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Portie Wajigasj Genesis 44:18-47:27

Juda had met grote moeite zijn vader Jacob kunnen overtuigen
om Benjamin met hun mee naar Egypte te gaan. Juda stond borg
voor Benjamin en nu moest Juda alles in werk stellen om Benjamin uit de handen van de onderkoning van Egypte te verlossen.
In zijn redevoering zei Juda dat de ziel van Benjamin aan de ziel
van Jacob is verbonden. (Genesis 44:30) Hun zielen raakten door
de studie van de Tora aan elkaar verbonden en Jacob zou sterven
wanneer Benjamin bij hun terugkomst naar het land Kanaän zou
ontbreken. (44:31)
Juda was op de hoogte van de menselijke natuur en wist dat een
ouder zich meer bezorgd over zijn kinderen maakt dan de kinderen over hun ouders. Een kind kan bijvoorbeeld eens laat thuis
komen en denkt er niet aan om zijn ouders daarover te informeren. De ouders maken zich bezorgd en kunnen niet in slaap vallen.
Ouders daarentegen zullen alles voor hun kinderen doen, zelfs
wanneer zij het niet eens zijn met het gedrag van hun kinderen of
met de manier waarop zij opgroeien. Juda maakte zich daarom
bezorgd om Jacob en niet om de tien kinderen van Benjamin.
Jacob zou niet zonder Benjamin kunnen leven en de tien kinderen van Benjamin zouden zich met de tijd aan die situatie aanpassen.
Jozef had al tweemaal zijn broers gevraagd of hun vader in leven
is. In deze portie vroeg Jozef bij zijn bekendmaking voor de derde
maal over vader Jacob: 'Ik ben Jozef, leeft mijn vader nog?' Jozef
wist dat zijn broers hem niet zouden geloven en daarom gaf hij
hen enkele tekenen om te bewijzen dat hij echt Jozef hun broer
was. Uit de vraag die Jozef had gesteld, konden zijn broers afleiden dat hij hun missende broer was: tijdens al onze ontmoetingen
heb ik alleen over mijn vader gevraagd en niet over mijn moeder
omdat ik weet dat zij vele jaren geleden is overleden. (Uit Q and A,
Parashah Vayigash, M. Bogomilsky, Chabad.org) Na tweeëntwintig jaar van
scheiding hebben Jacob en Jozef elkaar weergezien.
Profetenlezing Ezechiël
Om de profetie van Ezechiël op een juiste manier te kunnen
plaatsen is enige voorgeschiedenis (uit 1 Koningen 12) wenselijk.
Nadat koning Salomo, de zoon van David was gestorven volgde
Rehabeam zijn vader Salomo als koning op. Het volk Israël kwam
naar Rehabeam toe met het verzoek om verlichting van de zware
belastingen die koning Salomo op hen had gelegd. Rehabeam
raadpleegde de oude raadgevers die ook onder koning Salomo
hadden gediend. De oude raadgevers adviseerden koning
Rehabeam om het volk Israël tegemoet te komen en de lasten te
verlichten. Dan zal het volk naar de koning luisteren en zullen zij
zijn dienstknechten zijn. Rehabeam legde de raad van de oude
raadgevers naast zich neer en wendde zich tot de jongeren die
met hem waren opgegroeid. Zij adviseerden Rehabeam om juist
de belastingen te verzwaren en aldus had Rehabeam gedaan.
Toen het volk Israël zag dat hun verzoek niet was ingewilligd,
kwam het volk in opstand en werd het koninkrijk van David en
Salomo gesplitst. De stammen van Juda en Benjamin bleven bij
koning Rehabeam en de volgende koningen uit het huis van
David met Jeruzalem als hoofdstad van hun koninkrijk. De
overige tien stammen stelden Jerobeam ben Navat (uit de stam
Efraïm-Jozef) als koning over hun aan met Samaria als hoofdstad
van hun koninkrijk.

