
Joods Messiaanse Gemeente '' Beit Nitzachon''

Parashat: ויצא  – Wajetsee – En hij vertrok
'En Esav achtervolgde Ja'akov'

Parashat Shevoea – Wekelijkse Schriftlezing

Torah: Bereshit/Genesis 28:10-32:1-3
Haftarah: Hosjea/Hosea 11:7-11, 12:1-15, 13:1-5
B'rit haChadashah: Jochanan/Johannes 1:43 -51

'' Vergeld niemand kwaad met kwaad, maar doe het goede voor alle mensen.
 En als het mogelijk is naar wat in je is, maak met iedereen vrede. Wreek jullie zelf niet geliefden, maar geef 
geen ruimte aan gramschap, want er staat geschreven: "Als jullie het oordeel niet zelf uitvoeren, zal ik jullie 
oordeel uitvoeren." zei Eloha. En als je vijand honger heeft, voed hem. En als hij dorst heeft, geef hem te 
drinken. Als je dit doet, zul je de kolen van vuur, op zijn hoofd, begraven. Laat het kwaad niet overwinnen, 
maar overwin het kwade met het goede.'' (Roemaje/Romeinen 12:17-21 – Aramees)

1.Inleiding

Het leven van Ja'akov was een onstuimig leven vol met familie problemen en bedreigende
situaties. Ondanks deze problemen en druk waar Ja'akov onder leefde bleef hij doen wat 
HaShem van hem vroeg. De jaren van dienstbaarheid die hij bij Lavan vervulde waren een
enorme vorming voor Ja'akov avinoe. Zijn oom (Lavan) was een bedrieger eerste klas. 
Toen hij de geschiedenis van Ja'akov hoorde zei hij: 'Waarlijk, jij bent mijn gebeente en mijn 
vlees.' (Bereshit 29:14). Blijkbaar erkende Lavan het familiekarakter terug in zijn neef Ja'akov.
Hoewel Ja'akov duidelijk familie was van Lavan was er een essentieel verschil tussen hem 
en zijn oom. De Elohim van Avraham en Jitschak was de achterliggende kracht van 
Ja'akov avinoe. Het is opvallend dat hoewel Ja'akov van zijn broer Esav was wegvlucht hij 
bij zijn oom Lavan volop met Esav te maken krijgt. 

Esav was een man die niet met Elohim leefde en verwarring/verdraaiing met zich 
meedroeg. Esav verkocht zonder moeite zijn eerstgeboorterecht (Bereshit 25:34). 
Maar hij noemt Ja'akov een bedrieger op het moment dat hij niet de zegen van de 
eerstgeborene ontvangt. ''Toen zei Esav: ‘Terecht heet hij Ja'akov, want hij heeft mij nu al tweemaal 
bedrogen. Eerst heeft hij zich mijn eerstgeboorterecht toegeëigend en nu ook nog mijn zegen.'' (Bereshit 
27:36). De naam van Ja'akov word door Esav verdraait door te beweren dat zijn naam 
impliceert dat hij een bedrieger is. Torah commentaar van Richard Elliott Friedman geeft 
het volgende commentaar op vers 36.

'' Ja'akov! En hij eigende zich toe. Esav maakt een nieuw woordspel op de naam van Ja'akov, die eerder 
verscheen in het woord voor 'hiel' (Ber 25:26). Nu ontleent hij het van een woord wat 'overweldigen' of 
vangen betekent.''

