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 וֵּיֵצא
VAYETZE/AND HE WENT OUT 
Bereshith/Genesis 28:10-32:2 

 
Included in another drama-filled parasha this week, are 
the births of most of the sons of Ya'acov. The births 
began when יהוה had compassion on Leah: 
Bereshith/Genesis 29:31  
Leah's first three sons were given names that expressed 
her hope that each would make her more beloved by 
her husband. "Reuven" comes from the Hebrew root 
"to see":  
 
Bereshith 29:32 So Leah conceived and bore a son, and 
she called his name Reuven; for she said, "יהוה" has 
surely looked on my affliction. Now therefore, my 
husband will love me." 
 
"Simeon" comes from the Hebrew root "to hear":  
 
Bereshith 29:33 Then she conceived again and bore a 
son, and said, "Because יהוה has heard that I am 
unloved, He has therefore given me this son also." And 
she called his name Simeon.  
 
And the third son, "Levi," comes from the Hebrew root 
"to attach":  
 
Bereshith 29:34 She conceived again and bore a son, 
and said, "Now this time my husband will become 
attached to me, because I have borne him three sons." 
Therefore, his name was called Levi.  
 
However, with the fourth son, there is a change in 
Leah's attitude. This time, in the naming of her son, her 
husband is not even mentioned. Her son is simply called 
"Yehuda/Judah," which comes from a Hebrew root 
translated "to thank" or "to praise." With her fourth 
son, Leah simply expressed her gratitude to יהוה for her 
son. She finally realized that the love she had hoped to 
find in her husband, could be found through her Elohim. 
In other words, יהוה became her primary source oflove. 
It has been said that Leah was the first to recognize 
good within hardship. 
 
Romans 8:28 And we know that all things work 
together for good to those who love Yah, to those who 
are the called according to His purpose.  
Bereshith 29:35 And she conceived again and bore a 
son, and said, "Now I will praise יהוה" Therefore, she 
called his name Yehuda. Then she stopped bearing.  
 
Yehuda would be unique among the brothers. He went on 
to become a leader. Kings would come through him. The 
southern kingdom of the Israelites became known as 
Yehuda; it would be the kingdom that would survive with 

 וֵּיֵצא
VAYETZE/EN HIJ TROK UIT 

Bereshith / Genesis 28: 10-32: 2 
 
In een weer met drama gevulde parasha zijn deze week de 
geboorten van de meeste zonen van Ya'acov. De geboorten 
begonnen toen de HEERE medelijden had met Lea: 
Bereshith/Genesis 29:31 
Lea's eerste drie zonen kregen namen die uitdrukking gaven 
aan haar hoop dat elke zoon haar meer geliefd zou maken 
bij haar echtgenoot. "Reuven" komt van de Hebreeuwse 
wortel "zien": 
 
Bereshith 29:32 En Lea werd zwanger, en baarde een zoon, 
en zij noemde zijn naam Reuven; want zij zei: "de HEERE" 
heeft zeker naar mijn ellende gekeken. Nu, daarom zal mijn 
man van me houden. " 
 
"Simeon" komt van de Hebreeuwse wortel "horen": 
 
Bereshith 29:33 Toen werd zij wederom bevrucht, en 
baarde een zoon, en zij zeide: Omdat de Heere gehoord 
heeft, dat ik niet geliefd ben, heeft Hij mij ook deze zoon 
gegeven. En ze noemde zijn naam Simeon. 
 
En de derde zoon, "Levi", komt van de Hebreeuwse wortel 
"hechten": 
 
Bereshith 29:34 Zij werd wederom bevrucht en baarde een 
zoon en zei: "Nu zal deze keer mijn man aan mij gehecht 
raken, omdat ik hem drie zonen heb gebaard." Daarom 
heette zijn naam Levi. 
 
