
Parashat Vayera 

He appeared — וירא 
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Parashat Toldot 

Generasies — תולדות 

 
Generasies (Gen 25:19 – 28:9) 

 

 

Tot en met Jakob kry ons die geskiedenis van die Vaders. 

Vanaf die twaalf stamme tot en met Jesus Christus is dit die geskiedenis van die Seuns. 

Na Christus is dit die gebeure van die Kerk/Nasies en Israel. 
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Abraham is die voorvader wat in Islam, Christendom en Judiasm erken word. Hierdie merkwaardige 

man van God YHWH wat sy geboorteland en vaderhuis moes verlaat om ‘n pad van belofte vir sy 

nageslag te kan begin en vir homself. 

Abraham word nie as ‘n super held voorgehou nie, inteendeel hy word met al sy foute beskryf en dit 

moet vir ons ‘n positiewe aansporing wees dat God gebruik wie Hy wil, wanneer Hy wil en soos Hy wil. 

Van ons word verwag geloof en gehoorsaamheid en verder doen Hy die res. Abraham se foute het 

hom en sy nageslag nie weerhou van die belofte van God nie, alhoewel hul, die Israeliete baie keer 

betaal het vir hul foute, maar tog het hul die beloofte land beerwe.  

Hierdie patriach het ‘n pad gestap van vrees, maar tog ook heldemoed, kleingelowigheid, twyfel, maar 

tog ook van geloof wat tot sy geregtigheid gereken was. Dit was ‘n man wat gelag het oor die Woord 

van God rakende die geboorte van Isak, maar tog is dit ‘n groot man in ons oë. Wat verhinder jou om 

aan God gehoorsaam te wees en Hom te volg? 

Dan kom ons na Isak. Daar word min geskryf oor Isak en hy doen sowaar dieselfde as sy pa. Hy lieg 

oor sy vrou. Dit wil ook voorkom asof hy ‘n passiewe figuur was, maar YHWH is gestand in Sy belofte 

teenoor Abraham en Isak is uiters geseend. In Genesis 26:12 lees ons van hoe God hom honderd 

voudig geseen het. Hier word ‘n idioom gebruik. Wanneer jy 50voudig geseend was, was dit beskou as 

‘n goeie jaar. Wanneer jy 70voudig geseend was, was dit ‘n buitengewone jaar en hondervoudig soos 

hier genoem was beskou as ‘n bo-natuurlike goeie seen, soos van God self af. Ons lees ook in die 

Hernude Verbond (Nuwe Testament) van die talente en ook van die 100/60 voudige seen. Hoe meer 

ons geseen word deur God, hoe meer gaan Hy wel verantwoordelikheid van ons vereis. Isak was 

uitermate geseend en dit as gevolg van die verbond. Ek en jy staan ook in ‘n verbond met God, kan jy 

vandag glo dat jy geseend is? Isak se foute was een van die dinge dat alhoewel hy die profesie geken 

het rakende die seuns, die ouer gaan die jonger dien, het hy nog steeds kans gesien om die ouer een 

bo die jonger een te seen. Let wel, dat kos sy swak punt was hier en was hy letterlik gely deur die 

vleeslike as deur die geestelike en het hy amper ‘n baie groot fout begaan. 

Jakob, o Jakob, ‘n man wat met God geworstel het, oorleef het, sy pa bedrieg het, sy broer bedrieg 

het, maar alles het teruggekom na hom toe. Hy was bedrieg met sy vroue. Jy sien, jy kan nie saai en 

dink jy gaan nie maai nie, al is jy seun/dogter van verbond. God laat Hom nie bespot nie, net wat die 

mens saai, dit sal hy maai en dit geld vir ieder en elk wat leef, geleef het en nog gaan leef. Dit is ‘n wet 

vir elke mens op aarde. In Jakob se seen word oor hom uitgespreek dat sy broers voor hom sal buig, 

maar hy het voor Esau gebuig. Dit sê baie. Selfs die seen van die vader Isak, het hy nie in volheid 

uitgeleef nie, want hy het gemaai wat hy gesaai het. Dit moet vir ons vandag sê dat ons leef onder die 

belofte van die bloedverbond, maar jy maai nog steeds wat jy saai, al het jy al die beloftes. Daarom 

moet elkeen let op hoe hy leef. Doen aan ‘n ander wat jy aan jouself gedoen wil hê en andersom.  

Dit is dan ook nie eienaardig dat die ouer die jonger dien nie. Dit was die gebruik in daardie tyd en 

volgens skrif, behoort elke seun wat die moederskoot open aan die Here. Die ouer een, of 

eersgeborene dan, is geseen met ‘n dubbele seen. Wanneer ons egter gaan kyk hoe YHWH werk, 

sien ons dat vanaf Adam se tyd Hy nie noodwendig die ouer een gekies het nie. Die lyn van die 

Messiah, kom nie deur al die eersgeborenes nie en dit leer ons weer dat God kies wie Hy wil en Hy 

kyk na die harts gesindheid van die mens. Hy weet immers wat is in die hart van die mens. Hy toets 

die niere. Hy ken elke gedagte. Hy ken die intensies van die mens en niemand kan Hom bedrieg nie. 
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Dus, titels, geleerdheid, mooi voorkoms, goeie spraak, charisma, stand in die lewe, maak nie dat ‘n 

mens aanvaarbaar is by God nie, Hy kyk na die hart.  

Daarom, jy o mens wat jouself so niks maak, so min dink van jouself, met jou min geleerdheid en al, is 

dalk die persoon wat God juis soek om vir hom te werk want JY weet van wie jy dit gekry het en dit is 

nie uit jouself nie. Dus kan al die eer terug gaan na God toe. Prys Sy Naam. HalleluYah! 

Shalom vir u 

Venessa Holtzhausen 

www.vhministry.net 
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