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Lech l’cha – לך לך  

Schriftlezingen: Gen. 12-17, Jes. 40:27-41:16, Joh. 8:30-47 

 

Chaveriem,  

Het woord ‘Lech’ is het mannelijk enkelvoud gebiedende wijs van de stam Halach – ה ל ך. 

Lech l’cha is voor ons heel erg belangrijk, omdat we ons moeten voorbereiden op Aliyah naar 

Israel. En wat doen we als we verhuizen naar een ander land? Dan leren we o.a. de taal van 

dat land. Dus als we ons voorbereiden op Aliyah dan moeten we ook Ivrit / Hebreeuws leren. 

Lechi lach is hetzelfde bevel, maar dan voor een vrouw.  

Waarom staat er: lech-l’cha = ga voor jou; het woord ‘lech’ alleen is toch ook duidelijk? L’cha 

betekent voor jou, en kun je opvatten als: voor je bestwil, maar ook: let op jezelf, kijk niet 

teveel naar anderen, en zeker niet achterom, maar blijf luisteren naar de Stem! Het is een 

persoonlijke zaak! 

Waarom wordt Avraham de Vader der gelovigen genoemd? Zie Gal. 3:6-9 – dit sluit aan bij 

Jes. 51:1-2. Als Avraham onze vader is dan zijn wij geboren uit het wonder. De wonderlijke 

geboorte van de kinderen van Tsiyon. Jes. 51:1-2 gaat over ons, over degenen die zich 

voorbereiden op Aliyah, zie vers 11. 

En dan zijn we weer bij de Lezing van deze week: Lech l’cha – uittrekken. 

Wat betekent lech l’cha? 

Ga uit voor jou – het is een persoonlijke zaak voor ieder gelovige. Anderen kunnen 

stimuleren of opwekken, maar uiteindelijk is het een zaak tussen onze wondervolle Schepper 

en ons. 

Nu lezen we met elkaar de volgende teksten: 

 ֶלָךָ-ְלָך
Breshit 12:1 

 ֶלך-ְלךֵָמַאְרְצךָּוִמּמֹוַלְדְתךָּוִמֵביתָָאִביך,ֶָאל-ָהָאֶרץ,ֲָאֶשרַָאְרֶאָך׃
Lech l’cha me’artz’cha umimolad’t’cha umibeit avicha, el ha’aretz asher ar’eka. 

Ga voor uzelf uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat 

Ik u zal laten zien. 

 

Brachah 10 Amidah 

ְלַקֵבץָָגֻלּיוֵֺתינּו.ַָקְבֵצנּוַָיַחדֵָמַאְרַבעַָכְנפוֺתְָושאֵָנסָָ,ְתַקעְָבשוָֺפרָָגדוֺלְָלֵחרּוֵתנּו

 ָהָאֶרץ׃ָָברּוךַָאָתהַָיְהֶוהְָמַקֵבץִָנְדֵחיַָעּמוִָֺישָרֵאל׃
T’qa b’Shofar gadol l’cheruténu, v’sa nes l’qabetz galuyoténu, Qabtzénu yachad me’arba kanfot 

ha’Aretz. Baruch Atah YHVH m’qabetz nidché ammo Yisra’el. 



2 
 

Blaas de grote bazuin voor onze vrijheid, en steek op de banier voor de inzameling van onze ballingen, 

en zamel ons tezamen in uit de vier hoeken der aarde. Gezegend bent U JHWH, die inzamelt de 

verstrooiden van Zijn volk Israël. 

 

Jer. 31:6 

 ִכיֶָיש-יֹום,ָָקְראּוָֹנְצִריםְָבַהרֶָאְפָרִים:ָקּומּוְָוַנֲעֶלהִָצּיֹון,ֶָאל-ַָיְהֶוהֱָאֹלֵהינּו׃
Ki yesh-yom karu notzrim b‘har Efrayim: kumu v’na’aleh Tziyon el Adonai Eloheinu. 

Want er zal zijn een dag dat Notzrim (christenen) in het woongebied van Efrayim zullen roepen: Sta 

op! laten we Aliyah maken naar Tziyon, tot JHWH onze G-d. (vert. FV) 

 

Jer. 3:18 

ַבָּיִמיםָָהֵהָּמה,ֵָיְלכּוֵָבית-ְיהּוָדהַָעל-ֵביתִָיְשָרֵאל;ְָוָיבֹאּוַָיְחָדו,ֵָמֶאֶרץָָצפֹון,ַָעל-

 ָהָָאֶרץ,ֲָאֶשרִָהְנַחְָלִתיֶָאת-ֲאבֹוֵתיֶכם׃
Bayamim hahema yel’chu veit Yehudah al beit Yisra’el v’yavo’u yachdaav me’eretz Tzafon el 

ha’Aretz asher hin’chal’ti et-avoteichem. 

In die dagen zal gaan, het huis van J’hudah naar het Huis van Jisraël, en zij zullen komen als eenheid 

uit het land van het Noorden, naar het land dat ik gegeven heb aan hun vaderen. 

 

Hoshea 1:11/2:2 

ְוִנְקְבצּוְָבֵני-ְיהּוָדהָּוְבֵני-ִיְשָרֵאלַָיְחָדו,ְָוָשמּוָָלֶהםָרֹאשֶָאָחד,ְָוָעלּוִָמן-ָהָאֶרץ:ִָָכיָ

 גָָדֹולָיֹוםִָיְזְרֶעאל׃
V’niqb’tzu bney-Yehudah uvney-Yisra’el yachdaav, v’samu lahem rosh echad, v’alu min-ha’aretz; ki 

gadol yom yizr’el. 

