
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Welkom bij Mishpachah Beit Midrash, het Familie StudieHuis.  Elke Shabbat komen we 
samen in ons huis en bestuderen de Geschriften , in het bijzonder de Torah.  Het is een leuke 
tijd van openbaring ontvangen van de Ruach HaKodesh (H.Geest) Iedereen doet mee—
volwassenen en kinderen –als we het Parashat HaShavuah (wekelijkse Parashah) schema 
volgen.  We wijden ons aan het bestuderen van de Torah omdat de Torah de fundatie voor de 
hele Schrift is.  Derhalve zal een grondiger inzicht in de Torah ons helpen om de rest van de  
Tanakh (O.T.) en de Brit HaChadasha (N.T.) beter te begrijpen.  Bovendien, zoals Yeshua 
zelf verklaarde, onderwijst de Torah over Hem.  Dus bestuderen we de Torah opdat we 
dichter tot Yeshua, het doel van de Torah, zouden kunnen komen. 
Als gelovigen in de Messias hebben we de schat aan wijsheid der wijzen van Israël ontdekt. 
Deze mannen, die zich toegewijd hebben aan het bestuderen van de Torah, hebben ons een 
rijk erfgoed nagelaten.  Deel van dat erfgoed is een unieke studiemethode om te leren en de 
Schrift te interpreteren.  Dit wordt thematische analyse genoemd.  In thematische analyse 
zoeken we naar de onderliggende thema’s/topics van elke passage in de Schrift.  Door het 
bestuderen van Schriftverzen, verwant door een gemeenschappelijk thema , lijn per lijn en 
regel per regel onder de loep te nemen, opent de Schrift zich voor ons op een unieke manier, 
die duidelijk door de Ruach HaKodesh geïnspireerd is.  Passages die voorheen raadselachtig 
leken, beginnen zinvol te worden en verschillende niveaus van wijsheid en begrip ontvouwen 
zich voor onze ogen. 
Thematische analyse van de Schrift is gebaseerd op de volgende constructies: 
1) Mozes schreef de Torah als vijf afzonderlijke boeken zoals de Ruach HaKodesh hem 
inspireerde. 
2) Aangezien Adonaï hem deze woorden liet afscheiden in vijf afzonderlijke boeken, 
veronderstellen we dat elk boek een unieke boodschap of thema had. 
3) Binnen elk boek zijn de woorden geschreven met twee paragraaf-lijkende onderverdelingen 
die de woordstroom onderbreken. 
4) Aangezien Adonaï Moshe gebood de individuele boeken te verdelen in kleinere paragraaf-
lijkende porties of Parshiot, veronderstellen we dat elke Parsha als een afzonderlijk onderdeel 
geschreven werd, want elk van deze Parsha’s probeert een unieke gedachte, thema, 
beeldvorming of bewustmaking over te brengen. 
Bijgevolg denken wij, aangezien Adonaï deze onderverdelingen inspireerde, dat ze ZEER 
belangrijk zijn.  We gebruiken deze Godbeademde verdelingen als basis voor onze 
thematische analyse van de Schrift.  Eens je begint met het thematisch interpreteren van de 
Schrift zal je onmiddellijk ZIEN dat Adonaï Zijn woorden schreef op een manier die 
overeenstemt  met de intentie dat ze zo thematisch zouden worden geïnterpreteerd. 
Hier is een voorbeeld van hoe een Parsha verdeling eruit ziet … 
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—HET FAMILIE STUDIEHUIS— 
STUDIE VAN DE PARASHAT HASHAVUAH DOOR 

THEMATISCHE ANALYSE 



s—Parsha Stumah (meervoud, stumot)—Een op een paragraaf lijkende onderbreking 
geïnspireerd door de Ruach HaKodesh, nog steeds zo behouden in koosjere Torah Rollen, 
waar op de zelfde tekstlijn minstens negen blanco spaties staan tussen een woord en het 
daaropvolgende woord. 
 

 ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla          ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 

 
p—Parsha P'tuchah (meervoud, p'tuchot)—Een op een paragraaf lijkende onderbreking 
geïnspireerd door de Ruach HaKodesh, nog steeds behouden in koosjere Torah Rollen, waar 
er tot aan het einde van de tekstlijn blanco spaties zijn en de verdere tekst niet begint tot op de 
volgende regel. (Hebreeuws wordt van rechts naar links gelezen) 

 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 

~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 

 
Onze studie is leuk en interactief.  Iedereen draagt bij aan de discussie.  De lessen zullen ook 
informatie voor kinderen bevatten.  Zij zijn verantwoordelijk voor het beantwoorden van 
vragen en het oplossen van een woordpuzzel of andere leuke geschreven activiteiten.  
Kinderen zijn natuurtalenten in het midrashen en het thematisch verbinden van Schriftverzen! 
 