Met de vierde zoon verandert echter de houding van Lea. 
Deze keer wordt haar man in het benoemen van haar zoon 
niet eens genoemd. Haar zoon wordt eenvoudigweg 
"Yehuda/Juda" genoemd, wat afkomstig is van een 
Hebreeuwse wortel die "danken" of "prijzen" betekent. Met 
haar vierde zoon sprak Lea eenvoudig haar dank uit aan de 
HEERE voor haar zoon. Ze besefte ten slotte dat de liefde die 
ze in haar man hoopte te vinden, via haar Elohim te vinden 
was. M.a.w., de HEERE werd haar belangrijkste bron van 
liefde. Er wordt gezegd dat Lea als eerste het goede in 
moeilijkheden herkende. 
 
Romeinen 8:28 En wij weten dat alle dingen ten goede 
samenwerken bij hen die Yah liefhebben, bij hen die 
geroepen zijn overeenkomstig Zijn doel. 
Bereshith 29:35 En zij werd wederom bevrucht, en baarde 
een zoon, en zei: Nu zal ik de HEERE prijzen. Daarom 
noemde zij zijn naam Yehuda. Toen hield ze op te baren. 
 
Yehuda zou uniek zijn onder de broers. Hij werd een leider. 
Via hem zouden koningen komen. Het zuidelijke koninkrijk 
van de Israëlieten werd bekend als Yehuda; het zou het 
koninkrijk zijn dat zou overleven met een ongeschonden 
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its identity intact. Jews or Yehudim are descendants of the 
people of that kingdom. They are a people whose name 
means "thank you." They are a nation of "thankers." 
Jewish people have been praying a prayer of "thanks" 
(Modim) in their daily prayers three times a day for almost 
2,500 years. That means about a hundred times, every 
month, religious Jews recite "thanks and praise":  
 

We thank You, for You are our God and the God 
of our ancestors, forever. Rock of our lives, Shield 
of our salvation, You are the One, from 
generation to generation. We thank You and tell 
of Your praises, regarding our lives, which are in 
Your hands; regarding our souls, which are 
entrusted to You; regarding Your miracles which 
are with us every day; and regarding Your 
wonders and favors, which are with us every 
moment, evening, morning, and noon. You are 
good, for Your compassion is never-ending. You 
are compassionate, for Your kindnesses never 
cease. Our hope has always been in You.  

 
For all these things, we bless and exalt Your 
name, our Sovereign, constantly and forever. 
All living things will acknowledge and thank 
You, and they will praise Your name in truth, 
God, who saves and helps us. Selah. Blessed are 
You, Adonai. Your essence is goodness, and it is 
a pleasure to give thanks to You.  
 

Another prayer of Jewish life is found in the first words 
upon awakening - "I give thanks before You, eternal 
King, for having restored to me my soul." Beautiful, and 
such a simple way of starting the day with a grateful 
heart.  
 
Of course, Yeshua came from the tribe of Yehuda. We 
can actually find hints of Yeshua in the sacred Name of 
  – AND within the name of Yehuda. First יהוה
 
... shown by the pictographic letters -  
 
 
 
Note the symbolism of the letters:  
• The pictograph of the letter yud (י) is a hand, 

symbolizing power and strength: 1 Chronicles 29:12 
Both riches and honor come from You, And You reign 
over all. In Your hand is power and might; In Your 
hand it is to make great and to give strength to all.  

 Notice the pictographs of the two hey's (ה). They 
symbolize a person with his hands raised, perhaps 
saying, "Behold a revelation!" Yeshua was 
revealed once when He came to do the work of 
salvation and will again be revealed when He 
returns as King!  