En verzameld zullen worden de zonen van J’hoedah en de zonen van Jisraël als eenheid, en voor 

henzelf een leider aanstellen en opkomen uit de aarde, want groot is de dag van het ‘gezaaide van El’. 

 

Z’charyah 2:6-7/2:10-11 

-ָ-ֶאְתֶכםֵָפַרְשִתיַָהָשַמִיםָרּוחֹותְָכַאְרַבעִָכי ַיְהֶוה׃-ְנֻאם-הֹויָהֹויְָוֻנסּוֵָמֶאֶרץָָצפֹון

ָבֶבל׃-ַבתָיֹוֶשֶבת--ִהָּמְלִטי,ִָצּיֹוןָהֹוי ַיְהֶוה׃-ֻאםנְָ  
Hoi hoi, ve’nusu me’eretz tzafon n’um ַיְהֶוה . Ki k’arba ruchot ha’shamayim perasti etchem, n’um ַיְהֶוה. 
Hoi Tziyon, himalti yoshevet bat-bavel. 

Hé, hé, vlucht toch uit het land van het noorden, spreekt ַיְהֶוה, want Ik heb jullie verspreid naar de vier 

winden van de hemel, spreekt ַיְהֶוה. Hé Tsiejon, ontsnap jij die woont bij de dochter van Babel. 
 

Ivriet 

In de dienst deelt Marie von Mirbach Harff het plan lessen Ivriet voor de k‘hilah te gaan 

verzorgen. Het plan is om groepjes te vormen die bij elkaar in de buurt wonen. Ze wil voor 

ieder groepje het bij hen passende lesmateriaal verzorgen en hen enigszins begeleiden. 

Iedere shabbat zal ze een video vertonen, die we later toegestuurd krijgen om te oefenen. 

Past dit niet wondermooi in het thema van Shabbat lech l’cha? 

Beeldenstorm 

Om het spanningsveld tussen Avraham en zijn ‘vrome’ omgeving in Ur Kasdim te tekenen het 

volgende verhaal: “Een beeldenstorm”. 
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Dit was ook in Nederland in 1566, plotseling was het er, 15 aug. na de processie in 

Antwerpen. Vele kerken in NL werden door het gewone volk bevrijd van de beelden en de 

kunstschatten. Er werd niet geroofd – men was het gewoon zat zoals Rome via pracht en 

praal regeerde over de mensen. 

Avraham moest al het oude en vertrouwde achterlaten – dat deden de leerlingen van 

Yeshua ook, Mt 4:20. Het woord van God zette hem helemaal buiten de maatschappij, maar 

daarin lag zijn toekomst. 

Hij is 75 jr als hij Charan verlaat en … moet leren om zich geheel toe te vertrouwen aan de 

genade van JHWH. Zijn eigen leven gaat op z’n kop, maar daarin ligt juist het echte en 

blijvende leven.  

In Gen. 15:6 lezen dat zijn geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. In Gen. 22 volgt de 

ultieme test, met ultieme beloften, 22:17-18 

Hij wordt de vader van alle gelovigen – Hebr. Emunim, Lukas 3:7-8. Wat is geloof / Emunah? 

We zien dat het geloof feitelijk een uiting is van de verbinding met JHWH 

Tevens maakt het geloof dat wij doen wat onze Vader in de hemel wil 

Bij Adam 1 bleek dit geloof in de naamgeving van zijn vrouw. 

Bij Noach bleek dit geloof dat hij een ark bouwde waarin zijn gezin gered werd 

Avraham liet al het oude en vertrouwde achter en volgde de stem van God 

Zelfs werd Avraham gevraagd om zijn zoon te offeren op het altaar….en hij was bereid. 

Er staat in Opb. 14:4: “….dezen zijn het die het Lam volgen waar het ook heen gaat”. 

Deze emunah vinden we in Psalm 110:3:  

SV Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van Uw heirkracht, in heilig sieraad; uit de 

baarmoeder van de dageraad zal U de dauw van Uw jongeren zijn. 

Dauw: plotseling is er een menigte (2 Samuel 17:11-12), frisheid en kracht (Psalm 133:3; 

Hosea 14:5), en wordt toegepast op de herleving van Israël als een volk in onmiddellijke 

relatie met JHWH, komend uit de volken op Zijn commando (Michah 5:7). 

Dauw komt in stilte, ongemerkt is het er en je ziet het als de zon opkomt. 

Dat gebeurt vandaag achiem, wij allen zijn hier omdat Gods Geest ons hiertoe bracht. Net als 

de dauw, in stilte, maar als de zon opgaat dan zie je het, schitterend. Israel komt op uit zijn 

graven, Ez.37 en zal weer een stralende positie in gaan nemen, Psalm 68:14.  

Ook de twee getuigen staan op, Opb. 11:11 – dit is gelinkt broeders, Israel en de gemeente 

vormen van God uit een eenheid. Dit is ook weer gelinkt aan Opb. 12:14, de vrouw met de 2 

vleugels van een adelaar. 

Maasbracht, 11 Cheshvan 5780, 9-11-2019  

Baruch ben Zvulun 


