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The next few weeks we will follow Yosef/Joseph
through many trials and testings. First, Yosef has
dreams that seem to point to a glorious future of
authority and kingship. And don’t the dreams parallel
the kind of destiny encouraged by his father who gave
him such a special coat?

De komende weken zullen we Yosef/Joseph volgen
doorheen vele beproevingen. Eerst heeft Yosef dromen die
op een glorieuze toekomst van gezag en koningschap lijken
te wijzen. Maar sluiten de dromen ook niet aan bij het soort
bestemming welke aangemoedigd werd door zijn vader, die
hem zo'n bijzondere jas gaf?

Bereshith/Genesis 37:3 Now Yisrael loved Yosef more
than all his children, because he was the son of his old
age. Also he made him a long coat

Bereshith/Genesis 37:3 Nu hield Yisrael meer van Yosef dan
van al zijn kinderen, omdat hij de zoon van zijn oude dag
was. Ook maakte hij voor hem een lange jas

When Yosef was given the dream, what he didn’t
realize was all the training required before he could
step into the role of leadership. Actually, let’s back up
a little and look at the life of his father, Ya’acov.
The trials and tests of life can sometimes make us feel
very broken. Ya’acov was forced to leave his family,
the Land of Promise and the easy life. He arrived at
Haran, a place where he would constantly be
bombarded by Laban's lies, deceit and
manipulation. Even after he left Haran, there were
further challenges. Last week we spoke about his
spiritual struggles. Ya’acov was an overcomer in his
struggle with the man, but a step in the right spiritual
direction does not mean full maturity. There will
continue to be difficult moments which will take him
closer to his destiny as a matured spiritual partner of
the covenant.
Ya’acov needed that lonely inner battle we read about
last week, in order to become an “Israel”:

Toen Yosef de droom kreeg, had hij geen idee van heel de
opleiding die nodig was voordat hij de rol van leiderschap
kon opnemen. Laten we eens even teruggaan en naar het
leven van zijn vader, Ja'akov, kijken.
De proeven en tests van het leven kunnen ons wel eens erg
gebroken laten voelen. Ya'acov werd gedwongen om zijn
familie, het Land van Belofte en het gemakkelijke leven
achter te laten. Hij kwam in Haran, een plaats waar hij
voortdurend Laban’s leugens, bedrog en manipulatie zou
moeten ondergaan. Zelfs nadat hij Haran verliet, waren er
nog uitdagingen. Vorige week spraken we over zijn
geestelijke strijd. Ya'acov was een overwinnaar in zijn strijd
met de man, maar een stap in de goede geestelijke richting
betekent nog niet het volle wasdom. Er zullen moeilijke
momenten blijven die hem dichter bij zijn bestemming
brengen als een geestelijk volwassen partner van het
verbond.
Ya'acov had die eenzame innerlijke strijd nodig waarover
we de afgelopen week lazen, om een "Israël" te worden:

Bereshith/Genesis 32:27 So He said to him, "What is
28
your name?" He said, "Ya’acov." And He said, "Your
name shall no longer be called Ya’acov, but Yisrael; for
you have struggled with Elohim and with men, and
have prevailed."

Bereshith/Genesis 32:27 En Hij zeide tot hem: "Wat is uw
naam?" Hij zei: "Ya'acov." 28 En Hij zei: "Uw naam zal niet
meer genoemd worden Ya'acov, maar Yisrael,. Want je hebt
geworsteld met God en met mensen, en hebt de overhand
gekregen"

Remember when Avram’s name was changed to
Avraham? We never heard him called Avram again.
Yet, the name of Ya’acov does not fade away after he is
renamed Yisrael. We will often hear of the name
Ya’acov. Is Yisrael the destiny and Ya’acov the journey
towards maturity? Rabenu Bachaya explains that
Ya’acov is a name indicating physicality connected to
the step by step growth in the physical reality towards
purpose and promise. The name Yisrael is the name
that is related more to the spiritual fulfillment and
realization of that growth. Rashi similarly explains that
the name Ya’acov indicates “the existence in exile”,
while the name Yisrael indicates the “courage and
victory related to destiny”.
Last week we read how Ya’acov endured one trial and
testing after another. First the struggle with Elohim,
then the meeting with Esav, then the situation with
Dinah at Sh'chem, followed by the slaughter of the men
of Sh'chem by his sons, another personal visit by

