
1 
 

 ַוֵּיָרא
VAYERA/AND HE APPEARED 

Bereshith/Genesis 18:1-22:24 
 
The story of Bereshith 22, the binding of Yitzchak/Isaac 
is commonly referred to as the Akeida. Seven days a 
week, twelve months a year, the story of the Akeida is 
read and prayed over by Jews in their morning prayer 
services. It is also the second Torah reading for Yom 
Teruah and of course it is studied yearly in the regular 
Torah cycle. Altogether, an observant Jew will read this 
story symbolizing the death and resurrection of Yeshua, 
367 times a year! There is no other section of Scripture 
that is studied more frequently. Is that not amazing?! 
The first verse of chapter 22 begins: 
 
Bereshith/Genesis 22:1 Now it came to pass after these 
things that Elohim tested (nasah – נסה) Avraham, and 
said to him, "Avraham!" And he said, "Here I am." 
 
Various interpretations will translate “nasah” (נסה) as 
“tempt, try, prove, or test.” “Tempt” probably gives the 
wrong impression as the apostle Ya’acov/James clearly 
states that יהוה does not “tempt” or entice anyone to 
do evil: 
 
Ya’acov/James 1:13 Let no one say when he is tempted, 
"I am tempted by Yah"; for Yah cannot be tempted by 
evil, nor does He Himself tempt anyone. 14 But each one 
is tempted when he is drawn away by his own desires 
and enticed. 
 
Following are a few other verses where this same word 
(nasah – נסה) is translated differently: 
 
Shemot/Exodus 15:25 So he cried out to יהוה , and יהוה 
showed him a tree. When he cast it into the waters, the 
waters were made sweet. There He made a statute and 
an ordinance for them. And there He tested (nasah – 
 them (נסה
Shemot 16:4 Then יהוה said to Moshe, "Behold, I will 
rain bread from heaven for you. And the people shall go 
out and gather a certain quota every day, that I may 
prove (nasah – נסה) them, whether they will walk in My 
Torah or not. 
Shemot 20:20 And Moshe said to the people, "Do not fear; 
for Elohim has come to try (nasah – נסה) you, and that His 
fear may be before you, so that you may not sin." 
Psalm 26:2 Examine me, O יהוה , and prove (nasah – 
 .me; Try my mind and my heart (נסה
 
Traditionally, the sages speak of Avraham being tested 
ten times. There are various lists, but let’s consider 
these possibilities: 
1. Avram is asked to leave his country, his family, and 

his father’s house 

 ַוֵּיָרא
VAYERA / EN HIJ VERSCHEEN 
Bereshith/Genesis 18:1-22:24 

 
Het verhaal van Bereshith 22, de binding van Yitzchak/Isaac 
wordt gewoonlijk de Akeida genoemd. Zeven dagen per 
week, twaalf maanden per jaar, wordt het verhaal van de 
Akeida door Joden in hun ochtendgebeddiensten gelezen 
en gebeden. Het is ook de tweede Tora-lezing voor Yom 
Teruah en het wordt natuurlijk jaarlijks in de reguliere Tora-
cyclus bestudeerd. Al met al zal een praktiserende Jood dit 
verhaal, dat de dood en opstanding van Yeshua symboli-
seert, 367 keer per jaar lezen! Geen ander deel van de 
Schrift wordt vaker bestudeerd. Is dat niet geweldig?! 
Het eerste vers van hoofdstuk 22 begint met: 
 
Bereshith/Genesis 22:1 Nu gebeurde het na deze dingen dat 
Elohim Avraham beproefde (nasah - נסה) en tegen hem zei: 
"Avraham!" En hij zei: "Hier ben ik." 
 
Allerlei interpretaties zullen "nasah" (נסה) vertalen als 
"verleiden, proberen, bewijzen of testen." "Verleiden" geeft 
waarschijnlijk de verkeerde indruk, aangezien de apostel 
Ya'acov/Jakobus duidelijk stelt dat de HEERE niet "verleidt" 
of iemand verzoekt om hem kwaad te doen: 
 
Ya'acov/Jakobus 1:13 Laat niemand zeggen, wanneer hij 
verzocht wordt: "Ik word verzocht door Yah"; want Yah kan 
niet verleid worden door het kwade, noch verzoekt Hijzelf 
iemand. 14 Maar een ieder wordt verzocht, wanneer hij 
door zijn eigen begeerten wordt weggetrokken en verzocht. 
 
