vetgemeste dier in twee stukken gesneden en op de
grond neergelegd; elke partij van het verbond gaat dan
door de stukken heen. Deze symbolische daad betekent voor beide partijen dat indien één van de partijen
faalt in het nakomen van de overeenkomst, dat de
ander dan het recht heeft om met de ander te doen wat
zij met het dier deden (zie Jeremia 34:18-20).

Countless times over the years following the
institution of this covenant, Israel failed to abide by
the covenantal agreement. Just as the animal of
the sacrifice was cut in two pieces, Israel was also
cut in two for their unfaithfulness to the covenant
by being cut into two nations – Israel and Judah.”
End of quote.

Ontelbare keren gedurende de jaren die volgden op de
instelling van dit verbond, faalde Israel met zich te
houden aan de verbondsovereenkomst. Net zoals het
offerdier in twee stukken gesneden werd, werd Israel
voor hun ontrouw aan het verbond ook in twee gesneden door de verdeling in twee naties– Israel en Judah.”
Einde citaat.

May I add, that as a result of Israel’s unfaithfulness, they
were also cut into 12 pieces as the unfaithful concubine
pictured in Judges? Hmmmm….a picture of the scattering?

Mag ik toevoegen dat als gevolg van Israel’s ontrouw, zij als de
in Richteren afgebeelde ontrouwe bijvrouw ook in 12 stukken
gesneden werden? Hmm….een beeld van de verstrooiing?

Yeshua physically took on the unfaithfulness of the tribes
when He hung on the tree. The Hebrew word for “out of
joint” in the following Messianic verse means divided or
disconnected:

Yeshua nam fysiek de ontrouw van de stammen op zich toen
Hij aan de boom hing. Het Hebreeuws word voor “uit het lid
(ontwricht)” in het volgende Messiaanse vers, betekent verdeeld
of afgescheiden:
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Psalm 22:14 I am poured out like water, And all
My bones are out of joint…..

Psalm 22:14 (NBG, vers 15) Ik ben uitgegoten als
water, en al mijn beenderen zijn ontwricht ...

Please note that the bones were not broken, but out of joint
or disconnected. Still, because of Yeshua’s sacrifice, we
are able to put the out of joint bones back together and
become one with Him once again. We can become bone
of his bone, in the same way that Eve became one with
Adam. This was the goal of Messiah when he said he had
come for those scattered pieces….the lost sheep of the
house of Israel.

Merk a.u.b. op dat de beenderen niet gebroken warden, doch uit
hun verband of afgescheiden. Toch, omwille van Yeshua’s offer,
zijn wij in staat om de afgescheiden beenderen weer samen te
brengen en weerom met Hem één te worden. We kunnen
gebeente van zijn gebeente worden, op dezelfde manier dat Eva
één werd met Adam. Dit was het doel van Messiah toen hij zei
dat hij gekomen was voor die verstrooide delen …de verloren
schapen van het huis van Israel.

Ephesians 5:30 For we are members of His body,
of His flesh and of His bones.

Efeziërs 5:30 Want wij zijn leden van Zijn lichaam,
van Zijn vlees en van Zijn beenderen.

1 Corinthians 12:12 For as the body is one and
has many members, but all the members of that one
body, being many, are one body, so also is Messiah.

1 Korintiërs 12:12 Want zoals het lichaam één is en
vele leden heeft, maar al de leden van dat ene lichaam,
zijnde veel, één lichaam zijn, zo is ook Messiah.

Now we will finish up with some familiar verses from
Ezekiel 37. I’m not claiming to have it all figured out, but I
see some interesting things here.

Nu zullen we afsluiten met enkele bekende verzen uit Ezechiël
37. Ik beweer niet dat ik dit alles uitgedacht heb, maar ik zie hier
enkele interessante dingen.

Ezekiel 37:1 The hand of hw”hy> came upon me
and brought me out in the Spirit of hw”hy>, and set
me down in the midst of the valley; and it was full
of bones. 2 Then He caused me to pass by them all
around, and behold, there were very many in the
open valley (Shechem was in a valley); and indeed
they were very dry.3 And He said to me, “Son of
man, can these bones live?” So I answered, “O
Adonai hw”hy>, You know.” 4 Again He said to me,
“Prophesy to these bones, and say to them, ‘O dry
bones, hear the word of hw”hy>! 5 ‘Thus says Adonai
hw”hy> to these bones: “Surely I will cause breath to
enter into you, and you shall live.

Ezechiël 37:1 De hand van hw”hy> kwam op mij en
bracht mij buiten in de Geest van hw”hy>, en zette mij
neer in het midden van de vallei; en die was vol
beenderen. 2 Daarna maakte Hij dat ik er overal
omheen ging, en zie, er waren er veel in de open valley
(Shechem was in een vallei); en inderdaad waren zij
zeer droog. 3 En Hij zei tot mij: “Zoon des mensen,
kunnen deze beenderen leven?” Ik antwoordde dus: “O
Adonai hw”hy>, U weet het.” 4 Weer zei Hij tot mij:
“Profeteer tot deze beenderen, en zeg tot ze: ‘O droge
beenderen, hoor het word van hw”hy>! 5 ‘Zo zegt Adonai
hw”hy> tot deze beenderen: “Voorzeker Ik zal bewerken
dat er adem in u komt, en gij zult leven.

