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Toledot ּתֹוְלדֹות

• Torahlezing : Beresjiet (Genesis)25:19-28:9
• Haftara: Maleachi 1:1-2:7

 ּתֹוְלדֹות
Toledot-Toldah-Jalad

Geslacht-Generatie-Stamboom
Dragen, baren, voortbrengen, verwekken



Toledot ּתֹוְלדֹות

21 Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij 
was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, 

zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.

Daniel 9:4 Ik bad tot de HEERE, mijn God, en deed belijdenis en zei: 
Och Heere, grote en ontzagwekkende God, Die Zich houdt aan het 

verbond en de goedertierenheid ten aanzien van hen die Hem 
liefhebben en Zijn geboden in acht nemen,

1 John 3:22 en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, 
omdat wij Zijn geboden in acht nemen 

en doen wat Hem welgevallig is. 



Toledot ּתֹוְלדֹות

Genesis 26:4 Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan 
de hemel en uw nageslacht al deze landen geven. In uw Nageslacht 
zullen alle volken van de aarde gezegend worden,
5 omdat Abraham Mijn stem gehoorzaamd heeft en Mijn 
voorschriften, Mijn geboden, Mijn verordeningen en Mijn wetten in 
acht genomen heeft.



Toledot ּתֹוְלדֹות

Genesis 26:13 De man kreeg aanzien, ja, gaandeweg meer aanzien, totdat 
hij zeer aanzienlijk geworden was.
14 Hij had kudden kleinvee en kudden runderen, en een groot aantal 
slaven, zodat de Filistijnen jaloers op hem werden.

Genesis 12:2

k zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; 
en u zult tot een zegen zijn.



Toledot ּתֹוְלדֹות

Genesis 26:14-15 Hij had kudden kleinvee en kudden runderen, en 
een groot aantal slaven, zodat de Filistijnen jaloers op hem werden.
Al de putten, al de bronnen die de dienaren van zijn vader in de 
dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, 
stopten de Filistijnen dicht en vulden ze met aarde.



Toledot ּתֹוְלדֹות

Diverse manieren om dieper inzicht in het Woord van God te krijgen.

Context
Thematische verbindingen.
Chiastische structuren.
Diepere profetische lagen.

PaRDeS  ּדס ְּפרֵּ
1. Peshat : ( ָּפׁשטְ = eenvoudig) 
2. Remez: ( (hint = ֶרמזֶ
3. Derash: ( (onderzoeken = ַּדרׁשְ
4. Sod: (סֹוד = geheim, mysterie)



Toledot ּתֹוְלדֹות

Genesis 26:15 
Al de putten (bronnen) die de dienaren van zijn vader 
in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, 
stopten de Filistijnen dicht en vulden ze met aarde.

Spreuken 4:23 NBV
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.
Spr 4:23 HSV  Bescherm je hart boven alles, 
want uit je hart komt alles voort wat je doet.



Toledot ּתֹוְלדֹות

Jeremia. 17:13 
HEERE, Hoop van Israël, allen die U verlaten, zullen beschaamd 
worden. Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden 
geschreven,want zij hebben 
de bron van het levende water, de HEERE, verlaten.

Jeremia 2:13 
Want Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan:
Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, 
om zich bakken uit te hakken, 
lekkende bakken, die geen water houden



Toledot ּתֹוְלדֹות

Genesis 26:19-22

De dienaren van Izak groeven eens in het dal en vonden daar een 
put met opborrelend water.
De herders van Gerar kregen daarop onenigheid met de herders 
van Izak en zeiden: Dit water is van ons. 
Hij gaf die put de naam Esek, omdat zij ruzie met hem gemaakt 
hadden.
Vervolgens groeven ze een andere put, maar zij kregen ook daar 
onenigheid over; daarom gaf hij hem de naam Sitna.
Toen brak hij vandaar op en groef een andere put en daarover 
kregen zij geen onenigheid. Daarom gaf hij hem de naam 
Rehoboth, want, zei hij, nu heeft de HEERE ruimte voor ons 
gemaakt en zullen wij vruchtbaar zijn in dit land.



Toledot ּתֹוְלדֹות

Esek: onrecht doen, onderdrukken, 
geweld plegen.

Sitnah: Intimidatie, twist.

Rechovot: Breed, uitbreiding.



Toledot ּתֹוְלדֹות

Malachi 1:1
De last van het woord des HEEREN tot Israel, 
door de dienst van Malachi.

Masa devar Yahweh el Yisrael be yad Malachi.


