


Het terugkerende Israël

Als dan de vrucht rijp is…. 

De nieuwe Gemeente is de 
rijpe vrucht, die uit liefde 
Torah volgt en verzameld 
wordt! 

Markus 4:29, Opb. 14:14-16



ַוִיְּׁשַלח 
Vayishlach 

 – B’reshit / Gen. 32:4 (3) – 36:43 בראשית 

- Ovadyah / Obadja 1:1 – 21 עבדיה 



– miB’er Shava ִמְּבֵאר ָׁשַבע
 - Be’er Sheva: put van de eed / put van de zeven ּבְאֵר שֶבַע
 – Sheva: 7 ׁשֶבַע

   - Sh'vuah: eed ׁשְבּועָה
 – Shavua: week = 7 dagen. ַׁשָבּוע

Bij een zeer krachtige belofte, dan een eed, alsof men zei: "laat het perfecte 
goddelijke getal zeven mijn getuige zijn dat ik…”. 

Jakob vertrok van de stad van de zeven als een onderpand van de beloofde zegen.



        –  en hij kustte hem הֹוּ ֑ קֵֹ    ַֹוִיֹׁשָֹ

יו כתיב   הּו ַוִּיּ֥פֹל ַעל־ַצָּואָר֖ ו ִלְקָראתֹ֙ו ַוְיַחְּבֵק֔ ָרץ ֵעָׂש֤  ַוָּי֨
הֹוּ ַוִיְּבּֽכּו:  ֑ קֵֹ  צוארו ַֹוִיֹׁשָֹ

Let op de puntjes boven het woord.  

Ya’akov geeft 580 dieren aan Esav. 
 - shofar: getalswaarde 580 שפר
Shofar op Yom haKippurim geblazen 
Het aantal dieren ziet op de verzoening. 
Dit ook in 32:20: “Ik zal zijn aangezicht verzoenen met dit geschenk…”.



Indeling van 2 toldot van Ezau in Gen. 36

Hoofdstuk 36 gaat over Ezau. 

Het lijkt op het eerste gezicht een verwarrend geheel. 

Het bedoelt aan te geven hoe vanuit Ezau het volk van de Edomieten is ontstaan. 

De eerste Toldot vindt plaats als Ezau nog in Kanaan woont. 

Dan vertrekt hij naar het Seirgebergte waarop de 2e Toldot ziet.  

Zie vers 9: dit zijn de afstammelingen van Ezau, de vader van Edom, in het 
Seirgebergte. 

Tenslotte wordt vermeldt hij de oorspronkelijke bewoners – Horieten – binnen 
Edom zijn opgenomen. Dus Ezau kreeg het voor elkaar dat de oorspronkelijke 
bewoners hem sterker maakten. Zo heeft hij de eeuwen door gewerkt.



Indeling van 2 toldot van Ezau in Gen. 36

Ezau, dat is Edom! 

 36:1-8  Ezau in Kanaän, vertrek naar Seirgebergte. Ezau, dat is Edom 

Ezau, de Vader van Edom  

 9-14  Ezau in het Seirgebergte. De stamhoofden v/d zonen van Ezau 

 15-19  Stamhoofden in het land Edom. (alleen zonen Ada & Basmath) 

Hij is Edom 

 20-21  Zonen van Seir, stamhoofden v/d Horieten, zonen van Seir, in het land Edom 

 22-28  (Klein)zonen van Seir, de Horiet 

 29-30  Stamhoofden van de Horieten in het land Seir 

 31-40  Koningen in land Edom, voordat Israel een koning had. Namen stamhoofden Ezau. 

 41-43  Stamhoofden. Namen stamhoofden Edom. 

Dit was Ezau, de vader van Edom



Jes. 63: Wie/wat is Edom?

Edom is Rome (en allen die, op welke wijze dan ook, aan haar verbonden zijn),  

de antichristelijke religie, de hoer, die in haar zucht naar macht, niet zal rusten  

totdat zij de gehele wereld in haar macht heeft, en zich ontdaan zal hebben  

van haar grootste rivaal en tegenstander, Jisra'eel. 

Edom is, samen met Amalek, bij uitstek de vijand van Jisra'eel en de  

verpersoonlijking van de rode draak, de slang, de Satan, die met haar  

leugens en duistere leringen en praktijken de hele wereld verleidt en verziekt.



Jes. 63: Wie/wat is Edom?

Zij noemt zich 'moederkerk', maar is een moeder der hoererijen, Op. 17:5,  

met veel dochters die zich over de gehele breedte van de maatschappij bevinden: 

in kerk, politiek, financiële en industriële wereld, sport, wetenschap enz.... 

Zij is een moeder die haar kinderen vervreemd van de Vader. 

Voor haar geldt bij uitstek wat Yeshua zei tot de Farizeeërs en Schriftgeleerden  

van de tijd dat Hij op aarde was: 

“Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want gij omreist zee en  

land, om een bekeerling te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een  

kind van de gehenna, tweemaal meer dan gij zijt”, Matth. 23:15.



Chanukah

Nog 10 dagen en dan begint het feest van Chanukah. (25 Kislev / 12-12-2017) 

Het feest van de herinwijding van de Tempel en het altaar. 

Een herinnering aan de strijd van de Makkabeeën tegen de Grieken. 

Het lied voor dit feest is ‘Maoz Tsur’. 

Het laatste couplet van dit lied vraagt om bevrijding van de Rode / Edom! 

Ontbloot Uw heilige arm en bespoedig de dag van onze verlossing 

Wreek de wraak van het bloed van uw knechten van hoogmoedigen en goddelozen 

Want mijn herstel duurt al zo lang en er is geen eind aan de tijd van het kwaad 

Stoot “de rode” (Edom) in de diepste schaduw, *en stel voor ons zeven herders.



Jes. 63: Wie/wat is Edom?

En zo mag heel Yisra'el, Y’hudah en Efrayim, bijbelgetrouwe Jood en Christen 

één zijn in hoop en verwachting, en in de bede: 
Verlos ons van “de Rode” 

Want aan/voor U is het Koningschap, 
en de kracht en de heerlijkheid 

tot in de Eeuw der Eeuwen.  

En JHWH zal tot Koning zijn over de gehele aarde; op die dag zal JHWH echad zijn  

en Zijn Naam zal echad zijn, Zach. 14:9 

וְָהיָה יְהוָה ְלֶמֶלְך, ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ; ַּבּיֹום ַההּוא, יְִהיֶה יְהוָה ֶאָחד--ּוְׁשמֹו ֶאָחד.




