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Na meer dan 20 jaar weg uit het Land, is Jacob klaar om “te
wonen”, zoals de parasha getiteld is:

After more than 20 years away from the Land, as the
parasha is entitled, Jacob is ready to “settle”:
Bereshith 37:1 Now Jacob settled in the land
where his father was a stranger, in the land of
Canaan.

Bereshith 37:1 Nu woonde Jacob in het land waar
zijn vader een vreemdeling was, in het land
Kanaän.

The next 14 chapters, however, will lead us into a story
that takes Jacob’s offspring AWAY from “settling” in the
Land. This is consistent with the promises in the covenant
hwhy (Yahweh) made with Abraham:

De volgende 14 hoofdstukken zullen ons echter in een geschiedenis leiden die Jacobs nakomelingen van “wonen” in het
Land WEG neemt. Dit is verenigbaar met de beloften in het
verbond dat hwhy (Yahweh) met Abraham sloot:

Bereshith 15:13 Then He said to Abram:
“Know certainly that your descendants will be
strangers in a land that is not theirs, and will
serve them, and they will afflict them four
hundred years.

Bereshith 15:13 Toen zei Hij tot Abram: “Weet
zeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen
zijn in een land dat niet het hunne is, en hen
zullen dienen, en zij hen vier honderd jaar zullen
kwellen.

It is the events in Joseph’s life that lead to the entire
family’s descent into Egypt. Our parasha quickly makes us
aware of the favoritism Jacob (Israel) displays towards
Joseph:

Het zijn de gebeurtenissen in Joseph’s leven die maken dat de
volledige familie naar Egypte afdaalt. Onze parasha maakt ons
meteen bewust van de voorkeur die Jacob (Israël) voor
Joseph toont:

Bereshith 37:3 Now Israel loved Joseph more
than all his children, because he was the son of
his old age. Also he made him a tunic of many
colors. 4 But when his brothers saw that their
father loved him more than all his brothers, they
hated him and could not speak peaceably to
him.
It is interesting that the Torah mentions that it is “Israel”
that loved Joseph more than all his other children. With
“Jacob” describing the more fleshly part of the man, you’d
expect “Jacob” to be the name in the text. It should make
us hesitant in criticizing Israel for singling out Joseph. That
doesn’t mean that Joseph was perfect. On the contrary,
Joseph had some growing up to do. We begin with
Joseph’s way of handling the bad behavior of his brothers:

Bereshith 37:3 Nu hield Israël meer van Joseph
dan van al zijn kinderen, omdat hij de zoon van
zijn oude dag was. Ook maakte hij hem een
tuniek met veel kleuren. 4 Maar toen zijn broers
zagen dat hun vader meer van hem dan van al
zijn broers hield, haatten zij hem en konden niet
vredevol tot hem spreken.
Het is interessant dat de Thora vermeldt dat “Israël” meer van
Joseph hield dan van al zijn andere kinderen. Met “Jacob” dat
voor het meer vleselijke deel van de man staat, zou u verwachten dat “Jacob” de naam in de tekst is. Het zou ons
moeten doen aarzelen in het bekritiseren van Israël voor het
uitkiezen van Joseph. Dat betekent niet dat Joseph perfect
was. In tegendeel, Joseph moest nog opgroeien. Wij beginnen
met hoe Joseph met het slechte gedrag van zijn broers omgaat:

Bereshith 37:2 These are the generations of
Jacob. Joseph, being seventeen years old, was
feeding the flock with his brothers. And the lad
was with the sons of Bilhah and the sons of
Zilpah, his father’s wives; and Joseph brought
a bad report of them to his father.
Yeshua sets forth a better way of correcting problems of
which you have first-hand knowledge:

Bereshith 37:2 Dit zijn de generaties van Jacob.
Joseph, zeventien jaar oud zijnde, voedde de
kudde met zijn broers. En de knaap was bij de
zonen van Bilhah en de zonen van Zilpah, vrouwen van zijn vader; en Joseph bracht zijn vader
een slecht rapport van hen.
Yeshua vermeldt een betere manier om problemen aan te
pakken waarvan u als eerste weet:

Matthew 18:15 “Moreover if your brother sins
against you, go and tell him his fault between
you and him alone. If he hears you, you have
gained your brother. 16 “But if he will not hear,
take with you one or two more, that ‘by the
mouth of two or three witnesses every word may

Mat. 18:15 Bovendien, als uw broer tegen u zondigt, ga en zeg hem zijn fout tussen u en hem alleen.
Als hij naar u hoort, hebt u uw broer gewonnen. 16
Maar als hij niet wil horen, neem nog één of twee
met u, opdat door de mond van twee of drie getuigen elk woord kan worden bevestigd. 17 En als hij
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weigert om naar hen te horen, vertel het aan de
gemeenschap. Maar als hij zelfs weigert om naar
de gemeenschap te horen, laat hem voor u als een
heiden en een belastingontvanger zijn.

be established.’ 17 “And if he refuses to hear
them, tell it to the assembly. But if he refuses
even to hear the assembly, let him be to you like
a heathen and a tax collector.
Why did Jacob favor Joseph? Remember that Jacob had
worked 14 years for Laban only for the sake of marrying
Rachel, who after years of barrenness, finally gave birth to
Joseph. Joseph could therefore be considered Jacob’s
“intended firstborn”. As the beloved, son of the father,
whose brothers hate him, Joseph is about to give us one of
the most phenomenal pictures of the Messiah Yeshua. The
following comparisons are a slightly edited version from
www.hebrew4christians.com:

Waarom had Jacob liever Joseph? Herinner u dat Jacob 14
jaar voor Laban had gewerkt alleen maar om te Rachel
huwen, die na jaren van onvruchtbaarheid, uiteindelijk Joseph
baarde. Joseph kon daarom worden beschouwd als Jacobs
“bedoelde eerstgeborene”. Als de geliefde, zoon van de vader,
wiens broers hem haten, staat Joseph op het punt ons één van
de meest fenomenale beelden van de Messiah Yeshua te
geven. De volgende vergelijkingen zijn een lichtjes bewerkte
versie vanuit www.hebrew4christians.com: (zie achteraan)

I will point out even more of these comparisons as
we finish out Bereshith. Judaism teaches that there
will be two Messiahs involved in delivering Israel
from its exile and ushering in the Messianic era.
These two Messiahs are called Messiah ben David
(Messiah son of David, i.e. reigning King) and
Messiah ben Yosef (Messiah son of Joseph, i.e.
suffering servant).

Ik zal zelfs meer van dergelijke vergelijkingen aanwijzen als wij
Bereshith beëindigen. Het Judaïsme onderwijst dat er twee
Messiah’s betrokken zullen zijn bij het verlossen van Israël uit
zijn ballingschap en het inluiden van het Messiaanse tijdperk.
Deze twee Messiah’s worden Messiah ben David (Messiah
zoon van David, d.w.z. regerende Koning) en Messiah ben
Yosef (Messiah zoon van Joseph, d.w.z. lijdend dienstknecht)
genoemd.

When unbelieving Jews speak of the Messiah, they
are usually referring to Messiah ben David of the
tribe of Judah who will usher in the Kingdom of
hwhy and rule in the Messianic age. Obviously, King
David’s life foreshadows Messiah ben David.
However, Messiah ben Yosef is said to come first.
Judaism teaches that this Messiah will not be
recognized. Messiah ben Yosef will war against evil
and be killed (like Yeshua). His death will be followed by a period of tribulation for Israel, and then
Messiah ben David will appear to avenge his (Messiah ben Yosef) death and inaugurate the Messianic
kingdom. Messiah ben David will restore the Temple, regather the exiles of Israel, and bring peace to
the earth.

Wanneer de ongelovige Joden van de Messiah spreken,
verwijzen zij gewoonlijk naar Messiah ben David van de stam
Judah die het Koninkrijk van hwhy zal inluiden en in de Messiaanse tijdperk regeren. Klaarblijkelijk voorafschaduwt het
leven van Koning David de Messiah ben David. Nochtans
wordt gezegd dat Messiah ben Yosef eerst komt. Het
Judaïsme onderwijst dat deze Messiah niet zal (h)erkend
worden. Messiah ben Yosef zal oorlog voeren tegen het
kwaad en gedood worden (zoals Yeshua). Zijn dood zal
worden gevolgd door een periode van beproeving voor Israël,
en dan zal Messiah ben David verschijnen om zijn (Messiah
ben Yosef) dood te wreken en het Messiaanse koninkrijk in te
huldigen. Messiah ben David zal de Tempel herstellen, de
ballingen van Israël weer bijeenbrengen, en vrede op aarde
brengen.

