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Tol’dot – ת ֹוְלד ֹ֥ ק תּֽ ָ֖ ִיְצח            lezen: Gen. 25:19 – 28:9, Mal. 1:1 – 2:7 

 

Shabbat shalom Chaveriem, op deze shabbat toldot bishnat (in het jaar) 5779. 

Als ik hier sta dan ben ik dienaar, dienstbaar om jullie connectie met het Woord te versterken en te 

actualiseren. En daarmee ook de connectie met het Levende Woord. In Opb 6:2 zien we Hem op een 

wit paard met een boog, in Psalm 45:6 vinden we de pijlen die vanaf deze boog worden afgeschoten. 

De Parashat haShavua / parshe van deze week is Toldot, dat is Hebreeuws voor “Generaties”.  

 

Waar gaat deze parashah over?  

Het vertelt het verhaal van het conflict tussen Ya’akov en Esav, wat al begon voordat ze geboren 

waren (Genesis 25:19-34). 

Het spreekt ook van Yitzchaq die voordoet alsof Rivkah zijn zuster is, in navolging van zijn vader 

Avraham (Genesis 26). 

Dan is er het verhaal van Ya’akov en Rivkah die Yitzchaq verleiden om Ya’akov te zegenen (Genesis 

27). 

De parashah besluit met Ya’akov die aangeraden wordt om te vluchten naar Paddàn-Aràm om de 

wraak van Esav te ontkomen (Genesis 28:1-9). 

Laten we eerst kijken naar de betekenis van Tol’dot. 

 

Tol’dot 

Wat is de stam van Toldot? 

Stam: ד ל י : baren, voortbrengen, verkrijgen 

ילד -  Jèled: kind, nakomeling, jongen, mv: j’ladiem 

ילדה -  Jaldah: meisje, mv: j’ladot 

ֹוְלֹדת  Toledot: nakomelingen, geschiedenis, geslachtsregister – תּֽ

Ook te vertalen als: ‘voortbrengselen’, wat soms beter past in het verband, o.a. Gen. 2:4  

 Yom hulèdet = geboortedag, Eze. 16:4 – יום הולדת

Molèdet: afkomst. Zie Gen.12:1: umimolad’t’cha: uit uw familiekring. 

Het boek B’reshit is opgebouwd uit 10x Tol’dot 

 

Het getal 10 

Weten jullie nog waar we overal het getal 10 tegenkomen? 

In Gen. 1 lezen we 10x “God zei” of “God sprak”. 

In Genesis komt 10x het woord ‘Toledot’ = voortbrengselen voor.  

Noach is de 10e generatie vanaf Adam 

Abram de 10e na Noach. 

Abraham 10x door God op de proef gesteld; om zijn geloof te versterken. 

Egypte is 10x geslagen. 

Grondwet van Gods Koninkrijk bestaat uit 10 Woorden / Geboden. 

De Jod is de 10e letter van het alef-bet, heeft getalswaarde 10 en is 1e letter v/d Godsnaam. 
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10x Tol’dot 

1. Gen. 2:4  Tol’dot van hemel en aarde 

2. Gen. 5:1  Tol’dot Adam 

3. Gen. 6:9  Tol’dot Noach 

4. Gen. 10:1 + 32 Tol’dot zonen van Noach – de 70 volkeren 

5. Gen. 11:10  Tol’dot Shem 

6. Gen. 11:27  Tol’dot Terach 

7. Gen. 25:12  Tol’dot Yishma’el – 12 zonen. 

8. Gen. 25:19  Tol’dot  Yitschaq 

9. Gen. 36:1  Tol’dot Esaav 

10. Gen. 37:2  Tol’dot Ya’akov 

 

Een verhaal met ingrijpende gevolgen 

Het verhaal van de ‘voortbrengselen’ van Ya’akov loopt tot het eind van het boek Breshit en gaat 

over het hele volk Israel !!! Dus nu geen scheiding meer tussen de kinderen, zoals bij Yishma’el – 

Yitzchaq en tussen Ya’akov en Esav. 

Moeten we niet zeggen dat Toldot Ya’akov de tijd van duizenden jaren beslaat en doorloopt tot in 

onze dagen? In onze Parshe wordt de lijn uitgezet van duizenden jaren strijd tussen Edom en Am-

Yisra’el. Deze strijd is er nu en zal er zijn tot de komst van de Mashiach.  

Lezen Gen. 26:1-5. Voordat er een geschreven Torah bestond had Avraham Avinu de Torah al in zijn 

hart. Hoe zal dat bij Noach geweest zijn? Zouden Gods instructies overgeleverd zijn van generatie op 

generatie? Dat moet wel, omdat er lang voor Noach al verschil bestond tussen de zonen van God en 

de zonen der mensen. En Noach wist het verschil tussen rein en onrein en ook de cyclus van 7 dagen. 

Pas toen Am-Yisra’el een volk was geworden, kregen we de geschreven Torah. 

