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Parashat: וישלח - Wajisjlach 
‘’Er is genezing in de Torah deel 4 - (Jaar 5778)’’ 

 

Parashat Sjevoea – Wekelijkse Schriftlezing 

 

 

1.Inleiding – De (ont)worsteling aan Lavan 
 
De sidra van deze week bevat één van de meest opmerkelijkste gedeelten uit het 
boek Beresjiet/Genesis. We lezen in de parashat van deze week dat Ja’akov avienoe 
worstelt men een man. De worsteling van Ja’akov geeft ons veel stof tot nadenken. 
Om meer van deze worsteling te begrijpen moeten wij de geschiedenis van Ja’akov 
op een rijtje zetten. Nadat Ja’akov gevlucht was voor zijn broer Esav kwam hij terecht 
bij zijn oom Lavan. Hij trouwde met Lea en Rachél maar zat vast onder het bewind 
van zijn oom Lavan, die mee profiteerde van de zegen van Ja’akov. Uiteindelijk krijgt 
Ja’akov een droom van de Malach Elohiem (De Engel van God) die hem opdraagt om 
terug te keren naar zijn geboorteland. Ja’akov aanvaard deze opdracht  en vertrekt 
naar het land van zijn vaderen (Avraham en Jitschak).  In Beresjiet/Genesis 31:20 
staat er beschreven hoe Ja’akov is vertrokken bij zijn oom Lavan, er staat geschreven: 
 
‘’Ja’akov bedroog Lavan,  de Arameeër , door hem niet te vertellen dat hij vluchtte.’’ 
[Bersjiet/Genesis 31:20 – Herziene Statenvertaling] 
 
Had Ja’akov daadwerkelijk zijn oom bedrogen? Wat leert het Hebreeuws ons?  
 

ל ָ ֶ  לב ב עַ  בֵ֥ ללת ֲ עַ  יֹ֔ ק גִּ  וֹ֔ ְנ
Vajignov Ja’akov et lev Lavan 
 
Letterlijk betekent dit  ‘’Ja’akov stal  het hart van Lavan’’. Richard Elliott Friedman 
geeft commentaar op Beresjiet 31:20.  
 
31:20. ‘’Stal het hart van Lavan……. door hem niets aan hem te vertellen. ……. 
Sommige maken een woordspelling, dat de Torah een subtiele en ironische boodschap bevat. 
Deze woordspeling heeft geen ander doel van een illustratie voor zijn (Lavan’s) eigen 
bestemming, of het suggereert een terechtwijzing: het spelen met de taal beschrijft hier het 
bedrog van Lavan, een persoon die taal gebruik om anderen te misleiden.’’ 
 
Lavan bedroog Ja’akov met zijn woorden. Hij beloofde zijn neef (Ja’akov) koeien met 
gouden hoorns maar hielt zich nooit aan zijn woord. Nu misleidde Ja’akov zijn oom 
door geen woord te spreken, waardoor Ja’akov het hart van Lavan kon beïnvloeden. 

Torah: Beresjiet/Genesis  32:4-36:43 

Haftarah: Hosjea/Hosea 11:7-12:12 

B’rit HaChaddasja: Korintie’im alef/1 Korinte 5:1-13 
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Ja’akov koos ervoor geen woorden van misleiding te spreken (zoals zijn oom). Hij zij 
niets en hij toonde daarmee de houding van Mashiach (Jes 53:7, Mat 26:63-66). 
Mashiach Yeshua deed enkel zijn mond open toen hij de waarheid moest spreken, bij 
de valse beschuldigen hield hij zijn mond.  
 

 ֶ  De woorden ‘Et Lev’ zijn twee interessante woorden in de bovengenoemde בֵ֥ ללת

Hebreeuwse zin. בֵ֥ת  (Et) betekent  ‘’ kenmerk/teken’’ het woord  לת (Lev) betekent 

hart wat afgeleid is van het woord  לת ב (Levav) wat onze intenties impliceert.  
De twee woorden laten daadwerkelijk zien welke stappen Ja’akov maakte om de  
opdracht van de Engel van HaSjem uit te voeren. Hij toonde de intenties van zijn 
hart niet aan zijn oom Lavan en vertrok zonder het aan hem te zeggen.  
 
