PARASHAT VAJIGASJ
Messiaanse Gemeente Beit-Nitzachon

Parashat Vajigasj
Pnee Ha-Tora - Parels van de Tora
Parashat Shevoea – wekelijkse Schriftlezing
Tora: Bereesjiet/Genesis 44:18 – 47:27
Haftra: Jechezkeel/Ezechiel 37: 15-28
Brit Ha-Chadasha: Mifalot Ha-Shilichim/Handelingen
7: 8-14, Mattai/Matteüs 25: 34-40

Bereshith 44:18-20 is de hoofdgedachte!
VAJIGASJ (en toen naderde): Jehoeda tot hem en zeide: Met uw verlof, mijn heer, uw eved (slaaf) moge
toch een enkel davar (woord) ten aanhoren van oznee Adoni (mijn heer) spreken en uw toorn ontbrande
niet tegen uw knecht, want gij zijt als Farao. Mijn heer (Adoni) heeft zijn Avadim (knechten) gevraagd:
Hebt gij nog een vader of een broeder? En wij zeiden tot mijn heer: Wij hebben een oude vader en daar is
nog een Jeled zekoen’iem Katan (kind van zijn ouderdom); maar achiv (zijn broeder) is dood; hij is de enig
overgeblevene van zijn moeder, en zijn vader heeft hem zeer lief.” -Vertaalt uit de Orthodox Jewish Bible
(OJB)
De sod in het het verhaal?
Vajigasj is de 11e parsja, bestaat uit 3 gesloten stukken, parsjiot setoemot, telt 106 pesoekiem, verzen,
1480 woorden, 5680 letters en is de 24e na langste parsja.
Korte samenvatting
Jehoeda stapt naar voren en houdt de langste redevoering in de Tora. Hij pleit krachtig voor de vrijlating
van Benjamin en wil zelf als slaaf in Benjamins plaats fungeren, om hun oude vader het leed van het verlies
van nog een zoon van de geliefde vrouw Racheel te besparen. Joseef begrijpt hieruit dat de broers
werkelijk tesjoeva (inkeer) hebben gedaan over zijn verkoop en maakt zich bekend. De broers schrikken
hevig maar Joseef troost hen want dit was kennelijk G’ds plan. Op Farao’s gezag stuurt Joseef de broers
naar huis met de uitnodiging voor de hele familie in het land Gosjen te komen wonen. Ja’akov kan het
allemaal niet geloven maar laat zich ten slotte overtuigen. De karavaan vertrekt. Ja’akov krijgt een
nachtelijk visioen waarin G’d hem zegt, niet bang te zijn af te dalen naar Egypte, want G’d zal Ja’akov daar
tot een groot volk maken. De geslachtslijst telt 70 personen die afdalen naar Egypte. Ja’akov wordt in grote
vreugde herenigd met Joseef na 22 jaren. De Hebreeuwse taal kent 22 letters. Jij en ik vertegenwoordigen
die 22 letters in hun karakter en in hun persoonlijkheid, die allemaal naar Hasjem verwijzen.
Joseef stelt Ja’akov en vijf broers aan Farao voor, na hen geïnstrueerd te hebben wat te zeggen. Ja’akov
zegent Farao. Joseef zorgt goed voor zijn familie en wendt zich daarna tot het hongerende volk. Zij moeten
alles verkopen in ruil voor graan, totdat ze zelf slaven van Farao zijn. Joseef verplaatst het volk naar andere
delen van het land. Intussen breidt de familie van Ja’akov zich sterk uit.
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De broers herenigd
En zie, je eigen ogen zien. . . dat het mijn mond is, die tot u spreekt (Genesis 45:12)
Hij toonde hen (Jozefs broers) dat hij besneden was, en hij sprak in de Heilige Tong (Hebreewse taal). –
Commentaar van Rasjie op Bereesjiet/Genesis 45:12
Wat gebeurde er allemaal aan het hof na Joseefs bekendmaking? Na een lang betoog van Jehoeda besluit
Joseef zijn identiteit uiteindelijk prijs te geven aan de broers en verenigt zich met hen. Farao hoort dat de
broers van Joseef zijn aangekomen, en dat Joseef afstamt van Avraham, de verspreider van het geloof. Tot
nu toe hadden de edelen van Farao hem verweten dat hij een slaaf had aangesteld als onderkoning, maar
nu bleek dat hij van adellijke afstamming was.
Anderen waren niet zo blij met de komst van de broers van Joseef. Ze waren bang dat zij aangesteld
zouden worden als ministers van Farao. Farao zelf was bang dat Joseef Egypte zou willen verlaten. Daarom
vond Farao het beter om Ja’akov naar Egypte uit te nodigen. Farao stuurde wagens mee om Ja’akov te
vervoeren.
Verlossende kracht bij Benjamin.
Trok Joseef Benjamin voor? Joseef stuurde zijn broers weg en gaf iedereen een set kleren. Benjamin gaf hij
driehonderd zilverstukken en vijf set erekleding. Joseef wilde zijn broer Benjamin niet voortrekken, want
hij had zijn lesje geleerd. Omdat hij voorgetrokken was door zijn vader Ja’akov met een prachtig,
veelkleurig kleed, werden zijn broers jaloers en was hij uiteindelijk in Egypte terecht gekomen.
Maar er is meer…De Talmoed (B.T. Megilla 16b) stelt, dat Joseef voorzag echter met profetische geest dat
een afstammeling van Benjamin, Mordechaj, voor koning Achasjverosj in vijf koninklijke kleren zou
verschijnen. Daarom gaf hij Benjamin vijf set kleren. De enige, die niet betrokken was bij Joseefs verkoop
