
Het verband tussen Shechem, Onyx en de dorre beenderen ! 

VaYechi (En Hij Leefde) 

Genesis 47:28-50:26 

 

Deze week wordt onze Thoraportie gevuld met profetische inzichten over alle twaalf 

stammen, die uit de wereld (voorgesteld door Egypte) komen en terugkeren tot hw”hyo> en Zijn 

erfenis voor ons – fysiek en geestelijk. Deze inzichten kunnen vanuit diverse hoeken bezien 

worden, maar wij concentreren ons voornamelijk op drie ogenschijnlijk losstaande begrippen, 

die alle drie tot Jozef terug te brengen zijn:  

• Shechem (~kv,>)  

• Onyx (~hv;o)  

• Beenderen (~c[,,) 

Shechem 

Eerst komen we Shechem tegen in de laatste wens van Israël aan Joseph: 

Genesis 48:21: “Toen zei Israël tot Joseph: ‘Zie, ik ben stervend, maar Elohim zal met u zijn 

en u naar het land van uw vaderen terugbrengen. 22: Bovendien heb ik u één erfdeel 

(Shechem - ~kv,>) ) meer dan uw broeders gegeven, dat ik met mijn zwaard en boog uit de 

hand van de Amotiet heb genomen’.” 

Het woord dat met erfdeel vertaald is, is het Hebreeuwse woord Shechem (toevallig, huh?).  

Dit is niet de eerste keer dat we over Shechem gehoord hebben. Het was de eerste 

stopplaats van Abraham toen hij het Beloofde Land binnenging en de plaats van zijn eerste 

altaar: 

Genesis 12:6: “Abram trok het land door tot de plaats Shechem, tot aan de terpentijnboom 

van Moreh. En de Kanaanieten waren toen in het land. 7:Toen verscheen hw”hyo aan Abram en 

zei: ‘Aan uw nakomelingen zal ik dit land geven’. En daar bouwde hij een altaar voor hw”hyo, die 

aan hem verschenen was.” 

Het was ook de eerste halte van Jacob toen hij naar het Beloofde Land terugkeerde, uit dat 

van zijn oom Laban: 

Genesis 33:18: “Toen kwam Jacob veilig aan bij de stad Shechem, dat in het land Kanaan is, 

toen hij uit Padan Aram kwam; en hij sloeg zijn tent op vóór de stad. 19: En hij kocht het 

perceel land waarop hij zijn tent opgeslagen had van de kinderen van Hamor, Shechem’s 

vader, voor honderd geldstukken. 20: Toen richtte hij daar een altaar op en noemde het El 

Elohe Israël.” 

Nu, het was naar Shechem dat Jacob Joseph zond om het welzijn van zijn broers EN de 

kudden na te gaan: 



Genesis 37:14: “Toen zei hij tot hem: ‘ga alstublieft en zie of het goed is met uw broers en 

goed met de kudden, en kom een woord naar mij terugbrengen’. Zo zond hij hem weg van 

de Vallei van Hebron, en hij ging naar Shechem.” 

Als Joshua de kinderen van Israël in het Beloofde Land brengt (Joshua 8), worden de 

zegeningen en vloeken uit de Thora gelezen terwijl de helft van de stammen op de berg 

Gerazim staan en de andere helft op de berg Ebal. Deze twee bergen liggen daar als 

schouders met Shechem in de tussenliggende vallei. En Shechem betekent zelfs 

schouders!  

 

De stad Shechem ligt nog steeds in deze vallei, ofschoon haar naam tegenwoordig Nablus 

is. Het is een zeer vijandige Palestijnse stad, waaruit veel terroristen voortgekomen zijn. 

Later worden Joseph’s beenderen terug naar het Beloofde Land gebracht, naar Shechem: 

Jozua 24:32: “De beenderen van Joseph, welke de kinderen van Israël uit Egypte omhoog 

gebracht hadden, begroeven zij te Shechem, in het stukje grond dat Jacob van de zonen van 

Hamor, de vader van Shechem, voor honderd zilverstukken gekocht had, en dat een erfenis 

geworden is van de kinderen van Joseph. 