Weet je nog wanneer de naam Avram in Avraham werd
veranderd? We hoorden hem daarna nooit meer Avram
noemen. Maar de naam Ya'acov verdween niet nadat hij als
Yisrael hernoemd werd. We zullen vaak van de naam
Ya'acov horen. Is Yisrael de eindbestemming en Ya'acov de
tocht naar volwassenheid? Rabenu Bachaya legt uit dat
Ya'acov een naam is die lichamelijke verbondenheid
aangeeft met de stapsgewijze groei in de fysieke
werkelijkheid gericht op het doel en de belofte. De naam
Yisrael is de naam die meer gerelateerd is aan de geestelijke
vervulling en realisatie van die groei. Rashi verklaart evenzo
dat de naam Ya'acov "het in ballingschap zijn" aangeeft,
terwijl de naam Yisrael de "moed en de overwinning in
verband met de bestemming" aangeeft.
Vorige week lazen we hoe Ya'acov de ene proef na de
andere onderging. Eerst de worsteling met Elohim, dan de
ontmoeting met Esav, dan de situatie met Dinah te
Sh'chem, gevolgd door het slachten van de mannen van
Sh'chem door zijn zonen, nog een persoonlijk bezoek van
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Elohim, the death of his beloved Rachel and his father,
Yitzchak. This is a lot for Ya’acov to accept when he
thought his future was one of favor.
So if the name Ya’acov indicates “the existence in
exile”, then we know (since we are still in exile) that
the journey of the refinement and maturity of Ya'acov
continues today. This is indicated by the way our
parasha opens with the “generations of Ya’acov” and
leads right into the life of Yosef.

Elohim, de dood van zijn geliefde Rachel en zijn vader,
Yitschak. Dit is veel voor Ya'acov om te accepteren; en hij
dacht toen nog dat zijn toekomst er goed uitzag.
Als de naam Ya'acov dus "het bestaan in ballingschap" aanduidt, weten we (omdat we nog steeds in ballingschap zijn)
dat de reis van verfijning en volwassen worden van Ya'acov
van vandaag de dag nog voortduurt. Dit wordt aangegeven
door de manier waarop onze sidra begint met de "generaties
van Ya'acov" en meteen naar het leven van Yosef gaat.

Bereshith/Genesis 37:2 These are the generations of
Ya'acov. Yosef…

Bereshith/Genesis 37:2 Dit zijn de generaties van Ja'akov.
Yosef ...

Yosef’s trials will speak to us about our own destiny
and testings. Our destiny is also not handed to us on
a silver platter. The covenant promises are always
there, but we are not ready for them until we pass
our own tests. And so what can we learn from the
life of Yosef this week as we, Ya’acov, become “Israel
in training”?
First Yosef goes from a glorious dream and vision of
being raised to a position of prominence, to being
thrown into a pit and sold as a slave. Is this not the
training of His royal, covenant children? Do we not
need to learn the lesson of serving first?

Yosef's proeven zullen tot ons spreken over onze eigen
testen en bestemming. Ons lot is ons ook niet op een
presenteerblaadje overhandigd. De verbondsbeloften zijn
er altijd, maar we zijn er nog niet klaar voor, totdat we voor
onze eigen tests slagen. En wat kunnen we deze week uit
het leven van Yosef leren als wij, Ya'akov, "Israël in
opleiding" worden?
Eerst gaat Yosef van een glorieuze droom en visioen van
verhoogd worden tot een verheven positie, naar die van in
een put gegooid en als slaaf verkocht worden. Is dit niet de
training van Zijn Koninklijke verbondskinderen? Hoeven we
de les van eerst dienen niet te leren?

Mark 9:33 Then He came to Capernaum. And when He was
in the house He asked them, "What was it you disputed
34
among yourselves on the road?" But they kept silent, for
on the road they had disputed among themselves who
35
would be the greatest. And He sat down, called the
twelve, and said to them, "If anyone desires to be first, he
shall be last of all and servant of all."

Marcus 9:33 Toen kwam hij te Kafarnaüm. En toen Hij in
het huis was vroeg Hij hen: "Waarover was er onderweg
een dispuut onder jullie? " 34 Maar zij zwegen, want
onderweg hadden zij onderling betwist wie de grootste zou
zijn. 35 En Hij ging zitten, riep de twaalf, en zei tot hen: "Als
iemand de eerste wil zijn, die zal de laatste van allen en de
dienaar van allen zijn."

Serving in the Kingdom of YHWH from a lowly position
teaches us to serve Him properly with wisdom and
understanding. We may struggle with this thought, but
it is only after we have walked through times of testing,
that the understanding will come.

Dienen in het Koninkrijk van YHWH vanuit een lage positie
leert ons Hem zoals het hoort te dienen met wijsheid en
begrip. We kunnen worstelen met deze gedachte, maar het
is pas nadat we door tijden van testen zijn gegaan, dat het
begrip zal komen.

Ya'acov/James 1:2 My brethren, count it all joy when
3
you fall into various trials, knowing that the testing of
4
your faith produces patience. But let patience have its
perfect work, that you may be perfect and complete,
lacking nothing.

