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Shalom!

Bereshith/Genesis 37:1 Now Ya'acov dwelt in the
land where his father was a stranger, in the land of
Canaan. 2 These are the generations of Ya'acov.
Yosef, being seventeen years old, was feeding the
flock with his brothers...

Although the beginning of our parashah speaks of the
"generations of Ya'acov", the Torah will narrow its focus
to the life of Yosef with the exception of one chapter
about Yehudah. In fact, keeping us aware of the
relationship between these two brothers will continue
throughout the rest of the Hebrew Scriptures.
Sometimes they will be in conflict, sometimes there will
be peace. That is the way it will be until Messiah returns
and the unity of the House of Israel becomes a reality:

Ezekiel 37:16 "As for you, son of man, take a stick for
yourself and write on it: 'For Yehudah and for the
children of Israel, his companions.' Then take another
stick and write on it, 'For Yosef, the stick of Ephraim,
and for all the house of Israel, his companions.' 17
"Then join them one to another for yourself into one
stick, and they will become one in your hand. 18 " And
when the children of your people speak to you, saying,
'Will you not show us what you mean by these?' -- 19
"say to them, 'Thus says Adonai :יהוה "Surely I will take
the stick of Yosef, which is in the hand of Ephraim, and
the tribes of Israel, his companions; and I will join them
with it, with the stick of Yehudah, and make them one
stick, and they will be one in My hand." ' 20 "And the
sticks on which you write will be in your hand before
their eyes. 21 "Then say to them, 'Thus says Adonai
:יהוה "Surely I will take the children of Israel from
among the nations, wherever they have gone, and will
gather them from every side and bring them into their
own land; 22 "and I will make them one nation in the
land, on the mountains of Israel; and one king shall be
king over them all; they shall no longer be two nations,
nor shall they ever be divided into two kingdoms again.

Before this picture in Ezekiel 37 becomes a reality,
Yehudah and Yosef will each go their separate ways.
And the journeys of both will be characterized by
what we talked about in last week's email -
brokenness. Brokenness precedes healing, followed
by blessings.

First, Yosef. Yosef grew up with the status of being
the favored son. He had dreams that he knew were
from the Almighty. He wasn't afraid to share them
with his brothers. And where did these wonderful
promises from the Almighty take him? Down to the
pit he went. Separation from his family and his

Shalom!

Bereshith/Genesis 37:1 Nu woonde Ya'acov in het land
waar zijn vader een vreemdeling was, in het land
Kanaän. 2 Dit zijn de generaties van Ya'acov. Jozef, die
zeventien jaar oud was, voederde de kudde met zijn
broers ...

Hoewel het begin van onze parashah over de 'generaties
van Ya'acov' spreekt, zal de Torah zijn aandacht op het
leven van Jozef toespitsen, met uitzondering van één
hoofdstuk over Jehoeda. In feite zal het ons bewust
houdend van de relatie tussen deze twee broers doorgaan
in de rest van de Hebreeuwse Geschriften. Soms zullen ze
in conflict zijn, soms zal er vrede zijn. Dat gaat zo door
totdat de Messias terugkeert en de eenheid van het Huis
van Israël werkelijkheid wordt:

Ezechiël 37:16 "Wat u betreft, mensenkind, neem een
stok voor uzelf en schrijf daarop: 'Voor Jehoeda en voor
de kinderen van Israël, zijn metgezellen.' Neem dan nog
een stok en schrijf erop: 'Voor Jozef, de stok van Efraïm,
en voor het hele huis van Israël, zijn metgezellen.' 17
Voeg ze dan voor u samen tot één stok, en zij zullen één
worden in uw hand. 18 En wanneer de kinderen van uw
volk tot u spreken, zeggende: 'Wilt u ons niet laten zien
wat u daarmee bedoelt?' - 19 zeg tot hen: 'Aldus zegt
Adonai de HEERE: "Voorwaar, Ik zal de stok van Jozef, die
in de hand van Efraïm is, en de stammen van Israël, zijn
metgezellen, nemen en Ik zal hen ermee, met de stok van
Jehoeda verenigen, en ze tot één stok maken, en zij zullen
één zijn in Mijn hand. 20 En de stokken, waarop gij
schrijft, zullen voor hun ogen in uw hand zijn. 21 En zeg
dan tot hen: Aldus zegt Adonai de HEERE: "Voorwaar, ik
zal de kinderen Israëls uit de volken nemen, waar zij ook
heen zijn gegaan, en zal ze van alle kanten verzamelen
en ze in hun eigen land brengen; 22 en Ik zal hen tot een
natie maken in het land, op de bergen van Israël; en één
koning zal koning over hen allen zijn; zij zullen niet langer
twee natiën zijn, noch zullen zij ooit weer in twee
koninkrijken worden verdeeld.

