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Portie Wajetse Genesis 28:10-32:3

Met de portie Wajetse beginnen wij met de derde en laatste
aartsvader Jacob. Vanaf deze portie tot aan het eind van het boek
Genesis neemt Jacob met zijn gezin de hoofdrol in. Jacob is de
enige van de aartsvaders wiens kinderen allemaal op de weg van
G-d gingen. De zonen van Jacob gaven hun eigen unieke stempel in het verspreiden van het G-ddelijk bewustzijn alleen aan
hun eigen stam door. Jacob slaagde daarin omdat hij de beste
eigenschappen van zijn grootvader Abraham en de beste eigenschappen van zijn vader Isaac combineerde. Het joodse volk
draagt daarom de naam van Jacob: Israël.
In de portie Wajetse zien wij hoe Jacob naar Haran ging. Aldaar
trouwde hij en stichtte hij zijn gezin, aldaar werd hij rijk en hield
hij zich trouw vast aan de instructies van zijn vader. Jacob in
tegenstelling tot zijn vader Isaac, mocht het land Kanaän verlaten, trouwde met meer dan één vrouw en ging confrontaties met
zijn lasteraars aan en dat alles stoorde Isaac niet. (Uit Kehat
Chumash Overview for parasha Wajetse,Chabad.org)
Alleen Abraham, Isaac en Jacob dragen de naam van aartsvader
omdat het joodse volk alleen van hun begon te leren hoe als een
individue en hoe als een deel van de grotere wereld te moeten
leven. Van Abraham komt de goedheid en liefde (chesed), van
Isaac de vrees en striktheid (gevoerah) en van Jacob een evenwichtige combinatie van liefde en vrees (tiferet).
(Talmoedtractaat Berachot 16b)

Profetenlezing Hosea 11:7-12:14

Koning Salomo wilde daarop Jerobeam doden. Jerobeam echter
vluchtte naar Egypte en verbleef daar tot aan de dood van
koning Salomo. Toen hij terugkeerde stelden de tien stammen
hem tot koning aan. Jerobeam vreesde dat wanneer het volk
naar Jeruzalem zou opgaan zij tegen hem in opstand zouden
komen en het koninkrijk weer aan de koningen van het huis van
David zou worden teruggegeven. Daarom had Jerobeam twee
gouden kalven voor de afgodendienst gemaakt: één in Beth El en
één in Dan en zo verhinderde hij het volk om naar de Tempel in
Jeruzalem op te gaan. Dat was de situatie tot aan de ballingschap
van het tienstammenrijk door Assyrië. Over Jerobeam staat
geschreven dat hij zondigde en dat hij het volk veroorzaakte te
zondigen.
Vele jaren later zalfde de profeet Elisja Jehu de zoon van Nimsji
tot koning over Israël en gebood hem in de Naam van G-d om
heel het huis van Jerobeam en Achab, de koningen van Israël die
zeer slecht waren, te doden. (2Koningen 9:1-10) Jehu voerde het
gebod uit en had alle afgodendienaars van de baäl gedood. De
gouden kalven in Beth El en in Dan heeft hij echter laten staan en
na de dood van Jehu begon het volk weer de afgoden te dienen
en daar gaat de profetie van Hosea over. Hosea behoorde tot de
eerste van de vier profeten die in diezelfde periode profeteerden:
Hosea, Jesaja, Amos en Micha. (Uit Choemasj Beresjiet)

De profetenlezing

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

Op deze sjabbat wordt de profetenlezing afhankelijk van de
joodse gemeente uit Hosea 12:13-15, 13:1-15, 14:1-10 [En Jacob
vluchtte naar het veld van Aram] of uit Hosea 11:7-11, 12:1-12
[Mijn volk weifelt om naar Mij terug te keren] gelezen. Het woord
voor weifelen in het Hebreeuws is hetzelfde woord als gevlekt.
(naar aanleiding van de gevlekte schapen van Jacob)

1.1.9
De verklaringen van elke grondregel die G-d via Mozes heeft
bevolen, waren eveneens direct door G-d aan Mozes gegeven.
Mozes had al deze verklaringen mondeling aan de Oudsten van
Israël van die generatie doorgegeven. Dat omvatte niet alleen de
algemene uitleggingen van elk gebod maar ook de details en
maten voor het uitvoeren van elke grondregel alsmede de specifieke regels voor de juiste uitlegging van de Geschreven Tora. Het
was door G-d bepaald dat door middel van deze traditie de
bevoegde Wijzen van Israël door het gebruik maken van deze
regels van uitlegging elke toekomstige vraag aangaande een
verklaring van een gebod zouden kunnen ophelderen. Daarom
zijn de bevoegde joodse Wijzen de steunpilaar van de Mondelinge Tora.

De inhoud van de profetie geldt voor heel Israël, maar in het
bijzonder voor de koningen van Israël, omdat zij afgoden
dienden. Het tienstammenrijk wordt met de naam Efraïm aangesproken omdat hun eerste koning Jerobeam de zoon van
Nevat uit de stam Efraïm kwam.
Toen koning Salomo de dochter van Farao huwde, liet hij voor
haar vlakbij de muur van Jeruzalem huizen voor haar dienstknechten en dienstmeisjes bouwen en zo had koning Salomo de
Melo versperd. De Melo was een uitgestrekte plaats vlakbij
Jeruzalem waar het volk zich voor de pelgrimsfeesten verzamelde. Jerobeam, die zeer wijs en geleerd was, was een dienstknecht
van koning Salomo en uitte zijn tegenstand tegen de koning in
deze kwestie in het openbaar: 'Uw vader had een bres in de muur
gemaakt om de pelgrims binnen te laten en u heeft nu de plaats
omheind.' (1Koningen 11:27)

Een ieder die in Mozes, onze leraar, en in zijn Tora gelooft, heeft
ook de uitleggingen van de details van de grondregels van de
Tora te aanvaarden.
Een ieder die de aanvaarde uitspraken van de Mondelinge Tora
verloochent, is ook een verloochenaar van de Tora zoals dit
hierboven is uitgelegd. (The Divine Code, Rabbi M. Weiner,2017)
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