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What You See Is What You Are
Parasha: Vayetze - ויצ : "And he went out" 
Torah : Genesis 28:10-32:3
Haftarah : Hosea 12:12-14:10
Gospel : Matthew 3:13-4:11

Thought for the Week:

Jacob, because of his brother [Esau], humbly
went out from his own land and came to
Laban and worked for him; and there he was
given the scepter of the twelve tribes of
Israel. (1 Clement 31:4)

Wat U Ziet Is Wat U Bent
Sidra: Vayetze - ויצא: "En hij ging naar buiten" 
Tora: Genesis 28:10-32:3
Haftara: Hosea 12:12-14:10
Evangelie: Matteüs 3:13-4:11

Gedachte voor de week:

Jacob ging omwille van zijn broer [Esau],
nederig uit zijn eigen land en kwam bij
Laban, en werkte voor hem; en daar kreeg
hij de scepter van de twaalf stammen van
Israël. (1 Clemens 31:4)

Commentary:

So the flocks mated by the rods, and the
flocks brought forth striped, speckled, and
spotted. (Genesis 30:39)

Laban agreed to give Jacob all the striped,
spotted, speckled and dappled born among his
flocks. Immediately after making the agreement, he
removed all but the solid-colored animals, to
eliminate the possibility that Jacob would receive
any livestock.

Commentaar:

Dus de kudden werden bronstig bij de stokken,
en de kudden wierpen gestreepte, gespikkelde
en gevlekte. (Genesis 30:39)

Laban was akkoord om Jakob alle gestreepte, gevlekte,
en gespikkelde geboren dieren van zijn kudde te geven.
Meteen na het sluiten van dat akkoord, verwijderde hij
(Laban) alle, behalve de effen gekleurde dieren (vgl.
vers 36b), om de kans weg te nemen dat Jacob ook
maar iets van een kudde zou krijgen.

Not to be so easily outmaneuvered, Jacob
engaged in a genetic-engineering experiment. He
peeled sticks to make spotted, striped, speckled
and dappled patterns on them and placed the
peeled sticks near the water troughs during mating
season. It was a common belief that a vivid sight
during pregnancy or conception would leave its
mark on the embryo. Therefore, if the solid-colored
livestock saw the sticks while pregnant, they would
give birth to striped, spotted, speckled young. It
seemed to work. Jacob became exceedingly
prosperous.

Jacob die er zich niet zo gemakkelijk bij neer legde,
begon met een genetisch bedrijfskundig experiment. Hij
schilde stokken om er gevlekte, gestreept, gespikkeld en
gevlekt patronen op aan te brengen en plaatste de
geschilde stokken in de buurt van de waterbakken tijdens
de paartijd. Er was een algemeen gangbare overtuiging
dat een levendige aanblik tijdens de zwangerschap of de
conceptie zijn stempel op het embryo zou drukken.
Daarom zou het effen vee, als het de stokken tijdens de
zwangerschap zag, het leven schenken aan gestreepte,
gevlekte, gespikkelde jongen. Het leek te werken. Jakob
werd zeer welvarend.

From our modern perspective, this incident sounds
dubious. Even Jacob was dubious about the trick. He
later admitted to his wives that it was God's
miraculous intervention that brought the results, not
his stick-peeling trick:

If [Laban] spoke thus, "The speckled shall be
your wages," then all the flock brought forth
speckled; and if he spoke thus, "The striped
shall be your wages," then all the flock
brought forth striped. Thus God has taken
away your father's livestock and given them
to me. (Genesis 31:8-9)

Vanuit ons moderne perspectief klinkt dit incident
dubieus. Zelfs Jacob had over de truc twijfels. Later gaf
hij aan zijn vrouwen toe dat het Gods wonderbaarlijke
tussenkomst was die de resultaten gaf, niet zijn truc van
stokken pellen:

Als [Laban] zei:"De gespikkelden zullen uw loon
zijn," dan bracht de gehele kudde gespikkelden
voort, en als hij zei: "De gestreepten zullen uw
loon zijn," dan bracht de gehele kudde
gestreepten voort. Zo heeft God het vee van je
vader weggenomen en aan mij gegeven.
(Genesis 31:8-9)
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There is a lesson to be learned here. That which
we place before our eyes impacts the inner per-
son. Jacob believed that sheep looking at striped
sticks would bear striped young. That may or may
not be the case, but it is certainly true that when
we view things that are shocking, disturbing,
immoral, violent or perverse, those images leave
an impact on us. Sometime later, we give birth, as
it were, through deeds, action and speech patter-
ned after the things we have been placing before
our eyes.

Hier valt een les uit te leren. Datgene wat we voor onze
ogen plaatsen, heeft gevolgen voor de innerlijke mens.
Jacob geloofde dat schapen die naar gestreepte stokken
kijken, gestreepte jongen zouden dragen. Dat kan al dan
niet het geval zijn, maar het is zeker waar dat wanneer we
naar schokkende, verontrustende, onzedelijke, geweldda-
dige of perverse dingen kijken, die beelden op ons een
impact achterlaten. Een tijd later baren we, als het ware,
daden, handelingen en uitspraken overeenkomstig het
patroon van de dingen die we voor onze ogen hebben
gesteld.

For example, a person who watches television regu-
larly cannot help but absorb the culture and values
expressed on the television programs. The images he
sees become a permanent part of his internal being
because they are imprinted on his brain. The dialogue
he hears begins to write new speech patterns in his
mind. This is why King David declared, "I will set no
worthless thing before my eyes; I hate the work of
those who fall away; it shall not fasten its grip on me.
A perverse heart shall depart from me; I will know no
evil" (Psalm 101:3-4).

Bijvoorbeeld; iemand die regelmatig TV kijkt kan er niets
aan doen dat hij de cultuur en de waarden op de tv-
programma's absorbeert. De beelden die hij ziet groeien
uit tot een vast onderdeel van zijn interne wezen, omdat
ze op zijn hersenen zijn gedrukt. De dialoog die hij hoort
begint nieuwe spraakpatronen in zijn geest te schrijven.
Dit is de reden waarom koning David verklaarde: "Ik zal
geen waardeloos ding voor mijn ogen stellen; ik haat het
werk van de afvalligen; het zal zijn greep op mij niet
krijgen. Een pervers hart moet van mij wijken. Ik wil van
geen kwaad weten"(Psalm 101:3-4).
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