Na de Beit Midrash, zullen we afscheid nemen van de Shabbat met een traditionele Havdallah 
samenkomst.  Dus, kom en voeg u bij ons als we deelnemen aan een discussie die eeuwen 
geleden begon!  We voelen ons bevoordeeld om aan deze aloude discussie te mogen 
deelhebben die praktische aanwendingen voor onze huidige tijd geeft.  Dit wekelijks 
onderricht veronderstelt dat je veel Hebreeuwse denkconcepten verstaat.  Als je niet 
vertrouwd bent met Torah studie, begin dan a.u.b. met het lezen van de vijf inleidende artikels 
in verband met deze wekelijkse studies.  Je kan ze vinden op … 
 

http://restorationoftorah.org/
 

Klik dan enkel op de link getiteld, Mishpachah Beit Midrash’s Parashat HaShavuah! 
 
Deze les is aangeboden in een zelfstudie formaat met een groot aantal vragen.  Om mijn 
antwoorden op de vragen te zien, ga je gewoon met de muis over het woord Sarah aan het 
einde van de vragen (HTML) of de gehighlighte vraagtekens (WORD).  Als je dit in een 
gewone email versie bekijkt, zal de functie van de muis niet werken; daarom zijn de 
antwoorden ook als voetnoten voorzien, zodat je het artikel met de antwoorden kan uitprinten.  
Dit artikel kan je vinden op de volgende link, die je ook zal toelaten mijn antwoorden te zien, 
gewoon door de functie met de muis te gebruiken. 
 
 

http://restorationoftorah.org/WeeklyParsha/MBMChayeiSarah.htm
 

Ned. vert. Simone Van Goethem & Philippe van Mechelen 
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•        Genesis 23:1 - 23:20 s 
•        Genesis 24:1 - 24:67 p 
•        Genesis 25:1 - 25:18 p 

 
 
 

DE PARSHA BEGRIJPEN 
GENESIS 24:1 - 24:67

 
Doelstelling—Leren hoe 1) het hoofdthema van de Parsha te interpreteren, 2) thematische 
connecties met de Parsha maken en 3) leren een beter begrip van de bewuste Parsha te 
verwerven doorheen haar thematische connecties met andere delen van de Schrift. 
 
 

Een Vrouw vinden voor Izaak 
 
I. Lees Genesis 24:1-67.  Merk op date r geen andere parsha indelingen zijn in dit verhaal.  

We weten dat dit betekent dat dit volledige verhaal één uniek hoofdthema bevat.  Nadat je 
de parsha doorgelezen hebt, wat is volgens jou het hoofdthema?1

A. Heb je iets eigenaardigs gemerkt in de manier waarop de Torah over Avraham’s 
dienaar spreekt?2  Inderdaad.  Let altijd op de gevallen wanneer de Torah details 
achterwege laat waarvan we verwachten dat we ze zouden vinden.  De betekenis van 
de naamloze dienaar zal behandeld worden in de laatste sectie, Messias in de Parsha. 

B. Lees Genesis 24:15-25.  Hoe wordt Rivka (Rebecca) beschreven in Genesis 24:15-
16?3  Haar afkomst is blijkbaar belangrijk want Abraham deed de dienaar beloven om 
alleen onder zijn familieleden een vrouw voor Izaak te halen.  Normaal gezien zouden 
we over haar beschrijving als zijnde mooi heen kunnen gaan.  We hebben echter in het 
verleden geleerd dat als we thematische connecties kunnen maken met andere porties 
van de Schrift, we meer van Adonai’s wijsheid voor onze ogen zullen zien ontvouwen.  
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—Parashat HaShavuah— 
 

 h''''r''''f yeY;x 
 

Chayei Sarah 
(Het leven van Sarah) 

 
 

Bereishit 23:1 – 25:18 
(Genesis 23:1 – 25:18) 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=gen+24&NKJV_version=yes&language=english
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=gen+24&NKJV_version=yes&language=english
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=gen+24&NKJV_version=yes&language=english


Kan je aan andere passages denken die thematisch verbonden zijn met de verklaring 
dat Rivka mooi was?4  Zou de Torah een connectie aan het maken zijn tussen deze 
twee vrouwen?  Ik denk het wel.  De Torah maakt deze ene verklaring in de hoop dat 
we de connectie zien tussen Sarah en Rivka.  Waarom?  De Torah wil dat we zien dat 
Rivka dezelfde uiterlijke schoonheid heeft als Sarah.  Denk je dat ik het te ver ga 
zoeken?  Kijk hier eens naar. 

C. Lees Genesis 24:17-25.  Is er een gemeenschappelijk thema verbonden aan Rivka’s 
handelingen in deze paar verzen?5  Zoals je kan zien legt de Torah er herhaaldelijk de 
nadruk op hoe snel ze handelde.  Kan je aan een andere passage denken die thematisch 
verbonden is aan Rivka’s handelingen?6  Inderdaad.  In de beschrijving van 
Avraham’s handelingen wanneer hij de drie mannen ontving (Genesis 18:4-8), werden 
Avraham’s handelingen als volgt omschreven:  “…Avraham snelde…liep…haastte 
zich…”  Zoals je kan zien, hadden zowel Rivka als Abraham een gelegenheid om 
gastvrijheid te tonen aan een vreemdeling!  Beiden handelden met snelheid, 
nederigheid en dienbaarheid om aan de noden van de bezoekers te voldoen.  Denk je 
dat het toeval is dat de Torah Abraham en Sarah’s handelingen met dezelfde woorden 
beschrijft?  Denk je dat het toeval is dat beiden een gelegenheid hadden om 
gastvrijheid aan een vreemdeling te betonen?  Natuurlijk niet. 