Hier volgen nog een paar verzen waarin ditzelfde woord 
(nasah - נסה) anders is vertaald: 
 
Shemot/Exodus 15:25 Dus riep hij uit tot de HEERE, en de 
HEERE toonde hem een boom. Toen hij die in de wateren 
wierp, werden de wateren zoet gemaakt. Daar maakte Hij 
een wet en een verordening voor hen. En daar testte 
(nasah - נסה) Hij hen 
Shemot 16:4 Toen zei de HEERE tot Moshe: "Zie, Ik zal 
brood voor u uit de hemel regenen, en het volk zal uitgaan 
en elke dag een zeker quotum verzamelen, zodat Ik hen 
kan toetsen (nasah-נסה), of zij in Mijn Tora zullen 
wandelen of niet. 
Shemot 20:20 En Moshe zei tot het volk: "Vrees niet, want 
Elohim is gekomen om u uit te proberen (nasah-נסה), en op-
dat Zijn vreze vóór u zijn zou, zodat u niet zult zondigen." 
Psalm 26:2 Onderzoek mij, HEERE, en stel mij op de proef 
(nasah - נסה); toets mijn verstand en mijn hart. 
 
Traditioneel wordt door de wijzen van Avraham gezegd dat 
die tien keer getest wordt. Er zijn allerlei lijsten, maar laten 
we volgende mogelijkheden eens bekijken: 
1. Avram wordt gevraagd zijn land, zijn familie en het huis 

van zijn vader te verlaten 
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2. Avram faces famine in Canaan 
3. Avram is separated from Sarai in Egypt 
4. Avram must separate from Lot 
5. Avram must go to war to rescue Lot 
6. Sarai is barren 
7. Sarah is abducted by Abimelech 
8. Avraham is given the command to circumcise 
9. Avraham must expel Hagar and Ishmael 
10. Avraham is commanded to bind Yitzchak upon the 

altar 
Our list began with Avram being asked to leave his 
country, and ends with the binding of Yitzchak upon the 
altar. Notice the similar phrase in both stories which act 
as a sort of parentheses for all tests: 
 
Bereshith 12:1 Now יהוה had said to Avram: "Go for yourself 
(lech lecha - ־ְל  of your country, from your family and from (ל
your father's house, to a land that I will show you. 2 "I will 
make you into a great nation and I will bless you; I will make 
your name great, and you will be a blessing. 
Bereshith 22:2 Then He said, "Take now your son, your only 
son Yitzchak, whom you love, and go for yourself (lech lecha 
־ְל -  to the land of Moriah, and offer him there as a burnt (ל
offering on one of the mountains of which I shall tell you." 
 
We could say that in the first test, Avram was asked and 
was willing to give up all of his past because of the 
promise of a better future that was laid before him. In 
the final test, however, Avraham was asked to 
apparently give up his promised future. His son, 
Yitzchak was clearly the heir to the covenant, the land, 
and the promises. But now, and with no explanation, 
Avraham shows his willingness to make the ultimate 
sacrifice – his only and beloved son, the heir to the 
covenant promises. 
In the first test, we could possibly deduce that Avram 
acted out of desire for blessing. After all, Sarai was 
barren and יהוה ’s promise obviously included an 
offspring. However, there is no promised blessing in 
the final test. Avraham’s sole motive for obeying was 
simply the love of יהוה . Avraham is the father of our 
faith and our example that we might keep the Torah 
out of love for the One who created, redeemed, and 
sustains us. 
It is often difficult for us to consider that “trials” may be 
for our own benefit. Elohim does not put people to test 
without a higher goal. The one being tested grows as he 
overcomes the challenge. “Testing” usually brings about 
a revelation, whether it be of ourselves or of Elohim. A 
test can reveal to us what is in our heart – how faithful, 
how willing, how convicted, or how much strength we 
have when we are forced to trust in Him. A deeper part 
of our soul is revealed which can bring about true 
transformation. 
 
