
Vijandschap tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad !  

 
het vrouwenzaad  = Israel is uit Christus geboren (geestelijk) 

                                  Christus is uit Israel geboren (letterlijk) 

&  

 

het slangenzaad   =  Satan’s helse macht en zijn slaafse aanhangers 

 
 

 

 

Genesis 3 : 15 

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en 

tussen haar zaad; datzelve zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen 

vermorzelen. 

 

 

Genesis 15 : 4-6 

En ziet, het woord des HEEREN was tot hem, zeggende: Deze zal uw erfgenaam niet zijn; 

maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde Hij hem uit 

naar buiten, en zeide: Zie nu op naar den hemel, en tel de sterren, indien gij ze tellen 

kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw zaad zijn! En hij geloofde in den HEERE; en Hij 

rekende het hem tot gerechtigheid. 

 

 

Genesis 16  

Doch Sarai, Abrams huisvrouw, baarde hem niet; en zij had een Egyptische dienstmaagd, 

welker naam was Hagar. Zo zeide Sarai tot Abram: Zie toch, de HEERE heeft mij 

toegesloten, dat ik niet bare; ga toch in tot mijn dienstmaagd, misschien zal ik uit haar 

gebouwd worden. En Abram hoorde naar de stem van Sarai. Zo nam Sarai, Abrams 

huisvrouw, de Egyptische Hagar, haar dienstmaagd, ten einde van tien jaren, welke 

Abram in het land Kanaan gewoond had, en zij gaf haar aan Abram, haar man, hem tot 

een vrouw. En hij ging in tot Hagar, en zij ontving. Als zij nu zag, dat zij ontvangen had, 

zo werd haar vrouw veracht in haar ogen. Toen zeide Sarai tot Abram: Mijn ongelijk is op 

u; ik heb mijn dienstmaagd in uw schoot gegeven; nu zij ziet, dat zij ontvangen heeft, zo 

ben ik veracht in haar ogen; de HEERE rechte tussen mij en tussen u! En Abram zeide tot 

Sarai: Zie uw dienstmaagd is in uw hand; doe haar, wat goed is in uw ogen. En Sarai 

vernederde haar, en zij vluchtte van haar aangezicht. En de Engel des HEEREN vond haar 

aan een waterfontein in de woestijn, aan de fontein op den weg van Sur. En hij zeide: 

Hagar, gij, dienstmaagd van Sarai! van waar komt gij, en waar zult gij heengaan? En zij 

zeide: Ik ben vluchtende van het aangezicht mijner vrouw Sarai! Toen zeide de Engel des 

HEEREN tot haar: Keer weder tot uw vrouw, en verneder u onder haar handen. Voorts 

zeide de Engel des HEEREN tot haar: Ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen, zodat 

het vanwege de menigte niet zal geteld worden. Ook zeide des HEEREN Engel tot haar: 

Zie, gij zijt zwanger, en zult een zoon baren, en gij zult zijn naam Ismael noemen, omdat 

de HEERE uw verdrukking aangehoord heeft. En hij zal een woudezel van een mens zijn; 

zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van allen tegen hem; en hij zal wonen voor het 

aangezicht van al zijn broederen. En zij noemde den Naam des HEEREN, Die tot haar 

sprak: Gij, God des aanziens! want zij zeide: Heb ik ook hier gezien naar Dien, Die mij 

aanziet? Daarom noemde men dien put, den put Lachai-Roi; ziet, hij is tussen Kades en 

tussen Bered. En Hagar baarde Abram een zoon; en Abram noemde den naam zijns 

zoons, die Hagar gebaard had, Ismael. En Abram was zes en tachtig jaren oud, toen 

Hagar Ismael aan Abram baarde. 

 

 

 

 



Genesis 17 : 3-10 

Toen viel Abram op zijn aangezicht, en God sprak met hem, zeggende: Mij aangaande, 

zie, Mijn verbond is met u; en gij zult tot een vader van menigte der volken worden! En 

uw naam zal niet meer genoemd worden Abram; maar uw naam zal wezen Abraham; 

want Ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. En Ik zal u gans zeer 

vruchtbaar maken, en Ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen. 

En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun 

geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. En Ik zal 

u, en uw zaad na u, het land uwer vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan, 

tot eeuwige bezitting; en Ik zal hun tot een God zijn. Voorts zeide God tot Abraham: Gij 

nu zult Mijn verbond houden, gij, en uw zaad na u, in hun geslachten. Dit is Mijn 

verbond, dat gijlieden houden zult tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u: dat al 

wat mannelijk is, u besneden worde.  