What we know to be the truth as believers in Yeshua is that
Yeshua already came as Messiah ben Yosef (suffering
servant). He suffered and died for the sake of Israel in a
spiritual war against evil. It is the same Messiah who will
return as Messiah ben David (reigning king) to bring
judgment on the unjust, to gather the exiles, and to restore
the kingdom to Israel. Instead of two Messiahs coming at
two different times, we believe in one Messiah Yeshua who
came the 1st time as the suffering servant, Messiah ben
Yosef, and will return as the reigning King, Messiah ben
David.

Wat wij als gelovigen in Yeshua weten dat waar is, is dat
Yeshua reeds als Messiah ben Yosef (lijdende knecht) kwam.
Hij leed en stierf omwille van Israël in een geestelijke oorlog
tegen het kwaad. Het is dezelfde Messiah die als Messiah ben
David (regerende koning) zal terugkeren om oordeel over de
onrechtvaardige te brengen, om de ballingen te verzamelen, en
het koninkrijk te herstellen voor Israël. In plaats van twee
Messiah’s die op twee verschillende tijden komen, geloven wij
in één Messiah Yeshua die de 1ste keer als lijdende knecht,
Messiah ben Yosef, kwam en als regerende Koning, Messiah
ben David zal terugkeren.

While it is true that Joseph foreshadows Yeshua, he also
presents to us a picture of the body of Messiah. It is
simple. Yeshua is the head…we are His body. So BOTH
Yeshua and His body (bride) are represented by Joseph in
exile.

Terwijl het waar is dat Joseph Yeshua voorafschaduwt, geeft
hij ons ook een beeld van het lichaam van Messiah. Het is
eenvoudig. Yeshua is het hoofd… wij is Zijn lichaam. Dus
ZOWEL Yeshua als Zijn lichaam (bruid) worden door Joseph
in ballingschap vertegenwoordigd.

Let’s find one example of how Joseph represents both the
head and the body. First let’s take note of the jealousy and

Laten we één voorbeeld zoeken van hoe Joseph zowel het
hoofd als het lichaam vertegenwoordigt. Laten we eerst neem
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nota van de jaloersheid en de verwerping bij de broers voor
Joseph wegens de liefde die hun vader voor hem had:

rejection that the brothers had for Joseph because of the
love their father had for him:
Bereshith 37:4 But when his brothers saw that
their father loved him more than all his brothers, they hated him and could not speak peaceably to him.

Bereshith 37:4 Maar toen zijn broers zagen dat
hun vader meer van hem dan van al zijn broers
hield, haatten zij hem en konden niet vredevol tot
hem spreken.

Bereshith 37:11 And his brothers envied him,
but his father kept the matter in mind.

Bereshith 37:11 En zijn broers benijdden hem,
maar zijn vader hield de kwestie in gedachten.

Now we can apply this to Yeshua who was also loved
by his Father, but despised and rejected by his brethren:

Nu kunnen wij dit op Yeshua toepassen die ook van door zijn
Vader werd geliefd, maar door zijn broers veracht en verworpen:

John 1:11 He came to His own, and His own
did not receive Him.

Joh. 1:11 Hij kwam naar de Zijnen, en de Zijnen
ontvingen Hem niet.

John 15:24 “If I had not done among them the
works which no one else did, they would have
no sin; but now they have seen and also hated
both Me and My Father. 25 “But this happened
that the word might be fulfilled which is written
in their Torah, ‘They hated Me without a
cause.’

Joh. 15:24 Als ik onder hen niet de werken had
gedaan die niemand anders deed, zouden zij geen
zonde hebben; maar nu hebben zij gezien en ook
zowel Mij als Mijn Vader gehaat. 25 Maar dit gebeurde opdat het woord zou worden vervuld dat in
hun Thora is geschreven: “Zij haatten Mij zonder
reden.”

As the “body” of Messiah, we also have the love and
favor of the Father. It is a part of the Father’s plan that
this love will provoke our unbelieving brothers to jealousy:

Als “lichaam” van Messiah, hebben wij ook de liefde en de
voorkeur van de Vader. Het is een deel van het plan van de
Vader dat deze liefde onze ongelovige broers tot jaloersheid zal
opwekken:

Romans 5:8 But Yah demonstrates His own love
toward us, in that while we were still sinners,
Messiah died for us.

Rom.s 5:8 Maar Yah toont Zijn eigen liefde naar
ons, in dat terwijl wij nog zondaars waren,
Messiah voor ons stierf.

Devarim/Deuteronomy 32:21 They have provoked Me to jealousy by what is not Elohim;
They have moved Me to anger by their foolish
idols. But I will provoke them to jealousy by
those who are not a nation; I will move them to
anger by a foolish nation.

Devarim/Deuteronomy 32:21 Zij hebben me tot
jaloersheid opgewekt door wat geen Elohim is; Zij
hebben Mij tot woede bewogen door hun dwaze
afgoden. Maar Ik zal hen tot jaloersheid opwekken met hen die geen natie zijn; Ik zal hen tot
woede bewegen door een dwaze natie.

Romans 10:19 But I say, did Israel not know?
First Moses says: “I will provoke you to jealousy by those who are not a nation, I will move
you to anger by a foolish nation.”

Rom. 10:19 Maar ik zeg: wist Israël het niet?
Eerst zegt Mozes: “Ik zal u tot jaloersheid opwekken met hen die geen natie zijn, zal ik u tot woede
bewegen door een dwaze natie.”

Now take note of the awesome consequences of the
Father’s plan of “provoking to jealousy”:

Neem nu nota van de ontzagwekkende gevolgen voor het plan
van de Vader bij “het opwekken tot jaloersheid”:

Romans 11:11 I say then, have they stumbled
that they should fall? Certainly not! But through
their fall, to provoke them to jealousy, salvation
has come to the Gentiles.
Joseph had two dreams which appear to imply the same
message in two different ways. But are they really the
same? Is it possible that Joseph, his brothers, and his father
all were mistaken in their interpretation of the dreams?
We’ll study some insights from Rav Elchanan Samet. Let’s

Rom. 11:11 Ik zeg dan, hebben zij zijn gestruikeld
dat zij zouden vallen? Zeker niet! Maar door hun
val is, om hen tot jaloersheid op te wekken, de
redding naar de niet-Joden gekomen.
Joseph had twee dromen die dezelfde boodschap op twee
verschillende manieren lijken te bevatten. Zijn maar zij werkelijk hetzelfde? Is het mogelijk dat Joseph, zijn broers, en zijn
vader zich allemaal in hun interpretatie van de dromen vergisten? Wij zullen enkele inzichten van Rav Elchanan Samet
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begin with a look at the first dream and how his brothers
interpreted it:

bestuderen. Begin met een blik op de eerste droom en hoe zijn
broers die interpreteerden:

Bereshith 37:7 “There we were, binding
sheaves in the field. Then behold, my sheaf
arose and also stood upright; and indeed your
sheaves stood all around and bowed down to
my sheaf.” 8 And his brothers said to him,
“Shall you indeed reign over us? Or shall you
indeed have dominion over us?” So they hated
him even more for his dreams and for his words.

Bereshith 37:7 “Daar waren wij, schoven bindend
op het veld. Toen zie, mijn schoof richtte zich op
en stond ook rechtop; en inderdaad uw schoven
stonden rondom en bogen voor mijn schoof neer.”
8 En zijn broers zeiden tot hem: “Zult u inderdaad
over ons regeren? Of zult u inderdaad heerschappij over ons hebben?” Bijgevolg haatten zij hem
zelfs meer, voor zijn dromen en voor zijn woorden.

