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Mike Clayton 

Torah Commentary 
Vayishlach (He Sent) 
Genesis 32:4-36:43 
Obadiah 1:1-21 
1 Corinthians 5:1-13 
Revelation 7:1-12 
  
False Gods 
  
Yaakov has almost completed his round trip journey 
which began some twenty years earlier. He had 
asked Elohim to guard over him and provide for him 
food and clothing. It looks like Elohim did 
exceedingly, abundantly above anything Yaakov 
could ask or think. He is now a very rich man with 
two wives, two concubines and eleven sons. He still 
has a couple of things which must be taken care of 
before his journey can be called complete. One of 
these is a meeting with his brother Esav. 
Last time Yaakov saw Esav, they were not on the best 
of terms. Deception or not, Yaakov had taken both the 
birthright and the blessing from his brother. Esav was 
at best a bit ticked off and was wanting to kill Yaakov. 
Splitting his family and herds into two groups seems a 
bit of a cowardly move. Did he not have faith that Yah 
was going to be with him? Had Yah not proven 
Himself in the previous twenty years? Maybe this 
would be a good time to pass on being judgmental 
toward Yaakov, that is until we get the beam called 
lack of faith out of our own eye. 
The meeting with Esav is probably more than a bit 
tense, but Yaakov once again is shown the power of 
trusting Elohim totally. 
There is one other issue Yaakov will have to deal 
with and it also has to do with total trust. It 
seems some of his household still had strange 
gods among them. Strange gods? Where did 
they get this idea? It seems the influence of 
Rachel and her desire to keep her father's false 
gods may have spread through at least a part of 
the camp. 
So what are these false gods all about anyway? 
Simply put, they are Plan B. A false god is something 
you keep with you just in case Plan A, YH VH does 
not come through for you. For Rachel, she had been 
holding onto these false gods since he left her 
father's home. What it tells us is she had never 
totally put her faith and trust in Yaakov or in his 

Torah Commentaar 
Vayishlach (Hij stuurde) 
Genesis 32:4-36:43 
Obadiah 1:1-21 
1 Korintiërs 5:1-13 
Openbaring 7:1-12 
  
Valse Goden 
  
Yaakov heeft zijn rondreis, die zo'n twintig jaar eerder 
begon, bijna voltooid. Hij had Elohim gevraagd om over 
hem te waken en voor hem voedsel en kleding te zorgen. 
Het lijkt erop dat Elohim het buitengewoon en 
overvloedig heeft gedaan boven alles wat Yakov kon 
vragen of bedenken. Hij is nu een zeer rijk man met twee 
vrouwen, twee bijvrouwen en elf zonen. Hij heeft nog 
steeds een paar dingen die moeten worden afgehandeld 
voordat zijn reis compleet kan worden genoemd. Eén 
daarvan is een ontmoeting met zijn broer Esav. 
De laatste keer dat Yakov Esav zag, waren ze niet in de 
beste omstandigheden. Bedrog of niet, Yakov had zowel 
het geboorterecht als de zegen van zijn broer afgenomen. 
Ezav was op zijn zachtst gezegd een beetje aangeslagen 
en wilde Yakov vermoorden. Het opsplitsen van zijn 
familie en kuddes in twee groepen lijkt een beetje een 
laffe zet. Had hij geen vertrouwen dat Yah bij hem zou 
zijn? Had Yah zich de afgelopen twintig jaar niet 
bewezen? Misschien zou dit een goed moment zijn om 
Yakov te beoordelen, totdat we de balk die gebrek aan 
geloof wordt genoemd uit ons eigen oog halen. 
De ontmoeting met Esav is waarschijnlijk meer dan een 
beetje gespannen, maar Yakov toont opnieuw de kracht 
van het volledig vertrouwen in Elohim. 
Er is nog een andere kwestie waar Yakov mee te maken 
zal krijgen en die ook te maken heeft met volledig 
vertrouwen. Het lijkt erop dat sommige van zijn 
huisgenoten nog steeds vreemde goden bij zich hebben. 
Vreemde goden? Hoe komen ze aan die gedachte? Het 
lijkt erop dat de invloed van Rachel en haar verlangen 
om de valse goden van haar vader te behouden zich in 
ieder geval over een deel van het kamp heeft verspreid. 
Dus waar gaat het eigenlijk om bij deze valse goden? 
Simpel gezegd zijn zij plan B. Een valse god is iets wat je 
bij je houdt voor het geval Plan A, YH VH voor jou niet 
lukt. Voor Rachel had ze zich aan deze valse goden 
gehecht sinds hij het huis van haar vader verliet. Wat 
het ons vertelt is dat ze nooit helemaal haar geloof en 
vertrouwen in Yakov of in zijn God had gesteld. Ze hield 
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God. She was holding onto Plan B, just in case.  
Now you and I may not have a bunch of little 
idols sitting around our house which we bow 
down to, but are we in the clear? Let's 
consider it. 
How about the couple who writes up a prenuptial 
agreement, just in case the marriage does not work 
out? How about the secret bank account or money in 
a drawer that no one knows about? Can we make 
false gods out of IRA's, retirement accounts, or health 
care insurance? Please do not get me wrong, I am not 
saying there is anything wrong with an IRA or 
insurance, but the question needs to be asked and 
asked regularly if these things are turning into idols. 
Do I even need to go into how entertainment, sports, 
materialism, and a whole gambit of modern wonders 
can become idols? 
The list could go on and on, but I am not hear to 
make lists to check off in December.  
The point of the matter is that Plan B can not 
enter into the full blessing of Yah. Only Plan A, 
total and complete trust in YH VH, can bring us 
into His full blessing. Is it possible that Rachel 
failed to give up her idols? Is this what brought on 
the death of her nurse and would end up costing 
her life as well? 
So the question you have been waiting for must 
be asked. What are we holding onto that is 
keeping us from the full blessing of Elohim in 
our lives? What do we hold onto which keeps 
His full blessing from flowing into the lives of 
our families? We all say we want His best for 
ourselves and for our family, but are we in the 
end stopping up the flow of those blessings 
because we will not bury our idols? 
If holding onto false gods was the reason for the 
deaths then the judgement upon Rachel was 
pretty severe. Elohim's plan was going to go forth 
with her or without her. His plan today will also 
go forth. Will He have to take such drastic 
measures with our lives or will we be the first to 
grab the shovel, dig the hole, and state we no 
longer need Plan B? Will we serve the God of 
Abraham, Isaac and Yakov, and trust that His Plan 
A is the only one needed? 

