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Parashah 8: Vayish‟lach ( – )חלשיוEn Hy Het Gestuur
Ya‟akov het boodskappers voor hom uitgestuur na sy broer `Esav in die land van Se‟ir, die
land Edom,... Gen. 32:3 – PWL1
Torah : Gen. 32:3 tot 36:43
Haftorah: Hosea 11:7 tot 12:12
Hernieude Verbond: Matt. 26:36 tot 46; Rom. 12:19; Fil. 3:5; Heb. 8:8; Jak. 7:4 tot 10.

Hierdie notas is aanvullend tot die vorige notas vir parashah 8 wat afgelaai kan word by:
http://nuwelied.info/wp-content/uploads/2013/01/Parashah8Notas14.pdf of deur dit aan te
vra by kontak@nuwelied.info

Midrash (Torah Bespreking)
Vergifnis
In die vorige parashah het ons geleer van die vervreemding wat tussen Jakob en Laban
ontstaan het. Dit het daartoe gelei dat die Engel van God in ‘n droom aan Jakob verskyn het
en aan hom gesê het: Maak jou dan nou klaar, trek weg uit hierdie land en gaan terug na jou
geboorteland (Gen. 31:13). Jakob moes teruggaan na die woonplek van sy vader, die Beloofde
Land, Kanaän.
Toe maak Jakob hom klaar en laai sy kinders en sy vroue op die kamele, en hy voer al sy vee
weg en al sy goed wat hy versamel het, die vee wat syne was, wat hy in Paddan-Aram
versamel het, om te gaan na sy vader Isak in die land Kanaän. Gen. 31:17 en 18.
Maar Jakob is as te ware nou vasgevang tussen Laban vir wie hy vlug en Esau vir wie hy ook
gevlug het nadat Isak mislei was om Jakob in die plek van Esau te seën. Jakob se verlede het
verhinder dat hy in vrede kon terugkeer na die Beloofde Land. Daar moes eers versoening
tussen Jakob en Esau bewerkstellig word – versoening wat slegs moontlik is deur vergifnis!
Alleenlik dan kan Jakob die voortsetting wees van die vervulling van die beloftes soos
YHVH dit aan Abraham en Isak gemaak het. Hierdie beloftes is ook aan Jakob bevestig
(Gen. 28:12 tot 15), maar die struikelblok tot die vervulling daarvan was die vervreemding
tussen hom en sy broer Esau. Jakob moes eers vir Esau vergifnis vra en vergifnis van sy broer
ontvang!! Daarom lees ons:
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Ya‟akov het boodskappers voor hom uitgestuur na sy broer `Esav in die land van Se‟ir, die land
Edom, en aan hulle bevel gegee en gesê: “So moet julle aan my meester, aan `Esav, sê: „So sê
Ya‟akov, u dienskneg; ek het as besoeker gebly by Lavan en daar gebly tot nou toe en ek het beeste,
donkies, kleinvee, slawe en slavinne en ek laat weet dit vir my meester sodat ek guns mag vind in u oë.
Gen. 32:3 tot 5 – PWL.

Jakob het met ‘n nederige gesindheid na Esau gegaan met die hoop om guns in sy broer se oë
te vind. Hy wou vergifnis vra en restitusie (vergoeding) doen.
Onvergifnis tussen twee partye is ‘n struikelblok wat verhinder dat die beloftes van YHVH in
gelowiges se lewe waar word. Daarom is Jakob en Esau se geskiedenis vir ons ‘n les in
vergifnis!