Interessant genoeg vertaalt de Septuagint*1 vers 20 als volgt. 
 

Καὶ εἶπεν ὁ θεός ᾿Εξαγαγέτω τὰ ὕδατα ἑρπετὰ ψυχῶν ζωσῶν καὶ πετεινὰ 

πετόμενα ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ. καὶ ἐγένετο οὕτως. 
‘’ En Iakob verborg zijn intentie voor Laban de Syriër door hem niet te vertellen dat hij zou 
gaan vluchten.’’ 
 
De Targoem Pseudo Jonathan beschrijft Beresjiet 31:20 als volgt: 
 
‘’ En Ja’akov stal de kennis van Laban de Arameeër, door hem niet te laten weten dat hij zou 
vertrekken. ‘’  
 
Deze oude vertalingen van de Torah maken duidelijk dat Ja’akov bewust zijn 
intenties weghield voor Lavan zodat hij zonder strijd terug kon trekken naar het land 
van zijn vaderen. Ja’akov bracht geen schade aan door het spreken van misleidende 
woorden. Deze wijsheid staat beschreven in Kohelet 7:16-18: 
 
‘’Wees niet al te goed en eerlijk. Wees niet al te wijs. Je zou jezelf er alleen maar kwaad mee 
doen. Maar wees ook niet al te slecht en wees geen dwaas. Want waarom zou je sterven vóór 
het je tijd is? Probeer het midden te vinden tussen wijs en dwaas. Als je ontzag hebt voor  
G-d, zul je het juiste midden weten te vinden.’’ [Kohelet/Prediker 7:16-18] 
 
Yeshua haMashiach beschrijft deze zelfde wijsheid met de woorden: 
 
‘’Zie, ik zend jullie als schapen tussen de wolven! Wees daarom zo wijs als slangen en zo 
onschuldig als duiven.’’ [Mattay/Mattheus 10:16 – Aramees] 
 
 
 
Voetnoot: 
1.‘’Septuagint" is Latijn voor "zeventig" en is afgeleid van interpretatio septuaginta virorum (Grieks: ὴ μετάφρασις 
τῶν ὲβδομήκοντα), "vertaling van de zeventig mannen". De Septuagint dankt zijn naam aan een verhaal over het 
ontstaan van de Griekse Pentateuch (Torah), maar wordt nu algemeen gebruikt voor de Griekse vertaling van de 
gehele Hebreeuwse Bijbel. Volgens de traditie waren er 72 rabbijnen in Alexandrië die gezamenlijk de Septuagint 
geschreven hebben.  
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Wij moeten wijsheid en oprechtheid (onschuldigheid) gebruiken om in deze wereld 
te kunnen functioneren. Om te slagen in de roeping van HaSjem in ons leven moeten 
wij de wijsheid van HaSjem kennen en gebruiken. We kunnen niet altijd onze diepste 
intenties tonen aan de BUITENWERELD, want HaSjem bewerkt onze intenties. Zijn 
wijsheid kan ons letterlijk uit verschillende situaties bevrijden (Ja’akov werd bevrijd 
uit de greep van Lavan). Herken jij de wijsheid van HaSjem in jou leven?   
 
Rav Sjaoel roept ons als broeders en zusters op om juist in waarheid en openheid met 
elkaar om te gaan. Samen moeten wij de éénheid van het lichaam van Mashiach 
tonen door geen verharde en gesloten harten in ons midden te hebben. 
 
