De tweeling als type van
de tweevoudige komst van

Christus
1e Om te sterven voor onze zonden
2e Als Heer over de wereld
C. Noorlander

Esau en Jakob
Genesis 25:
23 En de HERE zei tot haar: Twee volken zijn in uw schoot, en twee natiën
zullen zich scheiden uit uw lichaam; de ene natie zal sterker zijn dan de
andere, en de oudste zal de jongste dienen.
24 Toen nu haar dagen vervuld waren, dat zij baren zou, waren er dan
ook tweelingen in haar schoot.
25 En de eerste kwam te voorschijn, rossig, geheel als een haren mantel;
en men gaf hem de naam Esau.
26 En daarna kwam zijn broeder te voorschijn, wiens hand Esaus hiel
vasthield; en hem noemde men Jakob.

Esau en Jakob
De oudste zal de jongste dienen ( = עבדdienen)

Typologische vervulling:
Christus is de knecht des HEREN:
( = עבדknecht)
Jesaja 42:1, 49:5, 50:10, 52:13, 53:11
Matteüs 20:28
Markus 10:45
Want ook de Zoon des mensen is niet
gekomen om Zich te laten dienen,
maar om te dienen en zijn leven te
geven als losprijs voor velen.

Esau en Jakob
De oudste zal de jongste dienen ( = עבדdienen)

Letterlijke vervulling:
Koning David onderwerpt Edom:
En hij legde in Edom bezettingen; in
geheel Edom legde hij bezettingen,
zodat alle Edomieten onderdanen
werden van David (2 Sam 8:14).

Esau en Jakob
De oudste zal de jongste dienen (de jongste is dus Heer)

Typologische vervulling:
Christus is Heer over de aarde bij zijn 2e komst (Psalm 2:8)
Sterke God, Vredevorst (Jesaja 9:5)
Hij zal Koning der wereld zijn (Daniël 7:13-14)
Hij zal ten hoogste verheven zijn (Jesaja 52:13)
Heer der Heren en Koning der Koningen (Openbaring 17:4, 19:6)

Esau en Jakob
rossig, geheel als een haren mantel

([ עשוEsav] = behaard)

Typologische vervulling: )[ אדםedom] = rood)
Rood is een beeld van zonde (Jesaja 1:18):
al waren uw zonden … rood als karmozijn,
zij zullen worden als witte wol.

Esau en Jakob
rossig, geheel als een haren mantel

(Esau = behaard)

Typologische vervulling: )[ אדםedom] = rood)
Rood is een beeld van zonde (Jesaja 1:18)
Christus is gestraft om onze zonden (Jesaja 53:5-6)
Christus stierf voor onze zonden (1 Kor 15:3)
Christus is tot zonde gemaakt (2 Kor 5:21):
Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor
ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden
gerechtigheid van God in Hem.

Esau en Jakob
En daarna kwam zijn broer te voorschijn, wiens hand Esaus hiel vasthield;
daarom noemde men hem Jakob.
Zo is Jakob dus aan zijn naam gekomen:
hand
hiel
Jakob

=
[ ידjad]
= [ עקבakeb]
= [ יעקבja’akob] = hand-hiel

De Hebreeuwse letter [ יjod] is het symbool van de hand
Vaak wordt Jakobs naam verward met bedriegen,
maar dat is niet terecht, ook al zijn de letters identiek:
Bedriegen
= [ עקבekeb] (maar 2 x in de Bijbel)
Bedriegen
= [ כחשkachsj] (21 x in de Bijbel)

Esau en Jakob
En daarna kwam zijn broer te voorschijn, wiens hand Esaus hiel vasthield;
daarom noemde men hem Jakob.
Typologie:
Van Christus is voorspeld dat Hij bij zijn eerste
komst aan de hiel gewond zou raken (Gen. 3:15)
En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw,
en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop
vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.

U = slang = satan
haar zaad = Christus

Esau en Jakob
En daarna kwam zijn broer te voorschijn, wiens hand Esaus hiel vasthield;
daarom noemde men hem Jakob.
Typologie:
Van Christus is voorspeld dat Hij bij zijn eerste
komst aan de hiel gewond zou raken (Gen 3:15)
Dit is vervuld toen Christus aan het kruis werd
gespijkerd:
… die mijn handen en voeten doorboren (Ps 22:16).
Hij is om onze overtredingen verwond (Jesaja 53:5).
En zij kruisigden Hem … (Markus 15:24)

Esau en Jakob
Genesis 25:
29 ¶ Eens had Jakob een gerecht gekookt, en Esau kwam vermoeid van
het veld.
30 Toen zei Esau tot Jakob: Laat mij toch slokken van dat rode, dat rode
daar, want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam Edom.
31 Maar Jakob zei: Verkoop mij dan eerst uw eerstgeboorterecht.
32 En Esau zei: Zie, ik ga toch sterven; waartoe dient mij dan het
eerstgeboorterecht?
33 Daarop zei Jakob: Zweer mij eerst. En hij zwoer hem. Zo verkocht hij
aan Jakob zijn eerstgeboorterecht.

