
36. Nageslacht van Ezau  Genesis 36 

Lees Genesis  36 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, aanvullen of met elkaar in 

contrast staan?   Het chiasme is als volgt: 

A(v1) Dit zijn de afstammelingen van Ezau, dat is Edom. 

   B (v2-8) De afstammelingen van Ezau met 5 zonen, die vertrokken om te wonen te Seïr. 

     C (v9-14) De afstammelingen van Ezau, de vader van de Edomieten: 12 kleinkinderen. 

      D (v15-19) De stamhoofden van de zonen van Ezau: 14 stamhoofden. 

        E(v20-22) De zonen van Seïr,de Horiet: 7 zonen, tevens stamhoofden. 

Centrale as (v22) De kleindochter van Seïr was Timna- (zij baarde Amalek vs 12). 

        E (v23-30) De stamhoofden van de Horieten: 19 kleinkinderen. 

      D (v31-39) De koningen van Edom: 12 koningen. 

    C (v40-43) De stamhoofden van Ezau naar stam, plaats en naam: 11 stamhoofden. 

  B (v43a) De stamhoofden van Edom in het “land van hun bezit”. 

A(v43b) Dit was Ezau, de vader van Edom. 

Ezau leefde te Hebron met Jakob totdat het land te weinig ruimte had om hen beiden te huisvesten. 

Ezau verhuisd dan naar Seïr, waar hij al jaren lang in de zomer zijn vee liet grazen. Hij had daar ook 

vrienden gemaakt; in het bijzonder Seïr de Horiet met zijn zonen. Ezau kwam bekend te staan als 

Edom nadat hij zich vermengde met de Horieten. Hoewel Ezau zijn aanspraak op de erfenis van 

Abraham verspeeld had, werd hij tot een machtig man in Edom en nam zelfs hun naam aan. 

Commentaar bij de centrale as:  1 van Seïrs kleindochters, Timna, werd de bijvrouw van de oudste  

zoon van Elifaz en zij verwekte Amalek. Bedenk dat Elifza, de zoon van Ezau sliep met de vrouw van 

Seïr (overspel) en zo Timna verwekte om vervolgens bij Timna zelf (incest) Amalek te verwekken. Dit 

werpt nieuw licht op Amalek als aartsvijand van Israël- verwekt vanuit de ergste vormen van 

Wetteloosheid. Daar komt bij dat de Joodse wijzen leren dat elk volk een eigen Engel heeft (Genesis 

10; Deuteronomium 32:8, en Daniël 10)> de Engel van het volk Amalek is Satan zélf. De centrale as 

lijkt dus nadrukkelijk te willen waarschuwen voor de ware context van de rivaliteit tussen Ezau en 

Jakob: de strijd tussen Satan en de ware Messias. Deze conclusie wordt nog versterkt door het feit 

dat de persoon Timna dus een verbintenis heeft met de antichrist en dat staat weer tegenover de 

plaats Timna waar Tamar bij Juda een tweeling verwekte: Perez en Zerah. Zerah, het kind dat een 

scharlaken rode draad om de pols kreeg bij de geboorte maakt deel uit van de geslachtslijn van de 

Messias! Zo zit in Genesis 36 de Messias en de anti-Messias verborgen in de namen Timna en Zerah. 

Ook al gaat het niet om de zelfde personen- het woordverband lijkt onmiskenbaar een verborgen 

profetische laag  in het Woord aan te boren. Efeze 6:12 

Amalek in de geschiedenis 
Amalek is de eeuwige vijand van Jakob en zijn nageslacht. Het nageslacht van Amalek terroriseert 

Israël al zo’n 4000 jaar. De 1ste vermelding lezen we bij de uittocht uit Egypte toen Amalek de 

vrouwen en kinderen in de achterhoede aanviel. Haman de Agagiet probeerde de Joden uit te roeien 

tijdens de ballingschap in Medo-Perzie zoals we dat kunnen lezen in het boek Esther. Herodus, de 

Edomiet, vermoorde al de mannelijke baby’s te Bethlehem in een poging de komst van de Messias te 

verijdelen.   De bevolking van Duitsland stamt af van migranten uit de regio Iran. Adolf Hitler, die een 

Duits-Arisch (= Iraans)wereldrijk wou stichten, probeerde de Joden systematisch uit te roeien. 



  

Het is adembenemend om te constateren hoeveel  Syriers – uit de zelfde regio als Iran- asiel hebben 

gekregen in Duitsland in deze tijd! Dat gaat ver over de 1 miljoenpersonen heen. Duitsland en Iran 

hebben veel gemeenschappelijke religieuze gerichtheid, symboolgebruik en dezelfde politieke 

expansie aspiraties. Duitsland is de stuwende kracht achter de Europese Unie met als doel: de 

wedergeboorte van het Romeinse rijk.  

Het zal niet verbazen dat Amelek  het huidige Iran, Duitsland en de Sovjet-Unie beheerst.  

