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LATEN WE SAMEN BIDDEN

We bidden elke week voor de Joodse Vriendschapsbediening en hun
partners Ik stel voor, dat onze vrienden van 22 tot en met 28 November
bidden voor Predikant Bruno Santeli en ouderling Carlos Muniz, ze leiden
een Joodse Adventgemeente in Rio de Janeiro (Brazilie). Zoals al eerder
gezegd, is gedurende deze pandemie Covid 19 de bediening niet makkelijk,
daarom is het belangrijk te bidden voor Predikant Bruno Santeli, ouderling
Carlos Muniz, en hun medewerkers in Rio de Janeiro en hun families.
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NIEUWS

ANTISEMITISME IN DE VS
Van I24Nieuws : Volgens de FBI werden er 953 misdaden gepleegd tegen Joden in de Verenigde Staten in 2019, een jaarlijkse
toename van 14 % van de 835 vermeld in 2018. In 2019 maakte haat misdaden tegen Joden 60.2 % uit van alle haat misdaden
gebaseerd op religie, een lichte toename van de 58 % vermeld in 2017 en 2018. Ter wille van het vergelijken, Moslims waren de
volgende meest op de korrel genomen groep met 13.2 %. De pas uitgegeven FBI haat misdaad statistieken van 2019 geven een
grimmige lezing, daar ze aantonen, dat het aantal aanvallen tegen Joden aanzienlijk is gestegen in de Verenigde Staten. In een
jaar, waarin drie dodelijke en veelvoudige slachtoffer aanvallen tegen Joden voorkwamen, maakten antisemitische incidenten
verreweg de meerderheid van haat misdaden uit gebaseerd op religie. «Federale functionarissen vermelden het hoogste aantal
haat gerelateerde doden sinds de FBI begon met het verzamelen van data in de vroege jaren 1990, met het aantal doden landelijk
dat het aantal van het vorig jaar verdubbelde'', rapporteerde de Times of Israel. Het totale aantal haat misdaden steeg naar het
hoogste niveau in meer dan een decennium.

INTERKERKELIJKE SAMENKOMSTEN IN LONDEN
Recentelijk was er een week van Interkerkelijke samenkomsten gehouden in Londen, en enkele van onze vrienden die deel
hadden genomen in deze samenkomsten hebben ons een verslag gestuurd: ‘’INTERKERKELIJK: Gisteravond was de
Sjabbatdienst in de Chatham Sjoel(synagoge), verfrissend anders, het herinnerde me aan de methoden gebruikt door de
Messias: het zich begeven onder de mensen, het goede voor hen wensend, vrienden en discipelen makend. We zeggen,
''Goed gedaan'', aan allen die de Interkerkelijke Sjabbatdienst en ook de Tree of Life (TOL) dienst, hebben bijgewoond.
Onze Joodse vrienden gaven een geweldige presentatie op het GLA All Faiths evenement op donderdag. Van CCJ (Raad
van Christenen en Joden): ''Dit Interkerkelijk weekeinde was een voor reflectie. Aan het begin van de week hebben we een
van onze vroegere directeuren verloren, Rabbijn Lord Sacks. Zijn hele leven was Lord Sacks diep verbonden met het
interkerkelijke en we zijn dankbaar voor alles wat hij heeft bijgedragen aan CCJ. In zijn boek, The Dignity of Difference,
schreef Lord Sacks, 'Degenen die overtuigd zijn in hun geloof zijn niet bedreigd maar verruimd/ vergtoot door de
verschillende geloven van anderen'. ''Deze woorden blijven ons inspireren. Dat zijn nagedachtenis een zegen mag zijn''.