Lezen Gen. 26:6-11. Ongedachte bescherming voor Yitzchaq, geregeld door Elohim. Zo kan ook voor 

ons in ongedachte momenten Gods bescherming daar zijn, als wij Zijn geboden bewaren. 

Lezen Gen. 26:12-22. De 3 putten zijn een beeld van de 3 Tempels. Bij de 3e Tempel zal er geen twist 

of tegenstand meer zijn, net als bij de 3e put. Dan zijn we in het Vrederijk. 

Lezen Gen. 26:23-33. B’er-Sheva – ‘bron van de zeven’ is hier de naam van de Stad die bij de bron is 

gebouwd. Hier had ook Avraham al een verbond gesloten met Avimelech in Gen. 21:31. Zeven is het 

onbreekbare getal. Een heilig getal om bij te zweren. In het oude Israel vertegenwoordigde het getal 

zeven de goddelijke perfectie. Men beschouwde het als een krachtig, onbreekbaar getal omdat het 

niet gedeeld kon worden door de gewone kleine getallen die men gebruikte om te tellen met een 

hand. Het woord voor zeven in Hebreeuws – sheva -   ב עשֶׁ  – is gelinkt aan ‘sh’vuah - ְשבּוָעה – een eed. 

Als iemand zijn belofte wilde bekrachtigen, gebruikte hij een eed door te zeggen: “laat het goddelijk 

perfecte getal zeven mijn getuige zijn dat ik…”. 

Lezen Gen. 26:34-35. Esav is 40 jaar als hij trouwt, waarom staat dat genoteerd? Zo oud was ook zijn 

vader toen hij Rivka tot vrouw nam, 25:20. Uit het volgende hoofdstuk komt naar voren dat Yitzchaq 

meer van Esav hield dan van Ya’akov. Waarschijnlijk werd hij door Esav misleid, die zich tegenover 
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zijn vader mooier voordeed dan hij was. 

Dit is een trek die we in de geschiedenis van Edom gedurig terug vinden. Uit het geslachtsregister van 

Esav in Gn 36 blijkt dat het in zijn familie een puinhoop was op seksueel gebied. Ya’akov doorzag Esav 

en voelde aan dat de lijn van Gods Verbond niet via hem kon lopen. 

Lezen Gen. 27:8 “Ik u gebied!”- Ani m’tzavah otach! Rivka is heel beslist, ze had immers Gods stem 

gehoord over de 2 volken in haar buik die zich van elkaar zouden afscheiden (25:23). Ya’akov 

gehoorzaamt uit respect voor zijn moeder. 

23 “Doch hij kende hem niet…” Dit moet onder het voorzienig beleid van de Allerhoogste gebeurd 

zijn, zodat het verstand van Yitzchaq als het ware beneveld was en hij geen conclusie kon trekken uit 

de stem die hij hoorde. 

33 “Toen verschrikte Yitschaq met een zeer grote verschrikking – Wayecheràd Yitzchaq charadah 

gdolah ad-m’od”: Het Hebr. betekent ‘een zeer grote vrees en schrik, verenigd met sidderen en 

beven’; dit vinden we ook in Gen. 42:28 en Ex. 19:16 en 18. Duidelijk dat Gods Geest hem met deze 

schrik overvalt opdat Yitzchaq beseffen zal dat de Eerstgeboorte zegen bij Ya’akov hoort. Nu wordt 

hem ineens heel duidelijk hoe de zaken rond Ya’akov en Esav liggen. Soms moeten we wakker 

geschud worden! Dit geldt ook voor onze broeders en zusters m.b.t. het grote vuuroordeel wat aan 

de wederkomst van de Mashiach voorafgaat. Het overblijfsel moet gaan staan in het geloof op Gods 

Verbond en beloften. 

Lezen Gen. 28:1-9. Yitzchaq staat nu helemaal achter zijn zoon Ya’akov. Mooi hoe hij de zegen 

bevestigt en zijn zoon bemoedigt. Hij stuurt hem zelfs naar Paddàn Aràm, het Syrië tussen de twee 

rivieren, om een vrouw te zoeken. 

 

Edom 

Lezen Mal’achi 1:1-3 

Vers 1-3 geven de verbinding aan met de parashah: het kiezen van Ya’akov, cq. Yisra’el in plaats van 

Esav. Esav ‘gehaat’, beter ‘achtergesteld’, d.w.z. hij kreeg een kleinere zegen. 

Malachi leefde in het begin van de 2e Tempelperiode. Honderd jaar eerder was Yerushalayim 

verwoest door Nevuchadnetzar. Echter ook Edom / Idumea is verdreven uit zijn gebied, door de 

Nabateeërs, afstammelingen van Nebayot, de zoon van Yisma’el.  

YHVH wilde dat Zijn volk zou inzien met welke liefde Hij hen weer teruggebracht had in het land. Ze 

waren wel godsdienstig, maar liefde en waardering voor God ontbrak. 

Terwijl Israël teruggekeerd is uit de ballingschap en herbouwd wordt, zal Edom niet herbouwd 

worden, zegt Malachi. 

