
25.1   Isak en Ismaël - Genesis 25 

Lees Genesis 25:1-18 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 of tegenover elkaar staan? 

Het chiasme is als volgt: 

A (v1-4) Ketura gaf Abraham 6 zonen en 16 kleinzonen. 

  B (v5-6) Abraham gaf alles aan Isak; en giften aan andere zonen toen hij nog leefde. 

    C (v7-8) De dagen van Abrahams leven waren 175 jaar. 

       Centrale as (v9) Isak en Ismaël begroeven Abraham in de grot die hij had gekocht van Efron.         

    C (v10) Abraham werd begraven bij Sarah, zijn voormalige vrouw. 

  B (v11)  Na Abrahams dood zegende JHWH Isak. 

A (v12-18) Hagar baarde Abraham 1 zoon en 12 kleinzonen, zij vestigde zich in het oosten van Kanaän 

De grot van Machpela 

 

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:  Abrahams andere nakomelingen overtroffen die van Isak in aantal met een verhouding 

van 7 tot 1. De profetie, dat zijn nakomelingen uit Isak zoveel als de zandkorrels der aarde zou tellen, 

moest ver weg hebben gevoelt voor Abraham. 

Niveau B:  Isak werd als eerstgeborene dubbel gezegend, door Abraham en JHWH. 

 

Niveau C: Abrahams leven was compleet op zijn 175e en hij werd  herenigd in de dood met Sara. 

Centrale as: Abraham liet als nalatenschap 2 zonen op aarde achter, die beiden tot  “een grote natie” 

zouden worden. 

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond  

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. 



Alleen de legitieme erfgenamen van Isak zijn bestemd om in het beloofde land te leven. Alle anderen 

moeten ten oosten ervan leven. Alle nazaten van Abraham zijn vermenigvuldigd als de sterren van de 

hemel. Terwijl de nazaten van Ismaël fysiek te identificeren zijn, zijn de nazaten van Isak verdeeld 

over vele natiën. Alleen JHWH weet de identiteit/locatie van alle nakomelingen van Isak door Jacob. 

De dubbele zegen hoort bij de Messias – de Eerstgeborene van JHWH, namelijk de Eerste die uit de 

dood is opgestaan. Zijn erfenis is de gehele aarde en zijn “uitverkoren volk” is Zijn bruid. Het nummer 

175 (5x5x7) heeft de factor 5(genade) en 7 (geestelijke volmaaktheid). Dus Abrahams levens jaren 

(175) bezaten ongelofelijke genade en geestelijke volmaaktheid. Abraham werd herenigd in zijn dood 

met Sarah, die 127 jaar werd. Dit getal 127 is alleen te delen door het cijfer 1 dat staat voor eenheid 

– het nummer met de associatie van JHWH de Vader. Dus Abraham en Sarah zijn samen “de ene die 

vol is van genade en geestelijke perfectie” zoals YHWH is. En Jesjoea is één met zijn hemelse Vader 

Johannes 17:22-23. Omdat Isak en Ismaël Abraham beiden hebben begraven, leggen ze beiden een 

claim op zijn erfenis. Er bestaat geen twijfel over het feit dat Abraham de grot officieel had gekocht 

bij Hebron. Met deze aankoop legde hij al een claim op het land. Het conflict over de verdeling van 

de erfenis tussen Isak of Ismaël is nog springlevend. Wanneer dit opgelost zal worden door JHWH 

zelf, zullen de nakomelingen van Isak het land permanent bezitten – het huis van Jacob. 

25.2   6000 jaar om een volk te vormen - Genesis 25 

Lees Genesis 25:19-34 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 of tegenover elkaar staan? 

Het chiasme is als volgt: 

A (v19-20) De generaties van Isak – Isak was 40 toen hij Rebekka huwde. 

  B (v21) Isak deed voorbede voor Rebekka omdat ze onvruchtbaar was – een symbool van “dood”. 

