Les 22- Het Doel der Mens
Er is al veel geschreven over de Tuin van Eden. De meeste die dat ondernemen, schrijven over de
Tuin van Eden zonder eerst in te zien dat Yahweh in patronen werkt en alhoewel we in de Schrift
lezen dat Hij dan wel van gedachten mag veranderen bij sommige beslissingen, toch verandert Zijn
karakter of patroon nooit.
Mal 3:6 Voorwaar, Ik, Yahweh, verander niet en daarom zijn jullie zonen van Jakob niet verteerd.

Eenmaal men begrijpt dat de Tuin van Eden effectief in Jeruzalem zich bevond, wat het centrum
van de aarde is, op Zijn apart-gezette berg (berg Tzion, Ezek 28:13-14), dan worden veel andere
dingen in de Schrift duidelijk. Eden was de belangrijkste plaats in Zijn schepping. Eden is dan wel
een fysieke plaats, het is ook een toestand waarin men zich bevindt. De pictografische weergave
van het Hebreeuwse woord voor Eden betekent “in de aanwezigheid zijn van Yahweh”. Eden is dus
ook een eeuwige toestand. Het leeuwendeel van theologen heeft ontegensprekelijk aangenomen
dat Adam de enigste mens was die werd geschapen tijdens de scheppingsweek en dat elke mens
die ooit geboren werd dus afstamt van Hawa (verbasterd “Eva”), die op haar beurt uit Adam kwam.
Deze theorie is niet alleen een leugen maar zelfs niet eens gestoeld op de Bijbel! Het doel van deze
les is om aan te tonen dat de meeste mensen in het scheppingsoverzicht van Genesis, de reden
waarom Adam werd geschapen volledig over het hoofd zien. Die reden is het doel van de
mensheid.
En indien Yahsjoea' de tweede Adam was zoals de Schrift zegt en wij hem dienen te volgen in elke
daad en taak die hij verrichte, dan dienen wij ook te weten wat het doel was van Adam. Waarom
faalde hij en hoe heeft Yahsjoea' dan succesvol kunnen verlossen wat Adam verloren had?
Laten we het scheppingsoverzicht bekijken om het doel van de mens te snappen.
Gen 1:3-8:
3 En Elohim zeide: Er zij licht! en er was licht. 4 En Elohim zag, dat het licht goed was, en Elohim maakte
scheiding tussen het licht en de duisternis. 5 En Elohim noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij
nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.
6 En Elohim zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en dit make scheiding tussen wateren en
wateren. 7 En Elohim maakte het uitspansel en Hij scheidde de wateren die onder het uitspansel waren, van
de wateren die boven het uitspansel waren; en het was alzo. 8 En Elohim noemde het uitspansel hemel. Toen
was het avond geweest en het was morgen geweest: de tweede dag.

Wat is het dagelijkse patroon van Yahweh ten tijde van de schepping?
Opmerking: Eerst en vooral zien we dat Yahweh ten tijde van de scheppingsdagen eerst zegt “Er

zij ..” om iets te scheppen en daarna vormt Hij het volgens Zijn wil. Het patroon is dat er eerst een
“Er zij” is, gevolgd door “het was”, zo vormende datgene dat net werd geschapen volgens Zijn wil.
Met dit in gedachten kijken we naar Gen 1:26-27 dat spreekt over de zesde scheppingsdag.
Gen 1:26 En Elohim zeide: Laat Ons mensen (Adam) maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij
heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en
over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
Gen 1:27 En Elohim schiep de mens (HaAdam) naar zijn beeld; naar Elohim beeld schiep Hij hem; man en
vrouw schiep Hij hen.

Zegt de Schrift duidelijk in Gen 1:26-27 dat de schepping van de mens meervoud was?

Opmerking: In de Hebreeuwse grondtekst staat er duidelijk dat Elohiem zei “laat Ons mensen

(meervoud) maken” in vers 26 maar daarna wordt er onderscheid gemaakt tussen HaAdam (de
man, enkelvoud) en de mensen, in vers 27. Het is interessant dat bijna alle vertalingen het woordje
“zo” gebruiken en niet “en” in het begin van vers 27 zodat het lijkt alsof 27 volgt, terwijl het een
toevoeging is aan wat Hij schiep in 26. Daarnaast zegt vers 27 dat Yahweh eerst Adam schiep in Zijn
evenbeeld en gelijk daarna wordt er gezegd dat Hij “hen” als vrouw én man schiep wat betekent
dat die “hen” niet op Adam slaat maar op verschillende andere mensen naast Adam.
Daarnaast kan men in het Hebreeuws iets opmerken waaraan men in het Nederlands voorbij gaat
is dat het woord “Adam” meervoud is wat dus “mannelijke en vrouwelijke mensen” inhoudt. Maar
wanneer Yahweh naar één specifieke persoon verwijst in de mensheid die we kennen als Adam,
dan gebruikt Hij de Hebreeuwse term “haAdam”. Vers 26 toont dus dat Yahweh mannelijke en
vrouwelijke mensen schept maar dit kan niet verwijzen naar Hawa (Eva) mits Hawa (Eva) hier nog
niet werd geschapen maar pas later gevormd wordt wanneer Adam geheiligd werd in de Tuin en
een rib van hem werd genomen. Dit wijst er ook op dat men slechts van Yahweh kan geboren
worden als men zich weg van wereldsheid heiligt.
Wanneer het Hebreeuws dergelijk voorzetsel gebruikt dan slaat het altijd op slechts ÉÉN specifiek
iets of specifieke persoon. Laten we het volgende vers lezen om dit te staven.
Jes 7:14 Daarom zal Yahweh zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren; en
zij zal hem de naam Immanuël geven.