Vergifnis het twee kante. Eerstens moet ons elkeen wat ons ‘n onreg aangedoen het
onvoorwaardelik vergewe. Tweedens moet ons elkeen aan wie ons ‘n onreg gedoen het, om
vergifnis vra. Beide kante van vergifnis is uiters belangrik. Yeshua bevestig dit in Luk. 17:1
tot 4 toe Hy aan Sy studentevolgelinge (dissipels) die volgende geleer het:
Yeshua sê vir Sy studentevolgelinge: “Dit is onmoontlik dat die geleenthede om te struikel nie
sal kom nie, maar wee hom deur wie hulle kom. Dit is beter vir hom as ‟n maalsteen vir ‟n
donkie om sy nek gehang en hy in die see gegooi word, as dat hy een van hierdie kleintjies
sou laat struikel. Beskerm julle lewens. As jou broer sou sondig, bestraf hom en as hy berou
het en omdraai, vergewe hom en as hy sewe maal op ‟n dag teen jou sondig en sewe maal op
‟n dag na jou toe terugkom en sê: „Ek is jammer,‟ moet jy hom vergewe.” (PWL).
Yeshua leer ons dat dit onvermydelik is dat struikelblokke oor elkeen se lewenspad sal kom.
Hiermee het Yeshua na figuurlik gesproke struikelblokke verwys wat soos ‘n vangstrik, of
soos ‘n oorsaak van struikeling, sal wees. Hierdie struikelblokke is dit wat mense aan jou
doen wanneer hulle jou verontreg, beledig, verwerp en emosioneel seermaak. Sulke
struikelblokke kom dikwels oor ons elkeen se lewenspad. Dit is onvermydelik! Hierdie
vangstrikke wek misnoeë, gee aanstoot en veroorsaak weersin wat tot gevolg kan hê dat jy
met onvergifnis in jou hart loop. Onvergifnis is sonde en kan die oorsaak wees dat ‘n wortel
van bitterheid in jou binneste kan posvat.
Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Meester sal sien
nie; en pas op dat niemand in die guns van God veragter nie; dat geen wortel van bitterheid
opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Heb 12:14 en 15
Onvergifnis het onvrede en onreinheid tot gevolg en maak heiligmaking onmoontlik en is
daarom vrugbare grond vir ‘n wortel van bitterheid. Hierdie wortel van bitterheid kan
meebring dat jy in die genade (onverdiende guns) van YHVH veragter – dit is om jouself van
YHVH se genade te ontneem deur jou optrede van onvergifnis. Dit kan ook aanleiding gee tot
verdere onderlinge geskille en dat baie ander persone daardeur besoedel sal word.
Watter optrede veroorsaak dat jy onder YHVH se genade uitbeweeg en ander persone
besoedel? Dit is jou onwilligheid om te vergewe! Jy het dus in die vangstrik getrap en word
daardeur vasgehou wanneer jy met onvergifnis in jou hart loop. Dit het ‘n wurggreep op jou
en dit gaan jou en ander om jou negatief beïnvloed en ernstig benadeel.
Onvergifnis veroorsaak dat jy die lydende party word!! Dit is nie dit wat aan jou gedoen was,
of steeds gedoen word, wat die grootste pyn en hartseer veroorsaak nie. Nee, jou onwilligheid
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om daardie persoon wat jou verontreg het te vergewe, sal maak dat YHVH die Vader nie
meer aan jou genade kan bewys nie. Hoekom? Deur jou onwilligheid om te vergewe oortree
jy een van YHVH se belangrikste geestelike wette, naamlik: Vergewe ander sodat jy deur
YHVH vergewe kan word. Hierdie geestelike wet is opgeteken in Matt. 6:14 en 15, asook
Mark. 11:25 en 26.
Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook
vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle
oortredinge ook nie vergewe nie. Matt. 6:14 en 15
En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in
die hemele is, ook julle jul oortredinge mag vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal
julle Vader wat in die hemele is, ook julle oortredinge nie vergewe nie. Mark. 11:25 en 26
Lees dit weer! Indien jy en ek nie bereid is om ander te vergewe nie, sal Vader-God ons
nie vergewe nie!! Dan verbeur ons die genadevergifnis in Yeshua Messias!
