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In deze portie hebben wij met dromen en met de uitleg van 
dromen te maken. Jozef droomde in het begin van de portie 
twee dromen en aan het einde van de portie verklaarde hij de 
dromen van de schenker en de bakker.

Het is opmerkelijk dat de schenker en de bakker beiden tegelijk-
ertijd tegen de Farao zondigden. Een vlieg in de wijn is onaan-
genamer dan een steentje in het brood en toch werd de bakker 
strenger dan de schenker gestraft.
De schenker en de bakker werkten beiden voor de Farao en zij 
haatten elkaar. Het gebeurde eens dat zij een enorme ruzie 
hadden en een ieder van hun kreeg het boosaardige plan om de 
ander in een moeilijke positie voor de Farao te stellen. Terwijl de 
schenker even niet oplette, had de bakker een vlieg in de beker 
met wijn voor Farao gedaan. Toen de bakker pauze had, stopte de 
schenker een steentje in het deeg waarvan het brood voor de 
Farao zou worden gebakken. De schenker en de bakker hadden 
de Farao in hun persoonlijke ruzie betrokken en dat was een 
zwaar misdrijf. Omdat de daad van de bakker, het plaatsen van 
een vlieg in de wijnbeker van de Farao, de ergste uitwerking op 
de Farao had, werd hij het strengst gestraft.

Hoe wist Jozef de dromen van de schenker en de bakker op de 
juiste wijze te interpreteren? Jozef had goed naar hun woorden 
geluisterd. De schenker sprak op een actieve wijze: de wijnbeker 
van de Farao was in mijn hand; ik nam de druiven; ik perste hen; 
ik plaatste de wijnbeker in de hand van de Farao. (Genesis 40:11) 
Jozef zag dat de schenker droomde over dingen die hij deed. 
Men kan alleen maar dingen doen wanneer men leeft en zo zag 
Jozef in de droom van de schenker een teken van leven.
Bij de bakker daarentegen ontbraken menselijke handelingen in 
de droom: de bakker vertelde niet wie de broden had gebakken, 
wie de manden op zijn hoofd had geplaatst en verder had hij 
niets gedaan om de vogel weg te jagen. Een vogel is in het 
algemeen bang voor een mens en zal iemand die eten vasthoudt 
zeker niet naderen.
Jozef zei tegen de bakker:' U droeg manden met gebakken 
spijzen en een vogel at daarvan. De vogel beschouwde u hoogst-
waarschijnlijk niet als een levend wezen en daarom duidt uw 
droom aan dat de Farao u spoedig zal doden.' (Uit Q and A Parasha 
Vayeishev, M. Bogomilsky, Chabad.org)

In de portie van de Tora werd Jozef door zijn broers voor twintig 
zilverstukken verkocht en hier in de profetenlezing werd de 
onschuldige voor geld verkocht en werd de arme zijn veld  door 
de corrupte rechters afgenomen.

De profeet Amos behoort tot de twaalf kleine profeten. Hij was 
een schaapherder uit Tekoa en leefde tijdens de regering van 
koning Uzzia van het tweestammenrijk en tijdens koning Jerobe-
am II van het tienstammenrijk. Koning Jerobeam II heeft veertig 
jaar over het tienstammenrijk van Israël geregeerd. Dat was een 
vruchtbare periode. Hij herwon alle stukken land die zijn 
voorgangers hadden verloren. 

In het begin onderhield Jerobeam II een vijandige relatie met het 
tweestammenrijk Juda, maar later realiseerde hij zich dat vriend-
schap en wederzijdse hulp beter voor beiden koninkrijken zouden 
zijn. De materiële voorspoed die onder de regering van Jerobeam II 
heerste, leidde helaas tot aftakeling van het morele gedrag. De Tora 
werd niet meer nauwgezet nageleefd, de armen en de wezen 
werden door de rijken verdrukt en men begon weer de afgoden na 
te lopen.

Twee jaar voor de aardbeving (zie ook Jesaja 6:4 en Zacharia 14:5) 
sprak Amos keer op keer tegen de joodse bevolking om zich tot 
G-d en tot de Tora terug te keren. Amos begon eerst met het 
terechtwijzen van de omliggende landen en vervolgens wees hij 
Juda en Israël terecht.  Drie overtredingen (afgodendienst, immore-
le intieme relaties, en bloedvergieten) had G-d hen vergeven maar 
de vierde overtreding kon G-d niet zomaar voorbij laten gaan. De 
vierde overtreding betrof de corruptie onder de rechters en de 
rijken. Om die vierde overtreding werd Israël later door Sanherib 
naar Assyrië in ballingschap gevoerd. (Uit Choemasj Beresjiet en Amos 
-Miqra'ot Gedolot)

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

1.1.12
Al diegenen die weigeren om de zeven Noachitische geboden op 
zich te nemen zijn aansprakelijk. Echter, zij dienen gewaarschuwd 
te worden en indien zij hun wegen veranderen en de Noachitische 
geboden volledig accepteren dan is het aanvaardbaar. Indien zij 
zich echter vast blijven houden aan hun weigering dan zijn zij 
aansprakelijk. Daarom is iemand die de waarheid kent, verplicht 
om een persoon die een verloochenaar van de Tora of een 
afgodendienaar is (omdat hij nu eenmaal zo is grootgebracht en 
nooit de waarheid heeft vernomen of omdat hij dat nooit heeft 
geleerd) over de waarheid van G-d en de geboden die van toepas
sing voor hem als niet-jood zijn, te onderwijzen en zijn wegen te 
corrigeren en te verbeteren. Deze inspanning en spirituele bege-
leiding is het pad dat Abraham volgde.

1.1.13
Indien verloochenaars van G-d, spotters en verloochenaars van de 
Tora hun standpunt (het niet in 1 G-d geloven of hun ontkenning 
dat de Tora van G-d afkomstig is) publiekelijk bekend maken en uit 
vrees voor de overheid of vanuit hun morele opvattingen geen 
enkel Noachitisch gebod overtreden, kan een rechtbank hen niet 
veroordelen omdat er geen sprake van een fysieke overtreding is.

Echter, om de wereld te corrigeren en om dit struikelblok te verwij-
deren heeft een Noachitische rechtbank toestemming om hen te 
stra�en indien zij hun niet kunnen overtuigen om hun schaamte-
loos gedrag te veranderen en de zeven Noachitische geboden 
volledig op zich te nemen en na te komen. (The Divine Code, Rabbi M. 
Weiner,2017)