Het bovenstaande spreekt duidelijk niet zomaar over een maagd die zou baren maar over DE
MAAGD of in het Hebreeuws “haA'lmah”, slechts één specifieke vrouw dus. Als men naar Israël
reist en iemand in het Hebreeuws vraagt “Eyfo mikdasj?” wat betekent “Waar is een heiligdom?”
dan zou men vragen “Eyze mikdasj?” (Welk heiligdom?) maar als men vraagt “Eyfo haMikdasj?”
dan zal men antwoorden “BieJerushalajiem” (In Jeruzalem). Mikdasj (Bijbels: Miqdasj) betekent
simpelweg een heiligdom maar HaMikdasj met het voorzetsel Ha kan slechts duiden op één
specifiek heiligdom van Yahweh in Jeruzalem.
Wanneer vers 26 uit Genesis 1 het heeft over Yahweh die de mensheid schept die dus bestaat uit
mannen en vrouwen, heeft vers 27 het specifiek over HaAdam, één specifieke mens die met een
specifiek doel werd geschapen, zoals we weten. Deze twee verzen tonen aan dat er nog andere
mensen werden geschapen op dag 6 mits HaAdam werd gescheiden nadat de mannen en vrouwen
werden geschapen in het voorgaande vers 26. Zelfs al zou Hawa (Eva) dus gemaakt zijn op dag 6,
dan zou dat nog steeds hebben plaatsgenomen nadat de mannen en vrouwen werden gemaakt in
vers 26. Als men er een interlineair Bijbel bijneemt, wordt het duidelijk dat Adam meervoud is en
slaat op de mensheid (man en vrouw) terwijl HaAdam slechts kan gebruikt worden voor één man,
Adam.
Als we dit vers dus gewoon voor zich laten spreken zonder een bepaalde bril op te zetten of toe te
voegen aan de Schrift wat er simpelweg niet staat, dan moeten we eerlijk zijn en toegeven dat dit
vers heel duidelijk aantoont dat andere mensen (mannen en vrouwen) werden geschapen op de
zesde dag van de scheppingsweek. Het is ietwat hypocriet om Gen 1:26-27 te gebruiken om aan te
tonen dat er twee leden zijn in de Elohiem familie (laat Ons mensen maken in Ons evenbeeld)
omdat het voornaamwoord daar meervoud is en dan het voornaamwoord te negeren waar er
wordt gezegd “Hij schiep hen”.
Is Genesis wel in chronologische orde geschreven?

Gen 1:1 In den beginne schiep Elohim de hemel en de aarde.
Gen 1:5 En Elohim noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en
het was morgen geweest: dag een.
Gen 1:8 En Elohim noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest:
de tweede dag.
Gen 1:13 Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de derde dag.
Opmerking: Wanneer we de scheppingsweergave lezen, komt het duidelijk naar voor dat het

chronologisch geschreven is, door te tonen wat eerst moest geschapen worden (licht uit duisternis)
en af te sluiten met het einde van diezelfde dag: dag 1, dag 2, 3, etc.
Wat we ook zien in de scheppingsweek is dat het effectief moest gebeuren in zes letterlijke dagen,
mits alles dat werd geschapen op de voorafgaande dag, het geschapene nodig had van de dag
daarop volgend om te kunnen overleven. Wat ook de hele evolutie theorie ontkent.
Op dag drie schiep Yahweh het zaaddragend gewas als voedsel en op dag vier schiep Hij de zon,
maan en sterren dewelke de zaden nodig hebben om zowel koolstofmonoxide op te nemen en uit
te stoten (patroon van de zon- en maancyclus), zodat het kan groeien en overleven. Daarna schept
Hij op dag 5 en 6 de planten- en dierenwereld om deze zaden te bestuiven en daarna de mensen
die het voedsel van deze zaden zouden nodig hebben om te overleven. Daarom werd alles gedaan
in de scheppingsorde en de Genesis weergave is dus chronologisch, precies en correct.
Wat dus naar voor komt aan de hand van Gen 1:26-27 is namelijk dat Yahweh hen “man en vrouw”
schiep. Dit kan niet gewoon verwijzen naar Adam en Hawa mits Hawa niet geschapen werd maar
uit Adam werd gevormd en op dit moment nog niet uit zijn ribben was genomen.
Toen Kaïn (Bijbels Hebreeuws: Qajin) uit E'den werd gestoot, leefden er al mensen in het gebied
waar hij naartoe ging?
Gen 4:10-17: 10 En Hij zeide: Wat hebt gij gedaan: Hoor, het bloed van uw broeder roept tot Mijn van de
aardbodem. 11 En nu, vervloekt zijt gij, ver van de bodem, die zijn mond heeft opengesperd om het bloed van
uw broeder van uw hand te ontvangen. 12 Wanneer gij de aardbodem bewerken zult, zal hij u zijn volle
opbrengst niet meer geven; een zwerver en een vluchteling zult gij op de aarde zijn. 13 Toen zeide Kain tot
Yahweh: Mijn misdaad is te groot om de straf te dragen. 14 Zie, Gij verdrijft mij heden uit het land en ik zal
voor uw aangezicht verborgen zijn, een zwerver en een vluchteling op de aarde; ieder, die mij aantreft, zal mij
doden. 15 Toen zeide Yahweh tot hem: Geenszins; ieder, die Kain doodt, zal zevenvoudig boeten. En Yahweh
stelde een teken aan Kain, dat niemand, die hem zou aantreffen, hem zou verslaan.
16 Toen ging Kain weg van het aangezicht van Yahweh, en ging wonen in het land Nod, ten oosten van Eden.
17 En Kain had gemeenschap met zijn vrouw en zij werd zwanger en baarde Hanokh; daarna werd hij de
stichter van een stad en hij noemde deze stad naar zijn zoon Hanokh.
Opmerking: Als we deze Genesis weergave gewoon letterlijk nemen dan komen verscheidene feiten

naar voor die ontegensprekelijk zijn.
1) Kaïn vreesde om zich niet te bevinden in de aanwezigheid van Yahweh.
2) Kaïn vreesde dat mensen hem zouden willen vermoorden. Yahweh moest daarom
een speciaal teken op hem aanbrengen zodat niemand in de hele samenleving, die
zich buiten de omgeving van de Tuin van E'den bevond in de wereld, Kaïn zou
vermoorden zonder daarvoor gestraft te worden. Het woord in vers 15 “ieder” is
een duidelijk verwijzing naar veel mensen die deel uitmaakten van een of andere
samenleving.

3) Kaïn ging op weg en verhuisde naar een gevestigde plaats genaamd Nod, waar al

mensen leefden en waar hij zelfs een echtgenote vond en daar huwde. Het
Hebreeuwse woord voor “wonen” is 'yasjab', wat letterlijk betekent om ergens te
settelen en huwen.