• The vav (ו) is a connector and is a picture of a nail.  

identiteit. Joden of Yehudim zijn afstammelingen van het 
volk van dat koninkrijk. Ze zijn een volk waarvan de naam 
“dank u” betekent. Ze zijn een natie van “dankers”. Joodse 
mensen bidden al bijna 2500 jaar in hun dagelijkse gebeden 
drie keer per dag een gebed van "dank" (Modim). Dat 
betekent ongeveer honderd keer elke maand, dat religieuze 
Joden "dank en lof" uiten: 
 

We danken U, want U bent onze God en de God 
van onze voorouders, voor altijd. Rots van ons 
leven, Schild van onze redding, U bent de Ene, van 
generatie op generatie. We danken U en vertellen 
over Uw lof, betreffende onze levens, die in Uw 
handen zijn; met betrekking tot onze zielen, die 
aan U zijn toevertrouwd; met betrekking tot Uw 
wonderen die elke dag bij ons zijn; en met 
betrekking tot Uw wonderen en gunsten die elk 
moment bij ons zijn: avond, ochtend en middag. U 
bent goed, want Uw mededogen is oneindig. U 
bent meelevend, want Uw goedertierenheid houdt 
nooit op. Onze hoop is altijd in U geweest. 

 
Voor al deze dingen, zegenen en verhogen wij Uw 
naam, onze Soeverein, voortdurend en voor altijd. 
Alle levende dingen zullen U erkennen en danken, 
en zij zullen Uw naam in waarheid prijzen, God, die 
ons redt en ons helpt. Selah. Gezegend bent U, 
Adonai. Uw essentie is goedheid, en het is een 
genoegen om U te danken. 

 
Een ander gebed uit het Joodse leven is te vinden in de 
eerste woorden bij het ontwaken - "Ik geef U dank, eeuwige 
Koning, om mijn ziel in mij te hebben hersteld." Mooi en zo'n 
eenvoudige manier om de dag met een dankbaar hart te 
beginnen. 
 
Yeshua kwam natuurlijk uit de stam van Yehuda. We 
kunnen eigenlijk hints van Yeshua in de heilige Naam van de 
HEERE vinden EN in de naam van Yehuda. Als eerste - 
 
... weergegeven door de pictografische letters - 
 
 
 
Let op de symboliek van de letters: 
• Het pictogram van de letter yud (י) is een hand die 

kracht en sterkte symboliseert: 1 Kronieken 29:12 
Zowel rijkdommen als eer komen van U, en U regeert 
over alles. In Uw hand is kracht en macht; In Uw hand 
ligt het om groot te maken en iedereen kracht te geven. 

• Let op de pictogrammen van de twee hey's (ה). Ze sym-
boliseren iemand met opgeheven handen, misschien 
zeggend: "Zie een openbaring!" Yeshua werd eenmaal 
geopenbaard toen Hij kwam om verlossing te bewerken 
en zal opnieuw geopenbaard worden wanneer Hij als 
Koning terugkeert! 

• De vav (ו) is een verbinder; en haar beeld is een spijker. 
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Here then, is the meaning ... Behold a man with arms 
raised ... hands with nails ....  
Now note how the name of Yehuda (יהודה) contains 
within it, the Yud, Hey, Vav, Hey.  
I don't know of any other name in the Scriptures that con-
tains the very name of יהוה. The "dalet," (ד) the symbol of a 
"door" is added to the Yud, Hey, Vav, Hey in Yehuda's 
name. Yeshua came from the tribe of "Yehuda" and He is 
the "door":  
 
John 10:7 Then Yeshua said to them again, "Most 
assuredly, I say to you, I am the door of the sheep.  
 
It is through Yeshua that all will come to "praise/thank"  
  :יהוה
 
Hebrews 2:11 For both He who sanctifies and those 
who are being sanctified are all of one, for which reason 
He is not ashamed to call them brethren, 12 saying: "I 
will declare Your Name to My brethren; In the midst of 
the assembly I will sing praise to You." 
  
