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Shalom!

Parashat Yitro begins with a visit to Moshe by his
father-in-law, Yitro/Jethro, the priest of Midian.
(Shemot/Exodus 18:1)
Yitro is a bit of a mysterious fellow. First of all, his name
is not always the same. When Moshe met his wife,
Tziporrah, he is called "Reuel" (Shemot/Exodus 2:17-18).
However, after Moshe married his wife and was tending
his father-in-law's sheep at the time of the burning bush
experience, he is called "Yitro" (Shemot/Exodus 3:1)
Yitro was a Midianite. Midianites consisted of five
families descended from Avraham and his
concubine, Keturah. They were sent away by
Avraham (Bereshith/Genesis 25:1-2 5-6).
Although these children of Avraham were not the
recipients of the covenant promises, they would
have certainly known the Elohim of Avraham, El
Shaddai - God Almighty, the All Sufficient One, the
Provider, the Sustainer, the One who Answers
Prayer. It was at Moshe's burning bush experience
in Shemot 3, that the Name YHWH was revealed to
him (Shemot/Exodus 3:14-15).
It is written very matter-of-factly in the Torah, but it
is likely that Moshe shared his entire burning bush
experience with his father-in-law.

So...as a priest of Midian, who do you think Yitro
was worshiping? I believe it was the Great I AM,
YHWH, the El of Yitro's patriarch Avraham. There
are other arguments that may support this. First,
let's consider Moshe. Moshe's life was divided into
40 year increments. He spent the first third as a
prince of Egypt, a role in which he would have
learned leadership skills. The second third he spent
shepherding Yitro's flock in the wilderness - a role in
which he learned compassion for the humblest of
YHWH's creatures. He spent the final third
shepherding and leading YHWH's flock, a role that
called for leadership skills combined with the
compassion and humility of a shepherd.

Who taught Moshe how to shepherd sheep? We
can assume that it was Yitro (and his daughter). And
who taught Moshe how to shepherd people?
Obviously ultimately it was the Great Shepherd, but
isn't it also possible that Yitro had great people
skills? Could this be part of the reason Moshe spent
40 years with this man?

In our parasha this week it says that Moshe was
"encamped at the mountain of Elohim" and Yitro
shows up with Tziporrah and their sons.

Shalom!

Parashat Yitro begint met een bezoek aan Moshe door
zijn schoonvader, Yitro/Jethro, de priester van Midian.
(Shemot/Exodus 18:1)
Yitro is een wat mysterieuze kerel. Allereerst is zijn naam
niet overal hetzelfde. Toen Moshe zijn vrouw, Tziporrah,
ontmoette, heette hij "Reuel" (Shemot/Exodus 2:17-18).
Echter, nadat Moshe zijn vrouw trouwde en de schapen
van zijn schoonvader hoedde ten tijde van de brandende
struik ervaring, is hij "Yitro" (Shemot/Exodus 3:1).
Yitro was een Midianiet. Midianieten bestonden uit vijf
families die van Avraham en zijn bijvrouw, Keturah
afstammen. Ze werden door Avraham weggezonden
(Bereshith/Genesis 25:1-2, 5-6).
Hoewel deze kinderen van Avraham niet de ontvangers
van de verbondbeloften waren, moeten ze zeker de
Elohim van Avraham hebben gekend, El Shaddai - God
Almachtig, de Al-voldoende, de Voorziener, de
Onderhouder, Degene die gebeden verhoort. Het was
bij de brandende struik ervaring van Moshe in Shemot
3, dat de naam YHWH aan hem werd geopenbaard
(Sjemot/Exodus 3:14-15).
In de Tora staan er geen emoties bij vermeld, maar je
mag verwachten dat Moshe zijn hele brandende struik
ervaring met zijn schoonvader deelde.

Dus ..., wie denk je dat Yitro, als een priester van Midian,
aanbad? Ik geloof dat het de Grote IK BEN was, YHWH, de
El van Yitro's patriarch Avraham. Er zijn nog argumenten
die dit kunnen onderbouwen. Ten eerste, laten we eens
naar Moshe kijken. Moshe's leven was onderverdeeld in
fasen van 40 jaar. Het eerste derde deel was hij een prins
van Egypte, een rol waarin hij leiderschapsvaardigheden
moet hebben geleerd. Het tweede derde deel bracht hij
door met het weiden van Yitros kudde in de woestijn - een
rol waarin hij compassie leerde voor de nederigste van
YHWH’s schepsels. Het laatste derde deel bracht hij door
met het hoeden en leiden van YHWH’s kudde, een rol die
om leiderschapskundigheid vroeg, gecombineerd met de
compassie en nederigheid van een herder.