was Benjamin. Misschien gaf dat hem verlossende kracht? Althans in een verre toekomst (meer dan 1000
jaar later?). Benjamin kreeg de extra kleding als voorproefje voor de toekomst. Dit is een duidelijk beeld
van onze Masjiach; die bekleed was en is, om de verlossing te brengen van toen en nu in onze dagen.
Geen discussie onderweg
Hierop deed hij zijn broeders uitgeleide, en zij gingen heen, en hij zeide tot hen: Maakt geen twist
onderweg. (Genesis 45:24)
Waarom waarschuwt Joseef om niet kwaad te worden onderweg? Ook aan zijn vader stuurde Joseef een
prachtig kado: tien ezels die het beste van Egypte droegen, en tien ezelinnen, die koren, brood en voedsel
voor zijn vader brachten. Hij deed zijn broers uitgeleide. Voor het geval zijn vader zou twijfelen aan de
waarheid van de berichten van zijn broers, stuurde Joseef een boodschap mee voor zijn vader: de laatste
halacha die hij geleerd had voordat Joseef hem verliet, ging over de egla aroefa, het te nekken kalf. Als
iemand dood wordt aangetroffen op een veld, dan wordt de nek van een kalf gebroken als kappara
(verzoening). De oudsten van de dichtstbijzijnde stad moeten verklaren dat zij het bloed niet vergoten
hadden.Wij leren hieruit dat je niemand op weg mag sturen zonder begeleiding, of zonder voedsel.
“Maar”, zei Joseef tegen zijn broers, “Jullie moeten deze halacha niet onderweg bediscussiëren.” Joseef
wilde niet dat de broers elkaar de schuld zouden geven van de zogenaamde moord op hem. Ze zouden dan
ruzie kunnen krijgen en het heilige land wellicht niet eens halen. Daarom wilde Joseef niet dat ze dit
onderwerp zouden bediscussiëren. - Jeruzalemse Talmoed, Rasjie
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DE VERBORGEN BALLINGSCHAP
Parasjat Vajigasj (Bereesjiet/Genesis 44: 18-47: 27) spreekt over de afdaling van de Israëlieten naar Egypte.
"Dit zijn de namen van de kinderen van Israël, die in Egypte, Jakob en zijn zonen kwamen: Ruben, Jakobs
eerstgeborene ... Al de zielen van het huis van Jakob, die in Egypte kwamen, waren zeventig [1]." –
Bereesjiet/Genesis 46: 8, 27
Er is slechts één klein probleem in dit vers: Er worden slechts 69 personen genoemd. Genesis 46 geeft een
opsomming van individuen, maar wie niet worden meegeteld zijn: Jakob, Lea, Bilha en Zilpa.
"Dit nu zijn de namen van de zonen van Israël, die in Egypte kwamen, van Ja’akov en zijn zonen: (1) Ruben,
Jakobs eerstgeborene. De zonen van Ruben: (2) Hanoch, (3) Pallu, (4) Chesron, en (5) Karmi. De zonen van
(6) Simeon: (7) Jemuël, (8) Jamin, (9) Ohad, (10) Jachin, (11) Zohar, en (12) Saul, de zoon van een
Kanaänitische vrouw. De zonen van (13) Levi: (14) Gershon, (15) Kehath en (16) Merari. De zonen van (17)
Juda: Er, Onan, (18) Sela (19), Perez, en (20) Zerah; maar Er en Onan stierven in het land Kanaän. De zonen
van Perez waren (21) Chesron en (22) Hamul. De zonen van (23) Issachar: (24) Tola, (25) Puva (26) Job, en
(27) Simron. De zonen van (28) Zebulon: (29) Sered, (30) Elon, en (31) Jahleel. Dit zijn de zonen van Lea, die
zij Jakob heeft gebaard in Paddan Aram, met zijn dochter (32) Dinah. Al de zielen van zijn zonen en zijn
dochters waren drie en dertig. De zonen van (33) Gad: (34) Zifjon (35) Haggi, (36) Suni (37) Ezbon, (38) Eri,
(39) Arodi, en (40) Areli. De zonen van (41) Asher: (42) Jimna, (43) Jisva, (44) Jisvi, (45) Beria, en (46) Serah,
hun zuster. De zonen van Beria: (47) Heber en (48) Malchiël. Dit zijn de zonen van Zilpa, die Laban aan Lea,
zijn dochter, en zij baarde Jakob deze zestien zielen. De zonen van Rachel, Jakobs huisvrouw: (49) en Jozef
(50) Benjamin. Jozef in Egypte geboren (51) en Manasse (52) Efraim, die hem Asnath, de dochter van
Potifera, priester van On, hem baarde. De zonen van Benjamin: (53) Bela, (54) Becher, (55) Asbel, (56) Gera
(57), Naaman, (58) Ehi, (59) Rosh, (60) Muppim, (61) Huppim, en (62) Ard. Dit zijn de zonen van Rachel, die
Jakob geboren zijn: alle zielen waren veertien. De zoon van de (63) Dan: (64) Husim. De zonen van (65)
Naftali: (66) Jahzeel (67) Guni, (68) Jezer, en (69) Sillem.Dit waren de zonen van Bilha, die Laban aan zijn
dochter Rachel gegeven had, en zij baarde dezen aan Jakob, het gehele zielental zeven. Alle personen die
met Jakob naar Egypte kwamen, zijn afstammelingen, behalve de vrouwen der zonen van Jakob, het
gehele zielental was zesenzestig. En de zonen van Jozef, die hem in Egypte geboren waren, waren twee in
getal. Het gehele getal der zielen van het huis van Jakob, die naar Egypte kwamen, was zeventig." Bereesjiet/Genesis 46: 8-27