The following is a wonderful story on giving "thanks" to 
the One to whom it is due. It is an excerpt from the 
book, "The Ten Journeys of Life" by Rabbi Michael Gold:  
 

A husband and a wife went to a fine restaurant 
to celebrate their anniversary. The meal was 
delicious, and when it was over, the couple 
thanked the waiter profusely for bringing them 
such a delicious dinner. The waiter replied, 
"Why do you thank me? I only brought you 
food that was prepared in our kitchen. Why 
don't you go back there and thank the chef?"  
The couple went back to the kitchen to thank 
the chef for the meal, and he replied, "I 
appreciate your kind words, but why thank me? 
I simply combine and cook the many quality 
ingredients that our supplier brings me. Here is 
the company that supplies most of our 
products. Why don't you thank them?"  
The couple went over to the supply company 
and thanked the truck driver. The truck driver 
replied, "Why thank me? I simply arrange 
transportation. It is the farmer who grows and 
produces the products that you eat. Why don't 
you thank the farmer?" 
The couple drove out to the nearby farm and 
thanked the farmer for the many fresh products 
supplied. The farmer replied, "Why thank me? I 
plant the field and harvest the crops. I milk the 
cows and raise the chickens. But there is a force 
greater than me who supplies the food."  
"Who is that?" The farmer looked up, and the 
couple understood to Whom they needed to 
give thanks. They realized that the waiter, the 
chef, the supplier, and the farmer are all 

Hier dan de betekenis ... Ziet een man met opgeheven 
armen ... handen met spijkers .... 
Merk nu op hoe daarin de naam van Yehuda (יהודה) zit, met 
de Yud, Hey, Vav, Hey. 
Ik ken geen andere naam in de Schrift die de naam van 
de HEERE bevat. De "dalet" (ד), het symbool van een 
"deur", is in Yehuda's naam aan de Yud, Hé, Vav, Hey 
toegevoegd. Yeshua kwam uit de stam "Yehuda" en Hij 
is de "deur": 
 
Joh. 10: 7 Toen zei Yeshua opnieuw tot hen: "Zeer zeker, Ik 
zeg u, Ik ben de deur van de schapen. 
 
Het is door Yeshua dat iedereen zal komen om de HEERE te 
"loven/danken": 
 
Hebreeën 2:11 Want zowel degene die heiligt als degenen 
die geheiligd worden, zijn allemaal van één, om welke reden 
Hij niet beschaamd is om hen broeders te noemen, 12 
zeggende: "Ik zal Uw Naam aan Mijn broeders bekend 
maken: te midden van de vergadering zal Ik U psalmzingen." 
 
Het volgende is een prachtig verhaal over het "danken" van 
Degene aan wie het verschuldigd is. Het is een uittreksel uit 
het boek "De Tien Levensreizen" van Rabbi Michael Gold: 
 

Een man en een vrouw gingen naar een goed 
restaurant om hun jubileum te vieren. De maaltijd 
was heerlijk, en toen dat voorbij was, bedankte het 
paar de ober overvloedig voor hen zulk een heerlijk 
diner te brengen. De ober antwoordde: "Waarom 
dankt u mij, ik heb alleen eten gebracht dat in onze 
keuken was bereid, waarom gaat u niet naar daar 
en dank de chef?" 
Het echtpaar ging terug naar de keuken om de chef-
kok voor de maaltijd te bedanken en hij zei: "Ik 
waardeer uw vriendelijke woorden, maar waarom 
mij danken? Ik combineer en kook gewoon de 
kwaliteitsvolle ingrediënten die onze leverancier me 
brengt. Hier is de firma die de meeste van onze 
producten levert. Waarom bedankt u hen niet? " 
Het paar ging naar het toeleveringsbedrijf en 
bedankte de vrachtwagenchauffeur. De chauffeur 
antwoordde: "Waarom, bedankt u mij? Ik verzorg 
het transport; het is de boer die de producten die u 
eet, teelt en produceert." Waarom dankt u de boer 
niet? " 
Het paar reed naar de nabijgelegen boerderij en 
bedankte de boer voor de vele verse producten die 
werden geleverd. De boer antwoordde: "Waarom 
dankt u mij? Ik plant en oogst de gewassen, ik melk 
de koeien en breng kippen groot, maar er is een 
kracht groter dan ik die het voedsel oplevert." 
"Wie is dat?" De boer keek op en het paar begreep 
Wie ze moesten bedanken. Ze realiseerden zich dat 
de ober, de chef-kok, de leverancier en de boer 
allemaal partners zijn die met de Ultieme 
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partners, working with the Ultimate Provider. 
They turned their hearts and thanked God. 
 

