Parasha: Va'era

Sidra : Va'era

Don't Get Your Hopes Up

Laat je hoop niet varen

Readings
 Va'era ( | ואראI appeared)
 Torah: Exodus 6:2-9:35
 Haftarah: Ezekiel 28:25-29:21
 Gospel: Matthew 12:1-14

Lezingen
 Va'era ( | ואראIk verscheen)
 Torah : Exodus 6:2-9:35
 Haftara : Ezechiël 28:25-29:21
 Evangelie : Matteüs 12:1-14

Thought for the Week:
The message of the gospel is the message of hope.
But if you feel hopeless, the gospel is going to fall on
deaf ears. It will not take root in you.

Gedachte voor de week:
De boodschap van het evangelie is de boodschap van
hoop. Maar als je je hopeloos voelt, komt het evangelie in
dovemansoren. Het zal niet in je wortelen.

Commentary:

Commentaar:

So Moses spoke thus to the sons of Israel, but
they did not listen to Moses on account of their
despondency and cruel bondage. (Exodus 6:9)

Mozes sprak aldus tot de zonen van Israël, maar
ze luisterden niet naar Mozes vanwege hun
moedeloosheid en wrede slavernij. (Exodus 6:9)

When Moses first came back to Egypt, the Israelites
were hopeless. They were slaves and brick makers
when Moses came peddling hope. Moses told them,
"God has sent me to take you out of Egypt." He
showed them signs that convinced them. He gave
them great hope that perhaps God was real after all.
They began to believe that the God of their fathers
cared about them. Moses raised their expectations
of life.
But when Moses went to Pharaoh to deliver this message, Pharaoh responded by increasing the workload
of the slaves and making their lives even more difficult
than before. After that the Torah says that "they did
not listen to Moses on account of their despondency
and cruel bondage" (Exodus 6:9).
"Don't get your hopes up," people say. Nothing is as
painful as misplaced hope. The higher your hopes,
the further they plunge.
Sometimes it is hard to listen to hope because of our
despondency. Having dared to hope in the past and
having been betrayed by that hope, we resolve not to
be hurt again. One way to avoid ever being hurt
again is to refuse to hope. The pessimist is actually
afraid of hope.
After facing disappointment, it is difficult to hope
again. When we set out to accomplish something for
God, our initial enthusiasm cools quickly as we face
difficulties and setbacks. For example, a person sets
out to make peace with his enemy, confident that this
is God's will. But his enemy takes advantage of the
gesture and aggravates the conflict. Or perhaps a
person goes to witness to others about his faith by
bringing the good news of Messiah, but it seems that

