27. Erfelijk bezit toegekend Genesis 27
Lees Genesis 26:34-27:46 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 (26:34-27:2) De Heidense vrouwen van Ezau maakten het leven voor Izak en Rebekka bitter.
B (v3-4) Izak gaf Ezau instructies hem een wildbraad te bereiden waarna hij hem zou zegenen.
C (v5-7) Rebekka vertelde Jakob over het voornemen van Izak om Ezau te zegenen.
D (v8-10) Rebekka gaf Jakob instructies hoe te voorkomen dat Ezau de zegen zou ontvangen.
E(v11-13) Jakob vreesde hierdoor een vloek over zichzelf af te roepen; Rebekka nam dit op zich.
F(v14) Jakob en Rebekka bereiden een maaltijd voor Izak.
G(v15-17) Rebekka hielp Jakob om tot misleiding van zijn vader te komen.
H(v18-24) Izak herkende Jakob niet; hij dacht met Ezau van doen te hebben.
I(v25) Izak at het voedsel van Jakob.
J(v26-27) Jakob kwam in de nabijheid van Izak die hem kustte.
Centrale as (v28-29) Izak zegende Jakob met voorziening, oppergezag en bescherming.
J(v30) Jakob vertrok na het ontvangen van de zegen en Esau kwam thuis.
I(v31) Esau bereidde een maaltijd voor zijn vader Izak.
H(v32-34) Izak herkende Ezau niet en Ezau ontdekt dat hij de zegen misloopt.
G(v35) Izak legt uit dat Jakob door bedrog Ezau de zegen heeft ontnomen.
F(v36) Esau beklaagd zich dat Jakob hem 2 maal met voedsel bedrogen heeft.
E(v36-37) Izak heeft Jakob gezegend ten koste van Ezau; er was slechts één zegen uit te delen.
D(v38-40) Izak sprak profetisch over de toekomst van Esau; het was geen zegen.
C(v41-42) Rebekka waarschuwde Jakob dat Ezau van plan was hem te vermoorden.
B(v43-45) Rebakka gaf Jakob instructies naar Haran te gaan om zijn leven te redden.
A(v46) Rebekka had een afkeer van haar eigen leven vanwege de vrouwen van Ezau.

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: Ezau was gehuwd tegen de wens en opvoedingsnormen van zijn ouders in en de negatieve
gevolgen hiervan konden niet uitblijven. De Kanaanitsche vrouwen met hun eigen culturele
gebruiken brachten disharmonie in het huishouden van Isak.

Niveau B: Elke ouder gaf instructies aan zijn “favoriete” kind; Izak riep Ezau in zijn nabijheid om
gezegend te worden en Rebekka riep Jakob op van hen te vluchten om te overleven.
Niveau C: Rebekka wist dat het in het plan van JHWH was dat Jakob de zegen zou beerven. Toen ze
zag dat haar man zijn eigen wens hierin volgde, deed ze moeite om de uitvoer van de belofte tot
stand te laten komen. Zonder het optreden van Rebekka zou Izak mogelijk een ernstige vergissing
hebben begaan. Rebekka trof rampspoed maar dankzij haar ingrijpen werd wel de verbondslijn
zuiver gehouden met de erfenaam die JHWH voor ogen had. Het was nooit in het plan van JHWH dat
Ezau de zegen van Abraham zou beërven en Rebekka mag in die zin eervol herdacht worden omdat
ze gehoorzaam was aan de stem van JHWH. Dit doet u misschien de wenkbrouwen fronsen maar
Rebekka had wel degelijk oog voor wat er gaande was omdat ze JHWH geraadpleegd had lezen we in
Genesis 25:22,23. Hoe zou deze geschiedenis zijn afgelopen als Rebakka wederom JHWH
geraadpleegd had! Omdat ze JHWH in feite “een handje ging helpen” op een manier die niet volgens
Torah is zien we dan ook dat zijzelf en Jakob in de problemen komen ook al wordt de zegen veilig
gesteld.
Niveau D: De woorden van Izak aan Esau betekenden een profetische waarheid en hielden geen
alternatieve zegen in. Toen Izak deze woorden uitsprak realiseerde hij zich misschien voor het eerst
dat Ezau nooit zijn erfgenaam zou worden; hij had niet het juiste karakter om de
verantwoordelijkheden te dragen die bij de zegen hoorden.
Niveau E: Er was slechts één zegen. Jakob ontving geen vloek.
Niveau F: Voedsel speelde tot tweemaal toe een rol in het gedrang om de zegen. Ezau was niet bezig
met de verantwoordelijkheden die hoorden bij de zegen. Hij was gericht op wereldse zaken en wou
de zegen ontvangen voor directe behoeftebevrediging. Hij gaf de zegen weg voor directe
behoeftebevrediging bij de geschiedenis van de linzensoep.
Niveau G: Misleiding werd noodzakelijk geacht om de zegen te ontvangen. Ezau had de aanspraak op
de zegen bijvoorbaat moeten afwijzen omdat hij die zelf had verkocht aan zijn broer.
Niveau H: Izak bezat niet het benodigde onderscheidingsvermogen om de juiste zoon te kiezen voor
de zegen.
Niveau I: Nadat Izak de zegen gegeven had, bevestigd door het eten van een (verbonds)maaltijd, was
het contract compleet. Er was geen mogelijheid de toekenning van de verbondszegen te herzien.
Niveau J: Bevestigd met een kus – er was geen weg terug meer en Ezau was te laat.
Centrale as: Izak sprak de woorden die JHWH hem in de mond legde: een belofte van “de dauw van
de hemel, het vet van de aarde, volop graan en wijn, de onderwerping van de natieën (speciaal die
van Ezau), bescherming voor vloek en zegen van hen die Jakob zegenen. Deze uitgebreide zegen is
het beste wat JHWH exclusief wil geven aan Jakob en zijn nageslacht. Let op dat het eerste deel van
de zegen (vruchtbaarheid; vs 28) vooral is toegekend aan Efraim en het tweede deel van de zegen
aan Juda (heersen; vs 29). Lees hiervoor Genesis 49:8-10 en 22-26 om dit beter te begrijpen.
Realiseer je dat deze zegen nog nooit volledig werkelijkeheid is geworden in het leven van Jakob en
zijn nageslacht (De 2 huizen van Isrël)! De defenitieve vervulling ligt nog in de toekomst. Daarvoor is
o.a. reiniging en herstel nodig: Micha 5:9-14. Verder is het ontvangen van “het erfdeel in de bedeling
van de volheid van de tijden” nauw verbonden met het zijn IN Messias: Efeze 1:1-14

