
Joods Messiaanse Gemeente 'Beit Nitzachon'

Parashat:   וירא   –     Wajera –   En Hij verscheen  
' Alleen HaShem kan beloften vervullen'

Parashat Shevoea – Wekelijkse Schriftlezing

Torah: Bereshit/Genesis 18:1-22:24
Haftarah: Melachim beth/2 Koningen 4:1-37
B'rit haChadashah: Ja'akov/Jacobus 2:14 – 24

'' Toen vertrok Abrāhām van het land van de Kaldāïs, kwam en ging wonen in ārān. Nadat zijn vader ʾ Ḥ
daar was gestorven, liet Eloha hem verhuizen en in dit land wonen waar u vandaag woont. Maar hij gaf hem
er geen erfenis in, zelfs geen stap. Toch beloofde hij, dat hij het aan hem en zijn nazaten als een erfenis zou 
geven, terwijl hij geen zoon had. En Eloha sprak met hem en zei tegen hem: 'Jouw zaad zal kolonist in een 
ander land zijn. Zij zullen het onderwerpen en het vierhonderd jaar slecht behandelen. Het volk dat ze in 
slavernij dienen zal ik oordelen'. Eloha zei: 'Na deze dingen zullen ze uitgaan en mij in dit gebied dienen'. 
Aan hem werd het verbond van de besnijdenis gegeven, waarna hij Ís āq verwekte en hem op de achtste dagʾ ḥ
besneed.'' (Ebraje/Hebreeën 7:4-8 – Aramees)  

1. Inleiding

Avraham avinoe kreeg bezoek van HaShem toen hij na zijn besnijdenis aan het herstellen 
was voor zijn tent. Avraham erkende direct dat de drie mannen die bij hem op bezoek 
kwamen door HaShem gezonden waren. Avraham nodigde deze mannen uit om maaltijd 
met hen te hebben, Hij wist dat het bezoek niet zonder reden was. Waarom verscheen 
HaShem in de vorm van drie? In Talmoed Bavli staat het volgende: 

'' Één om Sarah te berichten (dat zij een zoon ter wereld zou brengen), en één om Sedom te verwoesten, en 
één om Avraham te genezen; want een engel vervuld nooit twee zendingen tegelijkertijd. '' (Talmoed Bavli 
– Metsi'a 86b)

Tijdens de gesprekken tussen Avraham en de drie engelen wordt er gesproken in de vorm 
van zij zeiden, zei aten enz. Maar toen de Sarah te horen kreeg dat zij baren zou zei Hij: 'Het 
volgend jaar, rond deze tijd, kom Ik bij u terug, en dan zal Sarah, uw vrouw, een zoon hebben.' 
(Bereshit /Genesis 18:10). HaShem spreekt op dat moment duidelijk door één van de 
mannen heen, om duidelijk te maken dat Hij Zijn belofte ging vervullen. De 3 uitingen van
Hashem' belofte, oordeel en genezing' werden door één bezoek aan Avraham geopen - 
baard. Het is bijzonder dat na de besnijdenis de roeping van Avraham meer gestalte krijgt 
en tot zijn doel lijkt te komen. De Zohar vertelt ons het volgende:

'' De woorden'' verschenen aan hem'' worden uitgelegd, Rabbi Aba zei voordat Avraham was besneden, 
was hij geblokkeerd voor het ontvangen van de bovennatuurlijke lichten. Snel nadat hij was besneden, 
verscheen alles aan hem, inclusief alle lichten, nadat zijn bedekking was verwijderd. En de Shechina ruste op
hem in volle perfectie, zoals het eigenlijk zou moeten zijn. '' (De Zohar - Wajera 13)

De besnijdenis krijgt op deze wijze een diepere betekenis. Door de besnijdenis snijden wij 
niet enkel een verbond met HaShem, we verbinden ons ook opnieuw aan Hem. 
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De besnijdenis is het eeuwige zichtbare teken die HaShem aan ons gaf. Het is het teken dat
wij rechtvaardig Zijn en het is evenzo een teken dat wij wandelen in het licht. 

