VAJISLACH ( en hij zond) – Beresjiet 32:4-36:43
De Parasja begrijpen
Beresjiet (Genesis) 32:4-33:17)
We zullen leren hoe we
1) Het hoofdthema (onderwerp) van een Parasja (wekelijkse Torah-lezing) kunnen begrijpen.
2) Thematische verbindingen kunnen leggen met de Parasja (Bijbelstudies verbonden door
een gezamenlijk thema (onderwerp))
3) De Parasja beter kunnen begrijpen door thematische verbindingen te leggen met andere
Bijbelgedeelten

Genesis 32:4-33:17 begrijpen
Ik heb de Parasja van deze week uitgekozen omdat het ons een aantal “problemen” laat zien. Met
problemen bedoel ik feiten die niet meteen logisch zijn voor de gemiddelde lezer, zoals ik. Laten we
eerst een algemene samenvatting maken van de gebeurtenissen in de Parasja. We maken beknopte
zinnen om daardoor een algemeen thema te kunnen formuleren.
Genesis 32:4-7

- Jacob brengt Ezau op de hoogte van zijn ___________.

Genesis 32:8-24

- Jacob bereid zich voor op de ________________ met Ezau.

Genesis 32:25-33

- Jacob ____________________ met een engel.

Genesis 33:1-15

- Jacob en __________________ ontmoeten elkaar

Genesis 33:16-17

- Jacob en Ezau gaan ________________________.

Laten we ons richten op de eerste vier delen van de samenvatting.
Lees Genesis 32:4-7. Zelfs voordat je Genesis 32:7 hebt gelezen merk je al dat Jacob zich
ongelooflijk veel zorgen maakt over wat Ezau ervan vindt dat hij terugkeert. Hoe merk je dat?
Hij stuurde ________________________ voor zich uit om Ezau op de hoogte te brengen van zijn
terugkeer. Het lijkt er op dat hij ze ver voordat hij echt terugkeerde al had gestuurd zodat ze hem
konden vertellen hoe Ezau daarop reageerde. Daarom hadden ze genoeg tijd om naar Ezau te gaan en
terug te keren _____________________ Jacob arriveerde.
Waarom maakte Jacob zich zorgen over de reactie van Ezau bij zijn terugkomst?
Weet je nog dat hij was gevlucht uit Charan omdat Ezau hem wilde _____________________ omdat
hij het ______________________ had genomen en de daarbij horende __________________.
Oké, dat is dus de context. De laatste keer dat Jacob Ezau had gezien, werd hij met moord bedreigd. Er
zijn twintig jaren verstreken en Jacob wil weten of Ezau hem nog steeds wil vermoorden.