vast aan Plan B, voor het geval dat.  
Nu hebben jij en ik misschien geen stelletje kleine 
afgoden rond ons huis zitten waar we ons voor buigen, 
maar zijn we er vrij van? Laten we er eens over 
nadenken. 
Hoe zit het met het echtpaar dat een huwelijkscontract 
opstelt, voor het geval het huwelijk niet lukt? Hoe zit het 
met de geheime bankrekening of het geld in een la waar 
niemand iets van weet? Kunnen we van individuele  
pensioenrekeningen of ziektekostenverzekeringen valse 
goden maken? Begrijp me niet verkeerd, ik zeg niet dat 
er iets mis is met een pensioenrekening of verzekering, 
maar de vraag moet regelmatig worden gesteld of deze 
dingen in idolen veranderen. Moet ik er nog op in gaan 
hoe vermaak, sport, materialisme en een hele reeks 
moderne wonderen tot idolen kunnen uitgroeien? 
De lijst zou nog wel eens kunnen doorgaan, maar ik ben 
hier niet om lijsten op te stellen om in december af te 
checken.  
Het punt van de zaak is dat Plan B niet kan leiden tot de 
volledige zegen van Yah. Alleen Plan A, volledig en 
volledig vertrouwen in YH VH, kan ons in Zijn volledige 
zegen brengen. Is het mogelijk dat Rachel er niet in 
geslaagd is haar afgoden op te geven? Is dit de oorzaak 
van de dood van haar verzorgster en zou dit ook haar 
leven kosten? 
Dus de vraag waar je op gewacht hebt moet worden 
gesteld. Waar houden we ons aan vast dat dat ons er van 
weerhoudt om de volledige zegen van Elohim in ons leven 
te ontvangen? Waar houden we ons aan vast, zodat zijn 
volledige zegen niet in het leven van onze gezinnen kan 
binnendringen? We zeggen allemaal dat we het beste van 
Hem voor onszelf en ons gezin willen, maar uiteindelijk 
beletten we de stroom van die zegeningen omdat we 
onze afgoden niet willen begraven? 
Als het vasthouden aan valse goden de reden was voor 
de sterfgevallen, dan was het oordeel over Rachel 
behoorlijk streng. Elohim's plan zou met of zonder haar 
verder gaan. Zijn plan zal vandaag ook doorgaan. Zal Hij 
zulke drastische maatregelen met ons leven moeten 
nemen of zullen wij de eerste zijn om de schop te 
pakken, het gat te graven en te verklaren dat we Plan B 
niet langer nodig hebben? Zullen we de God van 
Abraham, Izaäk en Yakov dienen en erop vertrouwen 
dat Zijn Plan A het enige is dat nodig is? 

 

 