GLOW TRAKTAATJES
Laten we niet vergeten, dat we drie traktaatjes hebben
geproduceerd, uitgegeven door Glow Traktaatjes: de eerste
gaat over gezondheid, de tweede gaat over de Sjabbat en de
derde richt zich op de profetie van de zeven weken van Daniel
9. Deze traktaatjes zijn getiteld ; ‘’Gezondheid is Koosjer’’, ‘’De
Sjabbat beschermt ons’’, en ‘’Goed Nieuws voor de Joden’’. De
distributie van deze traktaatjes zou zo moeten gaan: we zouden
moeten beginnen met het traktaat over gezondheid en wanneer
de conversatie overgaat op religieuze onderwerpen, kan het
traktaat over de Sjabbat overhandigd worden aan je Joodse
vriend; en later wanneer er vertrouwen is opgebouwd, kan het
derde traktaat over Daniel 9 geïntroduceerd worden.
Glow Traktaatjes stelt verschillende manieren voor om deze
folders uit te delen. Hier worden ze gezien door een van de
bedenkers op de Loma Linda Markt (Californie).
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ּתֹול ֹ֥דת
ְ
Na 20 jaar getrouwd te zijn, worden de gebeden van JItschak beantwoord en Rivkah baart een tweeling. De zwangerschap
verloopt erg pijnlijk en moeizaam. G-d openbaart aan Rivkah, dat het lijden een microscopische opmaat tot een wereldwijd conflict
is,die zal woeden tussen twee naties, die afstammen van deze tweeling. Volgens Joodse traditie vertegenwoordigt Esav, “Rome”
en uiteindelijk de “heidenen”of “naties” en Ja’akov vertegenwoordigt Israël. Esav word geborenen daarna Ja’akov, die Esav
vasthoudt aan de hiel. Ze groeien op, Esav wordt een jager, een man van de fysieke wereld, maar Ja’akov zit in de tenten van de
Tora en ontwikkelt zijn geestelijke leven. Op de dag van de begrafenis van hun opa Avraham, kookt Ja’akov linzen, de traditionele
maaltijd van rouwenden. Esav snelt naar binnen, uitgehongerd van een dag hard jagen. Verkoopt zijn eerste geboorterecht (
gepaard gaande met spirituele verantwoordelijkheid) voor een kom linzen ,als bewijs van zijn onwaardigheid, voor zijn positie als
eerstgeborene. Hongersnood breekt uit in Kanaän en Jitschak wil naar Egypte ontsnappen, maar G- d vertelt hem, dat hij, omdat
hij gebonden werd als offer, hij heilig is en in Het Heilig Land moet blijven. Hij verhuist naar Gerar, in het land van de Filistijnen
waar hij, om Rikvah te beschermen, moest zeggen dat zij zijn zus was. De Filistijnen worden jaloers op Jitschak, wanneer hij
ongelooflijk rijk wordt, en koning Avimelech vraagt hem om te vertrekken. Jitschak graaft drie waterputten op, ooit gegraven door
zijn vader. Avimelech, die ziet dat Jitschak gezegend is door G-d en sluit een verbond met hem. Wanneer Jitschak beseft, dat zijn
leven ten einde loopt, roept hij Esav om hem te zegenen. Rivka, handelend naar een profetische opdracht, waarbij de zegeningen
naar Ja’akov moeten gaan, regelt het, dat Ja’akov zich uitgeeft voor Esav en zijn zegeningen ontvangt. Wanneer Esav in frustratie
aan zijn vader openbaart, dat Ja’akov het geboorterecht heeft gekocht, beseft Jitschak dat het geboorterecht correct geschonken
is aan Ja’akov en bevestigt de zegeningen gegeven aan Ja’akov. Esav zweert Ja’akov te vermoorden, dus stuurt Rivkah Ja’akov
naar haar broer Lavan, waar hij een geschikte vrouw zal kunnen vinden
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Eens had Ja’akov soep gekookt, toen Esav uit het veld kwam en
moe was.Toen zei
Esav tegen Ja’ akov: Laat mij toch slurpen van dat rode,
dat rode daar, want ik ben moe. Daarom gaf men
hem de naam
Edom

ESAV ( ESAU) VERKOOPT ZIJN GEBOORTERECHT
Onze parasja voor deze week gaat over Ja’akov en Esav, de
zonen van Jitschak. De relatie tussen Ja’akov en Esav werd
heftiger: ''Maar Ja’akov zeide: ‘’’Verkoop mij dan eerst uw
eerstgeboorterecht'', [ כַיֹּ וםchajom]’”’, (Genesis 25:31). Het
woord Chajom ''deze dag“ --- lijkt overbodig. “Verkoop mij je
eerstgeboorterecht“, zou genoeg zijn. Volgens de Joodse
traditie, was die dag een dag van rouw, het was die dag dat
Avraham stierf. Ja’akov onderhandelde over het
geboorterecht, op de dag van het overlijden van Avraham.
Wanneer er wordt gezegd, dat Ja’akov graag in de tent was,
wordt hiermee verstaan dat hij graag in de tent van Avraham
was, om van hem te leren over de bijbelse verhalen van de
schepping, Noach, de toren van Babel etc. Wetend wat er
gebeurde tussen Jitschak en Jisjmaeel, vroeg hij zichzelf af:
Hoe zou het geweest zijn wanneer Jisjmaeel in plaats van
Jitschak, Avraham had opgevolgd?.