This could be individual salvation with the promise to these
dry bones being breath (spirit) and life. John 14:6 Yeshua
said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one
comes to the Father except through Me.

Dit zou op individuele redding kunnen slaan, met de belofte aan
deze droge beenderen te ademen (geest) en leven. Johannes
14:6 Yeshua zei tot hem: “Ik ben de weg, de waarheid, en het
leven. Niemand komt tot de Vader behalve door Mij.

6

6

“I will put sinews on you and bring flesh upon you,
cover you with skin and put breath in you; and you
shall live. Then you shall know that I am hw”hy>.” ‘ 7
So I prophesied as I was commanded; and as I
prophesied, there was a noise, and suddenly a
rattling; and the bones came together, bone to bone.
Now these individual believers, these bones, are coming
together, bone to bone. Community is beginning to happen
here!

“Ik zal aan u pezen brengen en op u vlees brengen, u
met huid bedekken en ademtocht in u brengen en gij
zult leven. Dan zult gij weten dat Ik hw”hy> ben.” ‘ 7 Dus
profeteerde ik zoals mij opgedragen was; en als ik
profeteerde was ere en geluid, en opeens een gerammel; en de beenderen kwamen samen, been aan been.
Nu zijn deze individuele gelovigen, deze beenderen, aan het
samenkomen, been aan been. Hier begint gemeenschap plaats
te vinden!

8

8

Indeed, as I looked, the sinews and the flesh came
upon them, and the skin covered them over; but there
was no breath in them. 9 Also He said to me,
“Prophesy to the breath, prophesy, son of man, and
say to the breath, ‘Thus says Adonai hw”hy>: “Come
from the four winds, O breath, and breathe on these

Inderdaad, terwijl ik keek kwamen de pezen en het
vlees er op, en de huid bedekte die; maar er was geen
ademhaling in. 9 Hij zei eveneens tot mij: “Profeteer tot
de ademhaling, profiteer, zoon des mensen, en zeg tot
de ademhaling: ‘Zo zegt Adonai hw”hy>: “kom van de vier
winden, O adem, en adem over deze afgemaakten dat
-6-

slain, that they may live.” ‘ “ 10 So I prophesied as He
commanded me, and breath came into them, and they
lived, and stood upon their feet, an exceedingly great
army. 11 Then He said to me, “Son of man, these
bones are the whole house of Israel. They indeed say,
‘Our bones are dry, our hope is lost, and we ourselves
are cut off!’ 12 “Therefore prophesy and say to them,
‘Thus says Adonai hw”hy>: “Behold, O My people, I will
open your graves and cause you to come up from
your graves, and bring you into the land of Israel. 13
“Then you shall know that I am hw”hy>, when I have
opened your graves, O My people, and brought you
up from your graves. 14 “I will put My Spirit in you,
and you shall live, and I will place you in your own
land. Then you shall know that I, hw”hy>, have spoken it
and performed it,” says hw”hy>.’”

zij moge leven.” ‘ “ 10 Dus profeteerde ik zoals Hij mij
opdroeg, en adem kwam in hen en zij leefden en
stonden op hun voeten; een extreme groot leger. 11
Daarna zei Hij tot mij: “Zoon des mensen, deze beenderen zijn het ganse huis van Israel. Inderdaad zegden
zij: Onze beenderen zijn droog, onze hoop is weg en
wijzelf zijn afgesneden!’ 12 “Profeteer daarom en zeg
tot hen: ‘Zo zegt Adonai hw”hy>: “Zie, O Mijn volk, Ik zal
uw graven openen en maken dat gij uit uw graven
opstaat en u in het land van Israel brengen. 13 “Dan zult
gij weten dat Ik hw”hy> ben, wanneer Ik uw graven
geopend heb, O Mijn volk, en u uit uw graven overeind
gebracht heb. 14 “Ik zal Mijn Geest in u brengen en gij
zult leven, en Ik zal u in uw eigen land plaatsen. Dan
zult gij weten dat Ik, hw”hy>, het gesproken heb en het
uitgevoerd heb,” zegt hw”hy>.’”

It seems to be a several step process with these dry
bones coming to life, becoming joined together as
community and the grand finale being Israel given the
breath of the Spirit and entering into the land of Israel.
Verse 11 very clearly indicates that these bones are “the
whole House of Israel”! Now the word for bones is ~c,[,.
The parent root is #[e, the word for tree! The connection
between these two words is that the bones are the tree of
the body. Continuing on in Ezekiel 37 will take you to the
very familiar “two stick” prophecy detailing the
restoration of the House of Judah and the House of
Ephraim. And guess what the Hebrew word for “stick”
is? #[
#[, the word for tree!