Waar kwam deze samenleving vandaan dat buiten E'den leefde? Waar kwam de stad Nod vandaan
of vanwaar kwam deze vrouw die Kaïn huwde, als mede deze hele samenleving waarvoor hij
vreesde dat ze hem zouden vermoorden?
Opmerking: Het Bijbelse antwoord is glashelder, zij waren de nakomelingen van de mensen die
werden geschapen in Genesis 1:26. Het is volstrekt fout en toevoegen aan de Schrift om te zeggen
dat “Adam en Eva hebben al die mensen op de wereld gezet” terwijl de Schrift ons geen één woord
geeft om dergelijke uitspraak te bevestigen en het zou daarnaast volledig in tegenspraak zijn met
de Schrift.
Gen 4:18-23: 18 En aan Hanokh werd Irad geboren en Irad verwekte Mechujaël, en Mechujaël verwekte
Metusaël, en Metusaël verwekte Lamech. 19 En Lamech nam zich twee vrouwen; de ene heette Ada, en de
andere Silla. 20 En Ada baarde Jabal; hij is de vader geworden van hen, die in tenten en bij de kudde wonen. 21
En de naam van zijn broder was Jubal, hij is de vader geworden van allen, die citer en fluit bespelen. ²² En Silla
baarde eveneens, namelijk Tubal-Kaïn, de vader van de smeden, allen, die koper en ijzer bewerken. En de
zuster van Tubal-kaïn was Naäma. 23 En Lamech zeide tot zijn vrouwen: Ada en Silla, hoort naar mijn stem,
vrouwen van Lamekh, neigt uw oor tot mijn rede. Ik sloeg een man dood om mijn wonde, een knaap om mijn
striem.

Eerst en vooral, we zien aan het geslachtsregister van Kaïn opnieuw véél vrouwen die ergens
vandaan zouden moeten komen. De Schrift zegt echt nergens dat deze vrouwen dochters zijn van
Eva (Hawa). Laten we nu lezen wat er gebeurt nadat al deze mensen geboren zijn en Kaïn zijn teken
al ontving. Hij ging naar een samenleving genaamd Nod die al bestond en hij vond daar een
echtgenote. Laten we kijken wat er gebeurt nadat Abel werd vermoord door Kaïn.
Was Sjeth (Seth) de eerstgeborene van Adam en Hawa nadat Abel werd vermoord door Kaïn?
Gen 4:25 En Adam had weer gemeenschap met zijn vrouw en zij baarde een zoon en gaf hem de naam Sjeth,
want zeide zij, Elohim heeft mij een andere zoon gegeven in plaats van Abel; hem immers Kaïn heeft gedood.
Opmerking: Wanneer men kijkt naar de Bijbelse geslachtsregisters, die o zo belangrijk zijn en niet

fout kunnen zijn mits de Messias uit dit geslacht voortkomt. Hier en nu en slechts hier en nu op dit
moment NADAT Abel werd vermoord door Kaïn, word Sjeth geboren. Daarnaast zegt de Schrift
duidelijk dat Adam en Hawa hem Sjeth noemen, wat in het Hebreeuws betekent 'vervanger' want
hij was een vervanging voor Abel. Indien Adam en Eva al honderden andere kinderen hadden
gekregen, waarom voldeed geen enkel van hen als vervanger voor Abel en waarom wordt het
NOOIT vermeld in enig geslachtsregister in Genesis 5? Het is heel duidelijk in de Schrift dat Hawa
slechts Kaïn en Abel baarde en dat Sjeth geboren werd nadat Abel werd vermoord, als zijn
vervanger. De Schrift is daarnaast ook heel duidelijk aangaande het feit dat er geen andere
kinderen waren die aan Adam en Hawa werden geboren tussen de geboorte van Kaïn en Abel én
de geboorte van Sjeth.
Het is zelfs zo dat als men simpelweg een chronologie opstelt sinds de geboorte van Kaïn en Abel,
tot aan het moment dat Kaïn onder de natiën uitgestoten wordt weg van de aanwezigheid van
Yahweh, dat er echt niet genoeg tijd is voor Adam en Hawa om een hele nieuwe beschaving voort
te brengen. Waarschijnlijk is het zo dat hun geslachtsorganen, mits ze 900 werden, nog niet goed

ontwikkeld waren en ze dus niet in staat waren om kinderen te baren rond deze leeftijd.
Gen 5:3 Toen Adam honderd dertig jaar geleefd had, verwekte hij (een zoon) naar zijn gelijkenis, als zijn beeld,
en noemde hem Sjeth.
4 En de dagen van Adam, nadat hij Sjeth verwekt had, waren achthonderd jaar, en hij verwekte zonen en
dochteren.
6 Toen Sjeth honderd vijf jaar geleefd had, verwekte hij Enos.
7 En Sjeth leefde, nadat hij Enos verwekt had, achthonderd zeven jaar, en hij verwekte zonen en dochteren .
9 Toen Enos negentig jaar geleefd had, verwekte hij Kenan.
10 En Enos leefde, nadat hij Kenan verwekt had, achthonderd vijftien jaar, en hij verwekte zonen en dochteren.
12 Toen Kenan zeventig jaar geleefd had, verwekte hij Mahalael.
13 En Kenan leefde, nadat hij Mahalalel verwekt had, achthonderd veertig jaar, en hij verwekte zonen en
dochteren.
15 Toen Mahalalel vijfenzestig jaar geleefd had, verwekte hij Jered.
16 En Mahalalel leefde, nadat hij Jered verwekt had, achthonderd dertig jaar, en hij verwekte zonen en
dochteren.
18 Toen Jered honderd tweeënzestig jaar geleefd had, verwekte hij Henoch.

De bovenstaande verzen zijn de wettelijke geslachtsregisters waarvan onze Verlosser Yahsjoea'
voortkwam en deze moeten dus juist zijn en er staat duidelijk in vers 3 dat Sjeth het eerstgeborene
kind van Adam is. Kaïn vermoorde Abel en zo diskwalificeerde hij zichzelf van het
eerstgeboorterecht en geen enkel ander kind wordt vernoemd vóórdat Sjeth genoemd wordt als
eerstgeborene. Dit staaft duidelijk vanuit de Schrift DAT ER GEEN ANDERE KINDEREN WAREN en
was dat wel zo geweest zou dat vermeld zijn in het geslachtsregister. SLECHTS NADAT Sjeth
geboren werd staat er te lezen dat Adam nog andere zonen en dochters verwekte.
Als deze mensen die in Nod en andere plaatsen leefden allen kinderen van Adam en Eva waren,
waarom leefden ze dan volledig gescheiden van hun ouders en waarom zou de Schrift zelfs geen
enkele verwijzing geven dat Kaïn verwant was aan zijn echtgenote?
In feite, als we het volgende vers lezen, zien we dat Yahweh sinds de schepping alle volkeren
volgens hun grenzen indeelde. Hij koos de familie van Adam om Zijn Thora te brengen aan de rest
van de families van de aarde, nadat hij daarvoor werd opgeleid.
Deut 32:7-9 Gedenk aan de dagen van weleer let op de jaren van geslacht na geslacht; vraag uw vader, dat hij
het u meedele, uw oudsten, dat zij het u zeggen.
8 Toen de Allerhoogste aan de volken hun erfenis toedeelde, toen Hij de zonen des mensen van elkander
scheidde, heeft Hij de grenzen der volken vastgesteld naar het aantal der kheroebiem van Elohim
9 Want Yahweh deel is zijn volk, Jakob het Hem toegemeten erfdeel.

