Messias in Chavei Sara
Izaak, een Beeld van Messias Yeshua
I. Gedenkend dat de levens van de Vaderen profetische schaduwen zijn van de toekomst van hun
nakomelingen (in het bijzonder de Messias), zie of je kan begrijpen hoe Izaak’s leven thematisch
verbonden is met dat van Yeshua.
A. Welke gebeurtenis vond plaats de laatste maal dat de Torah Izaak specifiek vermeldde? Wanneer
wordt Izaak de volgende maal specifiek vermeld? Merk op, na de binding van Izaak Genesis 22, wordt
hij niet meer vermeld tot aan het einde van Genesis 24. Deze stilte is doelbewust, zoals we weldra
zullen zien!
B. Herinner je je de profetische betekenis van de Akeida? In welke activiteit was Izaak verwikkeld
wanneer hij opnieuw verschijnt in Genesis 24:63? Wat was de volgende grote gebeurtenis die
plaatsvond in Izaak’s leven?
C. Let op het volgende thematische verloop met betrekking tot alle verzen die expliciet te maken
hebben met Izaak in Genesis 22-24.
• Genesis 22—De Akeida
• Genesis 24:63—Intercessie (voorbede)
• Genesis 24:64-67—Huwelijk
Verbind nu de gebeurtenissen hierboven opgesomd thematisch met het werk van de Messias. Als je
hulp nodig hebt, gebruik dan deze hint—het antwoord heeft iets te maken met de 1ste en de 2de
komst van Messias Yeshua en Zijn bediening in de tussentijd. Zie je het? Door deze Midrash over
Izaak’s leven, zien we dat de Torah ons eigenlijk leert over de bediening/het werk van de Messias! De
thematische connecties helpen ons de profetische schaduw te zien. Opnieuw zien we dat de
gebeurtenissen in de levens van de Patriarchen profetische schaduwen zijn van gebeurtenissen die
zullen plaatsvinden in de levens van hun nakomelingen, in het bijzonder de Messias.
De Dienaar zonder Naam
I. In de vorige sectie, hebben we duidelijk het Messiaanse beeld gezien dat Izaak’s leven voorstelt. In
dat beeld is Genesis 24 (de zoektocht naar Izaak's bruid) een profetische schaduw van de periode
wanneer Yeshua als Hoge Priester zal fungeren. Laten we verder gaan met vragen stellen in verband
met deze tijdsperiode van intercessie voor Izaak en zien wat we kunnen leren.
A. Waarvoor denk je dat Izaak zo oprecht aan het bidden was? Laten we zien of we goed kunnen
raden. Lees Genesis 24:67. Wetend dat deze Torah portie het leven van Sarah genoemd wordt, hoe
helpt dit ene vers ons om de lange parsha over het vinden van een bruid voor Izaak thematisch te
verbinden met het begin van de parsha over Sarah’s dood?
B. Wetend dat Izaak bedroefd was over het verlies van zijn moeder en dat hij een vrouw nodig had
om de beloften te vervullen, en wetend dat de dienaar weg was om voor hem een bruid te zoeken,
waarover denk je dat hij zijn hart aan het uitstorten was in gebed?
C. We weten dat de Torah opzettelijk mensen en gebeurtenissen thematisch verbindt door ze
textueel naast elkaar te plaatsen. Wat denk je dat de betekenis is van het feit dat, terwijl Izaak aan
het bidden is, Rivka ten tonele verschijnt?
II. Thematisch zien we dat de Torah erop zinspeelt dat Izaak voor zijn bruid aan het bidden was.
Daarom vond het grootste deel van Genesis 24 plaats terwijl Izaak aan het bidden was. Vroeger
hebben we gezien dat Izaak een beeld is van de Hoge Priester bediening van Yeshua tussen Zijn twee
komsten. Laten we daarom Genesis 24 onderzoeken en zien of we de profetische betekenis van de
naamloze dienaar kunnen begrijpen.
A. De meeste mensen zouden het er snel mee eens zijn dat de naamloze dienaar eigenlijk Eliezer is.
Genesis 24:2 beschrijft de dienaar als de oudste van Abraham's huishouden die alles wat Abraham
bezit bestuurt. In Genesis 15:2 zei Abraham dat Eliezer zijn erfgenaam zou zijn vermits hij kinderloos

