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Mike Clayton 

Vayeshev (He Continued Living) 
Genesis 37:1-40:23 
Amos 2:6-3:8 
Acts 7:9-16 
 
The Making of a Family 
 
If you were allowed to have the title of “God for the 
Day,” and were given the task of planning an earthly 
family, just how would you go about that task? 
Maybe this is what your plan would look like: 
First, you find a man living in a pagan land 
whose wife was barren. You invite him to go to 
a land you are promising to him, but you don’t 
tell him where the land is, until after he 
commits to going. He and his barren wife go, 
and eventually at age 100, her being a young 
90, they have a child. You ask the guy to 
sacrifice his son to you, just to prove his 
devotion. 
After he passes the test, you have the man’s servant 
go back to a foreign land to find a wife for the son, 
but she is barren, also. For the sake of time, you 
don’t wait till they’re 100 or so, but rather, you have 
the husband pray for her. In answering his prayer, 
you give her twins, one of which (even from the 
womb), tries to kill the other. You plan to have one 
of the boys deceive the other, which sends the 
whole family into a near murder experience. It 
escalates to the point until the boy, who has a heart 
toward you, has to flee from his family for about 20 
years. 
During this time, he marries two women. From 
these two women and their handmaiden, you bring 
forth 12 sons and create the greatest comedy/soap 
opera ever written. 
Now, just to make this all even more 
interesting, you have the father showing 
favoritism, which puts the 12 boys in a 
continual struggle with each other. One would 
become a spoiled brat who tells his dreams of 
the whole family bowing to him. This scenario 
causes the favorite son’s brothers to seek to kill 
him. One of the boys steps in to save the 
favored son’s life, in order to make a profit by 
selling his brother into slavery. 
This is where you get creative. You send the 
brat son to a foreign land to learn a bit of 

Vayeshev (hij ging door met leven) 
Genesis 37: 1-40: 23 
Amos 2: 6-3: 8 
Handelingen 7: 9-16 
 
Het maken van een Familie 
 
Als je de titel 'God voor de dag' mocht krijgen en de 
taak kreeg om een aards gezin te plannen, hoe zou je 
dat dan aanpakken? 
Misschien zal uw plan er zo uitzien: 
Eerst zie je een man die in een heidens land woont 
waarvan de vrouw onvruchtbaar was. Je nodigt hem uit 
om naar een land te gaan waar dat je hem belooft, 
maar je vertelt hem niet waar het land is, tot nadat hij 
zich heeft verplicht om te gaan. Hij en zijn onvruchtbare 
vrouw gaan, en uiteindelijk op z’n 100ste, als zij amper 
negentig is, hebben ze een kind. Je vraagt de man om 
zijn zoon aan je te offeren, gewoon om zijn toewijding 
te bewijzen. 
Nadat hij de test heeft doorstaan, laat je de dienaar van 
die man terug te keren naar een vreemd land om een 
vrouw voor de zoon te vinden, maar ook zij is onvrucht-
baar. Omwille van de tijd wacht je niet tot ze 100 of zo 
zijn, maar je laat de man voor haar bidden. In het be-
antwoorden van zijn gebed, geef je haar een tweeling, 
waarvan een (zelfs vanuit de baarmoeder), de andere 
probeert te doden. Je plant om een van de jongens de 
andere te laten bedriegen, waardoor het hele gezin een 
bijna-moord ervaring beleeft. Het escaleert tot het punt 
dat de jongen, die een hart voor jou heeft, voor zo’n 20 
jaar van zijn familie moet vluchten. 
Gedurende deze tijd trouwt hij met twee vrouwen. Van 
deze twee vrouwen en hun dienaressen, breng je 12 
zonen voort en creëer je de grootste komische/soap-
opera ooit geschreven. 
Nu, om dit allemaal nog interessanter te maken, laat 
je de vader aan vriendjespolitiek doen, wat de 12 
jongens in een voortdurende strijd met elkaar brengt. 
Een zou een verwend nest worden; die vertelt zijn 
dromen dat de hele familie voor hem buigt. Dit 
scenario zorgt er voor dat de broers van de favoriete 
zoon hem proberen te vermoorden. Een van de 
jongens treedt op om het leven van de bevoorrechte 
zoon te redden, met de bedoeling winst te maken 
door zijn broer als slaaf te verkopen. 
Dit is waar je creatief wordt. Je stuurt de snotaap naar 
een vreemd land om een beetje nederigheid te leren. 
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humility. To teach this lesson, you cater to his 
ego by making him a great man in the country. 
You then pull the rug of pride out from under 
him by framing him with someone else’s wife, 
which lands him in a prison cell to contemplate 
his life. 
While in prison, you give him just enough favor 
to keep him comfortable, then bring him back 
to the subject of dreams by meeting a couple 
of men he thought would be his immediate 
ticket to freedom. Instead, he gets to spend 
more time alone considering the true purpose 
of dreams. 
 
