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Overzicht Wajjigasj (Bereisjiet-Genesis 44:18-47:27)
oor de ontdekking van de wijnbeker in de tas van Binjamin zijn de broers in de war. Jehoeda stapt
alleen naar voren en vraagt Joseef beleefd maar dringend om de vrijlating van Binjamin, en biedt
zichzelf voor hem in de plaats aan. Als gevolg van Jehoeda’s opofferingsgezindheid heeft Joseef nu

onweerlegbaar bewijs gekregen dat de broers die voor hem staan andere mensen zijn dan de broers die hem
destijds in de put gegooid hebben, en hij onthult nu zijn ware identiteit. De broers krimpen ineen van
schaamte, maar Joseef troost hen met te vertellen dat alles het plan van G-d was. Hij zendt hen terug naar
Ja’akov met de boodschap dat zij moeten komen om in het land Gosjen te wonen. Ja’akov gaat met heel zijn
familie en al zijn bezittingen op reis naar Gosjen. Hasjem spreekt tot Ja’akov in een nachtelijk visioen en
vertelt hem dat hij niet hoeft te vrezen om naar Egypte af te dalen met de negatieve spirituele consequenties
daarvan, want daar zal Hasjem van de Kinderen van Israël een groot volk maken, ondanks dat zij zullen
wonen in een land dat overloopt van immoraliteit en corruptie. De Tora noemt Ja’akovs nakomelingen op en
noemt de geboorte van Jochewed, de moeder van Mosjé. Zeventig personen in totaal dalen af naar Egypte,
waar Joseef na 22 jaar van scheiding weer verenigd wordt met zijn vader. Hij omarmt zijn vader, en huilt van
ontroering en vreugde. Joseef zorgt dat zij zich veilig in Gosjen kunnen vestigen. Hij neemt zijn vader en vijf
van de minst bedreigende broers mee om hen aan Par’o voor te stellen en Ja’akov zegent Par’o. Joseef geeft
het volk opdracht dat zij, om in de komende jaren van hongersnood graan te kunnen krijgen, nu al hun
bezittingen, inclussief hun eigen lichaam als slaven, aan Par’o moeten geven. Joseef verplaatste het volk over
het hele land, behalve de Egyptische priesters, die op hun grond mochten blijven wonen want die werden
rechtstreeks door Par’o onderhouden. De Israëlieten vestigden zich vast in het land Gosjen, ze waren
vruchtbaar en werden zeer talrijk.

Haftara Wajjigasj (Jechezkel 37:15-28)

De toekomstige vereniging van Bnei Jisraël
Jechezkel [Ezechiël] houdt symbolisch twee stukken hout samen vast. Het ene stuk hout vertegenwoordigt de
noordelijke stammen van Joseef met de noordelijke stammen van Efraïm, terwijl het andere stuk hout de
zuidelijke stammen van Jehoeda (met Binjamin) vertegenwoordigt. Zoals deze twee stukken hout in de
handen van de profeet verenigd worden tot één stuk, zo zal in de toekomst, zegt Hasjem, Israël weer
verenigd worden tot één volk in hun land, waar zij weer zullen geregeerd worden door één Joodse Koning.
Zij zullen er veilig wonen tot in alle eeuwigheid, met de Sjechina in hun midden, geëerbiedigd door de
volken, die Hasjem zullen erkennen.

Het verband tussen de Haftara en de Parasja
Na de dood van Koning Sjlomo werd het Land Israël in tweeën gesplitst: het zuidelijke koninkrijk Jehoeda
(met de stam Binjamin) en het noordelijke koninkrijk Israël, waar de tien stammen woonden, die spoedig
verloren zouden gaan. Daar de eerste koning van het Koninkrijk Israël van de stam Efraïm afkomstig was,
noemt de Profeet dit het Koninkrijk Efraïm. In Parasjat Wajjigasj worden de broeders onder leiding van
Jehoeda weer verenigd met Joseef en zijn zonen (Menasje en Efraïm). Jechezkels profetie voorspelt ons dat
zoals de broeders zich in de parasja verenigden, zo zullen de Joden zich in de toekomst opnieuw, tot een
perfecte eenheid verenigen. De eerste Masjiach die zal komen, zal zijn van de stam van Joseef. De tweede
Masjiach die zal komen, zal zijn van de stam van Jehoeda. Hij zal een afstammeling zijn van Koning David.

