
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 Vayechi 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/MBMVayechi.htm
 
 

Ned. vert. Simone Van Goethem & Philippe van Mechelen 
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•        Genesis 47:28-31 p 

•        Genesis 48:1-22 p 

•        Genesis 49:1-4 p 

•        Genesis 49:5-7 p 

•        Genesis 49:8-12 p 

•        Genesis 49:13 p 

•        Genesis 49:14-15 s 

•        Genesis 49:16-17 s 

•        Genesis 49:18 s 

•        Genesis 49:19 s 

•        Genesis 49:20 s 

•        Genesis 49:21 s 

•        Genesis 49:22-26 p 

•        Genesis 49:27-50:26 p 
 
 

DE LAATSTE VIER TORAH PORTIES VAN BEREISHIT 
(GENESIS) BEGRIJPEN OP HET PASHAT NIVEAU 

GENESIS 47:28-50:26
 
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. 
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—Parashat HaShavuah— 
 

 yix.y;w 
 

Vayechi 
 

(En Hij Leefde) 
 

Bereishit 47:28-50:26 
(Genesis 47:28-50:26) 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=gen+47-50&NKJV_version=yes&language=english


De laatste dagen van Jacob en Jozef 
 
I. Lees Genesis 47:28-50:26. Vergelijk de eerste vier verzen van deze passage met de laatste 

drie verzen. Zie je de connectie tussen deze twee passages? Indien ja, dan 1) hoe zijn ze 
verbonden en 2) waaraan doet het feit je denken dat ze aan het begin en aan het einde van 
de sidra van deze week verschijnen?1 Inderdaad. Herinner je, een chiastische structuur is 
een patroon dat als volgt georganiseerd is. Gewoonlijk is een verhaal in twee helften 
verdeeld. De thema’s van de eerste helft van de literaire eenheid worden in de tweede 
helft van de eenheid in omgekeerde volgorde herhaald. Bovendien wijzen de eerste en de 
tweede helft van het verhaal gewoonlijk naar het belangrijkste deel van het verhaal, de 
centrale as 

 
 

 

Thema 2

Thema 1

Thema 3

Thema 1

Thema 4

Centrale As

Thema 4

Thema 2

Them

 
 

Ik ben ervan overtuigd dat chiastische structuren één van de belangrijkste thematische 
hulpmiddelen zijn die gebruikt worden om ons te helpen het thematisch verloop van de 
Schrift te begrijpen. In feite gaan de meeste van de verhalen uit de Tanakh over van de 
ene chiastische structuur naar de andere. Bovendien zijn vele kleinere chiastische 
structuren “ingebed” in grotere structuren die twee, drie of meer boeken overbruggen! 
Deze week zullen we op de volgende chiastische structuur steunen om ons in onze analyse 
te leiden. Je kunt het misschien zelf eens uitproberen. Kijk of je de chiastische structuur 
kan ontcijferen die in de sidra van deze week gevonden wordt. 
 
 
 
A) Genesis 47:28-31—Voordat hij sterft, vraagt Jacob dat zijn beenderen uit Egypte 

weggehaald worden 
B) Genesis 48:1-6—Beseften dat Jacob ziek was, verschijnen Jozef en zijn zonen voor 

Jacob; Jacob beveelt zijn zonen aan 
C) Genesis 48:7—Rachel werd op de weg naar Efrata begraven 

D) Genesis 48:8-20—Jacob “zag” Efraïm en Manasse; de lofprijzing over Jozef; 
Manasse en Efraïm zullen een menigte worden  

E) Genesis 48:21-22—Jacob staat op het punt te sterven; sprak over het veilig 
stellen van het land van de Amorieten 

F) Genesis 49:1-2—Profetie over de toekomst 
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a 3

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=gen+47-50&NKJV_version=yes&language=english


G) Genesis 49:3-4—Ruben 
H) Genesis 49:5-7—Simeon en Levi zullen verspreid/gescheiden/ 

verstrooid worden onder hun broers (binnen Israël) 
I) Genesis 49:8-12—Zegeningen van leiderschap voor Judah 

J) Genesis 49:13—Zebulon 
K) Genesis 49:14-15—Issachar, verpauperd 

L) Genesis 49:16-17—Dan beschreven in oorlogvoering 
(ervoor zorgend dat de ruiter achterover valt) 

M) Genesis 49:18—Ik heb op Uw Redding 
gewacht O YHVH! 

L') Genesis 49:19—Gad beschreven in oorlogvoering (eerst 
overwonnen, maar later overwint hij zijn vijand) 

K') Genesis 49:20—Asher, overvloed 
J') Genesis 49:21—Naftali 

I') Genesis 49:22-25—Zegeningen van vruchtbaarheid voor Jozef 
H') Genesis 49:26—Jozef werd verbannen/gescheiden van zijn broers 

G') Genesis 49:27—Benjamin 
F') Genesis 49:28—Profetische zegening 

E') Genesis 49:29-33—Jacob ligt op sterven; sprak over het veilig stellen van 
het land (grot van Machpelah) 

D') Genesis 50:1-11—Kanaänieten zagen hun rouw; Jacob werd geprezen; het 
was een indrukwekkend gezelschap (grote menigte) 

C') Genesis 50:12-14—Jacob werd begraven in Machpelah 
B') Genesis 50:15-21—Beseften dat Jacob dood was; Jacobs andere zonen verschijnen 

voor Jozef met “aanbeveling” van Jacob 
A') Genesis 50:22-26—Voor hij sterft, vraagt Jozef dat zijn beenderen uit Egypte 

weggehaald worden 
 
 
A. Weet je hoe punten G – K thematisch verbonden zijn?2 Weet je hoe punten L – J’ 

thematisch verbonden zijn?3 Ten slotte, zie je hoe punten I’ – G’ thematisch 
verbonden zijn?4 Zoals je kunt zien, is dit een zeer gestructureerde tekst. Het is 
helemaal niet toevallig! 

B. Merk op hoe bijna elk thema in de eerste helft van de structuur thematisch verbonden 
is met het identieke thema in de tweede helft van de structuur! Er waren een aantal 
thema’s die ik niet kon ontcijferen, daarom heb ik gewoon de stam vernoemd. Maar 
wees er zeker van dat ze er zijn. Ik kon deze keer de connectie gewoonweg niet zien. 

C. Merk op hoe punten A – E (Genesis 47:28-48:22) en E’ – A’ (Genesis 49:29-50:26) 
beide handelen over de laatste woorden van de stervenden en hun begrafenis. 

II. Lees Genesis 47:28-31. Aan welke passage kan je denken die sterk thematisch verbonden 
is met deze?5 Lees Genesis 24:1-4 en 12, een passage uit Chayei Sarah. Hoeveel 
thematische connecties kan je maken? 

 
• Beide passages spreken over een Patriarch die oud was en gevorderd in jaren. 
• In beide passages vroeg een Patriarch iemand te zweren door hun hand onder zijn 

heup te plaatsen. 
• Beide passages gebruiken de uitdrukking "goedertierenheid en waarheid." 
• In beide passages was iemands locatie bij het onderwerp betrokken. 

 6

• In beide passages is de Patriarch ermee begaan dat iemand uit een stad van de wereld 
naar Eretz Yisrael gebracht wordt. 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=gen+47-50&NKJV_version=yes&language=english
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=genesis+24&NKJV_version=yes&language=english


A. Zoals je kunt zien, zijn deze passages DUIDELIJK thematisch verbonden. Waarin zijn 
ze verschillend? 

 
• In Genesis 24:1-4 is de Patriarch bezorgd over de locatie van de echtgenote van 

zijn erfgenaam. In Genesis 49:28-31 is de Patriarch bezorgd over de locatie van 
zijn beenderen. 