Ya'acov/Jakobus 1:2 Mijn broeders, reken het alles een
vreugde wanneer je in allerlei beproevingen valt, 3 wetende
dat het testen van uw geloof geduld uitwerkt. 4 Doch laat
geduld z’n volmaakte uitwerking hebben, opdat gij
volmaakt en volkomen zult zijn, in niets te kort schiet.

And from Rav Sha’ul (Paul)

En van Rabbijn Sha'ul (Paulus)

Galatians 6:9 And let us not grow weary while doing
good, for in due season we shall reap if we do not lose
heart.

Galaten 6:9 En laten we niet vermoeid raken terwijl we goed
doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij niet
verslappen.

We read in our Torah parashah as Yosef persevered, he
was blessed by YHWH in the midst of his situation:

We lezen in onze Tora sidra dat als Yosef doorzette, hij door
YHWH werd gezegend te midden van zijn situatie:

Bereshith/Genesis 39:2 YHWH was with Yosef, and he was a
successful man; and he was in the house of his master the
3
Egyptian. And his master saw that YHWH was with him

Bereshith/Genesis 39:2 YHWH was met Jozef, en hij was
een succesvol man; en hij was in het huis van zijn heer, de
Egyptenaar. 3 En zijn heer zag, dat YHWH met hem was en
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and that YHWH made all he did to prosper in his hand.

dat YHWH al wat hij deed, in zijn hand succesvol liet zijn.

However, even when Yosef seemed to be doing
everything right, the tests continued. He would be
thrown into jail again for refusing Potiphar’s wife. More
maturing and more humility would be the result. But
wherever Yosef was, people noticed the Hand of YHWH:

Echter, zelfs toen het leek dat Yosef alles goed deed, gingen
de testen verder. Hij zou weer in de gevangenis worden
geworpen; nu voor het afwijzen van Potifar’s vrouw. Meer
rijping en meer nederigheid zou het gevolg zijn. Maar overal
waar Yosef was, merkten de mensen de hand van YHWH:

Bereshith/Genesis 39:23 The keeper of the prison did
not look into anything that was under Yosef's authority,
because YHWH was with him; and whatever he
did, YHWH made it prosper.

Bereshith/Genesis 39:23 De bewaarder van de gevangenis
zag niet om naar iets dat onder het gezag van Yosef was,
want YHWH met hem was; en wat hij deed, liet YHWH
succesvol zijn.

The lessons in the life of Yosef teach us that if we are
persistent and patient in seeking YHWH’s will for our
lives, we can prosper and mature in any situation and
through any hardship we are experiencing. With Him
there is always hope, there is always a light on the
other side. We have been bought with a price and that
means our life is not ours to live. We are to live for His
glory. Our Messiah exchanged His life for ours and now
in Him we find life. It is through the power of a
resurrected life that we can completely rise above
difficult circumstances.
In the book of Hebrews we find an encouraging
message:

De lessen in het leven van Yosef leren ons dat als we
volharden en geduldig zijn bij het zoeken naar YHWH’s wil
voor ons leven, we in elke situatie en via elke ontbering die
we meemaken, succes kunnen boeken en rijper worden. Bij
Hem is er altijd hoop, is er altijd licht aan het eind van de
tunnel. We zijn gekocht met een prijs en dat betekent dat
ons leven niet van ons is. We moeten leven voor Zijn glorie.
Onze Messias verwisselde Zijn leven voor het onze en nu
vinden wij het leven in Hem. Het is door de kracht van een
herrezen leven dat we volledig kunnen uitstijgen boven
moeilijke omstandigheden.
In het boek Hebreeën vinden we een bemoedigende
boodschap:

Hebrews 10:23 Let us hold fast the confession of our
hope without wavering, for He who promised is
faithful.

Hebreeën 10:23 Laten we vasthouden aan de belijdenis van
onze hoop, zonder wankelen, want Hij, die beloofde, is
getrouw.

We need simple trust, even when we cannot
understand His ways. Enjoy this little story –

We moeten eenvoudig vertrouwen, zelfs als we Zijn wegen
niet kunnen begrijpen. Geniet van dit kort verhaal –

A villager took a stroll through a big city and
was unable to tear his eyes from its wondrous
sights. Suddenly he came to the home of a
professional tailor who was occupied with the
production of fine garments and elegant
overcoats for the royal household. As he
stood in the doorway, the villager observed
the tailor spread expensive silk fabric on the
tables and lift a pair of scissors, intending to
cut the fine material.
“Stop!” screamed the villager. “What are you
doing? Why would you damage such
expensive silk fabric?”
The tailor immediately realized that the nature
of the man was unsophisticated. Nonetheless,
out of the goodness of his heart, he politely
explained his actions. “You should just know
that I am not damaging in the least: rather, I am
making improvements. This fabric will soon be
transformed into an overcoat for the king!”