We zien dat de verdraaiing van de naam van Ja'akov grote gevolgen heeft gehad op o.a 
het denken binnen het christendom. Ja'akov had recht op de zegen vanwege het weggeven
van het eerstgeboorterecht. Dit was Esav blijkbaar vergeten en hij noemde zijn broer in 
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woede een 'bedrieger'. Esav bedroog hier enkel zichzelf, Ja'akov stond volledig in zijn 
recht. De twee verschillende karakters van Ja'akov en Esav worden door de Lubavitcher 
Rebbe uitgelegd als twee basis karakters. Hij zegt het volgende: 

'' Ja'akov en Esav zijn de prototypes voor twee soorten zielen, elk met een specifieke rol en ze spelen beide 
een rol in de vervulling van het Goddelijke doel in de schepping. Maimonides noemt deze twee spirituele 
types "de perfect vrome" en "degene die zijn neigingen overwint"; Rabbi Schneur Zalman verwijst naar hen
als de ' Tzaddik "en de" Beinoni . " De mensheid is verdeeld in deze twee typen, schrijft Rabbi Schneur 
Zalman in zijn boek Tanya , omdat "er zijn twee soorten van bevrediging voor G-D zijn. De eerste wordt 
geregeerd door het goede resultaat van de volmaakt rechtvaardige. Maar G-D verheugd zich ook in de 
overwinning van het kwaad, die nog steeds op zijn sterkst en meest krachtig in het hart is,(namelijk) door de 
inspanningen van het  gewone, imperfecte individu. "*1

De twee soorten karakters worden vertegenwoordigt in de familie van Ja'akov. Hoewel 
het karakter van Esav verbonden was aan de slang , was Ja'akov degene die Esav moest 
onderwerpen aan heiligheid (Zohar – Toldot 26). De strijd tussen beide broers was 
zichtbaar en eindigde in een tijdelijke breuk. Hilarisch genoeg beland Ja'akov bij Lavan en 
trouwt hij met zijn beide nichten. Rachel en Lea zijn evenzo beide in strijd met elkaar 
aangaande hun positie tegenover hun man. Lavan was een bedrieger (verdraaide net als 
Esav zijn woorden), Rachel en Lea hadden strijd met elkaar, en de kinderen van Ja'akov 
hadden evenzo scheve verhoudingen onderling. De achtervolging van Esav werd binnen 
het gezin van Ja'akov voortgezet.

De strijd tussen Lea en Rachel was gebaseerd op jaloezie en afgunst. Doordat Lavan zijn 
woord verdraaide en eerst Lea met Ja'akov liet trouwen en pas daarna Rachel aan hem gaf,
kwamen beide zussen in een machtstijd. Toen de slavin Bilha plaatsvervangend voor 
Rachel zwanger werd en een zoon (Naftali) baarde zei Rachel het volgende: ' Een harde 
strijd heb ik met mijn zuster gestreden en ik heb overwonnen.’ (Bereshit 30:8) Het hebreeuwse woord 
voor strijd in deze tekst is ניּפִתתְל֛ללִתתיּי (niftalti) de wortel van dit woord is פתּתְל֛ל (Pathal) wat 
geslepen,sluw, worstelen en gewiekst betekent. De strijd tussen beide zussen was een 
strijd waar Ja'akov voor gevlucht was. Waar mensen over elkaar willen heersen daar zal 
strijd het gevolg zijn. Rachel wil haar zuster overwinnen, dit deed zij door een harde strijd 
te voeren tegen haar zus. De zoon die gebaard wordt krijgt de naam נְל֛פִתתתּליּי (Naftali) wat – 
'mijn worsteling' betekent. De strijd die Rachel voerde met haar zus was een strijd van 
erkenning. Hoewel Ja'akov meer van Rachel hield werd Lea zwanger. Als men geen 
kinderen kreeg was je status anders als dat je wel kinderen kreeg. Afgunst en innerlijke 
strijd bij Rachel was het gevolg. Rashi verklaard dat Rachel gelijk wilde zijn aan haar zus:

'' Ik heb mij gekromd en erg aangedrongen bij HaShem, om gelijk te zijn aan mijn zus. Hij heeft mij zijn 
toestemming gegeven'' (Rashi commentaar op de Torah, Wajetsee, pagina 372)

Rabbi 'Menachem Ben Saroek' verklaard dat vanwege de bloedlijn van Lea en Rachel  er 
een afsluitend deksel tussen beide was.  