Voordat dit beeld in Ezechiël 37 werkelijkheid wordt,
zullen Jehoeda en Jozef elk hun eigen weg gaan. En de
tochten van beide zullen worden gekenmerkt door wat
we in de e-mail van vorige week hebben besproken -
gebrokenheid. Gebrokenheid gaat vooraf aan genezing,
gevolgd door zegeningen.

Nu eerst Jozef. Jozef groeide op met de status van de
favoriete zoon. Hij had dromen waarvan hij wist dat die
van de Almachtige kwamen. Hij was niet bang om ze met
zijn broers te delen. En waar hebben deze prachtige
beloften van de Almachtige hem gebracht? Hij ging naar
de put. Scheiding met zijn familie en zijn geliefde vader.
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beloved father. Exile to Egypt. Then the ups and
downs of Egypt. He became Pharaoh's right hand,
then thrown into jail. He became the jailer's right
hand and eventually the right hand man of Pharaoh.
But each one of these positions came after great
sorrow and disappointments. And we shouldn't
think that Yosef always had favor in prison!

Psalm 105:17 He sent a man before them -- Yosef --
who was sold as a slave. 18 They hurt his feet with
fetters, He was laid in irons. 19 Until the time that his
word came to pass, The Word of יהוה tested him.

Yes, in all these situations, Yosef persevered through
the "test." One can only imagine the brokenness
that he went through when he considered the
promises that the Almighty had long before revealed
to him through his dreams.

King David was another who had been given great
promises. In the wonderful Psalm 119, he speaks as
one who has discovered the reason for affliction:

Psalm 119:71 It is good for me that I have been
afflicted, That I may learn Your statutes.

King David goes on to show us how he persevered -
"hope in His Word." David trusted that everything that
happened to him was "according to His faithfulness":

Psalm 119:74 Those who fear You will be glad when
they see me, Because I have hoped in Your Word. 75 I
know, O ,יהוה that Your judgments are right, And
that in faithfulness You have afflicted me.

Yosef could not rush the realization of his dreams.
What was not revealed to him was the "how" in
which he would be elevated. Initially there would
be no promotion to any palace, but instead he would
be thrown into a pit!
Still, all Yah's promises are "yes and amen."

2 Corinthians 1:20 For all the promises of Yah in Him are
Yes, and in Him Amen, to the glory of Yah through us.

As we picture Yosef in chains...did he feel forgotten?
Did he waver in his faith? The story seems to
indicate that he made the right choices during each
time of testing. The Holy One has the perfect timing
for the implementing of each of His promises. In a
Psalm of Moshe, we are challenged to rise above
hardships:

Psalm 90:15 Make us glad according to the days in
which You have afflicted us, The years in which we

Ballingschap naar Egypte. Dan de ups en downs van
Egypte. Hij werd de rechterhand van Farao’s overste en
vervolgens in de gevangenis geworpen. Hij werd de
rechterhand van de cipier en uiteindelijk de rechterhand
van de Farao. Maar elk van deze posities kwam na groot
verdriet en teleurstellingen. En we moeten niet denken
dat Jozef in de gevangenis altijd de gunsten heeft genoten!

Psalm 105:17 Hij stuurde een man voor hen uit - Jozef - die
als slaaf verkocht werd. 18 Ze pijnigden zijn voeten met
boeien, hij werd in ijzers gelegd. 19 Tot de tijd dat zijn
woord uitkwam, het Woord van de HEERE testte hem.

