
Rebekah's Blessing (FFOZ)
Parasha: Chayei Sarah
Chayei Sarah - חיי שרה : "Leven van Sarah"
Torah : Genesis 23:1-25:18
Haftarah : I Kon. 1:1-31
Gospel : Mat. 2:1-23

Thought for the Week
"The last enemy that will be abolished is death."
(1 Corinthians 15:26)

Commentary
As her family sent her off to Canaan, they offered
Rebekah a blessing:

May you, our sister,
Become thousands of ten thousands,
And may your seed possess
The gate of those who hate them. (Genesis
24:60)

Gedachte voor de Week
"De laatste vijand die wordt afgeschaft, is de
dood." (1 Korintiërs 15:26)

Commentaar
Als haar familie haar weg stuurde naar Kanaän,
gaven ze Rebekka een zegen:

Moge u, onze zuster,
Tot duizenden van tienduizenden worden,
En moge uw zaad bezitten
De poort van degenen die hen haten. (Genesis
24:60)

The blessing of Rebekah seems closely connected
to the blessing offered to Abraham after the binding
of Isaac. In that passage, God said, "I will greatly
bless you, and I will greatly multiply your seed as
the stars of the heavens and as the sand which is
on the seashore; and your seed shall possess the
gate of their enemies" (Genesis 22:17).

De zegen van Rebekka lijkt nauw verbonden met
de zegen aan Abraham gegeven na de binding van
Isaak. In die passage zei God: "Ik zal u zeer
zegenen, en Ik zal uw zaad zeer vermenigvuldigen,
als de sterren van de hemel en als het zand dat op
het zeestrand, en uw zaad zal de poort van hun
vijanden bezitten" (Genesis 22:17).

This particular blessing is appropriate to
Rebekah because she can be understood
symbolically to represent the Assembly of
Yeshua. Isaac was the sacrificial "seed of
Abraham," the son of the promise. Thus he can
be, at one level, understood as a clear and
certain prefiguring of the ultimate sacrificial seed
of Abraham. It therefore stands to reason that
Isaac's bride can be spoken of as symbolizing
the bride of Messiah. This is not to suggest that
we should set aside the literal meaning of the
Torah in pursuit of allegorical interpretations and
wild tangents. Rather, it illustrates the Talmudic
dictum that "the deeds of the forefathers are
portents for the sons."

Deze bijzondere zegen past Rebekka, omdat zij
symbolisch kan worden gezien als vertegenwoor-
diging van de Gemeente van Yeshua. Isaac was
het offer- "zaad van Abraham," de zoon van de
belofte. Zo kan hij in zekere zin, worden opgevat
als een duidelijke en zekere voorbode van het
ultieme offerzaad van Abraham. Daarom ligt het
ook voor de hand dat Isaac’s bruid kan worden
gezien als symbool van de bruid van de Messias.
Daarmee willen we niet suggereren dat we, in een
streven naar allegorische interpretaties en wilde
raakvlakken, de letterlijke betekenis van de Thora
terzijde stellen. Integendeel; het illustreert het
Talmoed gezegde dat "de daden van de
voorouders tekenen voor de zonen zijn."

Thus Rebekah can be understood on a symbolic
level as a type of the Bride of Messiah. How
appropriate then that her seed should possess
the gates of their enemies.

Rebekka kan zo, op een symbolische manier, als
een type van de Bruid van de Messias worden
gezien. Hoe toepasselijk is het dan dat haar zaad
de poorten van hun vijanden moet bezitten.

Possessing the gates of one's enemies speaks to
the art of ancient warfare. A walled city was most
vulnerable, of course, at its gates. To possess the
gates of one's enemies means to defeat one's
enemies. Similarly, in Matthew 16:18, Yeshua
tells us that the Gates of Hades will not overcome
his Assembly.

De poorten bezitten van iemands vijand spreekt
van de kunst van oorlogvoering in vroegere tijden.
Een ommuurde stad was natuurlijk het meest
kwetsbaar bij haar poorten. De poorten van de
vijand bezitten, betekent de vijand verslaan. Ook in
Mattheüs 16:18, vertelt Yeshua ons dat de Poorten
van Hades zijn Gemeente niet zal overwinnen.
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Hades is a Greek term for a mythological
underworld of the dead, but it is only being
used as a Greek translation for the Hebrew
,שאול Sheol. When we think in terms of Hades
or Hell as the capital city of Satan's empire
wherein his demon's live and torture the souls
of the deceased, we have accidentally
borrowed the Greek mythological meaning. The
Hebrew Sheol does not have Satanic
connotations at all. It is a term for the place of
the dead, used interchangeably with "the
grave." It is not the place from which Satan
operates or launches his strategies. Contrary to
Dante, Hell is not Satan's realm, it is his
destiny.

Hades is een Griekse term voor een mytholo-
gische onderwereld van de doden, maar het wordt
alleen gebruikt als een Griekse vertaling voor het
Hebreeuwse ,שאול Sheol. Wanneer we in termen
van Hades of de hel denken als de hoofdstad van
Satans rijk, waarin zijn Demonen leven en de
zielen van de overledenen foltering, hebben we
per ongeluk de Griekse mythologische betekenis
geleend. De Hebreeuwse Sheol heeft helemaal
geen satanische bijbetekenis. Het is een term
voor de plaats van de doden, die door elkaar met
"het graf" wordt gebruikt. Het is niet de plaats van
waaruit Satan opereert of zijn strategieën
lanceert. In tegenstelling tot Dante is de hel niet
Satans koninkrijk, het is zijn lot.

From a Jewish reading, Sheol is simply
the grave and the place of the dead. For
example, consider Isaiah 38:10 where
Hezekiah begs God to spare his life when
he prays, "Must I go through the gates of
sheol and be robbed of the rest of my
years?"

Vanuit een joodse lezing, is Sheol gewoon het
graf en de plaats van de doden. Denk bijvoor-
beeld aan Jesaja 38:10, waar Hizkia God
smeekte om zijn leven te sparen toen hij bad:
"Moet ik door de poorten van sheol (het dodenrijk)
gaan en van de rest van mijn jaren worden
beroofd?"

The Gates of Sheol are the gates of the
grave. They are the gates that keep the dead
dead. Yeshua tells us that those gates will not
be able to stand up against his assembly. His
assembly will overcome the grave. His
assembly will break through the gates of
death and return to life.

De poorten van sheol (het dodenrijk) zijn de
poorten van het graf. Het zijn de poorten die de
doden dood houden. Yeshua zegt ons dat deze
poorten niet in staat zullen zijn om tegen zijn
gemeente op te staan. Zijn gemeente zal het graf
overwinnen. Zijn gemeente zal door de poorten
van de dood breken en naar het leven terugkeren.