D. Laten we even terugkeren.  Lees Genesis 24:12-14 om de test te begrijpen die de 
dienaar voorlegde om te kunnen onderscheiden wie Izaak’s bruid zou moeten zijn.  De 
test die de dienaar voorlegde kan banaal lijken tot je beseft dat 1) de dienaar tien 
kamelen bracht en 2) een dorstige kameel tot honderd liter water kan drinken!  Kan je 
nu de enorme omvang van Rivka’s gastvrijheid zien?  Denk eraan, ze bleef lopen en 
de kruiken vullen totdat alle kamelen gedaan hadden met drinken!  Merk op dat ze 
dit voor een volslagen vreemdeling deed!  Dit is gastvrijheid!  Waarom maakt de 
Torah een thematische connectie tussen Rivka en Abraham via hun daden van 
gastvrijheid?  Omdat de Torah ons leert dat Rivka dezelfde innerlijke schoonheid van 
karakter had als Abraham.  Door de duidelijke thematische connecties met Abraham 
zien we dat deze paar verzen ons eigenlijk onderwijzen over het lieftallige karakter 
van Rivka.  Ze wandelt in de voetstappen van Onze Vader Abraham.  Hoe toepasselijk 
dat ze de moeder van het toekomstig volk zou worden. 

II. Lees Genesis 24:50-61.  Welk type werkwoord wordt steeds opnieuw gebruikt?7  Merk op 
hoe dikwijls de woorden gaan, zenden, doorgaan, ging, enz., gebruikt worden! 
A. Waar wil de dienaar Rivka naartoe brengen?8 Van waar wil hij haar doen vertrekken?9  

Let op de zegen die Rivka gegeven wordt Genesis 24:60.  Denk je dat de familie de 
aan Abraham gegeven belofte verstond?10  Begrijp je de betekenis van de antwoorden 
op deze drie laatste vragen?  Gebaseerd op deze antwoorden, treedt Rivka in iemands 
voetsporen?11  Waarom denk je dat de Torah Rivka en Abraham thematisch 
verbonden heeft wat betreft hun bereidheid om alles achter te laten om een belofte te 
bekomen?  De Torah leert ons dat Rivka het geloof van Abraham heeft zowel als zijn 
gastvrijheid!  Vaak geeft de Torah geen rechtstreekse commentaar over het karakter 
van een persoon.  Dikwijls leren we over het karakter van iemand door de thematische 
connecties die met hen gemaakt worden door de verhalen van de Torah. 

B. Kan je aan een nakomeling van Terach denken die ervoor koos niet met Avraham te 
blijven?12  Inderdaad.  Lot koos er niet voor om met Abraham te blijven.  Hij wilde 
niet geduldig wachten op de vervulling van de beloftes; Rivka echter geeft blijk van 
het geloof van Abraham door haar familie te verlaten en naar een land te gaan dat ze 
nog nooit gezien heeft zodat ze haar Goddelijke bestemming kan vervullen. 
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C. Hoe is het feit dat Avraham’s daad van gastvrijheid resulteerde in de zegen van 
geboorte thematisch verbonden met Rivka's leven?13

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=gen+24&NKJV_version=yes&language=english
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=gen+18-19&NKJV_version=yes&language=english
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=gen+24&NKJV_version=yes&language=english
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=gen+24&NKJV_version=yes&language=english


III. Wat betreft de test van gastvrijheid die door de dienaar voorgelegd werd, hoe getuigt deze 
van zijn grote wijsheid?  Het toont dat hij zich goed bewust was van Avraham’s sterke 
aard van gastvrijheid.  Hij had het gedurende jaren in actie gezien.  Hij wist dat Izaak’s 
potentiële bruid een gelijkaardig karakter moest hebben om de natie te bouwen die Adonai 
wilde.  Daarom koos hij voor een test van extreme gastvrijheid als basis om een bruid 
voor Izaak te kiezen.  En achteraf bekeken, zien we dat de test die hij voorlegde echt een 
bijzonder wijze keuze was. ☺ 

 
Samengevat, hoewel deze parashah in hoofdzaak gaat over het vinden van een vrouw voor 
Izaak, zien we, door thematische connecties, dat het veel te zeggen heeft over het karakter 
van Rivka.  

 
 

DE PARSHIOT ONDERZOEKEN 
 

 
Doelstelling—Leren hoe 1) het thema van een passage te ontdekken, 2)het thema met andere 
passages te verbinden en 3) nieuwe inzichten verwerven om de originele passage te 
interpreteren gebaseerd op haar thematische connecties met die andere passages. 
 

