Toldot (  | תולדותFamiliegeschiedenis)
Tora: Genesis 25:19-28: 9
Haftarah: Maleachi 1:1-2:7
Evangelie: Mattheüs 10:21-38
De Hielen van de Messias

De naam Ya'akov (Jacob,  ) יעקבklinkt 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 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.
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