En Rabbijn Hirsch voegt eraan toe; "Misschien dacht Ja’akov:
Grootvader is nu gestorven en de kleinzoon die hem op de
hielen zit om hem op te volgen en zijn geestelijke missie voort
te zetten dwaalt door de velden en stort zichzelf op het jagen’’,
(2008, 563). De Joodse traditie zegt, dat Ja’akov en Esav 15
waren op die dag, toen Avraham stierf. We weten dat Jitschak
60 jaar oud was, toen Ja'akov en Esav werden geboren,
(Genesis 25:26).
Aangezien Avraham 100 jaar oud was toen Jitschak werd
geboren, was hij 160 jaar oud toen Ja’akov en Esav werden
geboren. Abraham stierf toen hij 175 jaar oud was, dit betekent
dat Ja’akov en Esav 15 jaar oud waren. Veel mensen waren op
die dag in diepe rouw en somberheid, zelfs
hoogwaardigheidsbekleders huilden openlijk.
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Mensen uit alle lagen van de bevolking kwamen hun laatste
eerbetoon bewijzen aan de grootste en meest geliefde figuur
van hun generatie. De enige afwezige bij de begrafenis was
Esav. Na de begrafenis keerde Ja’akov terug naar huis, ter
voorbereiding van de rouwmaaltijd. Lentesoep.
Plotseling kwam Esav tevoorschijn ''vanuit het veld''. In plaats
van te huilen om het grote verlies, was hij gaan jagen. Ja’akov
was geschokt en beschaamd. Hoe kon een kleinzoon zo brutaal
en ongevoelig zijn?. Op dat moment had Ja’akov zich
voorgenomen om het eerstgeboorterecht te verwerven. Hij zei
daarom tegen Esav:
''Verkoop mij dan eerst uw
eerstgeboorterecht'', vanwege wat er op deze dag was gebeurd.
Als eerstgeborene ben je bestemd om de aanbiddingsdienst te
leiden. Een moreel ongevoelige jager, zoals jij is zo'n verheven
spirituele identiteit onwaardig. Eisav was alleen maar bezig met
zijn eigen uitgehongerde toestand: ''Laat mij toch slokken van
dat rode, dat rode daar, want ik ben moe'', (Genesis 25:30),
Ja’akov gaf hem meer dan hij vroeg ''Toen gaf Ja’akov aan Esav
brood en het linzengerecht'', Genesis 25:34), hij gaf hem niet
alleen de rode linzen, maar ook brood.
De Joodse traditie zegt, dat Esav erg hongerig was, toen hij
vanuit het veld kwam. Het was niet juist geweest van Ja’akov,
om te profiteren van de situatie en om Esav te vertellen, dat als
hij hem de bechora (geboorterecht), niet zou verkopen, hij hem
zou laten sterven van de honger. Ja’akov wist dat Esav zou
beweren, dat hij onder dwang was bij de verkoop, en dat het dus
ongeldig was. Ja’akov wilde ervoor zorgen, dat Esav geen spijt
van de verkoop zou hebben, dus gaf hij hem eerst genoeg brood
om zijn honger te stillen. Toen Esav niet langer hongerig was,
vroeg Ja’akov hem of hij nog steeds de linzensoep in ruil voor
het geboorterecht wilde. Esav was toen uitgerust en met zijn
vrije wil verruilde hij zijn geboorterecht voor een pot linzensoep.
Om het verhaal van de stoofpotschotel te begrijpen, moeten wij
de verklaring van Esau begrijpen, ‘’En Esav zeide: Zie, ik ga toch
sterven; waartoe dient mij dan het eerstgeboorterecht?’’,
(Genesis 25:32). Eisav had van Jitschak en Rivka geleerd dat
de dood het resultaat is van de zonde, zoals de Tora zegt: "want
ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven”,
(Genesis 2:17). Esav overdacht de dood en hij realiseerde zich,
dat Adam, Noach, Sjem, Heber, Avraham--allemaal
rechtschapen--waren gestorven..Esav beschouwde de dood als
een einde zonder toekomst. De Midrasj (Bereishit Rabba,
63:11), zegt dat dit precies de fout van Esav was. Het grote
verschil tussen Esav en Ja’akov is, dat Ja’akov in de Redding
door de verdiensten van de komende Masjiach geloofde,
natuurlijk zal hij, net als Abraham en alle rechtvaardigen sterven,
maar er is een verrijzenis, de geestelijke erfenis van Abraham
was daarom zeer belangrijk. Esav, geloofde niet in de
verrijzenis. Welk voordeel zou dit eerstgeboorterecht hem
geven?. Hij dacht dat hij één dag zou sterven, zoals Avraham
was gestorven en dat zou het einde zijn, want er is niets na de
dood. In tegenstelling tot de boodschap, overgedragen door
Ja’akov via zijn linzen, redeneerde Esav dat als Abraham, de
geliefde van G-d, wiens rechtschapenheid hem door de tien
lastige testen van geloof had ondersteund, ook in zonde was
vervallen, er geen manier was om van zonde af te komen,

hoe hard men ook naar perfectie streeft. G-d alleen kan hem
verlossen van zonde en van de dood en van wat de zonde
teweegbrengt. Esav geloofde niet, dat Hasjeem hem kon
verlossen van de zonde en van de dood die de zonde met zich
meebrengt.
De mens is machteloos, om zichzelf te perfectioneren en moet
worden gered, door datgene dat buiten hem ligt: dit was de
boodschap van het ''offer“ van Jitschak. Zonder de interventie
van Hasjeem zijn wij dood. Zonder de Messias is er geen
toekomst. Jesaja zei, ”Maar om onze overtredingen werd hij
doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die
ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is
ons genezing geworden’’, (Jesaja 53:5).
JITSCHAK ZEGENT JA’AKOV
De Tora gaat verder, ''Toen Jitschak oud geworden was,
werden zijn ogen zo verzwakt, dat hij niet zien kon. Hij riep zijn
oudste zoon Esav en zeide tot hem: ‘Mijn zoon’. En deze zeide
tot hem: ‘Hier ben ik’. En hij zeide: Zie toch, ik ben oud
geworden, ik weet de dag van mijn dood niet. Nu dan, neem
toch uw wapentuig, uw pijlkoker en uw boog, en ga uit, het
veld in en schiet voor mij een stuk wild; bereid mij dan een
smakkelijk gerecht, zoals ik het gaarne heb, en breng het mij,
opdat ik ete; dan zal ik u zegenen, eer ik sterf''’, (Genesis
27:1–4). Jitschak vertelde Esav, dat hij hem graag de berachot
(zegeningen) wilde geven, maar verzocht hem het voedsel
eerst te brengen. Esav herinnerde zich, dat het geboorterecht
hem niet meer toebehoorde, dit is de reden, dat hij
terughoudend was om te gaan. Dus smeekte hij zijn vader om
hem de zegeningen meteen te geven, en daarna zou hij hem
voedsel brengen. Hij zei niet tegen zijn vader, dat hij niet meer
de eerstgeborene was, hij zei tegen zijn vader dat Ja’akov
zeer sluw was en dat hij vreesde, dat Ja'akov stiekem de
Berachot zou stelen, gedurende de tijd dat hij weg zou zijn.
Sommigen hebben zich afgevraagd hoe Jitschak voor de gek
gehouden kon worden toen Ja’akov binnenkwam, zelfs terwijl
Jitschak blind was. Jitschak gaf aan de stem van Ja’akov te
erkennen.
Wanneer de stem en de handen van twee verschillende
mensen schenen te zijn, dan zou er een sterke twijfel over de
identiteit van de persoon moeten zijn. Normaal had Jitschak
moeten twijfelen, dat Esav daar met hem was voor de
Berachot. Maar Jitschak ging tot het einde van het proces,
waarom?. ?. Hier is een uitleg: Jitschak vertelde Esav, dat hij
hem graag de berachot (zegeningen), zou geven maar
verzocht hem het voedsel eerst te brengen. Esav herinnerde
zich, dat het geboorterecht hem niet meer toebehoorde, dit is
de reden, dat hij terughoudend was om te gaan. Dus smeekte
hij zijn vader om hem de zegeningen meteen te geven, en
daarna zou hij hem voedsel brengen. Hij zei niet tegen zijn
vader, dat hij niet meer de eerstgeborene was, hij zei tegen
zijn vader dat Ja’akov zeer sluw was en dat hij vreesde, dat
Ja'akov stiekem de Berachot zou stelen, gedurende de tijd dat
hij weg zou zijn. Jitschak zei tegen Esav, “Inderdaad je bent
goed op de hoogte dat Ja’akov een verfijnd karakter heeft en
heel beleefd spreekt.
5