Dit is vervuld in de tijd van de Makkabeeën. In 129 vC veroverde de 

Hasmoneese koning Johannes Hyrkanus Idumea. Daarbij dwong hij de niet-

Joodse bevolking van Idumea zich te laten besnijden en toe te treden tot het 

Jodendom. Vanaf dat moment bleef Idumea deel van het Hasmoneese rijk 

zolang dit bestond. Edom bestond dus niet meer als onafhankelijke natie. De 

Edomieten hadden en hebben zich echter wel verspreid onder de volken. 

lichtrood: Edom rond 600 v.Chr. 

donkerrood: Idumea. 

In die tijd spreekt men gewoonlijk niet meer van Edom, maar van Idumea. Eén 

van de belangrijkste steden in Idumea was Chevron.  
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Doëg de Edomiet  

Kennen jullie het verhaal van Doëg de Edomiet? 1 Shmu’el 22:18-23 

Rabbijnen: Doëg was een bekeerling tot het Jodendom. Daarom is hij naar de Mishkan gegaan. Deze 

proseliet verraadt Achimelech aan koning Sha’ul. Bovendien gehoorzaamt hij als enige het bevel van 

Sha’ul om de priesters te doden. Door deze politieke moord verspeelt hij volgens rabbijnse traditie 

het recht op het leven in de Olam haBa, de komende wereld. (Mishna Sanhedrin 10:2) 

Het lot van Edomiet Doëg bevat een verborgen boodschap. 

In rabbijnse literatuur is de naam Edom het codewoord voor het Romeinse Rijk. 

Nadat het Christendom staatsgodsdienst is geworden, werd de naam Edom het codewoord voor het 

Christendom. In dat kader verwijst de priestermoord van Doëg naar het bedrieglijk handelen van het 

Christendom, wat onder het mom van dienst aan de God van Israël, Joden heeft vervolgd en 

vermoord. (dr. G.H. Cohen Stuart) 

Profetische boodschappen  

Nu eerst iets anders: profetische boodschappen hebben verschillende lagen: 

a. Geschiedkundig 

b. Geestelijke lessen 

c. Profetie voor de laatste dagen 

Dat is een belangrijk punt in het begrijpen van de profeten van Israel voor onze tijd. 

 

Profetieën over Edom - ֹום  ֱאדּֽ

Met dit in gedachten kunnen we naar de profetieën over Edom - ֹום  . ֱאדּֽ

Jesaja 34: Lezen van 33:21 – 34:8. Jes. 33:21 gaat over het Vrederijk, hoofdstuk 34 over de ondergang 

van Edom. Daarna lezen we in 35:1-8 over het Vrederijk. Dus bij de komst Mashiach zal Edom 

vernietigd worden om ruimte te scheppen voor het Koninkrijk van God. We weten dat Edom als volk 

al lang niet meer bestaat. Dus moet dit slaan op de mensen die naar de geest van Edom handelen. 

Dit vinden we heel duidelijk in de RKK van het Vaticaan. 

Ezechiel 35: Is vervuld, maar b.v. vs 5 past zeer goed in de huidige tijd. En wat is ‘de tijd van de 

uiterste ongerechtigheid’? Slaat dit niet op de shoah maar ook op de anti-Israel houding van Europa?  

Eze 35:14: “Als de hele aarde blij is, zal Ik u tot een verwoesting maken.” 

Jo’el 3:19: staat in de context van Israëls grote Verlossing. Edoms ondergang opent de weg naar 

Israels glorieuze toekomst. 

Amos 9:12: het overblijfsel van Edom, het overblijfsel van Christelijk Europa wat zijn ziel redt door 

bekering tot het hele woord van God. 

Lezen: Ovadyah 15-21: moet vanaf vers 15 nog vervuld worden.  

Let op vs 18: Jakobs huis = 12 stammen, Jozefs huis = 10 stammen voortkomend uit het Christendom 

en Ezau’s huis in deze tijd = Christendom. 

Het volk met de geest van Edom gaat ten onder. 
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Die uit Edom komt 

Jesaja 63:1-6: “…Die uit Edom komt…” Mashiach als Overwinnaar, maar vernietigt eerst het valse 

‘christendom’! 

1. Yeshua keert terug als overwinnaar in de laatste strijd. 

2. Wijnpers: zie Joel 3:12-13 en Opb. 14:17-20 

3. Yeshua gaat als David alleen de strijd aan met de wereldmacht / Goliat. 

4. Zie Jes. 6:2: de dag van de wraak van Elohénoe. 

5. JHWH zelf in de persoon van Yeshua haMashiach. 

6. Joel 3 en Zach. 12:9 en 14:15. 

Jesaja 63:1-6: “…Die uit Edom komt…” als Overwinnaar! 

Maar voordat het zover is, gaat Am-Yisra’el in gebed! Jes. 63:7- 64:12.  

 

2 Kislev 5779 / 10-11-2018 

Fulp van der Velden 

 