Het lijkt een proces in meerdere stappen te zijn met deze droge
beenderen die tot leven komen, dan als gemeenschap samengevoegd worden en de grote finale als Israel zijnde de adem van
de Geest gegeven te krijgen en in te gaan in het land van Israel.
Vers 11 geeft heel duidelijk aan dat deze beenderen “het ganse
Huis van Israel” zijn! Nu is het woord voor beenderen ~c,[., De
bronwortel is #[e, het woord voor boom! De verbinding tussen
deze twee woorden is dat de beenderen de boom van het
lichaam zijn. Verder gaande in Ezekiel 37 zal het u meenemen
naar het zeer vertrouwde “twee stokken” profetie die de
herstelling van het Huis van Judah en het Huis van Ephraim
beschrijft. En raad eens wat het Hebreeuws woord voor “stok”
is? #[
#[, het woord voor boom!

Now, let’s see if we can somehow connect a few dots
here.
• Joseph requires his descendents to take an oath that they
will carry his bones to Egypt
• Joseph makes the “Hall of Faith” in Hebrews 11 because
of this request
• Adam’s bride was formed from a bone taken from his
body
• Neither the bones of the Passover lamb or of Yeshua
were broken
• Moses takes the bones of Joseph with them into the
Exodus
• The body of an unfaithful wife is cut up into 12 bones and
sent to each of the 12 tribes
• In the “cutting of the covenant” the agreement is that if
you do not keep your end of the bargain, you would be
cut up like the animals
• Yeshua physically endured (bones out of joint), the
unfaithfulness of the tribes which caused their scattering
• We can become one (echad) with Messiah’s body, His
flesh and His bones
• The Valley of Dry Bones is a picture of the work of the
Spirit in the restoration of all of Israel. This is further
pictured by the two sticks (trees/bones) joining together
and becoming one.

Nu, laat ons eens zien of wij hoe dan ook hieraan enkele punten
kunnen aan vastknopen.
• Joseph wil van zijn nakomelingen een eed dat zij zijn beenderen zullen meenemen uit Egypte.
• Joseph komt bij de “Geloofshelden” in Hebreeën 11 omwille
van die vraag.
• Adam’s bruid werd gevormd uit een been dat uit zijn lichaam
genomen werd
• Noch de beenderen van het Pesachlam, noch die van Yeshua
werden gebroken.
• Moses neemt de beenderen van Joseph met hen mee in de
Exodus
• Het lichaam van een ontrouwe vrouw wordt in 12 beenderen
gesneden en naar elk van de 12 stammen gezonden.
• In het “snijden van het verbond” is de overeenkomst dat als gij
uw deel van de afspraak niet houdt, gij zoals de dieren zou
worden doorgesneden.
• Yeshua verdroeg fysiek (ontwrichte beenderen), de ontrouw
van de stammen veroorzaakte hun verstrooiing.
• Wij kunnen één (echad) worden met Messiah’s lichaam, Zijn
vlees en Zijn gebeente.
• De Vallei van Droge Beenderen is een beeld van het werk
van de Geest in het herstel van gans Israel. Dit wordt verder
uitgebeeld met de twee stokken (bomen/beenderen) die zich
verbinden en één worden.

So now, what do you think it was that Joseph understood
about bones that gained him entrance into the faith chapter

Dus, wat denk je nu dat Joseph begreep over beenderen die
hem een opname in het geloofshoofdstuk van Hebreeën ople-7-

of Hebrews? I think Joseph understood that his life was a
living representation of the restoration of the 12 tribes of
Israel before they had even split. He knew that the return
of his bones to Israel was the eventual return of all of
Israel to the Promised Land.

verde? Ik denk dat Joseph begreep dat zijn leven een levende
voorstelling van het herstel van de 12 stammen van Israel zelfs
nog voor ze uiteen gegaan waren. Hij wist dat de terugkeer van
zijn beenderen naar Israel, het uiteindelijk terugkeren van gans
Israel naar het Beloofde Land was.

So we’ve looked at:

We hebben dus gekeken naar:

• Shechem (shoulders)
• Onyx stones (represents Joseph as a type of Yeshua and
the 12 tribes)
• Bones (12 tribes coming together)

• Shechem (schouders)
• Onyx stenen (stelt Joseph voor als een type van Yeshua en de
12 stammen)
• Beenderen (12 stammen die samenkomen)

Prophecy can be very difficult to figure out. I hope that
what you take from this is that The Father has a plan. Over
and over He seems to be giving us pictures of the
reunification of the tribes of His people Israel and how He
will return them to the Land of Promise, Israel. Joseph was
noted for his faith in Hebrews 11 because he caught that
vision. I hope it matters to you, also. Baruch HaShem.

Profetie kan heel moeilijk zijn om te verklaren. Ik hoop dat wat
je hiervan meedraagt is dat de Vader een plan heeft. Telkens
weer lijkt Hij ons beelden te geven van de hereniging van de
stammen van Zijn volk Israel en hoe Hij hen zal terugbrengen
naar het Land van Belofte, Israel. Joseph werd in Hebreeën
opgeschreven voor zijn geloof omdat hij die visie vasthield. Ik
hoop dat het ook voor jou belangrijk is. Baruch HaShem.

Shabbat Shalom!
Ardelle

Shabbat Shalom,
Ardelle

-8-