There are two methods of interpreting dreams – literally or
symbolically. We can deduce from the verses above that
the brothers interpreted Joseph’s dream literally. They
understood the sheaves bowing down to be symbolic of
rulership. But what could the “symbolism” be behind the
bowing down? In the following verses, we see that prostration expresses dependence, not rulership:

Er zijn twee methodes om dromen te interpreteren - letterlijk
of symbolisch. Wij kunnen uit de verzen hierboven afleiden dat
de broers Joseph’s droom letterlijk interpreteerden. Zij begrepen dat de neerbuigende schoven een symbool voor heerschappij was. Maar wat kon de “symboliek” achter het
neerbuigen zijn? In de volgende verzen, zien wij dat het
vooroverliggen afhankelijkheid uitdrukt, niet heerschappij:

Bereshith 23:7 Then Abraham stood up and
bowed himself to the people of the land, the
sons of Heth. 8 And he spoke with them, saying,
“If it is your wish that I bury my dead out of my
sight, hear me, and meet with Ephron the son of
Zohar for me,

Bereshith 23:7 Toen stond Abraham op en boog
zich naar het volk van het land, de zonen van
Heth. 8 En hij sprak met hen, zeggend: “Als het
uw wens is dat ik mijn doden uit mijn zicht begraaf, , hoor naar me en ontmoet Ephron de zoon
van Zohar voor mij,

Ruth 2:10 So she (Ruth) fell on her face, bowed
down to the ground, and said to him, “Why
have I found favor in your eyes, that you
should take notice of me, since I am a foreigner?”

Ruth 2:10 Zo viel zij (Ruth) op haar aangezicht,
boog neer tot de grond, en zei tot hem: “Waarom
heb ik gunst in uw ogen gevonden, dat u aandacht aan me zou schenken, aangezien ik een
vreemdeling ben?”

So if the sheaves bowing in Joseph’s first dream were
to be understood symbolically, they could be expressing
the brothers’ dependence on Joseph during the years of
famine and during their stay in the land of Goshen in
Egypt. The sheaves are a symbol of produce and of
bread (lechem - ~x,l,). Notice in Joseph’s dream, the
sheaf suddenly stands out. This is referring to Joseph’s
remarkable rise in status in Egypt. Notice then that the
other sheaves gather around Joseph’s sheaf and bow
down to it. They are totally dependent on Joseph who is
the distributor of bread.

Dus als de buigende schoven in de eerste droom van Joseph
symbolisch moesten worden begrepen, kon dat de afhankelijkheid van Joseph’s broers uitgedrukt hebben tijdens de jaren
van hongersnood en tijdens hun verblijf in het land van Goshen
in Egypte. De schoven zijn een symbool voor opbrengst en van
brood (lechem - ~x,l). Bemerk in Joseph’s droom dat de
schoof plotseling voor de dag komt. Dit verwijst naar Joseph’s
opmerkelijke status verhoging in Egypte. Bemerk vervolgens
dat de andere schoven zich rond Joseph’s schoof verzamelen
en er voor neerbuigen. Zij zijn totaal afhankelijk van Joseph dat
de verdeler van brood is.

We can go to a higher level and continue the
pattern until we see the end-times famine in
another light:

Wij kunnen naar een hoger niveau gaan en met het patroon
voortgaan tot wij de eindtijd hongersnood in een ander licht
zien:

Amos 8:11 “ Behold, the days are coming,”
says Adonai hwhy , “That I will send a famine
on the land, Not a famine of bread (lechem ~x,l,), Nor a thirst for water, But of hearing
(shema - [m;v’) the words of hwhy .
In the future, could the world be dependent on a body of
believers (represented by Joseph) who have stored up the
“words of hwhy” for those hungry for “hearing” (shema [m;v’)?

Amos 8:11 “Zie, de dagen zijn komend”, zegt
Adonai hwhy, “dat Ik een hongersnood op het
land zal zenden, geen hongersnood van brood
(lechem - ~x,l), noch een dorst voor water, maar
van de woorden van hwhy horen (shema - [m;v’).
In de toekomst, zou de wereld afhankelijk kunnen zijn van een
lichaam van gelovigen (door Joseph voorgesteld) die de
“woorden van hwhy” hebben opgeslagen voor hen die hongerig
om te “horen” (shema - [m;v’) zijn?
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The brothers ask the question, “Shall you indeed rule over
us?” If Joseph, himself, understood the dream, he should
have answered, “No, but the day will come when I will
provide sustenance for you and your children.” I hope you
see the difference.

De broers stellen de vraag: “Zult u inderdaad over ons regeren?” Als Joseph zelf de droom begreep, zou hij moeten
geantwoord hebben: “Neen, maar de dag zal komen dat ik
onderhoud voor u en uw kinderen zal verstrekken.” Ik hoop u
het verschil ziet.

Now let’s look at Joseph’s second dream:

Laten we nu naar Joseph’s tweede droom kijken:

Bereshith 37:9 Then he dreamed still another
dream and told it to his brothers, and said,
“Look, I have dreamed another dream. And this
time, the sun, the moon, and the eleven stars
bowed down to me.” 10 So he told it to his father
and his brothers; and his father rebuked him and
said to him, “What is this dream that you have
dreamed? Shall your mother and I and your
brothers indeed come to bow down to the earth
before you?” 11 And his brothers envied him, but
his father kept the matter in mind.
We know that Jacob’s household has been chosen as the
nation to bring light to the world:

Bereshith 37:9 Toen droomde hij nog een andere
droom en vertelde het aan zijn broers, en zei:
“Kijk, ik heb een andere droom gedroomd. En dit
keer bogen de zon, de maan, en de elf sterren
voor me neer.” 10 Hij vertelde het dus aan zijn
vader en zijn broers; en zijn vader berispte hem
en zei tot hem: “Wat is deze droom die u hebt
gedroomd? Zullen uw moeder en ik en uw broers
inderdaad vóór u komen neerbuigen ter aarde?”
11 En zijn broers benijdden hem, maar zijn vader
hield de kwestie in gedachten.
Wij weten dat Jacob’s huishouden werd uitgekozen als de
natie om licht in de wereld te brengen:

Isaiah 42:5 Thus says El hwhy, Who created the
heavens and stretched them out, Who spread
forth the earth and that which comes from it,
Who gives breath to the people on it, And spirit
to those who walk on it: 6 “I, hwhy, have called
You in righteousness, And will hold Your hand;
I will keep You and give You as a covenant to
the people, As a light to the Gentiles,

Jes. 42:5 Jes. 42:5 Zo zegt El hwhy, Wie schiep de
hemelen en rekte ze uit, Wie spreidde de aarde uit
en dat wat daaruit komt, Wie geeft adem aan het
volk daarop, en geest aan hen die daarop wandelen: 6 Ik, hwhy, heb u in gerechtigheid geroepen en
zal Uw hand vastgrijpen; Ik zal u bewaren en u
als een verbond aan het volk geven, als een licht
voor de niet-Joden,

From the 2nd dream, we can again see that the
survival of Jacob’s household is dependent on Joseph.
For in Egypt, Joseph does not only care for his family’s physical needs, but he also provides a place for
them to survive spiritually. Joseph keeps the dream of
returning to the Land alive by preserving a longing in
Jacob’s household for the Land of their forefathers by
organizing Jacob’s funeral procession back to Canaan,
and even by commanding his brothers prior to his own
death:

Vanuit de 2de droom kunnen wij weer zien dat het overleven
van Jacob’s huishouden van Joseph afhankelijk is. Want in
Egypte zorgt Joseph niet alleen voor de fysieke behoeften van
zijn familie, maar hij voorziet voor hen ook een plaats om
geestelijk te overleven. Joseph houdt de droom van terugkeren
naar het Land levend door een verlangen in het huishouden
van Jacob te houden voor het Land van hun voorvaders door
Jacob’s begrafenisprocessie terug naar Kanaän te organiseren, en zelfs door zijn broers voorafgaand aan zijn eigen dood
te gebieden:

Bereshith 50:25 Then Joseph took an oath from
the children of Israel, saying, “Elohim will
surely visit you, and you shall carry up my
bones from here.”

Bereshith 50:25 Toen deed Joseph de kinderen
van Israël zweren, zeggend: “Elohim zal u zeker
bezoeken, en u zult mijn beenderen van hier
omhoog dragen

Shemot/Exodus 13:19 And Moses took the
bones of Joseph with him, for he had
placed the children of Israel under solemn
oath, saying, “Elohim will surely visit you,
and you shall carry up my bones from here
with you.”

Shemot/Exodus 13:19 En Mozes nam de beenderen van Joseph met hem mee, want hij had de
kinderen van Israël plechtig doen zweren, zeggend: “Elohim zal u zeker bezoeken, en u zult
mijn beenderen met u mee van hier omhoog
dragen.”