De Volkeren van de Wereld en het Volk van Avraham’s Lendenen 
 
I. In de eerste drie Torah porties, hebben we het terugkerende thema van zonde en oordeel 

ontdekt (Genesis Hoofdstukken 1-11).  Startend in Genesis hoofdstuk 12, begint de Torah 
te focussen op Avraham avinu (onze vader).  Door thematische analyse kan (op talrijke 
manieren) aangetoond worden dat het boek Genesis twee hoofdindelingen heeft. 

 
• Hoofdstukken 1-11—Adonai’s hoopvolle aanpak van de mens als geheel—De 

Volkeren 
• Hoofdstukken 12-50—Adonai’s hoopvolle aanpak van Avraham en zijn 

nakomelingen—Het Volk. 
 

A. Wat is een van de voornaamste literaire of stilistische manieren waarop de Torah haar 
verhalen indeelt (Lees Genesis 2:4, 5:1, 6:9, 11:27, 25:12, enz.)?14  Daarom zouden 
we vanuit een thematisch standpunt verwachten dat deze indelingen belangrijk zouden 
zijn. 

II. Hoeveel generaties zijn er bij benadering van Adam tot Noach?15  Van Shem tot 
Terach?16  Hoeveel zonen hadden Noach en Terach, respectievelijk?17  Hoeveel volkeren 
werden volgens Genesis 10:1-32 uit de afstammelingen van Noach's zonen gevormd?  
Hoeveel zielen gingen volgens Exodus 1:5 naar Egypte om het volk Israel te vormen?18  
Ik heb deze connecties in een tabel hieronder samengevat.  Zoals je kan zien, zijn de 
connecties duidelijk en verbazend. 
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Hoofdstukken 1-11 Hoofdstukken 11-50 
Bij benadering 10 generaties van Adam tot 
Noach 

Bij benadering 10 generaties van Shem tot 
Terach 

Noach heft drie zonen—Shem, Ham & Japheth Terach heft drie zonen—Nahor, Haran & 
Avram 

70 volkeren van Noach's zonen 70 zielen worden Israel 



 
A. Lees Deuteronomium 32:8.  Houdt deze passage nu meer steek?  Let op de volgende 

thematische connecties: 
 

• Een van Noach's zonen wordt gezegend om Adonai (Shem) te vertegenwoordigen 
en één van Terach's zonen wordt gezegend om Adonai (Avram) te vertegenwoordigen. 
• Nachor's nakomelingen, Rebecca, Rachel en Leah gaan opnieuw in de tenten van 
Avraham wonen net zoals van Japheth geprofeteerd wordt dat hij opnieuw in de tenten 
van Shem zal wonen! 

 
Het zou heel duidelijk moeten zijn dat deze connecties geen toeval zijn.  Adonai heeft 
duidelijk deze patronen in de Torah geplaatst.  Waarom loopt afstamming van de 
volkeren parallel met de afstamming van Israel?  Ik geloof dat het een getuigenis is 
van het feit dat net zoals Adonai probeerde door de mens in het algemeen te werken 
(Adam's nakomelingen), dat Hij nu door het nageslacht van Shem zal werken.  We 
hebben gezien dat Adonai Avraham Avinu koos om een groot en machtig volk te 
worden gekenmerkt door rechtvaardigheid en gerechtigheid.  Door de thematische 
connecties hierboven zien we dat het waarschijnlijk Adonai's wil was om een wereld 
te stichten die gekenmerkt werd door rechtvaardigheid en gerechtigheid door de 
nakomelingen van Adam; de mens heeft Hem hier echter meermaals in teleurgesteld.  
Deze analyse toont ons hoe belangrijk de nakomelingen van Terach zijn (opmerking: 
niet alleen Avraham's nakomelingen).  Zoals ik vroeger zei, het boek Genesis bevat 
twee hoofdindelingen (Genesis 1-11 & 12-50).  De thematische connecties hierboven 
zijn hiervan één de vele getuigen.  De generaties van Adam tot Noach geven zijn 
aanpak van de mens als geheel weer.  Nadien, door de nakomelingen van Shem, begint 
Hij te handelen met de familie van Terach, in het bijzonder Avram.  Nu zien we 
waarom Avraham zijn dienaar terug naar het huis van zijn broer (een nakomeling van 
Terach) zond om een vrouw te vinden voor Izaak.  De genealogieën leren ons dat het 
toekomstig volk Israel uit de nakomelingen van Terach moet komen.  Dit legt ook uit 
waarom, beginnend in hoofdstuk 12, de nadruk niet alleen op Avraham ligt.  Er wordt 
veel verteld over Lot, Rivka en anderen, omdat ook zij nakomelingen zijn van Terach.  
Denk eraan, Genesis 12-25 staat volledig onder de noemer van de generaties van 
Terach, niet Avraham! 

