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Tamar's twins, Perez and Zerah, both had the
potential to be ancestors of the Messiah. Like
Jacob and Esau wrestling in the womb, they
competed for the privilege.

THIS WEEK'S TORAH PORTION:
 Vayeshev (וישב | He settled)  
 Torah: Genesis 37:1-40:23
 Haftarah: Amos 2:6-3:8
 Gospel: John 2:13-4:42

Perez and Zerah

When Tamar’s pregnancy advanced to the point
where she could no longer conceal it, “she would
tap upon her stomach and boast, ‘I am big with
kings and redeemers!’” (Midrash Rabbah). At the
very least, she was big with twins.
While Tamar struggled in labor, the first of her two
sons extended his hand. The midwife tied a scarlet
string around his wrist to identify the firstborn, but
he then retracted his hand and apparently
retreated back down the birth canal—a stunt that
does not seem biologically probable. Tamar gave
birth to his brother before him in a traumatic labor.
She named him Perez (Peretz, פרץ), which means 
“breach,” saying, “What a breach you have made
for yourself” (Genesis 38:29).

That Perez pushed ahead was part of the
Divine plan. Zerah desired to emerge first but
God declared: “Messiah is destined to descend
from Perez; is it right, then, that Zerah should
emerge first? Let Zerah return to his mother’s
womb, and Perez shall be born first!” (Aggadat
Bereshit)

The rabbis closely identified Perez, the son of
Judah and Tamar, with King Messiah. Perez heads
the genealogy of David in Ruth 4:18. The sages
sometimes call Messiah by the name Son of
Perez. The twins in Tamar’s womb portend the two
messiahs: Messiah son of Joseph and Messiah
son of David. That is to say, the birth of Perez and
Zerah signify the first and second coming of
Yeshua.
Perez, whose name also means “breaker,”
represents Messiah in His first coming. He broke
open the way into the kingdom of heaven. Tamar
named him Perez to indicate that King Messiah,
“the Breaker,” would one day come forth from him:

Tamar meant, “This one is greater than all those
who make breaches, for from you will arise the
King Messiah [of whom it is written in Micah 2:13],

De tweeling van Tamar, Perez en Zerah, hadden
allebei de potentie om voorouder van de Messias te
zijn. Zoals Jakob en Esau worstelend in de
baarmoeder, streden zij voor het voorrecht.

TORA GEDEELTE VAN DEZE WEEK:
 Wayeshev ( וישב | Hij vestigde zich) 
 Tora: Genesis 37:1-40:23
 Haftara: Amos 2:6-3:8
 Evangelie: Johannes 2:13-4:42

Perez en Zerah

Toen Tamar's zwangerschap vorderde tot het punt dat
ze het niet langer kon verbergen, "moet ze op haar
buik hebben getikt en gepocht: "Ik ben dik van
koningen en verlossers!'" (Midrasj Rabba). Ze was op
zijn minst dik met een tweeling.
Terwijl Tamar bij de bevalling afzag, stak de eerste van
haar twee zonen zijn hand uit. De vroedvrouw bond een
scharlaken draad rond zijn pols om de eerstgeborene te
identificeren, maar dan trok hij zijn hand terug en trok
zich blijkbaar terug het geboortekanaal in – iets dat
biologisch gezien normaal niet voorkomt. Tamar baarde
zijn broer vóór hem tijdens een traumatische bevalling.
Ze noemde hem Perez (Peretz,  פרץ), wat betekent 
"doorbraak"; ze zei: "Wat een bres heb jij voor jezelf
geslagen" (Genesis 38:29).

Dat Perez zich voorop duwde was onderdeel van het
Goddelijke plan. Zerah wilde eerst opdagen, maar God
verklaarde: "Messias is voorbestemd om van Perez af te
stammen; is het dan terecht dat Zerah eerst zou
komen? Laat Zerah terug naar de schoot van zijn
moeder gaan, en Perez zal eerst geboren worden!
"(Aggadat Bereshit)