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond
JHWH is onze hemelse Vader en verwacht onze gehoorzaamheid. Hij tolereert geen openlijke rebellie
tegen Zijn leefregels (Torah) of menggodsdienst in Zijn huishouden. (hier gepersonificeerd in
Kanaanitsche religie en cultuur). Denk aan abortus, prostitutie, homeseksualiteit, incest en nog vele
andere verwerpelijke praktijken die verval, onreinheid, dood en verderf brengen temidden van
degenen die zich er mee inlaten. Maar het komt nog dichterbij: Ook pasen en andere kerkelijke
feestdagen zijn helaas terug te voeren tot Kanaänitische gebruiken. Deze gebruiken zijn niet alleen
een vorm van meng-godsdienst maar hebben bovendien de eigenlijke moadiem van JHWH
verdrongen in de christelijke kerken.
Zegen en veiligheid is zeker niet bij voorbaad gegarandeerd voor de geloofsfamilie die zich zuiver wil
bewaren. Tijden van verdrukking, in de minderheid zijn, vragen volharding van de geheiligden, het
lichaam van Messias, gedurende de tijd dat JHWH Zijn heilsplan verder ontvouwd in de geschiedenis.
Rebekka staat in deze geschiedenis mogelijk voor de Heilige Geest die “achter de schermen” aan het
bij sturen was om de wil van JHWH ten uitvoer te brengen.
De wereldmachten heden ten dage zijn net als Izak niet in staat juist te bemiddelen tussen Jakob en
de Arabieren/Palestijnen, de nazaten van Esau. (naar we mogen aannemen omdat de Torah immers
profetisch is voor de eindtijd). Ezau zal nooit de belofte van Abraham verkrijgen omdat die slechts
éénmaal is vergeven en wel aan Jakob en zijn nageslacht. De nazaten van Ezau proberen met alle
middelen tóch de zegen te bemachtigen maar JHWH zal dat nooit toestaan. Tenzij alle vijandelijke
machten rondom Israël ( gepersonifieerd in Ezau) zich vrijwillig ondergeschikt maken aan Jakob, blijven
ze niet alleen vijand van Jakob, maar ook van JHWH zelf, die de onderlinge posities van de broers
soeverein bepaald heeft. De hoofdman over honderd begreep als niet-Israëliet beter dat hij
ondergeschikt was aan Jesjoea dan het toenmalige volk Israël: Mattheüs 8:5-11 Let op dat Jesjoea de
deur wijdt open zet voor een ieder die zijn geloofsvertrouwen op hem stelt ( vs 11).
Wie te sterk wil vasthouden aan aarde rijkdom in het hier en nu moet zich er bewust van zijn zich
mogelijk te gedragen als Ezau; Kijk verder dan je neus lang is! Mattheüs 19:16-30
De werelds denkende mensen zullen degenen die leven volgens de principe’s van Jakob mogelijk
beschuldigen van bedrog (gelovigen zijn schijnheilig) maar JHWH zal plannen ten uitvoer brengen ook
dwars tegen alle weerstand in voor hen die volharden: 1 Thessalonisenzen 5:12-24
In het Midden Oosten is een kus het bindend symbool van een overeenkomst. Het kan een kus ten
leven zijn zoals Izak aan Jakob gaf of een kus “ten dode” zoals Ezau later aan Jakob gaf en nog later
Judas aan Jesjoea. Het huisgezin van Jakob heeft de zegen die Izak uitsprak nog niet ten volle in
ontvangst genomen maar dit gaat zeker gebeuren. De familie van Abraham zal ook een zegen voor
alle volken zijn. Dit betekend wel dat de volken zich moeten identificeren met de familie van
Abraham, Izak en Jakob. Dan zal de “scheidingsmuur” verdwijnen. Het is daarom raadzaam dat
volgers van “Jezus”, dit verfijnen tot volgeling worden van “Jesjoea”. Want de ware identiteit van
Jesjoea is dat hij een Jood is die verlossing en genade bracht, maar wél ingebed in het eerbiedigen
van Torah en ten behoeve van de 12 stammen en gelovigen uit de heidenen (ethnos) die zich laten
inenten op de “edele olijf” Israël- het huishouden van Jacob: Efeze 2:11-20; Openbaring 21:9-14
De wil van JHWH is onherroepelijk en niemand kan Zijn plannen veranderen: Jesaja 46:11

