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Met de portie Wajechi wordt het eerste boek van de Tora 
afgesloten. Jacob zegende zijn zonen en gaf hen de laatste 
instucties. De naam van de portie: Wajechi -en hij leefde- heeft 
de getalswaarde van 34 (waw-6; joed-10; chet-8; joed-10). Jacob 
heeft 34 goede jaren gekend. De eerste zeventien jaar vanaf de 
geboorte van Jozef tot aan zijn verkoop als slaaf en de laatste 
zeventien jaar in Egypte vanaf het weerzien van Jozef tot aan zijn 
dood toe.
In de zegen van Jacob aan Jozef zegende Jacob de zonen van 
Jozef (Genesis 48:15-16). Efraïm en Menasse werden gezegend 
om rechtvaardig te zijn. Wanneer de kinderen het juiste pad 
bewandelen dan is dat in feite een grote zegen voor de ouders. 
(uit Q and A, parashah Vayehi, M. Bogomilsky, Chabad.org)

De namen van de porties van Choemasj Beresjiet, het boek 
Genesis, wijzen naar het leven van een mens. In het begin 
[Beresjiet] is het voor de mens gemakkelijk [Noach]. In het begin 
wanneer de mens wordt geboren heeft hij het gemakkelijk: hij 
wordt vertroeteld en hij hoeft zich nergens zorgen om te maken. 
Vervolgens begint de mens te lopen [Lech Lecha]. Hij loopt naar 
de synagoge en naar de leerhuizen. Gelukkig zijn diegenen die 
de weg van de Tora en van de vrees van de Hemel bewandelen 
en daarna leven. Vervolgens begint de mens te zien [Wajera]. Hij 
begint zijn ogen te openen en wanneer hij op straat loopt dan 
zien zijn ogen van alles en begint het hart van alles te begeren 
wanneer hij de wereld leert kennen. Het voornaamste is dat de 
mens de heilige Tora ziet en bestudeert opdat hij als een bron die 
overvloedig stroomt, zal zijn. Totdat hij de leeftijd bereikt om een 
vrouw te nemen en haar te huwen [Chajjee Sarah] om kinderen 
[Toldot] ter wereld te brengen. Dan moet de mens uitgaan 
[Wajetse] om voor de broodwinning van zijn familie te zorgen. In 
de vorige generaties leerden de joodse jongens in de leerhuizen 
tot aan hun huwelijk. Daarna wanneer zij  met Tora gevuld  
waren, verlieten zij na het huwelijk het huis om voor de brood-
winning te zorgen en stelden zij gezette tijden voor Torastudie 
vast. Totdat hij zijn kinderen uithuwelijkt en hen uit zijn huis 
zendt [Wajisjlach] dan pas kan hij rustig en blij bij de Tora zitten 
[Wajesjev]. Totdat het einde nadert [Mikets] en hij voor zijn 
einde die dichterbij komt begint te zorgen [Wajigasj]. Omdat het 
einde nadert ziet hij erop toe dat hij zijn provisie voorbereidt om 
uiteindelijk het leven in de komende wereld te leven [Wajechi]. 
(Uit de wekelijkse les over de portie door rabbijn Benajahoe Smoe'eli, Nahar ha 
Sjaloom Jesjivah in Jeruzalem Parasja Wajechi, pagina 37, 5776.)

Beresjiet betekent 'in het begin'. Noach is niet alleen een persoonsnaam maar 
ook een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord dat gemakkelijk,gerie�ijk, 
aangenaam etc betekent. Lech Lecha betekent 'ga heen' en komt van het 
werkwoord gaan. Wajera betekent 'en hij zag' en komt van het werkwoord zien. 
Chajjee Sarah betekent 'het leven van Sarah'. Toldot betekent 'geschiedenissen': 
de kinderen die worden geboren. Wajetse betekent 'en hij verliet' of 'en hij ging 
uit' en komt van het werkwoord verlaten, uitgaan. Wajisjlach betekent 'en hij 
stuurde' of 'en hij zond' en komt van het werkwoord sturen, zenden. Wajesjev 
betekent 'en hij zat' of 'en hij verbleef' en komt van het werkwoord zitten, 
verblijven. Mikets betekent 'na het einde'. Kets/Qets is einde. Wajigasj betekent 
'en hij/het naderde' of 'en hij/het kwam dichterbij'. Wajechi betekent 'en hij 
leefde' en komt van het werkwoord leven.