• In Genesis 24:1-4 zond de Patriarch zijn dienaar. In Genesis 49:28-31 zond de 
Patriarch zijn zoon. 

• In Genesis 24:1-4 vroeg de Patriarch dat iemand uit zijn familie zou genomen 
worden. In Genesis 49:28-31 vroeg de Patriarch dat iemand naar zijn familie zou 
gebracht worden. 

• Genesis 24:1-4 gaat over leven (een bruid veilig stellen voor de erfgenaam om 
nakomelingen te maken, hierdoor geboorte gevend aan een volk). Genesis 49:28-
31 gaat over dood. 

 
De sleutel tot thematische analyse ligt in het vergelijken en contrasteren van 
Schriftgedeelten. Dit proces zal je naar de wijsheid van de Torah leiden. Bijvoorbeeld, 
door onze contrasten, zien we dat de vrouw die naar Eretz Yisrael moet overgebracht 
worden in verband wordt gebracht met leven, terwijl de beenderen die naar Eretz 
Yisrael moeten overgebracht worden met de dood in verband gebracht worden. Waar 
nog zien we in de Torah een vrouw die thematisch verbonden is met leven?6 Deze 
analyse wijst ook naar de schepping van Chava (Eva) voor Adam, omdat hij in slaap 
gebracht werd (een beeld van de dood) zodat Adonai zijn vrouw tot leven kon 
brengen—ze werd uit zijn zijde gemaakt (rib=been). 

III. De Zegen—Ik wil dat je de volgende chronologisch uitgekozen passages leest, met als 
doel een thematische connectie te maken met een vorig verhaal in Genesis. Lees het 
volgende in de aangeduide volgorde: Genesis 48:1-2, 10, 13-19; en 50:12-18. 
A. Waaraan doen deze collectieve verzen je denken?7 Inderdaad! Let op de volgende 

thematische connecties met Parashat Toldot, Genesis 27:18-45: 
 

• Izaak en Jacob waren beiden oud. 
• Twee zonen naderden hen beiden om een zegen te ontvangen. 
• Zowel Izaak als Jacob konden niet goed zien. 
• Zowel Izaak als Jacob vroegen wie het was die hen benaderd had. 
• In beide passages kuste de Patriarch de jongen die zou gezegend worden. 
• In beide zegeningen, werd de jongste zoon vóór de oudste geplaatst. 
• In beide passages werd van de jongere geprofeteerd dat hij groter zou zijn dan de 

oudste. 
• In beide passages vreesde iemand vergelding vanwege de andere. 
• Genesis 27:41 vertelt dat Ezau “haat koesterde” tegen Jacob. Op dezelfde manier, 

in Genesis 50:15, denken de broers dat Jozef “haat zal koesteren” tegen hen. De 
woorden voor koesterde en koesteren hebben dezelfde Hebreeuwse wortel! 

 
Wow! Is dit gewoon toeval? Ik denk het niet. De Heilige heeft ons vele lessen te leren. 
Laten we zien of we nog één dieper inzicht kunnen rapen uit deze connecties. 
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B. Wie is in onze analogie thematisch verbonden met Jacob—dit is lastiger dan je zou 
kunnen denken?8 Als je gezegd hebt dat Efraïm een beeld was van Jacob, denkend dat 
Manasse ook een beeld van Ezau was, begrijp ik je redenering. Ik denk echter niet dat 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=gen+47-50&NKJV_version=yes&language=english


de Schrift verbanden legt tussen Jacob en Ezau als voorlopers van Efraïm en Manasse. 
Ik denk dat de echte kwestie ligt bij Jozef en zijn broers, om de volgende redenen: 
• De twee stammen van Efraïm en Manasse vertegenwoordigen eigenlijk de 

enkelvoudige Jozef. De reden waarom Jacob hen gezegend heeft is omdat hij Jozef 
de dubbele portie van het geboorterecht wilde geven. Hij deed dit door de twee 
zonen van Jozef te adopteren en hen te zegenen, hiermee gaf hij Jozef door hen 
een dubbele zegen. 

• Efraïm en Manasse worden beiden met dezelfde zegen gezegend. Alleen dat 
Efraïm fysisch gezien groter in getale zal zijn. Denk eraan, Israël zal zegenen 
“zoals Efraïm EN Manasse.” Daarom is Manasse niet echt een beeld van Ezau die 
de zegen gemist heeft. 

 
Op dit punt in onze vergelijking, denk ik dat Jacob thematisch verbonden is met 
Efraïm en Manasse—die echt gewoon plaatsvervangers zijn voor Jozef —omdat zij 
(hij) de zegen kreeg, terwijl de broers thematisch verbonden zijn met Ezau, die de 
speciale zegen niet kreeg die Jacob net uitdeelde. 

C. Tot hiertoe ziet ons beeld er prachtig uit totdat we onze analogie doortrekken naar 
Genesis 50:12-18. Op het einde van het verhaal dachten de broers dat Jozef hen wilde 
doden net zoals Jacob wist dat Ezau hem wilde doden. Wie vertegenwoordigt volgens 
Genesis 50:12-18 Ezau en wie vertegenwoordigt Jacob en waarom?9 Klinkt nogal 
vergezocht niet? Wel, laten we kijken wat de Torah ons echt probeert te tonen. 

D. Hoe reageert Jozef op het plan van zijn broers om hun eigen hachje te redden door een 
verhaal uit te vinden, schijnbaar van hun vader? Er staat dat hij weende. Waarom 
weende hij? Let op het volgende voordat je antwoordt. Jozef had in al hun noden 
voorzien gedurende de voorbije zeventien jaar en toch denken zijn broers niet dat hij 
oprecht is! Nu hun vader dood is, zien we hun echte harten. Ze geloven niet dat Jozef 
hen echt vergeven heeft. Ze denken dat hij zich op hen zal wreken. Zoals Rav 
Chanoch Waxman het voorstelde: 

 
Zoals hierboven benadrukt, weent Jozef als antwoord op het feit dat zijn broers hem 
een boodschap stuurden die een opgezet doodsbed gebod (mitzvah) van Ya`akov 
[Jacob] bevat om zijn broers te vergeven en af te zien van wraak (50:16-17). Blijkbaar 
zendt hij geen boodschap terug en antwoordt hij zijn broers niet. Als reactie op het 
uitblijven van enig antwoord en duidelijk het ergste vrezend, komen de broers 
persoonlijk voor Jozef (50:18). 10

 
Waarom weende Jozef dan? Ik denk dat het is omwille van wat onze thematische 
analyse ons getoond heeft. De broers dachten echt dat Jozef op wraak belust was! Wel, 
wilde Jozef wraak nemen? Natuurlijk niet! Zijn hart was oprecht. Hij had hen echt 
vergeven. Maar raad eens? Ze geloofden het niet! Ze oordeelden en karakteriseerden 
hem totaal verkeerd, net zoals onze thematische analyse getoond heeft. Onze analyse 
stelt Jozef gelijk met Ezau, waarvan we weten dat het niet waar is. Op dezelfde manier 
hebben de broers Jozef gelijk gesteld met Ezau door te denken dat Jozef hen kwaad 
wilde berokkenen. Dit is ook niet waar. Het valse beeld dat de broers van Jozef hebben 
wordt duidelijk in de thematische connectie tussen Jozef en Ezau. Het is een 
schrijnend beeld van de verkeerde zienswijze van de broers ondanks de liefde, genade, 
barmhartigheid en vergevingsgezindheid die Jozef over hen had uitgestort. 