Toen Mozes voor het eerst terug naar Egypte kwam,
waren de Israëlieten hopeloos. Toen Mozes hoop kwam
aanbieden, waren ze slaven en baksteenmakers. Mozes
zei tegen hen: "God heeft mij gezonden om jullie uit
Egypte te halen." Hij toonde hen tekenen die hen
overtuigden. Hij gaf hun veel hoop dat God misschien
echt was. Ze begonnen te geloven dat de God van hun
vaderen om hen gaf. Mozes liet hun verwachtingen van
het leven weer toenemen.
Maar toen Mozes naar Farao ging om deze boodschap
over te brengen, reageerde Farao met de werklast van de
slaven te verhogen en hun leven nog moeilijker te maken
dan voorheen. Daarop zegt de Tora dat "zij niet naar
Mozes hebben geluisterd vanwege hun moedeloosheid
en wrede slavernij" (Exodus 6:9).
"Laat je hoop niet varen," zeggen de mensen. Niets is zo
pijnlijk als misplaatste hoop. Des te grotere hoop, des te
dieper men valt.
Soms is het moeilijk om aan hoop aandacht te schenken
vanwege onze moedeloosheid. Na eertijds te durven
hopen en door die hoop te zijn verraden, besluiten we om
niet weer gekwetst te worden. Een manier om te voorkomen van ooit weer gekwetst te raken is om te weigeren te
hopen. De pessimist is eigenlijk bang voor hoop.
Na geconfronteerd te zijn met teleurstelling, is het moeilijk
om weer hopen. Ons aanvankelijk enthousiasme om voor
God iets te willen bereiken, bekoelt snel van zodra we met
moeilijkheden en tegenslagen worden geconfronteerd.
Iemand wil bijvoorbeeld vrede sluiten met zijn vijand,
ervan overtuigd dat dit Gods wil is. Maar zijn vijand maakt
misbruik van het gebaar en verergert het conflict. Of
iemand gaat over zijn geloof getuigen door het goede
nieuws van de Messias te brengen, maar het lijkt erop
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no one receives the message. Or a person may resolve
to take on some significant life change. He wants to
improve his character or break free from some addiction
or pattern of sin. At first he makes a strong effort, but
almost immediately he fails in the attempt and ends up
just as bad or worse than before.
The pessimist claims that he is just being a realist, but
despair is not reality. The heart of the pessimist is
really saying, "I am comfortable in my despondent
state. Please don't raise me out of this state, because
I can't stand being teased with the chance of
happiness. I would rather be unhappy than risk the
chance of disappointment."
Such an attitude, however, is the antithesis of
faith. If we truly believe in God, we should be
incurable optimists, living in a constant state of
expectation. If God is on our side, we cannot
lose.

dat niemand de boodschap oppikt. Of iemand kan
besluiten om z’n leven drastisch te veranderen. Hij wil zijn
karakter verbeteren of loskomen van een verslaving of
zondepatroon. Aanvankelijk doet hij een forse inspanning,
maar kort daarop faalt hij in die poging en eindigt net zo
slecht of slechter dan voorheen.
De pessimist beweert dat hij gewoon een realist is, maar
wanhoop is geen werkelijkheid. Het hart van de
pessimist zegt in werkelijkheid: "Ik voel me goed in mijn
moedeloze toestand. Haal me alsjeblieft niet uit deze
toestand, want geplaagd met de kans op geluk kan ik
niet staande blijven. Ik ben liever ongelukkig dan het
risico te lopen op teleurstelling."
Zo’n houding is echter het tegenovergestelde van geloof.
Als we echt in God geloven, zouden we ongeneeslijke
optimisten moeten zijn, levend in een constante staat van
verwachting. Als God aan onze kant staat, kunnen we niet
verliezen.

What then shall we say to these things?
If God is for us, who is against us? He
who did not spare His own Son, but
delivered Him over for us all, how will He
not also with Him freely give us all
things? (Romans 8:31-32)

Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als
God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook
Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar Hem
voor ons allen heeft overgegeven, hoe zal Hij
ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
(Romeinen 8:31-32)

When you know you cannot lose, you have
nothing to fear. You don't need to be afraid of
disappointment. You don't need to be pessimist
to protect yourself. You can afford to be an
optimist. The world needs more of those. God
wants to raise our expectations. He wants us to
get our hopes up.
As we set out to do good, to be good (or at the
very least, to do better and be better) we can rely
on God's compassion, His promises and the
power of His name to get us through the
discouragement.

Wanneer je weet dat je niet kunt verliezen, heb je niets te
vrezen. Je hoeft niet bang te zijn voor teleurstelling. Je
hoeft geen pessimist te worden om jezelf te beschermen.
Je kunt je veroorloven om een optimist te zijn. De wereld
heeft behoefte aan meer van dit soort mensen. God wil
onze verwachtingen vermeerderen. Hij wil dat wij onze
hoop niet opgeven.
Als wij erop gericht zijn om goed te doen, goed te zijn (of
op zijn minst, beter te doen en beter zijn) kunnen we
vertrouwen op Gods barmhartigheid, op Zijn beloften en
de kracht van Zijn naam om ons door de ontmoediging
heen te brengen.
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