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Isaac and Rebekah: Yeshua and Us

Posted on 07 /25/2012 by Natan Lawrence

The story of Isaac and Rebekah coming together in
marriage is amazingly prophetic of Yeshua and his
end-times spiritual bride - the saints of redeemed
Israel. Here is the story as it unfolds in the pages of
your Bible and recorded hundreds of years before
the birth of Yeshua the Messiah!

There are many prophetic spiritual types and
shadows to be found in the Torah that point forward
prophetically to Yeshua the Messiah. A series of
events in lsaac's life beginning in Genesis 22 and
culminating in chapter 24 provide us with some
amazing antetypical glimpses into events that would
surround the life of Yeshua the Messiah some 1800
years later.

For example, in Genesis 22 we find the Akeidah or
binding of Isaac on Mount Moriah is a prophetic
shadowpicture of Yeshua's crucifixion on the altar of
the cross. But note the conclusion of this incident in
verse 19. There we see that Abraham returns to his
young men with no mention made of Isaac being
with him. Where was Isaac? Obviously, he was
accompanying his father, however the Scriptures fail
to mention this. Interestingly, according to Jewish
folklore, Isaac was actually killed, but that he was
later resurrected. This further strengthens the
assertion we have made that the Akeidah was a
prophetic picture of the substitutionary death and
resurrection of Yeshua at the cross. lf Isaac was an
antitype of Yeshua, then logically, Abraham would
be a type of Elohim the Father. So for illustrative
purposes, let's assume that lsaac's absence is a
picture of Yeshua's crucifixion and, thus following
this scenario, when does Isaac (or Yeshua) next
appear on the scene? A wonderful story is about to
unfold from the pages of the Bible as we answer this
question !

Genesis 24:1, After the death of Sarah, Abraham's first
order of business is to find a wife for Isaac. Similarly,
after Yeshua was resurrected from the dead he
returned to heaven where his Father began to prepare
a spiritual bride for him, which are the saints of
redeemed lsrael (read 2 Cor 11 :2; Rev 19:7-9).

Genesis 24:2ff, Who did Abraham employ to procure
for his son a bride? It was Elizar (or Eliezar), his
eldest and most trusted servant. In Hebrew, Eliezar
means "El (God) is my helper." Who is the Chief
Servant, if you will, of the Father in heaven who is
presently searching for and preparing a bride for
Yeshua his Son? It is the Set-Apart (Holy) Spirit of
Elohim who the Scriptures call the Comforter or
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Het verhaal van Izaak en Rebekah die samenkomen in
het huwelijk is verbazingwekkend profetisch van Yeshua
en zijn eindtijd geestelijke bruid - de heiligen van het
verloste Israël. Hier is het verhaal zoals het zich ontvouwt
op de pagina's van je Bijbel en honderden jaren voor de
geboorte van Yeshua de Messias opgetekend!

Er zijn veel profetische geestelijke typen en schaduwen
te vinden in de Torah die profetisch naar Yeshua de
Messias wijzen. Een reeks gebeurtenissen in het leven
van lsaac, beginnend in Genesis 22 en culminerend in
hoofdstuk 24, geeft ons een aantal opmerkelijke
antetypische beschouwingen van gebeurtenissen die,
zo'n 1800 jaar later, rond het leven van Yeshua de
Messias zich zouden afspelen.

In Genesis 22 vinden we bijvoorbeeld dat de Akeidah of
de binding van Izaak op de berg Moria een profetisch
schaduwbeeld is van de kruisiging van Yeshua op het
altaar van het kruis. Maar let op de conclusie van dit
incident in vers 19. Daar zien we dat Abraham
terugkeert naar zijn jonge mannen zonder te vermelden
dat Izaak met hem was. Waar was Izaak? Kennelijk
vergezelde hij zijn vader, maar de Schrift vermeldt dit
niet. Interessant is dat, volgens de Joodse folklore, werd
Izaak daadwerkelijk gedood, maar later werd hij
opgewekt. Dit versterkt verder de bewering die we
hebben gedaan dat de Akeidah een profetisch beeld was
van de plaatsvervangende dood en opstanding van
Yeshua aan het kruis. Als Izaak een tegenbeeld was van
Yeshua, dan zou logischerwijs Abraham een type van
Elohim de Vader zijn. Laten we daarom, voor illustratieve
doeleinden, aannemen dat de afwezigheid van lzaak een
beeld is van de kruisiging van Yeshua en, dus volgens dit
scenario, wanneer verschijnt Izaak (of Yeshua) op het
toneel? Een prachtig verhaal staat op het punt zich uit de
pagina's van de Bijbel te ontvouwen terwijl we deze
vraag beantwoorden!

