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VAJETZE ( en hij ging) – Beresjiet 28:10-32:3 

 

De Parasja begrijpen 
Beresjiet (Genesis) 28:10-32:3) 
 

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 Lange Parasja! 
 
Dit is een prachtige Parasja! Hij staat boordevol informatie! Laten we allereerst opmerken dat de 

Parasja in Genesis 28:10 begint en helemaal doorloopt tot Genesis 32:3! Als je al even met ons 

studeert, dan weet je dat dat niet zomaar is. Wat betekenen al de gebeurtenissen in deze ene Parasja? 

 

Alle gebeurtenissen in deze Parasja dragen bij aan EEN primair t__________ 

 

Inderdaad. Hoewel er in dit verhaal veel andere dingen gebeuren, weten we dat ze allemaal in een 

Parasja staan omdat ze allemaal deel uitmaken van een overkoepelend thema. Laten we opzoeken welk 

thema dat is. We gaan allereerst een algemene samenvatting maken van de gebeurtenissen. 

 

Genesis 28:10-22 Jacobs L_____________ 

Genesis 29:1-12 Jacob ontmoet R_________ bij de W_____________ 

Genesis 29:13-35 Jacob trouwt met L_________ en R___________ 

Genesis 30:1-24 De R____________ tussen Rachel en Lea 

Genesis 30:25-43 De V________________ van Jacob 

Genesis 31:1-21 Jacob vlucht van L______________ 

Genesis 31:22-42 C___________________ tussen Jacob en Laban 

Genesis 31:43-32:3 V______________ tussen Jacob en Laban. 

Laten we nu een thematisch experiment uitvoeren. Lees Genesis 28:10-22 en Genesis 31:45-32:3 

en vergelijk ze met elkaar en zet ze tegenover elkaar. Zie jij een thematische connectie tussen 

deze twee gedeelten? 

 

__________ . In beide gedeelten wordt gesproken over het oprichten van een ___________ als een 

herinneringsteken en in beide gedeelten wordt gesproken over het bezoek van een E___________. 

 

Hmm, dat is interessant. Wat zijn de eerste en laatste gebeurtenis in deze Parasja? 

 

Tijdens de eerste gebeurtenis (Genesis 28:10-12) komen engelen bij Jacob _________________ en in 

de laatste gebeurtenis (Genesis 32:1-3) komen er ook engelen _________________bij Jacob! 

 

Dat is toch wel erg bijzonder, he? Denk nu eens diep na. Zonder verder te lezen, wat denk je dat er 

hier aan de hand is? Misschien denk je: ‘Er zou wel eens een chiastische structuur kunnen zitten in 

deze Parasja’ dan heb je het goed! Elke keer als je twee gelijk gebeurtenissen ziet die aan het begin en 

aan het einde van een tekstgedeelte staan, dan kan je er vanuit gaan dat er een chiastische structuur is. 
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Een chiastische structuur is een patroon dat er als volgt uitziet, een verhaal dat in twee helften is 

verdeeld. De thema’s van de eerste helft van de tekst worden in de tweede helft van de tekst herhaald, 

in omgekeerde volgorde. Dus de eerste en de tweede helft wijzen allebei naar het belangrijkste 

gedeelte van het verhaal, de centrale as, het middelpunt. Er zijn waarschijnlijk wel honderd dergelijke 

structuren in de Tenach! Het is een literaire vorm die de Heilige heeft ontwikkeld om ons te helpen 

begrijpen welke thema’s er in Zijn Eeuwige Woord staan. Laten we de chiastische structuur hier onder 

gaan invullen.  

 

Lees Genesis 28:10-12. Welke verzen zijn thematisch verbonden met dit gedeelte? 

 

Genesis 31:45-32:3. Ze zijn als volgt met elkaar verbonden: 

 

In het eerste gedeelte, ____________Jacob het Beloofde Land op weg naar Charan. In het tweede 

gedeelte ___________________ hij uit Charan om terug te keren naar het Beloofde Land. 

 

In het eerste gedeelte zag Jacob ______________________ die opklimmen en afdalen op een ladder. 

In het tweede gedeelte, ontmoet Jacob ________________________. 

 

Lees Genesis 28:13-22. Welke verzen zijn thematisch verbonden met dit gedeelte? 

