Parasha: Vayigash

Sidra : Vayigash

What Pharaoh Heard

Wat Farao Hoorde

Readings
 Vayigash ( | ויגשHe approached)
 Torah: Genesis 44:18-47:27
 Haftarah: Ezekiel 37:15-28
 Gospel: John 5:1-47

Lezingen
 Vayigash ( | ויגשHij naderde)
 Thora : Genesis 44:18-47:27
 Haftara : Ezechiël 37:15-28
 Evangelie : Johannes 5:1-47

Thought for the Week:
When we are wronged by someone, it is natural to
tell others about it. We want to tell others about how it
happened to garner their sympathy and support.
Somehow it makes us feel better to know that others
are aware of the injustice committed against us. We
seek out sympathy and commit a small act of
retaliation.

Gedachte voor de week:
Wanneer iemand ons onrecht aandoet, is het maar
gewoon dat we anderen dat vertellen. We willen anderen
vertellen hoe het gebeurde om hun sympathie en steun te
krijgen. Op een of andere manier maakt het dat we ons
beter voelen, wetend dat anderen zich bewust zijn van het
onrecht ons aangedaan. We zoeken naar sympathie en
het plegen een kleine daad van vergelding.

Commentary:

Commentaar:

"Now when the news was heard in Pharaoh's
house that Joseph's brothers had come, it
pleased Pharaoh and his servants." (Gen 45:16)

"Toen het nieuws in Farao's huis werd gehoord
dat Jozefs broers waren gekomen, beviel dit
Farao en zijn dienaren." (Genesis 45:16)

Pharaoh was delighted when he heard that Joseph's
brothers had come to Egypt. He immediately made
provision to bring the entire family to Egypt so they
could survive the famine in safety and comfort. He
provided wagons for the move. He promised them
the best of the land of Egypt.
Pharaoh's warm welcome of Joseph's brothers
reveals an important detail about Joseph's time in
Egypt. Apparently, the entire time he had been in
Egypt, he had never told anyone the story of what his
brothers did to him. Pharaoh, at least, had never
heard the tale of how Joseph's brother abducted him
and sold him. Had he known the story of the
villainous deed, he would not have extended the
warm welcome.
Joseph loved his brothers and his family so much
that he could not bear the thought of having them
defamed. He did not want Egyptians saying to one
another, "Did you hear about the nasty thing that
Joseph's lowlife brothers did to him?" Joseph kept the
entire episode to himself. The only thing he ever said
about his past was the vague explanation, "I was in
fact kidnapped from the land of the Hebrews"
(Genesis 40:15). His love for his brothers compelled
him to protect their reputation.
Instead of emulating Joseph, who was concerned
about protecting the dignity of his loved ones, it
seems we do just the opposite. A husband and wife
are eating out at a restaurant when the husband

