Punten om over na te denken
Parashah Vayeitzei
Genesis 28:10-32:3
Hosea 11:7-14:10
John 1:19-51

1. Wat betekent de Hebreeuwse naam voor deze portie “Vayeitzei.” ?
2. Lees Hosea 11:7-14:10. Hoe heeft dit verband met het verhaal van Genesis van deze
week?
3. Denk na over de woorden in John 1:19-51. Wat leerde je van het bestuderen van deze
passage?
4. Wat gebeurde er terwijl Jacob/Ya’acov op een stenen kussen sliep? Spreekt YHWH nog
steeds tot mensen door hun dromen?
5. Ya’acov droomde over een ladder die de afstand tussen hemel en aarde overbrugde.Wie /
wat is deze ladder?
6. De Torah zegt dat de engelen de ladder “opklommen en afdaalden.” Waarom is deze
volgorde belangrijk?
7. Op welke plaats was het dat Jacobs droom plaatsvond? Wat is er speciaal met deze
bepaalde plaats?
8. Toen Jacob ontwaakte erkende hij de aanwezigheid van YHWH. Herinner jij je dat je ooit
uit een geestelijke sluimer wakker werd en de lof van Elohim verkondigde?
9. In wat verandert Ya’acov de naam van de stad Luz?
10. In Beresheet / Genesis 29 ziet Jacob zijn toekomstige vrouw bij een bron. Ya’acov
verplaatste een steen om de bron te openen zodat Rachel de schapen kon drenken. Hoe is
dit verhaal gelijkaardig aan de handelingen van Rebekah bij de bron?
11. Ya’acov maakte zichzelf aan Rachel bekend als bloedverwant. Hoe verheugden de
mensen zilch? Bij wie woonde en voor wie werkte Jacob?
12. “Ya’acov diende zeven jaren voor Rachel, maar ze leken slechts als enkele dagen.”
Waarvoor staat het getal 7 symbool? Hoe is deze passage van Genesis verbonden met 2
Peter 3:8, “één dag met YHWH is als 1000 jaren”?
13. Er werd een groot trouwfeest gehouden om te vieren dat Ya’acov een vrouw nam. Hoe
huwde hij de verkeerde vrouw?
14. Laban zei dat het in zijn land niet de gewoonte was de jongste dochter uit te huwelijken
voor de eerstgeborene.Hoe doet deze geboorte orde / geboorterecht aan de zegen van Izaak
over Jacob en Esav denken?
15. Ya’acov werkte nog 7 extra jaren voor Rachel. Nu had Ya’acov twee vrouwen en twee
dienstmaagden . Genesis 29:30 zegt dat Ya’acov zijn tweede vrouw Rachel meer liefhad dan
Leah. Waar in de Bijbel is zoiets verboden?
16. Leah werd zwanger en baart Reuven. Wat is de betekenis van zijn naam ? Leah wordt
opnieuw zwanger en noemt haar tweede zoon Simeon. Wat komt er later in de Bijbel van
hem en zijn nakomelingen?
17. Leah’s derde zoon werd “Levi” of “Lewi” genaamd. Hoe is deze naam profetisch voor de
bediening van de stam van Levi?
18. Leah’s vierde zoon wordt Judah genaamd of “Yah’hudah” in het Hebreeuws. Waarom is
deze naam toepasselijk?
19. Genesis 30 begint met te zeggen dat Rachel boos is omdat zij geen moeder werd. Ya’acov
‘s antwoord toont dat “ zonen een erfdeel van YHWH zij, een beloning is de vrucht van de schoot ” Psalm 127:3.
Waartoe leidt Rachel’s jaloezie?

20. Bilhah geeft leven aan een zoon die hoe genoemd wordt? Wat zegt Genesis 49:17 precies

over deze stam?
21. Met bovenmenselijke strijd kreeg Bilhah een zoon Naphtali genaamd? Was Bilhah Jacobs
vrouw?
22. Leah nam Zilpah, haar dienstmaagd, en gaf haar aan Ya’acov “om hem tot vrouw te zijn.”
Hoeveel vrouwen had Jacob? Was dit goed?
23. Aan wie geeft Zilpah leven ?
24. Wat waren de “liefdesappels ” waarvan sprake in Genesis 30?( Mandrakes – in Hebrew
dudaim ) דודאים
25. Leah geeft nog leven aan 2 kinderen . Hoe spreken hun namen van haar relatie met haar

echtgenoot ?
26. Rachel bevalt van een zoon Joseph genaamd , nadat YHWH haar gebeden hoort. Leg uit
hoe de kracht van gebed in het boek Genesis weer duidelijk wordt .
27. Ya’acov wil weggaan van Laban en naar zijn land vertekken. Laban wil niet dat hij gaat.
Wat komt er van de overeenkomst dat Ya’acov alleen de gespikkelde schapen zal meenemen
?
28. Heeft Jacob Laban misleid betreffende de hoevedieren ?
29. Toen Ya’acov naar de stem van YHWH luisterde om Laban te verlaten, deed hij dit met
een grotere kudden en meer zegen. Hoe is dit vergelijkbaar met toen de Hebreeën Egypte
plunderden of toen Abraham het land van Avimelech verliet?
30. Laban haalt Ya’acov in, nadat hij probeerde te vluchten. Laban is niet blij dat zijn
kinderen en kleinkinderen vertrekken. Noch is hij tevreden dat iemand zijn idolen meenam.
Waarom wou Rachel Laban’s goden stelen en verbergen?
31. Komt Jacobs uitspraak in Genesis 31:32 uit?
32. Hoe lang werkte Ya’acov voor Laban? Was Laban een eerlijke werkgever? Was Jacob een
goede werknemer?
33. Laban en Ya’acov gebruikten een opgerichte steen om hun overeenkomst aan te duiden
dat ze elkaar geen kwaad zouden doen Wat houd zulk een belofte precies in .
34. Ya’acov begint zijn reis richting het Beloofde Land en wie komt hem tegemoet?