Proverbs 17:3 The refining pot is for silver and the 
furnace for gold, but יהוה tests the hearts. 

2. Avram krijgt in Kanaän met hongersnood te maken  
3. Avram wordt in Egypte van Sarai gescheiden  
4. Avram moet van Lot scheiden 
5. Avram moet ten oorlog trekken om Lot te redden 
6. Sarai is onvruchtbaar 
7. Sarah wordt door Abimelech ontvoerd 
8. Avraham krijgt het bevel te besnijden 
9. Avraham moet Hagar en Ismaël verdrijven 
10. Avraham wordt geboden om Yitzchak op het altaar te 

binden 
Onze lijst begon met de vraag aan Avram om zijn land te 
verlaten en eindigt met de binding van Yitzchak op het 
altaar. Let op de vergelijkbare zin bij beide verhalen die voor 
alle tests als een soort insluitende haakjes fungeren: 
 
Bereshith 12: 1 Nu had de HEERE tegen Avram gezegd: "Ga 
voor uzelf (lech lecha - ְל  uit uw land, uit uw familie en uit (ל
het huis van uw vader, naar een land dat Ik u zal laten zien. 2 
Ik zal u maken in een grote natie en Ik zal u zegenen; Ik zal 
uw naam groot maken en u zult een zegen zijn. 
Bereshith 22: 2 Toen zei Hij: "Neem nu uw zoon, uw enige 
zoon, Yitzchak, van wie u houdt, en ga voor uzelf (lech lecha - 
ְל  naar het land Moriah en bied hem daar aan als een (ל

brandoffer op een van de bergen waarvan Ik u zal spreken." 
 
We zouden kunnen zeggen dat in de eerste test, Avram 
werd gevraagd en bereid was om heel zijn verleden op te 
geven vanwege de belofte van een betere toekomst die 
voor hem lag. In de laatste test werd Avraham echter 
gevraagd om blijkbaar zijn beloofde toekomst op te geven. 
Zijn zoon, Yitzchak was duidelijk de erfgenaam van het 
verbond, het land en de beloften. Maar nu, en zonder enige 
verklaring, toont Avraham zijn bereidheid om het ultieme 
offer te brengen - zijn enige en geliefde zoon, de erfgenaam 
van de verbondsbeloften. 
Uit de eerste test zouden we kunnen opmaken dat Avram 
handelde vanuit het verlangen naar zegening. Sarai was 
tenslotte onvruchtbaar en de belofte van de HEERE hield 
natuurlijk een nakomeling in. Bij de laatste test is er echter 
geen beloofde zegen. Avrahams enige motief om te gehoor-
zamen was eenvoudig de liefde van de HEERE. Avraham is de 
vader van ons geloof en ons voorbeeld dat we de Tora kun-
nen naleven uit liefde voor Degene die ons schiep, verloste 
en ondersteunt. 
Het is vaak moeilijk om ons in te denken dat “proeven” in 
ons eigen voordeel kunnen zijn. Elohim gaat mensen niet 
testen zonder een hoger doel. De geteste groeit als hij de 
uitdaging de baas is. "Testen" brengt meestal een openba-
ring met zich mee, of het nu van onszelf is of van Elohim. 
Een test kan ons onthullen wat in ons hart is - hoe trouw, 
hoe bereidwillig, hoe overtuigd, of hoeveel kracht we heb-
ben als we gedwongen worden om op Hem te vertrouwen. 
Van onze ziel wordt een dieper onderdeel geopenbaard, 
wat een ware transformatie kan bewerkstelligen. 
 
Spreuken 17: 3 De raffinagepot is voor zilver en de oven voor 
goud, maar de HEERE test de harten. 
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Testing also refines us as we address our short-
comings and remove the dross in our lives. We will 
be tested in ways that will develop our weakest 
character traits. 
 
Job 23:10 But He knows the way that I take; When He 
has tested me, I shall come forth as gold. 
Isaiah 48:10 Behold, I have refined you, but not as silver; 
I have tested you in the furnace of affliction. 
 