So Joseph’s second dream is about light and keeping the
promises of the covenant alive. Yeshua came as Messiah
ben Yosef, being our light through which we obtain light to
fulfill the promise of being a “light to the Gentiles.”

Joseph’s tweede droom gaat dus over licht en de beloften van
het verbond levend houden. Yeshua kwam als Messiah ben
Yosef, ons licht zijnde waardoor wij licht verkrijgen om de
belofte te vervullen van een “licht voor de niet-Joden” te zijn.
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John 8:12 Then Yeshua spoke to them again,
saying, “I am the light of the world. He who
follows Me shall not walk in darkness, but have
the light of life.”

Joh. 8:12 Toen sprak Yeshua opnieuw tot hen,
zeggend: “Ik ben het licht van de wereld. Hij die
Mij volgt zal niet in duisternis wandelen, maar het
licht van het leven hebben.”

Matthew 5:14 “You are the light of the
world. A city that is set on a hill cannot be
hidden.

Mat. 5:14 U bent het licht van de wereld. Een stad
die op een heuvel is geplaatst kan niet verborgen
zijn.

We can conclude that Joseph and his family all misinterpreted his dreams. They were not the same dream. The
first dream pictured survival through the sustenance of
Joseph. The second dream pictured the suffering servant,
Messiah ben Yosef who is the source of light for Israel.
Joseph would come to an understanding of his dreams the
hard way. He would be sold as a slave. What he would
learn is that any greatness he ascended to would be
granted to Him by the Almighty. This high position was
granted to him for the benefit of others, not for his own
enjoyment. And despite his power, Joseph was still a slave.

Wij kunnen besluiten dat Joseph en zijn familie allen zijn dromen
verkeerd interpreteerden. Het was niet dezelfde droom. De
eerste droom drukte overleving uit door het onderhoud van
Joseph. De tweede droom stelde de lijdende knecht voor,
Messiah ben Yosef, die de bron van licht voor Israël is. Joseph
zou op een moeilijke manier tot een inzicht in zijn dromen komen. Hij zou als een slaaf worden verkocht. Wat hij zou leren is
dat om het even welke hoogte, tot welke hij zou opklimmen, hem
door de Almachtige zou worden verleend. Deze hoge positie
werd hem verleend ten voordele van anderen, niet voor zijn
eigen plezier. En ondanks zijn macht, bleef Joseph een slaaf.

Philippians 2:5 Let this mind be in you which
was also in Messiah Yeshua, 6 who, being in the
form of Elohim, did not consider it robbery to
be equal with Elohim, 7 but made Himself of no
reputation, taking the form of a bondservant,
and coming in the likeness of men. 8 And being
found in appearance as a man, He humbled
Himself and became obedient to the point of
death, even the death of the cross.
Now that we are well into the story of Joseph, we are
about to be interrupted. Chapter 38 appears to be an
independent island within the greater story of Joseph.
Chapter 39 will pick up exactly where chapter 37
ends. Chapters 39-41 recount more than 20 years of
Joseph’s life in Egypt. Meanwhile, we are left without
information about what has been occurring in Jacob’s
family in Canaan. To avoid this imbalance in focus,
chapter 38 (Judah and Tamar) provides us with events
that run concurrent with those of Joseph’s life in
Egypt. Joseph and Judah – together their lives provide
a prophetic summary of all of Jacob. This explains
why the stories of Joseph and Judah are what follow
the second verse of our parasha as opposed to the
normal listing of descendents:

Fil. 2:5 Laat dit gemoed in u zijn welke ook in
Messiah Yeshua was, 6 wie, in de vorm van
Elohim zijnde, het gelijk met Elohim zijn niet als
diefstal beschouwde, 7 maar Zichzelf zonder
aanzien maakte, die de vorm van een slaaf aanneemt, en in de gelijkenis van mensen komt. 8 En
gevonden zijnd in het voorkomen van een mens,
vernederde Hij Zichzelf en werd gehoorzaam tot
de dood, zelfs de dood van het kruis.
Nu wij goed en wel in het verhaal van Joseph zitten, staan we
op het punt te worden onderbroken. Hoofdstuk 38 lijkt een
onafhankelijk eiland te zijn binnen het grotere verhaal van
Joseph. Hoofdstuk 39 zal weer precies aansluiten bij waar
hoofdstuk 37 mee eindigt. De hoofdstukken 39-41 verhalen
meer dan 20 jaar van Joseph’s leven in Egypte. Ondertussen,
worden wij in het ongewisse gelaten over wat in Jacob’s
familie in Kanaän is gebeurd. Om deze onbalans in nadruk te
vermijden, voorziet hoofdstuk 38 (Judah en Tamar) ons van
gebeurtenissen die gelijktijdig met Joseph’s leven in Egypte
plaatsvinden. Joseph en Judah - hun levens samen verstrekken
een profetische samenvatting van alles van Jacob. Dit verklaart waarom, in tegenstelling tot de normale opsomming van
nakomelingen, de verhalen van Joseph en Judah zijn wat
volgens het tweede vers van onze parasha:

Bereshith 37:2 These are the generations of
Jacob…

Bereshith 37:2 Dit zijn de generaties van
Jacob…

Chapter 38 probably covers about 20 years. At the
beginning of the story, Judah marries a woman and has
children. Then at the end, we have the birth of twins
which technically could have been Judah’s grandchildren. So these are the 20 years of Judah’s life while
Joseph is in exile.

Hoofdstuk 38 behandelt waarschijnlijk ongeveer 20 jaar. Aan
het begin van de geschiedenis huwt Judah een vrouw en heeft
kinderen. Dan aan het eind, hebben wij de geboorte van een
tweeling die technisch gezien Judah’s kleinkinderen konden
geweest zijn. Dit zijn dus de 20 jaar uit Judah’s leven terwijl
Joseph in ballingschap is.

Our parasha is focused on these two leaders. Joseph had
aspirations to lead the family of Jacob, and later does rule
as a servant. In parallel, Judah leads during the sale of

Onze parasha is gericht op deze twee leiders. Joseph had
aspiraties om de familie van Jacob te leiden, en bestuurt ze
later als een dienaar. Daarnaast leidt Judah tijdens de verkoop
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Joseph, in the family during the time of the famine, and
during the confrontation with the Egyptian viceroy. These
two brothers represent those people who would eventually
become the two dominant tribes of Israel…Judah and
Ephraim. Why Ephraim? We shall see later that Ephraim,
an Egyptian-born son of Joseph, will be adopted by Jacob
and become the dominant tribe. From Judah descends King
David and Messiah. From Joseph/Ephraim descends the
line of Jeroboam, the king who rebelled and broke away
with ten tribes. Most of the people from these tribes were
assimilated into surrounding nations during the time of the
exile. The Almighty speaks of the return of all tribes
through the prophet Jeremiah:

van Joseph, in de familie tijdens de tijd van de hongersnood, en
tijdens de confrontatie met Egyptische onderkoning. Deze
twee broers vertegenwoordigen die mensen welke uiteindelijk
de twee dominante stammen van Israël zouden worden…
Judah en Ephraim. Waarom Ephraim? We zullen later zien dat
Ephraim, een in-Egypte-geboren zoon van Joseph, door Jacob
zal worden geadopteerd en de dominerende stam worden. Van
Judah stamt Koning David en Messiah af. Van Joseph/
Ephraim stamt de lijn van Jeroboam af, de koning die rebelleerde en met tien stammen zich losrukte. De meeste mensen
van deze stammen werden tijdens de tijd van de ballingschap
in omringende naties geassimileerd. De Almachtige spreekt
door de profeet Jeremiah van de terugkeer van alle stammen:

Jeremiah 31:1 … says hwhy , “I will be the Elohim
of all the families of Israel, and they shall be My
people…7 For thus says hwhy: “Sing with gladness
for Jacob, And shout among the chief of the
nations; Proclaim, give praise, and say, ‘O hwhy ,
save Your people, The remnant of Israel!’ 8 Behold, I will bring them from the north country, And
gather them from the ends of the earth… A great
throng (kahal - lh’q’) shall return there. 9 They
shall come with weeping, And with supplications I
will lead them. I will cause them to walk by the
rivers of waters, In a straight way in which they
shall not stumble; For I am a Father to Israel, And
Ephraim is My firstborn.

