Parasha: Noach

Sidra : Noach

Left Behind

Achtergelaten

Readings
 Noach ( | נחNoah)
 Torah: Genesis 6:9-11:32
 Haftarah: Isaiah 54:1-55:5
 Gospel: Luke 1:5-80

Lezingen
 Noach (  | נNoah)
 Torah: Genesis 6:9-11:32
 Haftarah: Jesaja 54:1-55:5
 Evangelie: Lucas 1:5-80

Thought for the Week:
"And God closed the door" - This was both a
divine act of mercy for Noah and a divine act of
judgment on mankind. God showed mercy to
Noah both by saving him and not requiring him to
shut the door.

Gedachte voor de week:
" En God sloot de deur" - Dit was zowel een goddelijke
daad van genade voor Noach en een goddelijke daad
van oordeel over de mensheid. God toonde genade aan
Noach zowel door hem te redden als niet van hem te
verwachten dat hij de deur zou sluiten.

Commentary:
Yeshua indicates that during the time just before His
return, although the warnings will be sounded, most
people will just carry on with life as usual. This is the
thrust of Matthew 24:38 which says that just as in the
days preceding the flood, so also will it be like the
days preceding the return of the Messiah. In those
days, even though Noah was building the ark and
preaching righteousness, people were ignoring him.
They were living their usual life - getting married,
gathering food, etc. Noah's message was being
ignored. So will it also be in the days preceding the
return of Yeshua. The message of repentance will be
preached, but most people will give little heed to it.
"For the coming of the Son of Man will be just like the
days of Noah. For as in those days before the flood
they were eating and drinking, marrying and giving in
marriage, until the day that Noah entered the ark, and
they did not understand until the flood came and took
them all away; so will the coming of the Son of Man
be." (Matthew 24:37-42)
Yeshua describes His return as being accompanied
by a judgment. Just as the flood came and judged the
people of Noah's generation, so also will His return
bring judgment. He goes on to speak of those who
will be taken away in judgment and those who will be
left behind.
Then there will be two men in the field; one will be
taken and one will be left. Two women will be
grinding at the mill; one will be taken and one will
be left. (Matthew 24:40-41)
These verses are often interpreted to mean that
when Yeshua comes, the one taken is whisked away
to meet him in the sky. The one left working in the
field was not a believer. That is why he was left
behind. The one left grinding at the mill was not a
believer. That is why she was left behind.

Commentaar :
Yeshua geeft aan dat in de tijd vlak voor Zijn terugkeer,
hoewel er gewaarschuwd zal worden, de meeste mensen
gewoon zullen doorgaan te leven zoals gewoonlijk. Dit is de
strekking van Matteüs 24:38, die zegt dat net als in de
dagen vóór de zondvloed, het ook zo in de dagen voorafgaand aan de terugkeer van de Messias zal zijn. In die
dagen, ofschoon Noach de ark bouwde en gerechtigheid
predikte, negeerden de mensen hem. Zij leefden hun
gewone leven - huwden, vergaarden voedsel, enz. Noachs
boodschap werd genegeerd. Zo zal het ook zijn in de
dagen voorafgaand aan de terugkeer van Yeshua. De
boodschap van bekering zal gepredikt worden, maar de
meeste mensen zullen er weinig gehoor aan geven.
"Want de komst van de Zoon des mensen zal zijn, net als
de dagen van Noach. Want zoals zij in die dagen vóór de
zondvloed waren, etende en drinkende, trouwende en ten
huwelijk gevende, tot de dag waarop Noach de ark
binnenging, en ze het niet begrepen totdat de zondvloed
kwam en hen allen wegnam, zo zal de komst van de Zoon
des mensen zijn". (Mat 24:37-42)
Yeshua beschrijft Zijn terugkeer als gepaard gaande met
een oordeel. Net zoals de zondvloed kwam en het volk van
Noach 's generatie oordeelde, zo zal Zijn wederkomst
oordeel brengen. Hij vervolgt met te spreken van degenen
die in het oordeel weggenomen zullen worden en zij die
achtergelaten zullen worden.
Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal genomen
worden en één achtergelaten worden; twee vrouwen zullen
aan het malen zijn met de molen, één zal genomen
worden, en één achtergelaten worden (Mat 24:40-41)
Deze verzen worden vaak zo uitgelegd: wanneer Yeshua
komt, wordt de genomene weggevoerd om hem te
ontmoeten in de lucht. Die werkend in het veld werd
achtergelaten, was geen gelovige. Daarom werd hij
achtergelaten. Die malend bij de molen werd achtergelaten,
was geen gelovige . Daarom werd ze achtergelaten.
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However, the "taking away" which Yeshua speaks of
is not the "rapture," as some people interpret. Rather,
since it is compared to the flood taking away people
in judgment, the "taking away" refers to people being
taken in judgment. His disciples asked, "Where [will
they be taken] Master?" He answered, "Where the
body is, there also the vultures will be gathered."
(Luke 17:37) Thus we should understand those "left
behind" as the righteous, not those taken away.
"Therefore be on the alert, for you do not know which
day your Lord is coming." (Matthew 24:42)

Maar het "wegnemen" waar Yeshua over spreekt, is niet
de "opname", zoals sommigen interpreteren. Integendeel;
aangezien het wordt vergeleken met de vloed die mensen
in het oordeel wegneemt, verwijst het "wegnemen" naar
mensen die in het oordeel worden meegenomen. Zijn
leerlingen vroegen: "Waar [zullen zij worden meegenomen] Meester?" Hij antwoordde: "Waar het lichaam is,
zullen ook de gieren bijeen komen." (Luc 17:37) Daarom
moeten we de "achtergelatenen" als de rechtvaardigen
begrijpen, niet de meegenomenen. "Let daarom op, want
je weet niet op welke dag jullie Heer komt." (Mat 24:42)
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