Parasha: Vayetze

Sidra: Vayetze

The Ideal Family

De ideale familie

Readings
 Vayetze ( | ויצאHe went out)
 Torah: Genesis 28:10-32:2
 Haftarah: Hosea 12:12-14:10
 Gospel: Matthew 3:13-4:11

Lezingen
 Vayetze ( | ויצאHij ging naar buiten)
 Thora: Genesis 28:10–32:3
 Profeten: Hosea 12:12–14:10
 Evangelie: Matteüs 3:13-4:11

Thought for the Week:
The Wrong Place: Jacob felt like he was in the
wrong place and his years were being wasted.
People often find themselves in jobs, careers,
homes and even family arrangements that make
them feel as if they are far outside of God’s plan.
The story of Jacob teaches us that God might
place us in such situations specifically to bless us
and work out His purposes. Jacob teaches us to be
faithful wherever we find ourselves and to keep
committing ourselves to the care of God. Jacob’s
term of service in Laban’s household resulted in
the birth of the nation of Israel.

Gedachte voor de Week
De verkeerde plaats: Jacob had het gevoel alsof hij op
de verkeerde plaats was en al zijn jaren verspilde tijd
was. Vaak komen mensen terecht in jobs, loopbanen,
huizen en zelfs gezinsregelingen, die hen het gevoel
geven alsof ze zich ver buiten Gods plan bevinden.
De geschiedenis van Jacob leert ons dat God ons in
dergelijke situaties kan brengen, meerbepaald om ons
te zegenen en Zijn doel te bereiken. Jacob leert ons
om getrouw te zijn, eender waar we ons bevinden en
onszelf te blijven toevertrouwen aan de zorg van God.
Jacob’s diensttijd in Laban’s huishouden resulteerde
in de geboorte van de natie van Israël.

Commentary:

Commentaar

So Jacob went in to Rachel also, and indeed
he loved Rachel more than Leah, and he
served with Laban for another seven years.
(Genesis 29:30)

Jacob kwam ook tot Rachel, en hij had
Rachel inderdaad meer lief dan Lea; en hij
diende bij Laban nog eens zeven jaren.
(Genesis 29:30)

There are few ideal families in the Bible.
Jacob’s certainly wasn’t. As if it was not bad
enough to have two wives, they were sisters.
Being married to the same man made them
bitter rivals. This made for such a dysfunctional combination that the Torah later legislates against marrying sisters (Leviticus
18:18). The sisters added to the dysfunction
by offering Jacob their maidservants, Bilhah
and Zilpah, as additional baby-makers in their
contest to bear sons. And you thought keeping
the peace with one spouse was difficult! Try
having four.
Jacob’s family was far from the ideal. Yet his
children were the fulfillment of the Abrahamic
promise. His children were, quite literally, the
“children of Israel.” This teaches us that God is
able to work (and chooses to work) His purposes in less than ideal conditions. Have you ever
felt like your family is an embarrassment? “If
only we looked like the smiling, perfect family
on the cover of the homeschool magazine,” a
frustrated mother sighs. Today, broken families

Er zijn in de Bijbel weinig ideale families; die van Jacob
was dat zeker niet. Alsof het niet erg genoeg was om
twee vrouwen te hebben, waren het ook nog zusters van
elkaar. Gehuwd zijn met dezelfde man maakte hen tot
bittere rivalen. Dit leidde tot zulk een gestoorde combinatie dat de Thora later een wet uitvaardigde tegen het
huwen van zusters (Lev. 18: 18). De zusters voegden aan
het verstoorde functioneren nog een extra dimensie toe,
door hun dienstmaagden Bilha en Zilpa aan Jacob aan te
bieden, als bijkomende babymaaksters in hun wedstrijd
om zonen te baren. En jij dacht dat het moeilijk was om
met één partner de vrede te bewaren! Probeer het eens
met vier.
Jacobs familie was ver van ideaal. Nochtans waren zijn
kinderen de vervulling van de belofte aan Abraham. Zijn
kinderen waren, heel letterlijk, de “kinderen van Israël.” Dit
leert ons dat God in staat is Zijn doel te realiseren (en dit
ook verkiest) in alles behalve ideale voorwaarden. Heb je
ooit het gevoel gehad dat je familie je in verlegenheid
brengt? “Als we er maar konden uitzien zoals die lachende, perfecte familie op de omslag van het thuisonderwijsmagazine”, zucht een gefrustreerde moeder. Vandaag
zijn gebroken gezinnen en tweede huwelijken gemeen1

