Messias in Toldot
De Goddelijke Natuur Begrijpen

I. Gedurende de voorbije weken, hebben we veel geleerd over het een-zijn en de meervoudigheid
van de Heilige. Deze week, zullen we een ander fascinerend feit leren van de Torah met betrekking
tot de natuur van onze Elohim.
A. In De Parsha Onderzoeken, hebben we gezien dat Izaak’s leven parallel liep met dat van Abraham.
Lees Genesis 12: 10-17. Herinner je je de Midrash over deze verzen? In de Midrachische interpretatie
van deze passage, was Onze Vader Abraham een beeld van Vader YHVH en Sarai was een beeld van
Am Yisrael (het volk of Israel).
B. Spoel nu snel door naar de Akeida (Genesis 22). Herinner je je de Midrash over die passage? In de
Midrachische interpretatie van deze passage, was Izaak een beeld van Yeshua op Zijn weg naar
terechtstelling en wederopstanding, en Abraham was een beeld van de Vader, die Zijn eniggeboren
zoon offerde, die Hij liefhad! In Parashat Chayei Sarah, hebben we geleerd dat Izaak een beeld was
van of Yeshua in Zijn functie als Hoge Priester in de hemel (tussen de eerste en de tweede komst)!
C. Het punt? De Torah heft ons duidelijk onderwezen dat Abraham soms als Vader [b]voorgesteld
wordt, terwijl Izaak soms als Messias Yeshua voorgesteld wordt!
II. Kijk de lijst van overeenkomsten na tussen Abraham en Izaak in De Parsha Onderzoeken. Vind je
het ook niet verbazend dat Izaak’s leven bijna een spiegelbeeld is van dat van zijn vaders? Hoewel
Izaak in het algemeen verschillend reageert op elke omstandigheid, hebben de gebeurtenissen van
Avraham’s leven zich herhaald in het leven van Izaak.
Thematisch lijkt het alsof Izaak alles doet wat Zijn Vader gedaan heeft.
A.Lees John 5:17-38, en houd in gedachte hoe de gebeurtenissen in het leven van Izaak die van
Avraham’s leven lijken te volgen.
• Merk op hoe Yeshua zei dat Hij de werken van Zijn Vader deed (Johannes 5:17).
• Merk op hoe de Joden beseften dat Yeshua zichzelf gelijk stelde met de Heilige (Johannes 5:18 ).
• Merk op hoe Yeshua zei dat Hij alleen deed wat de Vader deed (Johannes 5:19).
• Merk op hoe Yeshua de doden kan opwekken omdat de Vader de doden opwekt (Johannes 5:21).
• Merk op hoe Yeshua zei dat de mensen de Zoon moeten eren zoals ze de Vader eren. Heb je
opgemerkt hoe Abimelekh uiteindelijk Izaak eerde net zoals hij Abraham geëerd had?
B. Lees nu Johannes 8:33-59. In deze passage probeert Yeshua de Joden te overtuigen dat Hij de Zoon
van de Vader is. Hij probeert dit te doen door ze te tonen dat Hij de werken van Zijn Vader uitvoert.
Daarna toonde hij hen dat ze geen nakomelingen van Abraham konden zijn omdat ze de werken van
Abraham niet deden. Daarom zien we dat net zoals Izaak dezelfde werken deed van zijn vader
Abraham, zo ook deed Yeshua de werken van Zijn Vader!
C. Lees Johannes 10:22-42. Merk op hoe Yeshua zei dat Hij de werken van Zijn Vader deed. Lees nu
Johannes 10:30. Yeshua vatte de zaak samen door eenvoudigweg te stellen dat Hij en de Vader Echad
(één) waren! Let op de waarneming van de Joden in Johannes 10:33! Ze wisten heel goed wat Hij. Ze
wisten dat de Hij zichzelf gelijk stelde met de Vader!
D. Wat leert de Torah ons door de uitgebreide connecties tussen de levens van Abraham en Isaac?
Vermits Izaak zichzelf in bijna iedere situatie bevond waarin Abraham zich bevonden heeft, heeft hij
op iedere situatie moeten reageren zoals zijn vader Abraham deed. Met andere woorden, de Heilige
heeft Izaak “verplicht” om dezelfde werken te doen als zijn vader Abraham door hem in dezelfde
situaties te plaatsen waarin Abraham zich bevond! We kunnen gemakkelijk beweren dat Izaak de
werken van zijn Vader deed! Chaverim, het feit dat Izaak alles meemaakte wat Abraham deed schetst
een mooi beeld van de verhouding tussen Yeshua en de Vader. Het is bijna alsof Izaak dezelfde is als
de Vader. Bijna elke situatie uit Izaak’s leven herinnert ons aan het leven van zijn vader! We weten
dat 1) Abraham een beeld van de Vader is en 2) Izaak is een beeld van Yeshua, juist? Daarom, door 1)
Abraham thematisch te verbinden met de Vader, 2) Izaak thematisch te verbinden met de Zoon en 3)

