34. Onderhandelen met “vrienden”. Genesis 34
Lees Genesis 34 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest
centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in
contrast staan?
Het chiasme is als volgt:
A (v1-2) Dina werd verkracht en vernederd door Sichem- eigenlijk behandeld als een prostituee.
B (v3-4) Sichem hield echter van Dina- zijn ziel was tot haar aangetrokken.
C (v5-6) De zonen van Jakob waren in het veld met hun kudden. Hemor kwam onderhandelen.
D (v7) De zonen van Jakob waren woedend dat Jakobs dochter zo schandelijk was behandeld.
E(v8-12) Hemor onderhandelde met de zonen van Jakob.
F(13-14) De zonen van Jakob weigerden het aanbod van Hemor met het oog op een list.
Centrale as: (v15) de zonen van Jakob stelden een voorwaardelijke eis om tot een deal te komen.
F(v16-18) De zonen van Jakob stemden uiteindelijk in met het aanbod van Hemor met list.
E (v19-24) Hemor sprak met de mannen van Sichem die instemden met de voorwaarden.
D(v25-26) Twee zonen van Jakob doodden de mannen van Sichem en namen Dina weer mee.
C (v27-29) Al de zonen van Jakob plunderden de stad en namen alles en iedereen mee.
B(v30) De Kanaänieten en Ferezieten haatten nu Jakob, die hierdoor zelf vernietiging vreesde
A(v31) Simeon en Levi zeiden: “mocht hij dan onze zuster als een hoer behandelen?”

De plaats des onheils..

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de
verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken.
Niveau A: Dina onderging vernedering en haar broers vernederden zich tot wraak met list en praten
dat goed. In tegenstelling tot Sara en Rebekka, die werden meegenomen, gaat deze dochter van
Israël op eigen initiatief op stap uit de veilige omgeving van Jakob’s tenten. Haar naam betekend:

oordeel en waar veel vertalingen spreken over verkrachting heeft het Hebreeuwse woord anah
meer de lading: vernederen. Er is dus ook de zienswijze dat Dina zich door eigen toedoen laat
vernederen door een buitenechtelijke verbintenis aan te gaan en ook nog eens een ongelijk span te
vormen en ze roept daarmee volgens de Torah –die zeer kritisch is op seksuele reinheid en
heiligheid- oordeel over zich af!
Niveau B: Wat begon als een individule mistap van een verliefde jongeman eindigde in een groot
conflict met vele slachtoffers. Liefde en haat staan in deze verzen lijnrecht tegenover elkaar.
Niveau C: De zonen van Jakob gingen hun gang buiten hun vader om.
Niveau D: Al de zonen voelden zich gekwest en ontstaken in hevige woede maar slechts 2 zonen
zetten dit om in actie. Hun wraakactie maakt duidelijk dat de reactie op het vernederen van Israël
schijnbaar doodslag was. Was dit werkelijk de morele code van Israël?
Niveau E: Hemor stuurde aan op onderlinge huwelijksverbanden, integratie, handel, en bezit van
land. Sichem bood ook een zeer ruime bruidschat aan om Dina officieel als vrouw te verkrijgen. Let
echter op dat nergens berouw wordt getoont of excuses worden aangeboden! Als Sichem Jakob
correct benadert had, was een huwelijk mogelijk een optie geweest want waar moest Jakob anders
een bruidegom voor dina vandaan halen? Sichem had zich dan moeten overgeven aan de God van
Israël. Maar het aanbod van Hemor en Sichem was slechts een voorwendsel. Volgens vers 23 waren
ze er op uit om Jakobs familie aan hen te onderwerpen.
Niveau F: Onbesnedenheid is een schande voor Israël ; niemand kan in onbesneden staat deel
krijgen aan Israël. Maar Jakobs zonen hadden niet de intentie dat de inwoners van Sichem deel
zouden worden van Israël.
Centrale as: De uitgesproken voorwaarde om tot overeenstemming te komen was de besnijdenis.
Als de Sichemieten dat gepaard zouden laten gaan met besnijdenis van hart dan zou dat eigenlijk
heel goed passen bij wat JHWH profetisch voor ogen heeft: Via Israël als eersteling ook het heil naar
de andere volken. De onuitgesproken realiteit was echter een list: “géén overeenkomst maar wraak
nemen”.