 
 
 

DE CONNECTIE MAKEN TUSSEN DE PARASHAT HASHAVUAH 
EN DE HAFTARA 

 
Doelstelling—Leren hoe Schriftgedeelten thematisch met elkaar te verbinden en hierdoor op 
een Hebreeuwse manier leren denken.  Geworteld worden in het belang van thematische 
analyse door het in actie te zien wanneer je het Torah gedeelte met het Haftarah gedeelte 
verbindt. 
 
De Haftara lezing kan je vinden in I Koningen 1:1-31.  Ik zal een aantal verzen opsommen 
van de Haftarah lezing.  Het zal jouw taak zijn ze thematisch te verbinden met de lezing van 
de Parashat HaShavuah. 
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I. Hoe is I Koningen 1:1 thematisch verbonden met de Torah portie?19

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=DEUT+32:8&language=english&version=NIV&showfn=on&showxref=on
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=1+kings+1%3A1-31&NKJV_version=yes&language=english


II. Lees Genesis 25:1-7.  Leg uit waarom Avraham zijn zonen (bij Keturah) wegzond van 
Izaak?20

III. Leg uit hoe Genesis 25:1-7 thematisch verbonden is met I Koningen 1:5-10?21

 
 
 

MESSIAS IN DE PARSHA 
 

 
Doelstelling—Leren hoe de Torah onderwijs geeft over het leven en de bediening van Yeshua 
HaMashiach.  Yeshua zei dat Mozes over Hem geschreven had22.  Daar de Torah het woord 
Messias nog niet eens vermeldt, zal dit onderdeel je helpen de Messias in de Torah te zien.  
Dit wordt voornamelijk gedaan door thematische analyse en midrash te gebruiken. 
 

Izaak, een Beeld van Messias Yeshua 
 
I. Gedenkend dat de levens van de Vaderen profetische schaduwen zijn van de toekomst van 

hun nakomelingen (in het bijzonder de Messias), zie of je kan begrijpen hoe Izaak’s leven 
thematisch verbonden is met dat van Yeshua. 
A. Welke gebeurtenis vond plaats de laatste maal dat de Torah Izaak specifiek 

vermeldde?23  Wanneer wordt Izaak de volgende maal specifiek vermeld?24  Merk op, 
na de binding van Izaak Genesis 22, wordt hij niet meer vermeld tot aan het einde van 
Genesis 24.  Deze stilte is doelbewust, zoals we weldra zullen zien! 

B. Herinner je je de profetische betekenis van de Akeida?25  In welke activiteit was Izaak 
verwikkeld wanneer hij opnieuw verschijnt in Genesis 24:63?26  Wat was de volgende 
grote gebeurtenis die plaatsvond in Izaak’s leven?27

C. Let op het volgende thematische verloop met betrekking tot alle verzen die expliciet te 
maken hebben met Izaak in Genesis 22-24. 

 
• Genesis 22—De Akeida 
• Genesis 24:63—Intercessie (voorbede) 
• Genesis 24:64-67—Huwelijk 

 
Verbind nu de gebeurtenissen hierboven opgesomd thematisch met het werk van de 
Messias.  Als je hulp nodig hebt, gebruik dan deze hint—het antwoord heeft iets te 
maken met de 1ste en de 2de komst van Messias Yeshua en Zijn bediening in de 
tussentijd.  Zie je het?28  Door deze Midrash over Izaak’s leven, zien we dat de Torah 
ons eigenlijk leert over de bediening/het werk van de Messias!  De thematische 
connecties helpen ons de profetische schaduw te zien.  Opnieuw zien we dat de 
gebeurtenissen in de levens van de Patriarchen profetische schaduwen zijn van 
gebeurtenissen die zullen plaatsvinden in de levens van hun nakomelingen, in het 
bijzonder de Messias. 
 

De Dienaar zonder Naam 
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I. In de vorige sectie, hebben we duidelijk het Messiaanse beeld gezien dat Izaak’s leven 
voorstelt.  In dat beeld is Genesis 24 (de zoektocht naar Izaak's bruid) een profetische 
schaduw van de periode wanneer Yeshua als Hoge Priester zal fungeren.  Laten we verder 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=gen+25&NKJV_version=yes&language=english


gaan met vragen stellen in verband met deze tijdsperiode van intercessie voor Izaak en 
zien wat we kunnen leren. 
A. Waarvoor denk je dat Izaak zo oprecht aan het bidden was?  Laten we zien of we goed 

kunnen raden.  Lees Genesis 24:67.  Wetend dat deze Torah portie het leven van Sarah 
genoemd wordt, hoe helpt dit ene vers ons om de lange parsha over het vinden van een 
bruid voor Izaak thematisch te verbinden met het begin van de parsha over Sarah’s 
dood?29

B. Wetend dat Izaak bedroefd was over het verlies van zijn moeder en dat hij een vrouw 
nodig had om de beloften te vervullen, en wetend dat de dienaar weg was om voor 
hem een bruid te zoeken, waarover denk je dat hij zijn hart aan het uitstorten was in 
gebed?30