Ja, in al deze situaties volhardde Yosef doorheen de
"test". Je kunt je alleen maar de gebrokenheid die hij
doormaakte indenken toen hij over de beloften nadacht
die de Almachtige lang geleden aan hem door zijn
dromen had geopenbaard.

Koning David was een ander die grote beloften had
gekregen. In de prachtige Psalm 119 spreekt hij als
iemand die de reden voor de kwelling heeft ontdekt:

Psalm 119:71 Het is goed voor mij dat ik verdrukt werd,
opdat ik Uw inzettingen moge leren.

Koning David laat ons zien hoe hij volhardde - "hoop was
in Zijn Woord." David vertrouwde erop dat alles wat
hem overkwam "overeenkomstig Zijn trouw" was:

Psalm 119:74 Degenen die U vrezen zullen blij zijn als zij
mij zien, omdat ik op Uw Woord heb gehoopt. 75 Ik
weet, o HEERE, dat Uw oordelen juist zijn, en dat U mij in
getrouwheid hebt gekweld.

Jozef kon de realisatie van zijn dromen niet verhaasten.
Wat aan hem niet werd onthuld, was het "hoe" waarop
hij zou worden verhoogd. In eerste instantie zou er geen
promotie zijn naar enig paleis, maar in plaats daarvan
zou hij in een put worden gegooid!
Toch zijn alle beloften van Yah "ja en amen".

2 Korinthiërs 1:20 Want alle beloften van Yah zijn in Hem
Ja, en in Hem Amen, tot de glorie van Yah door ons.

Als we ons Yosef in ketenen voorstellen ... voelde hij zich
dan vergeten? Had hij twijfels over zijn geloof? Het verhaal
lijkt erop te wijzen dat hij tijdens elke testperiode de juiste
keuzes heeft gemaakt. De Heilige heeft de perfecte timing
voor het implementeren van elk van Zijn beloften. In een
Psalm van Moshe worden we uitgedaagd om boven
ontberingen uit te stijgen:

Psalm 90:15 Maak ons blij overeenkomstig de dagen
waarin U ons hebt gekweld, de jaren waarin wij het kwade



3

have seen evil. 16 Let Your work appear to Your
servants, And Your glory to their children.

The Elohim of Israel used those years in a foreign
land to humble, refine, and purify Yosef. The
revelation he was given through his dreams did
not mean he would be excluded from hardship.
Being chosen, in fact, sets one up for
refinement!

Hebrews 10:32 But recall the former days in which,
after you were illuminated, you endured a great
struggle with sufferings: … 36 For you have need of
endurance, so that after you have done the will of
Elohim, you may receive the promise: 37 "For yet a
little while, And He who is coming will come and will
not tarry. 38 Now the just shall live by faith; But if
anyone draws back, My soul has no pleasure in him."

Because Yeshua loves us, He makes it His goal to
purify us and bring us to holiness:

Ephesians 5:25 ...Messiah also loved the assembly
and gave Himself for her, 26 that He might sanctify
and cleanse her with the washing of water by the
Word, 27 that He might present her to Himself a
glorious assembly, not having spot or wrinkle or any
such thing, but that she should be holy and without
blemish.

His perfect love seeks out the perfection of the one
He loves. Thus He becomes a refiner. How is this
refining carried out? It is carried out in part by the
Word. But that doesn't mean just reading the Word!

Jeremiah 23:29 "Is not My Word like a fire?" says ,יהוה
"And like a hammer that breaks the rock in pieces?

Quote from Zac Poonen - Like the rock that was
smitten, we too need to be broken, before the rivers
of blessing can flow out through us to others. The
opposition of men and their false accusations serve
to keep us broken before God.

His Word strengthens us, encourages us, and
conforms us into the image of Yeshua. But
perseverance is a work between us and our Savior.
He calls us to persevere through trials and not give
up. He has given us the gift of "grace" to enable us
to stand up under hardship:

2 Corinthians 12:9 And He said to me, "My grace is
sufficient for you, for My strength is made perfect in
weakness." Therefore most gladly I will rather boast
in my infirmities, that the power of Messiah may rest

hebben gezien. 16 Laat Uw werk aan Uw dienaren
verschijnen, En Uw heerlijkheid aan hun kinderen.