Esau en Jakob
Toen zei Esau tot Jakob: Laat mij toch slokken van dat rode, dat rode daar,
want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam Edom.
Typologische vervulling: )[ אדםedom] = rood)
Rood is een beeld van zonde (Jesaja 1:18)
Christus is gestraft om onze zonden (Jesaja 53:5-6)
Christus stierf voor onze zonden (1 Kor 15:3)
Christus is tot zonde gemaakt (2 Kor 5:21)

Esau en Jakob
En Esau zei: Zie, ik ga toch sterven

Typologische vervulling:
Christus zou sterven bij zijn 1e komst:

bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen
onrecht gedaan (Jesaja 53:9).
En na de 62weken zal een Gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is (Daniël 9:26).
Christus is gestorven voor onze zonden, naar de
Schriften (1 Korinte 15:3).

Esau en Jakob
En Esau zei: Zie, ik ga toch sterven; waartoe dient mij dan het
eerstgeboorterecht?
Typologische vervulling:
Christus zou sterven bij zijn 1e komst en zo zijn
eerstgeboorterecht verliezen (Markus 12:6-9):
Toen had hij nog één over, zijn geliefde zoon. En
ten laatste zond hij deze tot hen, zeggende: Mijn
zoon zullen zij ontzien. Maar die pachters zeiden
tot elkander: Dit is de erfgenaam; komt, laten wij
hem doden en de erfenis zal aan ons komen.
En zij grepen en doodden hem en wierpen hem
buiten de wijngaard. Wat zal de heer van de
wijngaard doen? Hij zal komen en de pachters
ombrengen en de wijngaard aan anderen geven.

Esau en Jakob
Zo verkocht hij aan Jakob zijn eerstgeboorterecht

Typologische vervulling:
Christus herkreeg het eerstgeboorterecht na zijn opstanding (Psalm 2:7-8):
Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt. Vraag Mij en Ik zal volken geven
tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit.
Christus is gesteld tot erfgenaam van alle dingen (Hebreeën 1:2)
Christus is de eerstgeborene der doden (Kol 1:18, Openb 1:5)
Christus is de eerstgeborene onder vele broeders (Romeinen 8:29)
Christus is de eerstgeborene der ganse schepping (Kol 1:15)
zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben … zij zullen over
hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene (Zach 12:10).

Esau en Jakob
Er is nog een bijzondere uitspraak over deze tweeling in de Tenach (OT):
Toch heb Ik Jakob liefgehad, maar Esau heb Ik gehaat; Ik heb zijn bergen
tot een woestenij gemaakt en zijn erfdeel aan de jakhalzen der woestijn
prijsgegeven (Maleachi 1:3).
En geciteerd in het NT:

gelijk geschreven staat: Jakob heb Ik liefgehad, maar Esau heb Ik gehaat
(Romeinen 9:13).

Esau en Jakob
Jakob heb Ik liefgehad, maar Esau heb Ik gehaat

God heeft Christus lief:
toen was ik een troetelkind bij Hem (Spreuken 8:30)
Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb
(Matteüs 3:17)
Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad
(Johannes 15:9)
tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee Hij ons
begenadigd heeft in de Geliefde (Efeze 1:6)
Maar Christus is aan het kruis tot zonde gemaakt (2 Kor 5:21)
En God haat de zonde:
Ik haat onrechtmatige roof (Jesaja 61:8)
Ik haat de echtscheiding (Maleachi 2:16)

Geslachtsregister van Jezus
Christus, zoon van David, zoon van Abraham.
2 Abraham verwekte Isaäk, Isaäk verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda
en zijn broeders,
3 Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron,
Chesron verwekte Aram,
4 Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson
verwekte Salmon,
5 Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed
verwekte Isaï,
6 Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw
van Uria,
…
16 Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus geboren is, die
Christus genoemd wordt (Matteüs 1).

Zerach en Peres
Genesis 38:
27 Toen het nu de tijd was, dat zij baren zou, was er een tweeling
in haar schoot.
28 En toen zij baarde, stak er een zijn hand uit, en de vroedvrouw
nam die, bond om zijn hand een scharlaken draad en zei: Deze is
het eerst gekomen.
29 En toen hij zijn hand weer introk, daar kwam zijn broer, en zij
zei: Hoe krachtig zijt gij doorgebroken, en zij gaf hem de naam
Peres.
30 En daarna kwam zijn broer aan wiens hand de scharlaken draad
was, en men noemde hem Zerach.