Farao was blij toen hij hoorde dat de broers van Jozef
naar Egypte waren gekomen. Hij trof onmiddellijk
voorzieningen om het hele gezin naar Egypte te brengen,
zodat ze de hongersnood in veiligheid en comfort konden
overleven. Hij voorzag wagens voor de verhuizing. Hij
beloofde hen het beste van het land Egypte.
Farao's warme welkom van Jozefs broers onthult een
belangrijk detail over de tijd van Jozef in Egypte. Blijkbaar
had hij de hele tijd dat hij in Egypte was geweest, nooit
iemand het verhaal verteld van wat zijn broers met hem
deden. Farao, tenminste, had nog nooit het verhaal
gehoord hoe de broers van Jozef hem ontvoerden en
verkochten. Had hij het verhaal van de slechte daad
geweten, hij zou het warme welkom er niet aan
toegevoegd hebben.
Jozef hield van zijn broers en van zijn familie zo veel dat
hij de gedachte van hen te smaden niet kon verdragen.
Hij wilde niet dat Egyptenaren tegen elkaar zouden
zeggen: "Heb je gehoord over het nare dat Jozefs broers
met hun lage moraal hem aangedaan hebben? " Jozef
hield de hele aflevering voor zich. Het enige wat hij ooit
over zijn verleden zei, was de vage verklaring: "Ik was in
feite ontvoerd uit het land van de Hebreeën" (Genesis
40:15). Zijn liefde voor zijn broeders dwong hem om hun
reputatie te beschermen.
In plaats van Jozef, die bezorgd was over de bescherming van de waardigheid van zijn geliefden na te streven,
lijkt het alsof wij juist het tegenovergestelde doen. Een
man en vrouw gaan uit eten in een restaurant. Opeens
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drops his cup, spilling his beverage on the table.
Embarrassed, the wife rolls her eyes and says to
the stranger sitting at the next table, "He is such a
klutz." A man is out with his friends when they
begin discussing the foils of marriage. All in good
fun, the man complains to the guys about his wife's
bad habits. Everyone laughs. Why would we sell
out the people we love like this? The wife shows
more concern for the opinion of a stranger in a
restaurant than she does for the dignity of her
husband. The husband has higher regard for a few
laughs from his buddies than he does for the
reputation of his wife.
A woman was having a hard time at the Messianic
synagogue she attended in the southern United States.
She was involved in a heated conflict with some other
members. This went on for some time. Frustrated with
her congregation, she told her unbelieving friend about
the problems she was having. Eventually the leadership
arbitrated the situation. She made peace with the
people. Some time later, she invited her unbelieving
friend to attend a service. Her friend said, "Are you
crazy? After the way you talked about those people and
that place, I wouldn't set foot in there."
Joseph never told the Egyptians about the incident
with his brothers because it was none of their
business. By maintaining discretion, he was
protecting the name and reputation of God in Egypt.
Had he told his sad story to everyone, the Egyptians
would have had cause to say, "If that's how the
followers of your God behave, I want nothing to do
with Him or your religion."

stoot de man zijn kop om, en morst zijn drank op tafel. In
verlegenheid gebracht, rolt de vrouw met haar ogen en
zegt tegen de vreemdeling bij de volgende tafel: "Hij is
zo'n kluns." Een man is bij zijn vrienden terwijl ze de
verborgen kanten van het huwelijk met elkaar bespreken.
Al grappend klaagt de man bij de kerels over de slechte
gewoonten van zijn vrouw. Iedereen lacht. Waarom
zouden wij de mensen die we liefhebben te kijk stellen
zoals hier? De vrouw hecht meer belang aan de mening
van een vreemdeling in een restaurant dan aan de
waardigheid van haar man. De man heeft meer achting
voor het gelach van zijn vrienden dan voor de reputatie
van zijn vrouw.
Een vrouw had een moeilijke tijd bij de Messiaanse
synagoge in de zuidelijke Verenigde Staten. Ze was
betrokken bij een verhit conflict met een aantal andere
leden. Dit ging zo een tijdje door. Gefrustreerd over haar
gemeente vertelde ze haar ongelovige vriend over de
problemen die ze had. Uiteindelijk bemiddelde de leiding
in de situatie. Ze bewerkte vrede bij de mensen. Enige
tijd later nodigde ze haar ongelovige vriend uit om een
dienst bij te wonen. Haar vriendin zei: "Ben je gek? Na
de manier waarop u over die mensen en die plaats
sprak, zou ik daar geen voet meer binnen zetten."
Jozef sprak met de Egyptenaren nooit over het incident
met zijn broers, want ze hadden dar geen zaken mee.
Door discretie te handhaven, beschermde hij de naam en
de reputatie van God in Egypte. Had hij zijn treurige
verhaal aan iedereen verteld, dan zouden de
Egyptenaren reden hebben gehad te zeggen: "Als de
volgelingen van uw God zich zo gedragen, wil ik niets met
Hem of je religie te maken hebben."
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