PARASHA TOLEDOT
Beresjiet 25: 19 ‐ 28: 9

* Laat mij toch slurpen van dat rode, dat rode daar, want ik ben moe. Be'resjiet 25:
30
Jacob van zijn kant antwoordt kalm en bedachtzaam en gebruikt duidelijke termen
van recht.
* Verkoop mij dan als op deze dag je eerstgeboorterecht. Be'resjiet 25: 31
In plaats van het aanbod te weigeren, hoefde Ezau er niet over na te denken en
gaat hij erop in.
* Hij zei: Zie, ik ga toch sterven; wat moet ik dan met het eerstgeboorterecht?
Be'resjiet 25: 32

De schrijver van Hebreeën 12: 16, 17 zegt:
* Laat
niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige, zoals Ezau, die voor één enkele
maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want u weet dat hij ook daarna, toen
hij de zegen wilde erven, verworpen werd, want hij vond geen plaats voor berouw,
hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht.
Ezau aanvaardde Jacobs' aanbod.
Het Hebreeuws van de Tora beschrijft knap Ezau's tragische afgang met staccato‐
woorden:
* Hij at, hij dronk, hij stond op en ging weg, hij verachtte het eerstgeboorterecht.
Be'resjiet 25: 34
Zo verachtte Ezau het eerstgeboorterecht.
Er staat niet zijn eerstgeboorterecht.

Er staat van Isaäc geschreven:
Het wildbraad was naar zijn mond. Be'resjiet 27: 4, 9 en 14
De Filistijnen verklaarden:
Wij hebben duidelijk gezien dat Adonai met u is. Daarom hebben we gezegd: Laat er toch een
overeenkomst onder ede tussen ons zijn, tussen ons en u; laten we een verbond met u sluiten.
Be'resjiet 26: 28
Het getuigenis van het leven van Izak had impact op hen.
Zij zagen, dat God met hem was.
Misschien ook dat zijn merkten, dat hij zichzelf op een goddelijke manier had laten zien en zij
zichzelf beschaamd voelden.

De Filistijnen verklaarden:
*
dat u ons geen kwaad zult doen, zoals wij u niet aangeraakt hebben, en zoals wij u
alleen maar goed behandeld hebben en u in vrede hebben laten vertrekken.
Be'resjiet 26: 29
Zij vroegen Isaäc om een verbond in vrede te sluiten op die basis.
Izak moet op zijn tong gebeten hebben.
Alleen maar goed gehandeld en in vrede hebben laten vertrekken?
Waren dit niet dezelfde Filistijnen, die hem verdreven hadden naar de Negev en
zijn putten genomen hadden.
Hoe konden zij zeggen, dat zij alleen maar goed gehandeld hebben?

Jakob verbergt zich onder geitenvellen, zodat Izak zegt:
De stem is Jakobs stem, maar de handen zijn Ezaus handen. Be'rejiet 27: 22b
Hierin zit een diepere betekenis.
Het is Ezau, die werkt, die slaaft, die zijn handen uit de mouwen steekt. Het is de
stem van Jakob, die gehoord wordt: Hoor Israël, de HEER uw God is Eén.
Deuteronomium 6: 4
Diezelfde stem van Jakob zegt: Ik ben het Brood des levens. Joh. 6: 48
Zo verwerft Jakob de eerstgeboortezegen.
Maar ook Ezau ontvangt een zegen.
Ezau zegt: Ik ben uw zoon, uw eerstgeborene, Ezau. Be'resjiet 27: 32b.
Zo beschouwde hij zichzelf nog altijd.

De zegen van Jakob: Moge God je geven van de dauw van de hemel, van de
vruchtbare streken van de aarde: overvloed van koren en nieuwe wijn. Volken
(ammim, niet goyim) zullen je dienen, naties zullen voor je buigen. Wees heerser
over je broers. Vervloekt wie jou vervloekt en gezegend wie jou zegent. Be'resjiet
27: 28 en 29
De zegen van Ezau: Ver van de vruchtbare streken van de aarde zal je woongebied
zijn, en ver van de dauw van de hemel van boven. Van je zwaard zul je leven en je
broer zul je dienen. Maar als je tot macht komt, zul je zijn juk van je nek afrukken.
Be'resjiet 27: 39 en 40

Wat is dauw van de hemel?
Het Hebreeuwse woord voor dauw stamt af van het werkwoord talal, dat bedekken
met een dak betekent.
Jakob zal bedekt worden met de hemelse dauw.
Ezau niet.
Micha noemt hen, althans het overblijfsel van Jakob als de dauw van Adonai in het
midden van vele volken.
Het overblijfsel van Jakob zal zijn temidden van vele volken als dauw
Zegeningen maken het verschil tussen het leven in het hier‐en‐nu en in de wereld,
die komt.
Het is daarom opvallend dat Izak vermeed om Gods naam in zijn zegen aan Ezau te
gebruiken.