De rabbijnen brengen Perez, de zoon van Juda en
Tamar, in nauw verband met Koning Messias. Perez
staat in Ruth 4:18 bovenaan in de genealogie van
David. De wijzen duiden Messiah soms aan met de
naam Zoon van Perez. De tweeling in Tamar’s
baarmoeder voorspellen de twee messiassen: Messiah
zoon van Jozef en Messias de zoon van David. Dat wil
zeggen dat de geboorte van Perez en Zerah de eerste
en de tweede komst van Yeshua betekenen.
Perez, wiens naam ook "breker" betekent, stelt de
Messias voor in Zijn eerste komst. Hij brak de weg open
naar het koninkrijk van de hemel. Tamar noemde hem
Perez om aan te geven dat Koning Messias, "de
Breker," eenmaal uit hem zou voortkomen:

Tamar bedoelde: "Deze is groter dan allen die
breuken maken, want uit u zal de Koning Messias
ontstaan [van wie geschreven is in Micha 2:13], 'De



2

‘The breach-maker goes up before them; they
break out, pass through the gate and go out by it.
So their king goes on before them, and the LORD
at their head.’” (Genesis Rabbah 85:14)

Zerah (Zerach, זרח), whose name means 
“dawning,” represents Messiah son of David, i.e.
Yeshua in His second coming. The prophet Isaiah
spoke of the great redemption of the Messianic Era
as the dawning:

Arise, shine; for your light has come, and the glory
of the LORD has risen (zarach) upon you. For
behold, darkness will cover the earth and deep
darkness the peoples; but the LORD will rise upon
you and His glory will appear upon you. Nations
will come to your light, and kings to the brightness
of your rising (zarach). (Isaiah 60:1-3)

Just as Tamar and her midwife expected Zerah
to be born first, we anticipated the final
redemption to occur with the first coming of
Messiah. For a brief moment, the kingdom of
heaven was at hand, and if the nation had
repented, Yeshua could have brought us to the
final redemption. Like a thread of scarlet, we did
receive a token of the coming redemption, but
before the final redemption could dawn, the
Messiah needed to accomplish His purposes on
the cross and in the grave.
When Perez defied Tamar’s expectation by
bursting forth ahead of Zerah, she exclaimed,
“What a breach you have made for yourself!”
(Genesis 38:29). Similarly, Yeshua’s first coming
defied popular expectation. Rather than filling the
triumphant role of Messiah son of David, He
endured the suffering of Messiah son of Joseph.
As He unexpectedly burst forth from the tomb,
Israel might be imagined to exclaim, “What a
breach you have made for yourself!”

breuk-maker gaat voor hen op; zij breken door,
passeren de poort en gaan door het. Zo gaat hun
koning voor hen uit, en de HEERE aan het hoofd. '"
(Genesis Rabba 85:14)

Zerah (Zerach,  זרח), wiens naam "opklaren" betekent, 
staat voor Messias zoon van David, namelijk Yeshua
in Zijn tweede komst. De profeet Jesaja sprak over de
grote verlossing van het Messiaanse tijdperk als de
dageraad:

Sta op, schijn; want uw licht is gekomen, en de
heerlijkheid des HEEREN is op u opgegaan (zarach).
Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en diepe
duisternis de volkeren; maar de HEERE zal over u
opgaan, en Zijn heerlijkheid zal op u verschijnen. Naties
zullen naar uw licht komen, en koningen naar de
schittering van uw opkomst (zarach). (Jesaja 60:1-3)

Net als Tamar en haar vroedvrouw verwachtten dat
Zerah eerst ging geboren worden, verwachtten we dat
de uiteindelijke verlossing bij de eerste komst van de
Messias ging plaatsvinden. Heel even was het
koninkrijk van de hemel nabij, en als de natie berouw
had getoond, zou Yeshua ons de uiteindelijke
verlossing hebben gebracht. Als een draad van
scharlaken, hebben we een teken van de komende
verlossing gekregen, maar vóór de definitieve
verlossing zou kunnen aanbreken, moest de Messias
Zijn doelen aan het kruis en in het graf realiseren.
Toen Perez Tamar’s verwachting trotseerde door voor
Zerah uit te barsten, riep ze: " Wat een bres heb jij
voor jezelf geslagen!" (Genesis 38:29). Ook Yeshua’s
eerste komst trotseerde de populaire verwachting. In
plaats van het vullen van de triomfantelijke rol van
Messias zoon van David, verdroeg Hij het lijden van
Messias zoon van Jozef. Zoals Hij onverwacht uit het
graf losbrak, kon van Israël worden gedacht dat het
zou uitroepen: "Wat een bres heb jij voor jezelf
geslagen!"


