Joods Messiaanse Gemeente ''Beit Nitzachon''

Parasha:

 תולדת- Toledot – Generaties.
De rebelse zoon

Parashat Shevoea – wekelijkse Schriftlezing
Torah: Bereshiet 25:19 – 28:9
Haftarah: Malachi 1:1-2:7
B'rit HaGhadasha: Romeihiem 9:6-16
''Want er werd gezegd: "De oudere zal de bediende van de jongere zijn. Want er staat
geschreven: "Ik heb Ya'akov liefgehad maar Esav heb ik gehaat. Wat zullen we dan
zeggen? Dat Elohim onrechtvaardig is? Dat nooit! Zie, ook tegen Moshe zei hij: "Ik zal
genade betonen wie ik genade zal betonen en ik zal mededogen betonen wie ik mededogen
zal betonen." Het hangt daarom niet af van degene die het wenst, of binnen de grenzen
van iemand die streeft, maar het ligt in de handen van de genadevolle Elohim.
(Romeihiem 9:6-16)''
1. Inleiding

De Parasha van deze week schets een zuiver beeld van het onbevlekte karakter van onze
Elohim. Zijn waarheid staat ver boven die van ons. Hij kan rechtvaardige keuze maken
waar wij als mens niets van begrijpen. We moeten leren om door de ogen van Jah deze
wereld te bekijken zonder enkele belemmering van het wereldse. Vaak laten wij ons teveel
leiden door de gebeurtenissen om ons heen. Yeshua liet ons tijdens zijn leven op aarde
zien hoe wij ons kunnen beschermen tegen de belemmeringen van deze wereld: “In die
dagen gebeurde het dat Yeshuaʿ naar een berg vertrok om te bidden, waar hij de nacht in gebed tot
Elohiem doorbracht.” (Loeka 6:12). De Hebreeuwse term  התבודדותHitbodedut (zelf-

afzondering) is binnen het Judaisme een traditie geworden die voornamelijk door
orthodoxe joden wordt gepraktiseerd. Hierbij gaat het voornamelijk om persoonlijke tijd
met Elohim. Dit gaat volgens de leer van Hitbodedut enkel door je terug te trekken in de
natuur (daar je hart uit te storten) en je af te snijden van de wereld. Door een diepe
toewijding aan JHWH Elohim kunnen wij nee zeggen tegen deze wereld en de wil van
JHWH bereiken. Voordat Yeshua haMashiach werd opgepakt stortte hij zijn hart uit
(Hitbodedut) en zei: ''Mijn Vader! Als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbijgaan, maar
niet zoals ik wil maar zoals u wilt. (Mattay 26:39)'' Yeshua bereikte de wil van Vader toen hij
zich afzonderde van alle wereldse belemmeringen. Zijn angsten gaf hij aan Vader
waardoor hij als Lam van Elohim kon sterven. Hoe blijven wij rein in een wereld die
onrein is en ons bevlekt met strijd' beperking' verwarring en blokkades om de wil van de
Vader te kunnen doen?
2. Ja'akov en Esav
De parasha van deze week gaat dieper in op de geboorte van Ja'akov en Esav. Deze broers
hadden reeds in de baarmoeder strijd met elkaar en vochten daar reeds om hun
eerstgeboorterecht. De jongens groeide op en in vers 27 & 28 wordt er kort iets over hun
verteld, deze korte zinnen zeggen alles over het karakter van deze jongens: '' Toen de
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jongens opgegroeid waren, werd Esav een uitstekend jager, iemand die altijd buiten was, terwijl
Ja'akov een rustig man was, die het liefst bij de tenten bleef. Jitschak was zeer op Esav gesteld
want hij at graag wildbraad, maar Rivka hield meer van Ja'akov. (Bereshiet 25:27-28).