Bronvermelding
1. http://www.chabad.org/parshah/article_cdo/aid/15573/jewish/Jacob-and-Esau.htm
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Dit deksel was de bloedband die ervoor zorgde dat Rachel onlosmakelijk met haar zus 
verbonden was. Rachel dacht de gelijke van Rivka te zijn vanaf het moment dat zij ook 
kinderen zou krijgen. Samen zijn Rachel en Lea de stammoeders van de b'nee Jisraeel en 
wordt iedere vrouw iedere shabbat gezegend als Sarah, Rivka, Rachel en Lea.

''Het volk dat in de poort bijeen was, en de oudsten riepen uit: ‘Wij zijn getuige! Moge de Hashem van de 
vrouw die uw huis binnentreedt een Rachel en een Lea maken, die samen het huis van Jisraeel hebben 
gebouwd. Word rijk in Efrata en maak uw naam beroemd in Beit lechem. '' (Roeth/Ruth 4:11)

Waarom koos Hashem een familie uit die in onderlinge strijd met elkaar had? Hoe sterk is 
een bloedband? En waarom wil Hashem door familie's zijn koninkrijk bouwen? Laten ij 
hiervoor de Bijbel raadplegen?

2.   Families  

De wereld van beneden is een afschaduwing van de wereld van boven. We lezen dat dit 
fenomeen regelmatig voorkomt in de de bijbel. Ik zal hier een aantal voorbeelden van 
benoemen. 

Wat op aarde is dat is ook in de hemelen!

1.''U moet ook een Menorah maken, van zuiver goud. De luchter, met voetstuk en schacht, moet drijfwerk 
zijn waarin kelken met knoppen en bloemen zijn aangebracht.........Zorg dat u alles maakt volgens het 
model dat u op de berg is getoond.'' (Shemot/Exodus 25:31-40)

2.''Danieel, bevoorrechte man, let op de woorden die ik u ga zeggen en ga rechtop staan, want ik heb een 
boodschap voor u.’ Op zijn woord stond ik bevend op. Hij vervolgde: ‘Wees niet bang, Danieel, want vanaf
de eerste dag dat u zich voorgenomen had om u voor Elohim te vernederen en zo inzicht te krijgen, is uw 
gebed verhoord en ben ik op weg gegaan om aan uw verzoek te voldoen. Maar de vorst van het koninkrijk 
Perzië* heeft mij eenentwintig dagen tegengehouden tot Michaël, een van de voornaamste vorsten, mij te 
hulp kwam. Toen was ik daar, bij de koningen van Perzië, niet meer nodig en kon ik naar u toe komen om 
u mee te delen wat er met uw volk in de verre toekomst zal gebeuren. Want ook dit visioen betreft de 
toekomst.'' (Danieel/ Daniël 10:10-14)

* Demonische vorst van Perzië die heerst over Perzië. De rijken van de aarde worden beheerst door het rijk van de duisternis van de 
hemelen. Wat op de aarde is dat is ook in de hemelen.

3.''Onze Vader die de hemel is, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome,
uw wil worde gedaan,zoals in de hemel, ook op aarde'' (Mattay/Mattheüs 6:9-10)

4.''Voorwaar, Ik zeg jullie, al wat jullie op aarde binden, zal gebonden zijn in de hemel, en al wat jullie op 
aarde ontbinden, zal ontbonden zijn in de hemel.'' (Mattay/Mattheüs 18: 18)

Als mens zijn wij gemaakt naar het beeld van HaShem en waren wij perfect geschapen 
(Ber 1:26). Wij behoren Avinoe Shebashamajim te weerspiegelen in alles wat wij doen. 
Dit bepaalt of wij verbonden zijn met de wereld van boven of enkel met de wereld van 
beneden. Avraham Avinoe is een perfect voorbeeld van een persoon die verbonden was 
aan Elohim uit de Hemelen (boven). 

