Messias in Vayeitzei
Jacob’s Ladder

(En Hij Ging Heen)

I. Lees Genesis 28:10-22. In dit verhaal heeft Jacob een droom en ziet hij engelen langs een ladder
opklimmen en afdalen. Kan je aan een tekst uit de B’rit Chadasha (Geschriften van het Nieuwe
Verbond) denken die thematisch verbonden is met deze gebeurtenis? Yeshua legt duidelijk een
verband tussen Hemzelf en Jacob’s ladder. Hij is ongetwijfeld de ladder langs waar de engelen
opklommen en afdaalden. In dit voorbeeld zien we dat de schaduw (Jacob’s droom) een profetisch
beeld was van de gebeurtenissen die in het leven van de Messias zouden plaatsvinden.
A. Wanneer iemand de woorden opklimmen en afdalen gebruikt, doet dit mij automatisch aan
Mozes’ beeld van de Messias denken. Zoals je in het boek Exodus zal leren, is Mozes’ leven ook een
profetisch beeld van het werk van Messias Yeshua. In Exodus 19:1-25 bijvoorbeeld, dat Matan Torah
(het geven van de Torah) beschrijft, worden de woorden opgaan en afdalen meer dan zeven keer
gebruikt. Wat was de voornaamste fysische activiteit waarin Mozes leek betrokken te zijn? Dit lijkt
niet erg betekenisvol tot je beseft dat Mozes zeven keer een berg beklom en afdaalde in een periode
van drie dagen! Dat is heel wat vermoeiend stappen en klimmen. In Parashat Noah hebben we
geleerd dat de hoge verhevenheid van een berg dikwijls met de hemel vergeleken wordt, d.i. uit de
hemel. Daarom leert Mozes’ voorbeeld ons dat de missie van de Messias talrijke beklimmingen en
afdalingen naar en uit de lucht/hemel met zich zal meebrengen.
B. En wat was de voornaamste activiteit waarin Mozes betrokken was gedurende deze beklimmingen
en afdalingen? Inderdaad, hij bemiddelde het verbond tussen Adonai en Am Yisra’el. Dit is precies de
rol van Yeshua! Wat Mozes voor Am Yisra’el en de Heilige gedaan heeft, heeft Yeshua voor de Heilige
en de wereld uitgevoerd—I Timotheüs 2:5.
C. Alles samengevat: Door Mozes’ voorbeeld weten we dat het werk van de Messias talrijke
beklimmingen en afdalingen zal inhouden om te bemiddelen tussen de mens en Elohim. Nog steeds
niet overtuigd? Wel, kan je aan een ander Schriftgedeelte in de Tanakh denken dat thematisch
verbonden is met Mozes’ drukke bezigheid van klimmen en afdalen? Ja.
4 Wie klom op ten hemel en daalde weer neder, wie heeft de wind in zijn vuist verzameld? Wie
heeft de wateren saamgebonden in zijn kleed, wie heeft al de einden der aarde vastgesteld? Hoe is
zijn naam en hoe de naam van zijn zoon? Gij weet het toch. (Spreuken 30:4, mijn benadrukking)
1. Ken je een Vader en een Zoon van wie zou kunnen gevraagd worden wie 1) opging en afdaalde, en
2) de uiteinden van de aarde vastgelegd heeft? Je kent Hem ongetwijfeld.
2. Daarenboven, wie was het die eerst afdaalde (Johannes 6:51) uit de hemel als een profeet om de
woorden van het Nieuwe Verbond te spreken? Je kent Hem ongetwijfeld.
3. Wie was het die na ons met Zijn Bloed vrijkocht te hebben, terug opging (Efeziërs 4:8 ) naar de
hemel om de Hoge Priester van onze belijdenis te worden? Je kent Hem ongetwijfeld.
4. En van wie verwachten we dat Hij opnieuw afdaalt (Openbaring 19:11-16) om als Koning der
Koningen en Heer der Heren te heersen? Je kent Hem ongetwijfeld.
En niemand is opgevaren in de hemel, dan Die uit de hemel neergekomen (afgedaald) is, namelijk de
Zoon des mensen, Die in de hemel is. (Joh. 3:13, mijn benadrukking)
Zoals je kan zien, leren deze verzen ons duidelijk dat Mozes’ beklimming en afdaling een beeld was
van Messias Yeshua’s werk van verlossing. Mozes’ beklimming en afdaling was verbonden met zijn
bediening als een bemiddelaar van het verbond tussen Am Yisra’el en de Heilige, op dezelfde manier,
bevindt Yeshua zich in het proces van stijgen naar en afdalen van de hemel om het verbond tussen
de mens en de Heilige te bemiddelen!

Over Rotsen en Beloftes
I. We hebben vroeger gezien hoe Genesis 28:10-22 thematisch verbonden was met de Tempel in
Jeruzalem door het concept HaMaqom (de plaats). We hebben gezien dat Jacob's belofte om een
huis voor Elohim te bouwen op een plaats HaMaqom genoemd, een profetische voorafschaduwing
was van hoe Am Yisra’el op een dag de Tempel in HaMaqom zou bouwen—niets anders dan
Jeruzalem. Opnieuw hebben we het principe gezien dat de levens van de Aartsvaders profetische
voorafschaduwingen zijn van toekomstige gebeurtenissen in de levens van hun nakomelingen. Laten
we deze week zien of we een Messiaanse betekenis in deze gebeurtenis kunnen ontdekken.
A. Lees Genesis 28:13-22. Waarop was Jacob aan het slapen? Welke twee dingen deed Jacob met de
steen? Welke belofte maakte Jacob betreffende de steen/kolom?
B. Ik heb er reeds op gezinspeeld dat dit verhaal een Messiaanse betekenis heeft. Zie je het al? Kan je
aan een plaats in de B'rit Chadasha denken waar Yeshua een belofte maakt met betrekking tot een
rots/steen ☺? Als je Mattheüs 16:13-20 geraden hebt, dan Heb Je Het! Let op de volgende
ontzagwekkende, duidelijke, thematische connecties tussen Jacob's belofte en Yeshua's belofte.
• Beiden maken een plechtige belofte!
• Beide beloftes gaan over een rots!
• Beiden beloven het Huis van God op de rots te bouwen!
Is dit louter toeval? Wel, als je al een tijdje met MBM studeert, weet je dat het niet het geval is.
Jacob's handelingen waren profetisch voor Am Yisra’el—het bouwen van de Tempel—en voor Yeshua
die Zijn Tempel bouwt—de Kehila. Het woord dat in de meeste Nederlandse Bijbels door kerk
vertaald wordt, is een grove verkeerde vertaling van het Griekse woord ecclesia, wat bijeenkomst of
uit-geroepenen betekent. In het Hebreeuws zou Yeshua kehila gezegd hebben. We weten dat de
Messiaanse Tempel nu bestaat uit de lichamen van die uit-geroepenen die zichzelf bij Messias
Yeshua aangesloten hebben. Herinner je Jacob's zalving van de rots met olie? Waar zou dat een
beeld van kunnen zijn? Waarlijk, Mozes was de grootste profeet van Messias.
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