Messias in Vayishlach
Jacob’s Beeld van Dienstbaarheid
I. Ik heb hiervoor het volgende gezegd:
“Heb je doorheen dit verhaal de thematische opstelling opgemerkt die Jacob inneemt ten opzichte
van Ezau? Merk op hoeveel keer Jacob naar Ezau verwijst als meester of broeder en hoe dikwijls hij
naar zichzelf verwijst als Ezau's dienaar (Genesis 32:4-7, 12, 14, 17-19, 21; 33:3, 5, 8, 13-15)! Wow,
wat een thematisch beeld van Jacob. Merk op hoeveel keer Jacob voor Ezau boog (Genesis 33:3). Alle
handelingen van Jacob’s zijn een totale ommekeer van alles waar de zegen (die hij gestolen had) voor
stond. De zegen die aan Jacob gegeven was (Genesis 27:28-29) stelde dat Jacob “een heer voor zijn
verwanten” zou worden. Daarenboven zei Izaak “je moeders zonen zullen zich voor jou neerwerpen”.
Wat gebeurt er hier dan. Net het tegenovergestelde vindt plaats! Jacob noemt Ezau heer en buigt
ook voor hem!”
Ik heb je verteld dat Ezau veranderd was omdat Jacob veranderd was. Laten we zien hoe dit in zijn
werk gaat.
A. Heel zijn leven heeft Jacob getracht de zegen vast te houden. Zelfs voor zijn geboorte, streefde hij
naar de zegen! Wat vertegenwoordigt deze zegen? Jacob wil de leiding. Hij wil het volk stichten dat
op een dag een zegen voor de hele wereld zal zijn. Totdat hij met de engel worstelde, gebruikte hij
alle middelen om de zegen te behouden, fysisch gevecht, eenzijdige overeenkomsten en bedrog
inbegrepen. Hij wist wat hij wilde en bereid er om het even welke menselijke prijs voor te betalen.
Let echter op zijn houding na met de engel geworsteld te hebben. Hij toont berouw. Daarenboven
heeft hij zichzelf in de rol van een dienaar geplaatst, net het tegenovergestelde van wat hij verlangt.
B. Kan je aan een thematische connectie denken tussen de hierboven vermelde ideeën en een van
Yeshua’s onderwijzingen over discipelschap? Inderdaad. Dit is Jacob’s, of zal ik zeggen Israël’s nieuwe
motivatie. In plaats van het leiderschap vast te houden, neemt hij nu de rol op van een dienaar. Nu
begrijpt hij dat hij moet dienen om te leiden!
C. Dit is de reden waarom Ezau hem kom aanvaarden. Profetisch gezien, zal het Joodse volk nooit het
respect van de Arabische volken winnen tot het veranderd wordt in Israël, één die gezegevierd heeft
met Elohim. Daarenboven zal Israël de dienaar van de volkeren moeten zijn zoals de Heilige hem
geroepen heeft te zijn. En dit zal alleen gebeuren als Am Yisra’el zichzelf vindt in Messias Yeshua.
Alleen dan zal Am Yisra’el zich met Ezau verzoenen.

Rachel’s Rouw en Dood
I. Lees Genesis 35:16-20. In deze passage sterft Rachel tijdens de bevalling. Terwijl ze stervende was,
noemde ze haar zoon Ben Oni, wat zoon van mijn rouw betekent. Zo hebben we een thematische
connectie tussen Rachel, haar kind en rouw. Kan je aan een ander Schriftgedeelte denken dat
hiermee thematisch verbonden is? In Jeremia 31:15 stelt de profeet dat Rachel rouwde om haar
kinderen. In voorbije lessen hebben we de reden gezien waarom de kinderen van Rachel met de
Messias gelinkt moeten worden. Zij was de derde Aartsmoeder die bovennatuurlijke hulp nodig had
om zwanger te worden van een kind vanuit een onvruchtbare/dorre schoot. Hoewel ze Jozef reeds
had gebaard, kende ze ongeveer acht bijkomende jaren van onvruchtbaarheid voor ze zwanger werd
van haar tweede zoon, die Jacob Benjamin hernoemde.
A. Let op de locatie waar Rachel stierf. Het was juist buiten Ephrath. Kan je aan een vers denken dat
de Messias thematisch linkt met Ephrath? Zoals je kan zien is dit een Messiaanse profetie van de
geboorte van de Messias. Volgens Mattheüs 2:5-6 begrepen de religieuze leiders van Israël dat Micha
5:2 een profetie was van de geboorte van de Messias.
B. Hoe is Micha 5:2-3 thematisch verbonden met de Parsha van deze week? De som van deze
thematische connecties leert ons dat, op een bepaalde manier, de geboorte van de Messias