In de profetenlezing (1 Koningen 2) heeft koning David de laatste 
instucties aan zijn zoon Salomo gegeven. Eén van de instructies 
betrof Sjim'i ben Gera. Salomo moest met zijn wijsheid erop 
toezien dat Sjim'i ben Gera geen natuurlijke dood zou sterven 
maar door de doodstraf op een overtreding. (1Koningen 2:36-46) 
Wie was Sjim'i ben Gera en wat had hij gedaan dat hij de doodstraf 
verdiende?

Sjim'i ben Gera kwam uit de stam Benjamin en uit de familie van 
Saul. Hij was het hoofd van het Sanhedrin. Sjim'i ben Gera had 
David tijdens zijn vlucht voor Absalom ernstig vervloekt. (2 Samuël 
16) Op een later tijdstip kwam Sjim'i ben Gera tezamen met 
duizend man uit de stam Benjamin om zijn excuses over zijn onge-
paste vloeken aan David aan te bieden. (2 Samuël 19) David stond 
in beide gevallen Avisjai (Abisaï) niet toe om Sjim'i ben Gera te 
doden. David zag het vloeken van Sjim'i ben Gera als een straf voor 
hetgeen hij met Uria en Bat-Sheva had gedaan. Tevens wist David 
dat Mordechai en Esther uit Sjim'i ben Gera zouden voortkomen 
en daarom wilde David hem niet vroegtijdig doden. Echter Sjim'i 
ben Gera had in zijn positie als hoofd van het Sanhedrin een zware 
overtreding begaan door de gezalfde van G-d te vervloeken. 
Daarom vroeg David zijn zoon Salomo om Sjim'i ben Gera in deze 
wereld de doodstraf te geven opdat hij in de komende wereld zal 
leven. (uit Choemasj Beresjiet HaMefoe'ar en uit 'Demoejot Tanachijot' 2014)

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

1.2.4.
Eveneens, iemand die zichzelf tot profeet heeft uitgeroepen en in 
de naam van afgoden profeteert en zegt: 'deze afgod of ster heeft 
gezegd dat het een gebod is 'om zus of zo te doen' of 'om niet zus 
of zo te doen' zelfs al heeft hij een juiste Torawet geciteerd, is hij 
aansprakelijk voor de overtreding van valse profetie. Zelfs indien 
hij in de naam van een afgod profeteert en instructies geeft om 
toegestane dagelijkse handelingen te doen of alleen maar de 
toekomst voorspelt, is hij desondanks iemand die in de naam van 
afgoden profeteert. 
1.2.5.
Het is verboden om een discussie of een debat te organiseren met 
iemand die in de naam van afgoden profeteert (of met iemand die 
in de naam van G-d profeteert om afgoden te dienen; beiden 
hebben de status van een valse profeet) en hij mag niet gevraagd 
worden om een teken of een wonder te tonen. Indien hij uit 
zichzelf een teken of een wonder toont dan mag men daar geen 
aandacht aan schenken noch daarover nadenken. Indien iemand 
over die zogenaamde wonderen nadenkt of zij misschien waar 
zijn, is een zondaar omdat de valse profeet het basisprincipe waar-
van alles van de Tora afhangt, verloochent. (Deuteronomium 
13:2-4 - zie ook 1.2.3.) (The Divine Code, Rabbi M. Weiner, 2017)