Haat Yahweh incest en veroordeelt hij het in welke vorm dan ook, in Zijn Woord?
Lev 18:1-18 1 Yahweh sprak tot Mosje: 2 Spreek tot de zonen van Jisrael en zeg tot hen: Ik ben Yahweh, uw
Elohim.
3 Gij zult niet doen, zoals men doet in het land Egypte, waar gij gewoond hebt; gij zult niet doen, zoals men doet
in het land Kanaän, waarheen Ik u breng; naar hun inzettingen zult gij niet wandelen. 4 Mijn verordeningen zult
gij volbrengen en mijn inzettingen in acht nemen en daarnaar wandelen: Ik ben Yahweh, uw Elohim. 5 Ja, gij zult
mijn inzettingen en mijn verordeningen in acht nemen; de mens die ze doet, zal daardoor leven: Ik ben Yahweh.
6 Niemand zal naderen tot zijn naaste bloedverwant, om de schaamte te ontbloten: Ik ben Yahweh
7 Gij zult de schaamte van uw vader, dat is de schaamte van uw moeder, niet ontbloten; het is uw moeder, gij zult
haar schaamte niet ontbloten. 8 De schaamte van de vrouw van uw vader zult gij niet ontbloten; het is de
schaamte van uw vader; 9 De schaamte van uw zuster, de dochter van uw vader of de dochter van uw moeder,
geboren in huis of geboren daarbuiten, haar schaamte zult gij niet ontbloten.
10 De schaamte van de dochter van uw zoon of van de dochter van uw dochter, haar schaamte zult gij niet

ontbloten, want uw schaamte zij zij. 11 De schaamte van de dochter van uws vaders vrouw, die aan uw vader
geboren is, zij is uw zuster-haar schaamte zult gij niet ontbloten. 12 De schaamte van uws vaders zuster zult gij
niet ontbloten; zij is uws vaders bloedverwant. 13 De schaamte van uw moeders zuster zult gij niet ontbloten,
want zij is uw moeders bloedverwant. 14 De schaamte van uws vaders broeder zult gij niet ontbloten; tot zijn
vrouw zult gij niet naderen, het is uw tante. 15 De schaamte van uw schoondochter zult gij niet ontbloten; het is
uws zoons vrouw, gij zult haar schaamte niet ontbloten. 16 De schaamte van uw broeders vrouw zult gij niet
ontbloten; het is de schaamte van uw broder. 17 De schaamte van een vrouw en die van haar dochter zult gij niet
ontbloten; gij zult niet de dochter van haar zoon en de dochter van haar dochter nemen, om haar schaamte te
ontbloten; zij zijn bloedverwanten:bloedschande is het. 18 Gij zult geen vrouw nemen als bijvrouw naast haar
zuster om haar schaamte te ontbloten nevens haar, tijdens haar leven.
Opmerking: We weten dat de Thora effectief het karakter is van Yahweh en we kunnen vrij makkelijk aantonen
dat de Tien Woorden wetten waren sinds de schepping. Daarnaast was elke wet in de Thora al aanwezig in de
Tuin van E'den sinds de schepping allen als zijnde verlengingen van een van de Tien Woorden.
Als Adam en Eva wel de enigste mensen waren, hoe kan men dan geloven dat Yahweh het het hele menselijke ras
heeft laten voortbrengen door incest, iets wat Hij Zelf gruwelijk en zonde noemt. Dit feit op zich bewijst volledig
dat Yahweh andere mensen heeft geschapen tijdens de scheppingsweek, naast Adam.
Satan heeft op slinkse wijze het eigenlijke doel van Adam's schepping verborgen en de hele wereld laten geloven
dat Yahweh een dubbele moraal heeft. Zoals we lezen in Mal 3:6 “Ik ben Yahweh, Ik verander niet”. Dit betekent
niet dat Hij het recht niet heeft om terug te komen op een bepaalde beslissing zoals al eerder werd vermeld
maar wat het betekent is dat Zijn karakter, wat weerspiegeld wordt in de Thora, niet verandert. Wees dan ook
maar gerust dat Yahweh Zijn schepping niet liet voortbrengen door incest, een praktijk waarvan Zijn Woord zegt
dat het een gruwel is.
Zijn de incestueuze praktijken die opgesomd worden in Leviticus 18 de inzettingen van Yahweh of de heidense
natiën?
Lev 18:1-3 Yahweh sprak tot Mozes: ² Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Ik ben Yahweh, uw Elohim; 3 Gij
zult niet doen, zoals men doet in het land Egypte, waar gij gewoond hebt, gij zult niet doen, zoals men doet in
het land Kanaän, waarheen Ik u breng;naar hun inzettingen zult gij niet wandelen.
6 Niemand zal naderen tot zijn naaste bloedverwant, om de schaamte te ontbloten: Ik ben Yahweh.
Opmerking: De inzettingen die werden vermeld zoals incest in Leviticus 18 zijn geen inzettingen van

Yahweh maar waren afgrijselijke praktijken van de heidense natiën rondom Israël. Yahweh zou
nooit de wereld laten voortbrengen aan de hand van in cest als het een heidense praktijk was der
natiën, een praktijk die Hij absoluut verfoeit en gruwelijk noemt. Sommigen hebben onjuist
aangenomen dat het ten tijde van de schepping misschien wel toegestaan was om aan incest te
doen en dat het door genetische degeneratie pas later een zonde werd. Deze redenering komt van
satan en het is dezelfde redenering die hij gebruikte om Hawa te misleiden, door te zeggen dat het
niet verkeerd was om van de vrucht te eten, waarvan Yahweh had gezegd die niet te eten én
dezelfde redenering gebruiken sommigen om homoseksualiteit goed te keuren. Incest is een
perversie van ware liefde binnen een familie en werd walgelijk verklaard door Yahweh.
Beseft men wel de serieuze gevolgen van uitspraken zoals hierboven? Beseft men dat Leviticus
18:22 zowel homoseksualiteit als incest als gelijkwaardig beschouwt? Moeten we aannemen dat
de zonde van homoseksualiteit misschien ook niet zo verkeerd is maar dat het door evolutie een
gruwel werd? Als men zegt dat incest aanvaard werd en niet als zonde gezien werd in de Tuin van
E'den omdat het pas later omwille van genetische degeneratie een boosaardige praktijk werd,
bewijst men eerder evolutie dan Zijn schepping, dewelke absolute morele waarden had sinds de
grondlegging der wereld. Wees dus maar zeker van een iets, als Yahweh zegt in Zijn Woord in
Leviticus 18 dat incest en homoseksualiteit gruwelpraktijken zijn, dat het zeer zeker net zo
gruwelijk was ten tijde van de schepping en dat het dat nog steeds is heden ten dage.