Now for the test. Please answer the following 
multiple-choice question: 
A. This is exactly the way I would have planned this 
out to begin and build a family. I did not see any 
surprises here. 
B. To quote Brad Scott, “God is smarter than I am!” 
 
If you answered “A,” you can stop reading now. You 
have life all figured out and, move over Joseph, you 
are in line to take over as the most arrogant brat 
who ever lived on planet earth. 
If you answered “B,” there is still hope for you 
as you have come to the place in life of 
understanding His ways are not our ways, and 
His thoughts are much more wondrous than we 
could ever consider. 
 
So, what is the point? Good question. 
In the above summary between Abram and part of 
Joseph’s life, we see just how incredible the plans of 
Yah really are. We see the twists and turns of a 
storyline more fascinating than any mystery novel 
ever written. We see Him working through His 
creation in ways too marvelous for us to 
comprehend, much less for us to figure out in 
advance. So with this thought, what makes people 
think they are going to figure out how everything 
ends? Of course, today we have the whole Book. 
We are able to read the beginning and the end. We 
have the prophets and greater understanding 
gained from our vast references. 
Really? 
Truth is, there was a time in my life when I 
thought I had it all figured out (just like many of 
you did). We knew what each trumpet and bowl 
stood for. We had the beast of Daniel all figured 
out right down to his belly button, but then 
HaShem threw us curve balls in history and all our 

Om deze les te leren, richt jij je op zijn ego door hem 
een groot man in het land te maken. Je trekt dan de 
rode loper van onder hem weg door hem op te zadelen 
met de vrouw van iemand anders, die hem in een 
gevangeniscel doet belanden om over zijn leven na te 
denken. 
Terwijl je in de gevangenis zit, geef je hem net genoeg 
gunsten om hem op z’n gemak te houden en breng je 
hem terug bij het onderwerp dromen via een paar man-
nen waarvan hij dacht dat het zijn directe toegangs-
bewijs tot vrijheid zou zijn. In plaats daarvan kan hij 
meer tijd om alleen door te brengen, rekening houdend 
met het ware doel van dromen. 
 
Nu even als test. Beantwoord alstublieft de volgende 
meerkeuzevraag: 
A. Dit is precies zoals ik dit zou gepland hebben om een 
gezin beginnen te stichten. Ik heb hier niets verrassinds 
gezien. 
B. Om Brad Scott te citeren: "God is slimmer dan ik!" 
 
Als u 'A' heeft geantwoord, kunt u nu stoppen met 
lezen. Je hebt het leven helemaal uitgedacht en, als het 
over Jozef gaat, sta je in de rij om de meest arrogante 
snotneus te gaan worden die ooit op aarde leefde. 
Als je 'B' hebt geantwoord, is er nog steeds hoop voor 
je, omdat je tot de plek in het leven bent gekomen om 
te begrijpen dat Zijn wegen niet onze wegen zijn en dat 
Zijn gedachten veel wonderbaarlijker zijn dan we ooit 
zouden kunnen bedenken. 
 