‘’En laat jullie zachtaardigheid bij iedereen bekend zijn, onze Meester is nabij! 
Wees over niets bezorgd, maar maak altijd door gebed en verzoeken met dankzegging, jullie 
beden bij G-d bekend. En de vrede van G-d, die alle begrip overstijgt, zal jullie hart en jullie 
gedachten bewaken door Yeshua Mesjiecha. Voortaan, mijn broeders; wat waar is, wat 
bescheiden is, wat terechtwijst, wat reinigt, wat liefheeft, wat prijzenswaardig is, wat werken 
van lof en aanbeveling zijn; bedenk dat.’’ [Filipaije/Filippenzen 4:5-8 – Aramees]  
 
2. Kodesj – Heilig  
 
Yeshua zegt in Mattay/Mattheus 7:6: ‘’Geef wat kodesj (heilig) is niet aan de 
honden’’  Wat bedoelde Mashiach met deze uitspraak? Deze uitspraak heeft niets te 
maken met  heilige dingen in het algemeen maar eerder met heilige voorwerpen die 
waren toegewijd aan de offers in de Tempel.  Misjna - Kodesjiem traktaat Teroema 
spreekt over het beoordelen van offerdieren. Wat gebeurt er met dieren die niet 
helemaal gezond zijn? De rabbi’s verklaren dat zo’n dier ziekten en gebrokenheid 
kan veroorzaken, deze categorie noemt men trefah (letterlijk: verscheurd)*2. Zo’n dier 
mocht niet geofferd worden maar mocht (omdat het kodesj was) ook niet voor 
persoonlijk gebruik ingezet worden. Kon dit dier verlost worden van zijn positie?  
De Misjna antwoord: 
 
‘’ Iedere kodesjiem (heilige) die trefah is wordt niet verlost, omdat wij kodesjiem niet verlossen 
om hen aan de honden te voeren.’’ [Misjna – Teroema 6:5] 
 
Dit statement wordt meerdere malen in de joodse geschriften besproken (B.T 
Pesachiem 29.a – b, B.T Berachot 15.a –b). De leer was een algemeen geaccepteerde 
leer. Hoewel Yeshua dit idioom niet gebruikte om aan te tonen wat men moest doen 
met verontreinigde offerdieren, kunnen wij zijn gedachten wel beter begrijpen. Juist 
omdat Yeshua woorden gebruikt die (in die dagen) voor iedereen bekent waren. 
 
 
 
 
 
Voetnoot 
2. Treife of trefa (Hebreeuws: טרפה, lett. 'verscheurd' [als prooi]) verwijst naar voedsel en andere 
gebruiksvoorwerpen die volgens het jodendom ongeoorloofd zijn en betekent onrein, niet koosjer, verboden of 

taboe. 
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Yeshua gebruikt deze woorden om aan te tonen dat onze positie als kodesjiem 
(heilige) geen algemeen goed is. De wereld verscheurd de heiligheid, en zal onze  
positie als heilige willen aantasten. Het is iets heel kostbaars en dit wist  Ja’akov 
avienoe. Hij gaf wat heilig was niet aan de honden! Lavan zal hem tegenwerken en 
zijn positie als heilige aantasten. Doordat Ja’akov zweeg kon hij zijn gezin verlossen 
uit de greep van Lavan. De intenties van Ja’akov opende de deur voor verlossing.  
De ontworsteling aan Lavan was een emotionele/interne ontworsteling. Ja’akov wist 
niet dat hij ook nog een fysieke worsteling zou gaan meemaken. 
 
3. De fysieke (on)worsteling  
 
Het conflict tussen Ja’akov en Lavan wordt met een verbond beëindigd.   
In Beresjiet/Genesis  31:44-48 wordt het sluiten van dit verbond beschreven.  
 
‘’Nu dan, kom, laten wij een verbond sluiten, ik en jij. Laat dat een getuige zijn tussen mij en    
 jou. Toen nam Ja’akov  een steen en zette die overeind als gedenkteken. 
 Ja’akov zei tegen zijn verwanten: Verzamel nog meer stenen. En zij haalden stenen en 
maakten een steenhoop en aten daar bij die hoop stenen. Lavan noemde hem Jegar-
Sahadoetha, maar Ja’akov noemde hem Galeed. Toen zei Lavan: Laat deze steenhoop heden 
getuige zijn tussen mij en jou. Daarom gaf men hem de naam Galeed.’’*3 
 
Het conflict werdt met de verbond (tussen Ja’akov en Lavan) beëindigd. 
Nadat Ja’akov zich ontworsteld had van zijn oom Lavan kwam hij voor een nieuw 
conflict te staan. Zeer snel zou hij een fysieke worsteling aangaan.  Hier begint de 
parasha van deze week. 
 