Mal 3:6 Voorwaar, Ik, Yahweh, verander niet.

Pas wanneer we beginnen het patroon van Zijn werk te begrijpen, zullen we nooit Hem
toebehoren. Yahweh is niet zoals een mens dat Hij zou liegen en dat Zijn eeuwig karakter nooit
veranderd. Incest en homoseksualiteit zijn al altijd een waar gruwel geweest in Zijn ogen en Hij
heeft zeer zeker de wereld NIET in zonde tot stand laten komen omwille van de zondeval van Adam
en Hawa.
Wat schuilt er dan achter het feit dat Yahweh, Adam wegnam van de rest van de schepping in vers
26 en hem in de Tuin bracht om hem op te leiden?
Gen 2:8 Voorts plantte Yahweh Elohim een hof in Eden, in het Oosten, en Hij plaatste daar de mens, die hij
geformeerd had.
Opmerking: Eerst en vooral, we moeten begrijpen dat deze waarheid ons aantoont dat zoals

Yahweh, Adam nam en hem apart-zette of heiligde weg van de rest van de maatschappij, dat dit
patroon nooit is veranderd voor gelovigen om zichzelf te reinigen weg van de wereld. Het toont
iets aan, namelijk zolang we in E'den ons bevinden (in de aanwezigheid van Yahweh), dan zijn we
veilig en binnen Zijn wil.
Laten we nu dan bekijken wat Yahweh zei ten tijde van het scheppen van de mens.
Gen 1:26-27 En Elohim zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen
over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het
kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. 27 En Elohim schiep de mens naar zijn beeld, naar Elohim beeld schiep
Hij hem, man en vrouw schiep Hij hen.

Is het opgevallen dat Yahweh zei tot Yahsjoea', laat Ons mensen maken in ons Evenbeeld, naar
onze Gelijkenis? En toch, wanneer Hij hen schiep staat er alleen dat Hij hen schiep in Zijn
Evenbeeld maar niet naar Zijn Gelijkenis maar waarom? Omdat geschapen worden in Zijn
Evenbeeld simpelweg inhoudt dat we fysiek uitzien zoals de Yahweh familie eruit ziet. In
Openbaring 1 zien we dat Yahsjoea' een hoofd heeft met haar, hij heeft ogen, voeten en handen,
net zoals wij die gemaakt zijn in Zijn Evenbeeld.
Maar wanneer het gaat over Zijn Gelijkenis, dat slaat op Zijn karakter en dit is niet iets dat zomaar
kan gegeven worden. Karakter is iets dat moet aangeleerd worden aan de hand van ervaring. Enkel
Adam diende te worden gemaakt in Zijn Evenbeeld én Gelijkenis door apart-gezet of geheiligd te
zijn in de Tuin van E'den en dit is waar Adam in beeld kwam om deze Gelijkenis aan de rest van de
mensheid te onderwijzen.
Wat was dan de taak van Adam in Genesis?
Adam werd geschapen en verteld in Genesis 1:28 “wees vruchtbaar en vermenigvuldig en vul het
land”. Indien men deze woorden opzoekt komt men te weten dat dit letterlijk betekent “vrucht
dragen, zich vermeerderen en erin slagen om het land te vullen”. Dit is nog een heel belangrijk
patroon van Yahweh. Het fysieke land Israël is op een of andere manier met zowat elk verbond der
Schrift verbonden.
Opmerking: Ten tijde van de schepping zette Yahweh het land E'den apart als zijnde de

opleidingsomgeving voor Zijn eerste dienaar en Priester, Adam. Maar Hij verlangde dat eenmaal

Adam zou opgeleid zijn in Zijn karakter aan de hand van Zijn Thora (dewelke bestaat uit de Tien
Woorden als categorieën waaronder alle geboden vallen), wat Zijn karakter weergeeft en dan zou
Adam uit E'den vertrekken om het goede nieuws te brengen van Zijn Thora en verlossing voor de
rest van Zijn schepping. Toen Yahweh hem vertelde om vrucht te dragen en te vermenigvuldigen,
sprak Hij niet in een enge zin van Adam en Hawa die kinderen zouden baren, mits Hawa nog niet
gevormd was maar het sprak hoofdzakelijk over Adam die de anderen van Zijn schepping die zich
buiten E'den bevonden, in verbondsrelatie zou brengen met Hem. Dan zou E'den zich uiteindelijk
uitstrekken over de hele aarde zodat de andere mensen konden deel worden van het verbond van
Yahweh.
Jes 11:9 Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn
van kennis van Yahweh, zoals de wateren de bodem der zee bedekken.

Vergeet niet dat Yahweh met patronen werkt en niet verandert. We zien dit oorspronkelijk patroon
bij Adam maar evengoed bij wij als gelovigen vandaag. We zijn geschapen in de wereld buiten
E'den zoals Adam dat was en dan roept Yahweh ons tot Zijn Waarheid (terug naar E'den). Daarna
gaan we terug naar de wereld en dragen we vrucht door onze verlossing met anderen te delen. Joh
17:15 zegt 'we dienen dan wel in de wereld te zijn maar niet van de wereld'.
Hetzelfde patroon bij Mozes. Hij werd geboren in Egypte (de wereld), werd dan geroepen naar de
wildernis op zijn veertigste (apart-gezet of geheiligd) en dan teruggeroepen naar Egypte om de rest
van Israël te redden.
Gen 2:15 En Yahweh Elohim nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te
bewaren.
Opmerking: Het werkwoord “bewerken” betekent letterlijk om te dienen of een dienaar zijn van, en