Wie leerde Moshe hoe je schapen moet weiden? We
kunnen aannemen dat het Yitro (en zijn dochter) was. En
wie leerde Moshe hoe je mensen moet weiden? Uiteraard
was het uiteindelijk de Grote Herder, maar is het ook niet
mogelijk dat Yitro grote sociale vaardigheden had? Zou dit
een deel van de reden kunnen zijn waarom Moshe 40 jaar
met deze man doorbracht?

In onze sidra van deze week staat dat Moshe "bij de
berg van Elohim gelegerd was" en Yitro duikt op met
Tziporrah en hun zonen.
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Shemot/Exodus 18:5 and Yitro, Moshe's father-in-
law, came with his sons and his wife to Moshe in the
wilderness, where he was encamped at the
mountain of Elohim.

Yitro knew exactly where this mountain of Elohim
was because it was near to his own homeland of
Midian. Remember this was the very same location
where Moshe was tending Yitro's sheep and
encountered YHWH in the burning bush. Although
Yitro comes with Moshe's wife and sons, it is Yitro
that the story centers around:

Shemot/Exodus 18:6 Now he had said to Moshe, "I,
your father-in-law Yitro, am coming to you with your
wife and her two sons with her." 7 So Moshe went
out to meet his father-in-law, bowed down, and
kissed him. And they asked each other about their
well-being, and they went into the tent. 8 And
Moshe told his father-in-law all that YHWH had
done to Pharaoh and to the Egyptians for Israel's
sake, all the hardship that had come upon them on
the way, and how YHWH had delivered them.

The last time Moshe had shared his testimony with
Yitro, it would have included the burning bush, the
revelation of the Name, and the instructions to lead
the Israelites out of Egypt. That's pretty awesome!
But now, at the location where the first testimony
took place, they will sit together and Moshe will
share his first hand account of the plagues, the
stubbornness of Pharaoh's heart, the separation of
Goshen from Egypt, the blood of the Passover lamb,
the death of the firstborn, the splitting of the Red
Sea, the drowning of the Egyptian armies, the pillar
of cloud by day and the pillar of fire by night, the
manna and the quail, receiving water from the rock,
fighting Amalek and on and on.... This powerful
testimony caused Yitro to rejoice and speak out a
blessing (Shemot/Exodus 18:9-11)
After this, Yitro offers sacrifices to Elohim. Aharon
and all the elders of Israel share in the fellowship
meal with Yitro and Moshe:

It is Yitro making the sacrifices. The burnt offering
was an olah - a complete dedication of his life. The
other sacrifices were zevachim, fellowship offerings
which resulted in a shared meal with brothers in the
faith. It is unlikely that Moshe and the elders would
have accepted this offering from an uncircumcised
Midianite priest who was an idolatrous priest. And
the bread that they shared? Was it prepared manna
from heaven? How amazing for Yitro to share in this
breaking of bread with the Israelites!

Sjemot / Exodus 18:5 en Yitro, Moshe’s schoonvader,
kwam met zijn zonen en zijn vrouw tot Mozes in de
woestijn, waar hij gelegerd was bij de berg van
Elohim.

Yitro wist precies waar deze berg van Elohim was, want
het was in de buurt van zijn eigen vaderland Midian.
Vergeet niet dat dit precies dezelfde plek was waar
Moshe Yitro’s schapen hoedde en YHWH in het
brandende braambos ontmoette. Hoewel Yitro met
Moshe’s vrouw en zonen komt, is het Yitro waar het
verhaal om draait:

Sjemot/Exodus 18: 6 Hij zegt tot Mozes: ik, je
bruidsvader Jitro, ben tot jou gekomen, met je vrouw en
haar twee zonen mét haar! 7 Mozes trekt uit, zijn
bruidsvader tegemoet: hij buigt zich neer en kust hem,
ze vragen ‘als man aan makker’ naar vrede en komen
de tent binnen. 8 Dan vertelt Mozes aan zijn
bruidsvader al wat de Ene heeft gedaan aan Farao en
Egypte omwille van Israël, en alle moeite die hen
onderweg heeft getroffen, maar dat de Ene hen heeft
ontrukt. (Naardense)

