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Shalom!

A quote from Mr. William Bullock
(https://www.regionschristiancenter.org/) on
commentary Vayetze - "Every journey in life
begins with a critical departure." Mr. Bullock goes
on to define a 'critical departure' as leaving that
which is familiar and comfortable and stepping
out into a place where the ordinary schedules and
routines of life have to be abandoned in order to
deal with a new set of physical, emotional, and
spiritual challenges. A critical departure involves
significant risk and requires major adjustments to
the way one looks at, thinks about, and engages
with the world. It means leaving something
behind - at least temporarily - to go where He has
called us to go. We are led on this journey by an
invisible, Divine Hand. If we settle for where we
are when YHWH would have us go somewhere
else, we deprive our lives of meaning and of
following His perfect will. Yet the act of leaving
will deter many because it is usually accompanied
by a range of emotions - from apprehension to
terror.

Moshe's critical departure began in
Shemot/Exodus 1; Israel's in Shemot 14. Ya'acov's
journey begins with such a critical departure from
Be'ersheva. His destination is Charan/Haran, which
is of course the very same village from which both
his grandfather Avraham and his mother Rivkah
had begun their journeys to a new life in the land
of Cana'an. Avraham and Rivkah took two steps
forward; Ya'acov starts his season as the main
player on Torah's stage with one step back. He will
spend the next 20 years or so in the crucible of
exile - where YHWH will try him as silver and refine
him as gold. Ya'acov will be called back to the
Land, but on the way will go through a series of life
threatening and destiny shaping encounters,
including the receiving of a new name - Yisrael.

Proverbs 17:3 The refining pot is for silver and the
furnace for gold, But YHWH tests the hearts.

Yes, life will not be easy for Ya'acov in exile, but
his experiences will be perfectly arranged so
that YHWH will be able to remove many of his
impurities before He sends him back to the
Land. Mr. Bullock points out - "The crucible of
exile will be an experience many, many of us,
his descendants will share."

We can learn from Ya'acov's life in exile
(exile is defined as wherever you live outside
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Een citaat van de heer William Bullock
(https://www.regionschristiancenter.org/) uit de
commentaar Vayetze - "Elke reis in het leven begint met
een kritiek vertrek." De heer Bullock gaat verder met een
'kritiek vertrek' te definiëren als het verlaten van dat wat
vertrouwd en comfortabel is en z’n voet te zetten in een
plaats waar de gewone schema's en routines van het leven
verlaten moeten worden om met een nieuwe reeks van
fysieke, emotionele en spirituele uitdagingen om te gaan.
Een kritiek vertrek brengt aanzienlijke risico’s met zich en
vereist grote aanpassingen aan de manier waarop men er
naar kijkt, er over denkt, en zich met de wereld bezig
houdt. Het betekent iets achterlaten – in ieder geval
tijdelijk – om te gaan waar Hij ons heeft geroepen om te
gaan. We worden op deze reis door een onzichtbare,
Goddelijke Hand geleid. Als we genoegen nemen met
waar we staan terwijl YHWH wil dat wij ergens anders
naartoe gaan, ontnemen we ons leven van betekenis en
van het volgen van Zijn volmaakte wil. Toch zal de
handeling van het vertrek velen afschrikken omdat het
meestal gepaard gaat met een scala van emoties, gaande
van angst tot verschrikking.

Moshe’s kritieke vertrek begon in Shemot/Exodus 1; dat
van Israël in Shemot 14. Ya'acov’s reis begint met zo'n
kritieke vertrek uit Be'ersheva. Zijn bestemming is
Charan/Haran, dat is natuurlijk hetzelfde dorp van waaruit
zowel zijn grootvader Abraham als zijn moeder Rivkah hun
reizen naar een nieuw leven in het land van Cana'an
waren begonnen. Avraham en Rivkah deden twee stappen
vooruit; Ya'acov begint zijn toegemeten tijd als de
belangrijkste speler op het Tora-podium met een stap
achteruit. Hij zal de komende zowat 20 jaar doorbrengen
in de smeltkroes van de ballingschap – waarin YHWH hem
zal beproeven als zilver en hem als goud verfijnen. Ya'acov
zal teruggeroepen worden naar het Land, maar onderweg
gaan door een reeks van levensbedreigende en aan de
bestemming vorm gevende ontmoetingen, met inbegrip
van het krijgen van een nieuwe naam – Yisrael.

Spreuken 17:3 De smeltkroes is voor het zilver en de
oven voor het goud, maar YHWH toetst de harten.

Ja, het leven zal niet makkelijk zijn voor Ya'acov in
ballingschap, maar zijn ervaringen zullen perfect worden
geregeld zodat YHWH in staat zal zijn om veel van zijn
onzuiverheden te verwijderen voordat Hij hem terug
naar het Land stuurt. De heer Bullock wijst erop dat –
"De smeltkroes van verbanning een ervaring zal zijn die
vele, vele van ons, zijn nakomelingen, zullen delen."