De Elohim van Israël gebruikte die jaren in een vreemd
land om Yosef te vernederen, te verfijnen en te zuiveren.
De openbaring die hij door zijn dromen kreeg, betekende
niet dat hij van ontberingen uitgesloten zou worden. Door
uitverkoren te zijn, kom je in feite voor verfijning in
aanmerking!

Hebreeën 10:32 Maar denk aan de vroegere dagen waarin
u, nadat u was verlicht, een grote worsteling met lijden
doorstaan had: … 36 Want u hebt uithoudingsvermogen
nodig, zodat u nadat u de wil van Elohim hebt gedaan, u
de belofte kunt ontvangen: 37 "Nog een korte tijd, En Hij
die komt zal komen en zal niet talmen. 38 Nu zal de
rechtvaardige leven door geloof; maar als iemand zich
terugtrekt, heeft Mijn ziel geen genoegen in hem. "

Omdat Yeshua van ons houdt, maakt Hij het tot Zijn doel
om ons te zuiveren en tot heiligheid te brengen:

Efeziërs 5:25 ... de Messias heeft ook de gemeente
liefgehad en Zichzelf voor haar gegeven, 26 opdat Hij haar
zou heiligen en reinigen met de waterwassing door het
Woord, 27 opdat Hij haar, een glorieuze samenkomst, aan
Hemzelf zou aanbieden, geen vlek of rimpel of iets
dergelijks hebbend, maar opdat ze heilig en zonder smet
zou zijn.

Zijn volmaakte liefde zoekt de perfectie van degene van
wie Hij houdt. Zo wordt Hij een verfijner. Hoe gebeurt
deze verfijning? Die gebeurt gedeeltelijk door het Woord.
Maar dat betekent niet alleen het lezen van het Woord!

Jeremia 23:29 "Is Mijn Woord niet als een vuur?" zegt de
HEERE, "En als een hamer die de rots in stukken breekt?

Een citaat van Zac Poonen - Zoals de rots die geslagen
werd, moeten ook wij gebroken worden, voordat de ri-
vieren van zegen door ons naar anderen kunnen stromen.
De tegenstand van mensen en hun valse beschuldigingen
dienen om ons voor God gebroken te houden.

Zijn Woord versterkt ons, moedigt ons aan en maakt ons
gelijkvormig aan het beeld van Yeshua. Maar doorzettings-
vermogen is een werk tussen ons en onze Heiland. Hij
roept ons op om vol te houden in beproevingen en niet op
te geven. Hij heeft ons de gave van "genade" gegeven om
ons in staat te stellen onder ontberingen op te staan:

2 Corinthians 12:9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn
genade is u genoeg; want Mijn sterkte is in zwakheid
volbracht. Daarom zal ik ten zeerste verheugd liever
opscheppen over mijn zwakheden, opdat de kracht van
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upon me. 10 Therefore I take pleasure in infirmities,
in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses,
for Messiah's sake. For when I am weak, then I am
strong.

s'יהוה hope for us:

Revelation 2:3 "and you have persevered and have
patience, and have labored for My Name's sake and
have not become weary.

Now the other half of the equation is Yehudah. He
also came to the point of brokenness. Yehudah had
made a habit of trying to cover up iniquity using a
goat:

Bereshith/Genesis 37:31 So they took Yosef's tunic,
killed a kid of the goats, and dipped the tunic in the
blood. …