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond
(de b’riet chadasja, veelal bekend als het Nieuwe Testament)
Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah, in het bijzonder de centrale as, aan ons mee
willen geven voor het laatst der dagen? Want we moeten begrijpen dat de verhalen van de Torah
meer te maken hebben met de toekomst dan het verleden! (Jesaja 46:8-10). Denk hier eerst zelf eens
over na voordat je de onderstaande suggesties bestudeert.
De Messias wacht en mengt zich niet direct in rechtszaken op korte termijn. Psalm 2:12 Het is nu
feitelijk de taak van Israël om recht te spreken volgens de morele standaard van de Torah. Twee
broers, Juda en Efraïm zullen hun krachten uiteindelijk bundelen en Israël wreken voor de schande
die de naties van de wereld op haar gelegd hebben. Hier is echter geen list voor nodig. Obadja vers
18;
Israël zal in de (nabije) toekomst moeten vrezen voor vernietiging, zoals in het verleden ook al
diverse keren heeft plaats gevonden. Dit komt omdat Israël vanwege de exclusieve relatie met JHWH

gehaat wordt. Deze relatie is tegelijkertijd haar kracht en haar zwakheid. Als Israël vertrouwd op
JHWH is ze onoverwinnelijk omdat Hij voor haar uit gaat. Maar als Israël als de andere naties wil zijn,
en om die reden verbonden sluit en de wegen gaat zoals de volken, laat JHWH haar tijdelijk aan haar
eigen lot over totdat ze de noodzaak beseft alleen maar te vertrouwen op Hem. Nahum 1:7,8
In deze geschiedenis dreigde assimilatie met een heidenvolk. Ook in onze tijd ligt deze valstrik op de
loer: 2 Korinthe 6:14-7:1
Geen werelds aanbod vanuit onderhandeling volstaat voor het breken van JHWH’s Torah. En niets
kan de goddeloze die opstaat tegen Israël beschermen voor de wrekende arm van JHWH. Alleen
berouw en oprechte onderwerping aan Hem kan het oordeel afwenden voor ongerechtigheid. De
Torah beschrijft de straf op het beschamen, vernederen en samenspannen om Israël te vernietigen:
de dood. Psalm 60 beschrijft al de hiervoor beschreven fases: afval van Israël en vijandelijke
overheersing hierdoor. Maar ook de terugkeer van Israël tot JHWH na een bepaalde tijd en de
verlossing van- en afrekening met de vijanden.
Besnijdenis (berit milah)
In de geschiedenis van Dina die getypeerd wordt met: “want zoiets doet men niet” staat de familie
van Jakob voor een nieuwe fase in de geestelijke strijd: de verleiding om over te gaan tot assimilatie
middels gemengde huwelijken. Opvallend is dat het verbondsteken van de besnijdenis hier een
belangrijke rol speelt om deze vermenging met de bewoners van Kanaän te voorkomen.
Voor de besnijdenis op basis van een wilsbeslissing geldt het volgende: De besnijdenis is een
identiteits-teken in het huishouden van Israël, maar het moet gepaard gaan met openhartige
onderwerping aan JHWH. Er moet sprake zijn van berouw over de eigen tekortkomingen en
aanvaarding van de noodzaak om verlossing buiten zichzelf nodig te hebben IN Messias. Daarmee
komt het besneden zijn van hart dus éérst. Het verlangen naar- en de keuze tot de letterlijke
besnijdenis van het vlees volgt daarna vanzelf door de leiding van de Heilige Geest en niet op grond
van aandringen door andere mensen. Fysieke besnijdenis zonder de oprechte poging om te komen
tot innerlijke en uiterlijke onderwerping aan JHWH (Torah denken & doen) is doelloos zoals Paulus
zegt in Romeinen 2:25-29
Bij de besnijdenis op de 8ste dag na de geboorte is het andersom; na deze besnijdenis van het vlees
groeit de jongen op maar is het nog steeds nodig dat hij vroeger of later tot besnijdenis van hart gaat
komen!
De eerste vermelding van de besnijdenis vinden we in Genesis 17:9-14 waar Abraham besneden
wordt als onderdeel van de relatie met JHWH. Dit geldt ook voor zijn nageslacht volgens vers 23-27.
De letterlijke besnijdenis kwam voor Abraham pas ná zijn diepe beproeving.. Die beproeving
doorstond hij dankzij zijn geloofsvertrouwen. Romeinen 3:28-31 refereert aan behoudenis uit geloof
zowel voor Joden (besnedenen) als toegevoegde gelovigen uit de volken (onbesnedenen) maar
benadrukt tevens dat dit niet de wet teniet doet(vs 31).
Ook Romeinen 4:1-12 bevestigd de rechtvaardiging uit geloof, maar let op dat dit niet in tegenspraak
is met de wet, het bevestigd eerder de wet gezien de belangrijke vermelding over de besnijdenis-vanhart in de Torah: Deuteronomium 10:15,16 en 30:5,6
De Torah verordend dus zowel de besnijdenis in het vlees als van hart. Lees daarom alle NT teksten
over de besnijdenis in het licht van deze vermeldingen in de Torah want dat is immers het
fundament van het Woord. De NT teksten bevestigen de besnijdenis van hart maar lijken soms

