Do things seem out of whack to you? In an instant, the Lijken de dingen volgens jou uit de hand te lopen? In een
whole upside down world is going to turn right side up! oogwenk staat de hele wereld op z'n kop!
THIS WEEK'S TORAH PORTION:
 Vayigash ( | ויגשHe approached)
 Torah: Genesis 44:18-47:27
 Haftarah: Ezekiel 37:15-28
 Gospel: Luke 24:30-48

HET TORAH GEDEELTE VAN DEZE WEEK:
 Vayigash ( | ויגשHij naderde)
 Torah: Genesis 44:18-47:27
 Haftarah: Ezechiël 37:15-28
 Evangelie: Lucas 24:30-48

The Revelation: I Am Joseph

De Onthulling: Ik ben Jozef

For more than two decades, Joseph’s brothers
lived in a state of anguish and remorse. They bore
the guilt for their brother’s exile and their father’s
suffering. Now everything seemed out of kilter.
Somehow, the Egyptian governor’s cup had been
found in their midst. So far as they knew, they must
leave Benjamin behind in Egypt and break their
father’s heart again. They felt humiliated in the
eyes of the Egyptians, accused of theft and spying,
helpless under the irrational whims of a Gentile
ruler. Meanwhile, their families stood at the
threshold of starvation back in Canaan. It felt to the
brothers as if the whole world was coming apart
around them. It must have seemed that God had
utterly abandoned them.
The Jewish people have suffered in a similar manner
in the centuries since the Messiah walked among us.
Beginning with the Roman war and the destruction of
Jerusalem, the Jewish people have suffered exile and
humiliation under one capricious Gentile ruler after
another.

Meer dan twee decennia lang leefden de broers van Jozef
in een staat van angst en wroeging. Ze droegen de schuld
voor de ballingschap van hun broer en het lijden van hun
vader. Nu leek alles uit de hand te lopen. Op de een of
andere manier was de Egyptische gouverneursbeker in
hun midden gevonden. Voor zover ze wisten, moesten ze
Benjamin in Egypte achterlaten en het hart van hun vader
weer breken. Ze voelden zich vernederd in de ogen van
de Egyptenaren, beschuldigd van diefstal en spionage,
hulpeloos onder de irrationele grillen van een niet-Joodse
heerser. Ondertussen stonden hun families op de drempel
van de hongersnood in Kanaän. Het voelde voor de
broeders alsof de hele wereld om hen heen uit elkaar viel.
Het moet erop hebben geleken dat God hen volledig in de
steek had gelaten.
Het Joodse volk heeft in de eeuwen sinds de Messias
onder ons heeft geleefd op een vergelijkbare manier
geleden. Vanaf de Romeinse oorlog en de
verwoesting van Jeruzalem heeft het Joodse volk
geleden onder de ene grillige niet-Joodse heerser na
de andere.

Then Joseph said to his brothers, “I am
Joseph! Is my father still alive?” (Gen. 45:3)

Toen zei Jozef tegen zijn broers: "Ik ben Jozef!
Leeft mijn vader nog?" (Genesis 45:3)

Joseph’s revelation to his brothers foreshadows the
messianic redemption to come. When the Egyptian
ruler declared, “I am Joseph,” everything changed.
The veil lifted from their eyes, and all the puzzle
pieces fit together. Everything became clear as God’s
master plan fell into place:

Jozef's bekendmaking aan zijn broers voorafschaduwt de
komende messianistische verlossing. Toen de Egyptische
heerser verklaarde: "Ik ben Jozef", veranderde alles. De
sluier werd van hun ogen gelicht en alle puzzelstukjes
pasten in elkaar. Alles werd duidelijk toen Gods
meesterplan op zijn plaats viel:

When Joseph said “I am Joseph,” God’s master plan
became clear to the brothers. They had no more
questions. Everything that had happened for the last
twenty-two years fell into perspective. So, too, will it be
in the time to come when God will reveal Himself and
announce, “I am the LORD.” The veil will be lifted from
our eyes and we will comprehend everything that
transpired throughout history.” (Chofetz Chaim)

Toen Jozef zei: "Ik ben Jozef", werd Gods meesterplan
voor de broeders duidelijk. Ze hadden geen vragen meer.
Alles wat er de afgelopen tweeëntwintig jaar was gebeurd,
viel in het juiste perspectief. Zo zal het ook in de komende
tijd zijn dat God zich zal openbaren en aankondigen: "Ik
ben de HEER". De sluier zal van onze ogen worden
opgelicht en we zullen alles begrijpen wat er door de
geschiedenis heen is gebeurd." (Chofetz Chaim)

In that moment, the whole picture snapped into focus.
They recognized God’s plan at work over the last
twenty-two years. They saw how everything had been
orchestrated for their own redemption. Joseph was not

Op dat moment is het hele plaatje in beeld gekomen. Ze
herkenden Gods plan aan het werk in de afgelopen
tweeëntwintig jaar. Ze zagen hoe alles was georkestreerd
voor hun eigen verlossing. Joseph was niet dood, hij
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dead, he was alive. His blood was not on their hands
at all. There was no stolen cup, and Benjamin was in
no danger. They realized that Joseph’s prophetic
dreams had been right all along, and they still had the
opportunity to accept him in the role that God has
placed him.
In a similar way, when Messiah reveals Himself to
His brethren, God’s master plan will become
suddenly manifest before all of us. We will recognize
the centuries of trauma as the foundations of
redemption. The Jewish people will realize that the
Messiah has been with them all along, and there will
still be time for them to accept Him in the role in
which God has placed him. The Nations will
recognize that Jesus is Jewish and inseparable from
Israel.
The story of Joseph’s revelation depicts the day of
King Messiah when He reveals Himself to His brothers
and to all the world. “Behold, He is coming with the
clouds, and every eye will see Him, even those who
pierced Him” (Revelation 1:7), “that every mouth may
be closed and all the world may become accountable
to God” (Romans 3:19).

leefde nog. Zijn bloed zat helemaal niet aan hun handen.
Er was geen gestolen beker, en Benjamin was niet in
gevaar. Ze realiseerden zich dat Jozef's profetische
dromen al die tijd goed waren geweest, en ze hadden nog
steeds de kans om hem te accepteren in de rol die God
hem heeft toebedeeld.
Op een vergelijkbare manier zal, wanneer de Messias zich
aan zijn broeders openbaart, Gods meesterplan zich plotseling voor ons allen openbaren. We zullen de eeuwenlange trauma's herkennen als de fundamenten van de
verlossing. Het Joodse volk zal zich realiseren dat de
Messias de hele tijd bij hen is geweest, en er zal nog
steeds tijd voor hen zijn om Hem te accepteren in de rol
waarin God Hem heeft geplaatst. De Volkeren zullen
erkennen dat Jezus Joods is en niet te scheiden van
Israël.
Het verhaal van Jozef's openbaring beeldt de dag van
koning Messias uit wanneer hij zich aan zijn broeders en
aan de hele wereld openbaart. "Zie, Hij komt met de
wolken, en ieder oog zal Hem zien, zelfs degenen die
Hem doorboord hebben" (Openbaring 1:7), "opdat iedere
mond gesloten wordt en de hele wereld verantwoording
verschuldigd is aan God" (Romeinen 3:19).

ADAPTED FROM: Torah Club Commentary Set:
Shadows of the Messiah.

BEWERKING VAN: Torah Club Commentaar Set:
Schaduwen van de Messias.
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