 

Genesis 31:43-32:3. Ze zijn als volgt met elkaar verbonden: 

 

In het eerste gedeelte wordt er gesproken over een _________________ tussen Jacob en de Heilige.  

In het tweede gedeelte wordt er gesproken over een ______________ tussen Jacob en Laban.  

In het eerste gedeelte richt Jacob een _______________ op als antwoord op de beloften van JHWH 

aan hem. In het tweede gedeelte, richt Jacob een ________________ op als antwoord op de beloften 

die Laban hem doet. 

 

Lees Genesis 29:1-35. Welke verzen zijn thematisch verbonden met dit gedeelte? 

Genesis 31:1-42. Ze zijn als volgt met elkaar verbonden: 

In het eerste gedeelte werkt Jacob ______________ jaar voor Rachel en Leah. 

In het tweede gedeelte herinnert Jacob aan zijn _____________ jaren van arbeid voor Rachel en Leah. 

In het eerste gedeelte is Jacob ____________________ zodat hij Rachel, die hij wilde, niet krijgt. 

In het tweede gedeelte wordt Laban _____________________ zodat hij zijn goden niet vindt bij 

Rachel, die ze had meegenomen. 

In het eerste gedeelte biedt Laban Jacob aan om hem te ________________ voor zijn werk. 

In het tweede gedeelte herinnert Jacob eraan dat Laban zijn _______________ heel vaak heeft 

veranderd. 

In het eerste gedeelte leken de zeven jaren dat Jacob moest werken voor Rachel erg _____________. 

In het tweede gedeelte noemt Jacob zijn zwoegen onder de hand van Laban erg ______________-. 
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Lees Genesis 30:1-21. Welke verzen zijn thematisch verbonden met dit gedeelte? 

Genesis 30:25-43. Ze zijn als volgt met elkaar verbonden: 

In het eerste gedeelte, realiseert Leah zich dat ze werd ___________________ met een kind omdat ze 

haar slavin aan Jacob gaf. In het tweede gedeelte, realiseerde Laban zich dat hij was ______________ 

vanwege Jacob. 

In het eerste gedeelte, gelooft Leah dat Jacob voor altijd bij haar zal __________________. In het 

tweede gedeelte wil Laban dat Jacob bij hem _____________________. 

In het eerste gedeelte ______________ Leah een kind vanwege de liefdesappelen die ze aan Rachel 

heeft betaald. In het tweede gedeelte, gebruikt Jacob takken om zijn kuddes meer ______________ te 

maken. 

In het eerste gedeelte ______________ Jacob het ene kind na het andere. In het tweede gedeelte 

_______________ de kudde van Jacob het ene kind na het andere. 

 

Lees Genesis 30:22-26. Deze verzen blijken de centrale as te zijn! Laten we de chiastische 

structuur die we ontdekt hebben gaan inkleuren!  
 

A) Genesis 28:10-12 – verbanning uit het Beloofde Land     kleur blauw 

B) Genesis 28:13-22 –gedenksteen als herinnering aan trouw van de Heilige   kleur groen 

C) Genesis 29:1-35 – Jacob werkt voor Rachel en Leah    kleur geel 

D) Genesis 30:1-21 – Jacob krijgt veel kinderen   kleur oranje 

E) Genesis 30:22-26 – De geboorte van Jozef   kleur rood 

D1) Genesis 30:25-43 – Jacobs kudde krijgt veel jongvee  kleur oranje 

C1) Genesis 31:1-42 – Jacob leidt onder Laban     kleur geel 

B1) Genesis 31:45-32:3 –gedenksteen als herinnering aan afspraak met Laban  kleur groen 

A1) Genesis 31:45-32:3 – Terugkeer naar het Beloofde Land     kleur blauw 

 

Prachtig he? Alleen de Heilige kan dit zo prachtig arrangeren. In feite zijn er binnen deze grote 

nog andere chiastische structuren! 

 

Nu de grote vraag. Wat is het enige thema dat alle verhalen in deze Parasja met elkaar 

verbindt? 

 

Het thema van _________ en ___________________. 

 

Dat klopt! Dat is de essentie van deze Parasja. Het begint met de verbanning uit Eretz Jisrael (het land 

Israël) en het eindigt met de terugkeer naar het land. Later zullen we zien waarom de geboorte van 

Jozef de centrale as is van het verhaal van verbanning en verlossing. Ik kan niet wachten! 