The tribe of Judah became the major surviving tribe, so 
that an entire people go by the name "Jews." They exist 
as a people whose whole purpose is to give thanks to 
their Adonai. In America we will soon be celebrating 
Thanksgiving, a day set aside to give thanks. Certainly 
life is not perfect, but sometimes we need to simply 
stop and say thanks for everything we have been 
privileged to receive. For family and friends, for food 
and clothing, for the roof over our heads, and for each 
breath that we take. Like the couple in the story above, 
let's turn our hearts and thank the giver of all good gifts:  
 
James 1:17 Every good gift and every perfect gift is from 
above, and comes down from the Father of lights, with 
whom there is no variation or shadow of turning.  
Psalm 107:1 Oh, give thanks to יהודה, for He is good! For 
His mercy endures forever.  
 
To end now, a story of gratitude from the Brit Chadasha 
with commentary by Congregation Shema Yisrael 
(https://www.shema.com/gratitude-looks-like-13295/):  
 
Mark 5:1 Then they came to the other side of the sea, 
to the country of the Gadarenes. 2 And when He had 
come out of the boat, immediately there met Him out 
of the tombs a man with an unclean spirit, 3 who had his 
dwelling among the tombs; and no one could bind him, 
not even with chains, 4 because he had often been 
bound with shackles and chains. And the chains had 
been pulled apart by him, and the shackles broken in 
pieces; neither could anyone tame him. 5 And always, 
night and day, he was in the mountains and in the 
tombs, crying out and cutting himself with stones.  
 
This encounter took place right after Yeshua calmed the 
storm on the Sea of Galilee as they crossed at night. The 
first thing we need to know is just how dismal is was on 
the eastern shore. You may recall from the words of Isaiah 
9, that the Galilee was already looked upon with 
contempt. They called it "Galilee of the Goyim." But even 
to rough-and-tumble Galileans, the area around the 
eastern shore, especially the Gerasenes, was a place you 
wouldn't want to find yourself stranded without a cell 
phone. Matthew refers to the area by a similar name, the 
Gadarenes (Gerasa and Gadara were 2 of the 10 cities 
there), and notes that there were two dangerous demon-
possessed men. Mark focuses on the one who ran to 
Yeshua, rather than away from Him. In any case, this 
horribly demon-possessed man reflects the spiritual pall 
that hung over that region. God's light had not yet 
penetrated the Decapolis - the 10 Cities. Contrary to 
Jewish law, and contrary to common sense, he lived 
among the tombs. The demons living in him gave him 
superhuman strength, but also tormented him. 

Voorziener samenwerken. Ze wendden hun harten 
en dankten God. 

 
De stam van Juda werd de belangrijkste overlevende stam, 
zodat een heel volk de naam "Joden" draagt. Ze bestaan als 
een volk waarvan het hele doel is om hun Adonai te danken. 
In Amerika zullen we binnenkort Thanksgiving vieren, een 
dag gereserveerd om te danken. Natuurlijk is het leven niet 
perfect, maar soms moeten we gewoon stoppen en dank 
zeggen voor alles wat we hebben mogen ontvangen. Voor 
familie en vrienden, voor eten en kleding, voor het dak 
boven ons hoofd, en voor elke inhaal van de ademhaling. 
Zoals het stel in het bovenstaande verhaal, laten we onze 
harten wenden en de gever van alle goede gaven danken: 
 
Jakobus 1:17 Iedere goede gave en elke volmaakte gave is 
van boven en komt neer van de Vader der lichten, met wie 
geen variatie of schaduw van ommekeer is. 
Psalm 107:1 O, breng dank aan de HEERE, want Hij is goed! 
Want Zijn genade duurt eeuwig. 
 