Yasser Arafat was een Amalekiet die zijn leven in dienst stelde van het uitroeien van Joden en het 

verkrijgen van land ten koste van Israël. 

Er heeft nooit een etnische groep “de Palestijnen” bestaan, totdat de term werd geïntroduceerd 

door de Koning van Jordanië in 1969. De Palestijnen heden ten dage komen van oorsprong veelal uit 

Jordanië (Edom) en Syrië. Het huidige Iran heeft zich tot doel gesteld Israël te vernietigen (vandaar 

de verwoedde pogingen van President Netanyahu om de wereld te waarschuwen voor het nucleaire 

programma van Iran). Iran onderstreept ook de expansie drift van de Islam over het gehele midden-

oosten en verder . Let wel, het midden oosten vormde ooit de oostelijke deel van het Romeinse rijk. 

Als een coalitie onder leiding van Iran gaat samenwerken met de Europese Unie onder leiding van 

Duitsland dan is de wedergeboorte van het Romeinse rijk echt een feit zoals geprofeteerd door de 

profeet Daniël: De voeten van ijzer en leem van het beeld  in de droom van Nebukadnezar in Daniël 

2:33, 41-43 zijn mogelijk Europa en Perzië of tewel “Rome herenigd”. 

De religieuze basis van het Romeinse rijk werd gevormd door een samenraapsel van vele provincies. 

Alleen de provincie Judea had een exclusieve religie! Het Romeinse rijk was echter weer 

voortgekomen uit het Griekse rijk en dat was op z’n beurt ontstaan uit het Medo-Perzische rijk.  

Het Medo Perzische rijk was  voortgekomen uit het Assyrische rijk van Nebukadnezar in Babylon. De 

religie van Babylon voert tenslotte terug tot de rebellie van Nimrod. 

Toen het Romeinse rijk eenmaal “het heilige Romeinse rijk” werd, bestond dit uit een religie waarbij 

alle aangesloten provincies zich in meer of mindere mate thuis voelden.  De toonaangevende religie 

werd in de 4de eeuw na Christus het christendom dat een afsplitsing was van het Nazarener geloof 

van Jesjoea en zijn discipelen. Juda moest niets hebben van dit geloof omdat de heidense invloeden 

onmiskenbaar waren voor hen; Juda bleef bij haar eigen exclusieve geloof.  

Een hersteld “Rome” zal nogmaals opstaan tegen Juda en ieder die zich daar bij gevoegd heeft om 

het exclusieve geloof van de God van Abraham, Izak en Jakob te eren. De religie van het herstelde 



Rome zal gekenmerkt zijn door tolerantie en diversiteit. Wie exclusief wil zijn wordt bestraft. Er zijn 

tegenwoordig vele zeer invloedrijke en machtige bewegingen op religieus , maatschappelijk en 

politiek gebied die dit nastreven. Voorbeelden: de VN, de homobeweging, uniseks denken, 

oecumene, poldermodel enz.  

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond  
De nakomelingen van Ezau zullen de vijandschap voortzetten van hun vader tegen de nakomelingen 

van Jakob. Ook Edom is verspreid over de aarde en met haar de anti- Semitische ideologie. Jakob zal 

nooit veilig zijn voor Ezau totdat de Messias terug komt om Ezau te vernietigen: Psalm 83: 1-8; Jesaja 

34 , 35 en 63:1-6; Jeremia 49:7-22; Amos 1:11,12; Obadja o.a. vers 10; 18 en Micha 2:4 

Lees Ezechiël 35  Let eens op vers 10 en 11: die beide volken.. dat zijn de 2 twee huizen van Israël in 

de eindtijd  met de belofte van JHWH door de profeet dat Hij zich aan hen zal bekend maken!  Dat 

spreekt van het wegnemen van een bedekking. Mogelijk wordt hierop gedoeld in Jesaja 25:7, 

Handelingen 2: 17,18 en 2 Korinthe 3:14-16 Het huis van Israël, geassimileerd in de volken is zich 

meer en meer bewust aan het worden dat Jezus de Jood Jesjoea was die de Torah volmaakt heeft 

uitgeleefd en niet heeft afgeschaft; de vervangingstheologie wankeld. Het huis van Juda is zich meer 

en meer bewust aan het worden dat de Messias die ze verwachten toch te maken heeft met de 

“Jezus van de Christenen” maar dan anders: ze zullen gaan zien dat de Messias eerst als de lijdende 

Knecht moest komen en dáárna pas als de rechtsprekende Leeuw van Juda.  

 In de bovenvermelde Schriftgedeeltes wordt 

op diverse plaatsen Bozra genoemd; Deze plaats is te identificeren met het huidige Buzera dat 50 km 

ten Noorden van Petra ligt.  

Voor wie verder wil studeren op Ezau en Edom de volgende boekentip: Ezau hij is Edom geschreven 
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