 

 

Genesis 21 : 1-14 

En de HEERE bezocht Sara, gelijk als Hij gezegd had; en de HEERE deed aan Sara gelijk 

als Hij gesproken had. En Sara werd bevrucht, en baarde Abraham een zoon in zijn 

ouderdom, ter gezetter tijd, dien hem God gezegd had. En Abraham noemde den naam 

zijns zoons, dien hem geboren was, dien hem Sara gebaard had, Izak. En Abraham 

besneed zijn zoon Izak, zijnde acht dagen oud, gelijk als hem God geboden had. En 

Abraham was honderd jaren oud, als hem Izak zijn zoon geboren werd. En Sara zeide: 

God heeft mij een lachen gemaakt; al die het hoort, zal met mij lachen. Voorts zeide zij: 

Wie zou Abraham gezegd hebben: Sara heeft zonen gezoogd? want ik heb een zoon 

gebaard in zijn ouderdom. En het kind werd groot, en werd gespeend; toen maakte 

Abraham een groten maaltijd op den dag, als Izak gespeend werd. En Sara zag den zoon 

van Hagar, de Egyptische, dien zij Abraham gebaard had, spottende. En zij zeide tot 

Abraham: Drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit; want de zoon dezer dienstmaagd zal 

met mijn zoon, met Izak, niet erven. En dit woord was zeer kwaad in Abrahams ogen, ter 

oorzake van zijn zoon. Maar God zeide tot Abraham: Laat het niet kwaad zijn in uw ogen, 

over den jongen, en over uw dienstmaagd; al wat Sara tot u zal zeggen, hoor naar haar 

stem; want in Izak zal uw zaad genoemd worden. Doch Ik zal ook den zoon dezer 

dienstmaagd tot een volk stellen, omdat hij uw zaad is. Toen stond Abraham des 

morgens vroeg op, en nam brood, en een fles water, en gaf ze aan Hagar, die leggende 

op haar schouder; ook gaf hij haar het kind, en zond haar weg. En zij ging voort, en 

dwaalde in de woestijn Ber-seba.  

 

 

Genesis 22 : 1-3 

En het geschiedde na deze dingen, dat God Abraham verzocht; en Hij zeide tot hem: 

Abraham! En hij zeide: Zie, hier ben ik! En Hij zeide: Neem nu uw zoon, uw enige, dien 

gij liefhebt, Izak, en ga heen naar het land Moria, en offer hem aldaar tot een 

brandoffer, op een van de bergen, dien Ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des 

morgens vroeg op, en zadelde zijn ezel, en nam twee van zijn jongeren met zich, en Izak 

zijn zoon; en hij kloofde hout tot het brandoffer, en maakte zich op, en ging naar de 

plaats, die God hem gezegd had. 

 

 

Genesis 25 : 5-6  

Doch Abraham gaf aan Izak al wat hij had. Maar aan de zonen der bijwijven, die 

Abraham had, gaf Abraham geschenken; en zond hen weg van zijn zoon Izak, terwijl hij 

nog leefde, oostwaarts naar het land van het Oosten. 

 

 

 

 

 



Genesis  25 : 19-34 

Dit nu zijn de geboorten van Izak, den zoon van Abraham: Abraham gewon Izak. En Izak 

was veertig jaren oud, als hij Rebekka, de dochter van Betuel, den Syrier, uit Paddan-

Aram, de zuster van Laban, den Syrier, zich ter vrouw nam. En Izak bad den HEERE zeer 

in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw; want zij was onvruchtbaar; en de HEERE liet 

zich van hem verbidden, zodat Rebekka, zijn huisvrouw, zwanger werd. En de kinderen 

stieten zich samen in haar lichaam. Toen zeide zij: Is het zo? waarom ben ik dus? en zij 

ging om den HEERE te vragen. En de HEERE zeide tot haar: Twee volken zijn in uw buik, 

en twee natien zullen zich uit uw ingewand van een scheiden; en het ene volk zal sterker 

zijn dan het andere volk; en de meerdere zal den mindere dienen. Als nu haar dagen 

vervuld waren om te baren, ziet, zo waren tweelingen in haar buik. En de eerste kwam 

uit, ros; hij was geheel als een haren kleed; daarom noemden zij zijn naam Ezau. En 

daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand Ezau's verzenen hield; daarom noemde men 

zijn naam Jakob. En Izak was zestig jaren oud, als hij hen gewon. Als nu deze jongeren 

groot werden, werd Ezau een man, verstandig op de jacht, een veldman; maar Jakob 

werd een oprecht man, wonende in tenten. En Izak had Ezau lief; want het wildbraad 

was naar zijn mond; maar Rebekka had Jakob lief. En Jakob had een kooksel gekookt; en 