echter het Torah gebod om letterlijk te besnijden af te doen!? Aangezien het Woord één is en JHWH
onveranderlijk is, doen we er goed aan scherp te lezen wat er nou staat, en ook in de context, ipv
alleen “plat” te lezen wat er staat en wat we misschien willen lezen.
Galaten 5:1-10 is daar een mooi voorbeeld van; de hele context is hier dat men de nieuw-gelovigen
(10-stammers die de hertel-belofte van Hosea 2 ontvingen) op wettische wijze wou forceren tot de
besnijdenis alsof dát noodzakelijk is voor de behoudenis. (Net als in Handelingen 15:1).
Deze gelovigen waren echter nog maar net op de weg en dan heeft verwijzing naar het volbrachte
werk van de Messias eerste prioriteit. Een overhaast opgelegde besnijdenis zou dan “een zaaien in
het vlees”zijn. Want de wet (besnijdenis in dit geval) brengt geen rechtvaardiging (vs4). Ook Galaten
6:11-15 spreekt over het ondergaan van- of leven met de besnijdenis vanuit de verkeerde
hartsgesteldheid. Nee, het gaat om rechtvaardiging uit geloof en vanuit deze “nieuwe schepping”
wordt in vers 16 gezegd: en allen die overeenkomstig deze regel wandelen: vrede en barmhartigheid
zij over hen en over heel Israël.

met welke bril op lezen wij het Woord?

1 Korinthe 7:18,19 is een volgende veel gebruikte anti-besnijdenis tekst. Om deze verzen goed te
begrijpen moet je beseffen dat de term besnijdenis of besneden niet alleen gebruikt wordt voor de
handeling, maar ook voor het Jodendom in het algemeen. We zagen dat al bij Romeinen 3:30 als het
je is opgevallen. Zie bv ook Efeze 2:11- de besnijdenis noemt niet-joden onbesneden. “besnijdenis “ is
natuurlijk de Joden. In Handelingen 10:45 De gelovigen uit de besnijdenis – dat zijn de gelovigen uit de Joden.

Lees met dit in gedachten nogmaals 1 Korinthe 7 en plaats voor de term “besnijdenis” nu “Joden”.
Er staat dan: Is iemand als Jood geboren, laat hij zijn Jood zijn niet ongedaan laten maken (b.v. door
een niet Jood verklaring) Is iemand geroepen als niet-Jood geboren, laat hij niet een Jood gaan worden.
Jood zijn is niets (daar kun je je niet op beroemen) en niet-Jood zijn is niets (het maakt je niet minder),
maar het in acht nemen van Gods geboden (waaronder de besnijdenis). Deze tekst zegt dus vrij vertaald
en samengevat dat je als gelovige uit de volken gewoon jezelf mag blijven qua identiteit en cultuur
maar wel samen met je Joodse broeder IN Messias mag gaan leven volgens Torah, die de besnijdenis
als handeling en teken voorschrijft.
Tenslotte, is het u wel eens opgevallen dat Jesjoea, met zijn vele, vele titels.. ook de titel heeft dat Hij
“een dienaar van de besnijdenis” is? Romeinen 15:8-13 Deze verzen zeggen ook dat de heidenen
zich zullen verblijden met Zijn volk!
Besnijdenis & volwassendoop
Zoals ik al zei maakt Genesis 17 duidelijk dat de besnijdenis een uiterlijk verbonds teken is maar dat
de innerlijke verandering even belangrijk is . Nieuw Testamentisch is er nog een teken toegevoegd in
de verbondsrelatie: de volwassendoop door onderdompeling: Kolossenzen 2:10-14

De doop door onderdompeling is óók een uiterlijk teken (het verbeeld een watergraf) van wat er
innerlijk gebeurt is (sterven aan jezelf).De doop heeft echter niet de besnijdenis vervangen kunnen we
opmaken uit het leven en onderwijs van Jesjoea: Mattheüs 5 :17-20 Jesjoea is én besneden én als
volwassene gedoopt: Mattheüs 3:13-17; Lucas 2:21
Een profetische les m.b.t. de besnijdenis is in iedergeval dat: wie zich in de toekomstige tempel -die
gebouwd zal worden in het zich reeds baanbrekende Messiaanse vrederijk- wil begeven, moet
besneden zijn van hart én lichaam: Ezechiël 44:7,9