De oudste zoon was in de oude cultuur van Jisraeel verantwoordelijk voor het voortduren
van het geestelijke erfgoed. Dit erfgoed bestond uit de beloften die door Elohim gemaakt
waren aan de Vader van het gezin. Het dragen van deze verantwoordelijkheid was niet de
meest makkelijke verantwoordelijkheid, en het vroeg daarom een zuiver karakter (van de
oudste zoon).
Wie was Esav? Hij was een jager en een buitenmens zegt Bereshiet 25:27. Ook maakte hij
verkeerde keuze (op eigen kracht) om zijn vader te behagen (Bereshiet 28:6-9). Esav kende
JHWH niet en leefde buiten zijn wil. Hij trok zich terug voor in de natuur, maar richtte
zich daar niet op JHWH de Elohim. Daarintegen trok Ja'akov zich terug in de tent en was
graag alleen met JHWH. Het karakter van Esav was halsstarrig en rebels. Volgens de
Mishna Sanhedrin kon men pas een halsstarrige en rebelse zoon zijn (worden) als men
lichamelijk volledig volwassen was: '' Een halsstarrige en rebelse zoon – wanneer is hij een
halsstarrige en een rebelse zoon? Vanaf het moment dat hij twee haren produceert totdat er een
baard rondom groeit – laag maar niet hoog – de oude wijzen spraken een schone taal – zoals er
geschreven staat, 'Als een man een zoon krijgt (D'wariem 21:18), een zoon en geen dochter, een
zoon en geen man. De meerderheid accepteert, want hij heeft het toepassen van de geboden nog
niet bereikt. (Mishnah 1 Sanhedrin hst 7)'' De Mishna Sanhedrin geeft nog meer inzicht in de

definitie van een halsstarrige en rebelse zoon. In Mishna 2 Sanhedrin hst 7 staat er een
opsomming wanneer een halsstarrige zoon aansprakelijk is. De kern van deze opsomming
luid: '' Hij kan geen halsstarrige en rebelse zoon zijn totdat hij vlees eet of wijn drinkt, want er
staat geschreven, ' een veelvraat en een dronkaard (D'wariem 21:20). Zonder dit is er geen bewijs
voor de zaak, er is een indicatie want er staat geschreven: Verkeer niet met wie zich te buiten gaan
aan wijn en vlees (Misjlee 23:20)'' De Mishna 3 Sanhedrin leert in hst 7 dat een zoon

halsstarrig en rebels is als hij zijn vader of moeder besteelt. In hst 4 van Mishna Sanhedrin
wordt het moment van aanklagen uitééngezet . De Mishna verklaard dat beide ouders
moeten erkennen dat zij een halsstarrige en rebelse zoon hebben. Als één van de ouders
ontkent kan de zoon niet halsstarrig of rebels zijn. Beide ouders moeten erkennen dat hun
zoon een vervuiler van de samenleving is. Volgens de Mishna moeten de ouders hun zoon
eerst op de volgende manier waarschuwen:'' Ze waarschuwen hem in de aanwezigheid van
drie en zij gezellen hem. Als hij niet veranderd en zich onjuist gedraagt, wordt hij door drie en
twintig berecht. Hij wordt niet gestenigd tenzij de eerste drie (getuigen) aanwezig zijn. (Mishna 4
Sanhedrin hst 7)'' De Joodse wet onderwijst de kenmerken van een halsstarrige en rebelse

zoon. Esav bezat alle eigenschappen van een rebel, nochtans werdt er geen aanklacht over
hem ingediend want beide ouders erkende zijn rebellerende gedrag niet. Hier de
opsomming van Esav en de indicatie als halsstarrige en rebelse zoon:
a). Esav werdt behaard geboren een teken van legaliteit van een rebelse zoon (hij was een
rebel vanaf zijn geboorte).
b.) Esav hield van vlees (Jacht) en leidde een losbandig leven.
c.) Esav had beide ouders bestolen toen hij trouwde met kinderen van Jisjmaëel.
Het nageslacht zoals JHWH die wilde geven (vrouwen door Elohim aangewezen)
werd hiermee uitgesloten. Esav was geen drager van de geestelijke erfenis.
d.) Beide ouders (Jitschak en Rivka) erkenden hun zoon niet als rebel, hij ontving van zijn
vader nooit een waarschuwing. Rivka zag het rebelse gedrag van Esav en had Ja'akov
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om die reden meer lief.
In Gizajon (Openbaringen) 22: 15 staat er geschreven: '' Gelukkig zijn wie zijn geboden

behouden. Ze zullen gezag over de Boom van het Leven hebben en ze zullen de poorten van de stad
binnengaan. Want buiten zijn de hoereerders, moordenaars, aanbidders van afgoden, de onreinen,
tovenaars en alle zieners en wie onderworpen zijn aan de leugen.'' Als jij je niet omkeert van