Voetnoten:

-

(1) Mifalot Ha-Shilichim/Handelingen 7:14 zegt 75 personen in overeenstemming met de Septuaginta. De
Dode Zeerollen zeggen ook 75 personen.Er is geen tegenspraak.De moeilijkheid ontstaat op basis van wie en
hoe je telt.
(2) Er zijn alternatieve adviezen van de identiteit van de 70-jarige ballingschap. Talmoed Bava Batra 123a
identificeert de ballingschap met Jocheved, de moeder van Mosjé.
De Halacha (Hebreeuws:  )הלכהzijn de leefregels uit de Tora. Het Hebreeuwse woord Halacha is afgeleid van
de woordstam van lopen of gaan, Halach. Het bijvoeglijk naamwoord van Halacha, halachisch, betekent
volgens de (rabbijnse) joodse wet, letterlijke vertaling "het pad" of "de manier van lopen". Het wordt
gebruikt om aan te duiden of iets in overeenstemming is (halachisch toegestaan) of strijdig is (halachisch
verboden) met de leerregels uit de Tora.

3
Parashat Vajigasj 5777

De 70- jarige ballingschap [2] ontbreekt! Wie is deze mysterieuze persoon? De ontbrekende naam is
blijkbaar verscholen tussen de zonen van Lea, zoals de tekst zegt dat haar kinderen 33 in aantal waren en
slechts 32 worden vermeld. Pirkei d'Rabbi Eliëzer identificeert de verborgen ballingschap: Het is Hasjem
Zelf!
"Toen de kinderen van Israël Egypte binnenkwamen waren zij in aantal zesenzestig man, en Jozef en zijn
twee zonen brengen het totaal op negenenzestig . . . Wat deed de Heilige, gezegend zij Hij? Hij trad binnen
in de telling met hen, waardoor het getal zeventig werd, om zo Zijn belofte te vervullen: "Ik zal met jou
gaan naar Egypte (Bereesjiet/Genesis 26: 4)." - Pirkei D' Rabbi Eliezer, hoofdstuk 39, vertaald door
Avraham Yaakov Finkel, Yeshivath Beth Moshe, pag. 49
De Talmoed geeft het volgende commentaar over dit vers weer.
"Ik zal zelf met u naar Egypte trekken en Ik zal u ook zeker weer terugvoeren"(Genesis 46: 4)
"Kom en zie hoe geliefd Israël is in de ogen van G’d! In elke plaats waar ze werden verbannen, de Shechina
"Goddelijke Aanwezigheid" ging met hen mee. Ze werden verbannen naar Egypte, en de Shechina
"Goddelijke Aanwezigheid" was met hen; ze werden verbannen naar Babylon, en de Shechina "Goddelijke
Aanwezigheid" was met hen; en wanneer zij zullen worden verlost in de toekomst. De Shechina
"Goddelijke Aanwezigheid" zal met hen zijn." - Talmoed Traktaat Megilla 29a
Het Bijbelboek Devarim zegt.
"... Hasjem je G’d zal u uit uw gevangenis leiden, en heeft medelijden met je; Hij zal u vergaderen uit al de
goijim (volken), waar naar toe Hasjem je G’d u verspreid heeft. Al waren uw verdrevene aan het uiterste
des hemels van daar zal je Hasjem je G’d, je bijeenbrengen en vandaar zal Hij je terug te brengen." –
Devarim/Deuteronomium 30: 3-4
Commentaar van Rasjie op deze passage, onthuld ons dat wanneer het Joodse volk terugkeert, Hij
(Hasjem zelf) zal terugkeren.
"Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt voor " hij zal terugkeren "is niet veheishiv - wat betekent"
dat hij zal terug brengen "- maar veshav, wat letterlijk betekent '. Hij zal terugkomen" Onze wijzen hebben
hiervan geleerd dat de Shechina "Goddelijke Aanwezigheid" in Israël zelf woont, en overal waar het volk
Israel over de aarde woont.In al de ellende van hun ballingschap, en toen de Joden werden verlost, G’d
spreekt alsof het gaat om zijn eigen verlossing - Hijzelf keert samen terug met de ballingen van Israël." Rasjie op Deuteronomium 30: 3, geciteerd in Chabad.org
Voetnoten:
-

-

De Talmoed en andere Rabbijnse bronnen.
De Talmoed Hebreeuws: ( =( )תלמודmondelinge leer) is na de Tenach. Het belangrijkste boek binnen het