Shechem was waar het koninkrijk Israël gesplitst werd.  Het was de eerste hoofdstad van het 

noordelijk koninkrijk (1 Koningen 12:25).  Later leefden daar de Samaritanen, dat een 

mengeling was van de overlevenden van de noordelijke stammen van Israël en de heidenen, 

die de Assyrische koning na de ballingschap van Israël naar het land gebracht had. Yeshua 

ging naar Shechem om deze verloren schapen te zoeken. 

Johannes 4:5: “Zo kwam Hij bij een stad van Samaria die Sychar (Shechem) genoemd 

wordt, dichtbij het stukje grond dat Jacob aan zijn zoon Joseph gaf. 6: Nu was daar Jacobs 

put. Yeshua, vermoeid van Zijn reis zijnde, zat daarom bij de put. Het was rond het zesde 

uur. 7: Een vrouw van Samaria kwam waterputten. Yeshua zei tot haar: ‘Geef Mij wat te 

drinken’.” 

Yeshua bleef 2 dagen te Shechem, tijdens dewelke veel meer geloofden. Dit komt overeen 

met de tweeduizend jaar dat Hij onder de heidenen de nakomelingen van de twaalf 

stammen gezocht heeft. Daarom staat Shechem symbool voor de verloren schapen van het 

Huis van Israël. Herinnert u zich dat Shechem shouders betekent? Nu, controleer even dit 

vers: 



Jesaja 9:6: ‘Want aan ons is een Kind geboren, aan ons is een Zoon gegeven; en het 

bestuur zal op Zijn schouder (shechem) zijn. En Zijn naam zal genoemd worden 

Wonderbaar, Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader, Prins van de Vrede. 

Shechem lijkt niet alleen voor de aartsvaders een heel belangrijke plaats te zijn, maar ook 

voor Yeshua. Het is een stad die ELKE Israëliet aandeed na het “oversteken” van de 

Jordaan (symbool voor Hebreeër worden) in het Beloofde Land. Shechem ligt in de West 

Bank. Het is gesitueerd in wat de Bijbel “de bergen van Israël” noemt. Hier volgt een klein 

beetje profetie en verwachting vanuit Ezechiël: Ezechiel 36:8: “Maar u, O bergen van Israël, 

u zal uw takken uitschieten en uw vrucht opbrengen voor Mijn volk Israël, want zij staan op 

het punt te komen…. 15: ‘En Ik zal u ook niet meer de hoon van de naties laten horen, noch 

de verwijten van de volkeren laten verdragen, noch zult u maken dat uw natie struikelt,’ zegt 

Adonai hwhIy>.’ “… 

Er is meer te zeggen over deze ontzagwekkende profetie in Ezechiël, maar daar zullen we 

later aan toekomen. Verbind Shechem nu al maar met de terugkeer van het Israël naar het 

land en met “schouders”. 

Onyx stenen 

 

De onyx steen kwam op twee verschillende plaatsen in de tooi van het Hogepriesterlijk 

gewaad voor. Vooreerst werd de naam van elke stam van Israel in twee onyx stenen 

gegraveerd als een gedachtenis vóór Elohim. De Hogepriester zou deze stenen boven op 

zijn schouders dragen, veelal zoals een Herder zijn schapen draagt: 



Exodus 28:9: “Dan zult gij twee onyx stenen nemen en daarin de namen van de zonen van 

Israël graveren: 10: zes van hun namen op één steen en zes namen op de andere steen, in 

volgorde van hun geboorte… 12: En gij zult de twee stenen op de schouders van de ephod 

plaatsen als gedenkstenen voor de zonen van Israël. Zo zal Aäron op zijn twee schouders 

hun namen als een gedenkteken vóór hwhIy> dragen.” 

De tweede manier waarop onyx gebruikt wordt, is als een enkele steen onder elf andere 

gedragen op de borstplaat van de Hogepriester. De onyx is het elfde juweel en wordt aan 

Joseph toegeschreven die de elfde zoon is. 