De les
Vandaag is het Joodse volk meer dan ooit verdeeld. Tientalle Chassidische groeperingen (ieder met hun
eigen Rebbe), Mitnagdiem, Charediem, Moderne Orthodoxen, Reform, Liberaal, Tradidioneel, Ongelovige
Joden, antisemitische Joden… Het wordt tijd dat wij weer een eenheid vormen. Er bestaat geen groter gevaar
voor het Joodse volk dan het gevaar van binnenuit, dat ontstaat door die verdeeldheid. Op de Seder-avond
leren wij dat alle vier de zonen tot hetzelfde volk behoren. Wanneer wij de rest van het jaar dat ook zo
voelen en die eenheid nastreven, dan zal Hasjem ons daarbij zeker helpen en zegenen met vrede en eenheid.
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Inzicht in Parasjat Wajjigasj 5773
In parasjat Wajjigasj zijn we getuige van de verzoening tussen Joseef en zijn broers en de hereniging van
Joseef met zijn vader Ja’akov. De dramatische spanning die begon in parasjat Wajjisjev is nu opgeheven. De
uitverkoren familie is weer compleet en Ja’akov kan uiteindelijk de rest van zijn leven wijden om hen voor te
bereiden op hun bestemming – een natie te worden die waardig is om Tora in ontvangst te nemen, hun
instrument en handleiding voor het uiteindelijke doel van de schepping: de wereld te transformeren in een
woning voor G-d. Een wereld waar rechtvaardigheid en waarheid regeert, een wereld van vrede en weder-
zijds respect.
Daarnaast is er nog een ondergeschikte plot dat ook beslist wordt in deze parasja: het ideologische conflict
tussen Joseef aan de een kant en zijn broers (geleid door Jehoeda) aan de andere kant.
Het spirituele conflict tussen Joseef en Jehoeda draait rond de vraag wiens benadering effectiever is in de
verspreiding van G-ddelijk bewustzijn. Joseef gaf er de voorkeur aan om de wereld proactief te benaderen,
door haar instituten, cultuur, technologie en emotionele energie te gebruiken voor heilige doelen. Zijn broers,
geleid door Jehoeda, prefereerden de wereld en haar begeleidende verleidingen en valkuilen uit de weg te
gaan en in plaats daarvan te kiezen voor een leven gewijd aan de lopende taak om hun eigen heiligheid te
vergroten en te versterken, om op die manier de rest van de wereld te inspireren zich uiteindelijk bij hen aan
te sluiten en te trachten hen te evenaren. De onderscheiden preferenties van Joseef en zijn broers weer-
spiegelden zich in hun beroep: terwijl Joseef een bekwaam bestuurder en staatsman werd, die zich intensief
bezig hield met materiële zaken, werden zijn broers schaapherders, die zich nauwelijks mengden met de
samenleving, zodat ze ruim tijd hadden om te mediteren over de grandeur en aard van en communicatie met
G-d.
Hoewel elk van deze benaderingen zijn unieke voordelen heeft, prefereerde Ja’akov duidelijk die van Joseef,
zoals we gezien hebben. Maar hoewel Ja’akov correct was in de herkenning dat Joseefs benadering vitaler
was in het winnen van de strijd tegen de anti-G-ddelijke vooringenomenheid van de wereld, is Jehoeda’s
benadering net zo essentieel en is in feite complementair aan die van Joseef.
De tekortkoming in de benadering van Joseef is dat het te veel ruimte laat voor zelfverheerlijking. Ongeacht
hoe groot onze toewijding aan G-d is en aan de uitvoering van Zijn missie, die Hij ons heeft opgedragen, het
feit dat we onze eigen intelligentie, creativiteit, vaardigheid, initiatief en moed moeten gebruiken om onze
verheven taken te volvoeren, kan ons achterlaten met een opgeblazen gevoel van zelfgenoegzaamheid. Nog
afgezien van het nadelige effect hiervan op onze geestelijke groei en onze relatie met G-d, kan deze zelfge-
noegzaamheid ook onze kansen op succes in de verspreiding van het G-ddelijke bewustzijn dwarbomen,
want zelfs een heel subtiel aanwezige ego in onze psyche verhindert ons om dat te herkennen in onze
omgeving en om dat uit te roeien. Dit was de innerlijke spirituele reden, zoals we zullen zien, waarom Joseef
niet in staat was om de landgoederen van de afgods priesters af te nemen, toen hij het eigendom verkreeg van
het hele koninkrijk Egypte.1

Jehoeda daarentegen personificeerde de onbaatzuchtige aspiratie om te worden geabsorbeerd in de aanwezig-
heid van G-d. Wanneer we deze houding aannemen, dan zijn onze interacties met de wereld gekarakteriseerd
door zelfopoffering – het toegewijd zijn aan G-ds wil zonder enige gedachten aan zelfverheffing, noch enige
bezorgdheid voor mogelijke persoonlijke repercussies. De synthese van Jehoeda’s onbaatzuchtigheid en
Joseefs bekwaamheid stelt ons dus in staat al onze door G-d gegeven gaven te gebruiken zonder ten prooi te
vallen aan kwaadaardige zelfgenoegzaamheid.
Daarom heet deze parasja ‘Wajjigasj’ („hij naderde”), hetgeen betrekking heeft op de manier waarop
Jehoeda Joseef benaderde. Om ons van ons succes in onze opdracht te verzekeren, moeten wij, als ‘Joseefs’
onszelf toestaan te worden benaderd en te worden gecomplementeerd door ‘Jehoeda.’
Zoals we hebben gezien, was de reden waarom Ja’akov Joseef en zijn kwaliteiten bevoorrechtte boven
Jehoeda en diens broers, dat hij begreep dat Joseefs kwaliteiten het Joodse volk de eigenschappen zouden
geven die zij zouden nodig hebben om te overleven, te bloeien en hun doel te bereiken tijdens hun vele en
langdurige omzwervingen naar de messiaanse toekomst. Wanneer dat doel eenmaal bereikt is echter, zal het
niet langer meer nodig zijn om voorrang te geven aan de voortreffelijkheid van Joseef en zijn benadering,
want Jehoeda’s onbaatzuchtigheid zal dan ons bewustzijn domineren. Dat is de reden waarom Jehoeda de
directe voorvader is van de masjiach – het is specifiek zijn eigenschap die ons zal leiden uit de galoet-
mentaliteit2 naar die van de uiteindelijke Verlossing.
Moge het spoedig zijn in onze tijd.

1. Bereisjiet 47:1-2.
2. Ballingschap-mentaliteit.


