14. De weg naar rechtvaardigheid – Genesis 14
Lees Genesis 14: 1-24 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest
centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen?
Het chiasme is als volgt:
A (v1-4) De koningen van het zuiden rebeleren tegen de koningen van het noorden.
B (v5-12) De koningen van het Oosten namen Lot en de bezittingen van Sodom en Gomorra .
C (v3-16) Abram versloeg de koningen van het Oosten met 318 man en keerde terug.
Centrale as (v18) Melchizedek ontmoet Abram met brood en wijn.
C (v19-20) Melchizedek zegende Abram en Abram gaf zijn tiende aan hem.
B (v21) de koning van Sodom vroeg om zijn volk en bood zijn bezittingen aan Abram aan.
A (v22-24) Abram onderwierp zich aan JHWH, hij weigerde de rijkdom van de koning van Sodom

Melchizedek ontmoet Abram met brood & wijn

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de
verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken.
Niveau A: Ware rijkdom komt van JHWH en Hij stelt heersers aan. De koningen van het zuiden
betaalden hun belastingen niet meer aan hun overheersers uit het noorden. Zo zetten ze hun aardse
rijkdommen op het spel. In contrast hiermee was Abram niemand iets schuldig en dankte zijn rijkdom
alleen aan JHWH.
Niveau B: Het is duidelijk dat mensen er uiteindelijk méér toe doen dan bezittingen.
Niveau C: Abram overwon op bovennatuurlijke wijze door een guerrilla aanval met slechts 318 man.
Het getal 18 staat ook voor slavernij, onderdrukking en het getal 300 juist voor totale verlossing. Dat
past perfect bij deze bevrijdingsactie. Hij versloeg een sterk leger uit het oosten, waar de koningen
van het zuiden faalden in hun poging. De zegen van Melchizedek en zijn tiende aan hem was een
transactie die de bovennatuurlijke overwinning bezegelde. Er kan geen twijfel over bestaan dat
JHWH voor de overwinning heeft gezorgd.
Centrale as: Melchizedek, de koning van Salem en priester van JHWH communiceert met Abram.

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond
(de b’riet chadasja, veelal bekend als het Nieuwe Testament)
Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah aan ons mee willen geven voor het laatst der
dagen? Denk hier eerst zelf eens over na voordat je de onderstaande suggesties bestudeert.

Abram had autoriteit en stelde zich onder autoriteit. Jesjoea leerde ook dat de mens
autoriteit boven zich moet gehoorzamen en dat de mens in feite niets van zichzelf bezit;
alles wordt gegeven door JHWH. Markus 12:13-17, Hebreeën 13:17 en 1 Timotheüs 6:3-12
Jesjoea leerde dat mensen meer waardevol zijn dan bezit. Mattheüs 10: 29-31 en Johannes
3:16
Abram overwon een overmacht. Waar het koninkrijk van JHWH baan breekt, daar vind de
overwinning plaats, hoe groot de overmacht ook is. Jesjoea zond 12 discipelen uit met
autoriteit om aan de verloren schapen van het huis van Israël het koninkrijk van JHWH te
prediken. Mattheüs 10:5-7
Lucas 10:1 Vervolgens zond Jesjoea nog eens 70 discipelen uit om het koninkrijk van JHWH
te verkondigen. 7 staat voor volheid, 70 is de overtreffende trap en staat voor het bereiken
van alle 70 volken (Genesis 10)(gojiem) van de aarde.

En zond hun 2 aan 2 voor zijn aangezicht uit..
Jesjoea zal degenen die hij verlost tot het eeuwige leven zegenen in de eerste opstandingdat is een bovennatuurlijke overwinning op de dood en de hel. 1 Korinthe 15:55-58
Openbaring 1:17,18 en 20:6
Jesjoea zal brood en wijn nemen met zijn dienaren in het koninkrijk van JHWH. Mattheüs
26:29

De identiteit van Melchizedek
Er wordt veel gespeculeerd over de identiteit van Melchizedek. Was hij de lokale koning van
de stad Jebus, van de Jebusieten, de plek waar later Jeruzalem ontstond? Onwaarschijnlijk,
Jebus was een heidense Kanaanese stad waar de mensen niet JHWH de Allerhoogste
aanbaden. Sommigen identificeren Melchizedek als Sem, zoon van Noach die nog steeds
leefde maar het is onwaarschijnlijk dat hij een koning van een heidense stad zou zijn
geweest.
Hebreeën 6: 13 - 7:10 werpt licht op deze Melchizedek en ook op Jesjoea. Melchizedek
betekent "koning van rechtvaardigheid". Koning van Salem betekent "koning van vrede",
want het woord Salem stamt af van Shalom. Dus het was de koning van rechtvaardig-heid en
vrede die Abram tegemoet kwam en hem zijn zegen gaf en brood en de wijn van
gemeenschap. Salem betekend naast vrede ook vol zijn: “de maat is vol”. Toen Jesjoea de straf
aan het kruis voor onze zonden had ondergaan, riep Hij: “Het is volbracht! Dat is: shalem  שלם: de
maat van de straf is vol!

Lees je Hebreeën 7 goed dan zie je dat deze Melchizedek niet Jesjoea zélf kan zijn in een
fysiek voorbestaan. De Genesis-Melchizedek heeft geen vader en moeder, geen stamboom,
geen begin van dagen en geen levenseinde (vs 3). Jesjoea had wel ouders, een stamboom,
werd geboren en had een levenseinde. Deze Melchizedek is dan ook een profetische
voorafschaduwing van Jesjoea de Messias, die nu, na zijn opstanding en hemelvaart
Hogepriester is naar de orde van Melchizedek. Ook Psalm 110, o.a. vers 4 laat zien dat
Jesjoea bij de wederkomst priester zal zijn naar de orde van Melchizedek en zal heersen
vanuit de autoritiet van de Vader: o.a vers 3, 5 en 6.
Bij Zijn eerste komst, kwam Jesjoea niet als Koning en had hij dan ook niet de autoriteit om
het land te regeren. Het beloofde land, waaronder het zuidelijke gebied van Juda werd toen
gedomineerd door de Romeinen. En het noordelijke 10 stammenrijk was toen al zonder
identiteit verspreid over de aarde. Bij de wederkomst van de Messias zal Zijn naam volgens
Jeremia 23:5 en 6 zijn: JHWH onze gerechtigheid (YaHZedek ). Jeremia profeteerde dus over
de wederkomst van de Messias, wanneer Zijn naam niet meer Jesjoea (JHWH redt) zal zijn,
maar YaHZedek (JHWH onze rechtvaardige). Deze namen drukken tevens uit dat Jesjoea
het instrument is tot.., de rechterhand van.., maar dat JHWH alle eer toekomt.