Exodus 28:20: “en de vierde rij, een beril, een onyx, en een jaspis. Zij zullen ingezet worden 

in gouden omlijstingen.  21: En de stenen zullen de namen van de zonen van Israël dragen, 

twaalf volgens hun namen, zoals de gravering van een zegel, elk met z’n eigen naam; zij 

zullen zijn overeenkomstig de twaalf stammen.” 

Herinnert u zich dat aan Joseph door zijn vader een prestigieus gewaad gegeven werd, 

symbool voor de familiepriester? De verbinding van de onyxsteen met Joseph, en Joseph als 

een priester verwijst naar Yeshua, onze Hogepriester die tussenkomt ten behoeve van alle 

stammen (die allen op de onyxstenen op zijn schouders geschreven zijn) aan de rechterhand 

van de Vader: 

Romeinen 8:34: “Wie is hij die veroordeelt? Het is Messiah die stierf, en bovendien ook 

verrezen is, die zelfs aan de rechterhand van Adonai is, die ook voor ons tussenkomt.” 

Door dus naar Shechem (schouders) en onyx te kijken, hebben we een verbinding gemaakt 

tussen Joseph, Yeshua, de 12 stammen, en de Hogepriester. 

Ezechiel 36:8: “Maar u, O bergen van Israël, u zal uw takken uitschieten en uw vrucht 

opbrengen voor Mijn volk Israël, want zij staan op het punt te komen…. 15: En Ik zal u ook 

niet meer de hoon van de naties laten horen, noch de verwijten van de volkeren laten 

verdragen, noch zult u maken dat uw natie struikelt,” zegt Adonai hwhIy>.’ “… 

Er is meer te zeggen over deze ontzagwekkende profetie in Ezechiël, maar daar zullen we 

later aan toekomen. Verbind Shechem nu al maar met de terugkeer van Israël naar het land 

en met “schouders”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nu voor ons derde begrip:Beenderen 

 

Genesis 50:25: “Dan deed Joseph vanuit de kinderen van Israël een eed, zeggend: ‘Elohim 

zal jullie voorzeker bezoeken en jullie zult van hieruit mijn beenderen terugbrengen ’.” 

Er is aan deze stelling veel meer dan je zo op het eerste gezicht zou zeggen. In Hebreeën 

11 vinden we de vermaarde “geloofshelden.” Welk geloofselement zou jij uit Joseph’s leven 

gekozen hebben om bij de geloofshelden te vermelden? Zou dat geweest zijn hoe hij in 

macht toenam in Egypte en het leven van velen tijdens de hongersnood redde, ondanks dat 

hij door zijn broers als slaaf verkocht werd? Zou dat geweest zijn hoe hij van Potiphar’s 

vrouw vluchtte? Lees wat aan Joseph toegekend wordt: 

Hebreeën 11:22: “Door geloof maakte Joseph, toen hij stervende was, melding van het 

vertrek van de kinderen van Israël, en gaf opdracht aangaande zijn beenderen. 

Dus ….WAT IS ER ZO BELANGRIJK AAN JOSEPH’S BEENDEREN? 

Om ons onderzoek te beginnen, gaan we even naar verschillende verzen over beenderen 

kijken: 

Genesis 2:23: “En Adam zei: ‘Dit is nu gebeente van mijn beenderen en vlees van mijn 

vlees; zij zal Vrouw genoemd worden, omdat zij uit de Man genomen werd’.” 

Eva was de “bruid” van Adam.  Zij was het werkelijke wezen van de bruidegom. Zij was uit 

zijn echte gebeente gevormd.  Als een paar zouden zij zich verenigen en wederom één 

(echad) vlees worden. Maar… wat kunnen we nog meer over beenderen leren? 

Exodus 12:46: “In één huis zal het gegeten worden; gij zult niets van het vlees buiten het 

huis brengen, noch zult gij één van zijn beenderen breken.” 