Anderzijds, spreek jij onbeschaafd en zonder respect. Als
Ja’akov mij voor de gek zal proberen te houden, zal hij je stem
imiteren en op een zeer ruwe manier spreken. Daarom raad ik
je aan, om op een zeer vriendelijke manier te spreken, wanneer
je het voedsel brengt. Dit is het teken dat je echt Esav bent. De
Tora vertelt, dat Rivka het gesprek tussen Jitschak en Esav
hoorde: ''Rebekka had geluisterd, toen Isaak tot zijn zoon Esav
sprak. Nadat Esav het veld ingegaan was om een stuk wild te
schieten en het (zijn vader) te brengen, zeide (amra) Rivkah
tot(lemor), haar zoon Ja’ akov: Zie, ik heb uw vader horen
spreken tot uw broeder Esau'', (Genesis 27:5– 6).

Het grote verschil tussen Esav en
Ja’akov is, dat Ja’akov in de
Redding door de verdiensten van
de komende Masjiach geloofde,….

Het woord amrah van de infinitief lemor betekent meestal iets
aan anderen zeggen. Het is vreemd, dat Rivkah twee keer het
werkwoord lemor herhaalde. Volgens de hierboven genoemde
uitleg en volgens de Joodse traditie is het duidelijk, dat Rivkah
Ja’akov adviseerde hoe de zegeningen te krijgen. Zo vertelde
ze hem ”lemor”, om in normale toon te spreken, wanneer hij
voor zijn vader kwam. ''Ik heb je vader horen spreken tot Esav
je broer ''lemor“, om hem met de toon van je stem toe te
spreken“. Ja’akov'' kwam voor Jitschak en sprak met de naam
G-d op zijn lippen. Jitschak dacht bij zichzelf “Het eerste teken
is waar, en Esav volgt de instructies. Laat me er zeker van zijn,
dat hij echt Esav is“. Hij instrueerde hem om dichterbij te komen,
zodat hij hem kon voelen omdat zijn huid harig was. Na hem te
hebben geïnspecteerd, zei Jitschak: “Nu heb ik twee tekens: de
stem is die van Ja’akov en de handen zijn die van Esav,
inderdaad hij is mijn zoon Esav en ik zal hem zegenen''.