Niemand kan bekostig om onder YHVH se genade, soos in Yeshua Messias openbaar is, uit
te beweeg nie. Daarom is dit noodsaaklik om elkeen wat jou ‘n onreg aandoen te vergewe.
Ons moet vergewe soos YHVH ons vergewe – onvoorwaardelik! Ons moet vergewe sonder
om eers vergelding te eis. Laat vergelding aan Vader-God oor en vertrou Hom om namens
jou op te tree.
Yeshua Messias het namens jou en my die ergste verontregting ondergaan toe Hy as
onskuldige aan die folterpaal gesterf het sodat ons vergifnis kan ontvang. Yeshua het namens
jou en my ons verontregting, verwerping en beledigings op Hom geneem sodat ons ook ander
kan vergewe.
Tweedens is die woorde van Yeshua in Luk. 17:1 tot 4 ‘n ernstige waarskuwing aan elkeen
wat ‘n struikelblok vir ‘n ander is! Om iemand ‘n onreg aan te doen, is om ‘n struikelblok
(vangstrik) vir daardie persoon te stel. Yeshua het gesê: maar wee hom deur wie hulle kom.
Dit is beter vir hom as ‟n maalsteen vir ‟n donkie om sy nek gehang en hy in die see gegooi
word, as dat hy een van hierdie kleintjies sou laat struikel. Elkeen wat ‘n struikelblok in die
weg van die geringste in YHVH se Koninkryk plaas, sal aan ‘n gewetenslas dra wat
uiteindelik tot (geestelike) dood sal lei!!
Daarom het Yeshua gesê:
As jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het,
laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan
en bring jou gawe. Matt. 5:23 en 24
Jou broeder (medemens) sal net iets teen jou hê vir dit wat jy bewustelik of onbewustelik aan
hom gedoen het. Dit is jou taak om na jou medemens te gaan en om vergifnis te vra vir dit
wat jy doelbewus of onwetend gedoen het.
Jou en my taak is om te vergewe en nie om wraak te neem nie, asook om vergifnis te vra daar
waar ons iemand ‘n onreg aangedoen het. Hierdie is die basis van goeie verhoudinge en die
wyse om YHVH se seëninge deelagtig te wees!
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Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn; want daar is geskrywe: Aan
My kom die wraak toe, Ek sal vergeld, spreek YHVH. Rom. 12:19.
Wees gou goedgesind teenoor jou teëparty so lank as jy nog saam met hom op die pad is,
sodat die teëparty jou nie miskien oorgee aan die regter en die regter jou oorgee aan die
geregsdienaar en jy in die gevangenis gewerp word nie. Matt. 5:25
YHVH se genade is altyd meer as ons sonde. Hy is bereid om ons telkens te vergewe. Wie is
jy en ek om ander dan nie te vergewe nie of om nie vergifnis te vra nie? Onwilligheid om
ander te vergewe, maak dat ons onsself bokant die Vader verhef. Dieselfde geld vir
onwilligheid om vergifnis van ons medemens te vra! Nee, ons moet onsself verneder deur
ander te vergewe en bereid te wees om vergifnis te vra waanneer ons ander ‘n onreg
aangedoen het!
Dikwels is dit moeiliker om te vergewe as om vir vergifnis te vra. In die verband is dit sgter
belangrik om die volgende te onthou: Om nie te vergewe nie is soos om gif te drink in die
hoop dat die ander persoon sal sterf. Jy moet vergewe terwille van jouself, en nie terwille van
die persoon wat jou verontreg het nie!! Onvergifnis maak van jou ‘n gevangene in ‘n
gevangenis wat jyself oprig en waarvan jy die tronkbewaarder is. Jy bepaal jou eie vrylating,
en vergifnis is die pad na vryheid!!
Is dit altyd maklik om te vergewe? Nee! Gaan die gevoel van seer en verontregting dadelik
weg as jy iemand vergewe? Nee, nie altyd nie. Om te vergewe is dikwels ‘n proses. Die
beginpunt is die bereidwilligheid en daad om te vergewe. Dit is om daardie persoon te
vergewe al het jy nog seer en voel jy verontreg. Jy vergewe daardie persoon en neem jou
emosie na die Vader wat jou sal troos en jou emosioneel sal genees.
