
	 	 	 	 Vayetze 5781 Verloren Schapen & Messias  
 
28:10	 - Jacob nu vertrok >> Jer 15:1 Stuur hen van voor Mijn aangezicht weg  
	 

28:11	 - Ondergaan van de zon >> duisternis v/d verstrooiing  
	 

28:12	 - Droom wijst naar de Aliyah >> Ps 126:1 “Heere verstrooide terugbracht was als droom”


	 - Engelen kondigen geboorte bij MIrjam aan, Bemoedigen Jozef, Stellen de herders op de 
hoogte, Waarschuwen Jozef voor Herod, begeleiden Yeshua na verzoekingen in woestijn, geven 
Hem kracht in Gethsemane, openen de Tombe, verkondigen de opstanding, getuigen van Zijn 
hemelvaart. 
	 - Toekomstig zullen ze Hem begeleiden vanuit de wolken (Mat 25:31) >> (Ps 91:11)  
	 - Hij had 12 legioenen engelen tot Zijn beschikking (Mat 26:53) >> 12 stammen? 
 
28:12	 - Pashat gaat over de heiligheid van het land en in het bijzonder die plek 
 
	 - Daarlangs >> langs hem (langs Jacob/Israel) dus de gebeden en handelingen van het 
volk Israël zorgen ervoor dat de engelen hier komen/handelen >> brengt de komst v/d Messias  
2 Pet 3:11-12 (GNB, NBV, WV, Naar, Brou, KJV, NKJV, NIV, NLT, ESV, NASB, RSV, ASV, NET,WEB) 

	 - Op Hem >> Joh 1:52  
	 - maar dat kan ook weer vertaald worden als vanwege Hem 

28:13 	 - God staat bovenaan  >> Joh 14:6 (Hos 13:4)  
	 - God staat erboven wijst op de komst v/d Messias….. (Rabbi Ya’akov Birdugo)  

28:15	 - Terugbrengen in dit land >> wijst op de grote Aliyah  
	 - Gen 31:41 de 20 jaar wijzen op de 20 eeuwen….? 

Israël zal worden: 

Gen 17:4 ...een menigte (הֲמֹון) van volken (Abraham)  
Gen 26:4 ...als de sterren (ְכֹוכְבֵיּכ) aan de hemel (Izaak) 
Gen 28:14 ...alle geslachten (ָל־מִׁשְּפְחֹתּכ) v/d aardbodem(Jacob) 
Gen 35:11 ... Een volk, ja, een gemeenschap (הַלְק) van volken  
Gen 48:19 ...tot een volheid (מְֹלֽא) van volken worden  
Jes 10:22 ...als het zand (ְחֹולּכ) der zee...

Hun ongehoorzaamheid zorgt ervoor dat Israël ook zal worden: 

Deu 28:45...vervloekingen treffen u totdat u bent weggevaagd (ׁשָמַד) 
Deu 28:51 ...totdat Hij u heeft omgebracht (אָבַד) 
Jes 7:8 ...zal Efraïm verpletterd (יֵחַת) worden, als volk niet bestaan 
Hos 4:6 Mijn volk is uitgeroeid (ּדָמָה) 
Hos 8:8 Verslonden (נִבְלַע) is Israël ze zijn onder de volken 
Jer 9:16 ...tot Ik aan hen een einde gemaakt (   zal hebben (לַעּבָ
 
Hoe lost God dit op?

Hos 7:8 ... met andere volken vermengd (ּבָלַל) 
Hos 9:17 ... Zij zullen zwervers (נַָדד) onder de volken zijn. 
Zach 7:14 Ik heb hen weggeblazen (סָעַר) naar alle heidenvolken   
Zach 10:9 Ik zal hen onder de volken uitzaaien (זַָרע) 
Jer 9:16 ...hen verspreiden (ץּוּפ) onder de heidenvolken 
Jer 50:17 ...Israël is een opgedreven (פזר) schaap...  
Joël 3:2 ...Israël is verstrooid (פָֹרד) onder de heidenvolken...  



 
28:18 	 - Jacob stond morgensvroeg op >> wijst op het wakker worden van Israel in verstrooiing 
	 - volgens legende bleef het water v/d put 20 jaar stromen >> 20 eeuwen Messias……? 

29:2 Golel (גולל) is de naam v/d ronde steen voor een graf, Gohel (ּגָאַל) is een titel/taak v/d 
Messias  
 
29:11 	 - Jacob huilde >> Jer 31:15-16 (Rachel huilt vanwege verstrooide kinderen) >> Mat 
2:16-17 
	 - Jer 31:15 >> want zij zijn niet meer —> want Hij is niet meer 

29:31-30:24 Lea is moeder van Huis van Judah / Rachel is moeder van huis van Efraïm  
	 	  
31:34	 - Noordelijke Koninkrijk (Efraïm) bleef maar afgoderij mengen….. (Hos 13:1-2)  
 
 
	 	 	 	 	 Targums 
 
Memra:  
 
28:15 	 En zie, MIJN WOORD is met u… 
28:20 	 …en zei: Als HET WOORD VAN GOD met mij is…  
31:3 	 …familiekring. MIJN WOORD zal met u zijn 
31:49	 …Laat HET WOORD VAN GOD de wacht houden…. 
 
29:12 	 Hij (Laban) kan mij geen kwaad doen want HET WOORD VAN GOD is mijn Helper…. 
 
Heilige Geest: 
 
30:25	 …dat Jakob DOOR DE HEILIGE GEEST tegen Laban zei…. 
 
31:21	 Want hij zag DOOR DE HEILGE GEEST dat er verlossing voor zijn zonen zou komen… 
 
 
 
Vragen voor discussie (als er tijd is): 
 
- Haatte Jacob Leah? (Gen 29:31,33)  
>> Nee hij hield MEER van Rachel dan Leah (vers 30)  
 
- Waarom zou Laban worden gezien als de eerste grote vijand van Israel?  
>> Omdat hij hun als zijn bezit (slaven) zag. (Gen 31:43)  
 
- Is Jacob aan het handelen met God (28:20-21)?  
>> Rashi: Als God die zaken doet (14-15) dan zal Jacob in staat zijn om zijn beloften aan God na 
te komen, zo niet dan is hij daartoe niet in staat, dus het hangt van de HEERE af 
 