jodendom. Het bevat de commentaren van belangrijke rabbijnen en andere schriftgeleerden op de Tenach.
Midrasj (Hebreeuws: " ;מדרשonderzoek" of "uitleg", meervoud midrasjim) is een Hebreeuws woord dat op
de methode van exegese van Bijbelse teksten duidt. Midrasj kan ook verwijzen naar een compilatie van
lessen, in de vorm van commentaar over de Tora (Tenach).
Rasjie, Hebreeuws acroniem van: Rabbi Sjlomo Jitschaki (Troyes, 1040 – aldaar, 1105) was een Franse
rabbijn uit de Middeleeuwen, die tot op de dag van vandaag wordt beschouwd als een van de
belangwekkendste verklaarders van de Tenach en Talmoed.
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Masjiach in ballingschap
Shir Ha-Sjiriem is de Hebreeuwse naam voor het Bijbelboek Hooglied. In dit Bijbelboek is één van de meest
prachtige geheimen van de verlossing opgenomen. Het spreekt van de 'Geliefde' achter de muur:
" Zie, hij staat achter onze muur, kijkend door de ramen, kijkend door de traliën." – Shir Ha-Sjiri’em 2: 9
Numbers Rabba zegt hierover: "R. Jose, de zoon van R. Chanina, zegt dat het betekent naar de jonge van
de gazelle. Zie, hij staat achter onze muur. 'Muur' zinspeelt op de Westelijke Muur 'de kotel' van de
tempel, die nooit zal worden vernietigd. Waarom? Omdat de Shechina "Goddelijke Aanwezigheid" in het
westen is. ‘Hij ziet door de ramen ‘op grond van de verdienste van de Patriarchen. ‘Hij kijkt door de traliën’
op grond van de waarde van de Aartsmoeders. " – Midrasj Numbers Rabba 11: 2, Soncino Pers Edition
Commentaren van Menachem Schneerson, de Lubavitcher Rebbe: "Bovendien, de vorige Rebbe heeft het
al aangekondigd "dadelijk komt de verlossing!" En hij heeft ons geinformeerd dat de situatie er één is van
“aanschouw, Hij [Masjiach] staat achter onze muur en Hij kijkt door de ramen, en Hij tuurt door de traliën."
Masjiach is afwachtende, op zoek naar - en Masjiach's is kijkend zeker heeft dat een effect. Dus iedere
Jood kan zeker spoedig de verlossing brengen in onze dagen - niet morgen of later, maar vandaag ... " Menachem Schneerson, Sichos in het Engels, Sjabbat Parasjat Pinchas, 14de Dag van Tammoez, 5744
(1984) [3]
Net als Jozef, is de Messias buiten de Joodse gemeenschap. Hij staat buiten de muur, terwijl Hij naar
binnen kijkt. Als hij buiten de joodse gemeenschap is, waar is hij dan? Het is algemeen bekend bij de
joodse gemeenschap, dat de Masjiach is verborgen bij de poorten van Rome,
"R. Josjoea b. Levi ontmoette Elia staande bij de ingang van R. Simeon b. Jochai’s graf… Hij vroeg hem:
‘Wanneer zal de Messias komen?’ — ‘’Ga en vraag het hem zelf'’ antwoordde hij.'Waar zit hij dan?' - "Bij
de ingang.', was zijn antwoord. En door welk teken kan ik Hem herkennen? — 'Hij zit onder de arme
melaatsen... 'Wanneer zult U komen Meester?' Vroeg hij. 'Vandaag', was zijn antwoord. Bij zijn terugkeer
naar Elia, de latere navraag, 'Wat zei hij tot u?' ‘Hij sprak valselijk tegen mij: 'Hij voegde zich bij, 'Onder de
vermelding dat hij vandaag zou komen, maar Hij is niet gekomen.’ Hij [Elia] antwoordde hem: 'Dit is wat Hij
tegen u zegt: Heden, indien gij vandaag zijn stem hoort." – Talmoed traktaat Sanhedrin 98a, Soncino Pers
Edition
De Talmoed heeft het over de Masjiach, die zit bij de ingang van de 'poort'. De Vilna Gaon verbeterd de
tekst, om deze tekst te interperteren als apitcha d'Romi ()אפתחא דרומי, aan de 'Poort van Rome. "De Tora
spreekt over Jozef, die ook gevangen werd genomen:
"En Jozefs heer greep hem en wierp hem in de gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de koning
gevangen zaten. Zo kwam hij daar in de gevangenis." - Bereesjiet/Genesis 39:20
Voetnoot:
-

