
• Vayechi              Gen 47:28 - 50:26



Vragen…..

• Wat zijn 2 (3) belangrijke Bijbelse principes/hulpmiddelen om inzicht te verkrijgen? 

•       - Gods Ruach vragen en de Bijbel lezen 

•       - Chiastische structuren  (Lech Lecha) 

•       - Thematische connecties (Wayera)  

• Wat is het teken van de Messias? (Wayera)  

• Waar kunnen we de Messias vinden in de Genesis?



Samenvatting:  
 ּבְסֵפֶר ּבְֵראׁשִית

• God schept de aarde en deze is zeer goed 

• Adam en Eva wandelen met God en krijgen een minimum aan geboden  

• Ze gehoorzamen niet en worden verbannen uit Eden, Kaïn pleegt de eerste moord 

• God is geduldig maar het gaat bergafwaarts met de mens  

• Noah is gehoorzaam en bouwt de ark, hij en zijn gezin overleven de vloed  

• Ongehoorzaamheid ligt ten grondslag aan de bouw van de toren van Babel 

• God verward de taal zodat men zich wel moet verspreiden



Samenvatting:  
 ּבְסֵפֶר ּבְֵראׁשִית

• God roept Abram en zegt dat in hem alle geslachten van de aarde gezegend worden 

• Abram heeft geloof, wint de strijd & Lot, Melchizedek brengt brood en wijn 

• Abraham wordt nageslacht beloofd en het besnijdenis Verbond wordt ingesteld 

• Abraham & Izaak doorstaan de ultieme “gehoorzaamheidtest” aan God 

• De knecht vind een bruid voor Isaac, hij en Ismaël begraven Abraham bij Sarah 

• Rivka wordt na vurig gebed zwanger twee volken in haar buik



Samenvatting:  
 ּבְסֵפֶר ּבְֵראׁשִית

• Ezau verkoopt zijn eerstgeboorterecht , Jacob ontvangt eerstgeboren-zegen  

• Jacob wordt verliefd op Rachel en trouwt met haar zus en dan haar 

• Jacob en de vier stammoeders brengen de twaalf stammen voort 

• Josef wordt verkocht als slaaf en uiteindelijk onderkoning van Egypte 

• Hongersnood zorgt ervoor dat Jacob en zijn gezin in Egypte terechtkomen  
 

• Gehoorzaamheid is goed  
Ongehoorzaamheid is niet goed  
Geloof uit zich in gehoorzaamheid  
De gekozen lijn is niet perfect maar leert bij door fouten (en de gevolgen daarvan)  

• Weinig richtlijnen/geboden leiden niet tot meer gehoorzaamheid & God geeft niet op! 



Samenvatting Vayechi Gen 47:28 - 50:26

• Voordat Jacob sterft laat hij Josef beloven hem in Kanaän te begraven 

• Jacob zegent Efraïm en Manasse de twee zonen van Josef 

• Jacob zegent daarna al zijn kinderen 

• Jacob wordt na zijn dood onder begeleiding van een grote menigte begraven  

• Josef’s broers denken dat hij nu wel wraak neemt, Josef stelt ze gerust 

• Josef laat de zonen van Israël zweren dat zodra hun vertrekken ze zijn beenderen 
meenemen. 



Gen 49:10 Wat betekend “Shilo komt” ? 
• Gods verschijningen (al gebeurd) 
• Verwekking Messias (al gebeurd) 
• Volwassen worden Messias (al gebeurd) 
• Gedoopt worden Messias (al gebeurd) 
• Offerdood gestorven zijn van de Messias (al gebeurd) 
• Herzenen zijn van de Messias (al gebeurd) 
• Hemelvaart van de Messias (al gebeurd) 
• Zijn Ruach gezonden hebben (al gebeurd) 
• Zijn bruid halen (toekomst) 
• De wereld oordelen (toekomst) 
• Regeren in het Millenium (toekomst) 
• Overgeven van het Koninkrijk aan de Vader (toekomst)  

• Hij komt en gaat (om later terug te komen) >> al gebeurd 
• Hij komt EN blijft om te regeren                   >> toekomst  

•   Shilo komt = (5+30+10+300 = 345) + (1+2+10 =13) >> 345+13 = 358 = יָבֹא ׂשֶילה
  Messias    =                                                           8+10+300+40  = 358 =       מָשִׁיחַ
 
 



Vragen bij parasha Vayechi 

• Hoe kan het dat Reuben meedeelt in de zegeningen ( Gen 49:4 )

• Zonen van Josef worden geadopteerd door Jacob ( Gen 48:5 )  

• Betekend dit dat er voor hun dan andere regels (zullen) gelden…..? 