Een dorpeling ondernam een wandeling in een
grote stad en gunde zijn ogen geen rust bij de
wonderlijke taferelen. Plotseling kwam hij bij het
huis van een professionele kleermaker, die bezig
was met het maken van fijne kledingstukken en
elegante jassen voor het koninklijk gezin. Terwijl hij
in de deuropening stond, zag de dorpeling de
kleermaker dure zijde op tafels uitspreiden en een
schaar vastnemen, met de bedoeling om het fijne
materiaal te versnijden.
"Stop!" Schreeuwde de dorpeling. "Wat ben je
aan het doen? Waarom zou je zulk duur zijden
weefsel beschadigen? '
De kleermaker besefte meteen dat de man naïef
ingesteld was. Niettemin legde hij, vanuit de
goedheid van zijn hart, zijn daden beleefd uit. "Je
moet gewoon weten dat ik niet in het minst aan
het beschadigen ben; doch, verbeteringen aan het
aanbrengen ben. Deze stof zal binnenkort worden
veranderd in een overjas voor de koning!"

Like the villager, we are incapable of understanding
everything that we observe or that happens to us. We
cannot understand that all these things work together

Net als de dorpeling, zijn we niet in staat om alles wat we
zien of wat ons overkomt te begrijpen. Wij kunnen niet
begrijpen dat al deze dingen medewerken ten goede. Onze

3

for the good. Our Elohim is not destroying, but rather
making improvements in His chosen ones. As we trust
in Him:

Elohim is niet aan het vernietigen, maar verbeteringen aan
het aanbrengen in Zijn uitverkorenen. Zolang wij
vertrouwen in Hem:

Philippians 4:6 Be anxious for nothing, but in everything
by prayer and supplication, with thanksgiving, let your
7
requests be made known to Adonai; and the peace of
Adonai, which surpasses all understanding, will guard your
8
hearts and minds through Messiah Yeshua. Finally,
brethren, whatever things are true, whatever things are
noble, whatever things are just, whatever things are pure,
whatever things are lovely, whatever things are of good
report, if there is any virtue and if there is anything
praiseworthy -- meditate on these things.

Filippenzen 4:6 Weest in geen ding bezorgd, maar laat
uw begeerten in alles door bidden en smeken, met
dankzegging, aan Adonai bekend worden gemaakt; 7
en de vrede van Adonai, die alle verstand te boven
gaat, zal uw harten en gedachten behoeden door
Messias Yeshua. 8 Tenslotte, broeders, al wat
waarachtig is, al wat edel is, al wat rechtvaardig is, al
wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, mediteer
over deze dingen zo er enige deugd en iets
prijzenswaardig aan is .

If you are going through times of trials and testings,
go to the One who loves you and will never leave
you. Let Him shower you with His peace. And focus
on those things which are true, noble, just, pure,
lovely, of good report, and praiseworthy! A couple of
months ago, we learned our daughter-in-law was
pregnant. The pregnancy itself was a miracle, and we
all rejoiced when we first heard the news. Two days
ago we received news that they suffered a
miscarriage. There are no quick answers to
understand why this happened. Yet, we must focus
on the true, the pure and the lovely. Even one little
baby boy, no bigger than the palm of one’s hand, can
be used to mature the hearts of those who loved him
and desired to watch him grow. Our loving Father
who now holds this precious, tiny soul has a plan that
is only for good. For this we can be certain, because
we know Him and the power of His resurrection and
the fellowship of sharing in His sufferings.
Amen and baruch ha’Shem!

Als je door tijden van beproevingen en testen gaat, ga naar de
Ene die van je houdt en u nooit zal verlaten. Laat Hem je
overspoelen met Zijn vrede. En richt je op de dingen die waar,
edel, rechtvaardig, zuiver, mooi, eerzaam en prijzenswaardig
zijn! Een paar maanden geleden vernamen we dat onze
schoondochter zwanger was. De zwangerschap zelf was een
wonder, en we waren allemaal blij toen we het nieuws voor
het eerst hoorden. Twee dagen geleden ontvingen wij het
bericht dat ze een miskraam had. Er zijn geen voor de hand
liggende antwoorden om te begrijpen waarom dit is gebeurd.
Toch moeten we ons richten op het ware, het zuivere en het
mooie. Zelfs een kleine baby, niet groter dan de palm van je
hand, kan worden gebruikt om de harten van de mensen, die
van hem hielden en hem wensten te zien groeien,
volwassener laten worden. Onze liefdevolle Vader die nu
deze kostbare, kleine ziel vasthoudt, heeft een plan dat alleen
maar het goede voor ogen heeft. Hierover kunnen we zeker
zijn, omdat wij Hem kennen en de kracht van Zijn opstanding
en de gemeenschap van het delen in Zijn lijden.
Amen en Baruch ha'Shem!

Shabbat Shalom and Yom Sameach Chanukah!!
Ardelle

Shabbat Shalom en Yom Sameach Chanuka !!
Ardelle
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