halsstarrigheid en rebels gedrag kun je de boom des levens niet beërven. De plaats van die
persoon zal buiten de poorten zijn! Het stenigen van een rebellerende zoon gebeurde altijd
buiten de stadspoorten.
3. De rebellerende zoon
Het verhaal van de verloren zoon gaat ten diepste over de rebellerende zoon. Deze zoon
heeft alles maar verlaat zijn vader om niet de geestelijke erfenis van zijn Vader voort te
zetten. Wat zijn de kenmerken van rebellie bij de jongste zoon? (Loeka 15:11-32).
– Hij vraagt zijn erfenis (zijn vader leeft nog) en verlaat zijn vader – bestelen (-11-13)
– Hij verkwiste zijn leven door de erfenis te verspillen – liefhebbers van vlees en wijn (13)
Hoe vond de zoon de weg terug naar het huis van zijn Vader?
– Toen hij alles verspeeld had kwam het oordeel – hongersnood – (14)
– Hij veranderde het oordeel door Tesjoeva (terugkeer) naar zijn vader en hij werd in ere
hersteld – (24)
De rebellerende zoon krijgt een tweede kans omdat hij Tesjoeva doet en zijn zonden
beleid, OM DEZE REDEN MAG HIJ WEER BINNEN DE POORTEN LEVEN! : ''Zijn zoon
zei tegen hem: 'Vader, ik heb tegen de hemel en tegen u gezondigd en ben het daarom niet waard om
uw zoon genoemd te worden ! Maar zijn vader zei tegen zijn bedienden: 'Haal het beste gewaad,
kleed hem en doe een ring om zijn vinger en schoei hem met sandalen! Haal en slacht de
vetgemeste os. Laten we eten en ons verheugen,want mijn zoon die dood was, leeft. Hij was
verloren maar is teruggevonden!' En ze gingen zich verheugen.(Loeka 15:21-24)'' Er is altijd een

weg terug en JHWH geeft altijd een tweede kans. Een ieder die wegloopt van zijn
Geestelijke erfenis is dood! Een ieder die terugkeert naar zijn geestelijke erfenis die leeft!
Niemand is afgeschreven door Elohim' Hij verlangt ernaar dat er geen aanklacht meer
tegen ons is en we de  ָח ַסדchessed (Goedheid, vriendelijkheid) van Vader leren kennen.
Denk niet dat JHWH je afwijst hij wacht op jou komst, de rebellerende zoon moest
erkennen dat hij zijn vader niet kende, hij dacht:''Ik zal opstaan, naar mijn vader gaan en hem
zeggen: 'Vader, ik heb tegen de hemel en tegen u gezondigd! Daarom ben ik het niet waard om uw
zoon genoemd te worden, maak me zoals één van uw huurkrachten!' (Loeka 15:18-19)'' Hij dacht

dat hij een slaaf gemaakt zal worden en het niet waard was om zoon genoemd te worden.
Het tegendeel werd door vader bewezen........... Rav Shaoel was overtuigt van de chessed
van JHWH en hij wist dat hij een rechtvaardige was in de ogen van Elohim: ''Ik heb een
mooie wedstrijd gestreden en ik heb mijn loopbaan voltooid en ik heb mijn geloof behouden.
Vanaf nu is voor mij een kroon van rechtvaardigheid bewaard die mijn Heer mij zal vergoeden op
die dag wanneer hij de rechtvaardigen zal oordelen. Maar niet alleen mij maar ook degenen die
zijn openbaring hebben liefgehad. (Timonthiem alef 4:7-8)''
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Deze openbaring is de chessed die geopenbaard is door ''Yeshua haMashiach''. Hij is
degene die ons voor EEUWIG de weg naar Vader heeft geopenbaard:
''Daarom was het gerechtvaardigd dat hij in alle dingen zou worden als zijn broeders, zodat hij
genadevol zou zijn en een trouwe priester in de dingen van Elohim en dat hij een vrijstelling zou
zijn voor de zonden van het volk. (Ivriem 2:17)''
 – ּשבל ת לשלוםShabbat Shalom,
Rabbi Daniel Prins

