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Miqetz 5782 - Judah en zijn broers 

lezen: Gen. 41:1-44:17, Num. 7:42-47, Num. 28:9-15, Z’kharyah 2:14-4:7, Joh. 2:13-25. 

Achim v’Achiyot – broeders en zusters, 

‘Miqetz’ is de 10e wekelijkse Torah portie in de jaarlijkse cyclus van Torah lezen. Deze 

parashah begint met het woord ‘Miqetz: aan het eind. Het is samengesteld uit ‘min’ + qetz. 

Min is een voorzetsel en betekent ‘uit, weg van’, maar bij tijd en plaats betekent het ‘aan’. 

Vandaag wil ik bij dit woord qetz stilstaan, omdat het een heel betekenisvol woord is.  

Het Hebreeuws heeft nog een ander woord voor ‘einde’, dat is ‘sof’. Sof houdt een finaliteit 

in, een inperking van wat had kunnen zijn. Zie Prediker 7:2 Het is beter om naar een huis van 

rouw te gaan dan naar een huis van feesten, want dat is het einde (Sof)  van ieder mens, en de 

levenden zullen het in hun hart leggen.  

En 12:13: Het einde (Sof) van de zaak, alles wat gehoord is, vrees G-d en houd Zijn geboden, want dit 

is de hele mens.  

Miqetz: een beslissend einde met een nieuw begin 

Het is niet toevallig dat in Gen. 41:1 het woord qetz ( ץק ) gebruikt wordt: “Het geschiedde 

aan het eind (Miqetz) van twee volle jaren, dat faro droomde.” Want qetz betekent niet 

alleen ‘einde’, maar eerder een kritiek en beslissend einde. Het cruciale ervan is dat het ook 

het begin van iets nieuws aangeeft. Naast dat er iets afgesloten wordt, is er ook een heel 

nieuw vervolg. We vinden dit in o.a. Ex. 12:41 en Deut. 9:11. 

"Het geschiedde aan het eind (Miqetz) van vierhonderddertig jaar, en het geschiedde op 

diezelfde dag, dat alle legioenen van YHWH uit het land Egypte gingen." (Ex. 12:41) Hier zie 

je het abrupte einde van de ballingschap, meteen gevolgd door een nieuw begin – Am 

Yisra’el trekt de gevangenis uit als een vrij volk.  

"En het geschiedde aan het einde (Miqetz) van veertig dagen en veertig nachten, dat YHWH 

mij twee stenen tabletten gaf, de tabletten van het Verbond.” (Deut. 9:11) Het waren 40 

beslissende dagen geweest van voorbede en vasten door Moshe, waardoor Gods plan weer 

verder kon. 

Wat was de reden dat Yosef in Egypte kwam, was dat door de afgunst van de broers? Nee, in 

wezen ging het niet om de afgunst van de broers, maar alle gebeurtenissen waren draden 

van een groot borduurwerk. Zijn komst naar Egypte en zijn verblijf in de gevangenis moest 

een podium creëren voor de verdere ontwikkeling van G-ds plan. Broeders en zusters, goed 

om te bedenken dat Corona evenzo een podium moet creëren voor een verdere 

ontwikkeling van G-ds plan. Het maakt ruimte voor een vervolg en ondertussen is het de 

bedoeling dat wij erdoor gezuiverd en geheiligd worden; dat wij onze lessen leren, net als 

Yosef in de gevangenis. Yosef had kunnen verzanden in treurnis en opstand vanwege de 

omstandigheden, maar hij hield Gods beloften in het oog. Dit is een voorbeeld voor ons 

vandaag geliefden.  

Het hele verhaal van Yosef  begint met een droom en komt tot een climax met dromen; en 

dat allemaal vanwege het Verbond van G-d met Avraham in Gen. 15:13-14; we lezen daar:  
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“Toen zei God tegen Abram: Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een 

land dat niet van hen is; zij zullen hen dienen en men zal hen vierhonderd jaar onderdrukken. 

Maar ook zal Ik over het volk dat zij zullen dienen, rechtspreken en daarna zullen zij met veel 

bezittingen wegtrekken.” Deze beloften wist Yosef en hij wist ook dat zijn leven hieraan 

verbonden was.  

En nu komt het: De machtigste man op aarde krijgt twee dromen en na elke droom wordt hij 

wakker met een begin: “toen werd faro wakker” (VaYiqats - ץ יַקַ֖  Het woord yakatz .7 + 41:4 ,(ַויִּ

( ץָיקַַ ) impliceert ook een abrupt einde, een onverwachte en zelfs dramatische verandering. 