De laatste keer dat Moshe zijn getuigenis met Yitro had
gedeeld, moet ook over de brandende struik, de
openbaring van de Naam, en de instructies om de
Israëlieten uit Egypte te leiden zijn geweest. Dat is nogal
wat! Maar nu, op de plaats waar het eerste getuigenis
plaatsvond, zullen ze bij elkaar zitten en zal Moshe uit de
eerste hand zijn verslag doen van de plagen, de
koppigheid van het hart van Farao, de scheiding tussen
Goshen en Egypte, het bloed van het Paaslam, de dood
van de eerstgeborenen, de splitsing van de Rode Zee, de
verdrinking van de Egyptische legers, de wolkkolom
overdag en de vuurkolom 's nachts, het manna en de
kwartels, het ontvangen van water uit de rots, de
bestrijding van Amalek enz enz .... Dit krachtige
getuigenis maakte Yitro blij, en deed hem een zegen
uitspreken (Shemot/Exodus 18:9-11)
Hierna biedt Yitro offers aan God aan. Aharon en al de
oudsten van Israel delen in de gemeenschapmaaltijd
met Yitro en Moshe:

Het is Yitro die de offers brengt. Het brandoffer was een
olah - een volledige toewijding van zijn leven. De andere
slachtoffers waren zevachiem, gemeenschapsoffers, wat
resulteerde in een gezamenlijke maaltijd met broeders
in het geloof. Het is onwaarschijnlijk dat Moshe en de
oudsten deze offergave zomaar van een onbesneden
Midjanitische priester, een afgodische priester, zouden
hebben aanvaard. En het brood dat ze deelden? Was het
bereid manna uit de hemel? Hoe geweldig voor Yitro om
dit breken van het brood met de Israëlieten te delen!
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Later, Yitro will go on to share his leadership skills
with Moshe. These also are people shepherding
skills which we can see the shepherd Moshe will
need.

Tim Hegg's commentary on Yitro gives more
information on Yitro. He discusses the timing of the
event and the comparison between Yitro (who
blesses Israel) and Amalek (who curses Israel).

Mr. Hegg ties this comparison together with the
giving of the Ten Words which happens at the end of
our parasha. You can read his commentary here -
Yitro - Tim Hegg.

One more thing on the name of Reuel (Shemot
2:18). The name means "friend of El". There's only
one person in the Hebrew Scriptures who was called
a "friend of El":

Isaiah 41:8 " But you, Yisrael, are My servant,
Ya'acov whom I have chosen, The descendants of
Avraham My friend.

Yeshua is an awesome teacher. He expounded on
what it takes to be a friend:

John 15:13 "Greater love has no one than this, than
to lay down one's life for his friends. 14 "You are My
friends if you do whatever I command you. 15 "No
longer do I call you servants, for a servant does not
know what his master is doing; but I have called you
friends, for all things that I heard from My Father I
have made known to you.

Reuel, friend of El...leaves you with a few questions,
but a great respect.

Shabbat Shalom!
Ardelle

Later zal Yitro zijn leiderschapbekwaamheid met Moshe
delen. Dit betreft ook vaardigheden van mensen hoeden
welke de herder Moshe zal nodig hebben, zoals we
zullen zien.

Tim Hegg's commentaar op Yitro geeft meer informatie
over Yitro. Hij bespreekt de timing van het evenement
en maakt een vergelijking tussen Yitro (die Israël zegent)
en Amalek (die Israël vervloekt).

Mr. Hegg verbindt deze vergelijking aan het geven van
de Tien Woorden, wat aan het einde van onze sidra
plaatsvind. Je kunt zijn commentaar hier lezen: Yitro -
Tim Hegg.

Nog een ding over de naam Reuel (Sjemot 2:18). De
naam betekent "vriend van El". Er is maar één persoon
in de Hebreeuwse Geschriften die een "vriend van El"
werd genoemd:

Jesaja 41:8: "Maar gij, Ysraël, Mijn knecht, Ya'acov die Ik
heb gekozen, De afstammelingen van Avraham Mijn
vriend.

Yeshua is een geweldige leraar. Hij legde uit wat er nodig
is om een vriend te zijn:

Johannes 15:13 Grotere liefde dan deze heeft niemand:
dat iemand zijn lijf-en-ziel inzet voor zijn vrienden. 14 Gíj
zijt mijn vrienden als ge doet wat ik u gebied; 15 ik
noem u niet meer dienaars, omdat de dienaar niet weet
wat zijn heer doet; maar u heb ik vrienden genoemd
omdat ik aan ú bekend heb gemaakt al wat ik gehoord
heb bij mijn Vader. (Naardense)

Reuel, vriend van El ... laat je achter met een aantal
vragen, maar met een groot respect.

Shabbat Shalom!
Ardelle

Hoofdstuk 17 Hoofdstuk 18

Amalek kwam & vocht
Koos mannen (ten oorlog)
Moz es zat op een rots
Mozes’ handen zwaar
Oorlog van gen. tot gen.

Jethro kwam & bracht vrede
Koos mannen om geschillen op te lossen
Mozes zit als rechter
Mozes’ verantwoordelijkheid is zwaar
Heel het volk zal in vrede gaan


