“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: Vajera – Doe de werken van Abraham
Welkom bij een nieuwe aflevering van Punten bij de Parasja—korte gedachten bij het wekelijkse Torah
gedeelte.
De Parasja van deze week heet Vajera, dat is Hebreeuws voor “En Hij verscheen”. De Parasja gaat van
Genesis 18:1 tot Genesis 22:24.
Deze Parasja vertelt het verhaal waarin Abraham drie gasten op bezoek krijgt. Ook lezen we over de
onderhandeling van Abraham met God over het lot van Sodom en Gomorra (Genesis 18).
We lezen ook over de twee bezoekers van Lot en over de vernietiging van Sodom en Gomorra (Genesis
19).
Abraham reist naar Gerar en probeert opnieuw om zijn vrouw Sara door te laten gaan voor zijn zuster
(Genesis 20).
Daarna lezen we het verhaal over de geboorte van Izaäk en het wegsturen van Hagar en Ismael (Genesis
21).
De Parasja sluit af met het krachtige verhaal over de binding van Izaäk (Genesis 22).
Er is veel te zeggen over dit Torah gedeelte. Vandaag leggen we een gedachte voor over het belang van
gastvrijheid.
Hebreeën 13:2
Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen
onderdak geboden.
Toen Abraham in Genesis 18:1-7 bezoek kreeg van drie gasten, rende hij letterlijk voor ze om hen
vriendelijkheid en gastvrijheid te betonen. Er staat “hij liep hun snel uit de ingang van de tent
tegemoet”. Hij drong er bij hen op aan dat ze zouden rusten en dat hun voeten werden gewassen en hij

haastte zich om een maaltijd voor hen te bereiden. Als je dat gedeelte leest, dan proef je de gedrevenheid
in de houding en het gedrag van Abraham. Hij wilde oprecht dat zijn gasten zich welkom en verzorgd
zouden voelen.
Als we denken aan Abraham, dan zien we hem vaak als een man met een groot geloof. Er wordt
uitgebreid over hem gesproken in Hebreeën 11, ook wel de “lijst met geloofsgetuigen” genoemd. Maar
naast het feit dat we naar hem kunnen opkijken vanwege zijn geloof, is hij ook een rolmodel in de
manier waarop hij gastvrijheid betoonde aan anderen. Gastvrijheid is een uitdrukking van liefde voor
onze naaste, en dat is het op een na grootste gebod volgens onze Messias. En inderdaad zei Jesjoea dat
als wij Abrahams kinderen zijn in het geloof, we de werken van Abraham moeten doen (Johannes 8:39).
Kun jij je voorstellen wat voor impact het lichaam van Messias zou hebben op deze wereld als wij
gastvrijheid net zoveel waarde zouden toekennen als Abraham? Wij zijn geroepen om een licht te zijn
voor deze gebroken wereld die het zo wanhopig nodig heeft om de aanraking van God te ervaren. Een
van de manieren waarop wij het licht van Messias kunnen laten schijnen, is door gastvrijheid. Soms
heeft de meest simpele daad van vriendelijkheid de grootste impact in het brengen van genezing en
leven aan de mensen om je heen.
Dus hoe vaak nodig jij mensen uit in je huis op de Sjabbat? Hoe vaak kijk jij op welke manier je mensen
kunt dienen? Hoe vaak doen we er extra moeite voor dat mensen zich geliefd en van waarde voelen?
Hoe vaak neem jij echt de tijd om naar mensen te luisteren en hun verhalen te horen terwijl je ze troost
en vriendschap aanbiedt?
We denken dat we wel kunnen stellen dat wij, als gelovigen, dat lang niet vaak genoeg doen.
Laat de cultuur van tegenwoordig, waarin het draait om ‘ik’ niet van invloed zijn op jouw houding als
discipel van Jesjoea. Het is de hoogste tijd dat wij als gelovigen weer gastvrij zijn. We moeten terug
naar echt houden van onze naaste als van onszelf. Die liefde laten we zien door daden van
vriendelijkheid. Als wij kinderen van Abraham zijn, dan moeten we de werken van Abraham doen, door
niet alleen aan God te laten zien dat we van Hem houden, maar ook aan onze naasten.
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#

