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VAJESJEV ( en hij vestigde zich) – Beresjiet 37:1-40:23 

 

De Parasja begrijpen 
Beresjiet (Genesis) 37:1-40:23) 
 

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 

Genesis 37:1-40:23 begrijpen 
 

Op weg naar een slecht begin 

 

Lees Genesis 37:1. Op dit moment zouden we verwachten dat alles goed gaat met Jacob en zijn 

familie. Jacob is terug in het land. Hij heeft twaalf zonen, en de hele familie is bij elkaar. De zonen 

van Jacob hoefden nu alleen maar vrouwen te vinden en een heleboel kinderen krijgen om dit volk-

gedoe tot zijn te brengen, toch? 

 

Lees Genesis 37:2. Het woord dat in de meeste Nederlandse bijbels is vertaald met afstammelingen is 

in de Rol van Choemasj vertaald als kronieken. Het is een vertaling van het Hebreeuwse woord 

Toldot. Dit woord kan kronieken, geschiedenis of nakomelingen betekenen. Dus welke moeten we 

gebruiken? Het verhaal helpt ons om te begrijpen hoe we het moeten vertalen. 

 

Lees Genesis 36:1. De Rol van Choemasj vertaalt het als volgt: “En dit zijn de afstammelingen van 

Ezau….” Dat is een correcte vertaling, omdat de Torah daarna zijn daadwerkelijke afstammelingen 

opsomt. 

 

Na Genesis 37:2 volgt echter geen lijst met afstammelingen. Er wordt een historische gebeurtenis 

verteld! Dat wil zeggen dat we op het punt staan om getuige te zijn van een geschiedenis (niet van een 

lijst afstammelingen) van Jacob! Het blijkt een kleine verwijzing te zijn naar een diepere betekenis in 

dit verhaal dat hier begint en pas in Genesis 50 ten einde komt. Weet je nog dat Jacob/Israël de naam 

is van het hele volk? Probeer aan Jacob te denken als het hele volk in plaats van slechts één man, dan 

zullen we ontdekken dat Genesis 37:2 ons iets vertelt: het verhaal dat nu komt, is niet slechts een 

verhaal over de geschiedenis van de man Jacob. Maar het is ook de geschiedenis van het hele volk 

Israël over vele duizenden jaren! De verhalen uit de Torah zijn profetische schaduwen van 

toekomstige gebeurtenissen die zullen gebeuren in de levens van de afstammelingen (kinderen) van de 

Aartsvaders en Aartsmoeders. Dit is de eerste hint (Remez) dat de verhalen die hierna komen van 

profetische aard zijn. 

 

Lees Genesis 37:2 nog eens. Let op de beschrijving van Jozef en zijn broers. In de Rol van Choemasj 

staat: “….Jozef, was zeventien jaar, en hij was een herder samen met zijn broers bij de kudde…” 

 

Wellicht staat er in jouw Nederlandse vertaling niet eens specifiek bij dat Jozef een herder was, ook al 

staat er in het hebreeuws letterlijk: ‘Jozef was een herder (daarbij wordt het hebreeuwse woord voor 

herder gebruikt) 

Waarom is dat belangrijk? Weet je nog dat we hebben gezien dat de Torah dingen vertelt over het 

karakter van een persoon in relatie tot hun beroep? Daarom staat er dat de onrechtvaardigen van de 

aarde/ het veld zijn (Kain, Ezau, etc) De Torah wil daarmee hun aardse, vleselijke natuur aantonen. De 

rechtvaardigen worden neergezet als herders en vreemdelingen (Abraham, Izaak, Jacob, Jozef, Mozes, 
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David, Jesjoea, etc) De Torah wijst er hiermee alvast op (Remez) dat Jozef een bepaalde mate van 

rechtvaardigheid heeft. 

 

Vertelt het feit dat Jozef met de zonen van Bilha en Zilpa was ons iets over de familie betrekkingen? 

 

JA  NEE Het laat ons zien dat er _______________________ was binnen de familie. 

 

Als je bedenkt dat Bilha en Zilpa dienstmeisjes van Jacob waren, dan lijkt Genesis 37:2 ons te 

vertellen dat de relatie tussen Jozef en de zonen van Lea al helemaal gebroken was. Jozef trok tenslotte 

alleen met de zonen van Bilha en Zilpa op, niet met de zonen van Lea. 

 

De relaties tussen Jozef en de zonen van Bilha en Zilpa waren nou ook niet bepaald geweldig. Met 

andere woorden, de Torah heeft ons er al op willen wijzen dat de kern van het volk dat werd 

gekenmerkt door rechtvaardigheid en recht als een aantal tekortkomingen had… 

 

Lees Genesis 37:3-4. Denk jij dat de speciale aandacht die Jacob aan Jozef gaf zou kunnen 

hebben bijgedragen aan de ruzie? 

