Esau en Nimrod

Waarom zei Esau dat hij ging sterven ?

Genesis 25: 30-32 , Toen zeide Esau tot Jakob: Laat mij toch
slokken van dat rode, dat rode daar, want ik ben moe. Daarom
gaf men hem de naam Edom. Maar Jakob zeide: Verkoop mij
dan eerst uw eerstgeboorterecht. En Esau zeide: Zie, ik ga
toch sterven; waartoe dient mij dan het eerstgeboorterecht?
Een gelijklopend verhaal lezen we in,
Yahashar hoofdstuk 26
Esau was een sluwe en bedrieglijke man, en een bedreven
jager in het veld, en Jakob was een oprecht en wijs man,
wonende in tenten, een schaapherder en lerend de
voorschriften des Heren en de geboden van zijn vader en des
Heren en de geboden van zijn vader en moeder.
Yahashar Hoofdstuk 27

27:1. In die tijd, na de dood van Abraham, ging Esau vaak naar
het veld om er te jagen. 2. Koning Nimrod van Babel, die
dezelfde was als Amrafel, ging ook vaak uit om te jagen in het
veld met zijn machtige mannen, en om met hen te wandelen in
de koelte van de dag. 3. Nimrod observeerde Esau al de
dagen, want afgunst had zich al enige tijd in het hart van
Nimrod tegen Esau gevormd (Vanwege zijn jeugdige kracht).
4. Op zekere dag ging Esau naar het veld om te jagen, en hij
zag Nimrod rondlopen in de wildernis met zijn twee mensen.
7. Nimrod en twee van zijn mannen die bij hem waren kwamen
ter plaatse waar Esau zich bevond. Toen Esau plotseling uit zijn
schuilplaats te voorschijn kwam, zijn zwaard trok en haastig
naar Nimrod rende en zijn hoofd afsloeg. 8. Esau vocht
vertwijfeld met de twee mannen die bij Nimrod waren, maar ook
hen doodde hij met zijn zwaard. 10. Zodra Esau de machtige
mannen van Nimrod van verre zag naderen, vluchtte hij en
ontsnapte daardoor; en Esau nam de kostbare kleding van
Nimrod, die Nimrods vader had vermaakt aan Nimrod en
waarmee Nimrod de overhand had verkregen over het gehele
land, en hij rende weg en verborg die in zijn huis. 11. Esau nam
die kleding mee en rende naar de stad vanwege Nimrods
mannen, en hij kwam vermoeid en uitgeput van het gevecht in
zijn vaders huis, en hij stierf bijna van uitputting toen hij zijn
broeder Jakob naderde en voor hem zat. 12. En hij zei tot zijn
broeder Jakob: Zie ik ga vandaag sterven. Waarom zou ik dan
het eerstgeboorterecht willen hebben? En Jakob handelde
verstandig met Esau in deze zaak, en Esau verkocht zijn
eerstgeboorterecht aan Jakob, want het was aldus
teweeggebracht door de Heer. 13. Esau verkocht ook aan
Jakob Esau’s aandeel in de spelonk in het veld van Makpela,
die Abraham als begraafplaats had gekocht van de kinderen
van Heth, en Jakob kocht dit alles van zijn broeder Esau voor
een bepaalde waarde. 14. Jakob schreef dit alles in een boek,

en hij liet dit tekenen door getuigen, en hij zette er een zegel
op, en het boek bleef in de handen van Jakob.
Een verkorte versie van het verhaal is ook te lezen op
chabad.org.
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/246618/jewish/Ja
cob-and-Esau.htm
Esau doodt Nimrod
Op de dag van Abrahams dood was Esau zoals gewoonlijk op het veld
geweest. Hij was de weg kwijt en probeerde de weg terug te vinden, toen
koning Nimrod arriveerde met twee dienaren. Esau verborg zich achter
een rots, en toen Nimrod onbewaakt werd achtergelaten, doodde hij hem
en vocht hij tegen de twee dienaren die hun meester te hulp schoten.
Esau ontsnapte met de kleren van koning Nimrod. Dit waren Adams
kledingstukken die later eigendom werden van Noach; Noachs zoon
Cham, die de grootvader van Nimrod was, was vervolgens hun eigenaar
geworden en uiteindelijk had Nimrod ze verworven. Deze goddelijke
kleding had van Nimrod een machtige en bekwame jager en een
machtige heerser over alle andere koningen gemaakt. Nu was Esau in
het bezit gekomen van het meest waardevolle en gekoesterde bezit dat
een jager maar kan wensen.
Shalom

