The Good Shepherd

De Goede Herder

Parasha: Shemot -  שמות: "Names"
Torah : Exodus 1:1-6:1
Haftarah : Isaiah 27:6-28:13; 29:22-23
Gospel : Luke 5:12-39

Sidra: Shemot - שמות: "Namen"
Thora: Exodus 1:1- 6:1
Haftara: Jesaja 27:6-28:13; 29:22-23
Evangelie: Lucas 5:12-39

Thought for the Week:
Moses our teacher, peace be upon him, was tending
the flock of Jethro in the wilderness when a little kid
escaped from him. He ran after it until it reached a
shady place ... and the kid stopped to drink. When
Moses approached it, he said, "I did not know you ran
away because of thirst, you must be weary." So he
placed the kid on his shoulder and walked away.
Thereupon God said: "Because you have mercy in
leading the flock of a mortal, you will surely tend my
flock, Israel." (Shemot Rabbah 2:2)

Gedachte voor de Week:
Onze leraar Mozes, vrede zij met hem, was de kudde
van Jethro in de woestijn aan het hoeden toen een klein
kind van hem wegliep. Hij rende het na tot het een
schaduwrijke plaats bereikte ... en het kind om te drinken
stopte. Toen Mozes het naderde, zei hij: "Ik wist niet dat
je vanwege de dorst wegliep; je moet vermoeid zijn." Dus
plaatste hij het kind op zijn schouder en liep weg. Daarop
zei God: "Omdat je in het leiden van de kudde
barmhartigheid voor een sterveling hebt, zal je voorzeker
mijn kudde Israël hoeden." (Shemot Rabba 2:2)

Commentary:
After fleeing Egypt, Moses spent 40 years
shepherding sheep. His years of shepherding sheep
prepared him for the task of shepherding God's
people.
Throughout the Bible, Israel is compared to a flock.
She is the flock of the LORD. Her leaders are her
shepherds, appointed by her ultimate Shepherd, the
LORD Himself. Israel's greatest leaders were
shepherds. Abraham, Isaac and Jacob were men
with flocks. Jacob worked as a shepherd for Laban.
David was shepherd over his father's flocks. Moses
shepherded Jethro's flocks. It is no surprise then that
the Messiah of Israel refers to Himself as "the good
shepherd." (John 10:11)
Yeshua saw Himself, like Moses, as the Good
Shepherd over the flock of Israel. He was on a
mission seeking the lost sheep of Israel: the sinners
and backslidden among the Jewish people of His
day. In Luke 15:4-6, He says, "What man of you,
having a hundred sheep, if he has lost one of them,
does not leave the ninety-nine in the open country,
and go after the one that is lost, until he finds it? And
when he has found it, he lays it on his shoulders,
rejoicing. And when he comes home, he calls
together his friends and his neighbors, saying to
them, 'Rejoice with me, for I have found my sheep
that was lost.'"
In the parables of John 10, Yeshua further illustrates
the concept of His shepherd-ship over Israel. He is the
shepherd, and Israel is the flock. He speaks of
guarding the flock, leading the flock and even laying
His life down for the flock. He is speaking of His
relationship to His people Israel.

Commentaar:
Na het ontvluchten van Egypte, bracht Mozes 40 jaar
door met schapen hoeden. Zijn jaren van schapen
hoeden, bereidde hem voor op de taak van het hoeden
van Gods volk.
Door de Bijbel heen wordt Israël vergeleken met een
kudde. Zij is de kudde van de HEER. Haar leiders zijn
haar herders, aangesteld door haar ultieme Herder, de
HEER zelf. De grootste leiders van Israël waren herders.
Abraham, Isaak en Jakob waren mannen met kudden.
Jacob werkte als een herder voor Laban. David was
herder over de kudden van zijn vader. Moses hoedde
Jethro's kudden. Het is dus geen verrassing dat de
Messias van Israël naar Zichzelf als "de goede herder"
verwijst. (Johannes 10:11)
Yeshua zag zichzelf, zoals Mozes, als de Goede
Herder over de kudde van Israël. Hij was op missie
zoekend naar de verloren schapen van Israël: de
zondaars en afvalligen onder het Joodse volk van Zijn
dagen. In Lukas 15:4-6, zegt Hij: "Welk mens onder
jullie, die honderd schapen heeft, verlaat niet de negen
en negentig in het open land als hij verloor een van
hen, en gaat dat verlorene zoeken, totdat hij vindt het?
En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn
schouders, verblijd zijnde. En als hij thuis komt, roept
hij zijn vrienden bij elkaar en zijn buren en zegt tot hen:
'Verblijdt u met mij, want ik heb mijn schaap dat
verloren was gevonden.' "
In de gelijkenissen van Johannes 10, illustreert Yeshua
verder het concept van Zijn herderschap over Israël. Hij
is de herder, en Israël is de kudde. Hij spreekt van de
kudde bewaken, de kudde leiden en zelfs Zijn leven de
voor de kudde afleggen. Hij spreekt over Zijn relatie
met Zijn volk Israël.
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In John 10:16, He introduces sheep from another
flock. He says, "I have other sheep, which are not
of this fold; I must bring them also, and they will
hear My voice; and they will become one flock with
one shepherd." The sheep being gathered and
joined to the already existing flock under one
Shepherd are Gentiles. They are sheep that are
not part of the flock of Israel and not from the
sheep pen (the land) of Israel. Notice that the
Master does not say, "There shall be two flocks."
Rather, there will be one flock, and it is the
Gentiles who are joined to the flock of Israel, not
vice versa. In this parable, Yeshua leads the
Gentiles into the flock of Israel.
In 1 Peter 2:25, the disciple Peter writes to his nonJewish readers, saying, "For you were continually
straying like sheep, but now you have returned to the
Shepherd and Guardian of your souls." The
Shepherd and Guardian of our souls so loved us that
He left the other 99, picked up each of us individually
and carried us to join His flock: Israel.

In Johannes 10:16, introduceert hij de schapen van een
andere kudde. Hij zegt: "Ik heb nog andere schapen, die
niet van deze stal zijn; Ik moet ook hen meebrengen, en
zij zullen naar mijn stem horen. En het zal één kudde met
één herder worden" De schapen die verzameld en
toegevoegd worden aan de reeds bestaande kudde
onder één Herder, zijn heidenen. Het zijn schapen die
geen deel uitmaken van de kudde van Israël en niet van
de schaapskooi (het land) van Israël zijn. Merk op dat de
Meester niet zegt, "Er zijn twee kudden." In plaats
daarvan zal er één kudde zijn, en dat zijn de heidenen,
die met de kudde van Israël verbonden zijn, en niet vice
versa. In deze gelijkenis, leidt Yeshua de heidenen in de
kudde van Israël.
In 1 Petrus 2:25 schrijft de discipel Peter aan zijn nietjoodse lezers, zeggende: "Want jullie waart voortdurend
aan het ronddolen als schapen, maar nu hebben jullie je
teruggekeerd naar de Herder en Hoeder van uw zielen."
De Herder en Behoeder van onze zielen heeft ons zo
liefgehad, dat Hij de andere 99 verliet, ieder van ons
individueel oppakte en meedroeg naar Zijn kudde: Israël.
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