Later, Yehudah reasoned that the payment of a goat
would settle his situation with the 'prostitute' by the
road. Bereshith/Genesis 38:17
The blood of the goat had covered up the truth
about brother Yosef...at least for awhile; however,
this time the goat would not suffice as a cover up for
his situation with Tamar. This time the goat was
returned to him: Bereshith/Genesis 38:20
Later, Yehudah found out that he was the father of
Tamar's child. He was ready to have her burned.
However, when he found out he was the father, he
was convicted of his own actions. Yehudah acknow-
ledged the error of his ways and accepted that Tamar
had to do what she did in order to raise up an
inheritor. He concluded that Tamar proved herself to
be more righteous than himself. He realized that he
could no longer cover up his past with the life of a
goat. He was exposed and "broken."
But the Elohim of Yehudah took his brokenness and
transformed him into the person He wanted him to
be. Blessings followed his brokenness. It would be
through the line of Yehudah that kings would reign
in Jerusalem and through that same line, Messiah
would come.
Through Yehudah's chosen line, we will see more
brokenness. After David sinned with Batsheva, he
did not simply bring a sin offering of a "goat." He
wrote these powerful words:

Psalm 51:16 For You do not desire sacrifice, or else I
would give it; You do not delight in burnt offering. 17
The sacrifices of Elohim are a broken spirit, A broken
and a contrite heart -- These, O Elohim, You will not
despise.

de Messias op mij mag rusten. 10 Daarom heb ik lust in
zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in
benauwdheden, omwille van de Messias. Want als ik
zwak ben, dan ben ik sterk.

De hoop van de HEERE voor ons:

Openbaring 2:3 "en u hebt volhard en hebt geduld en
hebt voor Mijn Naam gearbeid en bent niet moe
geworden.

Nu Jehoeda, de andere helft van de vergelijking. Hij kwam
ook op het punt van gebrokenheid. Jehoeda had er een
gewoonte van gemaakt om met een geit de ongerechtig-
heid te verdoezelen:

Bereshith/Genesis 37:31 Dus namen ze Jozefs tuniek,
doodden een geitenbokje en doopten de tuniek in het
bloed. …

Later redeneerde Jehoeda dat de betaling met een geit
zijn situatie met de 'prostituee' langs de weg zou regelen.
Bereshith/Genesis 38:17
Het bloed van de geit had de waarheid over broer Jozef
verdoezeld ... althans voor een tijdje; deze keer zou de
geit echter niet voldoende zijn als een bedekking voor
zijn situatie met Tamar. Deze keer werd de geit aan hem
teruggegeven: Bereshith/Genesis 38:20
Later ontdekte Jehoeda dat hij de vader was van Tamars
kind. Hij stond klaar om haar te laten verbranden. Toen
hij er echter achter kwam dat hij de vader was, werd hij
veroordeeld voor zijn eigen daden. Jehoeda erkende de
dwaling van zijn wegen en accepteerde dat Tamar moest
doen wat ze deed om een erfgenaam te krijgen. Hij
concludeerde dat Tamar bewees dat ze rechtvaardiger
was dan hijzelf. Hij besefte dat hij zijn verleden niet
langer met het leven van een geit kon verbergen. Hij
werd ontmaskerd en "gebroken".
Maar de Elohim van Jehoeda nam zijn gebrokenheid en
transformeerde hem in de persoon die Hij voor ogen
had. Zegeningen volgden zijn gebrokenheid. Het zou via
de lijn van Jehoeda zijn dat koningen in Jeruzalem
zouden regeren en langs diezelfde lijn zou de Messias
komen.
Langs Jehoeda’s uitverkoren lijn zullen we nog meer
gebrokenheid zien. Nadat David had gezondigd met
Batsheva, bracht hij niet gewoon een "geit" als
zondoffer. Hij schreef deze krachtige woorden:

Psalm 51:16 Want U wenst geen slachtoffer, of anders
zou ik het geven; U hebt geen plezier in het brandoffer. 17
De offers van Elohim zijn een gebroken geest, een
gebroken en een verslagen hart - Deze, o Elohim, zult U
niet verachten.
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En natuurlijk leed de Ultieme die "gebroken" werd, ...
ook dit resulteerde in zegeningen:

Jesaja 53:10 Maar het behaagde de Heer hem te kneuzen;
Hij heeft Hem verdrietig gemaakt. Wanneer U Zijn ziel tot
een offer voor de zonde maakt, zal Hij Zijn zaad zien; Hij zal
Zijn dagen verlengen, en de vreugde van de HEERE zal in
Zijn hand bloeien.