Zelfs deze dromen zijn een onderdeel van deze 'levens-veranderende eindes met een nieuw 

begin'. Ze zullen en moeten gebeuren wanneer we ze het minst verwachten. Het volk van 

Isra’el zou na Yosef hun voortdurende geestelijke groei beginnen door hun eigen 

worstelingen met ballingschap, eindes en een nieuw begin. Een weg met abrupte eindes die 

een nieuw begin inluiden. Maar al die ‘eindes’ en hun nieuwe ‘begin’ zullen ook tot hun 

eigen ‘qetz’ komen. Want Hab. 2:3 zegt: “Want het visioen zal voor de aangewezen tijd zijn; 

en Hij spreekt over het einde (Qetz), en het zal niet falen; hoewel het vertoeft, wacht erop, 

want het zal zeker komen; zij zal niet worden uitgesteld.” Het zal snel, abrupt en onverwacht 

komen. Dat is de aard van dergelijke lotsveranderende eindes. Hier gaat het over het finale 

einde waar wij naartoe leven.  

Dit einde het grote keerpunt in de wereldgeschiedenis. Dit einde is meteen het einde van de 

goddelozen, het einde van Isra’els ballingschap, het einde ook van het anti-semitisme. Dit 

einde is Arma-Geddon, Opb. 16:16, waar de vijanden van Isra’el zichzelf zullen vernietigen. 

Dit einde is verbonden aan de Terugkeer van Yeshua. Realiseren we ons dat dit einde zal 

worden ingeluid met onze aliyah. Maar dit einde loopt door in een ongelofelijk groot herstel. 

Alles wordt dan teruggebracht zoals de Schepper het bedoeld heeft in het begin. 

Het is geen toeval dat Parshe Miqetz zo verbonden is met het feest van Chanukah, een feest 
van het zien van licht te midden van duisternis en van verlangen naar eindes die een nieuw 

begin zullen brengen. Dit is in feite het refrein in het klassieke Chanukah-lied dat we allemaal 
zingen na het aansteken van de Menora-lichten, Maoz Tzur Yeshuati - O machtig bolwerk 
van mijn redding. In de laatste strofe zingen we: 

"Openbaar Uw Arm van Heiligheid en bespoedig het Einde (Qetz) voor de Verlossing" – Wij 
vragen de Meester van het Universum om Zijn actieve betrokkenheid van Heiligheid in de 
wereld te openbaren om het Einde (Qetz) van de Duisternis en het begin van eeuwig licht te 
bespoedigen. (Met dank aan Moshe Kempinski uit Jeruzalem). 

Kleding 

Bij Gen. 41:42 merken de wijzen van Isra’el (de chazal) op dat Yosefs kleren hem identiteit 

geven. Zijn vader gaf hem de tuniek van fijne wol – dit was een teken van leiderschap. Zie 

37:3. Zijn broers beroofden hem van dit kleed. En toen hij de kleren van een dienaar in het 

huis van Potifar droeg werd hem dat kleed afgenomen door diens vrouw. Hij bereikte het 

dieptepunt met de kleren van een gevangene tijdens zijn vele jaren in de gevangenis. Toen 

hij uit de put werd gehaald kreeg hij de kleren van een vrij man. En tenslotte werden hem 

kleren aangedaan die pasten bij een leider. 
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Maar waarom had Ya’aqov aan Yosef  die tuniek van fijne wol gegeven? Volgens de Zohar 

omdat Yosef geestelijk en intellectueel boven zijn broers stond. Net als bij Esav en Ya’aqov 

en bij Yitzchaq en Yisma’el ging het erom dat de geestelijke erfenis moest worden bewaard. 

Deze overweging was zo belangrijk, dat ze het gevaar van verdeeldheid oversteeg. Rabbi 

Bachyah versterkt deze gedachte door te wijzen op de naam Yisra’el, die in Gen. 37:3 

gebruikt wordt. Dit is de naam die zijn hogere geestelijke natuur aangeeft. Daarmee wordt 

benadrukt dat Ya’aqovs keuze voor Yosef een daad van grootheid was en niet van zwakte.  

Dit wordt bevestigd door een andere uitleg die ingaat op de uitdrukking dat Yosef "een zoon 

van zijn oude dag" was (37:3). Zo wordt het vertaald, maar het woord ‘z’kunim’ (  ַ י־ֶבן־ְזֻקנִּ ִּֽ יםכִּ ) 

is niet het woord voor "ouderdom" (ziknah); want als dat de reden was, dan had de laatste 

zoon, Benjamin, de favoriet moeten zijn. Nee, het woord z’kunim is een unieke vorm, 

gerelateerd aan z’kenim of "oudsten" (ים ִ֣  Door de hele Schrift zijn de oudsten de .(ְזֵקנִּ

geestelijke leiders van het volk Israël. De Aramese Targum Onkelos vertaalt dan ook: “want 

hij was een wijze zoon voor hem.” 