'' En dit is de boodschap die we van hem hebben gehoord wat we jullie verkondigen; dat Eloha licht is en dat 
er geheel en al geen duisternis in hem is. Als we zeggen dat onze deelname met hem is, terwijl we in 
duisternis lopen, liegen we en volgen we niet de waarheid. Maar als we in het licht lopen zoals hij in het licht
is, zullen we een deelname met elkaar hebben en het bloed van zijn Zoon Yeshua , reinigt ons van al onze ʿ
zonden.'' (Jochanan alef/1 Johannes 1:5-7 – Aramees)

2. Het teken in het vlees

Na de besnijdenis van Avraham zien wij de volgende tekenen in het leven van Avraham 
gebeuren. Al deze gebeurtenissen houden verband met zijn besnijdenis van vlees en hart.

Een jaar na het bezoek van HaShem ontving Avraham een zoon (Ber 18:10)

Lot werdt gespaard terwille van Avraham (Ber 19:30)

Door zijn gebed ontving men genezing (Ber 20: 7 & 17)

Uit zijn kinderen zullen grote volkeren komen ( Ber 12:1-3, 21:20, 22:15-18)

Door de binding van Jitschak wordt Avraham als volledig te vertrouwen verklaard. (Ber 
22:12). Door de binding van Jitschak zien wij de voorzegging van Yeshua de Mashiach 
'ben Joseef' – vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt: ' Op de berg van HaShem
zal erin voorzien worden.' (Ber 22:14)

De besnijdenis van de voorhuid van Avraham was een gevolg van zijn rechtvaardige 
wandel en geloof. Avraham was niet enkel van vlees besneden maar ook van hart. 
In D'warim staat er het volgende beschreven, de besnijdenis gaat om de besnijdenis van 
het hart!

''HaShem Eloheicha zal uw hart en dat van uw nakomelingen besnijden, zodat u Hem zult 
beminnen met heel uw hart en heel uw ziel en daardoor het leven zult bezitten.'' 
(D'warim/Deuteronomium 30:6`) 

Richard Elliott Friedman geeft commentaar op D'warim 30:6 hij zegt het volgende:

''Elohim zal je hart besnijden, Eerder, geeft Moshe instructies om zelf hun hart te besnijden (zie 
D'warim 10:16 en het commentaar daarop), maar nu spreekt hij over Elohim die het hart voor hun besnijd. 
Het verschil is dat hij nu spreekt over een toekomstige gebeurtenis: (dit gaat over ) de mensen die het 
verbond geschonden hebben, en geleden hebben onder de vloeken, en hun rug naar Elohim hebben gekeerd; en
Elohim, reageert hierop door ze terug te brengen en hun harten te besnijden. Hierdoor zullen zij in staat zijn
om de  G-dheid lief te hebben met heel hun hart en ziel – dit had Moshe hun eerder geboden om te doen.  De 
goddelijke – menselijke relatie wordt dan wederzijds. Mensen zijn eraan gewend de ervaring te hebben weg 
te zijn van hun Elohim, en op hun eigen te zijn. En op dat moment , meer ervaring, meer begrip komen tot 
uiting en het zal groeien, mensen zullen opnieuw naar Elohim kijken. En dan zal de nieuwe ontmoeting met 
het goddelijke hun transformeren.''  (Commentaar op de Torah, Richard Elliott Friedman, pag 658)

Parashat: וירא – Wajera                                   2



Joods Messiaanse Gemeente 'Beit Nitzachon'

Het besnijden van het hart heeft een groot gevolg volgens het commentaar van Richard 
Elliot Friedman. Door de besnijdenis van het hart kunnen wij de g-ddelijke relatie tussen 
ons en HaShem herstellen. Toen Avraham de drie mannen zag aankomen erkende Hij 
direct dat dit een verschijning van HaShem was. 

''Eens verscheen HaShem aan Avraham bij de eik van Mamre, toen Avraham op het heetst van de dag bij de 
ingang van zijn tent zat. Hij sloeg zijn ogen op en zag plotseling drie mannen voor zich staan. Meteen liep 
hij van de ingang van zijn tent naar hen toe; hij boog diep en zei: ‘Indien ik genade heb gevonden in uw 
ogen, (Adoni) mijn Heer, ga dan niet aan uw dienaar voorbij. Ik zal water laten halen; was uw voeten en 
rust hier onder de boom. Nu u bij uw dienaar bent zal ik een stuk brood voor u halen om u te sterken voor 
uw verdere reis.’ Ze zeiden: ‘Doe dat. Heel graag.'' (Bereshit/Genesis 18:1-5)

ְרָצה חו ָאֽ is de hebreeuwse term die gebruikt wordt voor het buigen (Wajistahoe aretzah) ֖וׁיְש֖תח
van Avraham. Letterlijk betekent dit dat Avraham met zijn neus naar de grond ging. שָחָה 
(sachnah) is de wortel van Wajistahoe en betekent aanbidden. Het buigen van Avraham 
was een vorm van aanbidding, en hiermee erkende hij de drie mannen als Elohim. 
De profeten voorzeggen het moment dat de b'nee Jisraeel van hart besneden worden.