Ja’akov komt steeds dichter bij het moment dat hij zijn broer Esav gaat ontmoeten. 
Een nieuwe worsteling begint en Ja’akov probeert zijn gezin veilig te stellen. Als 
iedereen veilig is gesteld blijft hij alleen achter. Plotseling raakt Ja’akov verstrikt in 

een worsteling met een ייִת  isj – man. Deze man komt op uit het niets en is niet  בנ
bekend voor Ja’akov avienoe. Volgens Rasjie staat de worsteling tussen de man en 
Ja’akov in verbinding met het woord ֲ ב (stof) omdat zij zodanig met elkaar 
worstelde dat zij met elkaar verweven waren. Dit met de gedachte de ander te laten 
vallen. Door die worsteling kwam het stof omhoog ( Rasjie commentaar om Wajisjlach). 
Het gevecht was een fysieke worsteling die er ruig aan toeging, de één probeerde de 
andere te overmeesteren. Waarom vond deze worsteling plaats op een moment dat 
Ja’akov geheel alleen was?  
 
Commentators geven interessante interpretaties aangaande de worsteling tussen 
Ja’akov en de man. Een modern joods commentaar aangaande de worsteling is dat 
de strijd wordt gezien als een strijd tussen Ja’akov en zijn geweten. Hij moest zijn 
angst om Esav te ontmoeten overwinnen. Dit was een proces die nodig was om 
Ja’akov een nieuw mens te maken. 
 
Voetnoot 
3. Lavan geeft de steenhoop een Aramese naam en Ja’akov een Hebreeuwse naam. Beide talen waren in die tijd 
levende talen. De woorden Jegar-Sahadoetha en Galeed   hebben dezelfde betekenis ‘’ Berg van getuigenis’’. 
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Door de strijd ontving  Ja’akov  ‘’Emoena’’ geloof om het conflict met Esav aan te 
gaan. God dwong – d.m.v het gevecht  Ja’akov tot Hesjbon haNesfesj 
(zelfonderzoek).*4 

 
Hoewel het gevecht tussen Ja’akov en de man een fysiek gevecht was en Ja’akov de 

ייִת  isj – man, met zijn lichamelijke kracht bestreed, beschrijven de moderne joodse  בנ
commentators een belangrijk aspect van de worsteling. Door deze worsteling kon 
Ja’akov het conflict met zijn tweelingbroer aangaan. Door de worsteling was Ja’akov 
een nieuw mens geworden.  Ja’akov was alleen omdat hij persoonlijk deze strijd 
moest overwinnen, de interne strijd uitte zich in het fysieke.  
 
Sjimon Keefa leert ons dat het lijden omwille van de rechtvaardigheid toestaat dat 
moeite/nativiteit en kwaad ons treft. Als lijden een doel heeft in het koninkrijk van 
God zijn wij in staat dit lijden te dragen. 
 
‘’Als iemand lijdt om rechtvaardigheid, zijn jullie gelukkig. Vrees niet degenen die jullie doen 
vrezen, raak niet ontsteld. Maar heilig HaSjem, de Mesjiecha, in jullie hart. Wees voorbereid 
om met zachtaardigheid en ontzag een verdediging te voeren aan al wie een reden vereist voor 
de hoop van jullie geloof, terwijl jullie een goed geweten hebben, zodat degenen die over jullie 
spreken als over slechte mensen, zich zullen schamen omdat ze jullie goede manieren in de 
Mesjiecha  hebben ontkend. Want het helpt, wanneer jullie goede daden doen, het kwaad te 
dragen als God het wil, en niet terwijl jullie het slechte doen.’’[Sjimon Keefa alef/1 Petrus 
3:14-17] 
 
Het lijden wat wij in dit leven kunnen ervaren geeft ons vaak veel vraagtekens. Vele 
mensen willen de reden van het lijden begrijpen of zoeken voor een verklaring.  
Als wij lijden omdat God het wil is er geen verklaring nodig! God staat immers alles 
toe ten goede. Rabbi Sjalom Aroesh schrijft in zijn boek ‘’De universele Gaarde van 
Emuna’’ een interessante opmerkingen aangaande de beproevingen in ons leven. 
 

