“Dit document is een script van een studie die is bedoeld om via video te woorden getoond. In de video worden relevante
tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond ter ondersteuning van de presentatie. Daarom kan het zo zijn dat de tekst niet
altijd even vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Ook kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet
acceptabel zijn in literair werk. We adviseren u om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op dit
schriftelijk onderwijs.”

Punten bij de Parasja: Vajesjev – Vlucht voor seksuele immoraliteit
Welkom bij een nieuwe aflevering van Punten bij de Parasja—korte gedachten bij het wekelijkse Torah
gedeelte.
De Parasja van deze week heet Vajesjev. In het Hebreeuws betekent dat “en hij woonde”. De Parasja
gaat van Genesis 37:1 tot Genesis 40:23.
In deze Parasja maken we kennis met Jacobs zoon Jozef, die droomde over belangrijk zijn. Hij werd
door zijn broeders veracht (Genesis 37:1-11).
Jozefs broeders spanden tegen hem samen, gooiden hem in een put en verkochten hem daarna naar
Egypte. Ze zeiden tegen hun vader dat Jozef was gedood door een wild dier (Genesis 37:12-36).
Vervolgens lezen we het bizarre verhaal over Juda die zijn schoondochter Tamar geen recht doet, als hij
zich niet aan zijn belofte houdt haar te laten trouwen met zijn zoon Sela. Dus verkleedde zij zich als
prostitué en verleidde Juda om met haar te slapen. Ze werd zwanger en baarde een tweeling, genaamd
Perez en Zerah (Genesis 38).
Daarna lezen we over hoe Jozef zijn meester Potifar diende. Maar nadat hij Potifars vrouw afwees toen
ze hem wilde verleiden, werd hij vals door haar beschuldigd dat hij haar had aangerand en werd Jozef in
de gevangenis gegooid (Genesis 39)
De Parasja sluit af met Jozef die de dromen verklaart van twee medegevangenen (Genesis 40).
Er is veel te zeggen over dit Torah gedeelte. Vandaag delen we een gedachte over vluchten voor
verleiding.
Dit korte Torahgedeelte is misschien niet geschikt voor alle leeftijden. Dus als u dit met kinderen
doorneemt, wees daar dan van bewust.
1 Corinthiërs 6:18
Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam, maar wie

hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam.
Waarom zegt Paulus “vlucht” voor seksuele zonde? Is dat niet vreemd? Is het niet logischer om te
zeggen: “Wees standvastig” zoals hij spreekt over andere verleidingen? Waarom staat er in relatie tot
seksuele zonden dat we daarvan moeten vluchten?
In dit Torah gedeelte kijken we naar Jozef om te zien waarom dat een goede strategie is. Jozef werkte
voor een man genaamd Potifar. Maar Potifar had een ontrouwe vrouw die probeerde om het met Jozef
aan te leggen. In de Schrift staat dat zij probeerde om Jozef te verleiden en dat dag na dag deed. Op een
dag was ze alleen met hem en hij was in een erg kwetsbare positie:
Genesis 39:11-12
Op zekere dag gebeurde het, toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen en niemand van
de mensen van het huis daar in huis was, dat zij hem bij zijn kleed pakte en zei: Slaap met me.
Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en ging naar buiten.
Je ziet dat de reactie van Jozef niet alleen maar was om haar te weerstaan en verder te gaan met zijn
werk terwijl zij voortdurend aan hem trok. Nee! Hij rende weg. Hij bleef zelfs niet in het huis met haar.
Hij ging ver weg van haar, zo snel als hij kon.
Seksuele immoraliteit is voor veel mensen erg moeilijk te weerstaan– zeker als ze in het verleden
dergelijke zonden hebben begaan. Iedereen die heeft geworsteld met het opgeven van seksuele lust,
zoals het kijken naar pornografie, zal beamen hoe makkelijk je terug kunt vallen. Iets te lang kijken naar
een plaatje dat langskomt in je webbrowser kan ervoor zorgen dat je op het web gaat surfen. Daar vind
je vervolgens nog meer expliciete en pornografische afbeeldingen, daarna video’s, etc.
Om niet ten prooi te vallen aan seksuele immoraliteit, bouwen sommigen misschien filters in om zelfs
de mogelijkheid om de grens te overschrijden te vermijden.
Voor sommigen van ons kan dat betekenen dat we speciale software installeren op onze computer. In
combinatie met beperkt internetgebruik op bepaalde momenten van de dag, als we niet willen verleid tot
dingen die we niet moeten kijken. Waarom zouden we midden in de nacht, als iedereen slaapt, op onze
telefoon of laptop moeten kijken? Is dat het risico waard? Als je worstelt met dergelijke zaken is het
misschien een goed idee om iemand te hebben aan wie je verantwoording moet afleggen.
Als je worstelt en wordt verleid tot seksuele zonden, dan is het alsof de vrouw van Potifar je bij je kleren
vastpakt. Overweeg niet eens om in het huis te blijven met haar- niet eens een paar tellen. Ga
onmiddellijk van het internet, doe je computer uit, en herinner jezelf aan je grenzen. Geef jezelf niet
eens de kans om toe te geven aan seksuele zonde.
Bedankt voor het lezen van deze Punten bij de Parasja!
We bidden dat deze studie je tot zegen is geweest en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.
Sjalom!
Wil je meer weten over dit en andere onderwerpen, bezoek dan www.119ministries.nl
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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