Vertaald door Geke van Halteren

Lees Genesis 32:7-8. Denk na over de informatie die Jacob krijgt van zijn boodschappers, en de
reactie die Jacob daarop geeft. Wat zouden we kunnen verwachten bij de ontmoeting van Jacob
en Ezau?
Het lijkt erop dat Ezau Jacob nog steeds wil ______________________________!
Lees Genesis 32:7-23. Met welk woord kun je de gevoelens van Jacob beschrijven?
_____________, met een hoofdletter A.
Zoals je kunt zien, gaat Jacob met angst en haastige spoed op pad. Hij maakt zich grote zorgen
over de levens van zijn familie.
Lees Genesis 32:2-33. Dit lijkt een vreemd gedeelte, of niet? Natuurlijk is dat zo. Dit gedeelte
roept meteen een groot aantal vragen op. Wie is die man? Wat zorgde ervoor dat ze gingen
worstelen? Waarom wilde Jacob dat de engel hem zegende? Lijkt het erop dat dit gedeelte iets te
maken heeft met de hereniging van Jacob en Ezau?
_____________, op het eerste gezicht niet.
Ik moet toegeven dat ik niet de antwoorden weet op bovenstaande vragen; maar, hopelijk kan ik wat
gedachten en ideeën delen die je een stapje dichter bij het belang van deze gebeurtenissen brengen.
Maar we slaan dit gedeelte nu eerst over en komen er later op terug.
Lees Genesis 33:1-15. Lijkt het erop dat dit gedeelte past bij het eerste gedeelte dat we lazen in
deze lange Parasja? Waarom wel of niet?
_______________. Het lijkt er helemaal niet bij te passen. Door middel van Genesis 32:4-33 lijkt de
Torah ons te willen vertellen dat Ezau naar Jacob toekomt met de bedoeling hem te vermoorden! De
daden van Ezau (Ezau rende naar hem toe, omarmde hem, omhelsde hem, kuste hem en weende) zijn
het absoluut tegenovergestelde van het beeld wat de Torah in de voorafgaande verzen had geschetst.
Met andere woorden, Genesis 32:4-24 wil ons doen laten geloven dat Ezau met moorddadige
gedachten op Jacob af kwam, nog net zo als toen Jacob op de vlucht ging voor zijn leven. Dan,
plotseling, laat Genesis 33:1-15 ons een totaal ander beeld van Ezau zien!
Wat was er gebeurd? Kun jij me vertellen wat er was gebeurd tussen Genesis 32:4-24 en Genesis
33:1-15?
Ja, Genesis 32:25-33, waarom Jacob met de “man” ____________________---.
Zie je dat? Ik heb je eerder gevraagd of Genesis 32:25-33 ook maar iets te maken had met de
hereniging van Jacob en Ezau. Nu kunnen we zien dat het er alles mee te maken had. Het is de sleutel
om de duidelijke verandering van Ezau te kunnen begrijpen. Jacobs ontmoeting met de engel is
strategisch geplaatst tussen de ogenschijnlijk afzonderlijke schetsen van Ezau! De gebeurtenissen
rondom de worstelwedstrijd van Jacob waren van invloed op de veranderde hart gesteldheid van Ezau.
We kunnen deze Parasja op verschillende manieren bekijken. Hadden de boodschappers van Jacob de
bedoelingen van Ezau, door met 400 mensen te komen, verkeerd begrepen? Of was Ezau inderdaad
van plan hem te vermoorden, en veranderde hij om de een of andere reden van gedachten? Ik weet het
antwoord niet zeker; maar ik geef je een idee. Ik zeg een idee omdat ik niet zeker weet of dit het goede
antwoord is. Ik geloof dat Ezau van plan was geweest om Jacob te vermoorden voordat hij de
ontmoeting met de engel had. De reden waarom ik dat denk, is deze.
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Om de veranderde hart gesteldheid van Ezau te begrijpen, gaan we eerst proberen om de worsteling
van Jacob te begrijpen.
Lees Genesis 32:8-22. Welke drie dingen doet Jacob om zich voor te bereiden op de beslissende
ontmoeting met Ezau?
1) Hij ___________________ zijn familie in twee kampen.
2) Hij ___________________ waarbij hij de Heilige om hulp vraagt.
3) Hij stuurt __________________________ naar Ezau in de hoop dat dat zijn boosheid weg
neemt.
Genesis 32:22 vertelt ons dat nadat hij deze drie voorbereidingen heeft getroffen, Jacob de nacht
inging. Rav Chanoch Waxman van Har Etzion Jesjiva zegt het volgende daarover:
“Als zijn drieledige voorbereiding compleet is, gaat Ja’akov slapen, zo goed mogelijk voorbereid. Het
is verrassend dat, meteen nadat we hebben gelezen dat Ja’akov is gaan liggen voor de nacht, en
precies voor het verhaal over de worsteling, we lezen dat Jacob opstaat om de Jabbok over te steken…
In tegensteling tot het opdelen van zijn kamp, verzamelt hij al zijn mensen en bezittingen. Hij breekt
zijn kamp op en bereidt zich voor op een reis. De tegenstelling met Ja’akovs eerdere voorbereidingen
wordt verder benadrukt door het beeld van ‘die nacht opstaan’, precies het tegenovergestelde van ‘die
nacht gaan slapen’ waarmee de voorbereidingen van Ja’akov worden afgesloten. Ja’akov lijkt op het
laatste moment van gedachten te zijn veranderd.”
Dit was een briljante analyse van Rav Waxman. Om zijn idee, dat Jacob op het laatste moment van
gedachten veranderde, te ondersteunen, zien we dat hij noemt dat Jacob zijn familie en bezittingen al
had opgedeeld in twee kampen. Nu zien we dat hij ze allemaal weer samenbrengt om de Jabbok over
te steken! Dit is duidelijk het tegenovergestelde van zijn eerdere plan om Ezau als twee afzonderlijke
groepen tegemoet te treden. Dus, wat gebeurde er in Genesis 32:23-2? Waarom werd hij midden in de
nacht wakker en stuurde hij zijn familie naar de andere kant van de rivier de Jabbok? Ik geloof dat de
Rasjbam het bij het goede eind heeft met de volgende, spectaculaire, fantastisch, geweldige
thematische verbinding waarin hij de overeenkomst ziet tussen deze passage over Jacob en een
vergelijkbare passage over David.
Lees 2 Samuel 17:21-24! In dit gedeelte vlucht David voor Absalom. Kijk naar de volgende
thematische verbindingen met de sidra (Torah gedeelte) van deze week.
Net zoals Jacob ______________, zo stond David ook op.
Net zoals Jacob opstond in de ____________________ nacht, voordat de zon opkwam, zo stond
David op in de late nacht, voordat de zon opkwam.
Net zoals Jacob met al de zijnen de rivier _____________________, zo stak David ook de rivier over
met iedereen die bij hem hoorde.
Rasjbam merkt ook op dat de _________________ oversteken geografisch gezien naast elkaar
plaatsvonden!
David kwam aan in M______________________ nadat hij de rivier was overgestoken. De laatste
locatie die Jacob aandeed was Machanaim (Genesis 32:3)!
Zowel David als Jacob vluchten voor een dichtbij staand __________________ lid.
Vanwege deze verbazende thematische verbindingen, concludeert Rasjbam dat net zoals David op de
vlucht was voor Absalom, Jacob op de vlucht was voor Ezau! Daarom stuurde Adonai een engel om
ervoor dat te zorgen dat hij niet langer op de vlucht was. En dat zou verklaren waarom de heup van
Jacob gewond raakte; om te voorkomen dat hij zou vluchten. De schoonheid van deze uitleg zit hem
erin dat het is gebaseerd op een duidelijke thematische verbinding met een vergelijkbare gebeurtenis.
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En als je deze thematische studies al vaker hebt gedaan, dan weet je dat deze thematische verbinding
belangrijk is en niet te makkelijk aan de kant moet worden geschoven.
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