   C (v22) De kinderen van Isak en Rebakka vochten in haar baarmoeder. 

     D(v23) Rebekka krijgt een profetie van 2 tegengestelde volken; JHWH keert het geboorterecht om. 

        E(v24-26) Rebekka beviel van Esau (rood en harig) en Jacob die de hiel vasthield van zijn broer. 

               Centrale as (v26b) Isak was 60 jaar oud toen Rebecca beviel van de tweeling Esau & Jacob.  

        E (v27) Esau was een jager, Jacob een herder. 

      D (v28)  Isak hield van Esau, Rebekka hield van Jacob. 

    C (v29-31) Esau vroeg eten aan Jacob – Jacob vroeg Ezau’s geboorterecht als betaalmiddel. 

  B (v32-33)  Esau “stierf” van de honger – verkocht zijn eerstgeboorterecht voor voedsel. 

A (v34) Jacob gaf Esau te eten en kocht zo wat Esau verachte, zijn geboorterecht. 

 2 volken geboren uit de schoot van Rebekka 

 



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:  Het geboorterecht moest door de generaties van Isak heen doorgegeven worden aan de 

oudste zoon Esau. Maar Esau verachtte zijn geboorterecht, en door het bereidde eten van Jacob tot 

zich te nemen, bezegelde hij verkoopovereenkomst van het geboorterecht. Jakob wordt veelal 

beschreven als een bedrieger, maar het slechtste wat van hem gezegd kan worden is dat hij 

oppertunist was. Hij zag het belang van de zegen en dat is juist positief te benoemen. Esau zelf was 

verantwoordelijk voor het verlies van zijn eerstgeboorterecht en het is duidelijk dat hij het niet echt 

belangrijk vond . Bovendien verdiende hij het niet. Het woord “geslachten”  drukt kwalitiet van 

karakter uit. Minachting van het geboorterecht was een belediging, niet alleen voor Isak, maar ook 

voor JHWH die het generatie-principe bedacht en ingesteld heeft. 

Niveau B:  Isak was zich er zeer van bewust dat een zoon het geboorterecht zou moeten beërven. 

Maar eerst stond de onvruchtbaarheid van Rebekka dat in de weg en vervolgens stelde de 

rechtmatige zoon zich onverschillig op om deze verantwoordelijke rol uit te gaan voeren. Het 

geboorterecht werd dus belemmerd door “dood” (onvruchtbaarheid) en zou bovendien falen als het 

niet zou toekomen aan Jakob. 

Niveau C: Het gevecht van de twee zonen vond plaat vanaf de conceptie en zou pas eindigen bij de 

dood van één van beiden. De hand van Jakob op de hiel van Esau was een echo met terugwerkende 

kracht naar de vloek die de slang kreeg in de Hof van Eden: Genesis 2:15. Jakob was verkozen als 

eerstgeborene, maar Esau vocht zich een weg naar buiten als eerste om Jacobs positie te verdringen. 

Vanaf dat moment begeerden beiden wat de ander had. Esau was ongeduldig en had een 

oppervlakkige levensvisie gericht op de korte termijn. Hij leefde in het hier en nu.  Hij wou dat alles 

zonder al teveel inspanning op zijn pad kwam. Jakob had juist een lange termijn visie. Daarmee gaf 

hij blijk van het leven vanuit diepere waarden en normen.  Hij was bereid net zo lang te wachten als 

nodig was om een beter resultaat te bereiken. Jakob staat voor rechtvaardigheid en Esau voor het 

kwaad.  

Niveau D: JHWH had een voorkeur voor Jakob vanaf de conceptie en niet voor Esau. Rebekka was 

tijdens haar zwangerschap al profetisch gewaarschuwd voor de verstandhouding tussen haar 

tweeling zonen maar Isak beoordeelde zijn zonen naar wat voor ogen is en faalde zo om de voorkeur 

van JHWH waar te nemen. JHWH spreekt door de profeet Maleachi de volgende woorden: Jacob heb 

Ik lief gehad en Esau heb Ik gehaat. (1:3) Het was nooit de vraag voor JHWH of Esau nou wel of niet 

uitverkoren zou moeten zijn om de zegen van Abraham te ontvangen. JHWH kende Ezau van de 

baarmoeder af en verwierp hem met reden en verkoos Jacob met reden.  

