Parasha: B'reisheet

Sidra : B'reisheet

The Way of the Tree of Life

De Weg van de Boom des Levens

Readings
 B'reisheet ( | בראשיתIn the beginning)
 Torah: Genesis 1:1-6:8
 Haftarah: Isaiah 42:5-43:10

Lezingen
 B'reisheet (  | בראשיתIn het begin )
 Tora : Genesis 1:01-06:08
 Haftarah : Jesaja 42:5-43:10

Thought for the Week:
John prepared The Way. "Make ready the Way of the
LORD, make his path's straight" (Luke 3:4). Paul
followed The Way. "According to the Way which they
call a sect I do serve the God of our fathers, believing
everything that is in accordance with the Law and that
is written in the Prophets" (Acts 24:14). Yeshua is The
Way. "I am the way, and the truth, and the life; no one
comes to the Father but through Me" (John 14:6).

Gedachte voor de week:
Johannes bereidde De Weg . "Maak de Weg van de Heer
klaar, maak zijn paden recht" (Lucas 3:4) . Paulus volgde
De Weg. "Volgens de Weg, die zij een sekte noemen,
dien ik de God van onze vaderen, alles gelovende wat in
overeenstemming is met de Wet en dat in de profeten is
geschreven" (Hand. 24:14) . Yeshua is De Weg. "Ik ben
de weg, en de waarheid en het leven; niemand komt tot
de Vader dan door Mij" (Johannes 14:6).

Commentary:
It was an act of mercy that God exiled Adam and
Chava from the garden. Had they remained in the
garden, they would have eaten of the fruit of the
Tree of Life. Notice that they were not created
immortal, yet immortality hung within their grasp.
All they needed to do was to eat of the fruit of the
Tree of Life, and that fruit was never forbidden
them. Yet had they done so in their fallen state,
they would have been consigned to an immortal
existence in rebellion against God. Like the
Adversary, they would have remained
unredeemed and unredeemable for all of eternity.
An eternal life of endless death. As a mercy, God
exiled them.
We are in exile. We have been exiled from paradise
and the presence of God. Our souls and our bodies
were created for the Garden of Delight. The passion
and frustration of mankind is that he has tasted of
the fruit of the garden, and he longs evermore after
it. Adam lived some 900 years after his exile, all that
time, knowing what he was missing. There is a
longing in our hearts for the place of God, a desire
we can't quite put our finger on. We thirst for water
we have never tasted. We long for fruit we have
never eaten. We hunger and thirst for the presence
of God. That's why you are reading these words.
That's why we are always seeking to fill the empty
places of our lives, and it is why addictions like
alcohol, drugs, and sensual indulgence arise. We
are longing for Eden.
But there is a Way back to Eden. It is the Way past
the flaming sword and between the Cherubim. The
Torah calls this the "Way of the Tree of Life." It is the
first time the word "Way" (derech,  )דרךappears in
the Bible (Genesis 3:24).

Commentaar :
Het was een daad van genade dat God Adam en Eva uit
de tuin verbande. Waren ze in de tuin gebleven, dan
zouden ze van de vrucht van de Boom des Levens
hebben gegeten. Merk op dat zij niet onsterfelijk zijn
gemaakt, maar onsterfelijkheid was binnen hun bereik.
Het enige wat ze hoefden te doen was te eten van de
vrucht van de boom des levens, en die vrucht was hen
nooit verboden. Maar hadden ze dat in hun gevallen staat
gedaan, zouden ze ook aan een onsterfelijk bestaan in
opstand tegen God zijn prijsgegeven. Net als de Tegenstander, zouden ze onverlost en onverlosbaar zijn gebleven tot in eeuwigheid. Een eeuwig leven van eindeloze
dood. Uit genade verbande God hen.
Wij zijn in ballingschap. We werden verbannen uit het
paradijs en de aanwezigheid van God. Onze zielen en
onze lichamen werden gemaakt voor de Tuin van
Verrukking. De gedrevenheid en frustratie van de mensheid is dat hij van de vrucht van de tuin heeft geproefd, en
er altijd naar verlangt. Adam leefde zo'n 900 jaar na zijn
verbanning, heel die tijd, wist hij wat hij miste. Er is een
verlangen in ons hart naar de plaats van God, een
verlangen dat we niet helemaal kunnen aangeven. We
dorsten naar water dat we nooit geproefd hebben. We
verlangen naar vruchten die we nooit gegeten hebben.
We hongeren en dorsten naar de aanwezigheid van God.
Daarom leest u deze woorden. Daarom zijn we altijd
zoekend om de lege plekken van ons leven op te vullen,
en daarom dat verslavingen zoals alcohol, drugs, en
sensuele verwennerij de kop opsteken. We verlangen
naar Eden .
Maar er is een Weg terug naar Eden. Het is de Weg langs
het vlammend zwaard en tussen de Cherubijnen. De Tora
noemt dit de "Weg van de Boom des Levens." Het is de
eerste keer dat het woord "Weg" (derech ,  ) דרךin de
Bijbel opduikt (Genesis 3:24).
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The two Cherubim embroidered in the Temple
curtains are an allusion to Genesis 3. They stand
sentry before the Holy of Holies, just as these
Cherubim in Genesis guard the "Way to the Tree
of Life." The Way of the Tree of Life entails
passing between these cherubim. Yet, who can
go there? There is the flashing sword to contend
with, as it is written, "Tell your brother Aaron that
he shall not enter at any time into the holy place
inside the veil, before the mercy seat which is on
the ark, or he will die..." (Leviticus 16:2).
If we are to enter back into the garden and taste of
immortality, we must have someone make the way
for us. This is one of the meanings of the rending
of the Temple curtain when the Master died. He
has made the Way between the Cherubim. He
Himself is "The Way, the Truth and the Life." The
early sect of Jewish believers who followed Him
and believed Him called themselves, "The Way."
He has made the Way through the curtain, into the
garden, to the Holy of Holies and the Tree of Life.

De twee Cherubijnen op de tempel gordijnen geborduurd,
zijn een toespeling op Genesis 3. Ze staan als schildwacht vóór het Heilige der Heiligen, net zoals deze
Cherubijnen in Genesis de "Weg naar de Boom des
Levens" bewaken. De Weg van de Boom des Leven
houdt passeren tussen de Cherubim in. Maar, wie kan
daar gaan? Er is het flikkerend zwaard om mee af te
rekenen, zoals geschreven staat: "Zeg tegen je broer
Aäron dat hij niet de heilige plaats achter het voorhangsel,
voor het verzoendeksel dat op de ark is, zomaar betreedt,
of hij zal sterven..." ( Leviticus 16:2).
Als we terug in de tuin gaan en de onsterfelijkheid
smaken, hebben we iemand nodig die de weg voor ons
maakt. Dit is een van de betekenissen van het scheuren
van het Tempelgordijn toen de Meester stierf. Hij heeft de
weg tussen de Cherubijnen gemaakt. Hijzelf is "De Weg,
de Waarheid en het Leven." De sekte van Joodse
gelovigen van destijds die Hem volgden en Hem
geloofden noemden zichzelf, "De Weg." Hij heeft de weg
door het gordijn gemaakt, in de tuin, naar het Heilige der
Heiligen en de Boom des Levens.

We have confidence to enter the holy
place by the blood of Yeshua, by a new
and living way which He inaugurated for
us through the veil, that is, His flesh.
(Hebrews 10:19-20)

We hebben vertrouwen om de heilige plaats
binnen te gaan door het bloed van Yeshua, door
een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons
heeft ingewijd door het voorhangsel, dat Zijn
vlees is. (Hebreeën 10:19-20)
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