28. De belofte herhaald Genesis 28
Lees Genesis 28 t/m 29:1 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 (v1-2) Izak gaf Jakob instructies een vrouw te nemen uit de dochters van Laban te Paddan- Aram.
B (v3-5) Izak bevestigd de zegen van JHWH aan Abraham en stuurt hem op pad.
C (v6-9) Ezau probeert zijn vader gunstig te stemmen door een Ismaëlitische vrouw te trouwen.
D (v10-11) Jakob vertrok uit Berseba, arriveerde in Luz en sliep daar de nacht.
E(v12) Jakob droomde van een ladder tot in de hemel met engelen die klimmen en dalen.
F(v13) JHWH openbaart zich als de God van Abraham en Izak en herhaald de landsbelofte.
Centrale as (v14) Herhaling van de zegen aan Abraham voor het nageslacht en alle geslachten.
F(v15) JHWH belooft Jakob te beschermen en hij zal terug keren in het beloofde land.
E (v16-17) Jakob werd vol ontzag wakker: “dit is het huis van JHWH en de poort naar de hemel”.
D (v18-19) Jakob maakte een gedenksteen van zijn slaapsteen en noemde die plaats Beth-el
C (v20-21) Jakob zwoer JHWH te zullen eren als die beschermend met hem zou gaan deze rondreis
B (v22) Jakob zet een gedenksteen te Beth-el als het huis van JHWH. Hij beloofde JHWH zijn tienden.
A (v29:1) Jakob zette zijn reis voort naar Paddan-Aram in het oosten.

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: Jakob was gehoorzaam aan zijn vader Izak. Let op dat de tekst geen spoor van boosheid
beschrijft van Izak ten opzichte van Jakob n.a.v. het bedrog in het vorige hoofdstuk. Jakob ging dus in
de eerste plaats op reis om de juiste vrouw te vinden, hoewel er ook een vlucht element in zat;
Rebekka benoemd dat in Hst. 27:43,44

Niveau B: Jakob ontvangt nogmaals de zegen; JHWH zou zijn huishouden zegenen en Jakob beloofd
van zijn kant tienden terug te geven van die ontvangen zegen. We zagen eerder al dat Abraham ook
tienden gaf aan Melchizedek in Hst.14:20. In Leviticus 27:30-34, Numeri 18:26-30 en Deuteronomium
12:17, 18 worden ook instructies gegeven met betrekking tot tienden. Weer een voorbeeld dat de
rechtvaardige aardsvaders al leefden volgens Torah principes vóór de wetgeving op de Sinai.
Niveau C: Ezau was altijd gericht op directe resultaten, terwijl Jakob geloofde in de lange termijn
voorziening; hij richtte zich op het dienen van JHWH. Deze verzen vormen ook een contrast in die zin
dat Ezau een poging doet zijn aardse vader te eren maar dat Jakob de hemelse Vader eert.
Niveau D: Jakob maakte de steen waarop hij sliep te Luz tot een gedenksteen. Hij noemde de plaats
Beth-el: Huis van JHWH. Er is een locatie Bethel in de buurt van Silo, ten noord-oosten van Jeruzalem
maar er is veel voor te zeggen dat het echte Bethel de berg Moria is geweest te Jeruzalem. In het
Hebreeuws staat er namelijk: Jakob kwam op de plaats.. “Ha makom”. Spreekt het Woord niet op
vele plaatsen als Jeruzalem als de locatie voor het huis van JHWH? Ook is het aannemelijk dat Jakob
vanuit Bersheba reisde langs de waterlinie noordwaarts richting Haran.Dat is over Jeruzalem.
Het woord Luz staat voor “amandelboom” en heeft een relatie tot het begrip “waken”. Toevallig dat
een amandel op z’n kant de vorm van een oog heeft. Denk ook aan de staf van Aäron die ging bloeien
(Num 17 )tot teken wie JHWH verkoos tot leiderom geestelijk te waken over het volk. Ook Jeremia
1:11 spreekt over een amandeltak waarvan JHWH zegt: want Ik waak over mijn volk.Luz werd dus
Beth-el; het is een plaats waar JHWH liet zien dat hij waakte over Jakob en zijn nageslacht. Daarom
noemt JHWH zich immers de God van Abraham, Izak en Jakob.
Niveau E: Jakob realiseerde zich het belang van zijn droom en het belang van de plaats. Het riep
angst en ontzag in hem op. Beth-el was een plaats van betekenis voor JHWH waar Hij op een
bijzondere wijze in contact stond met degenen waar Hij van houdt.
Niveau F: JHWH bevestigde de zegeningen van het verbond met Abraham via Izak en Jakob. Hij
begon met de openingszin van het 1ste gebod: “Ik ben”. Hij bevestigde de landsbelofte aan Jakob en
zijn nageslacht. Hij beloofde begeleding en bescherming waar Jakob ook maar zou gaan. Let in dit
verband op dat de tekst zegt dat de engelen al bij hem waren: volgens vers 12: de engelen klommen
namelijk eerst omhoog en daarna weer omlaag! (suggestie: zing Opwekking 698 “nooit meer alleen”)
JHWH beloofde hem terug te brengen naar het land en hem nooit te verlaten om alles te vervullen
dat Hij beloofd heeft te doen.
Centrale as: Let op in de tekst dat JHWH een God van de volken is: Het vele nageslacht van Jakob zou
verspreid worden over heel de aarde en alle geslachten van de aarde kunnen door Jakob en zijn
nageslacht delen in de zegen. De droom van Jakob bevestigde het feit dat de zegen van Abraham
overgegaan was op hem. De droom was niet voor Jakob alleen; de belofte aan Abraham omvatte
immers de landsbelofte en een ontelbaar aantal nakomelingen.