Ezau kwam uit het veld, en was moede. En Ezau zeide tot Jakob: Laat mij toch slorpen 

van dat rode, dat rode daar, want ik ben moede; daarom heeft men zijn naam genoemd 

Edom. Toen zeide Jakob: Verkoop mij op dezen dag uw eerstgeboorte. En Ezau zeide: 

Zie, ik ga sterven; en waartoe mij dan de eerstgeboorte? Toen zeide Jakob: Zweer mij op 

dezen dag! en hij zwoer hem; en hij verkocht aan Jakob zijn eerstgeboorte. En Jakob gaf 

aan Ezau brood, en het linzenkooksel; en hij at en dronk, en hij stond op en ging heen; 

alzo verachtte Ezau de eerstgeboorte. 

 

 

 

Maleachi 1 : 1-5 

De last van het woord des HEEREN tot Israel, door den dienst van Maleachi. Ik heb u 

liefgehad, zegt de HEERE; maar gij zegt: Waarin hebt Gij ons liefgehad? Was niet Ezau 

Jakobs broeder? spreekt de HEERE; nochtans heb Ik Jakob liefgehad. En Ezau heb Ik 

gehaat; en Ik heb zijn bergen gesteld tot een verwoesting, en zijn erve voor de draken 

der woestijn. Ofschoon Edom zeide: Wij zijn verarmd, doch wij zullen de woeste plaatsen 

weder bouwen; alzo zegt de HEERE der heirscharen: Zullen zij bouwen, zo zal Ik 

afbreken; en men zal hen noemen: Landpale der goddeloosheid, en een volk, op hetwelk 

de HEERE vergramd is tot in eeuwigheid. En uw ogen zullen het zien, en gijlieden zult 

zeggen: De HEERE zij groot gemaakt, van de landpale Israels af! 

 

 

 

Galaten 4 : 22-31     (letterlijke en geestelijke betekenis!!) 

Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit 

de vrije. Maar gene, die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest; 

doch deze, die uit de vrije was, door de beloftenis; Hetwelk dingen zijn, die andere 

beduiding hebben; want deze zijn de twee verbonden; het ene van den berg Sinai, tot 

dienstbaarheid barende, hetwelk is Agar; Want dit, namelijk Agar, is Sinai, een berg in 

Arabie, en komt overeen met Jeruzalem, dat nu is, en dienstbaar is met haar kinderen. 

Maar Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons aller moeder. Want er is 

geschreven: Wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep, gij, die 

geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel meer, dan dergene, die 

den man heeft. Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte, als Izak was. Doch 

gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde dengene, die naar den Geest 

geboren was, alzo ook nu. Maar wat zegt de Schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar 

zoon; want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije. Zo dan, 

broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. 

 

 



Het conflict tussen Israel en Edom voorzegd:  Jacob & Ezau 
 

 

 

Jesaja 34 

Nadert, gij heidenen, om te horen, en gij volken, luistert toe; de aarde hore, en haar 

volheid, de wereld en al wat daaruit voortkomt. 

Want de verbolgenheid des HEEREN is over al de heidenen, en grimmigheid over al hun 

heir; Hij heeft hen verbannen, Hij heeft ze ter slachting overgegeven. 

En hun verslagenen zullen weggeworpen worden, en van hun dode lichamen zal hun 

stank opgaan; en de bergen zullen smelten van hun bloed. 

En al het heir der hemelen zal uitteren, en de hemelen zullen toegerold worden, gelijk 

een boek, en al hun heir zal afvallen, gelijk een blad van den wijnstok afvalt, en gelijk 

een vijg afvalt van den vijgeboom. 

Want Mijn zwaard is dronken geworden in den hemel; ziet, het zal ten oordeel 

nederdalen op Edom, en op het volk, hetwelk Ik verbannen heb. 

Het zwaard des HEEREN is vol van bloed, het is vet geworden van smeer, van het bloed 

der lammeren en der bokken, van het smeer der nieren van de rammen; want de HEERE 

heeft een slachtoffer te Bozra, en een grote slachting in het land der Edomieten. 

En de eenhoornen zullen met hen afgaan, en de varren met de stieren; en hun land zal 

doordronken zijn van het bloed, en hun stof zal van het smeer vet gemaakt worden. 

Want het zal zijn de dag der wraak des HEEREN, een jaar der vergeldingen, om Sions 

twistzaak. 