Genesis 24:1, Na de dood van Sara, is de eerste opdracht
van Abraham het vinden van een vrouw voor Izaak.
Evenzo, nadat Yeshua was opgestaan uit de dood keerde
hij terug naar de hemel waar zijn Vader een geestelijke
bruid voor hem begon te bereiden, die de heiligen van
verlost Israël zijn (lees 2 Kor 11:2; Openb. 19:7-9).

Genesis 24:2vv, wie heeft Abraham in dienst genomen om
voor zijn zoon een bruid te krijgen? Het was Elizar (of
Eliezar), zijn oudste en meest vertrouwde dienaar. In het
Hebreeuws betekent Eliezar "El (God) is mijn helper." Wie
is de hoofddienaar, als u wilt, van de Vader in de hemel die
momenteel op zoek is naar een bruid en deze klaarmaakt
voor Yeshua zijn Zoon? Het is de Apart-Gezette (Heilige)
Geest van Elohim die de Schrift de Trooster of Helper
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Helper (John 14:16, 26; 15:26; 16:7).

Genesis 24:10, Elizar went to Babylon to find a bride
for Isaac. In the last days, where is YHVH calling his
people out of in order to prepare them to be the
bride of Yeshua? (See Rev 18:2, 4.)

Genesis 24:14ff, Elizar puts Rebekah to the test to
determine her suitability as a wife for Isaac. Presently,
the Father is testing the saints to determine their
suitability as a wife for Yeshua. Not all redeemed
believers will be the wife of Yeshua. There are levels of
rewards in Elohim's kingdom. Some will be the least in
his kingdom and some will be the greatest (Matt 5:19),
and not all the virgins were allowed into the wedding
supper- only those who had prepared themselves
spiritually (Matt 25:1-13).

Genesis 24:16, Although Rebekah lived in Babylon,
she was a virgin (Heb. betulah). She hadn't
fornicated with any other man. Similarly, the Father
is looking for a virgin bride for Yeshua who, though
in the world, is not of the world (John 17:11, 14) -
who has not spiritually fornicated with the world.
(See 2 Cor 11:2; Eph 5:27.)

Genesis 24:16ff, Rebekah demonstrated a humble,
modest, hard-working and submissive spirit. This is
the type of demeanor Yeshua is looking for in his
spiritual bride.

Genesis 24:22, Elizar gives gifts (mohar) to Rebekah
as a down payment or "earnest money" showing the
seriousness of Abaham's offer to Rebekah. Similarly,
Yeshua promised to send his Set-Apart Spirit to his
disciples as a down payment or earnest of his future
intentions to marry them (2 Cor 1 :22; 2 Cor 5:5; Eph
1 :14). Furthermore, Elizar gives Rebekah a finger
and an ear ring. The Bible indicates in several places
that the servants of YHVH are to remember his ways
- the Torah - in all that they do and think as if it were
a mark on their head and hands (Exod 13:9, 16; Deut
11 :18). In Revelation 22:4, we read that YHVH will
write his name on the foreheads of his people in the
New Jerusalem. Of course, those who serve the devil
will have his counterfeit mark of possession on their
heads and hands as well (Rev 14:9).

Genesis 24:54, Elizar wanted to leave Babylon
immediately with Rebekah and return to Abraham.
This is prophetic of YHVH's plea to his end-time
people to come out of Babylon the Great (Rev 18:4) -
a last days religious, economic and political system
that represents all that is evil and contrary to the
Word, will and ways of YHVH-Elohim and Yeshua his
Son.