-

Menachem Mendel Schneerson (5 april 1902 OS - 12 juni 1994), bij velen bekend als de Rebbe. Hij was
geboren in het grote Russische Rijk, hij was orthodox-joodse rabbijn, en de laatste Lubavitcher Rebbe. Hij
wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke Joodse leiders van de 20ste eeuw.
Elijah ben Solomon Zalman, (Hebreeuws: )ר‘ אליהו בן שלמה זלמן, bekend als de Vilna Gaon. (Vilnius 23 april
1720 - Vilnius 9 oktober 1797), was een Talmoedist, Halachist, een vooraanstaand leider van mitnagdic (nietchassidische) Jodendom van de afgelopen eeuwen.
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Jesjoea zegt als zijn volk gevangen wordt gehouden, wordt Hij ook gevangen gehouden.
"Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders,
beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Want Ik heb honger geleden en gij
hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling
geweest en gij hebt Mij gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de
gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende:
Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te
drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en hebben U gehuisvest, of naakt, en
hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? En de
Koning zal hun antwoorden en zeggen: Amen, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste
broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan." – Mattai/Matteüs 25: 34-40
Sefer Zeroebavel zegt dat Masjiach gevangen wordt gehouden in Rome.
"Hij zei tegen mij: 'Ga naar het " huis van vuiligheid "in de buurt van de markt-district,' en ik ging gewoon
zoals hij mij had bevolen. Hij zei tegen mij, 'kijk hier eens naar, en dus draaide ik mij om. Hij raakte me aan,
en toen zag ik een man (deze was) verachtelijk, afgebroken en in pijn. Dat verachtelijke man zei tegen mij:
'Zerubbabel!? Wat voor zaken heb je hier te doen? Wie heeft u hier gebracht? 'Ik antwoordde en zei:' Een
wind van de Heer tilde mij op en droeg mij naar deze plek.' Hij zei tegen mij: "Wees niet bang, want je
bent hier gebracht, zodat je in staat zult zijn, dat Hij jouw laat zien (en in ruil daarvoor ben je in staat
daarover het volk van Israël te informeren over alles wat je hier ziet). "Toen ik zijn woorden hoorde was ik
getroost en herwon mijn zelf-kalmte. Ik vroeg hem: 'Heer, wat is de naam van deze plek?' Hij zei tegen mij:
'Dit is het machtige Rome, waarin Ik word gevangen gehouden.' Ik zei tegen hem: 'Wie bent u dan? Wat is
uw naam? Wat heeft u hier te zoeken? Wat doet u hier? 'Hij zei tegen mij:' Ik ben de Messias van Hasjem,
de zoon van Hizkia opgesloten in de gevangenis tot het einde van de tijd. ' - Sefer Zeroebavel, vertaald
door John C. Reeves
De gevangenneming en het lijden van de Masjiach is om verzoening te doen voor de zonden van Israël
en van de wereld: "In de maand Nisan, zullen de aartsvaders opstaan en zeggen tegen de Messias: Efraïm,
onze ware Messias, gij zijt groter dan wij, want gij hebt geleden voor de ongerechtigheden van onze
kinderen; en vreselijke beproevingen overkwamen u, zulke beproevingen zijn niet in eerdere en in de
latere generaties overkomen. In het belang van Israël bent u uitgegroeid tot een lachertje en een spot
onder de volkeren der aarde, en u hebt gezetten in de duisternis, in diepe duisternis, en uw ogen zaggen
geen licht, en uw huid kleefde aan uw beenderen, en uw lichaam was als droog als een stuk hout; En uw
ogen werden schermerig van het vasten en uw kracht werd opgedroogd als een potscherf - Al deze
aandoeningen zijn vanwege de ongerechtigheden van onze kinderen ... de Heilige, gezegend is Hij, zal de
Messias verhogen in de hemel der hemelen, en Hem bekleden in een mantel in de pracht van Zijn eigen
Glorie ... " - Pesikta Rabbati, Piska 37, Yale University Press, pagina's 685-686
Voetnoot:
-