If we learn to say “here am I” as Avraham did in 
response to his testing, we will be keenly alert to hear 
His Voice in the midst of these hard times. When the 
testing is said and done, we can look back and see how 
it has strengthened us. When we survive these trials by 
fire, we may see that it has only been by the hand and 
mercy of our Heavenly Father. Both the depth of His 
love for us and how much love we have for Him has 
been revealed. 
 
Philippians 1:6 … He who has begun a good work in you 
will complete it until the day of Messiah Yeshua 
 
Actually, we should already know that faithful 
followers can expect “trials” in the form of 
persecution. In fact, Yeshua said that we should 
“rejoice and be exceedingly glad”: 
 
Matthew 5: 11 "Blessed are you when they revile and 
persecute you, and say all kinds of evil against you 
falsely for My sake. 12 "Rejoice and be exceedingly glad, 
for great is your reward in heaven, for so they 
persecuted the prophets who were before you. 
1 Peter 1:6 In this you greatly rejoice, though now for a 
little while, if need be, you have been grieved by various 
trials, 7 that the genuineness of your faith, being much 
more precious than gold that perishes, though it is 
tested by fire, may be found to praise, honor, and glory 
at the revelation of Messiah Yeshua 
 
Many times, we tend to view hardships that come our 
way as attacks from hasatan. Although even as it was 
the evil one who attacked Job, the Almighty had 
allowed those trials to transform Job. But our heavenly 
Father never allows us to be tested and tried beyond 
that which we can overcome through His strength: 
 
1 Corinthians 10:13 No trial has overtaken you except such 
as is common to man; but Yah is faithful, who will not allow 
you to be tried beyond what you are able, but with the 
trial will also make the way of escape, that you may be 
able to bear it. 
Ya’acov 1:2 My brethren, count it all joy when you fall 
into various trials, 3 knowing that the testing of your 
faith produces patience. 4 But let patience have its 
perfect work, that you may be perfect and complete, 
lacking nothing. 

Testen verfijnt ons ook, als we onze tekortkomingen 
aanpakken en de onzuiverheden in ons leven verwijderen. 
We zullen worden getest op manieren die onze zwakste 
karaktereigenschappen zullen ontwikkelen. 
 
Job 23:10 Maar Hij kent de weg, die ik neem; Wanneer Hij 
mij heeft getest, zal ik als goud tevoorschijn komen. 
Jesaja 48:10 Zie, Ik heb u gezuiverd, maar niet als zilver; ik 
heb je in de oven van ellende getest. 
 
Als we leren zeggen "hier ben ik" zoals Avraham in reactie 
op zijn testen deed, zullen we vurig alert zijn om Zijn stem te 
horen te midden deze moeilijke tijden. Nadat het testen 
aangekondigd en verricht werd, kunnen we terugkijken en 
zien hoe het ons heeft versterkt. Wanneer we deze 
processen door vuur overleven, kunnen we zien dat het 
alleen door de hand en genade van onze hemelse Vader is 
geweest. Zowel de diepte van zijn liefde voor ons als 
hoeveel liefde wij voor Hem hebben, werd geopenbaard. 
 
Filippenzen 1: 6 ... Hij die een goed werk in jou is begonnen, 
zal het voltooien tot aan de dag van Messias Yeshua 
 
Eigenlijk moest het ons bekend zijn dat trouwe volgelingen 
"testen" kunnen verwachten in de vorm van vervolging. 
Yeshua zei in feite dat we ons moeten "verheugen en 
buitengewoon blij zijn": 
 
Mattheüs 5: 11 Zalig zijt gij, wanneer zij u beschimpen en 
vervolgen, en valselijk allerlei kwaad over u spreken om 
Mijnentwil. 12 Verheugt u en wees buitengewoon blij, want 
uw beloning is groot in de hemel, want zo vervolgden zij de 
profeten die vóór u waren. 
1 Petrus 1: 6 Hierin verheugt u zich zeer, hoewel u nu, voor 
een korte tijd, indien nodig, bedroefd bent door 
verschillende beproevingen, 7 opdat de echtheid van uw 
geloof, veel kostbaarder dan goud dat vergaat hoewel het 
is getest door vuur, kan worden gevonden tot lofprijs, eren 
en verheerlijking bij de openbaring van Messias Yeshua 
 