Natuurlijk spreekt dit van het Pesachlam. Ook van Yeshua’s lichaam zou geen been 

gebroken worden. Zijn lichaam is een beeld van de “enigheid” van de bruidegom en zijn 

bruid. 



Honderden jaren na de dood van Joseph ziet Mozes erop toe dat de beenderen van Joseph 

meegenomen worden naar Israël: 

Exodus 13:19: “En Moses nam de beenderen van Joseph met zich mee, want hij had de 

kinderen van Israël onder een plechtige eed gesteld, zeggend: ‘Elohim zal jullie voorzeker 

bezoeken, en jullie zullen mijn gebeente van hier met jullie opbrengen ’.” 

In een heel droevige geschiedenis in Richteren 19:2 wordt ons verteld dat de bijvrouw door 

een man als zijn vrouw genomen, overspelig was.  U kan daar de geschiedenis voor uzelf 

nalezen, maar bij haar dood snijdt haar man haar in twaalf beenderen…net zoveel als de 12 

stammen…en zond elke stam één van haar beenderen. 

Richteren 19:29: “Toen hij zijn huis binnenging nam hij een mes, greep zijn bijvrouw vast en 

verdeelde haar in twaalf stukken ((~c[, ,- beenderen), lid voor lid, en zond haar doorheen het 

hele gebied van Israël. 

Dit is zo griezelig, en wat zou mogelijk hiervan de betekenis zijn? Jeff Benner, bekend door 

zijn werk over de oude Hebreeën, schildert een interessant beeld van het woord voor 

verbond dat hierin zou kunnen passen. Ik zal citeren uit zijn boek: The Living Words ~ 

Volume 1: 

“Terwijl het Hebreeuwse woord tyrBI. beriyt “verbond” betekent, zijn de wortels van het woord 

en zijn culturele achtergrond een hulp bij het begrijpen van de vollere betekenis. Dit woord 

komt van de wortel hrB barah dat “het uitverkoren vlees kiezen” betekent. Het woord tyrBI.  

beriyt is letterlijk het uitverkoren, vetste dier dat voor de verbondsceremonie geslacht wordt. 

Genesis 31:44: “Daarom nu, kom, laat ons een verbond maken (beriyt), u en ik, en laat het 

een getuigenis zijn tussen u en mij.” 

De zinsnede “een verbond maken” wordt dertien keren in de Hebreeuwse Bijbel gevonden, 

waarin het woord “maken” het Hebreeuwse woord trK;’ karat is, dat “snijden” betekent. 

Letterlijk betekent de zinsnede “een verbond maken”: “snijdt de keuze stukken vlees.” 

Wanneer een verbond gesloten wordt, wordt het vetgemeste dier in twee stukken gesneden 

en op de grond neergelegd; elke partij van het verbond gaat dan door de stukken heen. 

Deze symbolische daad betekent voor beide partijen dat indien één van de partijen faalt in 

het nakomen van de overeenkomst, dat de ander dan het recht heeft om met de ander te 

doen wat zij met het dier deden (zie Jeremia 34:18-20). 

Ontelbare keren gedurende de jaren die volgden op de instelling van dit verbond, faalde 

Israël met zich te houden aan de verbondsovereenkomst. Net zoals het offerdier in twee 

stukken gesneden werd, werd Israël voor hun ontrouw aan het verbond ook in twee 

gesneden door de verdeling in twee naties: Israël en Juda.” Einde citaat. 

Mag ik hieraan toevoegen dat als gevolg van Israël’s ontrouw, zij als de in Richteren 

afgebeelde ontrouwe bijvrouw ook in 12 stukken gesneden werden? Hmm….een beeld van 

de verstrooiing? 

Yeshua nam fysiek de ontrouw van de stammen op zich  toen Hij aan de boom hing. Het 

Hebreeuwse woord voor “uit het lid (ontwricht)” in het volgende Messiaanse vers betekent 

verdeeld of afgescheiden: Psalm 22:14 (NBG, vers 15): “Ik ben uitgegoten als water, en al 

mijn beenderen zijn ontwricht ...” 