        ‘’ Wanneer iemand op de proef wordt gesteld als hij zich in een moeilijke situatie bevindt, kan 
hij zijn Emoena versterken door te geloven dat wat hem overkwam voorzienigheid was, geen 
toeval of natuurlijk verschijnsel. En als hij zich op dat moment tot de Schepper keert, komt hij 
met succes door alle moeilijkheden heen.’’ [De universele Gaarde van Emuna – Sjalom 
Aroesj – pagina 73] 
 
Ja’akov de broer van Yeshua zegt pressies hetzelfde als Rabbi Sjalom Aroesj. 
Wanneer beproevingen verbonden worden aan Emoena ontvangen wij volharding 
en zal het ons aan niets ontbreken:   
 
‘’Heb alle vreugde mijn broeders, wanneer jullie verschillende en vele beproevingen 
binnengaan. Want jullie weten dat de ervaring van Emoena (geloof), jullie volharding doet 
verkrijgen. Laat de volharding zijn werk voltooien, zodat jullie volmaakt en volledig zullen 
zijn, niets zal ontbreken.’’ [Ja’akov-Jakobus 1:2-4]  
 
Bronvermelding 
4. Torah and Commentary – Sol Scharfstein – vers 25 -pagina 108 
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4. De worsteling 

 
‘’Een psalm van David, voor de koorleider.Lang heb ik HaSjem verwacht, 
en Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep. Hij beurde mij op uit een 
kuil vol kolkend water, uit modderig slijk;Hij zette mijn voeten op een rots en 
maakte mijn schreden vast.’’ [Tehilliem/Psalmen 40:1-3] 
 

De Emoena (geloof)  van Ja’akov werdt versterkt door de worsteling met de ייִת  isj  בנ

(man). De worsteling met de ייִת  isj (man) was overwonnen door de volharding van  בנ

Ja’akov. Tijdens het aanbreken van de dag vroeg de ייִת  isj (man) of Ja’akov hem los  בנ
wilde laten, blijkbaar had Ja’akov Avienoe hem in zijn macht (Gen 31:27).  
 

De rabbijnen geven aan dat de worsteling tussen Ja’akov en de ייִת  isj (man)  בנ
verbonden is aan het woord ֲ ב (stof). Het gevecht was zo heftig dat het (letterlijk) 
stof deed opwaaien.  
 
De Zohar gaat hier dieper op in. Rabbi Sjimon legt het verschil uit tussen stof en 
aarde. Stof is minder belangrijk dan de aarde. Rabbi Jehoeda bevraagt rabbi Sjimon 
over het vers: ‘’ Hij doet de arme uit de stof opkomen …..(1 Sam 2:8)’’.  
Rabbi Sjimon legt uit dat ieder mens verbonden moet zijn met Zeir Anpien*5 .  
Als wij de verbintenis met Zeir Anpien niet hebben zijn wij als het stof van de aarde. 
Dit is de nacht. Het stof is volgens Rabbi Sjimon een metafoor voor de kinderen van 
Jisraeel  die in ballingschap leven. Wanneer het licht begint te schijnen (Zeir Anpien) 
ontvangen de kinderen van Jisraeel nieuwe kracht en het koninkrijk van HaSjem. 
De Zohar maakt een connectie tussen het opkomen uit het stof ,de zoon van Abba en 
het Messiaanse rijk.  
  