Sefer Zeroebavel ook wel het Boek van Zerubbabel genoemd of de Apocalyps van Zerubbabel. Het boek is
een middeleeuwse Hebreeuwse apocalypse, die geschreven is aan het begin van de 7de eeuw in de stijl van
bijbelse visioenen (bv Daniël, Ezechiël) zijn geplaatst in de mond van Zerubbabel, die de laatste afstammeling
van het Huis van David is dat een prominente rol in de geschiedenis van Israël speelt. Hij leidde het
fundament van de Tweede Tempel in de 6e eeuw voor de gangbare jaarteling aangelegd. De raadselachtige
post exilic bijbelse leider ontvangt een openbarende visie, waarin persoonlijkheden en gebeurtenissen in
verband met het herstel van Israël staan, het einde der dagen en de oprichting van de Derde Tempel. (4)
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EDOM = ROME
Edom (Esau) is gelinkt aan Rome, op basis van een profetie in het Bijbelboek Psalmen, die spreken over de
kinderen van Edom, die de tempel zullen vernietigen zoals Rome dat deed in het jaar 70 C.E.
"Vergeet niet, Hasjem, de kinderen van Edom (Esau), de dag van Jeruzalem toe; hun die zeiden: Breekt af,
breekt af, zelfs tot op zijn grondvesten! " – Tehillim/Psalm 137: 7
In het Joodse denken is Rome een synoniem-met het tradtionale Christendom, in het bijzonder het roomskatholicisme en al degenen, die haar praktijken volgen. Dit is waar de Masjiach verborgen is en waar hij
gevangen wordt gehouden.
Het idee van de gevangenenschap van Masjiach zit verborgen in het Hebreeuwse Bijbeboek
Kohelet:"Beter is een arme, maar wijze jongeling dan een oude, maar dwaze koning, die er niet van weten
wil zich te laten waarschuwen. Want de eerste komt uit de gevangenis, om koning te worden, hoewel hij
onder het koningschap van de ander als een arme geboren was." – Kohelet/Prediker 4: 13-14
Commentaar uit Pirkei Avot van de-Rabbi Nathan op dit vers: "Wanneer een man zichzelf bewonderd en
zijn hart gaat uit naar een aantal onkuisheiden. Al zijn ledematen gehoorzamen hem en zijn kwade impuls
is koning over zijn 248 ledematen. Wanneer zijn hart uit gaat naar enkele goede daden, al zijn ledematen
beginnen te trekken. Want de kwade impuls van binnen in een mens is als een vorst, die over zijn 248
ledematen heerst, terwijl de goede impulsen zijn als een gevangene, die in een gevangenis zit, zoals men
zegt, Want de eerste komt uit de gevangenis om koning (Pred. 4:14), te worden. Dat wil dit ons zeggen, het
goede impuls. . . En sommigen zullen zeggen: Het vers in het Bijbelboek Prediker verwijst ons naar Jozef de
rechtvaardige ... " - Pirkei Avot de Rabbi Natan, vertaald door Judah Goldin, Yale University Press, pg 85
Joods Messianisme
De openbaring van Joseef aan zijn broers wordt wel eens vergeleken met de Openbaring van Hasjeem
(G’d) aan de wereldburgers in de tijd van de Masjiach.
De hele episode van het `kat-en-muis-spel’ van Joseef, de Egyptische onderkoning met zijn broers, bereikte
het toppunt in de mededeling: `Ik ben Joseef’. De broers waren met stomheid geslagen. Ze hadden niet
door, dat achter al die vreemde beschuldigingen en onbegrijpelijke toevalligheden een mastermind zat, die
een ingenieus plan bedacht had, om hen – voor hun eigen psychische welzijn – kappara (verzoening) te
laten ervaren voor de verkoop van hun broer.
Ook in de tijd van de Masjiach zal de mensheid met stomheid geslagen zijn door de mededeling: `Ik ben
Hasjem, die de wereldgeschiedenis leidt, en alles gedaan heeft om jullie naar het einddoel van mijn
Masterplan, de Schepping, te loodsen’.
Voetnoot
-