Jer. 31:1 … zegt hwhy: “Ik zal de Elohim van alle
families van Israël zijn, en zij zullen Mijn volk zijn
… 7 Want zo zegt hwhy: “Zing met blijdschap voor
Jacob, en schreeuw onder de leider van de naties;
verkondig, geef lof, en zeg: “O hwhy, red Uw volk,
het overblijfsel van Israël!“ 8 Zie, Ik zal hen van
het Noord-land brengen, en hen van de einden
van de aarde verzamelen … Een grote gedrang
(kahal - lh’q’) zal er terugkeren. 9 Zij zullen met
geween komen, en met smekingen zal Ik hen
leiden. Ik zal hen via de rivieren van wateren doen
lopen, op een rechte manier waarin zij niet zullen
struikelen; Want Ik ben een Vader voor Israël, en
Ephraim is Mijn eerstgeborene.

Yeshua began the search for these lost tribes:

Yeshua begon de zoektocht naar deze verloren stammen:

Matthew 15:24 But He answered and said, “I
was not sent except to the lost sheep of the
house of Israel.”

Mat. 15:24 Maar hij antwoordde en zei: “Ik werd
niet gestuurd behalve naar de verloren schapen
van het huis van Israël.”

Disciples of Messiah continued to reach out to the tribes
dispersed in the exile, who became part of the congregation
of Israel, erroneously translated as the “church”:

De discipelen van Messiah bleven proberen om de in de ballingschap verspreide stammen te bereiken, die deel werden van de
gemeente van Israël, verkeerdelijk als de “kerk” vertaald:

James 1:1 James, a bondservant of Yah and of
Adonai Messiah Yeshua, To the twelve tribes
which are scattered abroad: Greetings.

Jak 1:1 Jakobus, een slaaf van Yah en van
Adonai Messiah Yeshua, aan de twaalf stammen
die in het buitenland verspreid zijn: Groeten.

1 Peter 1:1 Peter, an apostle of Yeshua the Messiah, To the pilgrims of the Dispersion in Pontus,
Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia,

1 Petr. 1:1 Petrus, een apostel van Yeshua de
Messiah, aan de zwervers van de Verspreiding in
Pontus, Galatia, Cappadocia, Azië, en Bithynia,

Let’s get back to the story of Judah:

Laten we naar het verhaal van Judah terugkeren:

Bereshith 38:1 It came to pass at that time that
Judah went down (yarad - dr;y”) from his brothers, and visited a certain Adullamite whose
name was Hirah.
Notice that Judah “went down” (yarad - dr;y”) from his
brothers. Immediately we see a connection with the story
of Joseph:

Bereshith 38:1 Het gebeurde op dat ogenblik dat
Judah afdaalde (yarad - dr;y) vanuit zijn broers,
en een zekere Adullamitische bezocht wier naam
Hirah was.
Merk op dat Judah “afdaalde” (yarad - dr;y) vanuit zijn broers.
Meteen zien wij een verbinding met de geschiedenis van
Joseph:

Bereshith 39:1 Now Joseph had been taken
down (yarad - dr;y”) to Egypt.

Bereshith 39:1 Nu was Joseph afgevoerd (yarad dr;y) naar Egypte.
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The Torah does not explain why Judah “went down”
away from his brothers. We are left to wonder if it was
the result of deceiving his father, Jacob, concerning the
“death” of Joseph. Judah is about to make a poor choice
for a wife:

De Thora verklaart niet waarom Judah “afdaalde”, weg vanaf
zijn broers. Wij worden achtergelaten met de vraag of dit het
resultaat was van het bedriegen van zijn vader, Jacob, i.v.m. de
“dood” van Joseph. Judah staat op het punt een foute keus
voor een vrouw te maken:

Bereshith 38:2 And Judah saw there a daughter
of a certain Canaanite whose name was Shua,
and he married her and went in to her.
We know how Judah’s forefathers had felt about marrying
Canaanite women:

Bereshith 38:2 En Judah zag daar een dochter
van een zekere Kanaäniet wier naam Shua was,
en hij huwde haar en ging tot haar in.
Wij weten hoe Judah’s voorvaders het huwen van
Kanaänitische vrouwen aanvoelden:

Bereshith 24:3 “and I (Abraham) will make you
swear by hwhy , the Elohim of heaven and the
Elohim of the earth, that you will not take a wife
for my son (Isaac) from the daughters of the
Canaanites, among whom I dwell;

Bereshith 24:3 en ik (Abraham) zal u doen zweren
bij hwhy, de Elohim van de hemel en de Elohim van
de aarde, dat u geen vrouw voor mijn zoon (Isaac)
zult nemen vanuit de dochters van de
Kanaänieten, waaronder ik verblijf;

Bereshith 28:1 Then Isaac called Jacob and
blessed him, and charged him, and said to him:
“You shall not take a wife from the daughters of
Canaan.

Bereshith 28:1 Toen riep Isaac Jacob en zegende
hem, en droeg hem op, en zei tot hem: “Gij zult
geen vrouw nemen vanuit de dochters van
Kanaän.

So is it now OK for the sons of Jacob to begin to marry
outside of the line of Shem? We will soon see that
Joseph will marry an Egyptian (line of Ham) wife. What
is happening in the Judah story is a picture of how hwhy
intervenes in the lives of His people to accomplish His
will. hwhy’s hand in the midst of Judah’s choices will
maintain the purity of the line that would eventually
produce the Messiah. Abraham and Sarah were both
from the blessed line of Shem and produced Isaac.
Ishmael was rejected (Egyptian mother). Isaac married
another Shemite, Rebekah, and produced Jacob and
Esau. Esau was rejected not for physical reasons, but for
heart issues. Concerning Jacob’s descendents, instead of
having ONE chosen to continue the covenantal family,
the entire family of Jacob is chosen. But only ONE son
will carry the special physical seed through which will
descend the Messiah. The rest of the family of Jacob/
Israel has the option (for now) of marrying outside the
family of Shem, assuming that their spouse accepts the
Elohim of Abraham, Isaac, and Jacob.

Is het nu dus O.K. voor de zonen van Jacob om buiten de lijn
van Shem beginnen te huwen? Wij zullen spoedig zien dat
Joseph een Egyptische vrouw (lijn van Ham) zal huwen. Wat
in het verhaal van Judah gebeurt is een beeld van hoe hwhy
tussenbeide komt in het leven van Zijn volk om Zijn wil te
verwezenlijken. hwhy’s hand te midden van Judah’s keuzen zal
de zuiverheid van de lijn handhaven die uiteindelijk de Messiah
zou voortbrengen. Abraham en Sarah waren beide van de
heilige lijn van Shem als brachten Isaac voort. Ishmael werd
verworpen (Egyptische moeder). Isaac huwde een andere
Shemietische, Rebekah, en bracht Jacob en Esau voort. Esau
werd niet om fysieke redenen verworpen, maar voor hartzaken. Betreffende Jacob’s nakomelingen, in plaats van ÉÉN
uitverkozene te hebben om de verbondsfamilie voort te zetten,
wordt de volledige familie van Jacob uitverkozen. Maar slechts
ÉÉN zoon zal het speciale fysieke zaad dragen waardoor
Messiah zal afdalen. De rest van de familie van Jacob/Israël
heeft (voor ’t ogenblik) de optie van buiten de familie die van
Shem te huwen, er van uitgaand dat hun echtgenote de Elohim
van Abraham, Isaac, en Jacob aanneemt.

Now, with all that being said, the wife that Judah chose
was a problem. She was a physical descendent from the
cursed line of Canaan. That meant none of their three sons
were worthy of being the ancestor of the One from which
would come kingship and redemption.

Nu, met dit alles gezegd zijnde, was de vrouw die Judah koos
een probleem. Zij was een fysieke nakomelinge van de
vervloekte lijn van Kanaän. Dat betekende dat geen van hun
drie zonen waardig was om de voorvader van de Ene te zijn
waaruit koningschap en verlossing zou komen.

