VAYERA (en Hij verscheen) – Beresjiet 18:1-22:24
De Parasja begrijpen
Beresjiet (Genesis) 18:1-19:38)
We zullen leren hoe we
1) Het hoofdthema (onderwerp) van een Parasja (wekelijkse Torah-lezing) kunnen begrijpen.
2) Thematische verbindingen kunnen leggen met de Parasja (Bijbelstudies verbonden door
een gezamenlijk thema (onderwerp))
3) De Parasja beter kunnen begrijpen door thematische verbindingen te leggen met andere
Bijbelgedeelten

Een moeilijke Parasja begrijpen
We leren dat de Schriften werden geschreven met paragraaf-achtige onderverdelingen Parsjiot (Parasja
is het enkelvoud). Elke Parasja bevat zijn eigen unieke thema. Daarom zijn ze er ook, omdat ze een
volledige gedachte laten zien. Ik weet zeker dat het je inmiddels wel is opgevallen dat sommige
Parsjiot erg kort zijn (soms maar een vers), en andere zij erg lang. In de les van deze week gaan we de
Parasja Stoemah bestuderen, die we vinden in Beresjiet 18:1-19:38. We gaan deze Parasja bekijken
vanwege:
1) De lengte en
2) Het feit dat er twee afzonderlijk verhalen in staan die geen verband met elkaar hebben
A. Laten we om te beginnen Genesis 18:1-19:38 gaan lezen. Zie je dat er in dit verhaal niet in
meerdere parasja’s is onderverdeeld? Dat laat ons zien dat elk gedeelte van deze Parasja een uniek
thema heeft.
B. Hoeveel verhalen of onderwerpen lijken er op het eerste gezicht in deze parasja te staan?
(omcirkel het juiste antwoord)
2
4
6
8
Er lijken twee verschillende verhalen in te staan

Als je de verhalen voor de eerste keer leest, dacht je toen dat er een verband bestond tussen het
verhaal van de belofte van een zoon voor Abram en Sarai en het verhaal van de vernietiging van
Sodom en Gomorra? (omcirkel het juiste antwoord)
Ja

Nee

ja

C. Ook al lijkt het erop dat het twee verschillende verhalen zijn, waarom is het dan belangrijk
dat ze in dezelfde parasja staan? (omcirkel het juiste antwoord)
Dat de twee verhalen samen in één parasja staan
leert ons erover na te denken dat er een
gemeenschappelijk thema is die de twee verhalen
met elkaar verbindt.

Dat de twee verhalen samen in één parasja staan
helpt ons om in een week meerdere dingen te
leren.

Leert ons om erover na te denken dat er een gemeenschappelijk thema is die de twee verhalen met elkaar verbindt.
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Op dit punt is het nuttig om een thematische analyse toe te passen. Je moet je realiseren dat elke
parasja een uniek thema bevat. Dat feit doet ons beseffen dat deze twee verhalen absoluut met elkaar
in verband staan en deel uitmaken van een gemeenschappelijk thema.
II. Ook al lijkt er totaal geen verband te bestaan tussen deze twee verhalen, toch zullen we iets
moeten vinden waardoor ze wel met elkaar te maken hebben.
A. Kun jij een gemeenschappelijk thema, woorden of onderwerp (thematische verbinding)
vinden in deze verhalen? Vul de lege velden in om de verbinding te ontdekken.
Hij sloeg zijn ogen op, en keek, en zie, er stonden drie _____________voor hem. Genesis 18:2
Toen keerden die _______________ vandaar om en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog
staan voor het aangezicht van de HEERE. Genesis 18:22
Juist. De mannen spelen in beide verhalen de hoofdrol.
B. Laten we gaan kijken hoe dit gemeenschappelijke thema de verhalen met elkaar verbindt.
Verbindt de juiste thema’s door middel van een lijn.
Ze kondigen de belofte van een zoon aan

Ze brengen oordeel over Sodom en redden Lot

Ze zijn boodschappers van de dood

Ze zijn boodschappers van leven/zegen

Ze kondigen de belofte van een zoon aan en ze zijn boodschappers van leven en zegen.
Ze brengen oordeel over Sodom en redden Lot en ze zijn boodschappers van de dood.

In beide verhalen, worden degenen (Abraham en Lot) die gastvrij zijn voor die mannen gezegend met
een vorm van leven, en degenen die vijandig zijn (de mensen van Sodom en Gomorra) krijgen dood.
C. Laten we nu gaan kijken of er verzen zijn die deze twee verhalen met elkaar verbinden. Met
andere woorden, zijn er tekstuele verbindingen tussen de twee verhalen? Lees Genesis 18:18-19
D. Welke reden geeft Adonai voor het besluit om Abraham te vertellen wat Hij van plan is te
doen? Vul de lege velden hieronder aan.
Immers, Abraham zal zeker tot een groot en machtig ___________ worden, en alle volken van de
aarde zullen in hem ___________ worden. Want Ik heb hem uitgekozen, opdat hij aan zijn kinderen
en zijn _________________ bevel zou geven om de weg van de HEERE in acht te nemen, door
______________________ en ___________te doen, opdat de HEERE over Abraham zal brengen wat
Hij over hem gesproken heeft. Genesis 18:18-19
Zie je wat er gebeurt met deze verzen! Dit is de verbinding waar we naar op zoek waren! Zie jij hoe de
Torah het oordeel over Sodom thematisch verbindt met de belofte van een zoon? Kijk maar…
Het belang van de belofte van een zoon is dat hij de eerste stap zal zijn in het tot stand brengen van
een volk! Dus als Adonai zegt, “Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden” dan
verbindt Hij de belofte van de geboorte van Izaäk (de manier waarop het volk tot stand zal komen) aan
de vernietiging van Sodom en Gomorra.
E. Waarom maakt de Torah deze thematische verbinding? Zodat wij DUIDELIJK zullen zien dat
deze twee verhalen met elkaar in verband staan. Vergeet niet dat Adonai een groot volk gaat maken uit
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de nakomelingen van Abraham, zodat zijn toekomstige nakomelingen een zegen zullen zijn voor alle
volken op de wereld – Genesis 12:1-3.

