The world has plenty of religions and ideologies for
sale, each one clamoring for attention like obnoxious
salesmen. What do we have to offer the world?

De wereld heeft veel religies en ideologieën te koop, die
elk om aandacht schreeuwen, zoals vervelende
verkopers. Wat hebben wij de wereld aan te bieden?

THIS WEEK'S TORAH PORTION:
Chayei Sarah ( | שרה חייSarah's life)
Torah: Genesis 23:1-25:18
Haftarah: 1 Kings 1:1-31
Gospel: Matthew 2:1-23

TORA GEDEELTE VAN DE WEEK:
Chayei Sarah ( | שרה חייSarah's leven)
Torah: Genesis 23:1-25: 18
Haftara: 1 Koningen 1:1-31
Evangelie: Mattheüs 2:1-23

Good Things of His Master's
Hand

Goede Dingen van de Hand van de
Meester

Abraham sent his servant Eliezer to find a wife
for his son Isaac. The name Eliezer ()אליעזר
literally means “God of Help.” As Eliezer went
forth to procure a bride for Isaac, he relied on
the God of Help to assist him. An angel went
before him.
When we set out to do the work of God, we
need to rely on Him for help, especially in the
matter of evangelism. After all, we are not trying
to make converts to a religious creed; we are
trying to change hearts. This is an impossible
task for a human being. Even the greatest
psychiatrists cannot change the human heart.
Therefore, like Eliezer, we rely utterly on the
God of Help.

Abraham stuurde zijn knecht Eliëzer om een vrouw voor
zijn zoon Isaak te zoeken. De naam Eliezer ()אליעזר
betekent letterlijk "God van de Hulp". Als Eliëzer op weg
ging om een bruid voor Isaak te vinden, rekende hij op
de God van de Hulp om hem te helpen. Een engel ging
voor hem uit.
Als we ons klaarmaken om het werk van God te doen,
bijzonder op het gebied van evangelisatie, moeten we
op Hem vertrouwen om hulp. We proberen immers niet
bekeerlingen voor een of ander religieus geloof te
maken; we proberen om de harten te veranderen. Dit is
een onmogelijke taak voor een mens. Zelfs de grootste
psychiaters kunnen het menselijk hart niet veranderen.
Daarom vertrouwen we, zoals Eliëzer, volkomen op de
God van de Hulp.

Then the servant took ten camels from the camels
of his master, and set out with a variety of good
things of his master’s in his hand; and he arose
and went to Mesopotamia, to the city of Nahor.
(Genesis 24:10)

Toen nam de dienaar tien kamelen van de kamelen
van zijn meester, en maakte zich klaar met een
verscheidenheid aan goede dingen van zijn meester in
zijn hand; en hij stond op en ging naar Mesopotamië,
naar de stad van Nahor. (Genesis 24:10)

As we go forth to proclaim the good news, we
bring the good things from the household of God.
In the midst of a lost and hurting world, we have
the goods that people need. What are these
good things of our Master’s house? They are
acts of loving-kindness, forgiveness, wholeness,
peace, and that most precious of all
commodities: hope. Many people have never
experienced unconditional love. They have never
known real kindness, real friendship, real
compassion. Many people have lived most of
their lives without even modest hopes. These are
things we have received in abundance through
Messiah, and we can pass them on to others, but
only if we bring them with us.
Eliezer brought the gifts from his master’s
household with him in order to establish his
credibility. If he had simply appeared in Aram,
claiming to be looking for an attractive young girl to
bring back to some faraway prince, the men of that

Als we er op uit trekken om het goede nieuws te
verkondigen, brengen we de goede dingen uit het gezin
van God. Te midden van een verloren en kwetsende
wereld, hebben wij de dingen die mensen nodig
hebben. Wat zijn deze goede dingen uit het huis van
onze Meester? Het zijn daden van barmhartigheid,
vergeving, heelheid, vrede en de meest waardevolle van
alle basisbehoeften: hoop. Veel mensen hebben nog
nooit onvoorwaardelijke liefde ervaren. Ze hebben nooit
echte vriendelijkheid, echte vriendschap, echt
medeleven gekend. Veel mensen hebben het grootste
deel van hun leven geleefd, zelfs zonder bescheiden
verwachtingen. Dit zijn dingen die we door Messias in
overvloed ontvangen hebben en aan anderen kunnen
doorgeven, maar alleen als we ze met ons meenemen.
Eliëzer bracht de giften uit het huis van zijn meester
mee om zijn geloofwaardigheid te staven. Als hij in
Aram gewoon was opgedoken met te beweren dat hij
op zoek was naar een aantrekkelijk jong meisje om
mee te nemen naar een of andere verre prins, zouden
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place would have driven him away as a scoundrel
and kidnapper.
Is it any different with us? If we start to speak into
people’s lives about God and faith without first
having provided them with evidence of the fruit of
our faith, they will drive us away as religious
fanatics. The world has plenty of religions and
ideologies for sale, each one clamoring for
attention like obnoxious salesmen.
The good things of our Master’s house establish
credibility: “Love, joy, peace, patience, kindness,
goodness, faithfulness, gentleness, self-control”
(Galatians 5:22-23). The fruit of the Spirit is
irresistible to the thirsty soul. A person of genuine
faith and conviction who lives out his faith and
manifests his convictions in godliness and real
kindness, without phoniness or pretense, naturally
attracts others.

de mannen van die plaats hem weggejaagd hebben
als een schurk en kidnapper.
Gaat het bij ons anders? Als we in het gewone leven
van mensen over God en het geloof beginnen te
spreken zonder hen eerst het bewijs te geven van de
vruchten van ons geloof, zullen ze ons wegsturen als
religieuze fanatici. De wereld heeft veel religies en
ideologieën te koop, die elk om aandacht schreeuwen,
zoals vervelende verkopers.
De goede dingen uit het huis van onze Meester creëren
geloofwaardigheid: "Liefde, vreugde, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid,
zelfbeheersing" (Galaten 5:22-23). De vrucht van de
Geest is onweerstaanbaar voor de dorstige ziel. Iemand
die vanuit een oprecht geloof en overtuiging, zijn geloof
uitleeft en blijk geeft van zijn overtuigingen in godsvrucht
en echte vriendelijkheid, zonder tegenzin of pretentie,
trekt natuurlijk anderen aan.
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