''HaShem zei tegen Avram: ‘Trek weg uit uw land, uw stam en ouderlijk huis, naar het land dat Ik u zal 
aanwijzen. Ik zal een groot volk van u maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken, zodat u een zegen 

Parashat: ויצא  – Wajetsee                                               3



Joods Messiaanse Gemeente '' Beit Nitzachon''

zult zijn. Ik zal degenen zegenen die u zegenen, maar degene die u verwenst zal Ik vervloeken. Om u zullen 
alle families op aarde zich gezegend noemen.'' (Bereshit/Genesis 12:1-3)

Door de persoonlijkheid van Avraham en zijn relatie met HaShem zijn alle families van de
aarde gezegend. Hashem roept alle families van de aarde op om de weg van Avraham te 
gaan, namelijk HaShem te volgen en daarvoor alles los te kunnen laten. Avraham 
verwachte alles van de Hemelen (Elohim).

 ''In geloof gehoorzaamde Abrāhām toen hij werd geroepen, en hij gehoorzaamde om uit te gaan naar die ʾ
plaats, die hij zou beërven. Hij vertrok terwijl hij niet wist waar hij naar toe ging. Door geloof werd hij een 
kolonist in dat aan hem beloofde vreemde land, en hij verbleef in tenten met Ís āq en Ya qúb, de ʾ ḥ ʿ
medeerfgenamen van diezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die een fundament had, van wie de 
bouwer en maker Eloha is.'' (Ebraje/Hebreeën 11:8-10 – Aramees)

Deze stad wordt in de zohar en de b'rit Chachadaha het Hemelse Jeroeshalaijim genoemd. 
Wat er op de aarde is dat is er ook in de Hemelen. Er worden behoorlijk wat families in de 
Bijbel genoemd die gebruikt zijn  in het Koninkrijk van HaShem. Hier volgen een aantal 
voorbeelden van deze families.

1. Adam & Chava
2. Noach, Naäma (Naomi) zijn zonen en zijn schoondochters
3. Avraham, Jitschak en Ja'akov (gehele volk Jisraeel)
4. Pinchas en zijn nageslacht
3. Naäma (Naomi), Roeth en Bo'az
4. David en zijn nageslacht
5. Esther (Haddasha) en Mordechai
6. Yeshua en zijn familie (denk aan Jochanan (Johannes) Ja'akov (Jacobus), Jehoedah 
(Juda(s)) en Mirjam (Maria).
7. De talmidim waren nauw verbonden met elkaar, zo waren Keefa (Petrus) en Andraus 
(Andreas) broers en evenzo Jochanan (Johannes) en Ja'akov  (Jacobus)

We lezen in de b'rit haChadasha dat er hele families tot geloof in de Mashiach komen, 
naast het feit dat er ook veel individuen tot geloof kwamen (Hand 10). HaShem heeft 
families op het oog. Hij begon met één familie en eindigde in een compleet volk (Jisraeel). 
En één familie uit het volk van Jisraeel bracht Mashiach Yeshua voort. De verlosser van de 
wereld. Nu is de vraag waarom heeft Elohim toegestaan dat Ja'akov zou gaan trouwen 
met twee zussen die tevens veel ruis in de roeping van Ja'akov veroorzaakte? Was het een 
menselijke of een G-ddelijke actie?

De joodse bronnen verwijzen door naar de mystieke verhouding tussen Lea en Rachel.
Zij zouden een soortgelijke relatie als Ja'akov en Esav hebben gehad (Zie Ariz "al ibid. 
Hoofdstuk 13). Toch trouwen zij beide met dezelfde man 'Ja'akov' die hun bloedband voor 
eeuwig samenbind. De twee basiskarakters die Menachem Sneersnon ons leerde zien we 
terugkomen in Rachel en Lea. De Midrash zegt hier het volgende over. 
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''En toen Rachel zag, dat zij Ja'akov niet baarde, benijdde Rachel haar zuster. (Bereshit/Genesis 30: 1) Rabbi
Jitschak heeft gezegd: 'Er staat geschreven: Laat uw hart niet boos zijn over de zondaren (Misjlee/Spreuken 
23: 17), maar toch zeg je, ! Rachel was jaloers op haar zuster. Dit leert echter dat ze jaloers was op haar 
goede daden, en (haar goede) redeneringen : 'Was ze (Lea) niet rechtvaardig, dan zou ze geen  kinderen 
hebben gekregen' "(Midrash Rabba - Bereishit 71,6)