Zerach en Peres
aan wiens hand de scharlaken draad was

Typologische vervulling:
)[ זרחzerach] = opgaan, morgenrood)
Scharlaken is een beeld van zonde (Jesaja 1:18):
al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen
wit worden als sneeuw …

Zerach en Peres
aan wiens hand de scharlaken draad was

Typologische vervulling:
)[ זרחzerach] = opgaan, morgenrood)
Scharlaken is een beeld van zonde (Jesaja 1:18)
Christus is gestraft om onze zonden (Jesaja 53:5-6)
Christus stierf voor onze zonden (1 Kor 15:3)

Christus is tot zonde gemaakt (2 Kor 5:21)

Zerach en Peres
Hoe krachtig zijt gij doorgebroken

Typologische vervulling:
)[ פרץperets] = breuk, breker, [ פרץparats] = breken)
Perets is een titel van Christus bij zijn wederkomst (Micha 2):
12 ¶ Voorzeker zal Ik u, o Jakob, in uw geheel bijeenbrengen,
voorzeker vergaderen het overblijfsel van Israël. Ik zal hen
bijeenbrengen als schapen in een kooi, als een kudde in het
midden der weide. Het zal er gonzen van mensen.
13 De doorbreker trekt voor hen op; zij breken door en
trekken door de poort en gaan daardoor uit; en hun Koning
trekt voor hen uit, en de HERE aan hun spits.

Tomas
De 12 apostelen (Matteüs 10):
2 En dit zijn de namen van de twaalf apostelen: vooreerst
Simon, genaamd Petrus, en Andreas, zijn broer; en Jakobus,
de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer;
3 Filippus en Bartolomeüs; Tomas en Matteüs, de tollenaar;
Jakobus, de zoon van Alfeus en Taddeüs;
4 Simon de Zeloot en Judas Iskariot, die Hem ook verraden
heeft.

Tomas
Didymus (Grieks) = Tweeling

Hier is de 1e keer dat zijn naam vertaald is (Johannes 11):
14 Toen zei Jezus ronduit tot hen: Lazarus is gestorven,
15 en het verblijdt Mij om u, dat Ik daar niet geweest ben, opdat
gij tot geloof komt; maar laten wij tot hem gaan.
16 Tomas dan, genaamd Tweeling, zei tot zijn medediscipelen:
Laten wij ook gaan om met Hem te sterven (Johannes 11:16)
17 Toen Jezus dan aankwam, bevond Hij, dat hij reeds vier dagen
in het graf lag.

Tomas
Didymus (Grieks) = Tweeling

Hier is de 2e keer dat zijn naam vertaald is (Johannes 20):
24 En Tomas, een der twaalven, genaamd Tweeling, was niet
met hen, toen Jezus daar kwam…
27 Daarna zei Hij tot Tomas: Breng uw vinger hier en zie mijn
handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet
ongelovig, maar gelovig.
28 Tomas antwoordde en zei tot Hem: Mijn Heer en mijn God!
(Johannes 20:24-28

Dioskuren
De Dioskuren is het teken van het schip, waarmee Paulus naar
Rome werd vervoerd (Handelingen 28):
11 ¶ Na drie maanden nu zeilden wij uit met een schip uit
Alexandrië, dat op het eiland overwinterd had, en de Dioskuren
als kenteken voerde.
12 En te Syracuse aangekomen, bleven wij daar drie dagen
13 vanwaar wij, na langs het eiland te zijn gevaren, te Regium
aankwamen; en toen na een dag de wind zuid werd, kwamen wij
reeds de tweede te Puteoli aan.
14 Hier vonden wij broeders en wij werden uitgenodigd zeven
dagen bij hen te blijven. En zo gingen wij naar Rome.

Dioskuren
De Dioskuren is ook het 10e teken van de dierenriem, het
sterrenbeeld Tweeling met als helderste sterren Castor en Pollux.
In de Griekse mythologie bestaat de Dioskuren uit de tweeling
Castor en Pollux.
Zelfs hier is nog een rest van de typologie terug te vinden:
1.
Castor stierf, maar
2.
Pollux was onsterfelijk.

Dioskuren
De Dioskuren is ook het 10e teken van de dierenriem, het
sterrenbeeld Tweeling met als helderste sterren Castor en Pollux.
In de Griekse mythologie bestaat de Dioskuren uit de tweeling
Castor en Pollux.
Zelfs hier is nog een rest van de typologie terug te vinden:
1.
Castor stierf, maar
2.
Pollux was onsterfelijk.
Ik ben dood geweest, en zie,
Ik ben levend tot in alle eeuwigheden (Openbaring 1:18)

Waak!
De 1e komst van Christus is 2000 jaar geleden al gebeurd.
De 2e komst van Christus (zijn terugkomst) zal net zo zeker gebeuren!

En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop
zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert
oorlog in gerechtigheid … En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed
geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods.
En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden,
gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. (Openbaring 19:11-14)

Waak!
De 1e komst van Christus is 2000 jaar geleden al gebeurd.
De 2e komst van Christus (zijn terugkomst) zal net zo zeker gebeuren!

Waak dan, want u weet niet, op welke dag uw Heer komt. (Matt 24:42
Waak dan, want u weet de dag noch het uur. (Matt 25:13)

Bent u al gereed voor zijn wederkomst?

