Parasha: Massei

Sidra: Massei

The Land of Israel

Het Land Israël

Readings
 Massei ( | מסעיJourneys)
 Torah: Numbers 33:1-36:13
 Haftarah: Jeremiah 2:4-28, 3:4,4:1-2
 Gospel: Matthew 24:1-25:46

Lezingen
 Massei ( | מסעיTochten)
 Torah: Numeri 33:1-36:13
 Haftara: Jeremia 2:4-28, 3:4,4:1-2
 Evangelie: Matteüs 24:1-25:46

Thought for the Week:

Gedachte voor de week:

"Command the sons of Israel and say to them, 'When
you enter the land of Canaan, this is the land that
shall fall to you as an inheritance, even the land of
Canaan according to its borders.'" (Numbers 34:2)

"Gebied de zonen van Israël, en zeg tot hen: 'Als u het
land Kanaän ingaat, dat is het land dat u zal toevallen als
een erfenis, zelfs het land Kanaän overeenkomstig zijn
grenzen.'" (Numeri 34:2)

Commentary
Numbers 34 sketches out the borders for the land of
Israel, which Joshua was to distribute among the nine
and a half tribes that remained to be settled. The
tribes of Reuben and Gad and half the tribe of
Manasseh had already made claim to territories east
of the Jordan. The Levites were not to receive tribal
territory. Joshua and Eleazar were to cast lots to
parcel out the land among the remaining tribes.
Numbers 34:19-29 gives a list of the tribal leaders
responsible for dividing the parcel among the clans
and families of the tribe.
It is easy for believers in Messiah to read about
geographical Israel with little interest. Descriptions of
the land seem inconsequential to us. After all,
Christianity provides a spiritual inheritance in heaven,
not an earthly inheritance. Why should believers care
about the land of Israel?
One reason we should take an interest in the land of
Israel is that God does. The Bible is filled with details
about this particular piece of real estate. The land of
Israel is the stage on which the majority of the Bible
is played out. In God's Book, the land of Israel is a
central concern. If it matters to God, it should matter
to His children.
When Christian believers first visit the land of
Israel, they typically say things like, "The Bible has
become so real to me now," or, "I never realized
how much I was missing," or "I feel like I've come
home." All believers have a special relationship to
the land of Israel. It is the cradle of our faith. Our
Master's feet tread upon its soil and stones. It is
God's holy land in which He placed His city
(Jerusalem) and His Temple and caused His
presence to dwell.

Commentaar
Nummeri 34 geeft de grenzen aan van het land van
Israël, dat Jozua moest verdelen onder de negen en een
halve stammen die nog een plaats moesten krijgen. De
stammen Ruben en Gad en de halve stam Manasse
hadden al aanspraak gemaakt op gebieden ten oosten
van de Jordaan. De Levieten zouden geen stamgebied
ontvangen. Jozua en Eleazar moesten het lot werpen om
het land onder de overige stammen te verkavelen.
Numeri 34:19-29 geeft een overzicht van de stamleiders
die verantwoordelijk waren voor het verdelen van de lap
grond onder de clans en families van de stam.
Gelovigen in de Messias lezen niet gauw met veel
interesse over geografische Israël. Beschrijvingen van
het land lijken ons misschien onbelangrijk. Het
christendom biedt immers een spirituele erfenis in de
hemel, geen aardse. Waarom zouden gelovigen zich dan
druk maken over het land van Israël?
Eén reden waarom we belang moeten stellen in het land
van Israël is omdat God het doet. De Bijbel staat vol met
informatie over dit bijzondere stukje onroerend goed. Het
land Israël is het podium waarop het grootste deel van de
Bijbel zich afspeelt. In Gods Boek is het land van Israël
een centraal aandachtspunt. Als het belangrijk is voor
God, moet het voor Zijn kinderen belangrijk zijn.
Wanneer christelijke gelovigen voor het eerst het land
Israël bezoeken, zeggen ze meestal dingen als: "De
Bijbel is nu zo echt voor mij geworden," of, "Ik heb me
nooit gerealiseerd hoeveel ik miste," of "Ik voel me alsof
ik naar huis gekomen ben." Alle gelovigen hebben een
bijzondere relatie met het land Israël. Het is de bakermat
van ons geloof. De voeten van onze Meester hebben op
haar grond en stenen getreden. Het is Gods heilige land
waarin Hij Zijn stad (Jeruzalem) en Zijn Tempel plaatste
en Zijn aanwezigheid deed wonen.
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For a Jewish believer the connection is even more
relevant. Not only is the land of Israel the place of his
spiritual origin, it is his literal inheritance in this world.
Christians have been making pilgrimages to the Holy
Land since the first century. At FFOZ, we encourage
all believers in Messiah to make at least one visit to
Israel. In a spiritual sense, the land of Israel is the
homeland of all believers. The presence of God
permeates the land. It is "a land for which the LORD
your God cares; the eyes of the LORD your God are
always on it, from the beginning even to the end of
the year" (Deuteronomy 11:12). The prophets say
that when the Messiah comes, He will gather all the
people of Israel back to the land of Israel.

Voor een Joodse gelovige is de binding nog relevanter.
Niet alleen is het land Israël de plaats van zijn geestelijke
oorsprong, het is zijn letterlijke erfenis in deze wereld.
Al vanaf de eerste eeuw maakten christenen
pelgrimsreizen naar het Heilige Land. Bij FFOZ,
moedigen we alle gelovigen in de Messias aan om ten
minste één bezoek aan Israël te brengen. In geestelijke
zin is het land van Israël het vaderland van alle
gelovigen. De aanwezigheid van God doordringt het
land. Het is "een land waar de HEERE, uw God, om
geeft, de ogen van de HERE uw God zijn er altijd op
gericht, vanaf het begin tot aan het einde van het jaar"
(Deuteronomium 11:12). De profeten zeggen dat
wanneer de Messias komt, Hij al het volk van Israël terug
naar het land van Israël zal verzamelen.
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