Wie zijn de twaalf stammen?

•  
 
 

Opeb 7 Deu 27:12 Gen 49 Num 1 Num 2 Deu 33
Reuben x x x x x x
Simeon x x x x x —

Levi x x x — — x
Judah x x x x x x

Issaschar x x x x x x
Zebulon x x x x x x

Josef x x x — — x
Manasse x — — x x /
Ephraïm — — — x x /
Benjamin x x x x x x

Dan — x x x x x
Naftali x x x x x x

Gad x x x x x x
Aser x x x x x x

12 12 12 12 12 11-13



Terugkeer naar beloofde land
• Neh 1:8-10 Denk toch aan het woord dat U Uw dienaar Mozes geboden hebt: Als  

u ontrouw bent, zal Ik u overal onder de volken verspreiden. Maar als u zich tot Mij 
bekeert en Mijn geboden in acht neemt en die houdt – al bevonden uw verdrevenen 
zich aan het einde van de hemel, vandaar zal Ik hen bijeenbrengen en hen brengen 
naar de plaats die Ik gekozen heb om daar Mijn Naam te laten wonen. Zij zijn toch 
Uw dienaren en Uw volk, dat U verlost hebt door Uw grote kracht en Uw sterke hand.  

• Jes 11:11-12 En het zal te dien dage geschieden, dat de HEERE wederom zijn hand 
opheffen zal om los te kopen de rest van zijn volk, die overblijft in Assur, Egypte, 
Patros, Ethiopië, Elam, Sinear, Hamat en in de kustlanden der zee. En Hij zal een banier 
opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël verzamelen en de 
verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde.

• Jer 16:14-15 Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat er niet meer 
gezegd zal worden: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land Egypte 
geleid heeft, maar: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land in het 
noorden en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen 
terugbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb.  



Wie wat is Israël

• 1) Jacob                                                    (Gen 32:28 ; 49:2)
• 2) 12 Stammen/zonen Jacob                   (Ex 1:7,12 ; 31:33)
• 3) 12 Stammen+menigte vreemdelingen               (Ex 12:38) 
• 4) Land Kanaän                         (Gen 49:7 Eze 13:9 , 20:40)  

• 5) Noordelijke Koninkrijk/10 stammen* 

• * Huis van Israël      (Jer 3:18 ; 11:10,17 ; 31:31 Zach 8:13)
• * Huis van Jozef                                   (Amo 5:6 Zach 10:6) 
• * Efraïm            (Jes 7:8 ; Jer 7:15 ; 31:18,20 ; Hos 6:4,10) 
• * Verloren Schapen   (Jer 50:6 ; Mat 10:6 ; 15:24 ; Jac 1:1)



• Gods Torah is alleen voor Israël 

• Aantal zandkorrels/sterren (10*22)  (hoog/laag)              100.000.000.000.000.000.000.000 

• 300 jaar 2*10                             =                                                                                     1024
• 1500 jaar 2*50                          .=                                                        1.125.899.906.842.624
• 2000 jaar Yeshua's tijd 2*66.     =                                               73.786.976.294.838.206.464  

• 2750 jaar Verstrooide N. Koninkrijk  2*93 =            9.903.520.314.283.042.199.192.993.792  

• 3500 jaar Berg Sinaï 2*116.      =            83.076.749.736.557.242.056.487.941.267.521.536 

• 3900 jaar Abraham 2*130 .           =1.361.129.467.683.753.853.853.498.429.727.072.845.824 

• Er stonden naar schatting zo'n 3.000.000 Israëlieten aan de voet v/d berg wat de Torah 
moesten leren aan hun nakomelingen… 

• Deu 4:9-10 ; 6:1-7 ; 11:18-19 ; 29:14-15, 29 
>> doe de geboden van Yahweh, u en uw kleinkinderen, prent ze hun in. 

• Zeggen dat jouw voorouder daar niet bij stond is een ongefundeerde bewering:  
Dat WEET NIEMAND, of BETER GEZEGD dat KAN niemand weten….