Om te eindigen, een verhaal over dankbaarheid vanuit de 
Brit Chadasha (NT) met commentaar van de Shema Yisrael 
Congregatie (https://www.shema.com/gratitude-looks-like-13295/): 
 
Marcus 5: 1 En  zij kwamen aan de overkant van de zee, in 
het land van de Gadarenen. 2 En toen Hij uit het schip gegaan 
was, kwam Hem meteen uit de grafspelonken iemand met 
een onreine geest tegemoet. 3 Hij hield in de grafspelonken 
verblijf, en niemand kon hem binden, zelfs niet met ketenen. 
4 Hij was namelijk dikwijls met boeien en ketenen gebonden 
geweest, maar de ketenen waren door hem in stukken 
getrokken en de boeien verbrijzeld, en niemand was in staat 
hem in bedwang te houden. 5 En hij was altijd, nacht en dag, 
op de bergen en in de grafspelonken en hij schreeuwde en 
sloeg zichzelf met stenen. (HSV) 
 
Deze ontmoeting vond plaats vlak nadat Yeshua de storm op 
het Meer van Galilea kalmeerde, tijdens het oversteken 's 
nachts. Het eerste dat we moeten weten, is hoe somber het 
aan de oostelijke oever was. Je kunt je uit Jesaja 9 herinneren 
dat men op Galilea neerkeek. Ze noemden het "Galilea van 
de Goyim." Maar zelfs voor de geweldadige Galileeërs was 
het gebied rond de oostkust, met name Gerasene, een plek 
waar je niet zou willen stranden zonder een mobiele 
telefoon. Matteüs verwijst naar het gebied met een 
soortgelijke naam, het Gadarene (Gerasa en Gadara waren 2 
van de 10 steden daar), en merkt op dat er twee gevaarlijke 
door demonen bezeten mannen waren. Marcus 
concentreert zich op degene die naar Yeshua toe rende in 
plaats van weg van Hem. In ieder geval weerspiegelt deze 
vreselijke demonbezeten man de spirituele verdwazing die 
over die regio hing. Gods licht was in de Dekapolis - de 10 
Steden - nog niet doorgedrongen. In tegenstelling tot de 
Joodse wet, en in tegenstelling tot het gezond verstand, leef-
de hij tussen de graven. De demonen die in hem leefden 
gaven hem bovenmenselijke kracht, maar kwelden hem ook. 
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Mark 5:6 When he saw Yeshua from afar, he ran and 
worshiped Him…. 
 
The man came running to Yeshua, but I'll bet the 
demons inside him were trying to get him to run in the 
other direction. As he fell to his knees at Yeshua' s feet, 
it was a demon who cried out - apparently the 
spokesperson for a host of demons that had taken up 
residence in this poor guy. A Roman Legion consisted of 
6,000 soldiers. That doesn't mean there were precisely 
6,000 demons in him - just that there were a lot!  
But notice that they recognized who Yeshua was - calling 
Him the Son of the Most High God. Some scholars suggest 
they were not honoring Him; but trying to invoke His 
precise name, according to the belief that if you 
pronounced a person's name precisely, you could take 
authority over them. That wasn't about to happen. Notice 
too that they recognized His authority over them. Yeshua 
was commanding them to come out of the man, and they 
were desperately trying to negotiate with Him.  
 
Mark 5:11 Now a large herd of swine was feeding there 
near the mountains. 12 So all the demons begged Him… 
 
Demons apparently find it tormenting when they are 
unable to inhabit a body of some kind. Their preference 
would be a human body. If they can take up residence 
in a human, they can use that person's mind and body 
for their dark purposes. From a comparison with 
Matthew's account, they negotiated with Yeshua that 
He not immediately send them to the abyss, but at least 
allow them to go into a nearby herd of pigs. He 
consented, and no sooner did the demons enter the 
pigs than the pigs drowned themselves - probably the 
demons were hoping to flee at that point and seek 
human hosts elsewhere. Word of this got to town 
quickly, and everyone hurried out to see what 
happened. And the scene that awaited them was 
remarkable. 
 