een van de andere betekenissen is zelfs aanbidden. Het werkwoord “bewaren” in het Hebreeuws is
“Sjamar” en betekent letterlijk “bewaren” of “beschermen” en werd ook gebruikt in Ex 31:16 i.v.m.
hoe we de sjabbathdag dienen te bewaren en beschermen. Het werd ook gebruikt in Gen 26:5
waar Yahweh ons vertelt waarom Abraham dermate gezegend werd om in verbond te treden met
Hem, omdat Abraham Zijn Thora beschermde en bewaarde. Adam diende dus het Priesterschap
van E'den te bewaren en dit is waarschijnlijk wat satan zijn jaloersheid opwekte om in opstand te
komen.
Wat we dus zien van de Tuin van E'den is dat er een Priesterschap in werking was getreden, niet
om offers te brengen maar om te aanbidden en om vrucht te dragen waardoor E'den zich zou
uitstrekken. Het Hebreeuwse woord voor offer is “qorban” wat letterlijk betekent “om dichter te
komen d.m.v. relatie”, niet door het doden van een dier. Enkel nadat Adam en Hawa hun keuze
maakten voor de boom der kennis van goed en kwaad (wat inhield dat ze vrije wil hadden) en zo
zondigden tegen Yahweh, waardoor Yahsjoea' als eeuwige Maleki-tzedeq Hoge Priester een dier
moest doden om hen te kleden en tijdelijk instellen dat dieren offeren zonden bedekt. Dit trad
slechts in werking tot de tijd van hervorming, wanneer hij zou komen en de prijs van alle zonden
zou betalen door zijn bloed en zo de doodstraf zou verwijderen voor de mensheid.
Mits Yahweh dus niet verandert, geldt datzelfde patroon van heiliging nog steeds voor gelovigen
vandaag zoals Hij met Adam omging in de Tuin van E'den?
1 Joh 2:15-16 Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen van de wereld. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde
van de Vader is niet in hem. 16 Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een
trots leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.

Gen 3:6 En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat
de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden.
Opmerking: Het patroon is hetzelfde sinds de Tuin van E'den. Yahweh zette Adam apart om naar E'den te worden
geroepen, weg van de samenleving, net zoals wij gelovigen moeten geheiligd zijn van de wereld vandaag. Adam
moest dan de Thora door Yahsjoea' zelf onderwezen worden, om zo de geboden van Yahweh aan de rest van de
samenleving te brengen en om vrucht te dragen voor Yahweh en zo E'den uit te breiden en te vermenigvuldigen
op de hele aarde.
Wat een parallel tussen de zonde van Hawa in E'den door haarzelf niet geheiligd te houden en de waarschuwing
van Johannan aan gelovigen vandaag.
Laten we nog zo een parallel bekijken tussen de instructie van Yahsjoea' om Adam te laten vrucht dragen in
Genesis 1, 2 & 3 en het zijn gebod aan de gelovigen vandaag.
Gen 3:17-19 En tot de man zeide Hij:omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan
Ik u geboden had: Gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt, al zwoegende zult gij
daarvan eten zolang gij leeft. 18 en doornen en distelen zal hij u voortbrengen, en gij zult het gewas des velds
eten; 19 in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij
daaruit genomen zijt, want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.

Nadat Adam zondigde werd hij verteld dat hij niet meer goede vruchtbare grond zou hebben om
vrucht te dragen voor Zijn Koninkrijk maar het vrucht zou er pas komen door doornen en distels.
Kijk dan naar wat Yahsjoea' vertelde, aangaande de toestand waarin zijn discipelen zouden vrucht
dragen.
Marcus 4
3 Hoort! Zie, een zaaier ging uit om te zaaien.
7 En een ander deel viel in de dorens en de dorens kwamen op en verstikten het en het gaf geen vrucht.
9 En Hij zeide: Wie oren heeft om te horen, die hore.
11 En Hij zeide tot hen: U is gegeven het geheimenis van het Koninkrijk van Yahweh, maar tot hen, die buiten
zijn, komt alles in gelijkenissen.
12dat zij ziende zien en niet bemerken, en horen de horen en niet verstaan, opdat zij zich niet bekeren en hun
vergeven worde.
13 En Hij zeide tot hen: Weet gij niet, wat deze gelijkenis betekent, en hoe zult gij dan al de gelijkenissen
verstaan?
14 De zaaier zaait het woord.
15 Dit zijn degenen, die langs de weg zijn: waar het woord gezaaid wordt, en zodra zij het horen, komt terstond
de satan en neemt het woord, dat in hen gezaaid is, weg.
16 En evenzo zijn, die op steenachtige plaatsen gezaaid worden, degenen, die, zodra zij het woord horen, het
terstond met blijdschap aannemen.
17 Doch zij hebben geen wortel in zich, maar zijn mensen van het ogenblijk; wanneer later verdrukking of
vervolging komt om der wille van het woord, komen zij terstond ten val.
18 En een ander deel zijn degenen, die in de dorens gezaaid worden: dit zijn zij, die het woord horen,
19 maar de zorgen van de wereld en het bedrog van de rijkdom en alle andere begeertes komen erbij en
verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar.
20 En dit zijn degenen, die in goede aarde gezaaid zijn: zij, die het woord horen en in zich opnemen en vrucht
dragen, dertig- en zestig- en honderdvoud.

Dit is een heel duidelijke gelijkenis waarin Yahsjoea' de link legt met E'den. Laten we eerst eens
kijken naar het volgende vers om te begrijpen waar dit nu echt allemaal over gaat.
Luk 8:11 Dit is de gelijkenis: Het zaad is het Woord van Yahweh.

In E'den had Yahweh gezegd dat de planten nog niet zouden groeien omdat er geen mens was om

de aarde te bewerken (Gen 2:5). We zien duidelijk dat het zaad, het Woord van Yahweh is. Daarna
vergelijkt Yahsjoea' in vers 7 het beëindigen van de vloek van Adam en doornen en distels, met het
feit dat hij geen vrucht heeft gedragen. In vers 11 vergelijkt hij zij die gekozen worden door Hem
met het terugkeren naar E'den, mits wij het raadsel van Zijn Koninkrijk begrijpen zoals Adam dat
werd verteld maar zij die “BUITEN” zijn worden in gelijkenissen geleerd omdat zij geen ogen
hebben om te zien. Het is exact dit patroon dat we zagen in E'den, totdat iemand zou komen om
hen te onderwijzen, dat is de mensen buiten E'den, hadden zij minder verantwoordelijkheid maar
doch nog steeds zonder kennis.
Rom 10:13-15 13 Want, al wie de naam van Yahweh aanroept, zal behouden worden.
14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet
gehoord hebben? Hoe horen zonder predieker?
15 En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van
hen, die een goede boodschap brengen.