We kunnen leren van het leven Ya'acov in ballingschap
(ballingschap wordt gedefinieerd als eender waar je maar
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of the covenant Land). We can learn how to
not only survive but actually prosper and
fulfill the purpose the Almighty has for us in
each of our locations....until He calls for us to
come home.

Following the pattern set by our Patriarch Ya'akov,
the spirit (Hebrew, neshamah - i.e. that which has
been breathed into man by the Creator) of every
person must confront the challenge of physical
existence. Departure by departure, as each person
matures, establishes and follows a vocation, as he
takes a spouse, as he builds a home, and as he raises
a family, he is faced with the seemingly impossible
challenge of creating and maintaining an
environment where the neshamah is nurtured,
where Godly values are expressed, and where the
commandments of God are given meaning, effect,
and real-life application.

Through Ya'acov's personal encounters with the
Elohim of Yisrael and through those God-ordained
life experiences, Ya'acov will be molded into a man
who will totally and wholeheartedly trust the Holy
One's Words and Promises. Ya'acov is a son of the
covenant. That means that he (and his sons and
daughters who are also of the covenant) will never
be forsaken, abandoned, or alone. For this is the
promise:

Psalm 121:4 Behold, He who keeps Israel Shall neither
slumber nor sleep. 5 YHWH is your keeper; YHWH is
your shade at your right hand. 6 The sun shall not strike
you by day, Nor the moon by night. 7 YHWH shall
preserve you from all evil; He shall preserve your soul. 8
YHWH shall preserve your going out and your coming in
From this time forth, and even forevermore.

Mr. Bullock writes:

Ya'acov's 'departure' scene will be an experience
which will foreshadow both the exodus from Egypt
and the final return of the remnant of the Holy One's
people from the present Diaspora.

Thus the study of Ya'acov's life is important in order
to learn to navigate through the challenges of exile.
Charan was Laban's world. It was the place of
worldly influence and deception. This is where most
of us live now. What we need is to long to
reconnect with the Land of Blessing and Promise!

Shabbat Shalom!
Ardelle

woont buiten het Verbondsland). We kunnen leren om
niet alleen maar te overleven, maar eigenlijk succes te
boeken en te voldoen aan het doel dat de Almachtige voor
ons heeft in elk van onze locaties .... totdat Hij ons roept
om thuis te komen.

Afgaande op het patroon dat door onze patriarch Ya'akov
neergezet is, moet de geest (Hebreeuws, neshamah –
d.w.z. datgene dat in de mens door de Schepper is
ingeblazen) in ieder mens de uitdaging aangaan van het
fysieke bestaan. Vertrek na vertrek, naarmate ieder mens
volwassen wordt, een roeping vaststelt en die volgt; als hij
een partner neemt, als hij een huis bouwt, en als hij een
gezin sticht, wordt hij met de schijnbaar onmogelijke
uitdaging geconfronteerd van het creëren en
onderhouden van een omgeving waar de neshamah
wordt gevoed, waar de Goddelijke waarden worden
uitgedrukt, en waar de geboden van God betekenisvol,
effectief en levenspraktijk worden.

Door Ya'acov’s persoonlijke ontmoetingen met de
Elohim van Yisrael en door die door God beschikte
levenservaringen, zal Ya'acov worden gevormd tot een
man die volledig en van harte zal vertrouwen op
Woorden en Beloften van de Heilige. Ya'acov is een
zoon van het verbond. Dat betekent dat hij (en zijn
zonen en dochters die ook van het verbond zijn) nooit
verlaten zal worden, of alleen komen te staan. Want
dit is de belofte:

Psalm 121:4 Zie, nooit sluimert, nooit slaapt hij die over
Israël waakt. 5 Het is de Ene die over je waakt, de Ene is
je schaduw aan je rechterhand. 6 Overdag zal de zon je
niet steken, noch de maan in de nacht. 7 De Ene zal over
je waken voor alle kwaad, hij zal waken over je ziel. 8 De
Ene waakt over je gaan en je komen, van nu af en tot in
eeuwigheid. (Naardense)

Dhr. Bullock schrijft:

Ya'acov's 'vertrek' scene zal een ervaring zijn die zowel
de uittocht uit Egypte als de definitieve terugkeer van
het overblijfsel van het volk van de Heilige uit de huidige
diaspora voorafschaduwt.

De studie van Ya'akov’s leven is belangrijk om te leren
navigeren doorheen de uitdagingen van de ballingschap.
Charan was de wereld van Laban. Het was de plaats van
de wereldse invloed en misleiding. Dit is waar de meesten
van ons nu leven. Wat we nodig hebben is te verlangen
om aan te sluiten bij het Land van Zegen en Belofe!

Shabbat Shalom!
Ardelle