Vaak hebben we de neiging om ontberingen als aanvallen 
van hasatan te zien. Ook al had zelfs de boze Job aangeval-
len, dan had de Almachtige deze beproevingen toegelaten 
om Job te transformeren. Maar onze hemelse Vader staat 
nooit toe dat we getest en beproefd worden boven dat wat 
we door Zijn kracht kunnen doorstaan: 
 
1 Corinthiërs 10:13 Er is geen verzoeking over u gekomen, 
dan die, welke voor de mens gewoon is; maar Yah is getrouw, 
die niet zal toestaan dat u beproefd wordt boven waartoe u 
in staat bent, maar zal met het beproeven ook de uitweg 
voorzien, zodat u het kunt verdragen. 
Jakobus 1: 2 Mijn broeders, beschouw het als vreugde als u in 
verschillende beproevingen valt, 3 wetende dat het testen 
van uw geloof geduld oplevert. 4 Maar laat geduld zijn 
perfecte uitwerking hebben, om perfect en compleet te 
worden; zonder gemis. 
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Philippians 4:13 I can do all things through Messiah 
who strengthens me. 
 
So now, just as Avraham, the father of our faith was 
tested, so should we the children of Avraham, also 
expect to be tested. As the verses above indicate, 
not only should we expect testing, but we should 
embrace it. 
There is an expression in Hebrew that says, “Ma’aseh avot 
siman lebanim” which translates “the actions of the 
fathers are signs for the children.” In the test of the 
binding of Yitzchak, Avraham becomes a testimony of 
faithfulness and complete trust for all future generations. 
But not only is it a testimony, but Avraham’s actions 
become a pattern by which his children will be recognized 
from generation to generation. 
 
Galatians 3:7 Therefore know that only those who are 
of faith are sons of Avraham. 
 
As Avraham’s children, we inherit the characteristics of 
our father. Both Avraham’s profound virtues and his 
tremendous courage are our birthright. Everything that 
happened to the patriarchs is an indication for their 
children. All these events serve to teach us of the future 
and what will happen to us and our descendants. And 
just as Avraham endured challenges, one after another 
and one more difficult than the previous, we too should 
expect difficult, transforming experiences, perfectly 
orchestrated to bring us to perfection. 
Many contemplate how יהוה could have suggested 
that Avraham violate the obvious Torah instruction 
of “do not murder” that was written on his heart. 
Mark Ensign writes in his commentary on Va’era: 
 
Perhaps Avraham would not have actually slit the 
throat of Yitzchak. Perhaps the fact that he had 
stated to the young men, “We will return” is 
evidence of this assurance that his son would not 
really die as a sacrifice to YHVH. If so, this statement 
is an amazing expression of faith in YHVH and his 
ability to deliver Avraham’s only, beloved son from 
the death YHVH had ordered. 
The story of the Akeida does not provide us with enough 
details to arrive at a concrete conclusion. However, one 
could suggest that this ambiguity is intentional, for the 
Torah’s intention may be that we do not resolve this 
conflict, rather we must ponder it. In fact, it is rather 
amazing how one very short but dramatic narrative 
(about ten verses) has sparked hundreds of 
philosophical debates over centuries. This is the beauty 
of the Word of YHVH. In other words, it is important 
that we be internally torn by this conflict, and make 
every effort to resolve it, while recognizing that 
ultimately a divine command could not be immoral. 
YHVH could not violate, directly or through an agent 
such as Avraham, His own divine loving instructions to 

Filippenzen 4:13 Ik kan alles doen door de Messias die mij 
sterkt. 
 