Volgens joodse geschriften was Lea verbonden aan de wereld van boven en kende zij 
HaShem, zij was een zuivere vrouw. Rachel was verbonden met de wereld van beneden 
en kende HaShem ook maar had een ander soort relatie. De zonen van Lea waren grote 
mannen in het koninkrijk van Elohim (Jehoedah, Levi). Zij loofde HaShem bij de geboorte 
van haar kinderen. Uit haar zijn de Priesterstam, het Koningshuis en Yeshua haMashiach 
voortgekomen. De beloften voor haar kinderen waren gericht op de toekomst (de wereld 
van boven). Uit haar is de de toekomstige verlosser gekomen (de wereld van boven). 

Rachel die de wereld van beneden vertegenwoordigt gaf verlossing in het bestaan van 
Ja'akov. Hashem toonde uitverkiezing van Joseef direct na zijn geboorte. Bereshit 30:25 
zegt het volgende: '' Toen Rachel Joseef gebaard had, zei Ja'akov tegen Lavan: ‘Laat mij teruggaan naar 
mijn woonplaats en vaderland.'' Rachel baarde het 11de kind van Ja'akov en na deze geboorte 
kondigde hij zijn vertrek aan. Joseef was direct na de geboorte de verlosser uit zijn  
periode. ף  betekent 'toevoegen'. Toen hij werd toegevoegd was de verlossing (Joseef) יוס 
van Lavan nabij. Rachel bracht de verlossing voor haar familie in haar generatie. Zij 
vertegenwoordigt de wereld van beneden. De rabbijnen gaan nog verder in hun 
interpretatie van de tekst door het volgende te zeggen.

''En het geschiedde, toen Rachel Joseef gebaard had (Bereshit/Genesis 30:25). Zodra Joseef de 
tegenstander van Esav werd geboren, zei Ja'akov tot Lavan: "Laat mij vertrekken, opdat ik naar mijn eigen 
woonplaats, en naar mijn land ga." Maar Rabbi Pinhas zei in naam van Rabbi Shemoeël ben Nachman: 
"Het is een traditie dat Esav in de handen van niemand minder dan afstammelingen Rachel zou vallen, zoals
er geschreven staat Voorwaar 'de jongste van de kudde zullen weggesleept worden (Jeremia 49: 20)'. En 
waarom noemt hij hun (Joseef en Benjamin) de jongste van de kudde? Omdat zij de jongste van de stammen 
waren". (Midrash Rabba - Bereishit 73: 7)

Herinner je dat de wil van Hashem gebeurt op de aarde als in de hemelen (Mat 6:9-10). 
Alles wat op aarde gebeurt is een afspiegeling van wat er in de hemelen gebeurt. 
De verlossing voor Ja'akov van Esav in het leven van Joseef is volgens de Midrash een 
toekomstbeeld van de verlossing van Esav (de vijand) in de Toekomst. De Mashiach ben 
Joseef (Yeshua) brengt de volledige verlossing van Esav (machten en krachten) als 
Mashiach ben David. Het één kan niet zonder het ander. De eerste keer zal de Mashiach 
lijden en uit de dood opstaan, de tweede keer komt hij terug om voor eeuwig te regeren 
op de troon van David en regeert hij over Esav (de vijand) . 

