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Het volk Israël had zeer te lijden in de verdrukking. Zij riepen G-d 
om hulp en G-d hoorde hun noodkreet. G-d begon de tien 
plagen over Egypte te brengen. In de portie Wa'era komen de 
eerste zeven plagen voor. G-d gebruikte de plagen om het 
joodse volk, de Egyptenaren en de hele wereld te laten zien dat 
Hij de Enige Heer over de schepping is. De betekenis van 'Wa'era' 
: 'En Ik verscheen' past dan precies bij de inhoud van de portie: 
G-d kwam als het ware uit Zijn schuilplaats tevoorschijn om Zijn 
macht aan de mensheid te tonen. (Uit Overview for Parshah Vayeira, 
Chabad.org)

Vanaf het begin van de Tora hebben wij over verschillende 
broers gelezen: Kaïn en Abel, Isaac en Ismaël, Jacob en Ezau, 
Jozef en zijn broers. De onderlinge broederliefde was bij hen ver 
te zoeken. Over Menasse en Efraïm, de zonen van Jozef, staat 
niets vermeld en dat kan als een positief teken worden be-
schouwd. In het boek Exodus lezen wij over twee bijzondere 
broers: Mozes en Aaron. Zij hebben samen, zonder enige vorm 
van jalouzie, de opdracht van G-d uitgevoerd.

Wat Farao en Egypte het joodse volk hadden aangedaan, kon 
niet ongestraft blijven. Ezechiël ontving de opdracht van G-d 
om over Egypte en over Farao te profeteren. Omdat de groot-
heid van Egypte van de rivier de Nijl afhangt, werd Farao hier 
met een krokodil vergeleken en het Egyptische volk met de 
vissen van de rivier. Farao had gezegd dat hij geen hemelse 
machten nodig had omdat zijn rivier hem van al zijn behoeften 
voorzag. Farao had eveneens gezegd dat hij zichzelf door middel 
van zijn eigen macht en wijsheid, zijn grootheid en zijn 
heerschappij had bereikt. (Rasji  op Ezechiel 29:3)

In Ezechiël 29:11 staat geschreven dat Egypte veertig jaar onbe-
woond zal zijn. Waarom juist veertig jaar? In de dromen van 
Farao waren tweeënveertig jaar van hongersnood voorspeld. 
Hoe komen wij aan dat getal tweeënveertig jaar? De dromen 
van Farao werden namelijk driemaal in de Tora verhaald. De 
eerste maal toen Farao in zijn droom zeven magere koeien en 
zeven dunne aren zag (Genesis 41). De tweede keer toen Farao 
zijn dromen aan Jozef vertelde en de derde maal in de uitleg-
ging van Jozef van de dromen. In totaal tweeënveertig: drie maal 
de zeven magere koeien en drie maal de zeven lege aren. Maar 
Egypte had slechts twee jaar hongersnood gekend: (Genesis 
45:6) 'De hongersnood is nu twee jaar in het midden van het 
land.....' en toen Jacob naar Egypte afdaalde, hield de honger-
snood op, want in het derde jaar zaaiden zij zoals staat 
geschreven (Genesis 47:19) 'geef ons zaad opdat wij kunnen 
leven......' De resterende veertig jaar komen nu aan de beurt: 
'noch zal het land Egypte voor veertig jaar bewoond zijn.' (Rasji op 
29:11)

Egypte zal tot de laagste van alle koninkrijken behoren en  zal 
zich niet meer boven de andere koninkrijken verhe�en en G-d 
zal hun aantal verminderen zodat zij niet meer over andere 
volken kunnen heersen. (Ezechiel 29:15)

Het eerste Noachitische gebod: het geloof in Eén G-d

1.2.7. vervolg
Bijvoorbeeld, wanneer iemand heeft geprofeteerd dat een 
bepaald persoon zal sterven of dat er in een bepaald jaar een 
hongersnood of een oorlog zal zijn, en die geprofeteerde dingen 
komen niet uit, dan is dat geen bewijs dat die persoon een valse 
profeet is. Want de Heilige, Geprezen zij Zijn Naam, is langzaam in 
Zijn woede, en Hij is overdadig met Zijn goedheid en Hij vergeeft 
het kwade. Het is mogelijk dat de persoon in kwestie of een groep 
mensen berouw hebben getoond en dat daardoor hun overtred-
ing is vergeven. Dat was het geval met de inwoners van Nineve 
zoals dat in het boek Jona staat beschreven. De profeet Jona 
verkondigde aan de inwoners van Nineve dat G-d hun stad zal 
verwoesten. De inwoners van Nineve echter verlieten hun slechte 
pad en daarom had G-d besloten om de stad niet te verwoesten.

Een persoon is een valse profeet en is aansprakelijk wanneer hij 
iets in de Naam van G-d profeteerd dat hij niet in een profetische 
droom of visioen heeft gehoord of wanneer hij een profetie in de 
Naam van G-d van een ander persoon heeft gehoord en anderen 
vertelt dat deze profetie door G-d tot hem was gesproken.

1.2.8.
De Noachitische rechtbank heeft geen verplichting overeenkom-
stig de Noachitische wetten om een niet-jood die vals heeft 
geprofeteerd en aansprakelijk is in het oordeel van de Hemel, te 
oordelen. Die persoon moet door een joods hooggerechtshof 
(Sanhedrin) worden geoordeeld indien aan alle voorwaarden 
wordt voldaan. Wanneer er geen geldig joods hooggerechtshof 
aanwezig is, of het kan  om één of andere reden de zaak  niet 
oordelen en de niet-jood heeft in de Naam van G-d geprofeteerd 
om afgoden te dienen of om één van de Noachitische wetten te 
veranderen of om een nieuwe religie te maken, mag de Noachi-
tische rechtbank deze valse verloochenaar oordelen wanneer de 
situatie dat vereist. Wanneer die persoon alleen in de Naam van 
G-d vals heeft geprofeteerd en niet heeft gezegd om iets aan de 
geboden van de Tora toe te voegen of om te veranderen en alleen 
over toegestane dingen spreekt, dan schijnt dat het voldoende is 
om hem te waarschuwen en hem te verhinderen en hem te 
overtuigen om te stoppen. Die persoon moet echter ook ingelicht 
worden dat hij aansprakelijk is voor een mogelijke doodstraf door 
de Hand uit de Hemel en dat hij door G-d zal worden geoordeeld.

1.2.9
Dit geldt alleen voor een persoon die vals in de Naam van G-d 
profeteert. Echter, iemand die in de naam van sterren, planeten of 
andere afgoden profeteert, wordt door een Noachitische 
rechtbank geoordeeld als iemand die afgoden dient. Iemand die 
in de naam van een afgod profeteert, zegt in feite dat de afgod 
zijn god is. Met zijn eigen woorden aanvaardt hij de dienst van de 
afgod en daarvoor is hij aansprakelijk. (The Divine Code, Rabbi M. Weiner, 
2017)