 8

III. De kwestie van de eerstgeborene—Lees Genesis 49:3-4. Merk op hoe Jacob naar Ruben 
verwijst als zijn eerstgeborene. Wat is de betekenis van de uitdrukking, “gij zult de 
voornaamste niet zijn?”11 Deze tekst leert ons dat Ruben zijn status van eerstgeborene 
verloor omwille van zijn zonde met Jacobs concubine, Bilha. 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=gen+47-50&NKJV_version=yes&language=english


A. De eerstgeborene had meestal recht op de volgende privileges: 
1. De eerstgeborene kreeg een dubbele portie van de erfenis. 
2. De eerstgeborene fungeerde als de priester van het gezin. 
3. De eerstgeborene erfde de leiderschapsrol. 

 
Daarom moeten we heel goed opletten wanneer we de zegeningen volgen om te zien 
hoe deze privileges onder de zonen verdeeld worden. 

IV. Simeon en Levi—Vroeger hebben we opgemerkt dat het thema van zonde en straf een 
hoofdthema was in het boek Genesis. We zagen een gemeenschappelijk thema dat vele 
van de straffen verbond—het thema van de verstrooiing. We weten dat Genesis 49:5-7 
verwijst naar de tijd toen Simeon en Levi de inwoners van Shechem doodden. Hun straf? 
Hun beide stammen zouden verstrooid worden binnen Eretz Yisrael. Noch Simeon noch 
Levi hadden hun eigen landerfenis. Er waren bepaalde steden over Israël verspreid voor 
de Levieten. Bovendien erfde Simeon een aantal steden verspreid over de landerfenis van 
Judah (zie Jozua 19:1). 
A. Merk op hoe het thema van verstrooiing of scheiding verbonden is met Genesis 49:26, 

dat handelt over Jozef die van zijn broers gescheiden wordt. Het woord vertaald door 
“scheiden, apart zetten of verbannen van je broers,” is het Hebreeuwse woord nezir, 
ryiz.n, dat van dezelfde wortel komt als het woord voor Nazireeër (Nazir), ryiz'n. Een 
Nazireeër was iemand die een speciale gelofte afgelegd had van afzondering voor de 
Heilige. 

B. Lees Numeri 6:1-21. Later, in Parashat Nasso, zal je leren dat de gelofte van Nazireeër 
de gemiddelde Israëliet in staat stelde om een graad van heiligheid te bereiken gelijk 
aan die van de Hoge Priester. Het doel was dat het individu tijdens een periode van 
afzondering dichter bij Adonai kon komen. Door Jozef een nezir te noemen, heeft de 
Torah hem duidelijk met de Nazireeër verbonden, die een gelofte van afzondering 
afgelegd had. Wel, wist je dat de Torah tweemaal naar Jozef verwijst als een 
“Nazireeër”? Lees ook Deuteronomium 33:16. 

 
• Ze zullen op het hoofd van Jozef zijn, en op de kruin van het hoofd van hem die 

van zijn broeders afgezonderd was (Genesis 49:26). 
• Moge de zegen op het hoofd van Jozef komen, en op de kruin van het hoofd van 

de afgezonderde van zijn broeders (Deuteronomium 33:16). 
 

Vergelijk de woorden hierboven (in vet/schuin) met Numeri 6:7-8, dat handelt over de 
Nazireeër. 
 
• Om zijn vader of om zijn moeder, om zijn broeder of om zijn zuster, om hen zal 

hij zich niet verontreinigen, als zij dood zijn; want het Nazireërschap van zijn God 
is op zijn hoofd. Al de dagen van zijn Nazireërschap is hij de HEERE heilig. 
(Numeri 6:7-8 SV77) 

 
We kunnen duidelijk de connectie zien door het gebruik van de woorden op het hoofd 
en het concept van afzondering. 
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Samengevat, Genesis 49:5-7 is thematisch en chiastisch verbonden met Genesis 49:26. 
Beide passages benadrukken het thema van scheiding. De Schriftgedeelten waarnaar 
hierboven verwezen wordt gebruiken de term afzondering met betrekking op Jozefs 
status van “Nazireeër”. Gewoonlijk, wanneer we aan het woord afzondering denken in 
de context van de Nazireense gelofte, denken we aan afzondering van iets (wijn, 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=numbers+6&NKJV_version=yes&language=english
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=numbers+33&NKJV_version=yes&language=english


druiven, dode lichamen, enz.) voor Adonai. In het geval van Jozef echter wordt gezegd 
dat zijn afzondering van zijn broers was! 

V. Judah—Lees Genesis 49:8-12. We hebben vroeger gezegd dat de eerstgeborene de 
leidersrol verkreeg. We hebben ook gezien dat deze functie niet aan Ruben gegeven werd, 
de natuurlijke eerstgeborene. Nu zien we dat de leidersrol aan Judah gegeven werd. Zie je 
de connectie tussen deze zegening van leiderschap en Judah’s rol in de verzoening van de 
familie?12

A. We hebben vroeger gezien dat de dubbele portie aan Jozef gegeven werd door Efraïm 
en Manasse. Herinner je, de dubbele portie en de leidersrol werden normaal gezien aan 
de eerstgeborene gegeven. We zien nu dat deze twee zegens werden verdeeld  tussen 
Judah en Jozef! Lees I Kronieken 5:1-2a. Deze passage bevestigt mijn bewering over 
het opsplitsen van de zegeningen van de eerstgeborene. Even terzijde, dit is de basis 
voor een belangrijke les omtrent de splitsing van de Twee Huizen van Israël in twee 
koninkrijken. 

B. Hoe is Genesis 49:8-12 chiastisch verbonden en waarom?13 Nu weten we waarom 
Jozef en Judah chiastisch verbonden zijn—beiden hadden deel aan de zegeningen van 
de eerstgeborene. 

C. Lees Genesis 49:22-26a. Wat beschrijven deze verzen?14 Dit is een onderdeel van de 
zegen van de eerstgeborene. 

D. Kan je aan een passage denken die thematisch verbonden is met Genesis 49:25?15 
Lees Genesis 27:28-29. Deze passage beschrijft de zegen die Izaak aan Ezau wilde 
geven omdat Ezau de eerstgeborene was. Daarom zouden we kunnen verwachten dat 
deze passage ons zal helpen begrijpen waar de eerstgeborene recht op had. Wat zijn de 
twee hoofdbestanddelen van deze zegen?16 Lees nu de zegeningen die aan Judah 
gegeven werden, daarna de zegeningen die aan Jozef gegeven zijn. Erop lettend hoe 
elk van hen gezegend werd, leg uit wat Jacob volbracht toen hij Jozef en Judah 
zegende?17 Opnieuw zien we uitstekend bewijs om de bewering te ondersteunen dat 
Jacob de zegen van de eerstgeborene verdeelde tussen Jozef en Judah. Zie je het? Dit 
is waarom Genesis 27:28-29 zo belangrijk is. Het beschrijft het type zegen dat 
gegeven wordt aan de eerstgeborene. Bijgevolg, wanneer we zegeningen van 
vruchtbaarheid (Genesis 27:28) aan Jozef gegeven zien en zegeningen van leiderschap 
(Genesis 27:29) aan Judah, weten we zeker dat de zegen van de eerstgeborene tussen 
hen verdeeld is. Normaal zouden deze twee elementen van de ene zegen op één 
individu rusten. 