-

Avot de-Rabbijn Nathan (Hebreeuws: )אבות דרבי נתן, wordt meestal samen met de kleine traktaten van de
Talmoed afgedrukt. Het is een joodse Aggadic werk waarschijnlijk opgesteld in het geonic tijdperk (c.700-900
CE). Hoewel Avot de-Rabbijn Nathan de eerste is en de langste van de "kleine traktaten", is het waarschijnlijk
niet thuis in die collectie chronologisch, maar hebben ze meer het karakter van een late midrasj. In de vorm
nu nog bestaande mengsel van Misjna en Midrasj.
Edom (Hebreeuws: )אֱדוֹם, staat voor: Rome, traditionele Christendom met als houdingsaspect de plaats van
Israël in te willen nemen.
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De hele haftara staat in het teken van de vervulling van het Scheppingsplan aan het einde van 6000 jaar
lijden (Jechezkeel hoofdstuk 37: 15-28).
Na de profetie van het dal met beenderen, profeteert Jechezkeel eerst over eenheid binnen het Joodse
volk: “Niet langer zullen ze uit twee volken bestaan en verdeeld zijn in twee koninkrijken” (37:22). Anders
dan in de Tenach, zal het Joodse volk niet meer opgesplitst zijn in twee koninkrijken, het Noorderrijk, dat
Israel heette onder leiding van Jerovam en het Zuiderrijk, dat Jehoeda heette onder de zoon van koning
Sjelomo, Rechavam.
David, mijn dienaar, zal hun koning zijn en samen zullen ze één herder hebben” (Jech. 37:24).
Heel Israel zal weer een koning delen: “David, mijn dienaar, zal hun koning zijn, en samen zullen ze één
herder hebben” (37:24). Uiteindelijk is David slechts Hasjems dienaar. G’ds heerschappij is onbetwist “Mijn
regels zullen ze in acht nemen en volgens mijn wetten zullen ze leven’’.
Waarom David hier vermeld wordt? Kan het zijn, dat dit op een herleefde koning David slaat?, die in de
tijd van de techiat hametiem, “herleving van de doden”, herboren zal opstaan?
Het antwoord is: Het is de Masjiach, die een afstammeling van koning David is, die onder de algemene
naam `David’ ressorteert. De Joden zullen terugkeren naar Israel: ‘’Ze zullen wonen in het land dat ik aan
mijn dienaar Ja’akov gegeven heb, het land van jullie voorouders’’ (37:25).
Tranen van Masjiach
"Toen kon Joseef zich niet langer zijn gevoelens bedwingen voor allen die bij hem stonden, en hij riep: Laat
allen van mij weggaan. En daar stond niemand bij hem, toen Joseef zich aan zijn broeders bekend maakte.
Daarop brak hij uit in luid geween, zodat de Egyptenaren en Farao’s huis het hoorden." –
Bereesjiet/Genesis 45: 1-2
Het kortste vers in de Bijbel spreekt over de Messias die huilt (voorafgaand aan de opstanding van
Elazar/Lazarus),
"Jesjoea weende." – Jochanan/Johannes 11:35
Er is een verhaal verteld van R' Jehosjoea ben Levi,
"Rabbi Jehosjoea ben Levi zei:" Wanneer ik naar de Messias kwam. Hij vroeg mij en zei: "Wat Israël aan het
doen in de wereld waar jij vandaan kwam? Ik zei tegen hem: 'Ze wachten op u elke dag. Onmiddellijk,
verhief hij zijn stem en huilde." - De Handelingen van Rabbi Jehosjoea ben Levi, cited in Tora Club,
Volume Two: Shadows of the Messiah, First Fruits of Zion, pg. 176

