
Parashat Vayera 

He appeared — וירא 
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Parashat Vayeshev 

Hy het gevestig — וישב 

 
Judah en Tamar (Gen 37:1 – 40:23) 

 

 

“The parashah is made up of 7,512 Hebrew letters, 2,021 Hebrew words, 148 verses, and can 

occupy about 235 lines in a Torah Scroll” - Wikipedia.org 

 
Dit is 'n baie interessante storie. Judah trou 'n heiden en verwek 3 seuns. Die eerste een doen wat 
verkeerd is en YHWH maak hom dood. Die tweede moet kinders verwek vir sy broer by Tamar en stort 
dit op die grond en YHWH maak hom ook dood. Al ooit gedink God kan op daardie punt kom dat Hy 
iemand dood maak? Hoe dit gewerk het, was dat die oudste seun het 'n dubbele erfporsie gekry. Hy 
het ook die naam van die familie vorentoe gevat. Maar as die oudste getroud was, geen kinders gehad 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chapters_and_verses_of_the_Bible
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het nie en tot sterwe kom, moes sy broer naas hom sy vrou vat en 'n kind by haar verwek. Die seun 
het dan die dubbele erfdeel en naam ontvang van die oudste broer wat gesterf het. So het God dan 
beplan dat erfporsies regverdiglik in die regte familie bly en die weduwee baat ook daarby. 
 
Wel, twee dood en Judah se vir Tamar om eerder by haar pa te gaan bly, want sy eintlike rede was dat 
hy bang was die jongste gaan ook dood. Ek meen, sit jou in sy skoene. Elkeen wat met Tamar getroud 
was, sterf! Maar Judah het nie by sy woord gehou om die jongste aan Tamar, wat dadelpalm beteken, 
te gee nie. Tamar hoor van Judah wat na Timna gaan saam met sy vriend. Dit word gereken dat daar 
eintlik ook 'n Kanaanietiese fees aan die gang was. Tamar trek aan soos 'n hoer. Die woord hoer het 
die letters k-d-s wat die selfde woord is vir kadosh-heilig. Dus, Tamar het aangetrek soos 'n 
tempelhoer. Dus het Judah ingegaan by 'n tempelhoer en was terdee bewus daarvan.Wat se dit vir 
ons. 
 
Die Torah (Pentateug/eerste 5 boeke van die bybel), beskryf glad nie die helde (in ons oë) as helde 
nie. Hul swakhede word glad nie verbloem nie. Daar is geen intensie dat ons hierdie mense moet 
verhoog nie, maar God YHWH alleen moet sien as goed. Hy alleen is sonder blaam of fout. Hy alleen 
is die een wat verhewe moet word. Dit is 'n uitstaande feit van die Bybel dat mense het foute en 
tekortkominge, maar ons God is sonder enige van dit.Jesus Christus kom uit die stam van Judah en 
Tamar word genoem in die register omdat die register juis ons aandag op hierdie voorval wil rig. Sy 
word as 'n vrou van integriteit uitgebeeld en sy is geeer om haar naam in die register te kan he. Die feit 
van die saak is mense faal, maar God is en bly getrou. Net Sy geregtigheid deur Jesus Christus kan 
ons aanvaarbaar maak vir Hom. Jesus Christus se bloed het die prys betaal. Ons is met die bloed van 
'n man gekoop en kan vandag juig want ons Verlosser leef en Sy geregtigheid het ons geregtigheid 
geword. Ons kan dus nie deur dade gered word nie, maar deur Sy bloed, God se verlossingsplan.  
 
“Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê: Ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die 
kwaad nie versoek word nie, en self versoek Hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy 
eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit 
sonde; en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Moenie dwaal nie, 
my geliefde broeders. Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van 
die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Volgens sy wil het Hy ons 
voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees.” - 
Jas 1:13-18 
 
“Broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Dié wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder 
oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet; en as jy die wet oordeel, is jy nie ‘n dader van 
die wet nie, maar ‘n regter. Een is die Wetgewer, Hy wat mag het om te red en te verderf. Maar jy, wie 
is jy wat ‘n ander oordeel?” - Jas 4:11-12 
 
“Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, 
om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig, julle 
wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is; aan wie toe geen barmhartigheid bewys 
is nie, maar nou bewys is. Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te 
onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel; en hou julle lewenswandel onder die 
heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die 
goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Wees dan onderdanig 
aan elke menslike verordening ter wille van die Here—of dit die koning is as opperheer, of die 
goewerneurs as sy gesante, om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen, te prys. Want so 
is dit die wil van God dat julle deur goed te doen die onkunde van die dwase mense tot swye sal 
bring, as vrymense en nie asof julle die vryheid het as ‘n dekmantel vir die boosheid nie, maar as 
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diensknegte van God. Julle moet almal eer, die broederskap liefhê, God vrees, die koning eer. 
Diensknegte, wees julle here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is 
nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Want dit is genade as iemand, ter wille van die gewete voor 
God, leed verdra deur onregverdig te ly. Want watter roem is daar as julle verdra wanneer julle sonde 
doen en geslaan word? Maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly—dit is genade by God. 
Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gely het en julle ‘n voorbeeld nagelaat het, 
sodat julle sy voetstappe kan navolg; Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen 
bedrog gevind is nie; wat, toe Hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie; toe Hy gely het, nie gedreig 
het nie, maar dit oorgegee het aan Hom wat regverdig oordeel; wat self ons sondes in sy liggaam op 
die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe; deur wie se 
wonde julle genees is. Want julle was soos dwalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die 
Herder en Opsiener van julle siele.” - 1 Pe 2:9-25 
 
“Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid 
en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te 
lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en 
ons Verlosser, Jesus Christus, wat Homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid 
en vir Homself ‘n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke.” – Tit 2:11-14 
 
“Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou 
nie; want julle is almal een in Christus Jesus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die 
nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.” – Gal 3:28,29 
 
“En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, 
nadat Hy een maal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde 
verskyn aan die wat Hom verwag tot saligheid.” – Heb 9:27,28 
 
“Maar Christus, wat opgetree het as Hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en 
volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping 
behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, een maal 
ingegaan in die heiligdom en ‘n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en 
bokke en die as van ‘n vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die 
vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat Homself deur die ewige Gees aan God sonder 
smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien.” – Heb 9:11-14 
 
Shalom vir u 

Venessa Holtzhausen 

www.vhministry.net 
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