Het is een aanwijzing dat de vroege leiderschapskwaliteiten het leven kenmerkten van Yosef. 

De ketonet pasim die Ya’aqov hem gaf, was een bevestiging. Het was een koninklijk gewaad 

(zie 2 Sam. 13:18), en dit soort gewaad werd gedragen door adviseurs en hooggeplaatste 

dienaren van een koning. Hoe gepast, want Yosefs dromen gingen ook over zijn toekomstige 

leiderschap.  

Verootmoediging 

De vorige parashah - Vayeshev - gaat over het proces van verootmoediging voor het hele 

gezin van Ya’aqov. Yosef vertelt kwaad over zijn broers en wordt verkocht als slaaf. Y’hudah 

wordt geconfronteerd met zijn daden door Tamar, en de andere zoons worden herinnerd 

aan hun daden door de voortdurende rouw van hun vader over Yosef. Nog een parashah 

eerder – in Vayishlach - hebben we gezien dat Ya’aqov de naam Yisra’el kreeg bij de rivier de 

Jabbòk. De naam Jabbòk betekent uitledigen, leegmaken. Deze rivier mondt uit in de 

Jordaan bij de plaats Adam. Een hint dat Ya’aqov werd leeggemaakt van de natuurlijke oude 

mens (adam) voordat hij de naam Yisra’el kreeg. Nu is het opmerkelijk dat de wijzen aan het 

eind van parashah Vayeshev schrijven dat deze parshe 112 verzen bevat en dat dit de 

getalswaarde is van Jabbòk. Zij wijzen erop dat de wortel van deze naam (בקק) leegmaken 

betekent. Is dit niet een toespeling dat de hele familie van Ya’aqov moest worden 

leeggemaakt van de oude mens die zichzelf zoekt, voordat de Eeuwige weer verder kon. 

Zelfs Yosef werd in dit proces gezuiverd, Psalm 105:19 zegt: “Tot de tijd dat Zijn woord 

uitkwam, heeft de belofte van de HEER hem gelouterd.” 

Lieve broeders en zusters, met mijn ganse hart geloof ik dat Gods Geest deze veroot-

moediging ook onder ons aan het bewerken is. Wij kunnen niet met vlees en bloed te rade 

gaan, als het gaat om de weg die voor ons ligt. Wat ik de vorige keer heb gezegd, wil ik hier 

herhalen. God vraagt van ons dat we ons leven wijden aan Torah en Halachah, opdat de weg 

gebaand wordt voor de hereniging van Israel. Het hout van Yosef dat in de hand van Efrayim 

is, moet bij het hout van Y’hudah gevoegd worden, Eze. 37:19. M.a.w. het deel van Israel wat 

aan de Mashiach ben Yosef is verbonden, wordt door de Heilige Geest aan het Joodse volk 

verbonden. Covid-19 is daartoe door de Eeuwige vrijgezet. Laten we letten op het wonder, 



4 
 

dat de hele mensheid betrokken wordt bij dit gebeuren. Zien we niet de overeenkomst bij 

Yosef? Toen werd de wereldmacht Egypte ingeschakeld in de vervulling van Gods plan. Laten 

we onze God aanbidden in deze wonderlijke weg.  

Wat ik onderlaatst van God kreeg wil ik hier herhalen: 

Wacht op den HEER, Godvruchte schaar, houd moed: 

Hij is getrouw, de bron van alle goed; 

Zo (op die manier) daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer; 

Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER. 

(Psalm 27:7 berijming 1773) Dit ging met zoveel liefde en warmte gepaard dat ik zeker weet 

dat het van HaShem was. En past dit niet bij de Filadelfia gemeente, want zij krijgt een 

geopende deur omdat ze kleine kracht heeft? Dit wachten op G-d sluit aan bij wat Yeshua 

zegt: “Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel 

voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.” Mat. 6:34. Op die manier kunnen we 

feest vieren. Zo kunnen we ons richten op het feest van… 

Chanukah (8 letters!) 

Chanukah is het feest van de Tempelreiniging. En de Gemeente van Yeshua wordt ook 

vergeleken bij een tempel, de tempel van de Ruach haKodesh. Zie Hebr. 3:6, 1 Petr. 2:5. Dit 

is ook de tempel waarin de anti-christ zijn verwoestend werk heeft gedaan. De paus van 

Rome heeft de Gemeente helemaal losgemaakt van haar Bijbels-Joodse wortels.  