Dus nu, net zoals Avraham, de vader van ons geloof werd 
getest, moeten ook wij, de kinderen van Avraham, 
verwachten te worden getest. Zoals de verzen hierboven 
aangeven, moeten we niet alleen het testen verwachten, 
maar moeten we het ook omarmen. 
Er is een uitdrukking in het Hebreeuws die zegt: "Ma'aseh 
avot siman lebanim" wat betekent "de acties van de vaders, 
zijn tekenen voor de kinderen". In de test van de binding 
van Yitzchak wordt Avraham voor alle toekomstige 
generaties een getuigenis van trouw en volledig 
vertrouwen. Maar het is niet alleen een getuigenis, maar 
Avraham's acties worden een patroon waaraan zijn 
kinderen van generatie op generatie worden herkend. 
 
Galaten 3:7 Weet daarom dat alleen zij die uit geloof zijn, 
zonen van Avraham zijn. 
 
Als Avraham's kinderen erven we de karakteristieken van 
onze vader. De diepste deugden van Avraham en zijn enor-
me moed zijn ons geboorterecht. Alles wat met de patriar-
chen is gebeurd, is een indicatie voor hun kinderen. Al deze 
gebeurtenissen dienen om ons te leren over de toekomst 
en wat er met ons en onze nakomelingen zal gebeuren. En 
net zoals Avraham uitdagingen doorstaan heeft, de een na 
de ander en de één moeilijker dan de vorige, behoren ook 
wij moeilijke, transformerende ervaringen te verwachten, 
perfect georkestreerd, om ons tot volmaaktheid te brengen. 
Velen kunnen maar niet begrijpen hoe de HEERE aan Avra-
ham had kunnen voorstellen het duidelijke Tora-gebod van 
"niet moorden", dat op zijn hart geschreven was, te schen-
den. Mark Ensign schrijft in zijn commentaar op Va'era: 
 
Misschien had Avraham de keel van Yitzchak niet echt 
doorgesneden. Misschien is het feit dat hij tegen de jonge 
mannen had gezegd: "We zullen terugkeren", een bewijs 
van deze verzekering dat zijn zoon niet echt zou sterven als 
een offer aan de HEERE. Als dat zo is, is deze verklaring een 
verbazingwekkende uitdrukking van geloof in de HEERE en 
zijn vermogen om de enige, geliefde zoon van Avraham te 
bevrijden van de dood die de HEERE had bevolen. 
Het verhaal van de Akeida verschaft ons niet genoeg details 
om tot een concrete conclusie te komen. Men zou echter 
kunnen suggereren dat deze dubbelzinnigheid opzettelijk is, 
want de intentie van de Tora kan zijn dat we dit conflict niet 
zouden oplossen, maar erover nadenken. In feite is het nogal 
verbazingwekkend hoe een zeer kort maar dramatisch 
verhaal (ongeveer tien verzen) door de eeuwen heen 
honderden filosofische debatten op gang heeft gebracht. Dit 
is de schoonheid van het Woord van de HEERE. M.a.w., het 
is belangrijk dat we innerlijk verscheurd worden door dit 
conflict en alles in het werk stellen om het op te lossen, 
terwijl we erkennen dat uiteindelijk een goddelijk gebod niet 
immoreel hoeft te zijn. De HEERE kon niet direct of via een 
tussenpersoon zoals Avraham, Zijn eigen goddelijke 
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His people, His Torah. 
This conflict becomes more acute when we 
personally face a situation when it is not so clear 
precisely what YHVH’s instruction is, when it is not so 
clear what is considered moral or immoral. When 
these situations arise, not only must we ponder, we 
must also pray that YHVH will send a malach 
(messenger, angel) to help guide us in the proper 
direction. (end of quote) 
 
Killing his son made no sense to Avraham, but he must 
have reasoned that it did make sense to יהוה. Avraham 
trusted יהוה to make the impossible possible. We know 
from the book of Hebrews that Avraham believed that if 
Yitzchak died, he would be raised up. יהוה would have to 
bring him back from the dead in order to be faithful to 
His covenant word: 
 
Hebrews 11:17 By faith Avraham, when he was tested, 
offered up Yitzchak, and he who had received the 
promises offered up his only begotten son, 18 of whom 
it was said, "In Yitzchak your seed shall be called," 19 
concluding that Yah was able to raise him up, even from 
the dead, from which he also received him in a 
figurative sense. 
 