F. Hoe zal het bijzondere volk van Adonai een zegen zijn voor de mensheid (zie 18:19)?
Omdat ze hun kinderen zullen leren om __________________ en ______________________ te doen.
Deze uitleg is gebaseerd op een Pasjat lezing van de tekst Dit is de letterlijke betekenis die we op dit
moment leren.
G. Voordat we verder gaan, moeten we niet vergeten wat we hebben geleerd. Vergeet niet dat de
dingen die volgens de verhalen gebeurden in de levens van de Aartsvaders een profetische schaduw
zijn van toekomstige gebeurtenissen in de levens van hun nakomelingen. We kunnen ervan uitgaan dat
deze episode met Abraham en de steden Sodom en Gomorra een profetische schaduw zal zijn van hoe
het toekomstige volk Israël zal omgaan met de volken van de wereld.
III. Om dit allemaal te vatten, moeten we gewoonweg begrijpen waarom Adonai probeert om
ons te laten zien dat het toekomstige volk dat uit zijn lendenen voortkomt iets van doen heeft
met de vernietiging van steden zoals Sodom en Gomorra.
A. Zet nu je thematische bril even op. Vanuit thematisch oogpunt; wat doet Abraham nadat
Adonai hem vertelde dat Hij Sodom en Gomorra zou gaan vernietigen? Omcirkel het juiste
antwoord.
Bemiddelen (ervoor bidden)

Adonai vertellen dat Hij van
gedachten moet veranderen

Hij deed niets

Juist. Hij bemiddelde. Zie je het?
B. Waarom vroeg Abraham aan Adonai om Sodom niet te vernietigen? Vul het juiste woord in
Vanwege de ________________________________ die er woonden.
We weten dat het de wil van Adonai is dat allen tot bekering komen, waarom zou Hij de stad
dan niet vernietigen vanwege de rechtvaardigen die erin wonen?
Hij wilde de stad niet vernietigingen vanwege de hoop dat de ______________________________
een positieve invloed zouden hebben op de _________________________________ zodat ze tesjoeva
(berouw/bekering) zouden doen.
IV. Laten we de thematische verbinding samenvatten tussen deze twee verhalen, die op het
eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben – de belofte van de geboorte van Izaäk en de
vernietiging van Sodom en Gomorra.
Adonai is van plan om Abraham tot een groot volk te maken. Dat volk is bestemd om een getuige te
zijn van de glorie van de ene en enige ware Elohim voor alle andere volken. Hun roeping is om een
licht te zijn voor de volken. Ze moeten een volk zijn dat rechtvaardigheid en recht doet – Genesis
18:18-19. Op die manier zullen ze een zegen zijn voor alle volken omdat ze hen ware gerechtigheid en
recht zullen laten zien, zodat die volken oprecht tesjoeva (bekering) kunnen doen en niet hoeven te
lijden onder het goddelijke oordeel (denk aan de zondvloed en de generatie van de Torenbouw van
Babel). Het is de bedoeling dat de andere volken zich zullen bekeren (tesjoeva) als gevolg van het
voorbeeld van rechtvaardigheid en recht dat in Israël wordt gevonden en hun bemiddeling ten behoeve
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van die volken (we leren daar later meer over). In feite bestrafte Jesaja Am Jisrael (Jesaja 26:18)
omdat het volk zijn missie niet had volbracht.
Wij waren zwanger, wij krompen ineen, maar het was als baarden wij wind: wij hebben het land geen
heil gebracht, wereldbewoners zijn niet geboren (Jesaja 26:18).
Om aan Avraham Avinoe (Abraham onze Vader) de diepte en het belang te laten zien van zijn
roeping, geeft Adonai Abraham de kans om te zien wat er zal gebeuren met de mensheid (het oordeel
over Sodom en Gomorra) zonder de positieve invloed van een volk dat bekend staat vanwege
rechtvaardigheid en recht. Dit waargebeurde voorbeeld zal Abraham bemoedigen om zich te houden
aan zijn deel van zijn roeping om een vader te zijn voor een dergelijk volk. Deze uitleg helpt ons om te
begrijpen hoe deze twee verhalen met elkaar in verband staan. Het is een thematisch begrip van deze
Parasja. Deze les heeft ons geleerd om te overwegen dat deze twee verhalen, die op het eerste gezicht
niets met elkaar te maken hebben, in feite twee delen zijn van een gemeenschappelijke boodschap die
de Heilige aan ons probeert te openbaren.
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