‘’ Want de verstrooiing vertegenwoordigt de nacht; genaamd , het is donker, een periode 
wanneer het stof heers over Jisraeel, en het volk zal over de aarde verspreid worden totdat het 
licht verschijnt (Zeir Anpien – Kind van Abba) en het daglicht schijnt. Dan zal Jisraeel de 
kracht ontvangen en het Koninkrijk ontvangen, en zij zullen grote heiligen zijn, zoals er staat 
geschreven: ‘’ En de heerschappijen en de grootsheid van het koninkrijk onder de hele hemel, 
zal gegeven worden aan de heilige mensen van de Allerhoogste, van wie het koninkrijk een 
eeuwigdurend koninkrijk is. En alle koninkrijken zullen hem dienen en gehoorzamen. (Dan 
7:27)’’[ Zohar – Wajisjlach 88 – En er worstelde een man met hem] 
 
De Zohar beschrijft de strijd tussen Ja’akov en de man als een vernieuwingsproces. 
Door overtreding van de Torah werdt de straf van verstrooiing immers toegestaan 
(Deut 28:64). De b’nee Jisraeel werden als stof over de aarde verspreid. Maar als het 
licht van de Zeir Anpien gaat schijnen komt er een keer deze situatie.   
 
Voetnoot 
נַא .5 נז ןיִּפ ֵע  Zeir Anpien betekent 'het kleinere gezicht'. Volgens de rabbijnen is de Zeir Anpin het opperlicht en de רי
scheppende kracht van alles. Zeir Anpin heeft ook een andere titel namelijk ' het kind van Abba' of 'de zoon'. De 
zohar verklaard dat de Zeir Anpin de schriftelijke Torah is. Naar hem moeten wij bidden en luisteren. De Zeir 
Anpin heeft een Tempel in de hemel en is in staat om te vergeven. Hij wordt ook wel de Engel van HaSjem 
genoemd. Zeir Anpin is een uiting van Elohim. Het karakter van Zeir Anpin komt volledig overheen met de Zoon 
van Abba 'Yeshua haMashiach' 
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Wij kunnen dus lijden omwille van onze eigen tekortkomingen. Maar als wij ervoor 
kiezen om in al onze worstelingen ons vast te houden aan HaSjem (niet loslaten), 
kunnen wij overwinnen. Dan kunnen wij het stof van ons afschudden! Yeshua leert 
ons om na een strijd, vruchteloze acties het stof van onze voeten te schudden.*6 

 
‘’Welke stad of [welk] dorp jullie ook binnengaan, onderzoek wie er het waard is. Blijf daar tot 
jullie weggaan. Wanneer jullie een huis binnengaan, vraag de vrede voor het huis[gezin].Als 
dat huis[gezin] het waard is, zal jullie vrede over haar komen, maar als het dat niet waard is, 
zal jullie vrede tot jullie terugkeren. Als iemand jullie niet ontvangt, of jullie woorden niet 
gehoorzaamt, verlaat dat huis of dat dorp en schud het stof van jullie voeten.’’  
[ Mattay/Mattheus 10:11-14 –Aramees] 
 
Het stof van onze verdrukkers moeten wij van ons afschudden. Wij moeten het stof 
niet meer met ons meenemen als wij verder wandelen in het koninkrijk van God. 
Negatieve ervaringen kunnen ons letterlijk afremmen om verder te wandelen.  
Als wij lijden moeten wij lijden vanwege onze positie als gelovige in Yeshua. Als wij 
lijden vanwege onze zonden (moordenaar, dief of misdadiger) is het lijden moeilijk 
te dragen. Keefa gebruikt de volgende woorden om ons te bemoedigen.   
 