The first two sons were evil (ra - [r;) and hwhy took their
lives:

De eerste twee zonen waren slecht (Ra - [r;) en hwhy nam
hun leven:

Bereshith 38:7 But Er, Judah’s firstborn, was
evil (ra - [r;) in the sight of hwhy , and hwhy
killed him. 8 And Judah said to Onan, “Go in to
your brother’s wife and marry her, and raise up
an heir to your brother.” 9 But Onan knew that
the heir would not be his; and it came to pass,
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Bereshith 38:7 Maar Er, Judah’s eerstgeborene,
was slecht (Ra - [r) in het zicht van hwhy, en hwhy
dode hem. 8 En Judah zei tot Onan: “Gaat in bij de
vrouw van uw broer en huwt haar, en breng een
erfgenaam groot voor uw broer.” 9 Maar Onan
wist dat de erfgenaam niet van hem zou zijn; en het

gebeurde, toen hij bij de vrouw van zijn broer
inging, dat hij op de grond uitstortte, opdat hij
geen erfgenaam aan zijn broer zou moeten geven.
10 En het feit dat hij slecht (Ra - [r) was in de ogen
van hwhy; daarom doodde Hij hem ook.

when he went in to his brother’s wife, that he
emitted on the ground, lest he should give an
heir to his brother. 10 And the thing which he
was evil (ra - [r;) in the eyes of hwhy ; therefore
He killed him also.
Our verses tell us that the deaths of both of the sons were
because they were evil in the sight of hwhy, yet Judah
unfairly accuses Tamar of being responsible and is unwilling to let her marry his third son:

Onze verzen vertellen ons dat de dood van beide zonen plaatsvond omdat zij in het zicht van hwhy slecht waren, nochtans
beschuldigt Judah oneerlijkTamar van verantwoordelijk te zijn
en is niet bereid om haar zijn derde zoon te laten huwen:

Bereshith 38:11 Then Judah said to Tamar his
daughter-in-law, “Remain a widow in your
father’s house till my son Shelah is grown.” For
he said, “Lest he also die like his brothers.”
And Tamar went and dwelt in her father’s
house.
Tamar waited and expected to be given to Shelah in
marriage, but Judah had no intention of allowing the
marriage. Judah deceives Tamar, but he is about to be
tricked by her! Tamar desired to bear a son who
would continue the line of Judah, and having realized
Judah’s deception, she took the initiative in a daring
and dangerous way:

Bereshith 38:11 Toen zei Judah tot Tamar zijn
schoondochter: “Blijf een weduwe in het huis van
uw vader tot mijn zoon Shelah is opgegroeid.”
Want zei hij: “opdat ook hij niet als zijn broers
sterft.” En Tamar ging en verbleef in het huis van
haar vader.
Tamar wachtte en verwachtte aan Shelah ten huwelijk te
worden gegeven, maar Judah had geen bedoeling om het
huwelijk toe te staan. Judah bedriegt Tamar, maar hij staat op
het punt door haar te worden bedrogen! Tamar wenste een
zoon te dragen die de lijn van Judah zou voortzetten, en zich
Judah’s teleurstelling hebbend gerealiseerd, nam zij het initiatief
voor een gedurfde en gevaarlijke weg:

Bereshith 38:12 Now in the process of time the
daughter of Shua, Judah’s wife, died; and
Judah was comforted, and went up to his sheepshearers at Timnah, he and his friend Hirah the
Adullamite. 13 And it was told Tamar, saying,
“Look, your father-in-law is going up to Timnah
to shear his sheep.” 14 So she took off her
widow’s garments, covered herself with a veil
and wrapped herself, and sat in an open place
which was on the way to Timnah; for she saw
that Shelah was grown, and she was not given
to him as a wife. 15 When Judah saw her, he
thought she was a harlot, because she had
covered her face. 16 Then he turned to her by
the way, and said, “Please let me come in to
you”; for he did not know that she was his
daughter-in-law. So she said, “What will you
give me, that you may come in to me?”
Poor Tamar. She is a woman who lost two husbands
and waited much of her life for a third son of Jacob to
grow up. In her desire for a close, personal relationship with Judah, she demands his PERSONAL
belongings as collateral:

Bereshith 38:12 Nu in de loop der tijd stierf de
dochter van Shua, Judah’s vrouw; en Judah werd
getroost en ging op naar zijn schaapscheerders in
Timnah, hij en zijn vriend Hirah de Adullamiet. 13
En het werd Tamar verteld, zeggend: “Ziet , uw
schoonvader gaat op naar Timnah om zijn schapen te scheren.” 14 Dus trok zij haar weduwe
kleding uit, bedekte zich met een sluier en omwond zich, en zat in een open plaats die langs de
weg naar Timnah was; want zij zag dat Shelah
opgegroeid was, en zij niet aan hem als vrouw
was gegeven. 15 Wanneer Judah haar zag, dacht
hij zij een hoer was, omdat zij haar gezicht had
bedekt. 16 Toen keerde hij tot haar bij de weg, en
zei: “Laat me a.u.b. bij u laten binnenkomen”;
want hij wist niet dat zij zijn schoondochter was.
Dus zei zij: “Wat zult u me geven, opdat u tot mij
moge binnenkomen?”
Arme Tamar. Zij is een vrouw die twee echtgenoten verloor
en een groot deel van haar leven wachtte totdat een derde
zoon van Jacob volwassen zou zijn. In haar verlangen naar
een innige, persoonlijke relatie met Judah, eist zij zijn PERSOONLIJKE bezittingen als onderpand:

Bereshith 38:17 And he said, “I will send a
young goat from the flock.” So she said, “Will
you give me a pledge till you send it?” 18 Then
he said, “What pledge shall I give you?” So she
said, “Your signet (choltam - ~t’Ax) and cord
(patil - lytiP’), and your staff (matteh - hJ,m)
that is in your hand.” Then he gave them to her,
and went in to her, and she conceived by him.
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Bereshith 38:17 En hij zei: “Ik zal een jonge geit
van de kudde zenden.” Daarop zei zij: “Zult u me
een pand geven tot u die zendt?” 18 Toen zei hij:
“Welk pand zal ik u geven?” Daaarop zei zij:
“Uw zegelring (choltam - ~t’Ax) en koord (patil lytiP), en uw staf (matteh - hJ,m) die in uw hand
is.” Toen gaf hij ze aan haar, en ging bij haar
binnen, en zij werd zwanger door hem.

Tamar does not want money (or a goat) in return for the
sexual favor. Judah is not yet able to understand or appreciate this. He only thinks of the incident as a business deal.
He thinks by sending a messenger with a more valuable
(monetarily speaking) object such as a goat, she will be
eager to exchange for his personal possessions that she has
acquired.

Tamar wil geen geld (of een geit) in ruil voor de seksuele
gunst. Judah is nog niet in staat om dit te begrijpen of te
waarderen. Hij beschouwt het voorval slechts als een zakelijke
overeenkomst. Hij denkt door een boodschapper te sturen met
een waardevoller (geldelijk gesproken) voorwerp zoals een
geit, zij enthousiast zal zijn om te ruilen voor zijn persoonlijk
bezit dat zij heeft verworven.

Let’s look closer at the items Tamar requested:
• Signet (choltam - ~tAx) – this was a ring used to
press into a wax seal to stamp his ownership on
his possessions. It was a highly personal object
that performed the function of the signature in
modern society. A signet was used to make the
crown of pure gold worn by the high priest:
Shemot/Exodus 28:36 “ You shall also make a
plate of pure gold and engrave on it, like the
engraving of a signet (choltam - ~tAx): HOLINESS TO hwhy .
• Cord (patil - lytiP’) – same word for the thread of
blue later required in the fringes on Israelite garments
as a reminder to keep the commandments: Bemidbar/
Numbers 15:38 “Speak to the children of Israel:
Tell them to make tassels on the corners of their
garments throughout their generations, and to put a
blue thread (patil - lytiP’) in the tassels of the
corners.
• Staff (matteh - hJ,m) – most often this word is translated as tribe. Apparently each tribal ruler led his group
with a staff. This suggests that the ruler’s staff may
have originally been a symbol of the tribe and spoke of
leadership and authority. It can be very Messianic in
it’s symbolism: Psalm 110:2 hwhy shall send the rod
(matteh - hJ,m) of Your strength out of Zion. Rule in
the midst of Your enemies!

