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Geen Binnenwegen

Readings
 Beshalach ( | בשלחWhen he sent)
 Torah: Exodus 13:17-17:16
 Haftarah: Judges 4:4-5:31
 Gospel: Matthew 5

Lezingen
 Beshalach ( | בשלחToen zond hij)
 Torah: Exodus 13:17-17:16
 Haftara: Richteren 4:4-5:31
 Evangelie: Matteüs 5

Thought for the Week:
First Moses said, "Stand by." Then God said, "Tell
them to go forward." Isn't this a contradiction? Moses
told them to stand still, meaning, "Do not run away,
and do not give up hope." God told them to go
forward in a step of faith. Despite all contrary voices,
He told them to hope again.

Gedachte voor de week:
Eerst zei Mozes: "Blijf staan." (Ex.14:13) Toen zei God:
"Zeg hen om vooruit te gaan." (Ex.14:15) Is dit niet
tegenstrijdig? Mozes zei hen om stil te staan, bedoelend:
"Loop niet weg, en geef de hoop niet op." God zei hen
om vooruit te gaan in een stap van geloof. Ondanks alle
andere stemmen, zei Hij hen weer te hopen.

Commentary:

Commentaar:

Now when Pharaoh had let the people go,
God did not lead them by the way of the land
of the Philistines, even though it was near; for
God said, "The people might change their
minds when they see war, and return to
Egypt." (Exodus 13:17)

Toen de farao het volk had laten gaan, is het
gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg
door het land van de Filistijnen, hoewel dat
korter was. Want God zei: Anders zal het het
volk berouwen bij het zien van oorlog en wil het
naar Egypte terugkeren. (Exodus 13:17)

The children of Israel had a quick lesson to learn
about following God. They knew they were heading
to the land of Canaan. They would have assumed
that they would simply follow the coastal route up out
of Egypt, along the Mediterranean, and be back in
Canaan in a few days. God does not take shortcuts.
The coastal highway was guarded by Egyptian
garrisons. God did not want the military confrontations
to dissuade the people. Besides, He had some
important things to teach them in the wilderness before
they arrived at Canaan. He wanted to deliver them at
the Red Sea, teach them about His provision and give
them the Torah at Sinai before leading them to the land.
We are often in a hurry to reach our dreams and our
goals. It is frustrating to take long cuts through the
wilderness. God is more interested in seeing us
develop in spiritual maturity than He is in seeing us
arrive at our dreams and goals. He will often lead us
on long, seemingly circuitous routes in order to teach
us and prepare us for the things that lie ahead. He
wants to build our character. When we rush in without
His leading and training, we find ourselves surprised
by the challenges and quickly overcome.

De kinderen van Israël moesten een beknopte les leren
over het volgen van God. Ze wisten dat ze naar het land
Kanaän op weg waren. Ze konden hebben aangenomen
dat ze gewoon de kustroute uit Egypte zouden volgen,
langs de Middellandse Zee, en in een paar dagen terug in
Kanaän zijn. God snijdt geen wegen af.
De kustweg werd door Egyptische garnizoenen bewaakt.
God wilde niet dat de militaire confrontaties de mensen
ontmoedigden. Trouwens, Hij had hen een aantal
belangrijke dingen te leren in de woestijn voordat ze bij
Kanaän aankwamen. Hij wilde hen aan de Rode Zee
bevrijden, ze leren over Zijn voorziening en ze de Tora op
de Sinaï geven alvorens hen naar het land te leiden.
We zijn vaak gehaast om onze dromen en onze doelen te
bereiken. Het is frustrerend om lang door de wildernis te
gaan. God is meer geïnteresseerd in ons te zien
ontwikkelen in geestelijke volwassenheid dan dat Hij ons
onze dromen en doelen ziet realiseren. Hij zal ons vaak
leiden op lange, schijnbare omwegen om ons te leren en
ons voor te bereiden op de dingen die voor ons liggen. Hij
wil ons karakter opbouwen. Wanneer we erin vliegen
zonder Zijn leiding en opleiding, staan we zelf verrast door
de uitdagingen en raken al snel ontmoedigd.
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