Merk a.u.b. op dat de beenderen niet gebroken warden, doch uit hun verband of 

afgescheiden. Toch, omwille van Yeshua’s offer, zijn wij in staat om de afgescheiden 

beenderen weer samen te brengen en wederom met Hem één te worden. We kunnen 

gebeente van zijn gebeente worden, op dezelfde manier als Eva één werd met Adam. Dit 

was het doel van Messiah toen Hij zei dat hij gekomen was voor die verstrooide delen …de 

verloren schapen van het huis van Israël. 

Efeziërs 5:30: “Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn beenderen.” 

1 Korintiërs 12:12: “Want zoals het lichaam één is en vele leden heeft, maar al de leden van 

dat ene lichaam, zijnde veel, één lichaam zijn, zo is ook Messiah.” 

Nu zullen we afsluiten met enkele bekende verzen uit Ezechiël 37. Ik beweer niet dat ik dit 

alles uitgedacht heb, maar ik zie hier enkele interessante dingen. 

Ezechiël 37:1: “De hand van hw”hy> kwam op mij en bracht mij buiten in de Geest van hw”hy>, en 

zette mij neer in het midden van de vallei; en die was vol beenderen. 2: Daarna maakte Hij 

dat ik er overal omheen ging, en zie, er waren er veel in de open vallei (Shechem was in een 

vallei); en inderdaad waren zij zeer droog. 3: En Hij zei tot mij: ‘Zoon des mensen, kunnen 

deze beenderen leven?’ Ik antwoordde dus: ‘O Adonai hw”hy>, U weet het.’ 4: Weer zei Hij tot 

mij: ‘Profeteer tot deze beenderen, en zeg tot ze: ‘O droge beenderen, hoor het woord van 

hw”hy>’  5: Zo zegt Adonai hw”hy>  tot deze beenderen: ‘Voorzeker Ik zal bewerken dat er adem in u 

komt, en gij zult leven’.” 

Dit zou op individuele redding kunnen slaan, met de belofte aan deze droge beenderen te 

ademen (geest) en leven. Johannes 14:6: “Yeshua zei tot hem: ‘Ik ben de weg, de waarheid, 

en het leven. Niemand komt tot de Vader behalve door Mij’.” 

Ezechiël 37:6:” ‘Ik zal aan u pezen brengen en op u vlees brengen, u met huid bedekken en 

ademtocht in u brengen en gij zult leven. Dan zult gij weten dat Ik hw”hy> ben’. 7: Dus 

profeteerde ik zoals mij opgedragen was; en als ik profeteerde was er een geluid, en opeens 

een gerammel, en de beenderen kwamen samen, been aan been.” 

Nu zijn deze individuele gelovigen, deze beenderen, aan het samenkomen, been aan been. 

Hier begint gemeenschap plaats te vinden! 

Ezechiël 37:8: “Inderdaad, terwijl ik keek kwamen de pezen en het vlees er op, en de huid 

bedekte die; maar er was geen ademhaling in. 9: Hij zei eveneens tot mij: ‘Profeteer tot de 

ademhaling, profeteer, zoon des mensen, en zeg tot de ademhaling: ‘Zo zegt Adonai hw”hy>: 

“kom van de vier winden, O adem, en adem over deze afgemaakten dat zij moge leven.” ‘ “ 

10: Dus profeteerde ik zoals Hij mij opdroeg, en adem kwam in hen en zij leefden en stonden 

op hun voeten; een extreem groot leger. 11: Daarna zei Hij tot mij: ‘Zoon des mensen, deze 

beenderen zijn het ganse huis van Israël. Inderdaad zegden zij: Onze beenderen zijn droog, 

onze hoop is weg en wijzelf zijn afgesneden!’ 12: Profeteer daarom en zeg tot hen: ‘Zo zegt 

Adonai hw”hy>: “Zie, O Mijn volk, Ik zal uw graven openen en maken dat gij uit uw graven opstaat 

en u in het land van Israël brengen. 13: Dan zult gij weten dat Ik hw”hy> ben, wanneer Ik uw 

graven geopend heb, O Mijn volk, en u uit uw graven overeind gebracht heb. 14: Ik zal Mijn 

Geest in u brengen en gij zult leven, en Ik zal u in uw eigen land plaatsen. Dan zult gij weten 

dat Ik, hw”hy>, het gesproken heb en het uitgevoerd heb’, zegt hw”hy>.’” 