 
Samengevat, zien we opnieuw het belang van chiastische analyse. De chiastische 
structuur is een literaire techniek die ons dwingt om een connectie tussen Jozef en 
Judah te vinden. Thematische analyse heeft ons geholpen om te begrijpen waarom ze 
thematisch verbonden waren in de chiastische structuur. Ze hebben beiden een portie 
van de zegen van de eerstgeborene gekregen! 

VI. Lees Genesis 49:16-17. Wat betekenen deze verzen? Ze zijn moeilijk te begrijpen, laat me 
daarom de verklaring van de Artscroll Chumash citeren: 18
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“Jacob wees op profetische wijze naar Dans nakomeling Samson, die alleen tegen de 
Filistijnen vocht en overwon en, in zijn tijd, het volk tot eenheid bracht…Een slang op de 
snelweg. Rashi en Ramban passen de woorden toe op Samson, wiens alleenstaande 
gevechtstactieken sterk overeenkomen met Jacobs beschrijving. Zoals een slang haar nest 
verlaat om reizigers aan te vallen en dan terugsluipt naar haar schuilplaats, voerde Samson een 
persoonlijke guerrilla-achtige oorlog tegen de Filistijnen, hen bij verrassing overvallend en 
zichzelf verbergend voordat zij in de tegenaanval konden gaan…Zo valt zijn berijder. Dit is 
een toespeling op Samsons eindoverwinning, wanneer hij—blind en in ketens—de zuilen van 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=gen+47-50&NKJV_version=yes&language=english
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de Filistijnse afgodstempel neerhaalde en het ineen liet stuiken, zichzelf dodend en 
drieduizend Filistijnen.” 

 
A. Zoals je kunt zien, leggen de Rabbijnen een verband met Samson (die van de stam van 

Dan was) in deze zegening. Nu kunnen sommigen onder jullie niet akkoord gaan met 
hun interpretatie; ik denk echter dat er ander bewijsmateriaal is dat hun bewering helpt 
ondersteunen. Welke andere thematische connectie kan je maken met Samson met als 
basis de zegen die aan Jozef gegeven werd?19 Inderdaad. Je zou kunnen denken dat dit 
niet belangrijk is. Indien niet, wacht tot de laatste sectie wanneer we het zullen hebben 
over Messias Yeshua. ☺ 

VII. We zouden natuurlijk altijd moeten vragen, “Wat is de centrale as?” 
A. Lees Genesis 49:18! Dit vers heeft duidelijk Messiaanse betekenis omdat het de 

Messias is die de redding van YHVH zal brengen. Denk eraan, dit zijn zegeningen 
voor de toekomst. Precies Jacob zei dat hij hen zou vertellen over dingen die met hen 
zouden gebeuren in de laatste dagen (Genesis 49:1). Hoe is het feit dat de zegeningen 
hun ultieme vervulling zullen vinden in de laatste dagen thematisch verbonden met de 
centrale as?20 Zie je, toen Jacob deze profetieën/zegeningen gaf waren de laatste 
dagen nog ver verwijderd. Dit is exact het punt dat uitgeroepen wordt in de centrale 
as—wacht (tijd element) op Jouw redding. Daarom, hoewel er een tussentijdse 
vervulling van deze profetieën zou kunnen zijn, zal de ultieme vervulling pas 
plaatsvinden op het einde der dagen. 

 
 

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. 
 
Je kunt de Haftara lezing vinden in I Koningen 2:1-12. Ik zal een paar verzen van de Haftarah 
lezing opsommen. Het zal jouw taak zijn deze thematisch te verbinden met de Parashat 
HaShavuah lezing. 
 
I. Hoe is I Koningen 2:1-2 thematisch verbonden met de Torah portie?21

II. Hoe is I Koningen 2:5-9 thematisch verbonden met de Torah portie?22

III. Hoe is I Koningen 2:11-12 een Messiaans onderwijs?23

 
 

DE LAATSTE VIER TORAH PORTIES VAN BEREISHIT 
(GENESIS) BEGRIJPEN OP HET MESSIAANSE NIVEAU 

 
Doelstelling—Leren hoe de Torah onderwijs geeft over het leven en de bediening van Yeshua 
HaMashiach. Yeshua zei dat Mozes over Hem geschreven had24. 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. 
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I. Zoals ik hiervoor gesteld heb, zijn de profetieën van de Torah (die dikwijls in de verhalen 
verborgen zijn) gewoon schaduwen van de werkelijkheid. Daarom zullen ze “duisterder” 
zijn dan de waarheid waar ze naar wijzen. Dit is de reden waarom je moet begrijpen hoe 
de Schrift thematisch te analyseren. Het is het thema van de profetie dat je zal helpen haar 
Messiaanse betekenis te zien. Met andere woorden, ook al kunnen de schaduwen, beelden 
en allusies van de Torah een beetje duister en niet heel gedetailleerd zijn, thematisch 
zullen ze perfect de werkelijkheid voorafschaduwen. 

II. We hebben hiervoor opgemerkt dat de centrale as duidelijk een Messiaanse draagwijdte 
had. In feite bevat onze chiastische structuur vele allusies die duidelijk Messiaans zijn! 
Laten we daarom de volgende porties van onze chiastische structuur bestuderen—I, L, M 
en H'. 

 
 

Chiastische Structuur, Niveau I 
 
I. Niveau I betreft hoofdzakelijk de zegeningen aan Judah gegeven. Lees Genesis 49:8-12. 

We weten al dat Judah de zegen van leiderschap erfde maar de profetie gaat verder. 
A. Let op de verwijzing naar oorlogvoering. Welke thematische connectie met de 

Messias kan je maken die het thema van oorlogvoering deelt—hint, denk aan de eerste 
hoofdstukken uit Genesis?25 Gebaseerd op Genesis 3:14-15, weten we dat de redding 
van de Messias op een bepaalde manier oorlogvoering tegen hasatan zal inhouden. 
Zouden de verwijzingen naar Judah’s hand die op de nek van zijn vijanden ligt een 
allusie kunnen zijn naar de overwinning van de Messias over Zijn vijanden? Laten we 
verder graven. 

B. Merk op hoe naar Judah verwezen wordt als naar een ontzagwekkende leeuw, Genesis 
49:9. Hoe is dit thematisch verbonden met de Messias?26 Zo, wie is de leeuw waar 
Jacob naar verwees Genesis 49:9? Het is duidelijk Yeshua. Met andere woorden, 
Jacobs profetie had niet alleen betrekking op Judah, niet alleen op zijn nakomelingen 
(de stam Judah), maar op Messias Yeshua Zelf! Hij is de ultieme vervulling van 
Jacobs profetie. Maar wacht, er is meer! 