י  שָלֶכ֙ם ְוָנ֖תׁת֤ ב ָחָדׁ ה לב  ו֖ח ָחָדָשח י ֶאת־ְורח ֹרׁת֜ ם ֖וָהׁס֨ ן ְבׁקְרְבֶכ֑ ֶב֙ן ֶאתב  ב ָהֶא֙ ֤ י ָלֶכחם לב ם ְוָנ֖תׁתח ר ׁמְב֖שְרֶכׁ ב ָבָשֽ ח לב
"Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit

uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven" 
(Jechezkeel/Ezechiël 36:26) 

יׁתי  ָנה ְוָהׁי֤ ם ֶאְכָתֶב֑ ם ְו֖על־ׁלָבח וָרׁת֙י ְבׁקְרָבׁ ׁתי ֶאת־ֹתֽ ה ָנ֖ת֤ ֙ם ְנָאם־ְיהָוׁ ים ָההב י ֖הָיׁמ֤ ֨ םלָהֶם֖֙אָחרב י ְלָעֽ ְהיו־ׁלח ָמה ׁיֽ ח ים ְוהב אלׁהׁ ֽ  לב
"Ik zal Mijn Torah in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven,  Ik zal hun tot een Elohim

zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn" (Jeremijahoe/Jeremia 31:33)

De b'rit hachadasha beschrijft het moment dat Elohim zijn volk zelf van hart besnijd. Na 
de besnijdenis van Avraham ruste de Shechina (Roeach haKodesh/Heilige Geest) ten volle
op hem, zoals dit eigenlijk zou moeten. 

''Vanuit het niets was er een geluid aan de hemel als het geluid van een machtige wind en het hele huis 
waarin ze zaten, raakte ermee gevuld. En ze zagen tongen als vuur die zich boven elk van hen verdeelden en 
bleven. Allen raakten vervuld met de Roeach haKodesh wat werd gevolgd door spreken in diverse talen, zoals
de Roeach het hen gaf te spreken.'' (Mifalot haShilichim/ Handelingen der Apostelen 2:2-4)

De bezegeling van ons hart is de Roeach haKodesh. Door deze bezegeling kunnen wij tot 
HaShem naderen en Hij nadert tot ons. Het element van emoenah/geloof heeft de 
werken/daden van Avraham geheiligd. Zijn besnijdenis was een daad uit geloof! 
HaShem gaf de opdracht en Avraham voerde het uit. 

''Avraham is geweest een grote vader van menigte der volken, en daar is niemand gevonden hem gelijk in 
zijn heerlijkheid, welke de Torah des Allerhoogsten bewaard heeft, en met hem in een verbond geweest is. In 
zijn vlees heeft HaShem het verbond opgericht, en in de verzoeking werd hij getrouw bevonden. Daarom 
inheeft hij hem met een eed beloofd, dat hij de vol ken zou zegenen in zijn zaad; En hem zou 
vermenigvuldigen gelijk het stof der aarde; en dat zij een erfdeel zouden bezitten van de ene zee tot aan de 
andere, en van de rivier tot aan het uiterste der aarde. En alzo heeft hij ook in Jitzchak gesteld, om Avraham, 
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zijns vaders wil, de zegen aller mensen, en het verbond, en heeft het doen rusten op het hoofd van Ja'akov.'' 
(Yeshua ben Sirach 44:19-22) 

Door Avraham werd het verbond gevestigd via de besnijdenis. Door zijn nageslacht 
(vlees) moest het verbond voortgezet worden. Zijn vlees zou de ֖מָשׁ֫יח 'Mashiach' 
voorbrengen die alle harten van de mensen zou besnijden. Door de besnijdenis van ons 
hart vinden wij de weg terug naar de ware Elohim. De basis van deze besnijdenis is 
Emoenah (geloof).