Voetnoot:
-

Joshua ben Levi (Jehosjoea ben Levi) was een Amora (leraar), een geleerde van de Talmoed, die in de eerste
helft van de derde eeuw in het Land van Israël woonden. Hij woonde en onderwees in de stad Lod. Rabbi
Jehosjoea was een oudere tijdgenoot van Jochanan bar Nappaha en Resh Lakisj, die voortgezet hadden de
school in Tiberias.(Genesis Rabba 94.) Hij was bezig met Jochanan bar Nappaha, in homiletische exegetische
discussies (Babylonische Talmoed Bava Batra 116a, Megilla 27a; Shevuot 18b).
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Tot slot
Jesjoea weende over Jeruzalem.
"En toen Hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende Hij over haar." – Luka/Lukas 19:41
De Zohar spreekt over de Messias huilende voor de Verlossing.
De Messias ... heft zijn ogen op en aanschouwt de Vaders (de drie aardsvaders) een bezoek plegen aan de
ruïnes van G-d's heiligdom. Hij ziet moeder Rachel, met tranen over haar gezicht; de Heilige, gezegend zij
Hij probeert haar te troosten, maar zij weigert zich te laten troosten (Jer. 31:14). Dan verheft de Messias
zijn stem en huilt, en de gehele tuin van Eden beeft, en al de rechtvaardigen en heiligen, breken uit in
gehuil en geweeklaag met hem ... Door alle zeven dagen heen zal de Messias worden gekroond op
aarde.Waar zal dit zijn? Bij de weg, namelijk Rachel's graf, die op het kruispunt ligt. Aan moeder Rachel zal
Hij de blijde boodschap geven en haar troosten en nu laat zij zich persoonlijk troosten, en zij zal opstaan en
hem kussen. " - Soncino Zohar, Shemot, afdeling 2, pagina 8a-b, Soncino Pers Edition
De dag komt, dat Hij (Messias) niet meer in ballingschap zal zijn. Niet langer verborgen worden 'achter de
muur. "Op die dag, zal elke traan uitgewist worden, en zal onze ballingschap voor altijd beëindigd worden.
"En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van G’d is bij de mensen en Hij zal bij hen
wonen, en zij zullen zijn volken zijn en G’d zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen,
en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste
dingen zijn voorbijgegaan." – Hitgalloet/Openbaringen 21: 3-4
“Hierop zei Hij: Ik ben de G’d van uw vader; vrees niet om af te dalen naar Egypte want tot een groot volk
zal ik u daar maken. Ik daal met u af naar Egypte en zal u ook terugbrengen” (Genesis 46:4).
Od Joseef Chai! = Onze Jozef leeft! G’d beloofde Ja’akov nu, dat hij juist in Egypte tot een enorm volk zou
uitgroeien.
Maar deze pasoek (vers) herbergt nog een andere gedachte. Rasjie legt uit: “Hij beloofde hem in deze
woorden dat hij begraven zou worden in het Heilige Land”. Rasjie moet dit wel verklaren omdat HaSjem
(G’d) twee verschillende bewoordingen gebruikt bij Zijn belofte met hem naar Egypte af te dalen en hem
terug te brengen. Er staat namelijk:“Ik daal met u af naar Egypte en Ik zal u ook terugbrengen”. Bij zijn
afdaling naar Egypte ging Ja’akov op eigen kracht. Daarom stelt G’d dat Hij met hem zal afdalen. Maar over
de terugweg zegt HaSjem:“Ik zal je naar boven brengen”. Ja’akov zou dus niet op eigen kracht terugkeren
naar Israël. G’d zou hem dus laten terugkeren om in Israël begraven te worden.
In de loop van opeenvolgende weken zullen we nog meer tijd besteden aan het bestuderen van het leven
van Ja’akov en zijn kinderen. Hij besteedde vele jaren aan toeweiding aan de Almachtige van Israël.
 –שבת שלוםSjabbat Sjalom,
David Prins
''Als je bezig bent een boom te planten en men komt je zeggen: Daar is de Messias!,plant dan eerst en ga
daarna hem tegemoet om hem te ontvangen.'' – Pirkei Avot de Rabbi Natan 31
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