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Portie MiQets Genesis 41:1-44:17; Numeri 7:30-35

In deze portie is het Farao die dromen droomde. Jozef werd snel
uit de gevangenis gehaald om ditmaal de dromen van Farao uit te
leggen. In de tweede droom van Farao groeiden zeven goede
korenaren op één halm. Bij de zeven dunne en dorre korenaren
die daarna kwamen, ontbreekt de uitdrukking 'op één halm'.
Jozef verklaarde de droom van Farao dat er zeven goede en overvloedige jaren zouden zijn en zeven jaren van hongersnood. Toen
Jacob naar Egypte afdaalde, waren de zeven overvloedige jaren al
voorbij en kwam het tweede jaar van de hongersnood tot zijn
einde. Tijdens de ontmoeting van Jacob met Farao, zegende
Jacob hem en vanaf dat moment begon de rivier de Nijl weer te
rijzen en de velden te bevloeien. De hongersnood was voorbij!
Echter de vijf resterende jaren van de hongersnood kwamen na
het sterven van Jacob, zeventien jaar later. (Tosefta op Sotah 10:3)
De zeven overvloedige jaren waren zeven opeenvolgende jaren,
de zeven jaren van hongersnood werden onderbroken en daarom
staat er bij de dunne en dorre korenaren niet bij dat zij op één
halm groeiden.
Jacob zag dat er voedsel in Egypte was. (Genesis 42:1) Het ongebruikelijke Hebreeuwse woord dat hier voor graan of voor voedsel
wordt gebruikt is 'sjever' (sjin-beth-resj). De joodse wijzen zeggen
hierover: in plaats van dit woord met de letter sjin, met de letter
sin te lezen en 'sever' betekent hoop. Jacob verbaasde zich erover
dat er in Egypte eten was. Het is vreemd dat niet-joden zo aardig
en zo bereid zijn om hun voedsel met anderen in de tijd van
hongersnood te delen. Joden zijn over het algemeen barmhartig
en gul. Misschien is er in Egypte een sprank van heiligheid- een
jood- aanwezig. Misschien is mijn verloren zoon Jozef in Egypte
en is hij hierbij betrokken. (Uit Q and A, parashah MiKetz, M. Bogomilsky,
Chabad.org)

De gebruikelijke profetenlezing die bij de portie hoort: 1 Koningen 3:15-28-4:1 wordt vanwege Chanoekka door de lezing uit
Zacharia 2:14-4:7 vervangen. In deze profetie zag Zacharia o.a.
een zevenarmige gouden kandelaar. Tijdens Chanoekka wordt
een achtarmige kandelaar als herinnering aan de de overwinning
op de Grieken (139 B.C.E.) aangestoken.
Zacharia profeteerde in het begin van de tweede Tempel. Rasji
schrijft in het begin van zijn commentaar op Zacharia dat het
boek een groot raadsel is en dat wij de interpretaties van de
profetiën pas met de komst van de Messias ten volle kunnen
begrijpen.
In het begin van de profetenlezing lezen wij over hoe Zacharia de
hogepriester Jozua werd getoond. Jozua stond voor de engel van
G-d en de Satan stond aan zijn rechterkant om hem te beschuldigen: de zonen van de hogepriester Jozua hadden namelijk
niet-joodse vrouwen genomen. (Zie ook Ezra 10:18)
De hogepriester Jozua droeg vuile kleding als straf omdat hij die
gemengde huwelijken van zijn zonen niet had verhinderd. Door
zijn zonen van hun niet-joodse vrouwen te laten scheiden zal hij
vergeven worden en zal hij schone kleding ontvangen. De hogepriester Jozua werd gewaarschuwd en wanneer hij in de weg van
G-d gaat en Zijn geboden onderhoudt dan is hij (tezamen met
Chananja, Misaël en Azarja die zijn metgezellen waren) het waard

Profetenlezing Zacharia 2:14-4:7

om voor hem een wonder te doen. De steen die voor hem werd
geplaatst was het fundament van de Tempel dat hij in de tijd van
koning Kores had gelegd.
In het volgende gezicht zag Zacharia een zevenarmige gouden
kandelaar met aan beide kanten een olijfboom. De olijven van de
olijfbomen werden in de oliepers tot olie geperst en de olie werd
naar de vaten geleid en van de vaten naar de olijfbekken en van de
olijfbekken naar de pijpen en van de pijpen naar de lampen toe. De
pijpen en de lampen zijn negenenveertig in getal en verwijzen naar
het licht. In de toekomst zal het licht van de zon zevenmaal groter
zijn dan het het licht van de zeven dagen, negenenveertig maal het
licht van een dag van de Schepping. (Uit het commentaar van Rasji)
Het eerste Noachitische gebod: het geloof in Eén G-d
1.2 Verleiders en Valse Profeten
1.2.1
Indien iemand komt om individuen of een gemeente door middel
van beïnvloeding, intellectuele argumenten, door het demonstreren van bovennatuurlijke krachten ed of met valse beweringen
dat hij een profeet is, om afgoden te dienen of om één van de
Noachitische geboden af te schaffen of om een gebod aan de zeven
Noachitische geboden toe te voegen, zelfs indien hij zegt dat G-d
hem dat geboden had om dat te doen, is het verboden om naar
hem te luisteren of om zijn woorden te accepteren. Een ieder is
verplicht om hem te verwijderen en hem op elk mogelijke wijze het
zwijgen op te leggen.
Een verleider is iemand die particulier of in het openbaar een ander
persoon probeert te overtuigen om een afgod te dienen. Zelfs
wanneer een verleider de afgoden die hij promoot, niet dient,
behoort hij tot diegenen die het publiek tot zonde verleiden.
Daarom, zelfs wanneer verleiders niet voor het dienen van afgoden
kunnen worden veroordeeld, heeft de rechtbank hen het zwijgen
op te leggen en hen naar het goede pad te laten terugkeren. In
geval dat de rechtbank hierin geen succes heeft, mag de rechtbank
hen op dusdanige wijze veroordelen dat zij het publiek niet meer
kunnen verleiden.
1.2.2
Indien iemand anderen overtuigt om hem als een afgod te dienen
en hen woorden als 'dien mij' of 'aanbid mij' zegt en zij hebben hem
aanbeden, dan is hij de afgod zelf. Hij en diegenen die hem
aanbaden zijn schuldig aan een hoofdzonde evenals alle anderen
die afgoden dienen. Echter, indien iemand deze persoon niet als
afgod heeft gediend en alleen met de mond zijn woorden heeft
geaccepteerd, dan is de persoon die heeft gezegd 'aanbid mij'
vrijgesteld van straf. Zo'n mondelinge overeenkomst wordt niet als
een geldige overeenkomst beschouwd, maar wordt als hoon of als
een lachwekking gezien.
Indien iemand een persoon overtuigt dat hij een ander persoon of
een voorwerp als afgod moet dienen en degene die misleid was
heeft de afgod nog niet aanbeden, dan zelfs wanneer hij mondeling
heeft gezegd: 'Ja ik zal het aanbidden', zijn zij beiden vrijgesteld van
straf voor hun woorden. (The Divine Code, Rabbi M. Weiner,2017)

sjabbat sjaloom

Voor de volgende sjabbat portie Wajigasj: Genesis 44:18-47:27 en bijbehorende profetenlezing, Ezechiel 37:15-28
Aanmelden/afmelden op hnhuis707@gmail.com
Het Noachitische Huis mag gratis voor prive gebruik worden verspreid. Commercieel gebruik van Het Noachitische Huis is niet toegestaan.

