Messiah and Israel

Messias en Israël

Parasha: Miketz - מקץ: "At the end"
Torah : Genesis 41:1-44:17
Haftarah : I Kings 3:15-4:1
Gospel : Luke 4:16-31

Sidra: Miketz - מקץ: "Op het einde"
Tora: Genesis 41:1-44:17
Haftara: I Koningen 3:15-tot-4:1
Evangelie: Lucas 4:16-31

Thought for the Week:
That which goes down must go up. Joseph
descended from the highest place, to the lowest
place, and then to the highest place. From the
highest: the favored son of Israel, prince over his
brothers. To the lowest: a cistern, a slave and a
prisoner. To the highest: Governor over Egypt and
prince over his brothers. So too, Messiah descended
that He might ascend.

Gedachte voor de week:
Dat wat naar beneden gaat moet omhoog gaan. Joseph
daalde af van de hoogste plaats naar de laagste plaats,
en vervolgens naar de hoogste plaats. Vanaf het
hoogste: als de favoriete zoon van Israël, vorst over zijn
broers. Naar de laagste: als een stortbak, een slaaf en
een gevangene. Naar de hoogste: gouverneur over
Egypte en vorst over zijn broers. Zo daalde ook de
Messias af opdat Hij zou opgaan.

Commentary:
The story of Joseph and his brothers beautifully
illustrates for us the relationship through the centuries
between the Messiah and His brothers in the flesh,
the Jewish people. Like Joseph, Messiah was called
to lead His people, Israel, and to perform the miracle
of salvation/deliverance for them. It was to be both a
spiritual and a physical deliverance. He would
spiritually redeem them from their sin when He died
an atoning death and would physically redeem them
from destruction by the hands of all of their
enemies—especially in the last and ultimate
deliverance in the end of days.
As in the Joseph story, when Messiah lived among
His people and revealed to them what His purpose
and calling from God was, a significant portion of the
spiritual leadership of His people rejected Him.
Instead, they handed Him over to the Romans to
crucify Him. At this, many in Israel thought that they
could simply dismiss the Messiah—and many still
think that, too.
However, Messiah had other plans for His
people. Through the years, the sons of Jacob
would experience various forms of trials and
afflictions. Ironically, many of these troubles came
at the hands of those who claimed to know and
love the Messiah. The children of Israel have truly
suffered through the past centuries. Each time,
however, without most of his people realizing it,
Messiah has worked a mighty deliverance for the
sons of Jacob. Messiah has provided for and
cared for Israel through the years because He
loves them.
The trials of the children of Israel have had much the
same meaning as those of the brothers of Jacob. It
has all been masterfully designed by the LORD
Himself to bring Israel to the point of realizing that
they made a mistake by rejecting both the written

Commentaar:
Het verhaal van Jozef en zijn broers geeft ons een mooi
beeld van de relatie door de eeuwen heen tussen de
Messias en Zijn broeders in het vlees, het Joodse volk.
Net als Jozef, werd Messias geroepen om Zijn volk,
Israël, te leiden en voor hen het wonder van de redding/
verlossing te verrichten. Het moest zowel een geestelijke
en een lichamelijke bevrijding zijn. Hij zou hen geestelijk
van hun zonden verlossen toen Hij een verzoenende
dood stierf en zou hen fysiek verlossen van de
ondergang door de handen van al hun vijanden, vooral in
de laatste en uiteindelijke verlossing in het einde der
dagen.
Net als in het Jozef verhaal, toen de Messias onder Zijn
volk leefde en aan hen openbaarde wat Zijn doel en
roeping van God was, verwierp een aanzienlijk deel van
de geestelijke leiding van Zijn volk Hem. Ze leverden
hem daarentegen over aan de Romeinen om Hem te
kruisigen. Hierbij dachten velen in Israël dat ze de
Messias gewoon konden afschepen - en velen denken
dat nog steeds.
De Messias had echter andere plannen voor Zijn volk.
Door de jaren heen zouden de zonen van Jakob verschillende vormen van beproevingen en verdrukkingen ervaren. Ironisch genoeg kwamen veel van deze problemen
van de hand van degenen die beweerden de Messias te
kennen en van hem te houden. De kinderen van Israël
hebben door de afgelopen eeuwen echt geleden. Elke
keer echter, zonder dat het grootste deel van zijn volk het
besefte, heeft de Messias een machtige bevrijding voor
de zonen van Jakob bewerkt. Messias heeft door de jaren
heen voor Israël voorzien en het verzorgd, omdat Hij van
hen houdt.
De beproevingen van de kinderen van Israël hebben
ongeveer dezelfde betekenis als die van de broeders van
Jakob. Het is allemaal meesterlijk door de HEERE Zelf
ontworpen om Israël naar het punt te brengen van het
besef dat ze een fout maakten door de afwijzing van
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Torah and the Living Torah. The prophets foretold
that in the end of days, Israel will experience one last
time of severe testing. Zechariah tells us that Israel
will be surrounded by her enemies and on the verge
of being destroyed—just as the famine was
threatening to destroy Jacob and his family in
Genesis. In the story of Joseph, we learned that at
just the right moment Joseph finally revealed himself
to his brothers, there was genuine repentance, and
he was then able to accomplish their deliverance
from the threatening famine. So also will it be in the
end of days for Israel.
Zechariah promises that at just the right moment,
Messiah will reveal himself to his brothers, the sons of
Israel. They will look upon him as Joseph's brothers
did—with great repentance and with many tears.
Finally, Messiah will work a great and mighty
deliverance for his people and they will know him as
their Savior and Deliverer, having their sins forgiven.

zowel de geschreven Tora als de Levende Tora. De
profeten voorspelden dat in het laatste der dagen, Israël
nog een laatste keer zware beproeving zal ervaren.
Zacharia vertelt ons dat Israël zal worden omringd door
haar vijanden en op het punt staan vernietigd te worden,
net zoals de hongersnood Jakob en zijn familie in Genesis
dreigde te vernietigen. In het verhaal van Jozef, leerden
we dat precies op het juiste moment Jozef zichzelf
uiteindelijk aan zijn broers openbaarde, er oprecht berouw
was, en hij vervolgens in staat was om hun bevrijding te
bewerken van de dreigende hongersnood. Zo zal het ook
voor Israël zijn in het einde der dagen.
Zacharia belooft dat precies op het juiste moment, de
Messias zich aan zijn broers, de zonen van Israël, zal
openbaren. Zij zullen op hem zien zoals de broers van
Jozef deden - met veel berouw en met vele tranen.
Tot slot zal de Messias een grote en machtige verlossing
voor zijn volk bewerken en zij zullen hem kennen als hun
Verlosser en Bevrijder, die hun zonden vergeven heeft.
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