‘’En als jullie iets wordt verweten om de naam van de Mesjiecha, zijn jullie gelukkig, omdat 
de prijzenswaardige Geest van God op jullie rust. Maar laat niemand van jullie lijden als 
een moordenaar of als een dief of als een misdadiger. Maar laat wie lijdt als een 
Christen*7 zich niet schamen, maar God voor deze naam prijzen. Want het is tijd dat het 
oordeel bij het huis van God begint. Maar als het bij ons begint, wat betekent dan het einde 
van degenen die ongehoorzaam zijn aan de boodschap van God? En als de rechtvaardigen 
amper gered kunnen worden, hoe zullen de misdadige en de zondaar dan standhouden? Laat 
daarom degenen die lijden, zoals God het wil hun ziel aan hem toevertrouwen, door goede 
daden, als aan een getrouwe Schepper.’’[ Keefa alef/1 Petrus 4:14-19 – Aramees] 
 
Lijden omwille van verlossing (die van God komt) is te overwinnen. Als wij 
worstelen omwille van verlossing kunnen wij in geloof de situatie overmeesteren.  
Alles komt van God! Er is niets wat hem ontgaat! Hij schept vrede (sjalom) en het 
kwaad (ra). Zou er voor Hem iets onmogelijk zijn?  
 
‘’Ik formeer het licht en schep de duisternis, Ik maak de vrede (sjalom) en schep het 
onheil(ra)*8; Ik, HaSjem, doe al deze dingen.’’ [Jesjajahoe/Jesaja 45:7 – 
Herzienestatenvertaling ] 
  
 
 
Voetnoten 
6. Joden schudden letterlijk de onreine stof van een heidense stad van hun voeten als zij de stad verlieten en terugkeerde in het 
land Jisraeel. Een tweede reden van het afschudden van het stof was om te laten zien dat de Jood geen gemeenschap had met de 
bewoners van de stad (Hand 10:28). Wanneer de Sjilichiem (Apostelen) hetzelfde deden naar de Joden (Hand 13:51; vergelijk 
Hand 18:6), was dit om hun afwijzing van het Koninkrijk van God en verzet tegen het rechtvaardige Jisraeel aan te tonen (Rom 
9:6). [ Jewish New Testament Commentary – David H.Stern - pag 120] 
7. Het woord Christen was een titel die de romeinen gebruikte als een scheldwoord voor de gelovige in Yeshua die in het 
romeinse rijk leefde. Deze titel gold alleen voor de gelovige uit de volkeren. De Joods gelovigen in Yeshua werden Netzariem 
(Nazoreeërs) genoemd (Hand 24:5) Keefa roept hen op om dit scheldwoord te gebruiken om Mashiach te dienen. Omdat zij 
vanwege hun levenswandel vervolgd werden. Christos (grieks) betekent gezalfde wat in het Hebreeuws Mashiach is. Ons lijden 
moeten wij koppelen aan het lijden van Mashiach Yeshua die ons heeft gezalfd met zijn opstandingskracht.  
8. Targoem Jesaja 45:7: ‘’ Ik schep het oordeel voor het kwaad’’. 
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4. Kijken door de ogen van HaSjem 
 

Na de worsteling met de ייִת  isj (man)  kon Ja’akov de confrontatie met zijn broer  בנ
aangaan. Zijn angst was overwonnen  - Ja’akov had een vernieuwing ontvangen.  
De ֲ ב  (stof) was van zijn leven verdwenen. Door Yeshua hebben wij vernieuwing 
ontvangen – wij zijn een nieuwe schepping – en zijn wij in staat de ander lief te 
hebben. 
 
B’rit haChadasja over: De nieuwe schepping 
‘’En alles wat in de Mashiach is, is daarom een nieuwe schepping. Het oude is daarmee 
voorbijgegaan.’’ (Korintie’im beth/2 korinte 5:17) 
 
‘’We zijn met hem in de doop tot de dood begraven, omdat Yeshua Mashiach uit het verblijf 
van de doden is opgestaan in de glorie van zijn Vader. Zo zullen ook wij in een nieuw leven 
lopen. Want als we samen met hem zijn geplant naar de wijze van zijn dood, zo zullen we 
ook in zijn opstanding zijn. ‘’(Romei’im/Romeinen 6:4-5) 
 

