Friend of the Bridegroom
Parasha: Yitro -  יתרו: "Jethro"
Torah : Exodus 18:1-20:23 (26)
Haftarah : Isaiah 6:1-7:6; 9:5-6
Gospel : Matthew 6:1-8:1

Vriend van de Bruidegom
Parasha: Jitro - יתרו: "Jethro"
Thora: Exodus 18:1-20:23 (26)
Haftara: Jesaja 6:1-7:6; 9:5-6
Evangelie: Matteüs 6:1-8:1

Thought for the Week
At Mount Sinai, God officially proposes to Israel,
offering to make them His people if only they will obey
Him and keep His covenant. It is like a proposal of
marriage. In rabbinic literature, Exodus 19 is often
spoken of as the betrothal. God is compared to the
suitor and bridegroom. Israel is the bride. The Torah is
their ketubah. Moses, in his role as liaison between
God and the people, is sometimes described as the
"friend of the bridegroom."

Gedachte voor de Week
Op de berg Sinaï, stelt God aan Israël officieel voor, het
aanbod om hen Zijn volk te maken als ze Hem alleen
maar willen gehoorzamen en Zijn verbond houden. Het is
als een huwelijksaanzoek. In rabbijnse literatuur wordt van
Exodus 19 vaak als de verloving gesproken. God wordt
vergeleken met de aanbidder en de bruidegom. Israël is
de bruid. De Thora is hun ketoeba. Mozes, in zijn rol als
verbindingsman tussen God en het volk, wordt soms als
de "vriend van de bruidegom" beschreven.

Commentary

Commentaar

Now then, if you will indeed obey My voice
and keep My covenant, then you shall be My
own possession among all the peoples, for all
the earth is Mine. (Exodus 19:5)
In Jewish wedding customs, the friend of the
bridegroom was the intermediary between the couple.
It was the friend's job to present the bride to the groom.
Moses filled this role by leading the people to Mount
Sinai and conducting the negotiations between God
and Israel. When at last the LORD descended on
Mount Sinai, Moses led the people out of the camp and
to the foot of the mountain, presenting them to God:
And Moses went forth and came to the camp
of the Israelites, and he aroused the Israelites
from their sleep, saying to them, "Arise ye
from your sleep, for behold, your God desires
to give the Torah to you. Already the
bridegroom wishes to lead the bride and to
enter the bridal chamber." ... And the Holy
One, blessed be He, also went forth to meet
them; like a bridegroom who goes forth to
meet the bride, so the Holy One, blessed be
He, went forth to meet them, to give them the
Torah. (Pirkei de Rebbi Eliezer 41)

Nu dan, als u inderdaad Mijn stem wilt
gehoorzamen en Mijn verbond bewaren, dan zult
gij Mijn eigen bezit zijn onder alle volken, want de
ganse aarde is van Mij. (Exodus 19:5)
In joodse bruiloftsgebruiken, was de vriend van de
bruidegom de tussenpersoon bij het paar. Het was de
taak van de vriend om de bruid aan de bruidegom voor te
stellen. Mozes vervulde deze rol door het volk naar de
berg Sinaï te leiden en de onderhandelingen tussen God
en Israël te voeren. Toen de Heer uiteindelijk op de berg
Sinaï afdaalde, leidde Mozes het volk uit het kamp en
naar de voet van de berg, ze aan God voorstellend:
En Mozes ging uit en kwam naar het kamp
van de Israëlieten, en hij wekte de Israëlieten
uit hun slaap, zeggende tot hen: "Sta op,
ontwaak uit uw slaap, want zie, uw God wil
aan u de Thora geven. De bruidegom wil
reeds de bruid leiden en het bruidsvertrek
binnengaan." ... En de Heilige, gezegend zij
Hij, ging ook uit om hen te ontmoeten; zoals
een bruidegom die uitgaat om de bruid te
ontmoeten, zo ging de Heilige, gezegend zij
Hij, uit om hen te ontmoeten, om hen de Tora
te geven. (Pirkei de Rebbi Eliezer 41)

As the friend of the bridegroom, Moses was
responsible for negotiating the match. He brought
the bridegroom's proposal to the girl. Through
Moses, God offered to make Israel His own
possession among all the peoples, a kingdom of
priests and a holy nation.

Als de vriend van de bruidegom, was Mozes verantwoordelijk voor de verbintenis te onderhandelingen. Hij bracht
het huwelijksvoorstel van de bruidegom over aan het
meisje. Door Mozes bood God aan, om Israël tot zijn
eigen bezit te maken onder alle volken, een koninkrijk van
priesters en een heilige natie.

In the gospels, John the Immerser spoke of himself in
a similar way. Once, his disciples came to him,
warning him that Yeshua was gaining in popularity,
and His disciples were baptizing. John's disciples felt
as if Yeshua was infringing upon their ministry. John
corrected them, pointing out that he was only the
forerunner of Messiah. Just as the friend of the
bridegroom gets out of the way, relinquishing the girl
in his charge to the bride, so too John needed to
relinquish his ministry to Yeshua.

In de evangeliën, sprak Johannes de Doper op een
soortgelijke manier van zichzelf. Eens kwamen zijn
discipelen tot hem om hem te waarschuwen dat Yeshua
in populariteit toenam, en dat Zijn discipelen aan het
dopen waren. De discipelen van Johannes ervoeren dit
alsof Yeshua inbreuk pleegde op hun bediening.
Johannes corrigeerde hen met erop te wijzen dat hij
slechts de voorloper van de Messias was. Net als de
vriend van de bruidegom uit beeld verdwijnt, afstand doet
van het meisje bij zijn opdracht ten behoeve van de bruid,

It seems that he may have alluded back to the
Mount Sinai betrothal by comparing the people of
Israel to a bride, himself to a friend of the
bridegroom and Yeshua to the bridegroom. John
answered and said, "A man can receive nothing
unless it has been given him from heaven. You
yourselves are my witnesses that I said, 'I am not
the Messiah,' but, 'I have been sent ahead of
Him.' He who has the bride is the bridegroom; but
the friend of the bridegroom, who stands and
hears him, rejoices greatly because of the
bridegroom's voice. So this joy of mine has been
made full. He must increase, but I must
decrease." (John 3:27-30)
By calling Israel to repent, John was preparing
the people to meet the bridegroom, just as the
friend of the bridegroom led the bride to her
husband.

zo ook moest Johannes zijn bediening aan Yeshua
overdragen. Het lijkt erop dat hij kan hebben gezinspeeld
op de verloving bij berg Sinaï door het volk van Israël met
een bruid te vergelijken, zichzelf met een vriend van de
bruidegom en Yeshua met de bruidegom. Johannes
antwoordde en zei: "Een mens kan niets aannemen,
tenzij het hem vanuit de hemel gegeven is. Jullie zijn mijn
getuigen dat ik zei: Ik ben de Messias niet,' maar, 'ik ben
voor Hem uitgestuurd.' Hij die de bruid heeft, is de
bruidegom; maar de vriend van de bruidegom, die staat
en hem hoort, verblijdt zich zeer, omwille van de stem van
de bruidegom. Zo is deze vreugde van mij totaal gemaakt.
Hij moet toenemen, maar ik moet verminderen".
(Johannes 3:27-30)
Door Israël op te roepen om zich te bekeren, was
Johannes bezig het volk voor te bereiden om de
bruidegom te ontmoeten, net zoals de vriend van de
bruidegom de bruid naar haar man leidde.