Mark 5:15 Then they came to Yeshua, and saw the one who 
had been demon-possessed and had the legion, sitting and 
clothed and in his right mind. And they were afraid. 16 And 
those who saw it told them how it happened to him who 
had been demon-possessed, and about the swine. 17 Then 
they began to plead with Him to depart from their region. 
 
Perhaps it was out of fear of Yeshua's power and 
authority, or out of resentment that the death of the 
pigs represented a huge financial loss; in any case, the 
citizens of that town begged Yeshua to leave. What a 
tragic decision on their part! First of all, they had 
nothing to fear from Him. And secondly, how do you 
measure the worth of a man? Here was this formerly 
violent, tormented soul, now sitting there calmly, 
dressed and in his right mind. Isn't he worth more than 
a herd of pigs?  

Marcus 5: 6 Toen hij Yeshua van op een afstand zag, rende 
hij en aanbad Hem….  
 
De man kwam rennend naar Yeshua, maar ik durf te 
wedden dat de demonen in hem, hem in de andere richting 
probeerden te laten rennen. Toen hij op z’n knieën aan 
Yeshua's voeten viel, was het een demon die schreeuwde - 
blijkbaar de woordvoerder van een groot aantal demonen 
die in deze arme kerel woonden. Een Romeins legioen 
bestond uit 6000 soldaten. Dat betekent niet dat er precies 
6000 demonen in hem zaten; wel dat het er veel waren! 
Maar merk op dat zij herkenden wie Yeshua was – ze 
noemden Hem de Zoon van de Allerhoogste God. Sommige 
geleerden suggereren dat ze Hem niet eerden; maar zijn 
exacte naam probeerden uit te roepen, naar de overtuiging 
dat als je de naam van iemand precies uitsprak, je autoriteit 
over hem kon krijgen. Dat gebeurde er niet. Merk ook op 
dat zij Zijn autoriteit over hen erkenden. Yeshua beval hen 
om uit de man te komen, en zij waren wanhopig aan het 
proberen om met Hem te onderhandelen. 
 
Marcus 5:11 Nu voer daar een grote kudde zwijnen nabij de 
bergen. 12 En alle demonen smeekten Hem … 
 
Demonen vinden het blijkbaar kwellend als ze niet in staat 
zijn om in een of ander lichaam te leven. Hun voorkeur zou 
een menselijk lichaam zijn. Als ze zich in een mens kunnen 
vestigen, kunnen ze de geest en het lichaam van die 
persoon voor hun duistere doelen gebruiken. Uit een 
vergelijking met het verslag van Mattheüs, onderhandelden 
ze met Yeshua zodat Hij ze niet onmiddellijk naar de afgrond 
stuurde, maar hen in ieder geval toestond om naar een 
nabije kudde varkens te gaan. Hij stemde hiermee in en 
zodra de demonen in de varkens waren gegaan, verdronken 
de varkens zich - waarschijnlijk hoopten de demonen op dat 
moment te vluchten en elders onderkomens in mensen te 
zoeken. Het nieuws hierover ging snel naar de stad en 
iedereen haastte zich om te zien wat er gebeurde. En het 
tafereel dat hen wachtte was opmerkelijk. 
 