C. Lees Genesis 49:10. Dit is een duidelijke Messiaanse profetie dat de Messias uit de 
stam Judah zou komen—de scepter zal niet wijken van Judah. En wat is de betekenis 
van de uitdrukking, “totdat Shiloh komt”? Laat me uit de Artscroll Chumash citeren, 
pagina 279: 

 
De Midrash legt uit dat het woord Shiloh een samenstelling is van de woorden Al yiv, 
[wat betekent] een geschenk voor hem, een verwijzing naar de Koning Messias, aan 
wie alle volkeren geschenken zullen brengen.27

 
Kan je een thematische connectie maken met een passage uit het Nieuwe Verbond dat 
dezelfde gedachte weergeeft?28 Inderdaad. In Mattheüs 2:1-12 kunnen we lezen hoe 
de wijzen geschenken brachten aan Hem die als Koning der Joden geboren was! Is dat 
niet verbazend! Het feit dat wijze mannen uit de volkeren geschenken brachten naar de 
Messias wordt profetisch onderwezen in het woord Shiloh. Wat nog meer verbazend 
is, is hoe de interpretatie van de Rabbijnen exact overeenstemt met het historische 
verslag van Yeshua's geboorte! Ik heb uit de Chumash geciteerd omdat ik je wilde 
tonen hoeveel wijsheid de Rabbijnen kunnen rapen uit gewoon één woord. De Nieuwe 
Verbondsgeschriften bevestigen hun zienswijze. 
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D. Lees Genesis 49:11. Begrijp je de Messiaanse betekenis van dit vers? Als je het niet 
geraden hebt, lees Zacharia 9:9 en Jesaja 63:3. Heb je het nu geraden?29 Zoals je kunt 
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zien, is de verwijzing naar de ezel in Genesis 49:11 eigenlijk een profetie van de eerste 
komst van de Messias, die van de stam Judah is. Hij naderde de stad rijdend op een 
ezel. De verwijzing naar zijn in bloed gedrenkte kleren zijn is een profetie van de dag 
des oordeels wanneer Yeshua zal terugkomen om oordeel te vellen over zijn vijanden. 
De thematische connecties—uit de geschriften van de profeten en de Nieuwe 
Verbondgeschriften—naar de woorden ezel, kleed, bloed en wijn—die in de Torah 
portie gebruikt worden—tonen duidelijk aan dat de profetie van Jacob een Messiaanse 
draagwijdte had en niet beperkt was tot Judah of zijn aardse nakomelingen. 

 
 

Chiastische Structuur, Niveau L 
 
I. We hebben vroeger gezien hoe de Rabbijnen de profetie van Genesis 49:16-17 

interpreteerden als een verwijzing naar Samson. In de vorige sectie hebben we gezien dat 
Messiaanse profetie duidelijk thematisch verbonden is met het thema van oorlogvoering. 
Nu heb ik een vraag. Hoe is de profetie van Dan thematisch verbonden met het thema van 
oorlogvoering en de Messias?30 Zie je dat? Als we de juiste connecties gemaakt hebben, 
zouden we mogen verwachten Messiaanse betekenis te vinden met betrekking tot de stam 
van Dan, mogelijks door Samson. Voor we naar Samson kijken, laten we correct de 
fundamentele definitie van de Torah van redding definiëren. 

II. Wanneer wij, als Westerlingen, over redding spreken, denken we gewoonlijk aan 
Johannes 3:16. Bovendien, voor de Westerse geest, heeft redding de bijbetekenis van 
gered zijn van onze zonden zodat we op een dag naar de hemel kunnen gaan.31 Ons 
concept van redding is meer onstoffelijk, etherish en bovennatuurlijk. De Hebreeuwse 
zienswijze (en de Bijbelse zienswijze) van redding strookt totaal niet met onze huidige 
Westerse denkwijze. Ik zal je citeren uit Marvin Wilson's boek, Our Father Abraham: 

 
Het Hebreeuwse werkwoord yasha betekent “redden” of “bevrijden”, en het substantief yeshua‘ah, 
“redding” is hiervan afgeleid. In de Hebreeuwse Bijbel wordt dit werkwoord niet gebruikt in de 
betekenis van “ontsnappen naar de hemel”. Eerder, een nauwgezette studie van zijn veelvuldig 
voorkomen onthult dat het hoofdbegrip is “vrijzetten”, “bevrijden van het kwaad” of “bevrijden van 
verdrukking”.32

 
In de meeste gevallen werd redding bewerkt toen Vader YHVH de vijanden van Israël 
overwon, ofwel rechtstreeks ofwel door menselijke tussenpersonen. Hier zijn twee 
perfecte voorbeelden uit het boek I Samuel. 

 
“Zo sprak dan Jonathan goed van David tot zijn vader Saul; en hij zeide tot hem: De koning zondige 
niet tegen zijn knecht David, omdat hij tegen u niet gezondigd heeft, en omdat zijn daden voor u zeer 
goed zijn. Want hij heeft zijn ziel in zijn hand gezet, en hij heeft de Filistijn geslagen, en de HEERE 
heeft een groot heil aan het ganse Israël gedaan; gij hebt het gezien, en gij zijt verblijd geweest; 
waarom zoudt gij dan tegen onschuldig bloed zondigen, David zonder oorzaak dodende?” 
(I Samuel 19:4-5 SV77, mijn benadrukking) 

 
Toen bad Hanna en zeide: Mijn hart springt van vreugde op in de HEERE; mijn hoorn is verhoogd in 
de HEERE; mijn mond is wijd opengedaan over mijn vijanden; want ik verheug mij in Uw heil. 
(I Samuel 2:1 SV77, mijn benadrukking) 
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In het eerste voorbeeld, werd Bijbelse redding gebracht toen David Goliath doodde. In het 
tweede voorbeeld, werd redding gebracht toen Hannah zwanger kon worden. Dit stelde 
haar in staat om uit te stijgen boven Elkana's andere vrouw die haar voortdurende 
tegenstander was geweest, haar aan haar onvruchtbaarheid herinnerend. Mijn punt? Als 
we willen begrijpen wat redding is, moeten we kijken naar de voorbeelden van redding 



opgetekend in de Schrift. Als we willen begrijpen hoe de Messias ons redding gebracht 
heeft, zouden we dan niet moeten kijken naar de overvloed aan voorbeelden die doorheen 
de Tanakh gegeven worden? Zou het ons verbazen dat de belangrijkste beelden van de 
Messias gevonden worden in die verhalen, die Am Yisra’el's (het volk Israël) verlossing 
van aardse vijanden afbeelden? Zouden we niet naar de voorbeelden moeten kijken waar 
mensen van dood of kwaad bevrijd worden, zodat we een duidelijk beeld kunnen krijgen 
van de Messias, de grootste bevrijder? Natuurlijk zouden we dat moeten doen indien we 
de Bijbelse definitie van redding begrijpen—verlossing van je vijanden! In feite is elke 
rechter in het boek Richteren een duidelijk type van de Messias. We kunnen door 
thematische analyse) duidelijk beelden zien (van de eerste en de tweede komst van de 
Messias door de verhalen van de rechters. Laten we met dit inzicht kijken hoe de rechter, 
Samson, ons zal onderwijzen over het werk van de Messias. 
A. Lees Richteren 13:2-7. Tenzij je een Tanakh hebt, zal je niet weten dat deze verzen 

een Parsha P'tuchah vormen. Dit betekent dat deze Parsha haar eigen unieke thema 
heeft. Leek het,terwijl je de passage las, alsof je sommige feiten tweemaal gelezen 
had? Je zou ondertussen moeten weten waar ik naartoe ga. Deze keer, in plaats van 
een chiastische structuur, worden de thema’s van de eerste helft van de Parsha in de 
tweede helft in dezelfde volgorde herhaald als in de eerste helft. Bovendien is er geen 
centrale as. Het is gewoon een parallellisme. Echter, net zoals in chiastische 
structuren, zouden we de thema’s moeten vergelijken en contrasteren die door de 
structuur verbonden zijn. Het ziet er zo uit:  

 
A) Richteren 13:2—De beschrijving van een onvruchtbare vrouw 

B) Richteren 13:3a—Verschijning van een engel 
C) Richteren 13:3b—Belofte van een zoon 

D) Richteren 13:4-5a—Bepalingen van de Nazireense gelofte 
E) Richteren 13:5b—Hij zal Israël redden 

A) Richteren 13:6a—Beschrijving van een man en vrouw 
B) Richteren 13:6b—Verschijning van een engel 

C) Richteren 13:7a—Belofte van een zoon 
D) Richteren 13:7b—De Nazireense gelofte 