C. We weten dat de Torah opzettelijk mensen en gebeurtenissen thematisch verbindt door 
ze textueel naast elkaar te plaatsen.  Wat denk je dat de betekenis is van het feit dat, 
terwijl Izaak aan het bidden is, Rivka ten tonele verschijnt?31

II. Thematisch zien we dat de Torah erop zinspeelt dat Izaak voor zijn bruid aan het bidden 
was.  Daarom vond het grootste deel van Genesis 24 plaats terwijl Izaak aan het bidden 
was.  Vroeger hebben we gezien dat Izaak een beeld is van de Hoge Priester bediening 
van Yeshua tussen Zijn twee komsten.  Laten we daarom Genesis 24 onderzoeken en zien 
of we de profetische betekenis van de naamloze dienaar kunnen begrijpen. 
A. De meeste mensen zouden het er snel mee eens zijn dat de naamloze dienaar eigenlijk 

Eliezer is.  Genesis 24:2 beschrijft de dienaar als de oudste van Abraham's huishouden 
die alles wat Abraham bezit bestuurt.  In Genesis 15:2 zei Abraham dat Eliezer zijn 
erfgenaam zou zijn vermits hij kinderloos was.  Daarom kunnen we veilig stellen dat 
de dienaar niemand anders is dan Eliezer. 

B. We weten reeds dat Izaak een beeld is van Messias Yeshua, die bidt voor Zijn bruid.  
Wat is de belangrijkste opdracht van de dienaar in Genesis 24?32  We weten dat we de 
bruid zijn van Messias Yeshua.  Wiens taak is het om Zijn bruid te vinden, haar te 
overtuigen om de bruidegom te huwen en haar aan de bruidegom voor te stellen?33  
Inderdaad.  Lees Johannes 14-16.  Yeshua besteedt heel wat tijd om de discipelen te 
vertellen hoe actief de Ruach HaKodesh in hun levens zal zijn nadat Hij opstijgt om 
als een Hoge Priester te fungeren.  Laten we zien of we ons bewijsmateriaal dat de 
dienaar een beeld is van de Ruach HaKodesh nog sterker kunnen maken. 

III. Lees Genesis 24:67.  Hoe werd Izaak uiteindelijk getroost na de dood van Sarah?34  
Bijgevolg, voordat Eliezer met Rivka verscheen, had hij troost nodig.  Zie je hoe Eliezer 
onrechtstreeks verbonden is met het werk van troosten?  Ik ben er zeker van dat je weet 
waar ik naartoe wil.  Lees nu Johannes 14:26.  Yeshua zei dat de Trooster van Hem zou 
getuigen.  Zie je enige thematische connecties met de sidra (Torah portie)?35  Prima.  In 
Genesis 24:10 wordt gezegd dat Eliezer alle vrijgevigheid van zijn meester “in zijn hand” 
had.  Gelet op het feit dat het onmogelijk is voor Eliezer om letterlijk alle bezittingen van 
Abraham in zijn hand te hebben, suggereer ik dat we de interpretatie van Rashi aannemen, 
die stelt dat Eliezer een akte in zijn hand hield.  Deze akte was het bewijs van alles wat 
Abraham aan Izaak nagelaten had.  Dat moet een overtuigende getuigenis geweest zijn! 
A. Hoe is Johannes 16:13-15 thematisch verbonden met de Torah portie?36  

Daarenboven, weet je nog, de akte die Eliezer meebracht “in zijn hand” die de donatie 
van zijn meester bevatte?  Hij toonde het aan Rivka en haar familieleden.  Dit is exact 
wat Johannes 16:15 stelt—hij zal van het mijne nemen en het je tonen. 

B. Hoe is Johannes 14:26 thematisch verbonden met de sidra (Torah portie)?37

C. Hoe is Johannes 15:26 thematisch verbonden met de sidra?38

D. Toont Eliezer Rivka “dingen die moeten komen” zoals gesteld in Johannes 16:13?39
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Samengevat denk ik dat de bovenstaande connecties een goed fundament verschaffen om 
te begrijpen dat Eliezer in de rol van Ruach HaKodesh functioneert, gezonden om in het 
leven van de bruid te werken.  De B’rit Chadasha vertelt ons over de belangrijke rol die de 
Ruach HaKodesh speelt in het leven de gelovige gedurende de periode dat Yeshua Zijn 
bediening als Hoge Priester uitoefent. 