Nu leert Chanukah ons dat Tempelreiniging heel actueel is, want de Gemeente van Yeshua 

moet gereinigd worden van Grieks-heidense invloeden. Daarvoor geeft HaShem ons nu 

Joodse leraren. En daarbij wil ik vooral een lans breken voor Yeshivat Shuvu. Want we 

kunnen allerlei studies volgen via internet, maar bij een Yeshiva kun je niet vrijblijvend zijn. 

Je bouwt een relatie op met je leraar en dat hebben we nodig geliefden. Zo ging Paulus ook 

te werk, hij maakte volgelingen; zie 1 Kor. 4:14 de vader-zoon relatie, tussen leraar en 

leerling.  

Op internet vond ik: Er is niets zoals de relatie tussen een vader en zijn zoon. Deze band heeft 

namelijk meer invloed op het leven van je zoon dan je zou denken. Uit een onderzoek blijkt 

dat een gezonde vader-zoonrelatie zorgt voor meer empathie, motivatie en goede 

schoolprestaties. (https://www.jmouders.nl) Het is dus gewoon goed als wij weer les nemen. 

Laten wij ons voorbereiden op de grootste gebeurtenis aller tijden. De ontmoeting met de 

Mashiach, de Hogepriester van Israel. Wij zijn geroepen om Yeshua zijn Joodse identiteit 

terug te geven, broeders en zusters. Hij moet nieuwe kleren krijgen. En de kleding van de 

hogepriester werd gemaakt door het volk, Ex. 28:4. Wij zijn het die Yeshua Zijn Joodse 

identiteit teruggeven. Hoe doen we dat? Door ons leven op een Joodse manier in te vullen. 

Daartoe is Yeshivat Shuvu het middel wat G-d ons nu geeft. Ik wil iedereen onder ons die in 

de gelegenheid is om bij Shuvu te studeren oproepen om je op te geven. En volg a.u.b. wat 

ze delen via internet. Dit is de Tempelreiniging en Tempelwijding voor ons vandaag.  

Heel bijzonder is nog het feit dat het woord ‘qetz’ dezelfde getalswaarde heeft als het woord 

‘pasim’; beide 190. Als wij dit aan elkaar verbinden dan wil dit zeggen: als wij Yeshua Zijn 

https://www.jmouders.nl/
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Joodse kleding teruggeven dan bespoedigen wij het ‘einde’ (qetz). Dan wordt de grote 

Verlossing werkelijkheid. En dan is het zo wonderlijk dat in onze parashah gezegd wordt: “En 

Judah met zijn broers kwam in het huis van Yosef, in Bet Yosef. Het Joodse volk zal samen 

met zijn broers Yeshua ontmoeten. Dus wij mogen opgaan in het Joodse volk. Dat is de 

opname der Gemeente zou je kunnen zeggen – wij worden gewoon opgenomen in het 

volksbestaan van Israel. Denk hierbij aan de Gemeente van het boek Handelingen. 

Dus Yeshua Zijn Joodse kleed teruggeven bespoedigt het einde. Is het niet veelzeggend dat 

wij als Bet Yosef zoveel stilstand ervaren, terwijl Yeshivat Shuvu zo snel uitbreidt? Veel 

dingen liggen stil bij ons, Lendershof ligt stil en zelf ervaar ik ook dat ik niet veel kan doen op 

dit moment. Waarom is dat? Omdat we te weinig doordrongen zijn dat we richting het 

Joodse volk moeten. We moeten er ernst mee maken om Joods onderwijs te volgen. Ons 

leven moet gaan draaien om de Torah en de Halachah. Daarom geloof ik dat wij allemaal – 

voor zover we kunnen – moeten gaan studeren en de tijd goed benutten. Zodat wij een licht 

worden en er beweging komt.  

Deze overdenking heeft mij een hele week gekost. Steeds voelde ik dat er iets mistte, het 

was niet af. Nu met dit laatste geloof ik dat ik in jullie midden een boodschap van G-d heb 

mogen neerleggen. Neem het mee geliefden en laten we ons richten op het onderwijs van 

Yeshivat Shuvu, opdat de weg wordt gebaand voor de verdere vervulling van G-ds plan. G-d 

roept ons hiertoe met dit Chanukah, met deze 6e verjaardag van K’hilah Bet Yosef. Laten we 

ons inzetten om volgend jaar uit de Torahrol te kunnen lezen. Zodat we verder komen en de 

Terugkeer van Yeshua haMashiach verhaasten! (2 Petrus 3:12) 

Shabbat shalom en Chag Chanukah Sameach! 

30 Kislev 5782 / 4-12-2021 / 6e dag van Chanukah 

Fulp van der Velden 