• Verrassende conclusie  
 

• 1 Torah voor iedereen en dat is nu net wat je op veel plaatsen in Zijn Woord leest 
(bv. Ex 12:48-49 ; Lev 18:5 ; Num 15:15-16 ; Pre 12:13 ; Jes 56:3) 

• Mat 5:17-19  

• Mat 23:2-3  

• Mat 28:19  

• Efe 2:12 zegt duidelijk dat wij die voorheen niet God kenden AFGESLOTEN WAREN 
van het BURGERSCHAP VAN ISRAËL....en in 2:19 zijn we NU door Yeshua's 
MEDEBURGERS  

• God heeft één volk heeft dat uit velen bestaat Gen 12:2 en op dit moment is 
opgedeeld in twee huizen, het huis van Judah waarvan God NOOIT gescheiden is 
Hos 1:7 en het huis van Israël waarvan Hij wel gescheiden is Hos 1:6,8 en die zijn 
nu niet meer Zijn volk en daarmee dus feitelijk heidenen….. 

• Die laatste groep zijn de verloren schapen waarnaar Yeshua op zoek is (Mat 15:24)



Profetie van toen voor nu

• Israël zal worden uitgestrooid  
 
Deu 30:1 Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de 
vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer 
ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de HEERE, uw God, 
u verdreven heeft.  

• Israël zal weer terugkeren naar Gods Torah  
 
Deu 30:2 En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn 
stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met 
heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied.



• Yahweh zal Israël weer gaan verzamelen  
 
Deu 30:3-4 Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw 
gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer 
bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u 
verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van 
de hemel, toch zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en 
u vandaar weghalen.  

• God zal Israël weer terugbrengen naar het land  
 
Deu 30:5 En de HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat 
uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en 
Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen.

Profetie voor nu



• Yahweh zal het hart van Israël besnijden;  
 
Deu 30:6 De HEERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht 
besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel 
uw ziel, zodat u leven zult.  

• Tweede getuige: Israël zal terugkeren naar Gods Torah;  
 
Deu 30:8 En ú zult zich bekeren, de stem van de HEERE gehoorzaam zijn en al 
Zijn geboden, die ik u heden gebied, houden. 

• Voorwaarde voor het verblijden van Yahweh; 
 
Deu 30:9-10 Want de HEERE zal Zich weer ten goede over u verblijden, zoals 
Hij Zich over uw vaderen verblijd heeft, wanneer u de stem van de HEERE, uw 
God, gehoorzaam bent door Zijn geboden en Zijn verordeningen, die in dit 
wetboek geschreven zijn, in acht te nemen; wanneer u zich bekeert tot de 
HEERE, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel.

Profetie voor nu



Waarom zien nu net wij Torah?
• Psa 78:5 Want Hij heeft een getuigenis ingesteld in Jakob, een 

Torah vastgesteld in Israël; die heeft Hij onze vaderen 
geboden om ze hun kinderen bekend te maken,  

• 6 opdat de volgende generatie ze zal kennen, de kinderen die 
geboren zullen worden, en zij opstaan en ze weer aan hun 
kinderen vertellen;  

• 7 zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet 
vergeten, maar Zijn geboden in acht nemen,  

• 8 en niet worden als hun vaderen: een opstandige en 
ongehoorzame generatie, een generatie die zijn hart niet 
richtte op God en van wie de geest niet trouw was aan God.



Waarom zien nu net wij Torah?
• Psa 102:14 Ú zult opstaan, U zult Zich ontfermen over Sion, 

want de tijd om haar genadig te zijn, want de vastgestelde tijd 
 is gekomen. 

• 102:19 Dit wordt beschreven voor de volgende generatie.  
Het volk dat geschapen wordt, zal de HEERE loven. 

• Volgende = ַאֲחרֹון  
• Acharon = laatste, ultieme, volgende, daarna 

• Wat zijn dus o.a. tekenen va de laatste dagen/generatie? 

• Terugkeer naar het land  
• Terugkeer naar Torah bij Israël / Zijn “verloren schapen”  
 



Conclusie
• Als we niet inzien dat wij Israel zijn dan:  

• zien we niet in dat we de geboden weer ter harte moeten 
nemen en dus:  

• zullen we niet gaan bekijken hoe we dat het beste kunnen 
doen (vervullen) wat betekend:  

• dat de komst van de Messias nog langer op zich zal laten 
wachten….  
 

• Gods hele reddingsplan wacht op dit moment op ons!!!  
 



• 1897 1e Zionistisch congress Basel  

• 1917 Balfour declaratie,  
         Bevrijding Jeruzalem  

• 1947 VN Resolutie 181 stichting Israel  

• 1967 Herovering Judea& Samaria 

• 2017 …..?  
 