"Het geloof van Abrāhām werd hem als rechtvaardigheid gerekend."ʾ
 Hoe werd het hem dan gerekend? In besnijdenis of in onbesnedenheid? Het was niet toen hij besneden was, 
maar onbesneden. Want hij droeg de besnijdenis tot een teken, en het zegel van rechtvaardigheid door zijn 
geloof toen hij onbesneden was, zodat hij de vader van allen zou zijn die geloven maar toch onbesneden zijn, 
en het hun ook tot rechtvaardigheid zal worden gerekend. En hij is de vader van de besnijdenis; niet alleen 
voor degenen die besneden zijn, maar ook voor degenen die de voetstappen van geloof van onbesnedenheid 
van onze vader Abrāhām volgen. Want het was niet door de Torah dat de belofte tot Abrāhām en zijn ʾ ʾ
nageslacht kwam, dat hij de erfgenaam van de wereld zou worden, maar door de rechtvaardigheid van zijn 
geloof.'' (Romeije/Romeinen 4:9b -13 – Aramees)

Jitzchak krijgt in Bereshit hst 26 instructies van HaShem om niet verder te trekken naar 
Egypte. Hij moet blijven in de stad Gerrar, als Jitzchak zou gehoorzamen zal hem dezelfde
zegen als Avraham toevallen. HaShem verklaard – 'omdat Avraham geluisterd heeft en 
zich aan Mijn woorden gehouden heeft wordt de gehele aarde gezegend'.

''Ik zal uw nakomelingen talrijk maken als de sterren aan de hemel, en aan uw nageslacht zal Ik heel dit 
gebied schenken. Door uw nakomelingen zal zegen komen over alle volken van de aarde, omdat Avraham 
geluisterd heeft naar mijn woord en zich heeft gehouden aan wat Ik hem voorhield: aan mijn geboden, 
verordeningen en wetten.'' (Bereshit/Genesis 26:4-5)

Yeshua zelf verklaard dat geloof en gehoorzaamheid aan Zijn geboden een teken zijn van 
liefde voor hem en de Vader. Vanuit die liefde wil Hij zich bekent maken aan de mens net 
zoals hij dit bij Avraham heeft gedaan bij de eiken van Marmee. 

''Degene die mijn geboden heeft en ze houdt, heeft me lief. Wie mij liefheeft zal worden liefgehad door mijn 
Vader en ik zal hem liefhebben en mijzelf aan hem kenbaar maken."
Yihúdā (niet die van Skaryú ā) zei tegen hem: "Mijn Meester, wat betekent het dat u zich aan ons kenbaar ṭ
zult maken, maar niet aan de wereld?" Yeshua  antwoordde en zei tegen hem: "Wie mij liefheeft, behoudt ʿ
mijn woord en mijn Vader zal hem liefhebben. We zullen naar hem toe komen en we zullen een woning bij 
hem maken.'' (Jochanan/Johannes 14: 21-23)

3. Voordat Avraham er was, was Ik er

'' Je moet weten dat de ziel van de hemelse heerlijkheid voor geen enkel levend wezen in deze wereld waardig 
was om te geven. Echter de Koning Mashiach zal deze ontvangen: het is in overéénstemming over hem 
gezegd. Hij zal hoog en verheven zijn (Jes 52:13), ect, of zoals onze Rabbis zeggen. Hij zal groter   als     
Avraham   zijn     en meer bijzonder dan Adam.'' ( Rabbi Hajjim Vital – Sefer Hagilgulim)   
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Yeshua is voortgekomen uit het zaad van Avraham. Zijn zaad was pas vruchtbaar na zijn 
besnijdenis. Mashiach zelf openbaarde zich aan Avraham die onder de eikenboom in 
Marmee na zijn besnijdenis aan het herstellen was. Yeshua spreekt zich uit en zegt; 
Avraham verheugde zich in de dag van mijn komst!