E) Richteren 13:7c—Zijn dood 
 

Hoewel chiastische structuren en parallelle structuren misschien saai lijken, betalen ze 
dikwijls enorme dividenden, zoals in dit geval. Heb je gemerkt hoe elk thema van de 
structuur in hoofdzaak een spiegelbeeld van zijn tegenhanger was …behalve in E)? 
En wat is de boodschap die we moeten vinden door thematisch E met E' te verbinden? 
Wat denk je hiervan: 

 
 

De beloofde zoon (van wie we weten dat het Samson is) zal 
 

Israël Redden 
 

door 
 

Zijn Dood!!! 
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Besef je de Messiaanse betekenis van deze connectie?33 Gewoon verbazend! Weet je 
hoeveel mensen (mezelf inbegrepen) deze enkele verzen gelezen hebben en nooit hun 
echte boodschap beseft hebben? Dit is de reden waarom we allen verder moeten 
groeien in onze thematische analyse vaardigheden, opdat zulke juweeltjes niet 
onopgemerkt voorbij zouden gaan. Uiteindelijk, de Heilige heeft ze daar geplaatst 
voor ons profijt. Dit thematisch onderwijs aan het begin van het verhaal van Samsons 
leven is een profetie van de manier waarop hij Israël zou verlossen door zijn dood. 
Maar het is veel meer. Ik nodig je uit om het te bekijken. 

B. Bestudeer zorgvuldig deze enkele verzen. Kan je aan andere mensen in de Schrift 
denken die thematisch verbonden zijn met Samson door de ongebruikelijke 
omstandigheden van hun geboorte?34 Besefte je dat Samuel, Samson en Johannes de 
Doper allen Nazireeërs waren? Besefte je dat de moeders van Samuel, Samson en 
Johannes de Doper allen onvruchtbaar waren? Hoe verschillen ze van elkaar? Wel, 
Samuel en Johannes de Doper waren priesters, maar Samson niet. Laten we hier 
verder naar kijken. 

C. Omdat Johannes de Doper en Samuel van de drie thematisch het meest met elkaar 
verbonden zijn, laten we zien wat hun connectie ons leert. Waarom verbindt de Torah 
Samuel en Johannes de Doper thematisch? 
1. Lees I Samuel 7:1-8. Deze verzen tekenen Samuels eerste boodschap op aan het 

volk als priester en profeet—zijn eerste preek. ☺ Vergelijk ze met de eerste 
opgetekende boodschap van Johannes de Doper gevonden in Mattheüs 3:1-12. 
Hoe zijn ze thematisch verbonden?35 Zie je de connectie? 

2. Lees nu I Samuel 16:1-11 en vergelijk het met Mattheüs 3:13-17 en Johannes 
1:29-34. Hoe zijn deze passages thematisch verbonden?36

D. Nu zien we hoe Samuel en Johannes de Doper thematisch verbonden zijn. Beiden 
identificeerden ze de toekomstige koning van Israël!!! Zie je? Ze werden beiden 
gezonden om ons de Messias te openbaren. Samuel openbaarde David, een type van 
Messias en Johannes de Doper openbaarde Yeshua de Messias! 

E. De vraag is nu, waarom is Samson thematisch verbonden met Samuel en Johannes de 
Doper? Het is om dezelfde reden, omdat Samson ons ook de Messias zal openbaren! 
Samuel onthulde het beeld van de Messias door ons naar David te verwijzen. Johannes 
de Doper onthulde ons de Messias door Hem ons letterlijk aan te wijzen. Samson zal 
ons echter de Messias onthullen door zijn leven te gebruiken om een beeld van de 
Messias te schetsen. Ik heb onvoldoende tijd om je in deze les alle manieren te tonen 
waarop Samson een beeld van de Messias is, daarom zal ik me op slechts een paar 
openbaringen concentreren. 
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III. Wat was één van de voornaamste manieren waarop Adonaï Samson herhaaldelijk 
gebruikte?37 Thematisch, werd Samson door Adonai gebruikt als een strijder om Am 
Yisra’el (het volk Israël) tegen hun vijanden te verdedigen. Laten we teruggaan naar de 
tuin. Herinner je je de belofte die Adonaï aan Adam en Chava (Eva) gegeven had met 
betrekking tot hun zaad? In Genesis 3:14-15 had Adonaï hen beloofd dat het zaad van de 
vrouw op een dag hasatans hoofd zou vermorzelen. Zo zien we dat onze verlossing door 
Yeshua de Messias oorlogvoering tegen hasatan zal inhouden. In feite weten we dat dit 
aspect van oorlogvoering doorheen de verbonden die Adonai met de Patriarchen en Am 
Yisra’el gesloten heeft aanwezig is geweest. In Genesis 22:17 belooft Adonaï aan 
Abraham dat zijn nakomelingen de poorten van hun vijanden zullen bezitten. We hebben 
al gezien dat het verhaal van de verlossing uit de Egyptische slavernij onder Farao 
eigenlijk een beeld was van de bevrijding van de zondaar uit de slavernij van zonde onder 
hasatan. Net zoals Am Yisra’el totaal hulpeloos was om zichzelf uit Egypte te bevrijden, 
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zo zijn ook wij totaal hulpeloos om onszelf te bevrijden van de slavernij van zonde! Net 
zoals Adonaï een verlosser (Mozes) gezonden heeft om Am Yisra’el te verlossen van de 
Egyptische slavernij, zo heeft Hij ook Yeshua gezonden om ons te verlossen van de 
slavernij van zonde (Romeinen 5-9)! 
A. Lees, met dit als achtergrond, Richteren 16:23-31. Welke tekenen van de Messias zie 

je? Denk aan onze werkdefinitie—Telkens iemand dit ziet 1) beelden van verrijzenis, 
2) beelden van hernieuwd leven als een gevolg van bevrijding van een dreigende dood 
en 3) beelden van overwinning en hernieuwd leven als het gevolg van dood, weten we 
dat de Torah op het punt staat ons onderwijs te geven over de Messias. Ik noem deze 
de thema’s van De Wederopstanding en het Leven en ze worden in het bijzonder 
versterkt wanneer ze op één of andere manier verbonden worden met het getal drie [of 
30, 300, 3,000]. Zie je er?38 In de meest algemene bewoordingen, wat beschrijft dit 
verhaal?39 De belangrijkste uitdrukking die deze episode van oorlogvoering 
thematisch verbindt met de Messias is Richteren 16:30b—“En de doden, die hij in zijn 
sterven gedood heeft, waren meer, dan die hij in zijn leven gedood had.” Hoezo? Lees 
Kolossenzen 2:15. Hier zien we dat Yeshua Zijn grootste gevecht tegen hasatan en 
zijn hielenlikkers gewonnen heeft door Zijn dood! Merk in feite op hoe Richteren 
16:30b er de nadruk op legt dat Samson er meer gedood heeft met zijn dood dan in 
zijn leven!!! Chaverim, dit is een beeld van hoe Yeshua’s grootste overwinning 
plaatsvond door Zijn dood! Hoewel Samson vele van Am Yisra’el’s vijanden 
vernietigd had gedurende zijn leven, kwam zijn grootste overwinning als gevolg van 
zijn dood. Op dezelfde manier, hoewel Yeshua vele van de werken van hasatan 
(ziekte, enz.) vernietigde tijdens Zijn leven, was het door Zijn DOOD dat Hij Zijn 
grootste overwinning op hasatan behaalde en eeuwig LEVEN voor ons veilig stelde!!! 
Het verhaal van Samsons laatste gevecht is de manier waarop de Heilige ons leert dat 
Messias Yeshua zijn grootste overwinning op de vijand van de mensheid zal behalen 
door Zijn dood. Deze thematische connectie wordt het best afgebeeld in het volgende 
vers. 