Abraham en Isaac thematisch te verbinden door hun bijna identieke levenservaringen, heeft de
Torah ons over het een-zijn van Yeshua en de Vader onderwezen! Wow, wat een openbaring! De
levens van Abraham en Isaac leren ons dat de Vader en Yeshua Echad zijn.
Onvruchtbare Schoten en de Messias
I. In het deel De Parsha Begrijpen, hebben we gezien dat de eerste twee Aartsmoeders moeite
hadden om zwanger te worden. Kan je aan een andere thematische connectie (van de Torah) denken
in verband met Sarah's en Rivka’s moeite om zwanger te worden? Inderdaad! En Rachels
eerstgeborene was niemand minder dan Jozef! Sommigen onder jullie zullen de hiernavolgende
bewering moeten vertrouwen tot we het leven van Jozef bestuderen. Jozef is echter één van de
voornaamste personen die gebruikt worden om ons een beeld van de persoon en het werk van de
Messias te schetsen. Dit is een belangrijke sleutel om ons te helpen de betekenis van het algemene
fenomeen van onvruchtbaarheid bij de Aartsmoeders te begrijpen. Laten we een stand van zaken
opmaken.
A. Sarah ervaarde moeilijkheden om zwanger te worden omwille van een onvruchtbare schoot. Het
resultaat? Ze baarde Izaak, die, door de Akeida (binding van Izaak) een Messiaanse schaduw werd
van de dood en de wederopstanding van de Messias!
B. Rivkah ervaarde moeilijkheden omwille van een onvruchtbare schoot.
C. Rachel ervaarde moeilijkheden omwille van een onvruchtbare schoot. Het resultaat? Ze baarde
Jozef, wiens gehele leven een beeld is van het werk van de Messias, zijn eerste en tweede komst
inbegrepen (meer hierover in latere lessen).
D. Hoeveel Aartsmoeders zijn er? Drie! Hoeveel van hen waren onvruchtbaar? Drie! En wat is hier zo
belangrijk aan? In Parashat Vayera hebben we de betekenis van het nummer drie geleerd.

Het Teken van de Messias—De Wederopstanding en het Leven
Wanneer je de Torah leest, telkens je dan 1) beelden van wederopstanding, 2) beelden van
hernieuwd leven als het gevolg van bevrijding van een dreigende dood en 3) beelden van
overwinning en hernieuwd leven als gevolg van dood ziet, weten we dat de Torah op het punt staat
ons een les te onderwijzen met betrekking tot de Messias. Ik noem dit de thema’s van De
Wederopstanding en het Leven, en ze worden in het bijzonder versterkt wanneer ze op een of
andere manier gekoppeld worden aan het nummer nummer drie.
• De eerste LEVENDE dingen (planten, grassen, enz.) werden op dag DRIE geschapen! Strikt genomen
is dit niet leven vanuit de dood; het principe echter van leven dat voortkomt uit een staat waar geen
leven is, is duidelijk.
• Het beeld van de Torah van de WEDEROPSTANDING van de Messias kan in de Heilige Dagen
gevonden worden. De Heilige Dag die een schaduw is Yeshua's WEDEROPSTANDING is de DERDE
Heilige Dag, de Dag van het Omer Wuifoffer (Leviticus 23)! Het offer van de gerstschoven op de dag
na de Shabbat die valt in de week van ongezuurde broden is een profetisch beeld van de
wederopstanding van de Messias.
• Jonas, die zich in de buik van een grote vis bevond, had dood moeten zijn. Maar op de DERDE dag
kwam hij LEVEND te voorschijn! Dood was werkelijk in overwinning verslonden!
• De Akeida (binding van Izaak) die we in Genesis 22 vinden—Avraham werd verondersteld Izaak als
een olah (volledig brandoffer) te offeren. Hoewel Adonai hem ervan weerhield Izaak werkelijk te
offeren op de DERDE dag, wijst de manier waarop de Torah het verhaal vertelt ernaar dat Izaak
VERREES. Dat is waarom Hebreeën 11:17-19 optekent dat Avraham Izaak figuurlijk uit de doden
terugkreeg door WEDEROPSTANDING!
E. We hebben ook het nummer drie gezien in het verhaal van Izaak’s geboorte en de Akeida. In het

verhaal van de Akeida, was het op de derde dag dat Avraham de plaats zag waar hij Izaak moest
offeren—Genesis 22:4! In het verhaal van de belofte van de geboorte van Izaak, Genesis 17:1, wordt
verteld dat Avraham 99 jaren oud was ☺(33*3)☺, wanneer Adonai beloofde dat Izaak geboren zou
worden.
F. We hebben ook gezien dat onvruchtbaarheid ook een teken van de Messias is omdat, zoals Paulus
in Romeinen 4 vertelt, leven voortkwam uit een dode schoot! Daarom, wanneer we leven zien
verschijnen uit een steriele schoot, zouden we onmiddellijk de connectie moeten maken met het
teken van de Messias. Daarna moeten we beginnen zoeken naar Messiaanse betekenis. Het is
daarom niet toevallig dat Izaak en Jozef Messiaanse figuren zijn!
G. Het verhaal van Rachel legt opnieuw de nadruk op onze interpretatie dat onvruchtbaarheid als
dood gezien werd en dat leven uit een steriele schoot als wederopstanding kan gezien worden. Lees
Genesis 30:1. Hoe zag Rachel zichzelf zolang ze onvruchtbaar was? Zoals je kan zien, eens te meer,
maakt de Torah een connectie tussen onvruchtbaarheid en dood. Waarom? Zodat we het thema van
de wederopstanding kunnen zien telkens een kind voortkomt uit een steriele schoot! Dit moet ons
dan naar de Messias verwijzen. Verbaast het je dat de moeder van Messias bovennatuurlijke hulp
nodig had om zwanger te worden, net zoals de Aartsmoeders? Natuurlijk niet. Het feit dat drie
Aartsmoeders bovennatuurlijke hulp nodig hadden om zwanger te worden (leven voortbrengen uit
een dode schoot) leert ons op deze manier over de maagdelijke geboorte—Messias moeder zou ook
bovennatuurlijke hulp nodig hebben om zaad te ontvangen en Hem voort te brengen die Leven zou
brengen door Zijn Dood en Wederopstanding in Drie dagen! Hopelijk begrijp je het volgende
Thematische Axioma.
Telkens je beelden ziet van leven dat voortkomt uit de dood en het nummer drie is een Messiaanse
les dichtbij.
Shabbat Shalom!
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