Uit de huwelijken die Ezau aangaat, blijkt hij volledig zijn eigen gang te gaan.
Hij laat zich aan God noch aan zijn ouders iets gelegen liggen en trouwt twee
Kanaänitische vrouwen.
Toen Ezau veertig jaar oud was, nam hij Judith, de dochter van Beëri, de Hethiet,
en Basmath, de dochter van Elon, de Hethiet, tot vrouw. Zij waren een bittere
kwelling voor Izak en Rebekka. Be'resjiet 26: 34, 35
Als Jakob voor Ezau moet vluchten, stuurt zijn vader hem weg met het gebod om
geen vrouw uit de dochters van Kanaän te nemen.
Ezau ziet in dat zijn Kanaänitische vrouwen nooit de goedkeuring van zijn vader
zullen krijgen.
Waar Jakob naar Laban wordt gestuurd, neemt Ezau 'een andere route' en neemt
een dochter van Ismaël tot vrouw.
Ezau zocht het met zijn vader goed te maken door met haar te trouwen.

Maleachi 1 ‐ 2: 7
Adonai begint met een verklaring van liefde:
Ik heb u liefgehad. Maleachi 1: 1a.
En wat zegt het volk?
Waarin hebt U ons liefgehad? Maleachi 1: 1b
Hoe weten we dat? Dan volgt een bijzonder bewijs.
Was Ezau niet de broer van Jakob? spreekt Adonai. Toch heb Ik Jakob liefgehad en
Ezau heb Ik gehaat. Maleachi 1c ‐ 3a.

Deze uitspraak moeten we meer in detail onderzoeken, want Paulus haalt deze
tekst ook aan in de Romeinenbrief, als hij spreekt over de verkiezing van Israël.
Want toen de kinderen nog niet geboren waren, en niets goeds of kwaads gedaan
hadden ‐ opdat het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand
zou houden, niet uit de werken, maar uit Hem Die roept ‐ werd tot haar gezegd: De
meerdere zal de mindere dienen. Zoals geschreven staat: 'Jakob heb Ik liefgehad en
Ezau heb Ik gehaat. Romeinen 9: 12 ‐ 13

Het gaat in deze tekst niet om Jakob, niet om Ezau, maar om Adonai. Het gaat om
de Roepende, niet om de geroepene.
Verkiezing is niet vanwege het antwoord van de mens, maar vanwege de vraag van
Adonai.
Daarom riep Hij Adam: Waar ben je?
Daarom riep hij Abraham: ga naar het land dat Ik u wijs.
Daarom sprak Hij tot de farao: laat Mijn zoon, Mijn eerstgeborene gaan.
Ezau verachtte het eerstgeboorterecht.
Was hij daarom minder geliefd?
Wordt hij daarom gestraft?
Nee, de verdelging van Ezau = Edom heeft alles te maken met het gedrag van het
volk van Edom.

Maleachi zegt, dat het volk van Edom zich iedere keer weer tegen Gods hand
verzette.
Daarom zal het
genoemd worden: het volk waar Adonai tot in eeuwigheid toornig op is.
Hoewel Edom zegt: Als wij verwoest worden, bouwen wij de puinhopen weer op,
zegt de HEER van de legermachten dit: Zullen zíj bouwen, dan zal Ík afbreken, en
men zal hen noemen: Goddeloos gebied, en: Het volk waarop de HEER tot in
eeuwigheid toornig is. Maleachi 1: 4
Adonai spreekt over Zijn verbond met Levi, als het gaat om Zijn trouw tegenover de
ontrouw van de priesters. Wat houdt dit verbond in?
opdat Mijn verbond met Levi zal blijven. Maleachi 2: 4b

De reden voor de afkeer van Leviticus is grotendeels gebaseerd op onze moeite
met het dieroffer.
We hebben op die manier onze voorstelling van God geen recht gedaan. Waarom
die uitgebreide praktijk van vet, lever en nieren als offerande?
Er werden verschillende offers gebracht om specifieke redenen.
Er zijn tientallen soorten broodoffers, wijnoffers, wateroffers en aanvullende offers
met ingewikkelde rituele voorschriften.
Er zijn verordeningen om de priesters aan te stellen en hen te instrueren met het
oog op hun heiligheid en reinheid.
Leviticus is niet zuinig betreffende de details over deze verrichtingen.
Maar van welke waarde is het om te belijden, dat de Messias de offers vervult en
we tegelijkertijd niets weten over diezelfde offers?

Als we werkelijk geloven, dat Yeshua's dood en opstanding de offerdienst vervulde,
zijn we als gelovigen verplicht om onze energie te steken in het bestuderen van
deze verordeningen.
In de mate, dat we deze begrijpen, kunnen we het werk van de Messias op waarde
schatten.
Want vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zal Mijn Naam groot zijn
onder de heidenvolken; in elke plaats zal aan Mijn naam een reukoffer gebracht
worden, en een rein graanoffer. Voorzeker, Mijn Naam zal groot zijn onder de
heidenvolken, zegt de HEER van de legermachten. Maleachi 1: 11

