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Is this last generation before the coming of the 
Messiah? When things seem darkest, we should listen 
for the footsteps of Messiah. 
 
THIS WEEK'S TORAH PORTION: 
 Toldot (תולדות | Family history)  
 Torah: Genesis 25:19-28:9  
 Haftarah: Malachi 1:1-2:7  
 Gospel: Matthew 10:21-38  
 

The Heels of Messiah 
The name Ya’akov (Jacob, יעקב) sounds like the 
Hebrew word for “heel (akev, עקב).” That’s the 
wordplay behind the verse that says, “Afterward his 
brother came forth with his hand holding on to Esau’s 
heel, so his name was called Jacob” (Genesis 25:26). 
From a Messianic perspective, the name also hints 
back to the warning in Genesis 3:15 where the LORD 
said that the seed of the serpent will bruise the “heel” 
of the seed of the woman. The “seed of the woman” 
can be understood as a prophetic title for the Messiah. 
The Bible mentions the “heels of Messiah” in the 
Psalms: 
 
Your enemies have reproached, O LORD, they have 
reproached the heels of Your Messiah. (Psalm 
89:52[51]) 
 
The rabbis understood these references to “the 
heels of the Messiah” symbolically to indicate the 
final generation that will see the coming of the 
Messiah. Rabbinic sources refer to the generation of 
the final redemption as the “heels of Messiah (Ikveta 
deMeshicha, עקבתא דמשיחא)," or to translate it 
another way, “the footsteps of Messiah.” When 
things seem darkest, we should listen for the 
footsteps of Messiah. 
The Mishnah predicts what it will it be like in the 
generation of “the footsteps of Messiah.” 
 
With the footsteps of Messiah, impertinence 
increases and famine increases. The vine gives 
its fruit and wine is expensive. The government 
turns to heresy and there is no reproof. The 
house of assembly will be for prostitutes, and 
Galilee will be laid waste and the [Golan] made 
desolate. The border inhabitants will go from 
town to town, receiving no hospitality, and no 
one will take pity on them. The wisdom of the 
scribes will sour, and those who fear sin will be 
rejected. Truth will be sealed away, children will 
shame elders, and elders will rise before 
children, as it says [in Micah 7:6], “For son 
treats father contemptuously, daughter rises up 
against her mother, daughter-in-law against her 

Is dit de laatste generatie voor de komst van de Messias? 
Als het het donkerst lijkt, moeten we luisteren voor de 
voetstappen van de Messias. 
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De Hielen van de Messias 
De naam Ya'akov (Jacob, יעקב) klinkt als het Hebreeuwse 
woord voor "hiel (akev, עקב).". Dat is het woordspelletje 
achter het vers dat zegt: "Daarna kwam zijn broer naar 
voren met zijn hand vasthoudend aan de hiel van Ezau, 
en daarom werd zijn naam Jakob genoemd" (Genesis 
25:26). Vanuit een Messiaans perspectief verwijst de 
naam ook naar de waarschuwing in Genesis 3:15 waar de 
HEER zei dat het zaad van de slang de "hiel" van het 
zaad van de vrouw zal kneuzen. Het "zaad van de vrouw" 
kan worden begrepen als een profetische titel voor de 
Messias. De Bijbel vermeldt de "hielen van de Messias" in 
de Psalmen: 
 
Uw vijanden hebben de hielen van uw Messias verwijten 
gemaakt, o HEER, zij hebben de hielen van uw Messias 
verweten. (Psalm 89:52[51]). 
 
De rabbijnen begrepen deze verwijzingen naar "de hielen 
van de Messias" als een symbolische aanduiding voor de 
laatste generatie die de komst van de Messias zal zien. 
Rabbijnse bronnen verwijzen naar de generatie van de 
uiteindelijke verlossing als de "hielen van de Messias" 
(ikveta deMeshicha, עקבתא דמשיחא), of om het op een 
andere manier te vertalen, "de voetstappen van de 
Messias". Wanneer de dingen het donkerst lijken, moeten 
we luisteren voor de voetstappen van de Messias. 
De Mishnah voorspelt hoe het in de generatie van "de 
voetstappen van de Messias" zal zijn.  
 
Met de voetstappen van de Messias neemt de 
onbeschaamdheid toe en neemt de hongersnood toe. De 
wijnstok geeft zijn vruchten en de wijn is duur. De regering 
wendt zich tot ketterij en er is geen verwijt. Het huis van 
samenkomst zal voor prostituees zijn, en Galilea zal 
worden verwoest en de [Golan] zal desolaat worden 
gemaakt. De grensbewoners zullen van stad tot stad gaan 
en geen enkele gastvrijheid ontvangen en niemand zal 
medelijden met hen hebben. De wijsheid der 
schriftgeleerden zal zuur zijn, en zij die vrezen voor de 
zonde zullen verworpen worden. De waarheid zal worden 
verzegeld, de kinderen zullen de ouderlingen te schande 
maken en de ouderlingen zullen opstaan voor de 
kinderen, zoals het staat [in Micha 7:6]: "Want de zoon 
behandelt de vader met minachting, de dochter staat op 
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mother-in-law; a man’s enemies are the men of 
his own household.” The face of the [last] 
generation will be like the face of a dog. A son 
will not feel any shame before his father. Upon 
whom shall we depend? Upon our Father in 
heaven. (m.Sotah 9:15) 
 
Yeshua predicts a time of calamity before the 
coming of the Son of Man when "the love of most 
will grow cold" and "a man's enemies will be the 
members his household" (Matthew 10:30). This was 
the case with Jacob and Esau. Jacob’s life, his 
struggle with Esau, and his many travails allude to 
the difficult days of trial and tribulation that will come 
upon the world and upon the people of Israel before 
the coming of Messiah. Even the meaning of Jacob's 
name hints toward that interpretation. The prophet 
Jeremiah spoke of the coming judgment on his 
people as the time of Jacob’s trouble: “Alas! for that 
day is great, there is none like it; and it is the time of 
Jacob's distress, but he will be saved from it” 
(Jeremiah 30:7). Although the seed of the serpent 
may bruise the heel of Messiah, the Messiah will 
crush the serpents head beneath his heel. 

tegen haar moeder, de schoondochter tegen de moeder, 
de vijand van de man zijn de mannen van zijn eigen 
huisgezin". Het gezicht van de [laatste] generatie zal zijn 
als het gezicht van een hond. Een zoon zal zich niet 
schamen voor zijn vader. Van wie zullen we afhankelijk 
zijn? Van onze Vader in de hemel. (M.Sotah 9:15) 
 
Yeshua voorspelt een tijd van rampspoed voor de komst 
van de Zoon des mensen, waarin "de liefde van de 
meesten koud zal worden" en "de vijanden van een mens 
de leden van zijn gezin zullen zijn" (Matteüs 10:30). Dit 
was het geval met Jakob en Ezau. Jakob's leven, zijn strijd 
met Ezau en zijn vele beproevingen verwijzen naar de 
moeilijke dagen van beproevingen en beproevingen die 
over de wereld en het volk Israël vóór de komst van de 
Messias zullen komen. Zelfs de betekenis van Jakob's 
naam verwijst naar die interpretatie. De profeet Jeremia 
sprak over het komende oordeel over zijn volk als de tijd 
van Jakob's moeilijkheden: "Helaas is die dag groot, want 
er is geen dag zoals deze, en het is de tijd van Jakob's 
benauwdheid, maar hij zal daaruit gered worden" (Jeremia 
30:7). Hoewel het zaad van de slang de hiel van de 
Messias kan beschadigen, zal de Messias de kop van de 
slang onder zijn hiel verpletteren. 

 