©Pinterest.com

Wat betreft Ja’akov die de kamer van zijn vader binnengaat om
de zegen te ontvangen die bedoeld is voor Eisav, stelt de Tora,
“Daarop kwam hij bij zijn vader en zeide: Mijn vader. En deze
zeide: Hier ben ik; wie zijt gij, mijn zoon? (Gen 27:18 NBG)
Ja’akov kwam bevend naar zijn vader en zei slechts één woord;
“Avi“ (mijn vader), en niet de volledige zin om hem uit te nodigen
om te eten. Toen Jitschak vroeg: ''Wie ben jij?'', was Ja’akov
overtuigd, dat Jitschak zijn stem niet herkende, en dat het veilig
was voor hem om verder te gaan met praten. Vervolgens
nodigde hij zijn vader uit om de maaltijd te eten, die hij voor hem
had voorbereid en om hem dan te zegenen; “ik heb gedaan,
zoals gij tot mij gesproken hebt”, (Genesis 27:19)………
‘’. En hij zeide: De stem is Ja’ akov stem, maar de handen zijn
Esav’ s handen. (Gen 27:22)` De zegeningen aan Ja´akov
gegeven begon met, “Zo geve u dan God van den dauw des
hemels, en de vettigheid der aarde, en menigte van tarwe en
most…”, (Genesis 27:28). Daarna keerde Jitschak naar Esav
de zegen om: “Zie, de vettigheden der aarde zullen uw
woningen zijn”, (Genesis 27:39). Onze wijzen verklaren, dat de
zegen aan Ja’akov, patriarch van G-d’s volk, betekende dat
''hemelse zaken'', op de eerste plaats komen. Dat trouw aan
God materieel succes zal brengen. ''De vettigheid van de
aarde'', zou secundair moeten zijn, een middel, om het
spirituele doel te bereiken. Jitschak kwam erachter, dat hij de
zegeningen aan Ja’akov had gegeven en niet aan Esav zoals
hij dacht. Daarover zegt de Tora ons: “Toen beefde Jitschak
van grote en hevige schrik”, (Genesis 27:33), Waarom beefde
Jitschak zo?. Rabbijn Chaim Shmuelevitz citeerde de wijzen die
stelden, dat Jitschak op het genoemde moment banger was
dan bij de akeda, toen hij door zijn vader Avraham werd
meegenomen op de berg Moria als een offer, terwijl hij
vastgebonden was en klaar om te worden gedood met een
scherp mes. ‘Hier zien we’, zei Rav Chaim, ‘dat het besef dat
men een fout heeft begaan een van de dingen is, die het meeste
pijn doen’. Dit was geen incident. Integendeel, Jitschak
realiseerde zich, dat hij zich al die jaren had vergist door te
denken, dat Esav meer verdiende dan Ja’akov. De angst die
wordt ervaren bij het besef van een fout, is een zeer pijnlijke
emotie (aish.com).

Toen brak hij vandaar op
en groef een andere put,
waarover zij niet
twistten. Deze noemde
hij Rechobot, en zeide:
Nu heeft De EEUWIGE
ons ruimte gemaakt,
zodat wij vruchtbaar
kunnen zijn in het land.
(Gen 26:22 )
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HAFTARA Maleachi", 1:1 - 2:7
De profetie begint met: "Een orakel: het woord van HASJEEM aan Israël door Maleachi", (1:1). Het is duidelijk, dat hoewel deze
eerste vers zegt, dat deze profetie gericht is tot Israël, de profetie rechtstreeks verwijst naar het volk van Juda, aangezien de
tien stammen van het noordelijk koninkrijk van Israël niet meer bestonden. Deze vers, gericht tot Israël, laat zien dat het Joodse
volk, het volk van Juda, haar oorspronkelijke naam "Israël", heeft teruggenomen, wat de afstammelingen van Ja’akov betekent.
Het volgende vers legt de link tussen deze Haftara en de Parasja voor deze week. In Parasja Toldot lezen we over de geboorte
van Ja’akov en Esav, hun verschillen en conflicten. De profeet Maleachi herinnert zich, dat het verbond met Avraham en Jitschak
werd bevestigd aan Ja’akov en niet aan Eisav: "’Ik hield van je’, zegt HASJEEM. Maar je zegt: ‘Hoe heb je van ons gehouden?’,
‘Was Esav niet de broer van Ja’akov?’ - het is de verklaring van HASJEEM - ‘Toch hield ik van Yaakov en Eisav haatte ik’’’,
(Maleachi 1:2-3). Deze vers verkondigt ons nogmaals hoeveel Hasjeem van Israël houdt. Het Joodse volk zijn mensen die
hebben gezondigd en zijn gestraft door Hasjeem, maar deze straf is van een Vader die van Zijn kind houdt. De profeet, die
namens het volk van Israël spreekt, vraagt: "Hoe heb je ons liefgehad?". Israël wist, dat Hasjeem van de patriarchen en
voorouders hield, maar ze wilden een bevestiging van Zijn liefde voor deze generatie. In eerste instantie beantwoordt Hasjeem
deze vraag met een vraag: "Was Esav niet de broer van Ja’akov?". Ja, natuurlijk was Esav de broer van Ja’akov - ze waren een
tweeling - maar de zegeningen van Hasjeem waren meer op Ja’akov en zijn nakomelingen dan op Esav. Dan benadrukt