Genesis 24:55, Although Elizar and Rebekah wanted
to leave her father's house in Babylon, her family

noemt (Johannes 14:16, 26; 15:26; 16: 7).

Genesis 24:10, Elizar ging naar Babylon om een bruid te
vinden voor Izaak. In de laatste dagen, waar roept YHVH
zijn volk uit om hen voor te bereiden op de bruid van
Yeshua? (Zie Openbaring 18: 2, 4.)

Genesis 24:14vv, Elizar stelt Rebekah op de proef om haar
geschiktheid als vrouw voor Izaak te bepalen. Momenteel
test de Vader de heiligen om hun geschiktheid te bepalen
als een vrouw voor Yeshua. Niet alle verloste gelovigen
zullen de vrouw van Yeshua zijn. Er zijn niveaus van
beloningen in het koninkrijk van Elohim. Sommigen zullen
de minste zijn in zijn koninkrijk en sommigen zullen de
grootste zijn (Matt 5:19), en niet alle maagden zijn
toegelaten tot het bruiloftsmaal - alleen diegenen die zich
geestelijk hadden voorbereid (Mat 25:1-13).

Genesis 24:16, hoewel Rebekah in Babylon woonde, was
zij een maagd (Hebr. betula). Ze had met geen enkele
andere man gehoereerd. Op dezelfde manier is de Vader
op zoek naar een maagdelijke bruid voor Yeshua die,
hoewel zij in de wereld is, maar niet van de wereld is
(Johannes 17:11, 14) - die niet geestelijk overspelig is
met de wereld. (Zie 2 Kor 11:2; Ef. 5:27.)

Genesis 24:16vv, Rebekah demonstreerde een nederige,
bescheiden, hardwerkende en onderdanige geest. Dit is
het type gedrag waar Yeshua naar op zoek is bij zijn
spirituele bruid.

Genesis 24:22, Elizar geeft geschenken (mohar) aan
Rebekah als een aanbetaling of "ernstig-geld", wat de
ernst van het aanbod van Abaham aan Rebekah aangeeft.
Op dezelfde manier beloofde Yeshua zijn Apartgezette
Geest naar zijn discipelen te sturen als een aanbetaling of
ernst van zijn toekomstige intenties om met hen te
trouwen (2 Kor 1:22; 2 Kor 5:5; Ef 1:14). Bovendien geeft
Elizar Rebekah een vinger- en een oorring. De Bijbel geeft
op verschillende plaatsen aan dat de dienaren van YHVH
zich zijn wegen moeten herinneren - de Thora - in alles wat
ze doen en denken alsof het een teken op hun hoofd en
handen is (Exodus 13:9, 16; Deut 11:18) ). In Openbaring
22:4 lezen we dat YHVH zijn naam op het voorhoofd van
zijn volk in het Nieuwe Jeruzalem zal schrijven. Natuurlijk
zullen zij die de duivel dienen ook zijn vals merkteken van
bezit op hun hoofd en handen hebben (Openbaring 14:9).

Genesis 24:54, Elizar wilde met Rebekka Babylon onmid-
dellijk verlaten en naar Abraham terugkeren. Dit geeft
profetisch YHVH's smeekbede aan zijn eindtijdgenoten
weer om uit het Grote Babylon te komen (Openbaring
18:4) - een religieus, economisch en politiek systeem in
laatste dagen dat alles vertegenwoordigt wat slecht is en
tegen het Woord, de wil en wegen van YHVH-Elohim en
Yeshua zijn Zoon in gaat.

Genesis 24:55, hoewel Elizar en Rebekah het huis van
haar vader in Babylon wilden verlaten, wilde haar familie
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was not willing to let go of her, but insisted that she
remain with them in Babylon. In the end times, some
believers will heed YHVH's call to come out of
Babylon the Great, while others will be reluctant to
leave succumbing rather to the allurements of
Babylon to stay "in her" (see Rev 18:3 cp. 2 Thess
2:1-12 with emphasis on verse 10-12).