Niveau E: Een fysieke beschrijving van de broers wordt gespiegeld door een beroepsbeschrijving van 

de broers:  Esau was de man van aktie; een jager die dood veroorzaakte, terwijl Jacob bedachtzaam 

man was; een herder die het leven koesterde. 

Centrale as: Isak en Rebekka wachten 20 jaar op de geboorte van hun zonen. Let op de symboliek van 

het getal 40, afgeleid van het getal 4 en de vermenigvuldigingen daarvan:  

40 jaar nadat Abraham de beloofde zoon kreeg, trouwde Isak met Rebekka. 

400 jaar nadat Abraham de belofte verkreeg , trouwde JHWH met Israël op de Sinaï. 

4000 jaar nadat Abraham de belofte verkreeg, zal de Messias de geheiligde rest van Israël trouwen. 



Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond  
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. 

Het geboorterecht van het verbond vereist van de betrokkene overgave aan JHWH en een leven 

volgens zijn principes. Dit verachten staat gelijk aan het verachten van JHWH zelf. De Edomieten 

heden ten dage verachten nog steeds de God van Abraham en Isak. Ze geloven echter nog steeds dat 

het geboorterecht van Abraham aan hen toebehoort ook al verkocht hun voorvader Esau het op 

officiële wijze. Dit is de basis voor hun claim op het land Israël en hun raciale haat naar de 

afstammelingen van Jacob.   

 

Jakob is de enige mogelijke erfgenaam van het verbond met Abraham. Het is altijd de intentie 

geweest van satan om JaH’s plannen met de mensheid te dwarsbomen. Door de eeuwen heen, zijn 

de nazaten van Jacob bedreigd, bijna tot uitroeiing toe. Satan heeft Edom gebruikt om de plannen 

tegen te werken die JHWH met Zijn volk en Zijn land heeft. Het gevecht tussen Jacob en Esau vind 

nog steeds plaats. Jacob heeft moeite om zijn geboorterecht vast te houden en Esau heeft moeite 

om het van hem af te pakken, hoewel Esau eigenlijk helemaal niet de verantwoordelijkheden van het 

geboorterecht wil dragen. De strijd zal enkel eindigen met de dood en het is Esau die zal sterven. Hij 

zal compleet afgesneden worden: Maleachi 1:4, Obadja 1:10 en 21 

 

De lichamelijke beschrijving en de roeping van de 2 zonen volgt hun door de geschiedenis heen. Esau 

heeft iedere mogelijkheid gebruikt om op zijn broer te jagen en hem te vernietigen. Bijvoorbeeld in 

Persië door Haman (herdacht met Poerim, door Antiochus Epifanus ten tijde van de Makkabeeën 

(herdacht met chanoeka) en 2000 jaar later in Europa door Adolf Hitler. (herdenking Shoa).  

       

 



De afstammelingen van Jacob, waaronder het Joodse volk, studeert veel, hebben veel kennis en zijn 

op hun familie gericht. De mijlpalen in Jacobs leven zijn profetisch voor de tijden van JHWH met de 

mens. Vanaf het moment van conceptie koos JHWH voor Jacob, Hij houdt van hem en Hij zal de 

nazaten van Jacob verkiezen en met hen wandelen totdat Hij ze in veiligheid heeft gebracht in het 

land: Jesaja 12 

 

Isak trouwde op zijn 40e – De Messias zal trouwen met Israël 4000 jaar na de belofte op Abraham. 

Isak werd vader op zijn 60e – De Messias zal Zijn volk vergaderen 6000 jaar na de schepping. 