Laten we Markus 4:15 bekijken, wat een verwijzing is naar Adam en Eva. Want hoewel zij het
woord rechtstreeks van Yahweh hoorden, toch kwam satan onmiddellijk en stal het woord dat in
hun hart was. Daar draait het om. In verzen 18 & 19 lezen we dat doornen en distels een
voorstelling zijn van diegenen die verstikt worden door bedrog en begeertes en daarna geen
onvruchtbaar worden.
Op deze manier bedroog satan ook Hawa.
Dit was allemaal deel van Zijn plan mits Yahweh wist ten tijde van het scheppen van Adam, dat hij
vlees was en daarom niet in staat zou zijn om trouw te blijven en te overwinnen zonder volledig
vertrouwen in Yahweh. Desondanks wist Yahweh ook dat iemand buiten E'den moest gaan om Zijn
geboden te brengen en kennis aan de rest van de schepping. Daarom gaf het falen van Adam in
zeker zin, de mogelijkheid aan een tweede Adam (Yahsjoea') die de mensheid zou verlossen.
Rom 11:11 Ik vraag dan: zij zijn toch niet zo gestruikeld, dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet! Door hun val is
het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver op te wekken.

Yahweh gebruikte het wegvallen van Adam en Hawa en hun uitgestoten zijn van E'den als
mogelijkheid om Zijn Woord en Naam aan de rest der schepping te brengen, net zoals Hij deed bij
het wegvallen van de natie Israël in Rom 11:11. We lazen net Rom 10:13 dat men de Naam van
Yahweh moet aanroepen om verlost te worden. Laten we er nu dan Gen 4:26 bijnemen, nadat
Adam werd uitgestoten.
Gen 4:26B Toen begon men de naam van Yahweh aan te roepen.

Als men dit werkwoord “begon” opzoekt in het Hebreeuws is het “halal (modern Hebreeuws:
KHalal)” en het betekent hoogstwaarschijnlijk in deze context onteren of diens woord te breken en
wanneer we daarna over de vloed lezen, wordt het duidelijk dat Zijn Naam en Woord niet
aanvaard werd nadat Adam en Hawa zondigden en de vloek volgde.
Moeten correct gedoopte discipelen van Yahsjoea' vandaag vrucht dragen zoals Adam in de Tuin?
Mat 7:16-20 16 Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van
distels? 17 Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten
voort. 18 Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. 19
Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. 20 Zo zult gij hen
dan aan hun vruchten kennen.

Joh 15:1-8 1 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman.
2 Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij
meer vrucht drage.
3 Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u.
4 Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij
in Mij niet blijft.
5 Ik ben de de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder
Mij kunt gij niet doen.
6 Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur
en zij verbrand.
7 Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.
8 Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.
Opmerking: Het is duidelijk dat er niets veranderd is in de orde van Yahweh sinds de Tuin van E'den.

Zoals Adam moest geheiligd worden in E'den en daarna op pad gaan en vrucht dragen voor
Yahweh, dusdanig moeten de discipelen van Yahsjoea' vandaag wandelen. Wanneer men geestelijk
onvruchtbaar blijft, wacht er enkel opgebrand worden en diens verlossing te verliezen.
Als we nu dan naar verzen 9 en 10 van Joh 15 nemen, beginnen we de parallel met Adam en
Yahsjoea' in te zien. Yahsjoea' is de perfecte weerspiegeling van de Vader en gaf zijn eigen vrije wil
op om 100% ehad (één) te zijn met Yahweh en ten allen tijde in Zijn wil te zijn.
Kol 1:15 Hij is het beeld van de onzichtbare Elohim, eerstgeborene der ganse schepping.
2 Kor 4:4 ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het
schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Messias, die het beeld Yahweh is.
Heb 1:2-3 2 die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft.
3 Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord
zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben? Zich gezet aan de rechterhand
van de Majesteit in den hoge.

Nu beginnen we dus eindelijk aan de hand van het Nieuwe Testament in te zien waarom Yahsjoea'
naar de aarde moest komen als een fysieke mens want Adam, die geschapen werd om eruit te zien
zoals Yahweh fysiek gesproken, heeft er niet in geslaagd om zoals Yahweh te worden qua karakter
en geestelijke zin. Waar de eerste Adam faalde, moest Yahweh een zaad van Hem zenden om de
tweede Adam (Yahsjoea') te laten slagen.
Yahweh schiep de mensheid buiten E'den (Gen 2:7). Daarna nam hij iemand uit zijn schepping,
Adam, uit de aarde naar E'den om hem te heiligen en op te leiden voor zijn priesterschap van
vruchtbaar zijn voor de rest van Zijn schepping (Gen 3:23). Adam werd nog in E'den verteld om niet
te eten van de boom van kennis van goed en kwaad (vrije wil) maar van de levensboom (100%
vertrouwen in Yahweh).
Mits Adam faalde, gooit Yahweh niet zomaar Zijn net gevormde schepping weg maar Hij verlangde
dat een zaad of nakomeling zou geboren worden uit het verkozen zaad van Adam en het zaad van
Adam zou verlossen voor Yahweh en uiteindelijk de mensheid, wat Zijn bedoeling met Adam was
vanaf het begin.
We moeten begrijpen dat de mislukking van Adam niet niets was want het hield in dat hij geen
vrucht meer zou dragen naar E'den en het zou een tragedie worden voor alle mensen die volgden.
Nu er geen hoop meer was dat mensen de Thora zouden leren en naar E'den (de aanwezigheid van

Yahweh) zouden komen, daarom zou elke mens aan de hand van zijn of haar eigen vrije wil en
geweten juist of fout moeten kiezen, waardoor elk mens zou falen zoals Adam.
Rom 5:12-14 12 Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de
dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben; 13 want reeds voor de
wet was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is.
(Mensen buiten E'den hadden niet dezelfde verantwoordelijkheid als Adam die werd opgeleid door Yahweh in
E'den.)
14 Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen, die niet gezondigd hadden op
een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende.

Dit is een heel interessante passage. Hoe kan de zonde van Adam, dood overdragen aan alle
mensen na hem? De katholieken geloven dat dit spreekt over de erfzonde en dat wij allen geboren
worden met zonde omdat Adam zondigde. Dit is onzin en Ezek 18 zegt duidelijk dat allen
verantwoordelijk zijn voor hun eigen zonden en dat de zonden van de vaderen of de zonen niet
overgaan op elkaar.
Dit vers toont aan dat Adam de Thora van Yahweh werd gegeven en werd verteld om deze aan
anderen te brengen om vruchtbaar te zijn en te vermenigvuldigen in E'den. Maar omdat hij niet
slaagde en onvruchtbaar was en de mens aan de hand van zijn eigen vrije wil en menselijke aard
moest beslissingen nemen, is ook iedereen gefaald zoals Adam door onze eigen vrije wil en zonder
de Heilige Geest van Yahweh is het onmogelijk om gehoorzaam te zijn aan Yahweh.
Rom 8:7 Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen Yahweh, want het onderwerpt zich niet
aan de Thora van Yahweh want het kan dat ook niet.