En hun beken zullen in pek verkeerd worden, en hun stof in zwavel; ja, hun aarde zal tot 

brandend pek worden. 

Het zal des nachts of des daags niet uitgeblust worden, tot in der eeuwigheid zal zijn 

rook opgaan; van geslacht tot geslacht zal het woest zijn, tot in eeuwigheid der 

eeuwigheden zal niemand daar doorgaan. 

Maar de roerdomp en de nachtuil zullen het erfelijk bezitten, en de schuifuit, en de raaf 

zal daarin wonen; want Hij zal een richtsnoer der woestigheid over hen trekken, en een 

richtlood der ledigheid. 

Hun edelen (doch zij zijn er niet) zullen zij tot het koninkrijk roepen, maar al hun vorsten 

zullen niets zijn. 

En in hun paleizen zullen doornen opgaan, netelen en distelen in hun vestingen; en het 

zal een woning der draken zijn, een zaal voor de jongen der struisen. 

En de wilde dieren der woestijnen zullen de wilde dieren der eilanden daar ontmoeten, en 

de duivel zal zijn metgezel toeroepen; ook zal het nachtgedierte zich aldaar nederzetten, 

en het zal een rustplaats voor zich vinden. 

Daar zal de wilde meerle nestelen en leggen, en haar jongen uitbikken, en onder haar 

schaduw vergaderen; ook zullen aldaar de gieren met elkaar verzameld worden. 

Zoekt in het boek des HEEREN, en leest; niet een van dezen zal er feilen, het een noch 

het ander zal men missen; want mijn mond zelf heeft het geboden, en Zijn Geest Zelf zal 

ze samenbrengen. 

Want Hij Zelf heeft voor hen het lot geworpen, en Zijn hand heeft het hun uitgedeeld met 

het richtsnoer; tot in der eeuwigheid zullen zij dat erfelijk bezitten, van geslacht tot 

geslacht zullen zij daarin wonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeremia 49: 7-22 

Tegen Edom zegt de HEERE der heirscharen alzo: Is er dan geen wijsheid meer te 

Theman? Is de raad vergaan van de verstandigen? Is hunlieder wijsheid onnut 

geworden? 

Vliedt, wendt u, woont in diepe plaatsen, gij inwoners van Dedan! want Ik heb Ezau's 

verderf over hem gebracht, den tijd, dat Ik hem bezocht heb. 

Zo er wijnlezers tot u gekomen waren, zouden zij niet een nalezing hebben overgelaten? 

Zo er dieven bij nacht gekomen waren, zouden zij niet verdorven hebben zoveel hun 

genoeg ware? 

Maar Ik heb Ezau ontbloot, Ik heb zijn verborgene plaatsen ontdekt, dat hij zich niet zal 

kunnen versteken; zijn zaad is verstoord, ook zijn broeders, en zijn naburen, en hij is er 

niet meer. 

Laat uw wezen achter, en Ik zal hen in het leven behouden, en laat uw weduwen op Mij 

vertrouwen. 

Want zo zegt de HEERE: Ziet, degenen, welker oordeel het niet is den beker te drinken, 

zullen ganselijk drinken; en zoudt gij enigszins onschuldig gehouden worden? Gij zult niet 

onschuldig worden gehouden, maar gij zult ganselijk drinken. 

Want Ik heb bij Mijzelven gezworen, spreekt de HEERE, dat Bozra worden zal tot een 

ontzetting, tot een smaadheid, tot een woestheid, en tot een vloek; en al haar steden 

zullen worden tot eeuwige woestheden. 

Ik heb een gerucht gehoord van den HEERE, en er is een gezant geschikt onder de 

heidenen, om te zeggen: Vergadert u, en komt aan tegen haar, en maakt u op ten 

strijde. 

Want zie, Ik heb u klein gemaakt onder de heidenen, veracht onder de mensen. 

Uw schrikkelijkheid heeft u bedrogen, en de trotsheid uws harten, gij, die woont in de 

kloven der steenrotsen, die u houdt op de hoogte der heuvelen! Al zoudt gij uw nest zo 

hoog maken als de arend, zo zal Ik u van daar nederstoten, spreekt de HEERE. 

Alzo zal Edom worden tot een ontzetting; al wie voorbij haar gaat, zal zich ontzetten, en 

fluiten over al haar plagen. 

Gelijk de omkering van Sodom en Gomorra en haar naburen, zal het zijn, zegt de HEERE; 

niemand zal daar wonen, en geen mensenkind daarin verkeren. 

