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Punten bij de Parasja: Vajetze – God ontmoet jou waar je bent
Welkom bij een nieuwe aflevering van Punten bij de Parasja—korte gedachten bij het wekelijkse Torah
gedeelte.
De Parasja van deze week heet Vajetze. In het Hebreeuws betekent dat “en hij vertrok”. De Parasja gaat
van Genesis 28:10 tot Genesis 32:2.
Deze Parasja begint met het verhaal van Jacob die zijn kamp opslaat in Bethel waar hij in slaap valt. In
zijn droom heeft hij een bovennatuurlijke ontmoeting met JHWH (Genesis 28:10-22).
We lezen ook het verhaal van Jacob die voor Laban werkt en trouwt met Rachel en Lea (Genesis 29).
Vervolgens lezen we over de geboorte van de kinderen van Jacob en dat Jacob voorspoed heeft ten koste
van Laban (Genesis 30).
De Parasja sluit af met het verhaal van Jacob en zijn familie die wegvluchten van Laban (Genesis 31).
Er is veel te zeggen over dit Torah gedeelte. Vandaag delen we een gedachte over dat God ons ontmoet
op de plaats waar wij zijn.
Als we door het lezen van zijn verhaal in de Torah een ding hebben geleerd over Jacob, dan is het wel
dat hij iemand is die streeft, worstelt en manipuleert om te krijgen wat hij wil.
Jacob lijkt vooral gericht te zijn op de eerste plaats–zichzelf! Hij kon zijn broer Ezau overtuigen om zijn
geboorterecht te verkopen voor een pan soep. Hij bedroog zelfs zijn vader die hem vervolgens de zegen
gaf die voor Ezau was bedoeld. Als gevolg daarvan dreigde Ezau om Jacob te vermoorden! Jacob had
vervolgens geen keus dan zijn huis te verlaten en te vluchten naar zijn oom Laban.
Dan komen we bij de droom van Jacob. Onderweg naar Laban rust hij op een plek die later Bethel wordt
genoemd. Hij legt zich daar neer op een rots en valt in slaap. Jacob krijgt vervolgens een droom, waarin

hij ziet dat: “op de aarde was een ladder geplaatst, waarvan de top de hemel raakte, en zie, de engelen
van God klommen daarlangs omhoog en omlaag.” (Genesis 28:12).
Dan begint van bovenaan de ladder de God van het heelal tegen Jacob te spreken. JHWH belooft om
Zijn woord te vervullen ondanks de uitdagingen waar Jacob mee te maken heeft. Hij belooft dat Jacob
en zijn kinderen het land dat God aan Abraham heeft beloofd zullen erven. JHWH geeft Jacob tot slot
een persoonlijke zegen:
Genesis 28:15
En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan, en Ik zal u terugbrengen
in dít land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb!
Wat zo bijzonder is van deze zegen, is dat Jacob er niet voor hoefde te vechten. Hij hoefde het niet te
stelen of iemand te manipuleren om het te krijgen. Ondanks alle duistere dingen die Jacob in zijn leven
had gedaan, was God met hem waar hij was en gaf hem de belofte van Zijn liefde—het enige in deze
wereld dat niet kan worden weggenomen, gestolen en wat we zelf niet kunnen verdienen. God bracht de
ladder naar Jacob en ontmoette hem waar hij was.
In het Nieuwe Testament verwijst Jesjoea de Messias naar deze krachtige droom die Jacob kreeg:
John 1:52
En Hij zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u allen: Van nu af zult u de hemel geopend
zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen.
Jesjoea de Messias—de Mensenzoon—is onze ladder naar God. Je kunt niets doen om deze ladder te
kopen. Hij kan niet worden verhandeld of verkregen door middel van manipulatie. Zelfs als je veertien
jaar werkt, zoals Jacob voor Laban, kun je deze ladder niet verdienen. Gods liefde, ten volle
geopenbaard in Zijn Zoon, is een geschenk. En wij kunnen kiezen of we het willen ontvangen of afslaan.
Het mooie van een gratis geschenk is, dat de ontvanger van het geschenk niet kan opscheppen over zijn
eigen talent of kracht. Zoals Paulus zegt: “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en
dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.” (Efeziërs 2:8-9).
Dat moeten we allemaal horen en daar moeten we aan herinnerd worden. Gods liefde is er voor jou—op
dit moment. Het enige wat jij hoeft te doen is je hart openen en het ontvangen. 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!
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Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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