Genesis 24:58, Rebekah was a woman of faith and
was willing to immediately leave her home in
Babylon to marry Isaac in Canaan, whom she had
never seen. Those saints who wish to be the bride of
Yeshua must be willing to leave the spiritual
defilement of modern Babylon and to follow the
Lamb wherever he goes, even though they have
never literally seen him (Rev 14:4).

Genesis 24:62, The very next time we see Isaac after the
Akeidah is in verse 62 where he is meditating,
supplicating and praying at the well of Lachairoi, which
means, "well of the living one seeing me." This is a
prophetic picture of Yeshua the Son, in heaven awaiting
his return to earth after his resurrection. There in the
Presence of his Father, the Living One who sees him, and
whose throne is the well or source of the river of life,
Yeshua is making intercession for the saints who are his
bride to be (Rom 8:34; Heb 7:25).

Genesis 24:64, Rebekah arrives from Babylon on a
camel - a semi-kosher animal, which chews its cud,
but does not have a completely split hoof (Deut
14:7). This animal is emblematic of Babylon - a word
that means "mixture" of good and evil. This alludes
to the fact that the bride of Yeshua who comes out
of spiritual Babylon (Rev 18:4), like the animal
Rebekah was riding, will not be a perfectly "kosher"
or righteous or a Torah-obedient bride, but will be a
mixture of good and evil. This also points to the
grace of Elohim who loves us and accepts us as his
Son's bride, even though we are still worldly and
carnal.

Now let's look at this spiritual picture from a slightly
different angle. Elizar is a prophetic picture of the
Spirit of Elohim finding and preparing a bride for
Isaac (a picture of Yeshua). Rebekah answers the call
of the Spirit, leaves Babylon. lt is our role as
redeemed Torah-obedient lsraelites who have faith
in Yeshua to share the truth of the Torah with as
many of our Christian brethren as possible who are
still caught up in many non-biblical and even pagan
religious traditions. As we give them water (i.e., the
Word of Elohim) from the wells of salvation (i.e.,
Yeshua who is both the Written Torah and the Living
Torah, i.e., the Word of Elohim that was made flesh,
see John 1 :1, 14), they will want to come out of
spiritual Babylon (Rev 18:4) and return to the

haar niet loslaten, maar stond erop dat ze bij hen in
Babylon bleef. In de eindtijd zullen sommige gelovigen
gehoor geven aan de oproep van YHVH om uit het Grote
Babylon te komen, terwijl anderen terughoudend zullen
zijn en liever toegeven aan de verleidingen van Babylon
om “in haar” te blijven (zie Openb. 18:3 vgl. 2 Thess. 2:1-
12 met de nadruk op verzen 10-12).

Genesis 24:58, Rebekah was een vrouw van geloof en was
bereid om onmiddellijk haar thuis in Babylonië te verlaten
om met Izaak te trouwen in Kanaän, die ze nog nooit had
gezien. Die heiligen die de bruid van Yeshua wensen te
zijn, moeten bereid zijn de spirituele verontreiniging van
het moderne Babylon te verlaten en het Lam te volgen
waarheen Hij ook gaat, hoewel ze hem nooit letterlijk
hebben gezien (Openbaring 14:4).

Genesis 24:62, De volgende keer dat we Izaak zien na de
Akeidah is in vers 62, waar hij mediteert, smeekt en bidt
bij de bron van Lachairoi, wat betekent: "bron van de
levende die mij ziet." Dit is een profetisch beeld van
Yeshua de Zoon, in de hemel in afwachting van zijn
terugkeer naar de aarde, na zijn opstanding. Daar in de
tegenwoordigheid van zijn Vader, de Levende die hem
ziet en wiens troon de put of bron van de rivier des
levens is, spreekt Yeshua ten goede voor de heiligen die
zijn bruid zullen zijn (Rom. 8:34; Heb 7) : 25).