Het lijkt een proces in meerdere stappen te zijn met deze droge beenderen die tot leven 

komen, dan als gemeenschap samengevoegd worden en de grote finale als Israël zijnde de 

adem van de Geest gegeven te krijgen en in te gaan in het land van Israël. Vers 11 geeft 

heel duidelijk aan dat  deze beenderen “het ganse Huis van Israël” zijn! Nu is het woord voor 

beenderen ~c[,,. De bronwortel is  #[e, het woord voor boom! De verbinding tussen deze twee 

woorden is dat de beenderen de boom van het lichaam zijn. Verder gaande in Ezechiël 37 

zal het u meenemen naar de zeer vertrouwde “twee stokken”-profetie die het herstel van het 

Huis van Juda en het Huis van Ephraïm beschrijft. En raad eens wat het Hebreeuwse woord 

voor “stok” is?  ##[[ ##[[ #[, het woord voor boom! 

Nu, laat ons eens zien of wij hoe dan ook hieraan enkele punten kunnen vastknopen. • 

Joseph wil van zijn nakomelingen een eed dat zij zijn beenderen zullen meenemen uit 

Egypte. • Joseph komt bij de “Geloofshelden” in Hebreeën 11 omwille van die vraag. • 

Adam’s bruid werd gevormd uit een been dat uit zijn lichaam genomen werd • Noch de 

beenderen van het Pesachlam, noch die van Yeshua werden gebroken. • Mozes neemt de 

beenderen van Joseph met hen mee in de Exodus • Het lichaam van een ontrouwe vrouw 

wordt in 12 beenderen gesneden en naar elk van de 12 stammen gezonden. • In het “snijden 

van het verbond” is de overeenkomst dat als gij uw deel van de afspraak niet houdt, gij zoals 

de dieren zou worden doorgesneden. • Yeshua verdroeg fysiek (ontwrichte beenderen), de 

ontrouw van de stammen veroorzaakte hun verstrooiing. • Wij kunnen één (echad) worden 

met Messiah’s lichaam, Zijn vlees en Zijn gebeente. • De Vallei van Droge Beenderen is een 

beeld van het werk van de Geest in het herstel van gans Israël. Dit wordt verder uitgebeeld 

met de twee stokken (bomen/beenderen) die zich verbinden en één worden. 

Dus, wat denk je nu dat Joseph begreep over beenderen die hem een opname in het 

geloofshoofdstuk van Hebreeën opleverde? Ik denk dat Joseph begreep dat zijn leven een 

levende voorstelling was van het herstel van de 12 stammen van Israël, zelfs nog voor ze 

uiteen gegaan waren. Hij wist dat de terugkeer van zijn beenderen naar Israël, het 

uiteindelijk terugkeren van gans Israël naar het Beloofde Land was. 

We hebben dus gekeken naar: 

• Shechem (schouders) • Onyx stenen (stelt Joseph voor als een type van Yeshua en de 12 

stammen) • Beenderen (12 stammen die samenkomen) 

Profetie kan heel moeilijk zijn om te verklaren. Ik hoop dat wat je hiervan meedraagt is dat de 

Vader een plan heeft. Telkens weer lijkt Hij ons beelden te geven van de hereniging van de 

stammen van Zijn volk Israël en hoe Hij hen zal terugbrengen naar het Land van Belofte: 

Israël. Joseph werd in Hebreeën opgeschreven voor zijn geloof omdat hij die visie vasthield. 

Ik hoop dat het ook voor jou belangrijk is. Baruch HaShem. 

Shabbat Shalom, 


