Punten bij de Parasja: Vajechi– Zegeningen en bemoediging
Welkom bij een nieuwe aflevering van Punten bij de Parasja—korte gedachten bij het wekelijkse Torah
gedeelte.
De Parasja van deze week heet Vajechi,. Dat is Hebreeuws voor “en hij woonde” en de Parasja gaat van
Genesis 47:28 tot Genesis 50:26.
Deze Parasja vertelt het verhaal waarin Jacob vraagt om na zijn dood begraven te worden in Kanaän
(Genesis 47:28-31)
We lezen ook over de zegeningen die Jacob geeft aan de zonen van Jozef, Efraïm en Manasse. Daarna
lezen we over de zegeningen die Jacob geeft aan elk van zijn eigen zonen (Genesis 48:1-49:27).
Vervolgens lezen we dat Jacob sterft en wordt begraven (Genesis 49:28-33).
De Parasja besluit door te vertellen dat Jozef zijn broers vergeeft, waarna Jozef sterft (Genesis 50).
We kunnen veel zeggen over dit Torahgedeelte. Vandaag delen we een gedachte over zegeningen.
Toen Jacob zijn kleinkinderen Efraïm en Manasse zegende, zei hij iets interessants:
Genesis 48:20
Zo zegende hij hen op die dag; hij zei: Israël zal met jullie naam zegenen door te zeggen: Moge God
u maken als Efraïm en als Manasse.
Heb je dat begrepen? Hij zei: “Israël zal met jullie naam zegenen.” Dat wil zeggen, het volk van Israël zal
zegeningen over hun eigen kinderen uitspreken. En als ze dat doen, dan zeggen ze: “Moge God u maken
als Efraïm en als Manasse.”
In het Jodendom en veel Messiaanse gezinnen wordt de prachtige traditie gevolgd dat ouders hun kinderen
elke vrijdagavond zegenen, bij de opening van Sjabbat. Meisjes krijgen de zeggen: “Mag God jou maken als
Sara, Rebecca, Rachel en Lea.” En de zegening voor de zonen is gebaseerd op dit vers waar Jacob de
zonen van Jozef zegende: “Mag God jou maken zoals Efraïm en Manasse.”
Het gaat er in deze zegening voor de zonen niet om dat Efraïm en Manasse de rolmodellen zijn waarvan we
hopen dat onze zonen net zo worden, maar dat ze worden gezegend met dezelfde zegening die Efraïm en
Manasse kregen van Jacob. Het is een verklaring van hun identiteit en dat ze onderdeel zijn van Gods plan,

dat ze worden gezegend en een zegen zijn voor de volken—en dat is de erfenis en het doel dat Abraham
kreeg.
Genesis 48:16
Zodat door hen mijn naam genoemd zal blijven, en de naam van mijn vaderen Abraham en Izak
en zij in het midden van het land in menigte zullen toenemen.
Hoewel dit gewoon een traditie is die veel families op Sjabbat doen, illustreert het een belangrijk principe—
namelijk dat ouders hun kinderen moeten zegenen. Het is zo belangrijk dat kinderen woorden van
bemoediging en liefde horen van hun ouders.
De bemoedigende woorden van een ouder zijn de sleutel tot de emotionele en geestelijke gezondheid van
een kind en zelfs tot succes in het leven. Wat wij geloven over onszelf is van significante invloed op ons
gedrag. Het is gewoon logisch. Een positieve houding leidt tot positief gedrag wat positieve resultaten tot
gevolg heeft. Een negatieve houding leidt vaak tot zelfverdediging en dat leidt tot negatieve resultaten. En
ouders hebben een belangrijke rol in het vormen van de houding van hun kinderen door hen liefde en
bemoediging te geven of juist niet.
Dat geldt niet alleen voor onze kinderen, maar voor iedereen. Voelen de mensen in jouw leven zich door jou
geliefd en gewaardeerd? Hoe vaak bemoedig jij anderen met jouw woorden en vriendelijke daden?
Deze week willen we je aanmoedigen om er ernst mee te maken om leven en liefde uit te spreken, niet
alleen over je kinderen, maar over iedereen in je leven. Je weet nooit – misschien heeft iemand het echt
nodig om het van jou te horen.
1 Thessalonicenzen 5:11
Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.
Bedankt voor het lezen van deze Punten bij de Parasja!