Genesis 24:64, Rebekah arriveert vanuit Babylon op een
kameel - een halfkoosjer dier, dat herkauwt, maar geen
volledig gespleten hoef heeft (Deut 14:7). Dit dier is
symbool van Babylon - een woord dat "vermenging" van
goed en kwaad betekent. Dit zinspeelt op het feit dat de
bruid van Yeshua die uit het geestelijke Babylon komt
(Openbaring 18:4), zoals het beest waarop Rebekka
reed, geen perfect "kooshere" of rechtvaardige of een
Torah-gehoorzame bruid zal zijn, maar een mengeling
van goed en kwaad. Dit wijst ook op de genade van
Elohim die ons liefheeft en die ons accepteert als de
bruid van zijn Zoon, ook al zijn we nog steeds werelds en
vleselijk.

Laten we nu eens kijken naar dit spirituele plaatje vanuit
een iets andere hoek. Elizar is een profetisch beeld van de
geest van Elohim die voor Izaäk (een beeld van Yeshua)
een bruid vindt en voorbereidt. Rebekka beantwoordt de
roep van de Geest, verlaat Babylon. Het is onze rol, als
verloste Torah-gehoorzame lsraelieten die vertrouwen
hebben in Yeshua, om de waarheid van de Torah te delen
met zoveel mogelijk van onze christelijke broeders die nog
steeds gevangen zitten in vele niet-Bijbelse en zelfs
heidense religieuze tradities. Als we ze water (d.w.z. het
Woord van Elohim) geven uit de bronnen van redding
(d.w.z., Yeshua die zowel de Geschreven Torah als de
Levende Thora is, d.w.z., het Woord van Elohim dat vlees
gemaakt is, zie Johannes 1:1, 14), zullen zij uit het
geestelijke Babylon (Openbaring 18:4) willen komen en
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Promised Land of the Hebraic roots of their faith.
This fulfills Malachi's end-times prophecy about the
hearts of the children being turned back to their
fathers (Mal 3:6).

Genesis 24:65,When Rebekah arrives in the
Promised Land, Isaac comes out to meet her, his
bride, who had just come from Babylon. This is a
prophetic picture of Yeshua coming from heaven to
meet his spiritual bride in the air at the resurrection
of the saints (1 Cor 15:51-53; 2 Thess 4:13-18; Rev
11:14-18). Meanwhile, Rebekah covered herself with
a veil. This prophetically points to the saints of
Yeshua who receive their glorified bodies at the
resurrection at his second coming. lt also is a picture
of the New Jerusalem descending upon the bride of
Yeshua like a glorious spiritual bridal gown when (or
after) Yeshua returns (Rev 21 :2).

Genesis 24:67, Upon meeting, Isaac immediately takes
Rebekah to his tent to consummate the marriage. This
prophetically speaks of the marriage supper of the
Lamb where Yeshua and his bride become one, which
occurs during the Millennium (Rev 19:7 -9).
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terugkeren naar het Beloofde Land van de Hebreeuwse
wortels van hun geloof. Dit vervult Maleachi's eindtijd-
profetie over het hart van de kinderen dat terugkeert naar
hun vaders hart (Mal 3:6).

Genesis 24: 65, wanneer Rebekah aankomt in het
Beloofde Land, komt Izaak uit om haar te ontmoeten, zijn
bruid, die net uit Babylon was gekomen. Dit is een
profetisch beeld van Yeshua die uit de hemel komt om zijn
geestelijke bruid in de lucht te ontmoeten bij de
opstanding van de heiligen (1 Kor 15:51-53; 2 Thess 4:13-
18; Openbaring 11:14-18). Ondertussen bedekte Rebekah
zich met een sluier. Dit wijst profetisch naar de heiligen
van Yeshua die hun verheerlijkte lichamen ontvangen bij
de opstanding bij zijn wederkomst. Het is ook een beeld
van het Nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt op de bruid van
Yeshua als een glorieuze spirituele bruidsjurk wanneer (of
nadat) Yeshua terugkeert (Openbaring 21:2).

Genesis 24:67, Na zijn ontmoeting neemt Izaak Rebekka
onmiddellijk mee naar zijn tent om het huwelijk te
voltooien. Dit spreekt profetisch over het bruiloftsmaal
van het Lam waar Yeshua en zijn bruid één worden, wat
tijdens het Millennium plaatsvindt (Openbaring 19:7-9).