Hasjeem: ‘"Toch hield ik van Ja’akov en Esav haatte ik’. De tekst profeteert vervolgens hoe het land, dat aan de nakomelingen
van Esav wordt gegeven, altijd een woestijn zal zijn: ‘Ik maakte van zijn heuvels een woestenij en gaf zijn erfdeel aan jakhalzen
van de wildernis"’, (Maleachi 1:3). Het land dat aan Esav is gegeven, ligt ten oosten van Arabië en ten zuiden van de Dode Zee,
een gebied dat zelfs vandaag de dag een moeilijk, dor land is, vol woestijn. Toch moest Israël altijd hun broers respecteren, de
afstammelingen van Esav, want de Tora zei tegen Israël: "Je mag een Edomiet niet verafschuwen, want hij is je broer",
(Deuteronomium 23:8). Na Zijn liefde voor Israël te hebben bevestigd, zegt Hasjeem tegen Zijn volk, dat Hij niet ziet dat Israël
Zijn liefde beantwoordt - het lijkt erop dat Israël Hasjeem, haar God, niet eert zoals ze zou moeten: ''Een zoon eert zijn vader en
een dienaar zijn meester. Dus als ik vader ben, waar is mijn eer dan?. Als ik Meester ben, waar is dan mijn eerbied?'- Zegt
HASJEEM-Tsva'ot – ‘jij, Kohaniem die Mijn Naam veracht!'', (Maleachi 1:6a). Het voornaamste verwijt wordt gemaakt aan de
kohaniem (de priesters); zij zijn de leiders, zij zijn de leraren - het is hun verantwoordelijkheid om de wet van God te onderwijzen;
in plaats daarvan verzuimen ze niet alleen de mensen te onderwijzen, maar ze "verachten Mijn Naam", zei Hasjeem. De
kohanieten ontkennen echter hun schuld en antwoorden God: "Hoe hebben we uw naam veracht?", (Maleachi 1:6b). Hasjeem
antwoordt dan door hen te vertellen, dat ze de naam van God verachten door ongepaste offers te brengen. In de Hebreeuwse
tekst is de term die wordt gebruikt om dergelijke ongepaste offers te beschrijven, lechem (brood). Radak bevestigt, dat dit
Hebreeuwse woord in de Schrift wordt gebruikt voor alle soorten offers, (zie Leviticus 21:21; Numeri 28:2). Hasjeem vroeg Israël
om perfecte offers te brengen aan de "tafel van de Heer", maar in plaats daarvan brachten ze "een blinde als offer", of "een
lamme of zieke", (Maleachi 1:8). In feite bekritiseert de hele tekst van deze haftara-gedeelte het gedrag van de kohanim.
In hoofdstuk 2 herinnert Hasjeem de kohaniem eraan, dat het verbond van Sjalom (vrede), werd gesloten met de stam Levi, via
Aharon, hun hoofd. In die tijd was de "vreze des Heren", een kenmerk van de hele stam Levi; zij waren de enige stam die geen
enkel deel bezat in het land Israël, en zij waren de predikers van de waarheid: “Instructie van de waarheid was in zijn mond. Er
werd geen onrecht op zijn lippen gevonden. In sjalom en oprechtheid wandelde hij met Mij, en hij keerde velen van
ongerechtigheid af”, (Maleachi 2:6). Sommige commentatoren zien in deze vers een verwijzing naar Pinchas (Pinehas), en
anderen zien hier nog steeds een verwijzing naar Aharon. Rasji's mening is, dat deze vers verwijst naar Aharon, Elazar en
Pinchas en hun nakomelingen die Gods Tora met oprechtheid onderwezen en de natie leidden met echte Tora-gebaseerde
beslissingen. De Talmoed Jerushalmi zegt: “de leer van de waarheid verwijst naar de leerstellingen die Aharon ontving van
Moshe die ze rechtstreeks van de Almachtige had ontvangen”, (Peah 1: 1). Dit haftaragedeelte eindigt met advies aan de
cohanim: “Want de lippen van een cohen moeten kennis bewaken, en instructie moet uit zijn mond worden gezocht. Want hij is
een boodschapper van HASJEEM-Tsva'ot”, (Maleachi 2:7).
_______________________________________________________________________________________________
APOSTOLISCHE GESCHRIFTEN Romeinen 9:12-13
Een vers van de Parasja voor dit gedeelte wordt door Rabbijn Sja’oel in de Apostolische Geschriften aangehaald --- het woord
dat de Heer tot Rivka, de vrouw van Jitschak, sprak: ‘’De EEUWIGE zei toen tegen haar: Er zijn twee volken in uw schoot, en
twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de
mindere dienen'', (Genesis 25:23 ). Deze tekst wordt geciteerd in Romeinen 9:12, waar Rabbijn Sja’oel spreekt over het volk van
Jisraeel, om aan te tonen, dat Hasjeem een overblijfsel op aarde heeft en altijd heeft gehad (cf. Elofer 2020, 166-169). We zeggen
"een overblijfsel op aarde", omdat het geen enkel kerkelijk label of registratie in het boek van een kerk of synagoge is dat ons
redt.
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. Een kind van God zijn, gaat niet automatisch vanwege iemands status bij de geboorte. Een kind van God zijn, is eerst God