was. Daarom kunnen we veilig stellen dat de dienaar niemand anders is dan Eliezer.
B. We weten reeds dat Izaak een beeld is van Messias Yeshua, die bidt voor Zijn bruid. Wat is de
belangrijkste opdracht van de dienaar in Genesis 24? We weten dat we de bruid zijn van Messias
Yeshua. Wiens taak is het om Zijn bruid te vinden, haar te overtuigen om de bruidegom te huwen en
haar aan de bruidegom voor te stellen? Inderdaad. Lees Johannes 14-16. Yeshua besteedt heel wat
tijd om de discipelen te vertellen hoe actief de Ruach HaKodesh in hun levens zal zijn nadat Hij
opstijgt om als een Hoge Priester te fungeren. Laten we zien of we ons bewijsmateriaal dat de
dienaar een beeld is van de Ruach HaKodesh nog sterker kunnen maken.
III. Lees Genesis 24:67. Hoe werd Izaak uiteindelijk getroost na de dood van Sarah? Bijgevolg, voordat
Eliezer met Rivka verscheen, had hij troost nodig. Zie je hoe Eliezer onrechtstreeks verbonden is met
het werk van troosten? Ik ben er zeker van dat je weet waar ik naartoe wil. Lees nu Johannes 14:26.
Yeshua zei dat de Trooster van Hem zou getuigen. Zie je enige thematische connecties met de sidra
(Torah portie)? Prima. In Genesis 24:10 wordt gezegd dat Eliezer alle vrijgevigheid van zijn meester
“in zijn hand” had. Gelet op het feit dat het onmogelijk is voor Eliezer om letterlijk alle bezittingen
van Abraham in zijn hand te hebben, suggereer ik dat we de interpretatie van Rashi aannemen, die
stelt dat Eliezer een akte in zijn hand hield. Deze akte was het bewijs van alles wat Abraham aan
Izaak nagelaten had. Dat moet een overtuigende getuigenis geweest zijn!
A. Hoe is Johannes 16:13-15 thematisch verbonden met de Torah portie? Daarenboven, weet je nog,
de akte die Eliezer meebracht “in zijn hand” die de donatie van zijn meester bevatte? Hij toonde het
aan Rivka en haar familieleden. Dit is exact wat Johannes 16:15 stelt—hij zal van het mijne nemen en
het je tonen.
B. Hoe is Johannes 14:26 thematisch verbonden met de sidra (Torah portie)?
C. Hoe is Johannes 15:26 thematisch verbonden met de sidra?
D. Toont Eliezer Rivka “dingen die moeten komen” zoals gesteld in Johannes 16:13?
Samengevat denk ik dat de bovenstaande connecties een goed fundament verschaffen om te
begrijpen dat Eliezer in de rol van Ruach HaKodesh functioneert, gezonden om in het leven van de
bruid te werken. De B’rit Chadasha vertelt ons over de belangrijke rol die de Ruach HaKodesh speelt
in het leven de gelovige gedurende de periode dat Yeshua Zijn bediening als Hoge Priester uitoefent.

De Natuur van de Ene en Enige Ware Elohim
I. Vorige week zagen we dat de Torah duidelijk de Heilige als een meervoudigheid voorstelde. Ja, het
is waar dat Hij Echad (Eén) is; zijn eenzijn sluit op een mysterieuze manier echter geen
meervoudigheid uit. Zoals ik vorige week zei, zal ik mij onthouden van het geven van specifieke
definities van de natuur van de Heilige. Mijn doel is gewoonweg jullie te tonen dat het concept van
een meervoudigheid in de Godheid duidelijk door de Torah onderwezen wordt. Het is geen “Nieuw
Testament” concept. Ik heb vroeger vermeld dat het zeer leerrijk is om een overzicht te maken van
de verhalen van de sidra’s door de Parsha indelingen te volgen. Daarenboven is het zeer leerrijk om
de Parshiot thematisch te interpreteren. Weet je, stap achteruit en kijk in het algemeen naar de
thematische boodschap die onder de tekst ligt. Laten we kijken wat er gebeurt als we dit concept
toepassen op de drie laatste Parshiot. Laten we eerst de laatste drie sidra’s onderverdelen in drie
secties; 1) Genesis 12:1-15:21, 2) Genesis 16:1-22:24 en 3) Genesis 23:1-25:18. Laten we nu zien of
we het hoofdthema van iedere sectie kunnen vinden.
A. Genesis 12:1-15:21—Lees dit Schriftgedeelte door en let in het bijzonder op de beloften die
Adonai aan Abraham doet. Zie je een gemeenschappelijk thema? Inderdaad. De beloften hebben
allemaal te maken met het feit dat hij de vader van vele nakomelingen zal zijn of met het land dat hij
zal erven dat een thuis zal zijn voor een massa van zijn nakomelingen. De nadruk ligt echter op het
feit dat hij de VADER zal zijn van een groot aantal nakomelingen.
B. Genesis 16:1-22:24— Lees dit Schriftgedeelte door en let in het bijzonder op de beloften die
Adonai aan Abraham doet. Zie je een gemeenschappelijk thema? Inderdaad. Bijna elk verhaal is

verbonden met ofwel de belofte van een specifieke zoon, of zijn fout bij het proberen via Hagar een
zoon te hebben, of de eigenlijke geboorte van zijn zoon, of met gebeurtenissen die plaatsvinden in
de levens van zijn zonen (Ishmael in de woestijn of de binding van Isaac). De nadruk ligt duidelijk op
de beloofde ZOON.
C. Genesis 23:1-25:18—Lees dit Schriftgedeelte door en let in het bijzonder op de beloften die
Adonai aan Abraham doet. Zie je een gemeenschappelijk thema? In de vorige sectie hebben we
gezien dat Eliezer een profetische schaduw is van het werk van de Ruach HaKodesh! Daarom, vanuit
een midrash invalshoek, kunnen we in vertrouwen stellen dat dit laatste Schriftgedeelte de nadruk
legt op het werk van de RUACH HAKODESH!
Zoals je kan zien, hebben we hier een interessant beeld. De laatste DRIE sidra’s hebben onze
aandacht gevestigd op drie thema’s—gebeurtenissen betreffende de Vader, Zoon en Ruach
HaKodesh. Denk je dat dit toeval is? Ik denk het niet. Ik denk dat de Torah ons weer eens een
fundamentele les gegeven heeft met betrekking tot de natuur van onze Elohim. En, als je deze
openbaring kan zien, dan Heb Je Het!
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