Laten we de dingen die Tamar vroeg van nabij bekijken:
• Signet (choltam - ~tAx) - dit was een ring die wordt
gebruikt om in een was te drukken om zijn eigenaarschap
op zijn bezit te stempelen. Het was een hoogst persoonlijk
voorwerp dat de functie van de handtekening in de huidige
maatschappij vervulde. Een signet werd gebruikt om de
kroon van zuiver goud, door de hogepriester gedragen, te
maken: Shemot/Exodus 28:36 U zult ook een plaat
van zuiver goud maken en erop graveren, zoals de
gravure van een zegelring (choltam - ~tAx): HEILIGHEID AAN hwhy.
• Koord (patil - lytiP) - hetzelfde woord voor de draad van
blauw die later nodig was in de franjes op Israëlitische
kledingstukken als een waarschuwing om de geboden te
houden: Bemidbar/Numeri 15:38 “Spreek tot de
kinderen van Israël: Zeg hen om doorheen hun
generaties kwasten op de hoeken van hun kleding te
maken, en een blauwe draad (patil - lytiP) in de
kwasten van de hoeken te doen.
• Staf (matteh - hJ,m) – het vaakst wordt dit woord vertaald
als stam. Blijkbaar leidde elke stamleider zijn groep met
een staf. Dit doet veronderstellen dat de leider’s staf
oorspronkelijk een symbool van de stam kan geweest zijn
en van leiding en gezag sprak. Het kan in zijn symboliek
zeer Messiaans zijn: Psalm 110:2 hwhy zal de staf
(matteh - hJ,m) van Uw sterkte vanuit Zion zenden.
Regeer te midden van Uw vijanden!

Well Tamar conceived, and this information is passed on to
Judah. Without even the slightest hesitation, he pronounces
the death penalty:

Wel, Tamar werd zwanger, en deze informatie komt bij
Judah. Zonder zelfs de minste aarzeling, spreekt hij de
doodstraf uit:

Bereshith 38:24 And it came to pass, about
three months after, that Judah was told, saying,
“Tamar your daughter-in-law has played the
harlot; furthermore she is with child by harlotry.” So Judah said, “Bring her out and let
her be burned!”
Tamar is sentenced to death along with the twins
(Perez is part of the Messianic line) in her womb.
Normally, an Israelite woman would be stoned to
death for adultery. Only priest’s daughters were
sentenced to be burned:

Bereshith 38:24 En het gebeurde ongeveer drie
maanden daarna, dat Judah werd verteld, zeggend: “Tamar uw schoondochter heeft voor hoer
gespeeld; en wat meer is, zij is zwanger door
hoererij.” Derhalve zei Judah: “Brengt haar naar
buiten en laat haar worden verbrand!”
Tamar wordt ter dood veroordeeld samen met de tweeling
(Perez maakt deel uit van de Messiaanse lijn) in haar schoot.
Normaal, zou een Israëlitische vrouw voor overspel dood
worden gestenigd. Enkel de dochters van priesters werden
veroordeeld om worden verbrand:

Vayikra/Leviticus 21:9 ‘The daughter of any
priest, if she profanes herself by playing the
harlot, she profanes her father. She shall be
burned with fire.
That Tamar would be the daughter of a priest supports
the rabbinical teaching that Tamar was indeed from the

Vayikra/Leviticus 21:9 Als de dochter van om het
even welke priester zichzelf ontheiligt door de
hoer te spelen, ontheiligt zij haar vader. Zij zal met
vuur worden verbrand.
Dat Tamar de dochter van een priester zou zijn, steunt het
rabbijnse onderwijs dat Tamar inderdaad van de geslachtslijn
- 10 -

lineage of Shem. This qualifies her to be a part of the
Messianic line which would produce King David and
Messiah Yeshua. Now can you see the Father’s hand
in all of these events? Judah needed a proper
descendent…one not from the line of Canaan. Perhaps
as the daughter of a priest, during the years Tamar
was forced to wait, she began to understand this. Like
the matriarchs before her, she takes matters into her
own hands to preserve the seed.

van Shem was. Dit kwalificeert haar om een deel van de
Messiaanse lijn te zijn die Koning David en Messiah Yeshua
zou voortbrengen. Kunt u nu de hand van de Vader in elk van
deze gebeurtenissen zien? Judah heeft een geschikte nakomeling nodig… niet iemand vanuit de lijn van Kanaän. Misschien,
tijdens de jaren dat Tamar gedwongen werd om te wachten,
begon zij dit als de dochter van een priester te begrijpen. Zoals
de aartsmoeders vóór haar, neemt zij de dingen zelf in handen
om het zaad te bewaren.

Tamar’s reply is for Judah to look at the personal items of
the man by whom she became pregnant:

Tamar’s antwoord doet Judah naar de persoonlijke dingen
kijken van de man door wie zij zwanger werd:

Bereshith 38:25 When she was brought out, she
sent to her father-in-law, saying, “By the man to
whom these belong, I am with child.” And she
said, “Please determine whose these are — the
signet and cord, and staff.”
At this point Judah, who had previously seen Tamar as
responsible for the death of his sons, recants and
admits his error. Where before, Judah had assumed
his own righteousness and the righteousness of his
sons, he now realizes that his actions were not justified, nor were his sons righteous. He exhibits humility
in the place of ego. He admits to his deceit (following
the pattern of his father) and recognizes Tamar’s good
intentions:

Bereshith 38:25 Toen zij werd buitengebracht,
stuurde zij naar haar schoonvader, zeggend:
“Door de man tot wie deze behoren, zit ik met een
kind.” En zij zei: “Bepaal a.u.b. van wie deze zijn
– het zegel en het koord, en de staf.”
Op dit moment, die eerder Tamar verantwoordelijk had
gezien voor de dood van zijn zonen, herroept Judah dit en
geeft zijn fout toe. Waar Judah voordien van zijn eigen
rechtvaardigheid en de rechtvaardigheid van zijn zonen was
uitgegaan, realiseert hij zich nu dat zijn acties niet gerechtvaardigd waren, noch dat zijn zonen rechtvaardig waren. Hij
vertoont nederigheid in plaats van ego. Hij erkent zijn misleiding (naar het patroon van zijn vader) en erkent Tamar’s
goede bedoelingen:

Bereshith 38:26 So Judah acknowledged them
and said, “She has been more righteous than I,
because I did not give her to Shelah my son.”
And he never knew her again.

Bereshith 38:26 Zo erkende Judah hen en zei:
“Zij is rechtvaardiger dan ik geweest, omdat ik
haar niet aan Shelah mijn zoon gaf.” En hij
bekende haar nooit meer opnieuw.

Tamar is righteous because she desires to bear a son for
the family of Judah. For this she will be recognized in the
book of Ruth in the people’s blessing to Boaz:

Tamar is rechtvaardig omdat zij een zoon voor de familie van
Judah wenst te dragen. Voor dit zal zij in het boek van Ruth
worden erkend in de zegen van het volk aan Boaz:

Ruth 4:12 “May your house be like the house
of Perez, whom Tamar bore to Judah, because
of the offspring which hwhy will give you from
this young woman.”

Ruth 4:12 “Moge uw huis zijn als het huis van
Perez, die Tamar voor Judah droeg, wegens de
nakomelingen die hwhy u vanuit deze jonge vrouw
zal geven.”

Now “one more thing” about Judah and his sons….his first
two sons are never again mentioned. But his third son,
Shelah, is mentioned in the families belonging to the tribe of
Judah. Shelah was not qualified to be in the lineage of the
Messiah, but that did not exempt him from being part of the
family:

Nu “nog één ding” over Judah en zijn zonen….zijn eerste twee
zonen zijn nooit meer vermeld. Maar zijn derde zoon, Shelah,
wordt vermeld in de families die tot de stam van Judah behoren. Shelah was niet gekwalificeerd om in de geslachtslijn van
de Messiah te zitten, maar dat weerhield hem niet van deel
van de familie te zijn:

Bemidbar/Numbers 26:20 And the sons of
Judah according to their families were: of
Shelah, the family of the Shelanites; of Perez,
the family of the Parzites; of Zerah, the family
of the Zarhites.
Let’s finish with a last look at Joseph. At the beginning
of our parasha, Joseph was the favored son of his
father. Joseph is then sold by his brothers and he
descends to Egypt where he ends up as a slave of

Bemidbar/Numbers 26:20 En de zonen van
Judah, volgens hun families, waren: van Shelah,
de familie van de Shelanieten; van Perez, de
familie van de Parzieten; van Zerah, de familie
van de Zarhieten.
Laten we eindigen met een laatste blik op Joseph. Aan het
begin van onze parasha, was Joseph de lievelingszoon van zijn
vader. Joseph wordt dan door zijn broers verkocht en hij daalt
af naar Egypte waar hij eindigt als slaaf van Potifar, een
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Potiphar, an officer of Pharaoh. He works himself into
a privileged position, but after an unfair accusation, he
end up in prison:

ambtenaar van Farao. Hij werkt zich in een bevoorrechte
positie, maar na een oneerlijke beschuldiging, eindigt hij in de
gevangenis:

Bereshith 39:20 Then Joseph’s master took him
and put him into the prison, a place where the
king’s prisoners were confined. And he was
there in the prison.