and second marriages are common. Obviously this is
not the ideal, but God can work with even the worst
of circumstances. He is the God who brings order out
of chaos and shines light into darkness. Jacob could
have become bitter and complained to God, “I wanted one wife, and now I am stuck with four! How
could You do this to me?” But this less-than-ideal
family situation he’d landed in was God’s way of
multiplying Jacob’s seed and keeping the promises
made to Abraham.

goed. Het is duidelijk dat dit niet ideaal is, maar God kan
zelfs met de ongunstigste omstandigheden werken. Hij is
de God die vanuit chaos orde brengt en licht in de duisternis laat schijnen. Jacob had bitter kunnen worden en
tegen God gaan klagen: “Ik wilde één vrouw, en nu zit ik
vast aan vier! Hoe kon U mij dat aandoen?” Maar deze
alles-behalve-ideale gezinssituatie waarin hij terecht
gekomen was, was Gods manier om Jacobs zaad te
vermenigvuldigen en de aan Abraham gedane beloften
na te komen.

Middot U’Mitzvot (Character and Deeds)

Middot U’Mitzvot (Karakter en Daden)

What You See Is What You Are

Wat je ziet is wat je bent

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

Was het kleinvee bronstig geworden bij de
takken, dan wierp het gestreepte, gespikkelde
en gevlekte jongen. (Genesis 30:39)

Jacob engaged in a little 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 solidcolored livestock saw the sticks while pregnant, they
would give birth to striped, spotted, speckled young.
It seemed to work. Jacob became exceedingly
prosperous.
From our modern perspective, this incident sounds
dubious, but there is a lesson to be learned here.
That which we place before our eyes impacts the
inner person. 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 patterned after the things
we have been placing before our eyes.
For example, a person who watches television
regularly 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).

Jacob waagde zich aan een klein experiment van
genetische manipulatie. Hij pelde stokken om gevlekte,
gestreepte en gestippelde patronen bij hen te krijgen en
plaatste die stokken tijdens de paringstijd bij de watertroggen. Het werd algemeen aangenomen dat een heldere indruk tijdens de zwangerschap of bevruchting een
merkteken bij het embryo zou achterlaten. Als de egaal
gekleurde veestapel de stokken zag terwijl ze drachtig
waren zou die gestreepte, gevlekte en gespikkelde jongen
baren. Het leek te werken. Jacob werd buitengewoon
welvarend.
Vanuit ons moderne perspectief klinkt dit incident
merkwaardig, maar er is een les die hieruit kan geleerd
worden. Wat we voor onze ogen plaatsen heeft een
impact op ons innerlijk. Jacob geloofde dat schapen die
naar gestreepte takken keken, gestreepte jongen zouden
baren. Dat mag al dan niet het geval zijn, maar het is
zeker waar dat, wanneer we dingen zien die choquerend,
verstorend, immoreel, gewelddadig of pervers zijn, deze
beelden een schokeffect op ons nalaten. Soms baren we
als het ware later daden, handelingen en woorden, die
gekenmerkt zijn door de dingen waarnaar we gekeken
hebben. Bij voorbeeld, iemand die regelmatig televisie
kijkt kan niet anders dan de cultuur en de waarden die in
de televisie programma’s uitgedrukt worden, absorberen.
De beelden lijken een blijvend deel van zijn innerlijk
wezen te worden omdat ze in zijn brein geprent zijn. De
dialoog die hij hoort begint nieuwe spreekpatronen in zijn
geest te schrijven. Dit is waarom Koning David
verklaarde: “ik stel geen schandelijke dingen voor mijn
ogen; ik haat het gedrag der afvalligen, het zal mij niet
aankleven. Een verkeerd hart zal van mij wijken, ik wil
geen kwaad kennen.” (Psalm 101:3-4)
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