Om te vergewe is jou bereidwilligheid om jou reg om verontreg te voel, prys te gee. Dit is om
die Vader te vertrou dat Hy die proses van vergifnis sal voltooi en dat jy weer as ‘n
emosioneel gesonde mens anderkant sal uitkom. Dit is om die liefdevolle Vader te vertrou dat
Hy vir jou honderdvoudig sal teruggee dit wat jy verloor het. Dit is om te vertrou dat jy
uiteindelik nie net vergewe het nie, maar dat jy ook vergeet het!
Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand ons Meester sal sien
nie. Heb. 12:14
Vergewe sodat jy vergewe kan word en sodat jy deel van YHVH se genade en Koninkryk kan
bly! Vra om vergifnis sodat jy nie skuldig is aan die stel van ‘n vangstrik vir jou medemens
nie, want Vader-God sal dit nie ongestraf laat verby gaan nie!
Vergifnis bring vrede; vrede met die Vader, vrede met jou medemens en vrede in jou eie
gemoed. Dit is die pad van heiligmaking en ware vrede (shalom). Neem Yeshua Messias se
hand en stap die pad. Hy is jou Hoëpriester wat jou swakhede en emosies verstaan (Heb.
4:15). Hy is die Een wat versoening bewerkstellig en jou emosioneel weer heel sal maak!
Jakob moes Laban vergewe vir die onreg wat hy aan hom gedoen het, maar Jakob moes ook
vir Esau vir vergifnis vra. Beide was nodig alvorens Jakob in vrede na die Beloofde Land kon
terugkeer om daar sy roeping te vervul!
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Vergifnis kan nie die verlede verander nie, maar wel die toekoms – jou
toekoms!!
Forgiveness Is Not An Occasional Act: It Is A Permanent Attitude – Martin Luther King
Forgiveness is the key which unlocks the door of resentment and the handcuffs of hatred. It
breaks the chains of bitterness and the shackles of selfishness. The forgiveness of Yeshua not
only takes away our sins, it makes them as if they had never been – Corrie ten Boom
You can live in the past, but there is no future there – Unknown
In die skrywe van Mahdokt Walter, Versteekte sonde: My lesse in Vergifnis, bespreek sy
die lesse wat sy geleer het om elkeen te vergewe wat haar te nagekom het. Dit is ‘n
getuienis van vergifnis wat nie die verlede kan verander nie, maar wel die toekoms.
Hierdie artikel is ‘n moet lees vir elkeen wat met onvergifnis worstel. Haar skrywe kan
afgelaai word deur op hierdie skakel te kliek: My Lesse in Vergifnis.
Bepeins of Bespreek
1. Het jy ook soos Jakob in konfrontasie met jou verlede gekom en op YHVH vertrou om
jou te verlos van dit wat jou verhinder om die beloftes in besit te neem. Sonde is dit wat
jou en my verhinder om die beloftes van ons Vader in besit te neem. En dit is so maklik
om die sonde van onvergifnis, asook die vra van vergifnis, nie as sonde te beskou nie!!
2. Dikwels word gesê: Ek sal vergewe, maar ek sal nie vergeet nie! Is dit ware vergifnis?
3. Baie belangrik in die proses van vergifnis is om jouself ook te vergewe!! Dikwels is dit
die moeilikste deel van vergifnis!
-o-o-o-o-o-o-o-oShabbat Shalom.
Johan
Epos: kontak@nuwelied.info
Webwerf: http://www.nuwelied.info
Kopieë mag gemaak en gratis versprei word, maar mag nie verkoop word nie. Geen
veranderinge mag aan die oorspronklike teks aangebring word en dit dan onder die naam
van Nuwe Lied Bediening versprei nie.
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