Profetenlezing Ezechiel 37:15-28

Het tienstammenrijk werd door Sanherib, de koning van Assyrië,
in ballingschap gevoerd en het tweestammenrijk werd door
Nebukadnezar, de koning van Babel in ballingschap gevoerd.
Tussen de Assyrische en de Babylonische ballingschap ligt een
periode van 133 jaar.
De profeet Ezechiël was in die periode in Jeruzalem in een priesterfamilie geboren. Later werd hij met een groep ballingen waarvan ook koning Jehojachin deel uitmaakte, afgevoerd. Ezechiël
profeteerde dat er in de toekomst niet meer twee verschillende
koninkrijken zullen zijn, maar dat alle stammen aan Juda en aan
de koningen van het huis van David onderworpen zullen zijn, als
in de begintijd van koning David en koning Salomo. Wij zien vaak
dat de profeet Ezechiël de tien stammen met de naam Efraïm
aanspreekt: hun eerste koning kwam uit de stam Efraïm. In de
portie Wajigasj zien wij dat Juda en Jozef tegenover elkaar
stonden aangaande Benjamin. In de profetenlezing zien wij dat
het tweestammenrijk van Juda en Benjamin tegenover het
tienstammenrijk dat met de naam Efraïm (de tweede zoon van
Jozef ) wordt aangesproken, stond. (Uit Choemasj Beresjiet HaMefoe'ar)

Het eerste Noachitische gebod: het geloof in Eén G-d
1.2.3
Iemand die zichzelf tot profeet heeft uitgeroepen en anderen
overtuigt om afgoden te dienen is aansprakelijk. Hetzij hij heeft
gezegd 'deze afgod heeft mij gezegd om het te dienen' of 'G-d
heeft mij gezegd om afgoden te dienen' hetzij eendere woorden,
hij is een valse profeet die anderen overtuigt om te dwalen. Zelfs
indien hij in de Naam van G-d profeteert om een afgod voor een
bepaalde tijd te dienen en zelfs wanneer hij wonderen vertoont
en zegt dat G-d heeft bevolen dat men de afgod maar voor een
beperkte tijd moet dienen, heeft hij ongeloofwaardig over G-d
gesproken. Dat staat geschreven in Deuteronomium 13:3-6: '….en
het teken of het wonder waarover hij met u sprak, gebeurt, en hij
zegt: 'laat ons achter andere goden die wij niet hebben gekend
aanlopen en hen dienen', luister niet naar de woorden van die
profeet of van die dromer van dromen, want G-d jullie G-d
beproeft jullie om te weten of jullie echt G-d, jullie G-d met heel
jullie hart en met heel jullie ziel liefhebben. Jullie moeten G-d,
jullie G-d volgen en Hem vrezen en Zijn geboden onderhouden,
en naar Zijn stem luisteren.....en die profeet of die dromer van
dromen moet ter dood worden gebracht, omdat hij over G-d jullie
G-d verzinselen heeft gesproken. Zo'n persoon komt om de
eeuwige profetie en de Tora van Mozes tegen te spreken en het is
duidelijk dat hij een valse profeet is. Al de schijnbare wonderen
die hij heeft vertoond, zijn een vorm van magie en van toverij. De
zaak van iemand die dit in de Naam van G-d beweert, wordt niet
door een Noachitische rechtbank behandeld. Indien iemand dit
beweert in de naam van een afgod dan heeft de Noachitische
rechtbank het recht om hem te veroordelen. (The Divine Code, Rabbi
M. Weiner, 2017)

sjabbat sjaloom

Voor de volgende sjabbat portie Wajechi: Genesis 47:28-50:26 en bijbehorende profetenlezing, 1 Koningen 2:1-12
Aanmelden/afmelden op hnhuis707@gmail.com
Het Noachitische Huis mag gratis voor prive gebruik worden verspreid. Commercieel gebruik van Het Noachitische Huis is niet toegestaan.

