Punten om te Overdenken Toldot: Genesis 25:19-28:9 -Malachi 1:1-2:7- Romans 9:1-13

Wat betekent de Hebreeuwse naam voor deze portie “Toldot.” ?
Lees Malachi 1:1-2:7. Wat is het verband met het verhaal van Genesis van deze week?
Denk na over de woorden in Romans 9:1-13. Wat leerde je van het bestuderen van deze passage?
Wat deed Rivkah / Rebecca toen ze onvruchtbaar was en niet kon zwanger worden?
Wat betekent het dat de kinderen elkaar aanstieten in Rivkah’s schoot? Hoe toont dit aan dat leven
begint bij de conceptie? Hoe loopt dit parallel met het feit dat Johannes opsprong in de schoot van
zijn moeder Elizabeth, in het Vernieuwde Verbond?
Rivkah bad tot YHWH en vroeg waarom de kinderen zo verschrikkelijk streden binnen in haar. Dan
luisterde ze en wachtte op een antwoord. Wat zei YHWH? Wat betekende dat dan? Hoe zien we die
boodschap in de huidige wereld uitgebeeld?
Wie waren de tweelingen? Wat betekenen hun namen?
Esav was een geweldig jager. Wie wordt in Genesis 10:9 nog zo beschreven? Betekent dit niet meer
dan dat deze twee goed waren in het jagen op dieren?
Ya’acov was een “huiselijke man die in tenten woonde.” Deze beschrijving van Jacob is een
Hebreeuws idioom met een specifieke betekenis. Versta je deze uitdrukking?
Als Izaak Esav liefhad, kon hij dan zo slecht geweest zijn? ( in bijlage een ietwat vergezochte joodse
visie op deze vraag, maar waar toch iets inzit om over na te denken )
Esav wordt in Genesis 25 “Edom” genoemd. Wat is de betekenis van deze term?
Wie waren/zijn de Edomiten?
Waarom was de zegen over de eerstgeborene zo belangrijk? Hoe wordt over dit concept gesproken
in de Bijbel?
In Genesis 26 is er een hongersnood in het land. YHWH verschijnt aan Izaak en zegt hem niet naar
Egypte te gaan. Waarom? Wanneer zouden Izaak’s nakomelingen naar Egypte gaan tijdens een
hongersnood?
Toen Izaak tijdens de hongersnood met zijn familie rondtrok droeg hij zijn vrouw Rivkah op aan
plaatselijke bevolking te zeggen dat ze zijn zuster was en niet zijn echtgenote. Hoe is dit gelijk aan
wat Abraham deed met Sarah?
Gaf Abraham een “leugenachtige geest ” door aan zijn zoon?
Wat gebeurde er nadat Izaak lange tijd had doorgebracht in het land van Avimelech?

In Genesis 26, zaaide Yitzchak in het land was gezegend met een honderdvoudige oogst. Waarvan is
dit aantal symbolisch? Wordt in Marc.10:29-30 een honderdvoudige teruggave gegarandeerd voor
gelovigen in Gods woord
Jaloersheid deed de Filistijnen de vele bronnen van Izaak verstoppen. Hoe toont Jacobus 3:16 aan dat
jaloersheid de stroom van zegen stopt?
Izaak verliet het land van de Filistijnen en vestigde zich in het land van Gerar. Wat was er daarvoor
gebeurt in dit land?
YHWH verscheen aan Yitzchak te Ber Sheva. Wat was de boodschap van de Almachtige aan Izaak?
In Genesis 26 komen de vijanden van Izaak naar hem om vrede te maken. Ze herkenden dat de
aanwezigheid van YHWH op hem was. Hoe doet de aanwezigheid van YHWH jouw vijanden met jou
in vrede leven? Hoe is dit te vergelijken met Spreuken 16:7?
Toen Esav zich twee vrouwen nam, bracht dit kwelling teweeg bij Rivkah en Izaak. Waarom?
Van welk land en welke nationaliteit waren de vrouwen van Esav’s afkomstig?
En weer is bij het uitwisselen van zegen een maaltijd betrokken in Gen.27. Leg uit wat er in het
hoofdstuk gebeurde en of Rebecca en Jacob fout waren door Izaak te misleiden?
Vertelde Rivkah ooit aan Izaak de profetie van YHWH dat haar oudste zoon de jongere zou dienen?
Had deze wetenschap een verschil kunnen maken?
Jacob was bezorgd dat men hem omwille van zijn daden hem zou zien als een “misleider “ van zijn
vader. Onderwijst de Torah data Jacob vole bedriegerij was?
Hoe zijn Rivkah’s daden om te verzekeren dat de zegen door Izaak aan Jacob gegeven werd
vergelijkbaar met die van Tamar ten aanzien van Judah in Gen.49?
Beschrijf de zegen die Izaak over Jacob uitsprak. Hoe zijn zulke woorden belangrijk?
Hoe reageerde Izaak toen hij zich realiseerde dat hij de “ verkeerde”zoon had gezegend?
Waarom is de gewoonte om een zegen uit te spreken zo speciaal?
Izaak spreekt profetisch tot zowel Jacov als tot Esav. De zegen over Jacob is bijna een exacte
herhaling van wat uitgesproken werd over Izaak. Wat zegt Izaak tot Esav?
Leg de betekenis uit van Izaak’s zegen over Esav wanneer hij zegt “ van uw zwaard zult gij leven”
Wie zijn de huidige afstammelingen van Jacob? Beschrijf enkele van hun karaktertrekken.
Wie zijn de huidige afstammelingen van Esav? Beschrijf enkele van hun karaktertrekken
Rivkah zend Jacob naar haar broer Laban om zich te verstoppen voor de kwade Esav. Wat komt er
van zulk een bezoek aan Jacobs verwanten?
In Genesis 28 werd aan Ya’acov gezegd geen vrouw uit de vreemdelingen te nemen. Wie moet hij
huwen?

Izaak zegent Ya’acov en zegt hem “vruchtbaar te wezen en zich te vermenigvuldigen:” Tot wie
werden deze woorden eerder in de schrift gesproken?
De Torah portie eindigt met Esav die nog een andere vrouw aan zijn huishouden toevoegt. Dit was
niet zomaar een vrouw. Esav huwt een dochter van Ishmael. Deze gevaarlijke vermenging van
Ishmael en Esav resulteert in de toekomstige problemen van Jacob en zijn nakomelingen. Welk volk
komt van het zaad van Ishmael en Esav? Hoe spelen deze mensen een rol in de profetische eindtijd
gebeurtenissen?