 
 

De Natuur van de Ene en Enige Ware Elohim 
 
I. Vorige week zagen we dat de Torah duidelijk de Heilige als een meervoudigheid 

voorstelde.  Ja, het is waar dat Hij Echad (Eén) is; zijn eenzijn sluit op een mysterieuze 
manier echter geen meervoudigheid uit.  Zoals ik vorige week zei, zal ik mij onthouden 
van het geven van specifieke definities van de natuur van de Heilige.  Mijn doel is 
gewoonweg jullie te tonen dat het concept van een meervoudigheid in de Godheid 
duidelijk door de Torah onderwezen wordt.  Het is geen “Nieuw Testament” concept.  Ik 
heb vroeger vermeld dat het zeer leerrijk is om een overzicht te maken van de verhalen 
van de sidra’s door de Parsha indelingen te volgen.  Daarenboven is het zeer leerrijk om 
de Parshiot thematisch te interpreteren.  Weet je, stap achteruit en kijk in het algemeen 
naar de thematische boodschap die onder de tekst ligt.  Laten we kijken wat er gebeurt als 
we dit concept toepassen op de drie laatste Parshiot.  Laten we eerst de laatste drie sidra’s 
onderverdelen in drie secties; 1) Genesis 12:1-15:21, 2) Genesis 16:1-22:24 en 3) Genesis 
23:1-25:18.  Laten we nu zien of we het hoofdthema van iedere sectie kunnen vinden. 
A. Genesis 12:1-15:21—Lees dit Schriftgedeelte door en let in het bijzonder op de 

beloften die Adonai aan Abraham doet.  Zie je een gemeenschappelijk thema?40  
Inderdaad.  De beloften hebben allemaal te maken met het feit dat hij de vader van 
vele nakomelingen zal zijn of met het land dat hij zal erven dat een thuis zal zijn voor 
een massa van zijn nakomelingen.  De nadruk ligt echter op het feit dat hij de VADER 
zal zijn van een groot aantal nakomelingen. 

B. Genesis 16:1-22:24— Lees dit Schriftgedeelte door en let in het bijzonder op de 
beloften die Adonai aan Abraham doet.  Zie je een gemeenschappelijk thema?41  
Inderdaad.  Bijna elk verhaal is verbonden met ofwel de belofte van een specifieke 
zoon, of zijn fout bij het proberen via Hagar een zoon te hebben, of de eigenlijke 
geboorte van zijn zoon, of met gebeurtenissen die plaatsvinden in de levens van zijn 
zonen (Ishmael in de woestijn of de binding van Isaac).  De nadruk ligt duidelijk op de 
beloofde ZOON. 

C. Genesis 23:1-25:18—Lees dit Schriftgedeelte door en let in het bijzonder op de 
beloften die Adonai aan Abraham doet.  Zie je een gemeenschappelijk thema?42  In de 
vorige sectie hebben we gezien dat Eliezer een profetische schaduw is van het werk 
van de Ruach HaKodesh!  Daarom, vanuit een midrash invalshoek, kunnen we in 
vertrouwen stellen dat dit laatste Schriftgedeelte de nadruk legt op het werk van de 
RUACH HAKODESH! 

 
Zoals je kan zien, hebben we hier een interessant beeld.  De laatste DRIE sidra’s 
hebben onze aandacht gevestigd op drie thema’s—gebeurtenissen betreffende de 
Vader, Zoon en Ruach HaKodesh.  Denk je dat dit toeval is?  Ik denk het niet.  Ik denk 
dat de Torah ons weer eens een fundamentele les gegeven heeft met betrekking tot de 
natuur van onze Elohim.  En, als je deze openbaring kan zien, dan Heb Je Het! 
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1 Een vrouw vinden voor Izaak. 
 
2 Ja.  De Torah vermeldt nooit de naam van de dienaar! 
 
3 Ze wordt beschreven als een nakomelinge van Nahor, Avraham’s broer.  Ze wordt ook beschreven als zijnde 
heel mooi. 
 
4 Ja.  Genesis 12:11 vertelt ons dat Sarai mooi was. 
 
5 Ja.  De Schrift stelt dat zij “snel haar kruik liet neerglijden,” “goot zij snel haar kruik leeg,” en “liep andermaal 
naar de put om te scheppen.” 
 
6 Ja!  Dit doet me denken aan Avraham’s handelingen wanneer hij de drie mannen gastvrij ontving! 
 
7 Een vorm van het werkwoord gaan. 
 
8 Het land Kanaän.  Het Beloofde Land. 
 
9 Van haar vaders huis en het land van haar familieleden in Mesopotamië. 
 
10 Ja, ze verstaan het. 
 
11 Ja, ze treedt in de voetsporen van Abraham die ook zijn familie en land verliet om naar een Beloofde Land te 
gaan waar zijn nakomelingen een menigte zouden worden. 
 
12 Ja, Lot. 
 
13 Genesis 24:60 stelt dat Rivka's familieleden een zegen van veelheid van zaad over haar uitspraken.  Ze zou 
niet gekozen zijn om de moeder te worden van dit ontelbare zaad indien zij niet de extreme gastvrijheid van 
Abraham getoond had, gezien dat gastvrijheid de test was waarin ze moest slagen om als bruid voor Izaak 
gekozen te worden. 
 