liefhebben, in gemeenschap met Hem zijn, Hem behagen, Zijn woord lezen en dagelijks mediteren op Zijn woord, Zijn geboden
onderhouden, geloven wat er in de Bijbel staat, Jesjoea aanvaarden als de Masjiach voor zowel Israëlieten als Heidenen.
Om deze waarheid te illustreren, herinnert Rabbijn Sja’oel ons eraan, dat Rivkah twee baby's in haar baarmoeder had, Esav en
Ja’akov. Esav was de eerstgeborene, wat inhoudt dat hij de potentiële erfgenaam was van alle spirituele voorrechten van de
eerstgeborene van Avraham en Jitschak. Zoals we al hebben opgemerkt, gaat dit echter niet automatisch: de erfgenaam van
spiritueel leiderschap moet interesse tonen in zijn spirituele nalatenschap. Esav was niet geïnteresseerd in het spirituele erfgoed
van Avraham en Jitschak. Aan de andere kant toonde de jongste, Ja’akov, veel meer interesse in het spirituele erfgoed van zijn
vader en grootvader. De tekst zegt over deze tweeling: "Toen die jongens groot werden, werd Esav een man ervaren in de jacht,
een man van het veld. Jakob echter was een oprecht man [ ָּתם ִאיׁש- isj tam], die in tenten woonde", (Genesis 25:27).
Terwijl Esav van jagen hield - en van al het plezier dat daarbij hoort, zoals luid lachen, vriendschap met niet-gelovigen, genieten
van het gezelschap van vrouwen, overmatig eten en drinken - staat er geschreven, dat Ja’akov  ָּ֔ ָּתם ִ ִ֣איׁש- isj tam was. Dit woord
tam wordt voor het eerst gebruikt in de Hebreeuwse Bijbel in deze tekst van Genesis 25, en het wordt zelden gebruikt - slechts
vijftien keer. Dit woord tam betekent "onschuldig" of "vroom", zoals in Psalm 37: "Let op de vrome [ ָּתםtam] en zie naar de
oprechte, sjin want het einde van die man zal vrede zijn", (Ps. 37:37), of “om in verborgen plaatsen de oprechte [ ָּתםtam]
te beschieten”, (Psalm 64: 5a). Tam is ook het woord dat wordt gebruikt om Job te omschrijven als "onberispelijk" [ ָּתםtam] (Job
1: 1); en in Hooglied, dat symbolisch de relatie tussen God en Zijn volk beschrijft, wordt tam vertaald als "mijn volmaakte [ַתמָּ ָּ֔ ִתי
Tamati]", (Hooglied 5: 2). Wanneer we daarom de betekenis van het woord – tam- samenvatten, dat wordt gebruikt om Ja’akov
te beschrijven, ontdekken we dat het "onschuldig, onberispelijk, vol integriteit en perfect", betekent. Hebben we meer reden nodig
om Gods liefde voor hem te begrijpen?. Hasjeem’s keuze van Ja’akov als spiritueel leider was geen willekeurige beslissing, maar
het logische gevolg van de schoonheid van het karakter van deze man.
De tekst van Genesis vertelt ons ook, dat Ja’akov "in tenten woonde", (Genesis 25:27). Dit woord, "tenten"  אֹהָּ ִ ִֽלים- ohaliem, heeft
een speciale betekenis voor het Joodse volk omdat het hen doet denken aan een prachtig lied, dat in de synagoge wordt
gereciteerd of gezongen, genaamd Mah Tovoe: ה־טֹ בּו
ִֽ ַ ַיעֲקֹ ב אֹהָּ ִֽליָך מ," י ְִׁש ָּראֵ ל ִמ ְׁׁש ְּ֒ ְׁכנ ִֹֽתיָךHoe mooi zijn uw tenten, Ja’akov: uw
woonplaatsen, Yisra'el”, (Numeri 24: 5), woorden oorspronkelijk uitgesproken door Bilaam (Bileam). Hoewel dit woord "tenten"
aanvankelijk de woontenten van Jisraeel beschreef, verwijst het woord tent metaforisch naar de ontmoetingsplaats met God, een
plaats van studie. De uitdrukking מֹועד ִֹ֣אהל
ֵ֑ ֵ - Ohel Mo’ed verwijst naar de Tabernakel, en het wordt 140 keer met deze betekenis
gebruikt in de Hebreeuwse Bijbel. Toen Jehosjoea (Jozua, de dienaar van Mosje), het woord van Hasjeem wilde bestuderen dat
door Mosje werd onderwezen en geschreven, 'verliet hij de tent niet', (Exodus 33:11). Deze gewoonte om “in de tent” te studeren,
wordt voor het eerst aangetroffen in de tekst over Ja’akov (Gen. 25:27), die “in tenten verbleef”. De Joodse traditie heeft dit "in
tenten blijven", altijd geïdentificeerd met studie.
Wat was het onderwerp van Ja’akov’s studie?. Hij bestudeerde instructies. Zoals we al hebben opgemerkt, waren Ja’akov en Esav
toen Avraham stierf 15 jaar oud. De tekst van Genesis 25:27 richt zich op: "Toen de jongens opgroeiden". Jonge mensen leren
veel tussen de leeftijd van 6 tot 15 jaar, en tijdens deze vormende jaren had Ja’akov nauw contact met zijn grootvader Avraham,
aangezien het gezin samen in hetzelfde kamp woonde, (Hebreeën 11: 9). Jitschak en Rivka waren niet de enige die
verantwoordelijk waren voor de opvoeding van Ja’akov, want Avraham was er ook bij betrokken. Zijn rol was om alle aspecten van
zijn leven met Hashem aan Ja’akov te onderwijzen.
Alles wat Hasjeem mondeling aan hem had overgebracht, had hij aan Jitschak onderwezen en nu leerde hij deze lessen aan
Ja’akov. De tenten waar Ja’akov graag was, waren de tenten van Avraham en van Rivkah. Daarom had Rivkah een heel speciale
relatie met Ja’akov en begreep hij dat hij de zoon van de belofte was. Om deze reden aarzelde ze niet om Ja’akov te helpen de
gekoesterde zegen te verkrijgen, ook al zouden we vandaag de methode die ze gebruikte in twijfel kunnen trekken.
Vanaf zijn jongste jaren, hoewel zijn broer als de oudste werd beschouwd, begreep Ja’akov dat hij degene was die Gods roeping
positief zou beantwoorden; en toen de gelegenheid zich voordeed om te onderhandelen over het recht van de eerstgeborene,
aarzelde hij niet, ook al was zijn enige beschikbare strategie een schotel linzen. Hij zag dit beslist als een waardevolle kans,
omdat zijn moeder hem vaak herinnerde aan wat Hasjeem tegen haar had gezegd--- ‘’De oudere zal de jongere dienen’’--- terwijl
ze hem aanmoedigde en hem opleidde om dit gezegende erfgoed waardig te zijn. En het zijn deze woorden die Rabbijn
Sja’oel citeert in zijn brief aan de Romeinen: "haar werd verteld, ‘De meerdere zal de mindere dienen’”, (Romeinen 9:12). Nogmaals,
we herinneren ons dat Jitschak twee kinderen had, maar ze waren niet allebei 'Gods volk' - alleen degene die ervoor koos om de
erfgenaam van de belofte te zijn, ontving het ook daadwerkelijk. Ja’akov maakte die keuze, maar Esav deed dat niet. Dit is de reden,
dat Rabbijn Sja’oel in deze tekst ook schreef: "Zoals geschreven staat: Ja’ akov heb Ik liefgehad en Ezav heb Ik gehaat", (Romeinen
9:13), wat niet de woorden zijn van Rabbijn Sja’oel, maar, zoals hij zei: "Zoals staat geschreven". Dit is een citaat uit de Hebreeuwse
Bijbel, in het bijzonder van de profeet Maleachi: "‘Ik hield van je ’, zegt HASJEEM. Maar je zegt: ‘Hoe heb je ons liefgehad?’ ‘Was
Eisav niet Ja’akov’ s broer?’ - het is de verklaring van HASJEEM - ‘Toch hield ik van Ja’akov en Esav haatte ik’’’, (Maleachi 1: 23a).
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Zonder de achtergrond van Ja’akov en Esav te kennen, zoals we zojuist hierboven hebben uitgelegd, zouden we deze bevestiging
van Hasjeem door Maleachi niet begrijpen. We zouden kunnen denken dat Hasjeem bevooroordeeld was, of dit is een geval van
"predestinatie", waarbij een persoon geen keus heeft omdat iemands hele leven al is uitgeschreven voordat hij is geboren.
Een dergelijke conclusie zou niet juist zijn. Alle verhalen van de Bijbel vertellen ons dat er geen voorbestemming is - ons leven en
onze uiteindelijke bestemming zijn het resultaat van onze eigen keuzes. Hoewel we van tijd tot tijd de verkeerde keuze kunnen
maken, zoals Avraham, Ja’akov of David deden, is God er om ons te vergeven en ons te helpen weer op het goede spoor te
komen. De belangrijke les voor ons?. Als we een kind van God willen zijn, moeten we het voorbeeld volgen, dat Avraham, Jitschak
en Ja’akov ons hebben gegeven en de weg van de Heer kiezen die in de Bijbel voor ons is uitgestippeld. Ook al waren Jisjmael
en zijn zes broers zonen van Avraham, ze maakten niet de juiste keuze om Hasjeem lief te hebben en te dienen. Maar alle hoop
is niet verloren, want een van de zonen van Avraham was Midian, en zelfs als er niet is opgetekend dat Midjan de God van Avraham
volgde, een van zijn nakomelingen, Jitro (Jethro) volgde Hasjeem en werd hogepriester voor de Heidenen. God is een God van
liefde en we hebben altijd de mogelijkheid om bij Hem terug te komen.
_____________________________________________________________________________________________________