Dus, wat is het punt? Goede vraag. 
In de bovenstaande samenvatting tussen Abram en een 
deel van Jozefs leven, zien we hoe ongelooflijk de 
plannen van Yah werkelijk zijn. We zien de bochten en 
kronkels van een verhaallijn die meer boeit dan welke 
andere roman ooit. We zien Hem werken doorheen Zijn 
schepping op manieren die ons te wonderbaarlijk zijn 
om te bevatten, laat staan dat we dat van tevoren 
zouden bedenken. Daarbij deze gedachte: waarom 
denken mensen dat ze gaan uitzoeken hoe alles 
eindigt? Natuurlijk hebben we vandaag het hele Boek. 
We kunnen het begin en het einde lezen. We hebben 
de profeten en meer begrip verkregen door onze 
uitgebreide referenties. 
Oh ja? 
De waarheid is dat er een tijd in mijn leven was toen ik 
dacht dat ik het allemaal wist (net als velen van jullie 
deden). We wisten waar elke trompet en schaal (van 
Openbaring) voor stonden. We hadden het beest van 
Daniel helemaal uitgerekend tot aan zijn navel, maar 
toen gooide HaShem kromme ballen naar ons in de 
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puzzle pieces no longer fit. 
Now please understand what I am about to say. 
I am not saying we do not study the prophecies 
we have been given. But what if instead of 
using them to “figure out the future,” we used 
them to guide and enhance our daily walk? 
What if we began to use prophecy, not to show 
others how smart we are, but rather how 
wonderful He is? 
Jacob is actually a good role model for us in this 
area. In Gen 37:11, we read his response to one of 
Joseph’s dreams. While the brothers hated Joseph 
for the dream, Jacob “kept the matter in mind.” In 
Hebrew it states he “Shamar HaDavar.” This can be 
translated to mean he observed a fragment of 
prophecy and hid it in his heart. You may remember 
a young Hebrew girl named Miriam who did the 
same thing around 2000 years ago. 
Each person we read about in Scripture plays a 
great role in building a family for HaShem. I 
imagine that whenever they get a chance to read 
the book, which was their life, they are going to 
be very surprised at how their lives were 
interwoven into the puzzle called Israel’s story. I 
am sure the same surprise will be in store for 
each of us as we will one day be amazed at how 
seemingly insignificant events of our lives were 
also filled with great meaning. So maybe it would 
be best for us if, instead of always focusing on the 
puzzle, we focused on living out our puzzle piece. 
 
 
 
 

geschiedenis en al onze puzzelstukjes pasten niet meer. 
Nu, begrijp alsjeblieft wat ik ga zeggen. Ik zeg niet dat 
we de profetieën die ons zijn gegeven niet bestuderen. 
Maar wat als we, in plaats van ze te gebruiken om “de 
toekomst te achterhalen”, ze zouden hebben gebruikt 
om onze dagelijkse wandel te leiden en te verbeteren? 
Wat als we profetie gingen gebruiken, niet om 
anderen te laten zien hoe slim we zijn, maar hoe 
wonderbaarlijk Hij is? 
Jacob is hierin eigenlijk een goed voorbeeld voor ons. In 
Gen 37:11 lezen we zijn reactie op een van Jozefs 
dromen. Terwijl de broers Jozef voor de droom haatten, 
hield Jakob “de kwestie in gedachten”. Het Hebreeuws 
vermeldt dat hij “Shamar HaDavar”. Dit kan worden 
vertaald als een fragment van profetie dat hij in zijn hart 
verborgen hield. Je herinnert je misschien een jong 
Hebreeuws meisje genaamd Miriam die ongeveer 2000 
jaar geleden hetzelfde deed. 
Elkeen waarover we in de Bijbel lezen, speelt een grote 
rol bij het bouwen van een gezin voor Hashem. Ik stel 
me voor dat wanneer ze de kans krijgen om het boek te 
lezen over wat hun leven was, ze erg verrast zullen zijn 
over hoe hun leven verweven was met de puzzel die 
Israël’s verhaal heet. Ik ben er zeker van dat dezelfde 
verrassing ieder van ons wacht, want we zullen ons op 
een dag verbazen over hoe schijnbaar onbelangrijke 
gebeurtenissen in ons leven ook grote betekenis 
hadden. Dus is het misschien het beste voor ons als we 
ons concentreren op het uitleven van óns puzzelstukje 
in plaats van ons altijd op de puzzel te concentreren. 
 
 
 
 

 

 