Marcus 5:15 En zij kwamen bij Jezus en zagen de bezetene 
zitten, gekleed en goed bij zijn verstand, namelijk hem die 
het legioen gehad had, en zij werden bevreesd. 16 En zij die 
het gezien hadden, vertelden hun wat er met de bezetene 
gebeurd was, en ook over de varkens. 17 En zij begonnen 
Hem te smeken uit hun gebied weg te gaan. (HSV) 
 
Misschien was het uit angst voor Yeshua's macht en gezag, 
of uit verbolgenheid dat de dood van de varkens een 
enorm financieel verlies vertegenwoordigde; in elk geval 
smeekten de inwoners van die stad Yeshua om te 
vertrekken. Wat een tragische beslissing van hun kant! 
Allereerst hadden ze niets om voor Hem te vrezen. En ten 
tweede; hoe meet je de waarde van een mens? Hier zat 
deze voorheen gewelddadige, gekwelde ziel, kalm, gekleed 
en goed bij z’n verstand. Is hij niet meer waard dan een 
kudde varkens? 
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But it is the man's response that is our focus:  
 
Mark 5:18 And when He got into the boat, he who had 
been demon-possessed begged Him that he might be with 
Him. …  
 
The people of the town begged Yeshua to leave. This 
man begged Yeshua to let him accompany Him. What a 
contrast! And who can blame that man? After being set 
free from so many years of torment, out of deep 
gratitude, wouldn't you want to follow Him, learn from 
Him, serve Him? 
But Yeshua had other plans for this man. So 
remarkable a deliverance was this, that by returning 
home and testifying to the wonderful grace of God in 
his life, many more people would become disciples 
of Yeshua and experience salvation, and the light of 
the Lord would spread in this once-dark, demonic 
region. What I appreciate is the obedience and zeal 
with which the man complied. I'm sure he was 
disappointed at not being allowed to go with 
Messiah Yeshua, but his obedience proved his love 
for Him.  
So, what about us? How do we show our gratitude for 
what Messiah Yeshua has done for us? 
 
Psalm 107:1 Oh, give thanks to יהוה, for He is good! For 
His mercy endures forever.  
Colossians 4:2 Continue earnestly in prayer, being 
vigilant in it with thanksgiving  
1 Thessalonians 5:18 in everything give thanks; for this 
is the will of Adonai in Messiah Yeshua for you. 
 
Shabbat Shalom!  
Ardelle 
 

Maar het gaat ons om de reactie van de man: 
 
Marcus 5:18 En toen Hij in het schip ging, smeekte 
degene die bezeten was geweest Hem of hij bij Hem 
mocht blijven….  
 
De mensen van de stad smeekten Yeshua te vertrekken. 
Deze man smeekte Yeshua om Hem te mogen vergezellen. 
Wat een contrast! En wie kan die man dat kwalijk nemen? 
Zou je niet, nadat je bevrijd bent van zoveel jaren van 
kwelling, uit diepe dankbaarheid Hem willen volgen, van 
Hem willen leren, Hem dienen? 
Maar Yeshua had andere plannen voor deze man. Zo’n 
opmerkelijke bevrijding was dit, dat door terug te keren 
naar huis en van de wonderbare genade van God in zijn 
leven te getuigen, nog veel meer mensen discipelen van 
Yeshua zouden worden en redding ervaren, en het licht van 
de Heer zou zich in deze eens zo duistere, demonische regio 
verspreiden. Wat ik op prijs stel, is de gehoorzaamheid en 
ijver waarmee de man gehoorzaamde. Ik weet zeker dat hij 
teleurgesteld was dat hij niet met Messias Yeshua mee 
mocht gaan, maar zijn gehoorzaamheid bewees zijn liefde 
voor Hem. 
Dus, hoe zit het met ons? Hoe laten we onze dankbaarheid 
zien voor wat Messiah Yeshua voor ons heeft gedaan? 
 
Psalm 107: 1 Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn 
goedertierenheid is voor eeuwig. (HSV) 
Kolossenzen 4: 2 Houd sterk aan in het gebed, en wees 
daarin waakzaam met dankzegging. (HSV) 
1 Thessalonicenzen 5:18 Dank God in alles. Want dit is de 
wil van God in Christus Jezus voor u. (HSV) 
 
Shabbat Shalom! 
Ardelle 
 

 