And so, Avraham sets the example for his children. He 
believed in the “power of resurrection”! 
 
Philippians 3:8 Yet indeed I also count all things loss for 
the excellence of the knowledge of Messiah Yeshua my 
Adonai, for whom I have suffered the loss of all things, 
and count them as rubbish, that I may gain Messiah 9 
and be found in Him, not having my own righteousness, 
which is from the law, but that which is through faith in 
Messiah, the righteousness which is from Yah by faith; 
10 that I may know Him and the power of His 
resurrection, and the fellowship of His sufferings, being 
conformed to His death 
 
And one last point. We have been speaking of the 
“trials” of the individual. Collectively, Israel will go 
through similar trials in the time of the tribulation for 
the purpose of revelation, refining, and strengthening 
as a body. This will fulfil Yeshua’s prayer: 
 
I in them and you in Me. May they be brought to 
complete unity to let the World know that You sent Me 
and have loved them even as You have loved Me. (John 
17:23) 
 
Shabbat Shalom!  
Ardelle 

liefdevolle instructies aan Zijn volk, Zijn Tora, overtreden. 
Dit conflict wordt acuter wanneer we persoonlijk met een 
situatie geconfronteerd worden waarin het niet zo duidelijk 
is wat de instructie van de HEERE is, wanneer het niet zo 
duidelijk is wat als moreel of immoreel wordt beschouwd. 
Wanneer deze situaties zich voordoen, moeten we niet 
alleen nadenken, we moeten ook bidden dat de HEERE een 
malach (boodschapper, engel) zal sturen om ons in de juiste 
richting te leiden. (einde citaat) 
 
Z’n zoon vermoorden was voor Avraham onzinnig, maar hij 
moet hebben gedacht dat het zinvol was voor de HEERE. 
Avraham vertrouwde op de HEERE om het onmogelijke 
mogelijk te maken. We weten uit het boek Hebreeën dat 
Avraham geloofde dat als Yitzchak stierf, hij zou worden 
opgewekt. De HEERE zou hem uit de dood terug moeten 
halen om aan zijn verbondswoord trouw te blijven: 
 
Hebreeën 11:17 Door het geloof offerde Avraham, toen hij 
werd beproefd, Yitzchak, en hij die de beloften had 
ontvangen, offerde zijn eniggeboren zoon op, van wie er 
werd gezegd: "In Yitzchak zal uw zaad worden genoemd", 
19 waaruit hij afleidde dat Yah in staat was om hem op te 
wekken, zelfs uit de dood, waaruit hij hem ook in figuurlijke 
zin ontving. 
 
En dus geeft Avraham het voorbeeld voor zijn kinderen. Hij 
geloofde in de "kracht van de opstanding"! 
 
Filippenzen 3: 8 Maar inderdaad, ik reken ook alle dingen 
schade voor de voortreffelijkheid van de kennis van Messias 
Yeshua mijn Adonai, voor wie ik het verlies van alle dingen 
heb geleden, en ze als onzin heb gerekend, opdat ik Messias 
mag verkrijgen 9 en in Hem gevonden worden, niet met mijn 
eigen gerechtigheid, die van de wet is, maar die door geloof 
in de Messias is, de gerechtigheid die van Yah door het 
geloof is; 10 opdat ik Hem mag kennen en de kracht van Zijn 
opstanding, en de gemeenschap met Zijn lijden, gelijkvormig 
wordend aan Zijn dood 
 
Nog een laatste punt. We hebben het gehad over de 
“beproevingen” van het individu. Collectief zal Israël als een 
lichaam in de tijd van de verdrukking soortgelijke beproevin-
gen ondergaan met als doel openbaring, zuivering en 
versterking. Dit zal Yeshua’s gebed vervullen: 
 
Ik in hen en U in Mij. Mogen zij tot een volledige eenheid 
worden gebracht om de wereld te laten weten dat U Mij 
gezonden hebt en van hen hebt gehouden, zoals U van Mij 
hebt gehouden. (Johannes 17:23) 
 
Shabbat Shalom! 
Ardelle 

 