INSPIRATIE HOEK
Bevend van verbazing en verdriet, kwam de blinde oude vader achter het bedrog, dat op hem was overkomen. Hij voelde diep de
teleurstelling die zijn oudste zoon mee moest maken. Niettemin drong de overtuiging tot hem door, dat het Gods voorzienigheid
was, dat precies datgene was teweeggebracht dat hij besloten had te voorkomen. Hij herinnerde zich de woorden van de engel
tot Rebekka, en hij zag in Jakob degene die het best geschikt, was om het doel van God te verwezenlijken. Terwijl de woorden
van zegen op zijn lippen lagen, voelde hij de Geest van Inspiratie op zich komen; en nu bekrachtigde hij de zegen die hij zonder
het te bedoelen over Jacob had uitgesproken: “Ik heb hem gezegend; ja, en hij zal gezegend worden”. (EP 116)

______________________________________________________________________________________________________

VERTELINGEN EN TRADITIE

NOOIT TE LAAT NOOIT TE VROEG

Onze wijzen leggen uit, dat het verschil tussen Esav en Ja’akov niet zo merkbaar was, toen ze klein waren. Pas toen de
jongens de Bar Mitswa bereikten, de leeftijd van dertien, was er een merkbaar verschil tussen Esav en Ja’ akov. Esav bracht
zijn tijd door in de velden, jagend en stelend, terwijl Ja’akov zijn tijd wijdde aan gebed en studie. Op welke leeftijd begint het
onderwijs van het kind? Dit zei de Talmoed van Rabbijn Jehosjoea, die een van de grootste Talmoed studenten was; Rabbijn
Jochanan ben Zakai gaf eer aan de moeder van Rabbijn Jehosjoea voor de grote Tora kennis van haar zoon. Elke dag bracht
ze haar kleine zoon naar de studiezaal, waar ze de Tora aan het studeren waren, zodat hij de heilige woorden van de Tora
zou absorberen, zelfs toen hij nog in zijn kribbe was! Zoals het nooit te laat is, om de Tora te leren, is het nooit te vroeg!
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Kids Parasja

Toen gaf Ja’akov aan Esav brood en het linzengerecht; hij at en dronk, stond
op en ging heen. Zo verachtte Esav het eerstgeboorterecht.
(Gen 25:34)
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