 
14 Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan 
deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou 
onttronen, 15 en allen [ons] zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de 
dood tot slavernij gedoemd waren. (Hebreeën 2:14-15, mijn benadrukking) 

 
Dit vers toont duidelijk twee dingen. Ten eerste, hasatan werd door Yeshua’s dood 
overwonnen—net zoals Samsons grootste overwinning door zijn dood kwam. Ten 
tweede leert het dat we door Yeshua’s dood van vrees bevrijd werden, net zoals Am 
Yisra’el van vrees voor de Filistijnen bevrijd werd door de dood van Samson! 

B. Ten slotte, let op het volgende beeld. Toen Samson de twee zuilen wegduwde, welke 
beweging maakte hij dan met zijn handen en wat was de profetische betekenis ervan.40

IV. Lees Richteren 15:1-13. Let op de volgende feiten: 
 

• De Filistijnen heersen over Israël. 
• De mannen van Judah zijn bezorgd dat Samson de Filistijnen ertoe zou kunnen 

brengen hen aan te vallen. 
• De mannen van Judah arresteren Samson. 
• De mannen van Judah overhandigen Samson aan de Filistijnen. 
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Wetend dat Samsons leven ons over Yeshua zal onderwijzen, zouden we onmiddellijk de 
volgende thematische connecties moeten maken—opgesomd om overeen te komen met de 
opsomming hierboven. 
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• De Romeinen heersten over Israël tijdens het leven van Yeshua. 
• Volgens de Farizeeën, vertelt Johannes 11:48 het volgende; “Als we hem dan gerust 

laten, zullen allen in hem geloven: en de Romeinen zullen komen en zowel ons land 
als ons volk wegnemen”. 

• De mannen van Judah arresteerden Yeshua. Bovendien heette zijn verrader Judah! 
• De mannen van Judah overhandigden Yeshua aan de Romeinen. 

 
Chaverim! Het verhaal van Samsons aanhouding en overdracht aan de Filistijnen is het 
verhaal van Yeshua's aanhouding en overdracht aan de Romeinen door het Joodse volk. Is 
het een toeval dat het de stam van Judah was die Samson aan de Filistijnen overhandigde? 
Is het een toeval dat Jozef door zijn broers aan de Egyptenaren overhandigd werd? Is het 
een toeval dat Mozes voor zijn leven vluchtte, vrezend dat een van zijn eigen broeders de 
Egyptenaren ingelicht had over zijn daad? Is het een toeval dat David voor zijn broeders 
moest vluchten en voor een bepaalde tijd met de Filistijnen moest leven? Wat hebben 
Jozef, Mozes en David gemeen? Ze zijn allen types van Messias Yeshua. Dan moeten we 
duidelijk zien dat Samson ook een type van de Messias is. Hij was een rechter, een 
verlosser die Bijbelse redding bracht, ons op die manier onderwijzend over de ultieme 
verlosser, Yeshua en zijn groot reddingswerk. 

 
 

Chiastische Structuur, Niveau M 
 
Nu we de correcte definitie van redding kennen, kunnen we gemakkelijk zien dat Jacob 
profetisch roept om Redding van YHVH. Zijn Naam is Yeshua (Redding). 
 
 

Chiastische Structuur, Niveau H' 
 
I. Het thema van Leven en DOOD (Wederopstanding) is het hoofdthema dat de Torah 

gebruikt om ons de persoon en het werk van de Messias te openbaren. Om dit te kunnen 
zien, laten we eerst de bedieningsrollen begrijpen die Yeshua moest vervullen om onze 
grote redding tot stand te brengen. 

 
A. Welke drie leidersrollen zal de Messias uiteindelijk vervullen en wanneer?41 Welke 

rol vervult Yeshua nu?42 Lees Genesis 49:26. Wetend dat Jozef een type van Messias 
Yeshua is en gebaseerd op de manier waarop de Torah vertelt dat hij een “Nazireeër” 
was, hoe is Yeshua een “Nazireeër”?43

B. Profetisch weten we dat de 20-jarige periode van Jozefs scheiding van zijn broers 
overeenkomt met de tijdsperiode tussen zijn afdaling naar Egypte als een slaaf (een 
beeld van zijn dood en de eerste komst van de Messias toen Hij verworpen werd) en 
zijn verhoging aan de rechterhand van Farao (een beeld van de verhoging van de 
Messias aan de rechterhand van de Vader en de tweede komst). Daarom komt Jozefs 
20-jarige periode van scheiding exact overeen met Yeshua's 2.000-jarige scheiding 
van Israël! 

 17

C. Denk eraan, de Nazireense gelofte stelde de gemiddelde Israëliet in staat om een 
graad van heiligheid te bereiken gelijk aan die van de Hoge Priester. Zo werd de 
Nazireeër thematisch verbonden met de Hoge Priester! Het doel van de gelofte was dat 
het individu tijdens een periode van afzondering dichter bij Adonai kon komen. Door 
Jozef een nezir te noemen, heeft de Torah hem duidelijk verbonden met de Nazireeër, 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=gen+47-50&NKJV_version=yes&language=english


die een gelofte van afzondering aflegde. Bovendien kunnen we de Messiaanse 
betekenis van Jozefs nezir status begrijpen. Jozef was een nezir gedurende de 20-jaar 
durende scheiding van zijn broeders. Denk eraan, de Nazireeër was iemand die 
thematisch heel dicht verbonden is met de Hoge Priester. Daarom was Jozefs 
“Nazireeër” of nezir status een profetie van het feit dat Messias Yeshua een Hoge 
Priester zou zijn tijdens Zijn periode van scheiding van Zijn broeders (de voorbije 
2.000 jaar)! Het feit dat 1) naar Jozef verwezen werd met het taalgebruik van de 
Nazireeër en 2) de Nazireense gelofte gebruikt wordt om ons te onderwijzen over de 
Hoge Priester bediening van de Messias, toont ons dat zijn scheiding van zijn 
broeders profetisch was voor de scheiding van Zijn broeders van de Messias 
gedurende Zijn periode van bediening als Hoge Priester! 

II. Hiervoor hebben we door de profetieën/zegeningen die aan de zonen Jacob gegeven 
werden duidelijk allusies op Messias Yeshua gezien. Dit is één vorm van profetie. Maar 
denk aan de eerste axiomatische waarheid die we van de Torah geleerd hebben—de levens 
van de Patriarchen zijn profetische schaduwen van toekomstige gebeurtenissen die zullen 
plaatsvinden in de levens van hun nakomelingen, in het bijzonder de Messias? We hebben 
gezien hoe dit met Samson werkte. Kunnen we er nog vinden? Reken maar! 
A. Lees I Koningen 1:32-40, een verhaal dat Salomons zalving tot koning beschrijft. Heb 

je het gezien? Er waren twee duidelijke Messiaanse beelden/handelingen in deze 
passage. Heb je ze gezien? 

B. Lees I Koningen 1:38 en Lukas 19:30-38. Zoals je kunt zien, is Salomons reis op 
Davids muilezel bij zijn inhuldiging als de nieuwe koning een profetisch beeld van 
hoe Messias Yeshua op een ezel de stad zou binnenrijden onder geroep en gejuich van 
het volk. Het is een profetische handeling. Het is duidelijk thematisch verbonden met 
Yeshua. 