Ziet, gelijk een leeuw van de verheffing der Jordaan, zal hij opkomen tegen de sterke 

woning; want Ik zal hem in een ogenblik daaruit doen lopen; en wie daartoe verkoren is, 

dien zal Ik tegen haar bestellen; want wie is Mij gelijk, en wie zou Mij dagvaarden, en 

wie is die herder, die voor Mijn aangezicht bestaan zou? 

Daarom hoort des HEEREN raadslag, dien Hij over Edom heeft beraadslaagd, en Zijn 

gedachten, die Hij gedacht heeft over de inwoners van Theman: Zo de geringsten van de 

kudde hen niet zullen nedertrekken! Indien hij hunlieder woning niet boven hen zal 

verwoesten! De aarde heeft gebeefd van het geluid huns vals, van het gekrijt, welks 

geluid gehoord is bij de Schelfzee. 

Ziet, hij zal opkomen en snel vliegen, als een arend, en zijn vleugelen over Bozra 

uitbreiden; en het hart van Edoms helden zal te dien dage wezen, als het hart ener 

vrouw, die in nood is. 

 

 

 

Ezechiel 25 : 12-14 

Alzo zegt de Heere HEERE: Omdat Edom met enkel wraakgierigheid gehandeld heeft 

tegen het huis van Juda; en zij zich zeer schuldig gemaakt hebben, dat zij zich aan hen 

gewroken hebben: Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Ik zal ook Mijn hand uitstrekken 

tegen Edom, en Ik zal mens en beest uit haar uitroeien; en zal haar tot een woestheid 

stellen van Theman af; en zij zullen tot Dedan toe door het zwaard vallen. En Ik zal Mijn 

wraak doen aan Edom, door de hand van Mijn volk Israel; en zij zullen tegen Edom naar 

Mijn toorn en naar Mijn grimmigheid handelen; alzo zullen zij Mijn wraak gewaar worden, 

spreekt de Heere HEERE. 

 

 



Ezechiel 35 

Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: 

Mensenkind! zet uw aangezicht tegen het gebergte Seir, en profeteer tegen hetzelve, 

En zeg tot hetzelve: Alzo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik wil aan u, o gebergte Seir! en Ik 

zal Mijn hand tegen u uitstrekken, en zal u stellen tot een verwoesting en een schrik. 

Ik zal uw steden stellen tot eenzaamheid, en gij zult een verwoesting worden, en zult 

weten, dat Ik de HEERE ben. 

Omdat gij een eeuwige vijandschap hebt, en hebt de kinderen Israels doen wegvloeien 

door het geweld des zwaards, ten tijde huns verderfs, ten tijde der uiterste 

ongerechtigheid; 

Daarom, zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE; Ik zal u voorzeker ten 

bloede bereiden, en het bloed zal u vervolgen; alzo gij het bloed niet hebt gehaat, zal u 

het bloed ook vervolgen. 

En Ik zal het gebergte Seir tot de uiterste verwoesting stellen; en Ik zal uit hetzelve 

uitroeien dien, die er doorgaat, en dien, die wederkeert. 

En Ik zal zijn bergen met zijn verslagenen vervullen; uw heuvelen, en uw dalen, en al uw 

stromen, in dezelve zullen de verslagenen van het zwaard liggen. 

Tot eeuwige verwoestingen zal Ik u stellen, en uw steden zullen niet bewoond worden; 

alzo zult gij weten, dat Ik de HEERE ben. 

Omdat gij zegt: Die twee volken en die twee landen zullen mij geworden, en wij zullen ze 

erfelijk bezitten, ofschoon de HEERE daar ware; 

Daarom, zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE: Ik zal ook handelen naar uw 

toorn en naar uw nijdigheid, die gij uit uw haat tegen hen hebt te werk gesteld; en Ik zal 

bij hen bekend worden, wanneer Ik u zal gericht hebben. 

En gij zult weten, dat Ik, de HEERE, al uw lasteringen gehoord heb, die gij tegen de 

bergen Israels gesproken hebt, zeggende: Zij zijn verwoest, zij zijn ons ter spijze 

gegeven. 

Alzo hebt gij u met uw mond tegen Mij groot gemaakt, en uw woorden tegen Mij 

vermenigvuldigd; Ik heb het gehoord. 

Alzo zegt de Heere HEERE: Gelijk het ganse land verblijd is, alzo zal Ik u de verwoesting 

aandoen. 

Gelijk gij u verblijd hebt over de erfenis van het huis Israels, omdat zij verwoest is, alzo 

zal Ik aan u doen; het gebergte van Seir, en gans Edom, zal geheel een verwoesting 

worden; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben. 

 

 

 

 