Bereshith 39:20 Toen nam Joseph’s meester hem
en zette hem in de gevangenis, een plaats waar de
gevangenen van de koning afgezonderd waren.
En hij was daar in de gevangenis.

This is Joseph’s new life. He is now living with the
wretched and the condemned. Like Yeshua’s
descent, it’s a far cry from the life he led with his
Father in an elevated position. But as we have
seen, this is all part of the Almighty’s sovereign
plan. Like Judah, Joseph must learn and possess the
virtue of humility necessary for leadership. It was
Joseph’s own dreams that led to his misfortunes. It
will be the dreams of others, and his attributing his
interpretation skills to Elohim that will lead him to
prosperity.

Dit is Joseph’s nieuwe leven. Hij leeft nu met de beroerden
en veroordeelden. Zoals Yeshua’s nederdaling, is het een
hele afstand van het leven dat hij met zijn Vader leidde in
een verheven positie. Maar zoals wij hebben gezien, maakt
dit alles deel uit van het soevereine plan van de Almachtige.
Zoals Judah, moet Joseph de deugd van nederigheid leren
en bezitten, noodzakelijk om leiding te geven. Het waren
Joseph’s eigen dromen die tot zijn ongeluk leidden. Het
zullen de dromen van anderen zijn, en zijn toeschrijven aan
Elohim van zijn interpretatievaardigheden, die hem naar
voorspoed zullen leiden.

The narratives of Bereshith are more than stories. There
are many layers of meaning associated with each of
them. There is a concept in Judaism called “ma’aseh
avot siman labanim” which means “the actions of the
forefathers serve as a sign for their descendants.” These
are the cycles that we see as history repeats itself. It’s
all the more reason to study and meditate on these
incredible stories.

De verslagen van Bereshith zijn meer dan verhalen. Er zijn
aan elk vele lagen van betekenis verbonden. Er is een
concept, in het Judaisme “ma’aseh avot siman labanim”
genoemd, wat betekent “de acties van de voorvaders dienen
als een teken voor hun nakomelingen.” Dit zijn de cycli die
wij zien aangezien de geschiedenis zich herhaalt. Het is des
te meer reden om over deze ongelooflijke verhalen te studeren en te mediteren.

Shabbat Shalom!
Ardelle

Shabbat Shalom!
Ardelle

- 12 -

www.hebrew4christians.com
Joseph
Was a shepherd (Bereshith 37:2)
Beloved of his father (Bereshith 37:3)
Anointed by his father (coat of many colors)
37:3
Brothers hated him (Bereshith 37:4)
Brothers refused his rule (Bereshith 37:8)
Brothers jealous of him (Bereshith 37:11)
Sent out by his father (Bereshith 37:12-14)
Brothers conspired to kill him (Ber. 37:18)
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Brothers disbelieved him (Bereshith 37:19-20)
Stripped of his robe (Bereshith 37:23)
Cast into a pit (Bereshith 37:24)
Brothers ate a meal while he was in the pit
(Bereshith 37:25)
Sold for pieces of silver (Bereshith 37:28)
Raised from the pit (Bereshith 37:28)
Made a slave (Bereshith 37:28)
Taken to Egypt to avoid being killed
(Bereshith 37:28)
Covered his robe with blood (Ber. 37:31)
Made overseer (Bereshith 39:4)
Made no defense (Bereshith 39:19)
Imprisoned with two (Bereshith 40:2-3)
Falsely accused (Bereshith 40:15)

Yeshua
Yeshua is the Good Shepherd (John 10:11)
“This is my beloved Son, in whom I am
well pleased” (Matthew 3:17; 17:5)
Yeshua anointed as Messiah ben David Bereshith
(Heb. 1:9)
Yeshua was hated without a cause (John 15:25)
We do not want this man to rule over us
(Luke 19:14)
It was out of jealousy that the chief priests had
handed him over (Mark 15:10)
Yeshua sent by His Father (John 5:30-36)
The chief priests and the elders of the people
conferred together againstYeshua in order to bring
about His death (Mat. 27:1)
Yeshua’s brothers did not believe in Him
(John 1:11; 3:18)
Yeshua was stripped of his garments and made to
wear a scarlet robe (Mat. 27:28)
Spent 3 days in the heart of the earth
(Matthew 12:40)
Brethren ate the Passover while He was in the
grave (John 13:1)
Judas was paid 30 pieces of silver (Matthew 26:15)
Raised from the grave (John 20)
Matthew 26:15; Philippians 2:7
Taken to Egypt to avoid evil Herod
(Matthew 2:13)
His robe was covered with blood (Mark 15:17)
The Father loves the Son and has placed all things
into His hands (John 3:35; Matthew 28:18)
Yeshua gave no answers (Isaiah 53:7; Luke 23:9)
Two others, who were criminals, were led
away to be put to death withYeshua
(Luke 23:32)
Yeshua falsely accused (Matthew 27:23;
Mark 15:11-15; Luke 23:21-23)

Joseph
Was een herder (Bereshith 37:2)
Geliefde van zijn vader (Bereshith 37:3)
Aangesteld door zijn vader (jas met veel
Bereshith 37:3
Broers haatten hem (Bereshith 37:4)
Broers weigerden zijn regeren (Ber. 37:8)
Broers waren op hem jaloers (Ber. 37:11)
Gestuurd door zijn vader (Bereshith 37:12-14)
Broers spanden samen om hem te doden
(Bereshith 37:18)
Broers geloofde hem niet (Bereshith 37:19-20)
Ze trokken zijn gewaad uit (Bereshith 37:23)
Geworpen in een kuil (Bereshith 37:24)
Broers aten een maaltijd terwijl hij in de kuil was
(Bereshith 37:25)
Verkocht voor zilverstukken (Bereshith 37:28)
Opgetrokken uit de kuil (Bereshith 37:28)
Tot slaaf gemaakt (Bereshith 37:28)
Naar Egypte meegenomen om niet gedood te
worden (Bereshith 37:28)
Bedekten zijn gewaad met bloed (Bereshith 37:31)
Gemaakt tot opzichter (Bereshith 39:4)
Verdedigde zich niet (Bereshith 39:19)
Gevangen met twee (Bereshith 40:2 - 3)
Vals beschuldigd (Bereshith 40:15)

Yeshua
Yeshua is de Goede Herder (Joh. 10:11)
“Dit is mijn geliefde Zoon, over wie Ik zeer
tevreden ben” (Mat. 3:17; 17:5)
Yeshua aangesteld als Messiah ben David kleuren)
(Heb. 1:9)
Yeshua werd zonder reden gehaat (Joh. 15:25)
Wij willen niet dat deze mens over ons
regeert (Luc. 19:14)
Het was uit jaloersheid dat de overpriesters hem hadden overgeleverd (Marc. 15:10)
Yeshua door ZijnVader gezonden (Joh. 5:30-36)
De overpriesters en de oudsten van het volk
overlegden samen tegenYeshua om Zijn dood te
bewerken (Mat. 27:1)
Yeshua broers geloofden niet in Hem
(Joh. 1:11; 3:18)
Yeshua werd zijn kleding uitgetrokken en gedwongen een scharlaken gewaad te dragen (Mat. 27:28)
Verbleef 3 dagen in het hart van de aarde
(Mat. 12:40)
Broeders aten het Pascha terwijl Hij in het graf was
(Joh. 13:1)
Judas werd 30 zilverstukken betaald (Mat. 26:15)
Opgeheven uit het graf (Joh. 20)
Mat. 26:15; Fil. 2:7
Naar Egypte meegenomen om aan de boze
Herodus te ontsnappen (Mat. 2:13)
Zijn gewaad werd met bloed bedekt (Marc. 15:17)
De Vader houdt van de Zoon en heeft Hem alle
dingen in handen gegeven (Joh. 3:35; Mat. 28:18)
Yeshua gaf geen antwoorden (Jes. 53:7; Luke 23:9)
Twee anderen, die misdadigers waren, werden
weggebracht om metYeshua gedood te worden
(Luc. 23:32)
Yeshua vals beschuldigd (Mat. 27:23;
Marc. 15:11-15; Luc. 23:21-23)