Dus ... waar zijn we vandaag ieder van ons? Zit je midden
in "gebrokenheid"? Ben je er klaar voor om er aan
"herinnerd" te worden, de grote beloften die Hij heeft
gedaan wetende, maar je leeft er nog niet in? Jeremia, de
grote profeet die een leven lang ondergedompeld in lijden
en verdriet leefde, schreef deze woorden:

Klaagliederen 3:31 Want Adonai zal niet voor altijd
verwerpen. 32 Hoewel Hij verdriet veroorzaakt, zal Hij
toch mededogen tonen in overeenstemming met de
veelheid van Zijn weldaden.

Er zijn zoveel verzen over geduldig zijn in persoonlijke
verdrukking. Hier enkele:

Romeinen 5:3 En dat niet alleen, maar we roemen ook in
verdrukkingen, wetend dat verdrukking doorzettings-
vermogen voortbrengt; 4 en doorzettingsvermogen,
karakter; en karakter, hoop.
Romeinen 8:25 Maar als we hopen op wat we niet zien,
wachten we er vol verlangen op, volhardend.
Romeinen 12:12 zich verheugend in de hoop, geduldig in
verdrukking, en standvastig in gebed
Jakobus 1:3 wetende dat het testen van je geloof tot
geduld leidt. 4 Maar laat geduld zijn perfecte uitwerking
hebben, opdat je perfect en compleet moogt zijn, zonder
tekortkoming.

Hij wil ons echt transformeren:

Romeinen 12:1 Ik smeek u dan, broeders, door de genade
van Elohim, dat u uw lichamen aanbiedt als een levend
offer, heilig, aanvaardbaar voor Elohim, wat uw redelijke
dienst is. 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld,
maar wordt getransformeerd door de vernieuwing van uw
geest, zodat u kunt bewijzen wat de goede en
aanvaardbare en volmaakte wil van Elohim is.

Samengevat; in Parashat Vayeshev hebben we kennis
gemaakt met het beproeven van twee individuen, Jozef
en Jehoeda. Deze twee broers karakteriseren samen de
"generaties van Ya'acov", de toekomstige familie van
Israël. Ze vormen twee draden die samen zijn geweven,
heel de weg tot aan de verlossing. Het bijeen brengen
van heel Israël, is een van de meest gesproken
profetieën in de Hebreeuwse Geschriften.

And of course the ultimate One who was "broken",
suffered... this also resulted in blessings:

Isaiah 53:10 Yet it pleased יהוה to bruise Him; He
has put Him to grief. When You make His soul an
offering for sin, He shall see His seed, He shall
prolong His days, And the pleasure of יהוה shall
prosper in His hand.

So...where are we individually today? Are you in the
midst of "brokenness"? Are you ready and waiting
to be "remembered", knowing the great promises He
has made but you're not yet living within them yet?
Jeremiah, the great prophet who lived a lifetime
immersed in suffering and grief, wrote these words:

Lamentations 3:31 For Adonai will not cast off
forever. 32 Though He causes grief, Yet He will show
compassion according to the multitude of His
mercies.

There are so many verses on being patient through
personal tribulation. Just a few:

Romans 5:3 And not only that, but we also glory in
tribulations, knowing that tribulation produces
perseverance; 4 and perseverance, character; and
character, hope.
Romans 8:25 But if we hope for what we do not see,
we eagerly wait for it with perseverance.
Romans 12:12 rejoicing in hope, patient in
tribulation, continuing steadfastly in prayer
James 1:3 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.

He really wants to transform us:

Romans 12:1 I beseech you therefore, brethren, by
the mercies of Elohim, that you present your bodies a
living sacrifice, holy, acceptable to Elohim, which is
your reasonable service. 2 And do not be conformed
to this world, but be transformed by the renewing of
your mind, that you may prove what is that good and
acceptable and perfect will of Elohim.

To sum up, in Parashat Vayeshev, we have been
introduced to the trials of two individuals, Yosef and
Yehudah. These two brothers together characterize
the "generations of Ya'acov," the future family of
Israel. They form two threads that are woven
together, all the way to the Redemption. The
regathering of all of Israel, is one of the most spoken
of prophecies in the Hebrew Scriptures.