De ware misleider 
Jacob wordt afgeschilderd als de misleider door de eeuwen heen. Zelfs zijn naam betekent 

“verdringen”. Maar uit de beschrijving van zijn geboorte zou je kunnen opmaken dat hij aangevallen 

werd vanaf het moment van zijn conceptie. Een baby in het geboorte kanaal van zijn moeder is 

namelijk extreem kwetsbaar. De hersenen zijn deels onbeschermd vanwege de fontanel die nog niet 

dichtgegroeit is met botweefsel. Enige druk als een trap van een voet zou permanente hersenschade 

kunnen veroorzaken. Zijn hand greep Esau’s hiel vast, om te voorkomen dat er druk op zijn fontanel 

kwam. Jacob redde zichzelf zo op het moment van de geboorte en moest zich blijven beschermen 

tegen Esau ook de rest van zijn leven. Toen Esau zijn geboorterecht verkocht (hoewel het bij hemels 

ontwerp niet van hem was), gaf hij toestemming aan Jacob om het hoofd van de familie te zijn. Dus 

Jacob had ieder recht om de zegen van zijn vader te ontvangen. Maar hij verduurde, tot het einde 

toe, iedere aanklacht van Esau dat hij het geboorterecht zou hebben gestolen. Esau is een 

“typische””broeder aanklager”. 



 Een open fontanel maakt de hersenen kwetsbaar 

De satan is de ware aanklager van de broederen, die het erfdeel van Adam en Eva verdrong, het 

eeuwige leven. Hij is degene die de Messias verwondt (vermorzelde zijn hiel, Genesis 3:15) door 

mensen op te ruien de Messias te beschuldigen en te doden. Maar de Messias zal uiteindelijk de 

satan doden. (zijn kop vermorzelen). Openbaring 12:10 en 20:2,7,10 

De satan probeert de wereld te misleiden dat hij de eerstgeborene is in plaats van de Messias. Hij 

beloofd zegeningen, macht en leven, een namaak van Jesjoea,door Hem na te doen. Maar dan gaat 

hij achter de rug om van de mensen, naar de troonzaal in de hemel, om hen allen aan te klagen, 

omdat ze JHWH ongehoorzaam zijn. Zo kan  hij hun zielen winnen. Zijn methode is dezelfde als die 

van Esau, want hij heeft een afgunst naar de hemelse bevelen, hij haat JHWH’s uitverkoren volk, hij 

voelt zich thuis bij dood en verderf, is lui, manipulatief en door en door onrein. Hij zou samenwonen 

met de goddelozen, net zoals Esau met de heidenen trouwt. Hij heeft geen respect voor JHWH. Hij 

gaat de wereld rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Zijn doel is het om te 

voorkomen dat de wettige Eerstgeborene het koninkrijk van JHWH beërft, door een ieder te 

misleiden hem te volgen: 1 Kronieken 21:1; Job 2:3; Zacharia 3:1-2 en 1 Petrus 5:8 

Jacob was een Jesjoea “type”. Maar waar Jacob zichzelf redde bij zijn geboorte, koos Jesjoea ervoor 

om zichzelf niet te redden van het kruis. Door zijn aanklagers Hem te laten verslaan, verkreeg Hij 

voor de mens de betere prijs, het eeuwige leven, een erfenis die nooit vergaat: Marcus 15:30 

Jesjoea is de broeder Verdediger, onze advocaat en stem Die ons vertegenwoordigt bij Zijn Vader. Hij 

kan niet verdrongen of misleid worden en daarom, als we in Hem leven, zijn wij ook beschermd in 

Hem. Hij is de brullende Leeuw van Judah: Hosea 11:10; Joël 3:16;  Amos 1:2 en Openbaring 5:5 

Lees eventueel ook: Amos 3:7-8; Jesaja 66:8; Openbaring 12:4 en Hosea 2:19-20 

 

 

 

 

 