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.
Jakob ging dus in gehoorzaamheid op weg een gelovige verbondsechtgenote te zoeken. Esau
had al vrouwen die fors afbreuk deden aan het welzijn van Isak en Rebekka en neemt dan

een Ismaëlitsche vrouw wat zijn misstappen nou niet bepaald rechtzet. Het advies om hem
niet na te volgen lezen we nieuw testamentisch terug in 2 Korinthe 6:13,14
De relatie tussen JHWH en Zijn volk is tweezijdig. Volgen we in geloofsvertrouwen en
gehoorzaamheid het onderwijs van JHWH dan belooft Hij ons te zegenen. Van ons wordt volharding
gevraagd gedurende ons gehele leven en we mogen ontberingen verwachten onderweg. Er is geen
manier om deze weg te ontlopen. Ook Jesjoea ging in afhankelijkheid, in gehoorzaamheid tot de
Vader en in geloofsvertrouwen de weg van lijden die op langere termijn enorme vrucht en
overwinning zou brengen. JHWH zal dromen en visioenen sturen naar zijn volk om hen te sterken en
op te bouwen tot Zijn geloofs-familie. Handelingen 2:14-18
Er zijn specifieke plaatsen (en tijden) waarop JHWH verkiest om op een bijzondere manier in contact
te zijn met Zijn volk. Jeruzalem, Beit-el, Sichem, Bersheva en Hebron zijn zulke bijzondere plaatsen in
het land Israël. En de Schrift wijst er op dat het belang van de ze plaatsen zal voortduren tot in de
dagen van de terugkeer van de Messias. Deze oude altaarplaatsen zijn heden ten dage deels in
handen van de nakomelingen van Ismaël en Ezau.
Het verbond met Abraham is echter nog steeds bezig vervuld te worden. JHWH is nog steeds de “IK
BEN”. Het land komt nog steeds toe aan de nakomelingen van Jakob. JHWH zorgt nog steeds voor
Jakob’s nazaten waar ze ook verblijven op de wereld. Ezechiël 34:11-16. Wij weten dat God, die
Geest is, alomtegenwoordig is en in ontoegankelijk licht woont, hiervoor “Zijn rechterhand” heeft
aangesteld: Jesjoea de Messias. Hij bevestigd zijn toegekende autoriteit als herder o.a. in Mattheüs
15:24. Lees eventueel ook Johannes 10: 1-17
JHWH zal Jakob’s nageslacht herverzamelen naar het land Israël. Hij zal alle verbondsbeloften
definitief ten uitvoer brengen en vervullen. Jakobs nageslacht is nu nog verstrooid over heel de
aarde. De 10 “verloren”stammen zijn verstrooid over de aarde maar voor JHWH zijn ze absoluut niet
verloren. Hij weet waar ze zijn en Ezechiël 37 en Jesaja 11 geven duidelijk aan dat het huis van Israël
herenigd zal worden met het huis van Juda. Ook het 2 stammen rijk, het huis van Juda/de Joden is
verstrooid over de aarde. Vele Joden hebben hun geestelijke identiteit verloren, een deel houdt vast
aan het Judaisme met vele menselijke tradities, maar een groeiend deel wordt de ogen geopend voor
de ware identiteit van Jezus: Jesjoea de Messias uit de stam van Juda- volkomen getrouw aan de
Torah zoals die werkelijk geïnterpreteerd dient te worden. JHWH zal de 2 huizen weer samenvoegen
als de gezette tijd daarvoor gekomen is – wat een geweldige stap voorwaarts zal dat worden in het
over-all heilsplan voor deze wereld! De 12 stammen zullen in die tijd terug gebracht worden naar het
beloofde Land. JHWH zal dat niet doen omdat het volk dit verdiend zou hebben maar voor de eer
van Zijn eigen Naam omdat hij een eeuwig durende verbondsafspraak heeft gemaakt met Abraham.
Leveticus 26: 40-45
De verbondsafspraak vraagt van de kant van Abraham en zijn nageslacht een leven volgens Torah
principes. Want Abraham luisterde naar de stem van JHWH en dat was de zelfde stem die 400 jaar
later sprak bij de berg Horeb. Het was ook de zelfde stem waar Jesjoea naar luisterde als de stem van
Zijn hemelse Vader. Deze stem, de Geest van de Waarheid is ook aan ons gegeven als Nieuwtestamentische verbondsgelovigen: Johannes 14:15-21. Jacob goot profetisch gezien olie over de
gedenksteen lezen we in vers 18; olie is een beeld van inwoning van de Ruach Haqodesh.
In feite is er niets nieuws onder de zon: Deuteronomium 29:14,15 refereert aan ons, levend in deze
tijd.