''En de ogen van jullie hart zullen worden verlicht zodat jullie zullen weten wat de hoop van zijn roeping is 
en wat de rijkdom van de glorie van zijn erfenis in de heiligen is. Wat is dan de overvloed van de grootsheid 
van zijn kracht, in ons die geloven naar het effect van de macht van zijn kracht, die hij deed in de Meshicha 
en wekte hem op uit het verblijf van de doden, en hij deed hem aan zijn rechterzijde zitten, in de hemel,
boven alle overheden en gezaghebbers, de machten en heerschappijen en boven elke naam die genoemd is, niet
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alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alles onder zijn voeten onderworpen. Hij heeft 
hem, degene die hoger is dan allen, gegeven als het hoofd van de gemeente, die zijn lichaam is en de volheid 
van degene die allen in alles vervult.'' (Efesaje/Efeze 1:18-23 -Aramees)

Yeshua is de connectie tussen de wereld van boven en de wereld van beneden! 

3.   Uitverkoren   – Jullie zijn alle broeders  

Ja'akov was de connectie tussen Lea en Rachel. Hij bond de twee zussen samen en maakte 
dat zij hun relatie onderling moesten blijven trainen. Ook al is er onderling heimel, als je 
familie bent kun je niet ontkomen aan de onlosmakelijke connectie met elkaar. Alles wat 
de wereld beheerst kan de beste familie treffen of beheersen. Toch kiest HaShem bepaalde 
families uit, wat bepaald zijn keuze? 

Als we naar de families uit de Bijbel kijken dan leren wij dat deze families niet perfect 
waren, maar dat zij in staat waren om een schakel te zijn in het plan van HaShem. 
Zij waren een in staat om een schakel te zijn om de komende Mashiach te tonen. Zoals 
Rachel een mashiach (Joseef) voortbracht , zo is een verkozen familie in staat de Mashiach 
voort te zetten. Het joodse geloof concentreert zich op de komst van Mashiach, men zegt 
daarom ook dat Mashiach in iedere generatie geboren kan worden. 

Het oog van HaShem is op deze mensen. Deze mensen geven een bijdrage aan de plannen 
van HaShem en zij bouwen aan zijn koninkrijk van Elohim. De familie's die HaShem op 
het oog heeft brengen verlossing en verandering in de wereld. De Brit hachadasha noemt 
dat het lichaam van Mashiach. Ieder onderdeel  van het lichaam is nodig om aan zijn 
koninkrijk te kunnen bouwen. We moeten ons altijd blijven beseffen dat Hij ons uitkiest en
dat wij hem in alles moeten erkennen en ons moeten houden aan de opdrachten van 
HaShem. 

''Niet omdat u talrijker bent dan de andere volken heeft HaShem zich aan u verbonden en u uitverkoren, 
want u bent het kleinste van alle volken. Maar omdat HaShem u liefhad en Hij de eed aan uw vaderen wilde 
nakomen, heeft HaShem u met sterke hand uit het slavenhuis geleid en u verlost uit de macht van de farao, 
de koning van Egypte. Erken dan dat HaShem uw Elohim inderdaad Elohim is, de getrouwe Elohim die zich 
aan het verbond houdt en vol medelijden is voor degenen die Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, 
tot in de duizendste generatie,  maar die degenen die Hem verwerpen in hun eigen persoon straft en te 
gronde richt, hen persoonlijk. Hij wacht niet: iemand die Hem verwerpt, straft Hij, hem persoonlijk. 
Volbreng dus de geboden, voorschriften en bepalingen die ik u heden voorschrijf. Wanneer u aan deze 
bepalingen gehoor geeft en ze nauwgezet volbrengt, dan zal HaShem Eloheicha zich houden aan het verbond 
en u genade bewijzen zoals Hij uw vaderen onder ede gezworen heeft. Hij zal u liefhebben, zegenen en talrijk
maken.'' (D'warim/Deuteronomium 7:7-13)

De familie van Jisraeel (kinderen van Ja'akov) ontvingen de belofte van de Mashiach. 
HaShem beschermt Zijn volk volk volledig en Zijn liefde is onophoudelijk. Heel de 
mensheid moet zich buigen onder de woorden van HaShem. Zijn oog is op Zijn geliefden, 
degene die in staat zijn om verlossing te brengen in de wereld, door de Mashiach in hen. 
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''Zó kostbaar bent u in mijn ogen, zó waardevol: Ik houd van u. Andere mensen geef Ik in uw plaats en 
volken in ruil voor uw leven.'' (Jesjajahoe/Jesaja 43:4) 

Rav Shaoel zegt in de brief aan de Romeinen dat de uitverkiezing van Jisraeel vast staat. 
Het ongeloof doet niets af van de uitverkiezing van Jisraeel, de belofte is met hun 
verweven. Een uitverkiezing is niet vrijblijvend het gaat iedere generatie mee!