C. Lees I Koningen 1:40 en Lukas 19:39-40. Heb je het gezien? Yeshua’s verwijzing 
naar de “rotsen die het uitroepen” is een duidelijke allusie op I Koningen 1:40! Zou 
het nog duidelijker kunnen zijn? Yeshua zinspeelt duidelijk op Salomons inhuldiging 
zodat we zijn Messiasschap kunnen begrijpen. Hij is Koning Messias en Hij wijst ons 
op deze waarheid in de Tanakh. Het is alsof Hij zou zeggen, “Als je wilt zien waar de 
Schrift van Mijn leven, missie en bediening getuigt, kijk dan naar het verhaal van de 
inhuldiging van Koning Salomon!” 

 
 
 

Zoals we aan het einde van elk boek van de Torah zeggen… 
 
 

!qeZ;x.tin.w  !q;z]x  !q;z]x 
 
 

Wees Sterk! Wees Sterk! En Mogen Wij Gesterkt Worden! 
 
 
 

Shabbat Shalom! 
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1 Ze zijn beiden als volgt verbonden. In het begin ligt Jacob op sterven en vraagt hij om in Eretz Yisra’el (het 
land Israël) begraven te worden. Naar het einde toe ligt Jozef op sterven en vraagt hij om begraven te worden in 
Eretz Yisra’el. De verschijning van deze twee passages, die duidelijk thematisch verbonden zijn, suggereert dat 
de volledige sidra van deze week een chiastische structuur zou kunnen zijn! 
 
2 Ja, alle zonen vermeld in G-K zijn zonen van Leah, Jacob’s eerste vrouw. 
 
3 Ja, deze zonen zijn allemaal zonen van de dienstmaagden van Jacob’s vrouwen. 
 
4 Ja, deze zijn de zonen van Rachel, die Jacob het meest liefhad. 
 
5 Dit doet me denken toen Abraham Eliëzer deed zweren om een vrouw voor Izaak te vinden uit zijn 
familieleden in Charan. 
 
6 Genesis 2-3, Chava (Eva), die de moeder van alle levenden was! 
 
7 Wow! Ze herinneren me eraan hoe Izaak Jacob zegende in plaats van Ezau! 
 
8 Efraïm en Manasse. 
 
9 Jozef vertegenwoordigt Ezau omdat de broers denken dat Jozef hen wilt doden, net zoals Jacob dacht dat Ezau 
hem wilde doden. Daarom vertegenwoordigen de broers Jacob. Huhh??? 
 
10 The Tears of Joseph, door Rav Chanoch Waxman, http://www.vbm-torah.org/parsha.62/12vayechi.htm. 
 
11 Het betekent dat hij niet zal functioneren in de roeping van de eerstgeborene, ook al was hij op natuurlijke 
wijze het eerstgeboren kind van Jacob. 
 
12 Ja, Judah is degene die zichzelf opofferde voor Benjamin, en hierdoor een leidersrol verdiende. 
 
13 De passage over Judah’s leiderschap komt op chiastische wijze overeen met Jozef zegening van 
veelvuldigheid en vruchtbaarheid. De chiastische koppeling van deze twee stammen is bijkomende bevestiging 
dat de zegeningen van de eerstgeborene over de twee verdeeld werden. 
 
14 Het beschrijft hoofdzakelijk de overvloedige zegen en vruchtbaarheid die Jozef zal ervaren. 
 
15 Ja, Genesis 27:28-29. 
 
16 Genesis 27:28 heeft te maken met zegeningen van vruchtbaarheid. Genesis 27:29 heeft te maken met 
leiderschap over de familie en leiderschap over Israëls vijanden. 
 
17 Het lijkt dat de zegen van vruchtbaarheid naar Jozef ging; de zegen van leiderschap echter ging naar Judah. 
 
18 The Chumash. The Artscroll Series, Stone Edition. Brooklyn: Mesorah Publications Ltd., 2000, p. 280. 
 
19 Denk eraan, de Torah gebruikt woorden die normaal in verband gebracht worden met een Nazireeër om Jozef 
in Genesis 49:26 te beschrijven (nezir en hoofd). Samson was een Nazireeër. 
 
20 Ze zijn verbonden door het thema van de tijd. 
 
21 Beide passages tonen een stervende vader die instructies geeft aan de zoon die de familie zal leiden in de 
volgende generatie. 
 
22 Beide passages hebben een sectie over zegeningen en verwijten gemaakt door de stervende vader. 
 
23 De passage vertelt dat David gedurende 33 jaar vanuit Jeruzalem heerste. Het getal drie wijst altijd naar de 
Messias omdat dit het getal van de verrijzenis is. Deze passage is een beeld van Yeshua als de zoon van Vader 
YHVH. Net zoals Salomo de zoon van David was, op dezelfde manier, is Yeshua de zoon van de Almachtige. 
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24 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. 
 
25 Genesis 3:14-15. 
 
26 Openbaring 5:5 verwijst naar Yeshua als de Leeuw van de Stam van Judah. 
 
27 The Chumash. The Artscroll Series, Stone Edition. Brooklyn: Mesorah Publications Ltd., 2000, p. 279. 
 
28 Mattheüs 2:1-12. 
 
29 Volgens Lukas 19:30-40, naderde Yeshua de stad rijdend op een ezel. Volgens Openbaring 19:12-15, zal 
Yeshua de goddelozen vernietigen door de wijnpers van de woede van de Almachtige Elohim te treden. 
 
30 De vermelding van een slang die de hielen van een paard bijt doet iemand onmiddellijk denken aan de profetie 
van Genesis 3:14-15, die zegt dat de Messias hasatan’s hoofd zal vermorzelen terwijl Zijn hiel gekneusd wordt. 
 
31 Het concept om naar de hemel te gaan alsof het onze beloning zou zijn is duidelijk Grieks/Romeins/Westers in 
oorsprong en totaal vreemd aan de Hebreeuwse denkwijze en aan de Bijbel. De rechtvaardigen zullen de aarde 
erven, zij het een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, niettemin, de aarde, niet de hemel. 
 
32 Wilson, Marvin, Our Father Abraham. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1989, p. 179. 
 
33 Natuurlijk, Messias Yeshua zal Israël (en allen die op Zijn Naam roepen) redden door Zijn dood aan de 
terechtstellingpaal! 
 
34 Ja, Samuel en Johannes de Doper! 
 
35 Beide preekten een boodschap van berouw als eerste preek!!!☺ 
 
36 In beide passages werd een Nazireeër (van geboorte) gebruikt om de koning te identificeren. In beide passages 
wordt de koning gezalfd. 
 
37 Hij gebruikte Samson herhaaldelijk als Zijn instrument van woede tegen de vijanden van Am Yisrael (het volk 
Israël), in het bijzonder de Filistijnen. 
 
38 Ja, ik zie het getal (3)000! Ik zie ook overwinning als een gevolg van dood! 
 
39 Oorlogvoering tussen Samson en de Filistijnen. 
 
40 Toen hij de zuilen omver duwde, strekte hij zijn handen uit net zoals Yeshua Zijn handen uitstrekte om op de 
terechtstellingpaal genageld te worden! 
 
41 Hij is gekomen als een profeet bij Zijn eerste komst. Hij is nu een Hoge Priester naar de orde van 
Melchizedek. Bij Zijn tweede komt, zal Hij terugkeren als Koning. 
 
42 Hoge Priester. 
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43 Jozef was gedurende bijna 20 jaar gescheiden van zijn broers. De Torah noemde hem een nezir omdat hij 
gescheiden was van zijn broers. Yeshua is op dit moment gescheiden van Zijn broers (Israël); daarom heeft Hij 
de status van nezir gestoeld op Zijn scheiding van Zijn broers. 
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