 

JA   NEE De zonen van Leah, Bilha en Zilpa houden niet van ______________________. 

 

Op basis van Genesis 37:3-4, welk woord beschrijft de relatie tussen de broers dan het beste? 

 

HAAT LIEFDE GELUKKIG 
 

Zoals we kunnen zien, kunnen ze niet alleen geen aardige dingen tegen elkaar zeggen, maar haten ze 

elkaar zelfs. 

 

De mantel, een ketonet passiem, was een speciale jas met lange mouwen of een kleed dat werd 

gedragen door koningen – Zie 2 Samuel 13:18. 

 

Op basis van Genesis 37, welk woord beschrijft de relatie tussen Jacob en Jozef het beste? 

 

Het belangrijkste woord, dat in dit vers twee keer wordt genoemd is,  liefde  haat 

 
Kan jij een thematische verbinding bedenken met een ander Bijbelgedeelte over de bijzondere relatie 

tussen een andere Aartsvader en zijn zoon? (Zie Genesis 22:1-3) 

 

Abraham met Izaäk Abraham met Ismaël Jacob met Ezau 
 

Lees Genesis 37:5-8. Welk woord beschrijft volgens deze verzen het beste de relatie tussen de 

broers? (Hint: het wordt twee keer gebruikt in deze paar verzen) 

 

Haat Liefde Verbonden 
 

Lees Genesis 37:9-11. Probeer je te verplaatsen in Jozefs schoenen. Denk je dat hij volkomen 

naief was toen hij over zijn dromen vertelde? 

 

Ja  Nee Kun jij een klein beetje trots ontdekken in hem? Hij weet al dat zijn broers hem haten. 

Dan is dit niet erg slim om te zeggen (ik ga over jou heersen) tegen mensen die je haten, tenzij je ze 

tegen je in het harnas wilt jagen. 
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Welke nieuwe woord beschrijft de relatie tussen de broers? 

 

Jaloezie Vriendelijkheid Vredig 
 

Het gevolg van de ruzie is dat Jozef door zijn broers is afgewezen. 

 

Waardoor werd de haat van Jozefs broers ogenschijnlijk verder aangewakkerd? 

 

De __________________ van Jozef. 

 

Weet je nog dat er in de Bijbel staat dat ze hem nog meer gingen haten vanwege de dromen? De 

dromen lijken echter ook profetisch te zijn (over de toekomst). Met andere woorden, de dromen lijken 

profetische voorspellingen te zijn dat Jozef een heerser zou worden en zijn broers hem zouden dienen. 

 

Welk algemene thema zou je deze elf verzen geven? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

De Torah heeft hiermee een mooi beeld geschetst van de familieruzie door herhaaldelijk het woord 

haat te gebruiken. Ik zou het als volgt omschrijven, Onenigheid en Chaos in de Ontluikende Natie. 

Wat heb jij gezegd? 

 

Denk jij dat het volk van rechtvaardigheid en recht zal bloeien in een dergelijke omgeving? Ik denk 

van niet. In feite zou ik zeggen dat het onmogelijk is. Zoals ik al eerder zei moet de familie alleen 

maar kinderen hebben en groeien om uiteindelijk een volk te worden. In plaats daarvan laat de Torah 

ons een plaatje zien van verdeeldheid, ruzie, jaloezie en haat. Die woorden beschrijven de ontluikende 

natie het best. Het is werkelijk een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, gedoemd tot mislukking. Weet 

je nog, dat de Heilige zal klaarkomen met zonde? Daarom moeten we erop vertrouwen dat de Heilige 

klaar komt met deze kwesties van verdeeldheid, ruzie, jaloezie en haat. 
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JACOB JOZEF 

HAAT NATIE 

RECHT PUT 

MANTEL HERDER 

SCHAPEN DROMEN 

KARAVAAN ZILVERSTUKKEN 

ISMAELIETEN EGYPTE 

BLOED POTIFAR 

 

A E D N R E J N T J N Y A E  

A S T E T U A Z T U P R N A  

N C C M O S C I A J X E W T  

N H I O C L O L J M E Y N T  

T A M R N S B V P O O A M B  

D P A D A K R E O L T N O P  

E E N V B F U R F I O N S Z  

I N T S A F I S E E E A E D  

K E E R Z R H T Z M V G I I  

E D L W N E A U O F Y A M T  

R C O I R N A K J P Z X D L  

H E U D S H T K T D H J F F  

P N E T E I L E A M S I T S  

S R B R E S N N W G A I A A 


