“Dit document is een direct script van een studie die is bedoeld om via video te woorden getoond. In de video woorden
relevante tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond ter ondersteuning van de presentatie. Daarom kan het gebeuren dat
deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Ook kunnen er grammaticale fouten voorkomen
die niet acceptabel zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is
op onderstaand schriftelijke onderwijs.”

Punten bij de Parasja: Chajee Sara – Omgaan met verlies
Welkom bij een nieuwe aflevering van Punten bij de Parasja—korte gedachten bij het wekelijkse Torah
gedeelte.
De Parasja van deze week heet Chajee Sara, dat is Hebreeuws voor “Leven van Sara”. Het is de vijfde
lezing in de jaarlijkse Torahcyclus. De Parasja gaat van Genesis 23:1 to Genesis 25:18.
Deze Parasja vertelt over de dood en begrafenis van Sara, de vrouw van Abraham (Genesis 23).
Ook lezen we het verhaal over de dienstknecht van Abraham die op reis gaat op zoek naar een vrouw
voor Izaäk en we lezen over het huwelijk tussen Izaäk en Rebecca (Genesis 24).
De Parasja eindigt met de dood van Abraham (Genesis 25:1-18).
Er is veel te zeggen over dit Torah gedeelte. Vandaag leggen we een gedachte voor over hoe Abraham
omging met verlies.
Genesis 23:2
En Sara stierf in Kirjath-Arba – het tegenwoordige Hebron – in het land Kanaän. Abraham ging
de tent in om rouw te bedrijven over Sara en haar te bewenen.
Het leven van Abraham kende veel uitdagingen. Zijn geloofswandel begon met de roep van God om
alles dat hij kende achter zich te laten en op weg te gaan naar het land Kanaän. Vanaf die tijd kreeg hij te
maken met hongersnood, oorlog, conflicten en hartverscheurende geloofsproeven, waarbij zijn eigen
zoon was betrokken.
Abraham—iemand die heel veel heeft meegemaakt en in de Schrift wordt gezien als een man met een
groot geloof—werd ook geraakt door de dood. In de Schrift staat dat hij de dood van Sara beweende.
Het lijkt erop dat hoe sterk je geloof ook is, het verlies van een geliefde altijd ontzettend pijnlijk is.

Abraham was niet de enige man met een groot geloof die diep werd geraakt door de dood van een
geliefde. Zelfs onze Messias werd emotioneel geraakt door deze pijnlijke ervaring. In de Schrift staat dat
Jesjoea weende over de dood van Zijn vriend Lazarus:
Johannes 11:33-36
Toen Jezus (Jesjoea) haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen, zag huilen,
werd Hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En Hij zei: Waar hebt u
hem gelegd? Zij zeiden tegen Hem: Heere, kom het zien. Jezus (Jesjoea) weende. De Joden dan
zeiden: Zie, hoe lief Hij hem had!
Toen Jesjoea de pijn zag van iedereen die was betrokken bij de dood van Lazarus, was Hij diep geraakt,
zo erg dat hij zelfs moest huilen. Is het niet treffend dat onze Messias huilde met hen die huilden?
Het interessante is dat Jesjoea al wist dat Lazarus binnenkort zou worden opgewekt uit de dood. Als Hij
dat dan wist, waarom huilde Hij dan? In de Schrift staat dat de Messias onze pijn op zich neemt als Zijn
eigen pijn:
Jesaja 53:4a
Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen.
De dood is niet het einde voor hen die Jesjoea kennen. Net zoals Lazarus, zullen zij die ontslapen zijn
weer opstaan. Op een dag zal God de tranen van onze ogen wissen en zal de dood er niet meer zijn.
Maar in de tussentijd kun je troost vinden in het feit dat God jouw pijn begrijpt. In jouw moment van
verschrikkelijke pijn en hartzeer, huilt de Messias met je mee. Dus als je moet huilen, ga dan naar God
voor troost. En bedenk dat door de opstanding van Jesjoea, de dood voor eens en voor altijd is verslagen.
Bedankt voor het lezen van deze Punten bij de Parasja!
We bidden dat deze studie je tot zegen is geweest en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.
Sjalom!
Wil je meer weten over dit en andere onderwerpen, bezoek dan www.119ministries.nl
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries#

