
Signet, Cord and Staff (FFOZ)
Vayeshev - :וישב "And he dwelt"
Torah: Genesis 37:1-40:23
Haftarah: Amos 2:6-3:8
Gospel: John 2:13-4:42

Thought for the Week
As Tamar's pregnancy began to be obvious to
others, she would confidently "tap her stomach
and declare, 'I am big with kings and redeemers.'"
(Genesis Rabbah 85:10) So may Messiah be fully
formed within us, and may we never forget who
dwells within.

Zegel, Snoer en Staf (FFOZ)
Vayeshev - :וישב "En hij woonde"
Thora: Genesis 37:1-40:23
Haftara: Amos 2:06-3:08
Evangelie: Johannes 2:13-4:42

Gedachte voor de Week
Als Tamar's zwangerschap voor anderen zichtbaar
begon te worden, zou ze vol vertrouwen "op haar
buik tikken en verklaren: 'Ik ben gekend bij koningen
en verlossers.'" (Genesis Rabba 85:10) Zo kan
Messias volledig in ons worden gevormd en kunnen
we nooit vergeten wie binnen woont.

Commentary
In Genesis 38:18, as Judah negotiates with
Tamar (whom he assumes to be a prostitute) he
asked her "'What pledge shall I give you?' And
she said, 'Your seal and your cord, and your staff
that is in your hand.' So he gave them to her and
went in to her, and she conceived by him.'"

Commentaar
In Genesis 38:18, als Juda met Tamar (van wie hij
veronderstelt dat ze een prostituee is)
onderhandelt, vroeg hij haar "'Welke toezegging zal
ik u doen?' En zij zei, 'Uw zegel en uw snoer en uw
staf die in uw hand is.' Dus gaf hij ze aan haar en
ging tot haar in, en zij werd van hem zwanger."

The Rabbis of old saw messianic revelation in
Genesis 38's story of Judah and Tamar. As we
look at their comments, we are afforded a
wonderful opportunity to observe a typical
example of classic midrashic allegory. A
midrash is a form of biblical interpretation
developed by the ancient Rabbis. Its goal,
derived from the Hebrew root for the word
drash — "seek, search" is to attempt to find the
deeper inner, often hidden meaning of the
Torah by use of the allegory and word
associations.

De rabbijnen van eertijds zagen een messiaanse
openbaring in het verhaal van Juda en Tamar in
Genesis 38. Als we kijken naar hun opmerkingen,
wordt ons een mooie gelegenheid geboden om een
typisch voorbeeld van klassieke midrasj allegorie te
bekijken. Een midrasj is een vorm van Bijbelse
interpretatie door vroegere rabbijnen ontwikkeld.
Haar doel, afgeleid van de Hebreeuwse wortel van
het woord drash - "zoeken" is om te proberen het
diepere innerlijke te vinden van de vaak verborgen
betekenis van de Thora door gebruik van de
allegorie en woordverbanden.

After agreeing to the price, Tamar
demanded that Judah leave a pledge as a
guarantee just in case he was to forgo his
payment to her. The pledge she demanded
was Judah's personal identification articles:
his name signet (probably a cylinder seal
with his name on it), the cord which held his
cylinder around his neck and his personal
walking staff.

Na het akkoord gaan over de prijs, wilde Tamar dat
Juda een pand als een waarborg achterliet voor het
geval dat hij zijn betalingsverplichtingen aan haar
niet zou nakomen. De waarborg die ze wilde waren
de dingen die Juda persoonlijke identificeerden:
zijn zegelring met naam (waarschijnlijk een cilinder
zegel met zijn naam erop), het snoer dat zijn
cilinder rond zijn nek hield en zijn persoonlijke
wandelstaf.

The sages of old, practicing classic midrash,
saw much more in these verses than what
most of us would be able to see. Without
negating the literal, most obvious sense of the
words, the rabbis went "deeper" and said,
"'Thy signet' alludes to royalty (citing Jeremiah
22:24); And 'thy cord'...alludes to the
Sanhedrin (citing Numbers 15:38). And 'Thy
staff' alludes to the royal Messiah, as in the
verse, 'The staff of thy strength the LORD will
send out of Zion.'" (Psalm 110:2) (Genesis
Rabbah 85:9)

De wijzen van toen, die klassieke midrasj
beoefenden, zag in deze verzen veel meer dan wat
de meesten van ons zouden kunnen zien. Zonder de
letterlijke, de meeste voor de hand liggende
betekenis van de woorden te ontkennen, gingen de
rabbijnen "dieper" en zeiden: "'Uw zegelring' verwijst
naar royalty (Jeremia 22:24 citerend); en 'uw snoer'
... verwijst naar het Sanhedrin (Numeri 15:38
citerend). En 'Uw staf' verwijst naar de koninklijke
Messias, zoals in het vers, 'De staf van uw kracht die
de HEERE vanuit Sion zal sturen.'" (Psalm 110:2)
(Genesis Rabba 85:9)

The first thing to note is that the rabbi who
developed this midrash connected the reference
to "the signet" and Numbers 15:38 because this
Torah reference was to wearing blue in the
fringes of your four-cornered garment. This
alludes to the Sanhedrin because, the Sanhedrin
wore fringed cloak, (talit). Second, notice, most
importantly that in Judah's staff the rabbis saw
the Messiah. Perhaps they connected the
passage in Genesis 49 which places the staff of
kingship in the tribe of Judah.

Het eerste wat opvalt, is dat de rabbijn die deze
midrasj ontwikkelde, de verwijzing naar "de zegel"
met Numeri 15:38 verbond, omdat deze
Thoraverwijzing ging naar het dragen van blauw in
de kwasten van uw vierhoekige kledingstuk. Dit
verwijst naar het Sanhedrin, omdat het Sanhedrin
mantels met kwasten (talit) droeg. Bemerk in de
tweede plaats vooral dat in de staf van Juda, de
rabbijnen de Messias zagen. Misschien verbonden
zij de passage in Genesis 49 die de staf van het
koningschap in de stam van Juda plaatst.
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Lastly, when the Rabbis cited Psalm 110 as a
proof-text for their interpretation concerning
the staff of Judah, they betrayed the fact that
they also considered Psalm 110 to be a
Messianic Psalm-as we also do. Psalm 110 is
the most frequently quoted Psalm in the
Apostolic Scriptures.

Tot slot, wanneer de Rabbijnen Psalm 110
aanhaalden als een bewijstekst voor hun
interpretatie betreffende de staf van Juda,
verraadden ze het feit dat ook zij van mening
waren dat Psalm 110 een Messiaanse Psalm is,
zoals ook wij vinden. Psalm 110 is de meest
geciteerde Psalm in de Apostolische Schriften.

To what end do these things betoken Messiah?
The offspring of Judah and Tamar is Peretz, the
father of the Davidic line through whom Messiah
would ultimately be born.
Truly, Messiah may be found throughout the
Torah.

Met welk doel wijzen deze dingen op de Messias?
De nakomeling van Juda en Tamar is Peretz, de
vader van de Davidische lijn door wie de Messias
uiteindelijk zou geboren worden.
Waarlijk, de Messias kan doorheen de Tora
gevonden worden.