''Bent u groter dan onze vader Abrāhām, die is gestorven, of [bent u groter] dan de profeten, die zijn ʾ
gestorven? Wie denkt dat u bent?"Yeshua zei tegen hen: "Als ik mijzelf eer, is mijn eer niets. Het is mijn 
Vader die mij eert, van wie u zegt: 'Hij is onze Eloha'. En u kent hem niet, maar ik ken hem. Maar als ik zou
zeggen: 'ik ken hem niet', zou ik een leugenaar zijn zoals u, maar ik ken hem en ik gehoorzaam zijn woord. 
Uw vader Abrāhām heeft ernaar verlangd mijn dag te zien. ʾ Hij zag hem en was verheugd."Maar de Joden 
zeiden hem: "U bent nog geen vijftig jaar oud, maar u hebt Abrāhām gezien?" Yeshua  zei tegen hen: "De ʾ ʿ
waarheid: ik zeg u dat voor Abrāhām was, ik was. Toen pakten ze stenen om hem te stenigen. Maar Yeshua ʾ
verborg zich, vertrok uit de tempel, ging tussen hen door en verliet hen.'' (Jochanan/Johannes 8:53-59 – 
Aramees)

De Zohar leert ons het volgende aangaande het zaad van Avraham: 

'' Duidelijk, voordat hij (Avraham) was besneden, verlangde de Heilige Gezegend is Hij, er niet naar om 
heilig zaad uit hem te laten komen. Echter, zodra hij besneden was , kwam er direct een heilig zaad naar 
buiten. DIT ZAAD WAS JITZACK.'' (De Zohar –  Wajera 60)

De Brit haChadasha zegt over Avraham het volgende: 

''Aan hem werd het verbond van de besnijdenis gegeven, waarna hij Ís āq verwekte en hem op de ʾ ḥ
achtste dag besneed.'' (Ebraje/Hebreeën 7:8 – Aramees)  

Door het heilige zaad van Avraham werd de geboorte van Mashiach verzekerd. Yeshua is 
de kern van de vervulling van de belofte aan Avraham. 

'' Aan Abrāhām en zijn zaad werd de belofte [voor een koning] beloofd. Hij zei tegen hem niet: ʾ
"Aan jullie zaden", alsof het er velen waren, maar "aan jouw zaad" als tot één die de Meshicha is. 
Nu zeg ik dit: dat het verbond vroeger door Eloha in de Meshicha werd bevestigd. De Torah die van
vierhonderd dertig jaar later was, kan de belofte niet verwerpen of beëindigen.'' (Galataje/Galaten
3:16-17 – Aramees)

De binding van Jitzchak is een groot teken van HaShem! Avinoe Shebashemaijim zou zijn 
enig geboren zoon 'Yeshua' geven op de berg Moria. Zijn bloed reinigt van alle zonden. 
De plaats waar Jitzchak gebonden werd

ה ר ְיהָוחה יבָרֶאֽ ום ְב֖הח ר ֖הֹיׁ ה ָאֶש֙ר יבָאמב  וא ְיהָו ה ׀ ׁיְרֶא֑ ום ֖ההח ם־֖הָמֹקח ֽ ם שב א ֖אְבָרָהׁ ְקָרְ ֖וׁי
 ''Avraham noemde die plaats ‘HaShem ziet’; vandaar dat men nu nog zegt: ‘Op de berg van HaShem zal 
erin voorzien worden.''(Bereshit/Genesis 22:14)

Deze berg is staat heden ten dagen bekend als de tempelberg, de plaats waar ooit de 
Tempel stond. Jeroeshalaijim is gebouwd op zeven heuvels (waarvan Moria het centrum 
is) , op één van deze heuvels (ten noorden van de stad) heeft Yeshua zijn eeuwige offer 

Parashat: וירא – Wajera                                   5



Joods Messiaanse Gemeente 'Beit Nitzachon'

gegeven. Op de berg van HaShem heeft Elohim voorzien in het ultieme offer. 

''Wie op HaShem vertrouwt, staat als de Tsion, onwankelbaar vast als die berg; 
hij staat daar voor altijd. Bergen omringen Jeroeshalaijim, en Hashem omringt zijn volk 

van nu tot in eeuwigheid.'' (Tehillim/Psalmen 125:2-3)

Wij leven in de vervulling van het woord van HaShem. De bedekking die bij Avraham na 
zijn besnijdenis verwijderd was gaf hem volle toegang toe HaShem, door de Shechina die 
volop in hem leefde. Onze bedekking is verwijderd door de besnijdenis van ons hart, door 
het voltallige offer van Mashiach en de uitstorting van de Roeach haKodesh in ons. Leef in
de volheid, Yeshua is zijn naam!  Jij maakt het verschil, de Shechina is in ons, voor altijd. 

Shabbat Shalom –  ֖שָבת ָשלום
Rabbi Daniël Prins
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