6

Zechariah 10:6 "I will strengthen the house of
Yehudah, And I will save the house of Yosef. I will
bring them back, Because I have mercy on them.
They shall be as though I had not cast them aside;
For I am יהוה their Elohim, And I will hear them.

And the promise all of Israel is still waiting for...when
the brothers, Yehudah and Yosef will be as "one":

Jeremiah 32:37 'Behold, I will gather them out of all
countries where I have driven them in My anger, in
My fury, and in great wrath; I will bring them back to
this place, and I will cause them to dwell safely. 38
'They shall be My people, and I will be their Elohim;
39 'then I will give them one heart and one way, that
they may fear Me forever, for the good of them and
their children after them. … 42 " For thus says :יהוה
'Just as I have brought all this great calamity on this
people, so I will bring on them all the good that I
have promised them.

Brokenness precedes the regathering and the
restoration of Yehudah and Yosef into one family with
"one heart" and "one way". We will continue to learn
more about Yosef and Yehudah in the coming weeks.

Romans 15:4 For everything that was written in the
past was written to teach us, so that through
endurance and the encouragement of the Scriptures
we might have hope. 5 May Elohim who gives
endurance and encouragement give you a spirit of
unity among yourselves as you follow Messiah
Yeshua
Psalm 133:1 A Song of Ascents. Of David. Behold,
how good and how pleasant it is for brothers to dwell
together in unity!

Next Tuesday evening begins the start of Hanukkah.
The Maccabeats sing a song that is not only
entertaining, but can even teach you some history -

Maccabeats song for Hanukkah.

Shabbat Shalom and let your light shine through
this season!
Ardelle

Zacharia 10:6 "Ik zal het huis van Jehoeda sterken, en ik
zal het huis van Jozef redden. Ik zal hen terugbrengen,
omdat Ik erbarmen met hen heb. Zij zullen zijn alsof Ik
hen niet verstoten heb; want Ik ben de HEERE hun
Elohim, en ik zal naar ze horen.

En de belofte waar heel Israël nog op wacht ... wanneer
de broers Jehoeda en Jozef als "één" zullen zijn:

Jeremia 32:37 Zie, Ik zal ze vergaderen uit alle landen,
waarheen Ik hen verdreven heb in Mijn toorn, in Mijn
grimmigheid, en in grote verbolgenheid; Ik zal ze
terugbrengen naar deze plek en Ik zal ze veilig laten
wonen. 38 Zij zullen Mijn volk zijn en Ik zal hun Elohim
zijn; 39 dan zal Ik hun één hart en één weg geven, opdat
zij voor eeuwig Mij zullen vrezen, voor het welzijn van
hen en hun kinderen na hen. … 42 Want zo zegt de
HEERE: "Zoals Ik al deze grote rampspoed over dit volk
heb gebracht, zo zal Ik over hen al het goede brengen dat
Ik hun beloofd heb.

Gebrokenheid gaat vooraf aan het verzamelen en het
herstel van Jehoeda en Jozef tot één familie met "één
hart" en "één weg". We zullen de komende weken meer
over Jozef en Jehoeda leren.

Romeinen 15:4 Want alles wat in het verleden is
geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, zodat
we door uithoudingsvermogen en de aanmoediging van
de Schriften hoop kunnen hebben. 5 Moge Elohim, die
uithoudingsvermogen en bemoediging geeft, je een
geest van eenheid onder elkaar geven terwijl je Messias
Yeshua volgt
Psalm 133:1 Een lied van opgangen. Van David. Zie hoe
goed en hoe aangenaam het voor broeders is om samen
in eenheid te wonen!

Aanstaande dinsdagavond begint de start van
Chanukkah. De Maccabeats zingen een lied dat niet
alleen vermakelijk is, maar dat je zelfs wat geschiedenis
kan leren - Maccabeats song for Hanukkah.

Shabbat Shalom en laat je licht in deze
tijd schijnen!
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