verbonden zal zijn met rouw en barensweeën.
C. Lees nu Mattheüs 2:16-18. Zoals je kan zien, toen Rachel haar zoon Ben Oni (zoon van mijn rouw)
noemde, was ze feitelijk aan het profeteren over de rouw die zou plaatsvinden bij de geboorte van de
Messias! Deze rouw was het gevolg van de slachting van alle mannelijke baby’s jonger dan twee.
Opnieuw zien we dat de levens van de Aartsvaders en de Aartsmoeders evenveel te maken hebben
met de toekomst als met het verleden.
II. Kan je aan een andere thematische connectie denken i.v.m. de rouw van Rachel omwille van de
slachting van onschuldige mannelijke baby’s? Inderdaad. Wat leert deze thematische connectie ons
over Mozes? We weten dit omdat Mozes de verwachtte verlosser voor Am Yisra’el was, net zoals
Yeshua die was! Net zoals hasatan probeerde Mozes (de verwachte verlosser) bij zijn geboorte te
vernietigen, zo ook probeerde hij Yeshua te vernietigen.
III. Kan je aan een andere verlosser denken die hasatan bij zijn geboorte zal proberen te vernietigen?
In Exodus probeerde Farao de toekomstige verlosser van het volk Israël te vernietigen door alle baby
jongetjes in de Nijl te laten werpen. In Openbaring, probeert hasatan het mannelijk-kind te
vernietigen dat over de volken moest heersen met een ijzeren scepter. Let op de volgende
overeenkomsten.
A. In Exodus is degene die moet vernietigd worden (Mozes) voorbestemd om te heersen en autoriteit
uit te oefenen. In Openbaring 12, is het mannelijk-kind dat moet vernietigd worden voorbestemd om
met een ijzeren scepter over de volken te heersen.
B. In Exodus probeerde Farao de toekomstige heerser bij zijn geboorte te vernietigen. In Openbaring
12, probeert hasatan het mannelijk-kind te vernietigen bij de geboorte!
C. In Exodus wordt de verlosser, Mozes, op bovennatuurlijke wijze behouden door Adonaï. In
Openbaring wordt het mannelijk-kind op bovennatuurlijke wijze uit de handen van hasatan verlost.
D. In Exodus probeert Farao de wateren van de Nijl te gebruiken om de verlosser te vernietigen. In
Openbaring 12, probeert hasatan water te gebruiken om het overblijfsel van het zaad van de vrouw
te vernietigen. Is dit puur toeval?
Terwijl velen geloven dat het mannelijk-kind van Openbaring 12 naar Yeshua verwijst en dat de
wegvoering naar Gods troon naar Yeshua’s hemelvaart verwijst, denk ik, op dit ogenblik, dat het niet
zo is. Ik denk dat het betrekking heeft op een eindtijd gezelschap van overwinnaars voor de volgende
redenen. 1) Openbaring 2:26-27 belooft dat het degenen die overwinnen zal toegestaan worden met
een ijzeren scepter te heersen—net zoals vermeld in Openbaring 12:5, betreffende het mannelijkkind. 2) In Openbaring 1:19, wordt Johannes gezegd de dingen die hij gezien heeft op te schrijven, de
dingen die zijn en de diengen die hierna zullen zijn. Openbaring 1:1-19 komt overeen met de dingen
die hij gezien heeft. Openbaring 1:20-3:22 komt overeen met de dingen die zijn. Openbaring 4:122:21 komt overeen met de dingen die hierna zullen zijn, i.e. in de toekomst. Openbaring 4:1
vermeldt specifiek, “…ik zal u tonen de dingen die hierna zullen zijn.” Daarom kan de opname van
het mannelijk-kind naar de hemel Yeshua’s hemelvaart wat een gebeurtenis uit het verleden is, niet
zijn. Daarenboven werd Yeshua niet van hasatan verlost —zoals vermeld in Openbaring 12—door
naar de troon opgenomen te worden. Ten slotte stelt Openbaring 14:4 dat er een aantal op de Berg
Tziyon staan (Op. 14:1) welke zijn gekocht als eerstelingen uit de mensen (Op. 14:4), wat thematisch
verbonden is met opgenomen worden naar Gods troon (Op. 12:5).
De Doctrine van Balaam in de Laatste Generatie
I. We hebben al gezien dat de doctrine van Balaam—een doctrine van assimilatie onder de volken
van de wereld—profetisch voor ons uitgebeeld werd wanneer Jacob verleid werd om zijn
nakomelingen toe te laten gemengde huwelijken te hebben met Hamor in Shechem. Op een dieper
niveau, suggereer ik dat de doctrine van Balaam feitelijk de doctrine van hasatan is! Denk eraan, de
levens van de Aartsvaders zijn profetische voorafschaduwigen van toekomstige generaties. We
hebben een vervulling van dit beeld (oorspronkelijk voorgesteld in Genesis 34) gezien wanneer
Balaam de Midianieten het advies gaf Am Yisra’el te verleiden. Wat je mischien niet weet is dat elke

profetische handeling meerdere vervullingen kan hebben!
B. Lees Openbaring 2:14. In deze passage zegt Yeshua dat de laatste generatie met de doctrine van
Balaam zal te maken hebben! Denk eraan, de doctrine van Balaam werd profetisch voor ons
uitgebeeld in Genesis 34! Daarom zien we dat het verhaal van Genesis 34 feitelijk een profetische
voorafschaduwing was van gebeurtenissen die betrekking hebben op de laatste generatie welke de
Messias zal zien komen op wolken van Glorie! Nu kan je begrijpen waarom Jesaja deze profetie uitte:
5 Met wie wilt gij Mij vergelijken en gelijkstellen, aan wie Mij gelijk achten, dat wij elkander zouden
gelijk zijn? 6 Zij schudden goud uit hun buidel en wegen zilver in een weegschaal; zij huren een
goudsmid, opdat hij er een god van make. Zij knielen, ook buigen zij zich neder. 7 Zij heffen hem op
de schouder, zij torsen hem en zetten hem neer op zijn plaats; daar staat hij, hij wijkt niet van zijn
plaats. Al schreeuwt iemand tot hem, hij antwoordt niet, uit de benauwdheid redt hij hem niet. 8
Denkt hieraan en vermant u; gij overtreders, neemt het ter harte. 9 Denkt aan hetgeen vroeger,
vanouds, gebeurde; Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; 10 Ik, die
van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit
zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen;
(Jesaja 46:5-10 – NBG51)
Shabbat Shalom!
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