Vayetze "En hij vertrok:"
Genesis 28:10–32:3
Hozea 12:12–14:10
Jozua 19-21
Gewoon In Geval
Men zegt dat de waarheid vaak veel vreemder is dan fictie . Dat gezegde is
nergens meer waar dan in het leven van Jacob. Het verslag van zijn leven
gedurende de jaren bij Laban, de huwelijken met Leah en Rachel en de
geboorte van de eerste kinderen is een verhaal dat niemand ooit had
kunnen bedenken!
De kronkels en bochten in het leven van deze man doen je soms in ongeloof
je hoofd schudden. Als we er een ogenblik bij stilstaan en bedenken dat
deze man een van de Patriarchen is en dat zijn zonen degenen zijn wiens
namen op de poorten van het Nieuwe Jeruzalem geschreven staan ….. wel,
laat ons zeggen dat het ons hoop geeft voor onze huidige levens.
Ja , dit is het verhaal van hen in wiens families wij geënt zijn. En wij vragen
ons af waarom wij er soms een beetje disfunctioneel uitzien. Het ziet
ernaar uit dat de appel hier niet ver van de boom viel!
In dit verslag heeft Jacob eindelijk genoeg van Mr.Neusring Laban en
beslist dat het hoog tijd is om met zijn familie terug te gaan naar het huis
dat hem beloofd was. Maar zal het verhaal van zijn terugkeer normaler zijn
dan zijn leven tot op dit punt? Natuurlijk niet!
Een ander gezegde dat deze week weer te pas komt is: “Liefde is blind.” Dit
is zeker waar in zijn relatie met zijn favoriete vrouw Rachel. Het is nu al
meer dan veertien jaar dat hij verliefd op haar is en in die veertien jaar is

hij blind gebleven voor een onderdeel van haar leven, waarover we in de
komende weken zullen lezen, iets dat hartzeer zou blijven veroorzaken in
het leven van Jacob en zijn familie. Wat was dit deel van Rachels leven? We
vinden het in Genesis 33:19 als Rachel de huishoudgoden van haar vader
Laban steelt.
Om deze daad te begrijpen moeten we verstaan waar het om ging bij deze
idolen. Ze waren niets meer dan beeldhouwwerken van valse goden die
Laban aanbad en waarvan hij zonder twijfel aan zijn familie had geleerd
dat ze zegen en een soort van “geluk” aan de familie brachten. Rachel had
gezien hoe haar vader vertrouwen in deze kleine afgoden stelde en had hem
verhalen horen vertellen die hen het krediet gaven voor al de zegens in zijn
leven. Rachel trapte erin en aanvaardde het allemaal als waarheid.
Dan komt Jacob opdagen en gedurende de jaren van zijn werk en zijn
huwelijk met Rachel verteld hij haar over deze “Nieuwe God,” de God van
zijn vader en zijn grootvader. Als de tijd komt om te vertrekken zit Rachel
een beetje in tweestrijd. Zal ze haar vader en zijn goden verzaken om haar
echtgenoot en zijn God te volgen? Wat als we aan de oppervlakte doen alsof
we de God van Jacob volgen, maar gewoon in geval hij niet aan de
verwachtingen zou voldoen, kunnen we toch iets hebben om op terug te
vallen? Nu, dat klinkt toch als een goed idee, is het niet?
Nu, hier ongeveer zouden we allemaal naar het computer screen moeten
zitten staren en onszelf zeer ernstig de vraag stellen hoeveel van Rachels
houding er in ons huidige leven is? Ja “ OUCH “ is het zeer gepaste woord
om hier te gebruiken!!!
Doorheen de jaren dat ik Torah heb beoefend, heb ik een menigte van
mensen zien komen en gaan. Zo velen zijn gekomen met een houding van
“Ik zal dit „Torah ding‟ eens proberen, als het mij niet bevalt, kan ik nog
altijd teruggaan naar de manier waarop ik opgroeide.” Of nog beter, ze
beslissen de twee tegelijk te behouden, gewoon afwachten welk van de twee
uiteindelijk het meest aan hun noden tegemoet komt.
We zullen in de komende weken zien hoe die halfslachtigheid voor Rachel
niet zo goed uitpakte. In feite, als we verder in de Torah lezen, zien we dat
deze benadering voor niemand een goede uitwerking had.
Dit is geen tijd om als weifelaar gevonden te worden. Dit is een tijd om een
duidelijke keuze te maken, welke richting in het leven we uitgaan. Gaan we
de Elohim van Schrift dienen, of zullen we de leugens en onwaarheden die
ons doorheen de voorbije eeuwen zijn overgeleverd dienen? Velen moeten

die beslissing nog steeds maken! Ik kan aan geen betere maand denken om
een besluit te nemen dan degene die we de komende week ingaan. Zullen
we met de Torah trouw blijven tijdens de tijd van Chanukah, of zullen we
vertrouwen op afgoden van bomen, ornamenten en lichten van de valse
goden? Om Jozua te citeren uit de lezing van volgende week Jozua 24:15
“Ik en mijn huis,” …. Wel, ik hoop dat je het antwoord kent.
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