14 Door de uitdrukking “Dit zijn de generaties van” te gebruiken. 
 
15 Bij benadering tien. 
 
16 Bij benadering tien. 
 
17 Elk drie. 
 
18 Zeventig. 
 
19 Genesis 24:1 stelt dat Abraham ook oud was. 
 
20 De belofte dat Avraham's zaad een machtige natie zou worden was alleen door Izaak. Hij zond hen weg zodat 
ze niet zouden proberen zich deze rol toe te eigenen. 
 
21 Adonijah heeft zichzelf verhoogd om zich het koningschap toe te eigenen van de gekozen zoon, Salomo.  
Avraham's handelingen warden uitgevoerd om zo’n scenario te verhinderen. 
 
22 Yeshua zei in Johannes 5:46 dat Mozes over Hem gesproken had.  Psalm 40:6-8, sprekend over de Messias, 
zegt dat het boek over Hem geschreven is.  Paulus zegt dat alle feesten profetische schaduwen waren van 
Messias Yeshua. 
 
23 De Akeida in Genesis 22. 
 
24 Genesis 24:62. 
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25 Ja, het is een profetisch beeld van hoe de Vader bereid was om Yeshua te offeren, Zijn enig geboren Zoon, als 
een offer voor onze zonden.  Daarenboven gaf Izaak symbolisch zijn leven als een offer.  Hij werd op 
symbolische wijze verrezen (Zie Hebreeën 11, waar gezegd wordt dat Avraham Izaak terugkreeg van de dood op 
figuurlijke wijze). 
 
26 Hij was aan het bidden.  Het Hebreeuws woord is heel krachtig.  Hij bevond zich in diepe intercessie. 
 
27 Izaak trouwde met Rivka. 
 
28 Ja. Yeshua is de eerste maal gekomen als een profeet om voor ons te sterven.  Hij werd vervolgens verrezen 
door de kracht van God.  Daarna steeg Hij op ten hemel om te fungeren als onze Hoge Priester, voor de troon 
voorbede doende voor ons.  Nadien zal Hij een tweede maal terugkeren om Zijn bruid te huwen!  Wow!!! 
 
29 Dit laatste vers toont ons dat wanneer Rivka aan Izaak gegeven werd tot vrouw, hij getroost werd met 
betrekking tot Sarah’s dood!  Daarom is het verhaal over de zoektocht van een bruid voor Izaak verbonden met 
Sarah's leven en dood.  De zoektocht van een bruid voor Izaak vond plaats omwille van de immense leegte die 
Sarah’s dood in het leven van Izaak gelaten had.  Het had blijkbaar ook een leegte gelaten in Avraham's leven, 
vermits hij hertrouwde en vele andere kinderen had.  Dit verbindt de lange parsha over het zoeken van een bruid 
voor Izaak op een mooie wijze met het algemene thema van de titel van de Parashat HaShavuah (Het Leven van 
Sarah)! 
 
30 Zijn gebeden hadden waarschijnlijk iets te maken met zijn toekomstige bruid. 
 
31 Het plaatsen van de tekst over Izaak’s intercessie naast de tekst die Rivka (waar hij onmiddellijk mee trouwt) 
aan hem voorstelt duidt erop dat hij voor zijn toekomstige bruid aan het bidden was.  Het feit dat Rivka aan hem  
voorgesteld wordt op dit gebedsmoment kan gezien worden als een antwoord op zijn gebeden. 
 
32 De dienaar is eigenlijk degene die wegging, de bruid zocht, haar overtuigde om de bruidegom te huwen en ze 
naar de bruidegom bracht. 
 
33 Lijkt mij op het werk van de Ruach HaKodesh (Heilige Geest). 
 
34 Hij werd getroost door zijn huwelijk met Rivka. 
 
35 In Genesis 24:34-49, getuigt Eliezer over zijn meester!  Hij  vertelt Rivka (en haar familieleden) over Izaak en 
het feit dat hij daar is om een bruid te vinden voor hem. 
 
36 Opnieuw zien we dat Eliezer over zijn meester sprak.  Hij was er niet om zichzelf te promoten, alleen zijn 
meester, net zoals de Ruach Ha-Kodesh (Heilige Geest). 
 
37 Net zoals de Ruach HaKodesh door de Vader gezonden is om ons te onderrichten over onze redding, op 
dezelfde manier zond Abraham (Izaak’s vader) Eliezer om Rivka (Izaak’s bruid) te onderrichten over haar 
belangrijke roep om de moeder van een groot volk te zijn. 
 
38 Opnieuw zien we dat de Trooster zal getuigen van de Zoon.  Dat is precies wat Eliezer deed. 
 
39 Hij informeerde haar duidelijk over de beloften die aan Abraham en zijn nakomelingen gegeven waren. 
 
40 Ja, bijna alle beloften hebben iets te maken met het feit dat Abraham de Vader van vele volkeren en natiën zal 
zijn. 
 
41 Ja, de meeste beloften hebben betrekking op de belofte van een zoon. 
 
42 Ja, deze volledige sectie is verbonden met het werk van Eliezer toen hij probeerde een vrouw te vinden voor 
Izaak. 
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