''Wat is dan de superioriteit van de Joden of wat is het voordeel van de besnijdenis?Veel in alle dingen, en 
ten eerste omdat hun de woorden van Eloha hun werden toevertrouwd. Want als sommigen van hen niet 
hebben geloofd; zouden ze door niet te geloven de getrouwheid van Eloha beëindigen? Niets daarvan*! Want 
Eloha is waarheid, terwijl elk mens onwaar is, zoals er staat geschreven: U zult gerechtvaardigd zijn door 
uw woorden en overwinnen wanneer men u oordeelt.'' (Roemaje/Romeinen 3:1-4 – Aramees)

* סִת  is een Aramese uitspraak van Shaoel die verwarring wil verkomen. Het (Ghas) חְל֛
betekent ' mag het nooit gebeuren' de uitspraak 'mag Elohim het verbieden' is nauw 
verbonden met het woord חְל֛סִת (Ghas). Een uitverkiezing is blijvend. Elohim maakte een 
belofte aan Avraham 'uit jou zal ik een groot volk voortbrengen'. Hij heeft hier verschillende 
mensen in gebruikt. Wat onmogelijk leek maakte Hij mogelijk. Sarah, Rivka en Rachel 
waren onvruchtbaar, en hij opende hun baarmoeder. De families die HaShem op het oog 
heeft Zijn de families waar HaShem zijn grootheid in kan/wil tonen. De Zohar zegt om 
die reden 

'' En HaShem zag dat Lea werdt gehaat'' (Ber 29:31). Rabbi Elazar opende de discussie met het vers: ''De 
onvruchtbare vrouw laat Hij wonen in het huis, een vrolijke moeder van kinderen. Halleloejah!'' 
(Tehillim/Psalmen 113:9).  De onvruchtbare vrouw laat Hij wonen in het huis......, verwijst door naar 
Rachel, het hoofdgedeelte van het huis, ''een vrolijke moeder van kinderen'' verwijst door naar Lea, die zes 
zonen en één dochter heeft gebaard.'' (Zohar, Vajetze 147) 

Elohim zag het verdriet van Lea en hij gaf haar kinderen. Deze kinderen waren alle 
onderdeel van het plan van HaShem. Het belangrijkste is dat wij vruchtbaar zijn en dat wij
Elohim kennen. Esav was minder aanwezig in Lea, in haar houding zie je een persoon die 
HaShem kende. De houding van Esav was bij Rachel nog aanwezig waardoor er vaak 
strijd was onder beide zusters. Een bloedband is echter heilig en geeft dat wij 
verantwoordelijkheid voor elkaar en naar elkaar te dragen hebben. Maar als wij een 
gezamenlijke roeping dragen (gemeente) moeten wij in staat zijn om verantwoordelijkheid
voor elkaar en naar elkaar te dragen. Alle opstandigheid (Esav) moet daarom uit ons 
midden uitgeroeid worden en Yeshua moet regeren. Wij zijn immers alle broeders!

''Maar laat je niet rabbí noemen, want één is jullie Rabbí, maar jullie allen zijn broeders.
(Mattay/Matteüs 23:8)''

''Shemaiah was het gewend om te zeggen: Houdt van arbeid. Haat heerszucht, en neem jezelf niet
mee naar de kennis van de regeerders. (Mishnah Avot 1:10)''

לום ת שתּ בתּ Shabbat Shalom –  שְל֛
Rabbi Daniël Prins
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