 
‘’Wees vernieuwd in de geest van jullie verstand. 
En jullie dienen de nieuwe mens aan te doen die in G-d is geschapen, in rechtvaardigheid en 
in ware heiligheid.’’ (Efesjie’im/Efeze 4:23-24) 
 
 
‘’Lieg niet tegen elkaar, maar doe de vroegere mens met geheel zijn gedrag uit, 
en doe het nieuwe aan wat is vernieuwd in de kennis, naar de gelijkenis van zijn Schepper.’’ 
(Kolosjie’im/ Kolossenzen 3:9-10) 
 

 
Toen Ja’akov en Esav elkaar ontmoette omhelsden zij elkaar en huilden zij in elkaars 
armen (Gen 3:4). Na de omhelzing stelt Ja’akov zijn familie voor aan Esav. Als Esav 
de giften van Ja’akov niet wil aannemen zegt Ja’akov iets opmerkelijks: 
 
‘’Ja’akov zei daarop: Nee toch, als ik toch genade in uw ogen gevonden heb, neem het geschenk 
uit mijn hand dan aan, want ik heb uw aangezicht gezien alsof ik het aangezicht van G-d 
zag*9, en u bent mij goedgezind geweest.’’ [ Beresjiet/Genesis 3:10] 
 
De Torah verklaard dat Ja’akov zijn broer Esav zag alsof hij de verschijning van 
Hasjem zelf zag. Volgens Rasjie kwam dit doordat Esav genade toonde aan Ja’akov. 
Deze daad van Esav was een G-ddelijke daad. Door deze daad zag Ja’akov dat G-d  
met hem was. Hij keek naar Esav door de ogen van HaSjem door de ontmoeting die 

hij met G-d had na het geworstel. Deze plaats noemt Ja’akov daarom ל ִּּובת  (Penieel) לג
wat ‘’ het gezicht van God’’*10 betekent. 
 

 
 
Voetnoot 
9. De Septuagint zegt: ‘’ zoals iemand Gods gezicht zou kunnen zien ‘’. 
10. De Septuagint zegt: ‘’ Goddelijke vorm’’ 
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De B’rit haChadasja leert ons om naar de ander te kijken vanuit de ogen van G-d. 
Als wij onze broeder niet lief hebben blijven wij staan in ons oude leven. Wij moeten 
in staat zijn om ons eigen leven te geven voor de ander. Dit kan onze tijd, 
ondersteuning, liefde, vergeving enz zijn: 
 
‘’Want dit is het gebod dat jullie vroeger hebben gehoord: Jullie moeten elkaar 
liefhebben.  Niet zoals Qāʾen. Hij was van het kwaad en had zijn broer gedood. Waarom had 
hij hem gedood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Wees 
niet verbaasd, mijn broeders, als de wereld jullie haat. We weten dat we van de dood zijn 
vertrokken naar het leven, waardoor we onze broeders liefhebben. Wie zijn broeder niet 
liefheeft, blijft in de dood. Al wie zijn broeder haat is een mensdoder, en jullie weten dat 
eeuwig leven niet blijft in degene die een mensdoder is. Hierdoor kennen we zijn liefde aan 
ons, want hij gaf zijn leven in onze plaats en het is gepast dat we ons leven geven 
voor onze broeders. Wie in de wereld bezit heeft en zijn broeder nood ziet lijden, maar zijn 
barmhartigheid voor hem afsluit, hoe kan de liefde van God dan in hem zijn?’’ [Jochanan 
alef/1 Johannes 3:11-17 – Aramees] 
 
Alles wat God doet en toestaat in jou leven is bedoeld om jou tot Hem te brengen. 
Als wij een ontmoeting met Yeshua hebben zijn wij in staat om zijn liefde aan andere 
over te geven. Zijn liefde heeft dan (via jou) effect op de levens van andere mensen.  
 
‘’G-d is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in G-d, en G-d in hem.’’ ( Jochanan alef/ 
1 Johannes 4:16b) 
 
 
 
 
 
 
 

לֹום בָׁת שָׁ   שַׁ
Sjabbat Sjalom 
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