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Isaac, de tweede aartsvader, is het onderwerp van de portie 
Toldot. De Tora schildert Isaac vaak als een antithesis van Abra-
ham af. Dat wil niet zeggen dat Isaac minder toegewijd was dan 
Abraham om de wil van G-d uit te voeren, hij was immers bereid 
om zijn leven zonder aarzelen op te o�eren in opdracht van G-d. 
(Gen. 22)
In tegenstelling tot Abraham heeft Isaac niet gestreden, heeft hij 
zich nauwelijks met wereldse zaken beziggehouden, heeft hij 
het land Kanaän nooit verlaten en heeft hij geen bijvrouwen 
genomen. Isaac heeft het langste van alle aartsvaders geleefd: 
180 jaar (Abraham 175 jaar en Jacob 147 jaar) en er is in feite 
maar één portie in de Tora geheel aan hem gewijd. (In tegenstel-
ling tot Abraham en Sara de drie voorafgaande porties en Jacob 
de volgende zes porties)
Er is geen hint in de Tora te vinden dat G-d zelf of dat Abraham 
ontevreden over Isaacs passiviteit waren. Isaac deed wat hij 
moest doen. Kalm en integer vervolgde hij de weg van zijn 
vader Abraham. Niet door het imiteren van zijn vaders gedrag, 
maar door een andere dimensie aan de weg van Abraham te 
geven. Abraham verkondigde waar mogelijk het geloof in één 
G-d aan de wereld en was naar buiten toe gericht. Isaac daaren-
tegen was naar binnen toe gericht. Isaac bad in het veld, hij 
vermeed con�icten met zijn buren, hij streefde ernaar om 
zichzelf te ver�jnen en hij was op het innerlijke gericht. Isaac 
bereikte een spirituele perfectie en tezamen met zijn materiële 
rijkdom trok hij andere mensen instinctief tot zich aan.
Dat is de boodschap die in van het graven van de waterputten 
van Isaac is gelegen. In plaats van een put met water dat elders 
vandaan komt te vullen, onthult het graven van een put een al 
bestaande bron van water die onder verschillende lagen van 
aarde lag verborgen. Een ieder van ons kan zijn eigen vuil 
weggraven, zichzelf bevrijden van al de vuiligheid waarmee zijn 
leven is belast en in zichzelf een bron van G-ddelijke bewustzijn 
ontdekken dat zijn spirituele dorst voor de rest van zijn leven 
kan lessen. (Uit Kehat Chumash Overview for parasha Toldot, 
Chabad.org)

Deze sjabbat, 29 Chesjwan, valt op de vooravond van de nieuwe 
maand Kislew en wordt de bijbehorende profetenlezing uit 
Maleachi 1:1-14 en 2:1-7 vervangen door de profetenlezing uit 1 
Samuël 20:18-42: 'Morgen nieuwe maand'.

Omdat koning Saul de opdracht van G-d om Amalek geheel en 
al uit te roeien niet in zijn geheel was nagekomen, werd de 
profeet Samuël door G-d gestuurd om David tot koning te 
zalven . Vanaf diezelfde dag rustte de zegen van G-d op David en 
had G-d Saul verlaten. Sinds die dag speelde David voor koning 
Saul om hem om zijn slechte stemming te verbeteren. Later 
heeft David Goliath in de strijd tegen de Filistijnen gedood en 
werd Jonathan de zoon van koning Saul goed bevriend met 
David. Na de strijd tegen de Filistijnen werden David 
tienduizenden en Saul duizenden toegezongen. Dat wekte de 
afgunst en jaloersheid bij Saul op en wilde hij David doden. 
(1Samuël 15-20)

Nu op de dag van de vernieuwing van de maan, kwamen allen 
die gewoon waren om aan de tafel van de koning te eten, naar 
de feestelijke maaltijd van de nieuwe maand. David was gewoon 
om aan de tafel van de Koning te eten. Het ontbreken op de 
feestelijke maaltijd van de nieuwe maand zal de koning opvallen 
en zal hij navraag doen.  De plaats van David was gelegen tussen 
de divan van koning Saul en de divan van Jonathan in. Omdat 
David ontbrak, stond Jonathan op van zijn plaats omdat het de 
zoon niet past om naast zijn vader te liggen en wachtte totdat 
Avner naast de koning plaatsnam en vervolgens nam Jonathan 
naast Avner plaats. (Rasji)

Jonathan en David hadden onderling tekenenen afgesproken. 
Een teken in geval de situatie goed mocht zijn en een teken in 
geval dat David moest vluchten. Na de nieuwe maand deelde 
Jonathan via de tekenen mee dat David vanwege het gevaar 
moest wegvluchten. Zij namen met veel emotie afscheid en 
sindsdien was David op de vlucht voor Saul.

Het eerste Noachitische gebod: Het geloof in 1 G-d

1.1.8. Er zijn drie categoriën van 'spotters':
a. iemand die zegt dat er absoluut geen profetie en geen 
communicatie van kennis van G-d naar de harten van personen 
bestaat;
b. iemand die de profetie van Mozes, onze leraar, verloochent;
c. iemand die zegt dat G-d de handelingen van de mensen niet 
weet.

Er zijn drie categoriën van verloochenaars van de Tora:
a. iemand die zegt dat de geboden in de Tora niet van G-d zijn 
(ook al komt hij enkele of alle geboden na omdat zij logisch in 
zijn ogen zijn), zelfs als hij zegt dat deze geboden van Mozes zelf 
kwamen (vanuit zijn eigen verstand, en niet als geboden van 
G-d)
b. iemand die zegt dat de Geschreven Tora en haar geboden van 
G-d afkomstig zijn, maar dat de Mondelinge Tora en de uitleg-
gingen van de geboden van Mozes zelf zijn;
c. iemand die zegt dat G-d een gebod die Hij via Mozes heeft 
gegeven later met een ander gebod heeft vervangen of dat Hij 
Zijn oorspronkelijke Tora met de geboden later teniet heeft 
gedaan. (Dit omvat ook degenen die zeggen dat de 'eerste' Tora 
die aan Mozes was gegeven, waar was en door G-d was gegeven, 
maar dat het later nietig werd verklaard of werd veranderd.)

Een ieder van deze is een verloochenaar van de waarheid van de 
Tora. (The Divine Code, Rabbi M. Weiner,2017)