Het is dus duidelijk dat er ten tijde van de schepping twee wegen waren om uit te kiezen; vrije
keuze en zelf heersen of 100% vertrouwen en onophoudelijke trouw en gehoorzaamheid aan
Yahweh en Zijn Woord. Een was het zaad van satan en een was het zaad van Yahweh. Vanaf Adam
en Hawa faalden in hun taak in E'den, werd onmiddellijk de profetie gegeven over het vijandschap
tussen de twee zaden en de komende Gezalfde of Messias uit het zaad van Hawa en de
uiteindelijke ver lossing van het zaad van Adam en de mensheid.
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.

Deze profetie werd onmiddellijk na de val van Adam en Hawa gegeven en toont aan dat eeuwig
leven slechts kan komen door de Verlosser, de voorspelde Gezalfde of Messias uit Gen 3:15 en
daarom zegt Adam het volgende:
Gen 3:20 En de mens noemde zijn vrouw Hawa, omdat zij de moeder van elk leven (hai) werd.
Opmerking: Dit vers toont aan dat Hawa (modern Hebreeuws: KHava) de moeder van elk leven

“werd” omdat Yahweh hen net een doodstraf had gegeven omwille van het eten van het verboden
fruit maar nu zegt gen 3:15 dat een verlosser zou geboren worden tot Hawa om de mensheid te
verlossen. Van de Tuin van E'den, wisten Adam en Hawa door Zijn woorden dat een Verlosser zou
geboren worden uit haar zaad en dat hij de Zoon van Yahweh en Verlosser dezer wereld zou zijn.
Meer nog, zelfs na haar zonde, zou zij het begin zijn van de lijn van Yahsjoea' Messias en daardoor
de moeder van elk leven mits de Messias door haar zou geboren worden. Hawa was zodanig zeker
dat de Messias uit haar zou geboren worden dat ze dacht dat Qajin (Kaïn), haar eerstgeborene, de
beloofde Messias was.
Gen 4:1 De mens nu had gemeenschap met Hawa, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Qajin; en zij

zeide: Ik heb gekregen een man, Yahweh. (Hebreeuws: Qanithi isj eth-YaHWeH)

Quasi elke vertaling voegt onterecht woorden toe aan dit vers om te impliceren dat Eva een man
kreeg “met de hulp van” Yahweh maar die worden staan beslist niet in de grondtekst. Het woordje
“eth” (alef-taw) is een Hebreeuwse grammatische constructie die niet vertaald kan worden en
gewoon een hulpwoord is voor een eigennaam zonder betekenis in andere talen dan het
Hebreeuws en betekent beslist nooit “met” of “met de hulp van”, Gen 4:2 heeft “eth-ahiew ethHabel” maar hier vertaalt men geen “met” of “met de hulp van” maar simpelweg “zijn broeder
Abel”.
Het probleem is simpelweg dat de vertalers niet begrijpen dat Yahweh profeteerde dat een
Gezalfde zou geboren worden uit het zaad van Hawa en zij dacht dat die profetie over Kaïn (Bijbels
Hebreeuws: Qajin) ging en daarom zei ze “Ik heb gekregen een man, Yahweh”. Zij wist dat de
beloofde Messias een lid zou zijn van de Yahweh Familie en wij weten dat die Zijn eigenste Zoon is.
Zij noemde hem zelfs Qajin wat van het Hebreeuwse werkwoord komt 'om te verlossen of om
terug te kopen'.
Een ander aspect van deze studie is het eeuwige aspect van het landverbond in de Schrift. Dat het
niet alleen de mensheid was die vervloekt werd door het falen van Adam maar ook de aarde der
schepping die bedoeld was als zegening. Zo was het ook met het Sinaï Verbond en zo is het ook
vandaag wanneer de Messias, wie de familiale Verlosser is, wederkeert. Hij zal de vloek
verwijderen der landverbond en opnieuw, zoals het bedoeld was in E'den, het land zegenen met
diens volk. Dit is de reden waarom Genesis tot Openbaring over de zegening van de akker spreekt
met alle vrucht die het voortbrengt als zijnde de symboliek van het alles wat in de wil is van
Yahweh. Net zoals er maar één Beloofd Land is sinds de schepping genaamd E'den, zo is er maar
één Beloofd Land genaamd Jisrael ten tijde van de duizendjarige heerschappij en fysieke
zegeningen van de mensen zoals het in de Tuin van E'den was.
Joel 1:2-4 2Hoort dit, gij oudsten, en neemt ter ore, alle inwoners des lands. Is zo iets geschied in uw dagen of
in de dagen van uw vaderen?
3 Vertelt daarvan aan uw kinderen, laten uw kinderen het aan hun kinderen vertellen en hun kinderen weer aan
het volgende geslacht.
4 Wat de knager had overgelaten heeft de sprinkhaan afgevreten, wat de sprinkhaan had overgelaten, heeft de
verslinder afgevreten, en wat de verslinder had overgelaten, heeft de kaalvreter afgevreten.
Joel 1:7 Het heeft mijn wijnstok tot een voorwerp van ontzetting en mijn vijgeboom tot een geknakte stam
gemaakt; het heeft de schors geheel en al afgeschild en weggeworpen; zijn ranken zijn wit geworden.
Joel 1:9-20 9 Spijsoffer en plengoffer zijn ontrukt aan het huis van Yahweh, de priesters, de dienaren van
Yahweh, treuren.
10 Verwoest is het veld, de aardbodem treurt, want het koren is verwoest, de most verdroogd, de olie
weggeslonken.
11 De landbouwers zijn verslagen, de wijngaardeniers jammeren, over de tarwe en over de gerst, want de oogst
van het veld is verloren gegaan.
12 De wijnstok is verdord en de vijgeboom is verwelkt; granaatappelboom, ook palm en appelboom, alle bomen
des velds zijn verdord. Voorwaar, de blijdschap is beschaamd van de mensenkinderen weggevlucht.
13 Omgordt u en weeklaagt, gij priesters, jammert, gij dienaren van het altaar, komt, overnacht in rouwgewaden,
gij dienaren van mijn Elohim, want aan het huis van uw Elohim zijn spijsoffer en plengoffer onthouden.
14 Heiligt een vasten, roept een plechtige samenkomst bijeen; vergadert, gij oudsten, alle inwoners des lands, tot
het huis van Yahweh, uw Elohim, en roept luide tot Yahweh
15 Wee die dag, want nabij is de dag van Yahweh; als een verwoesting komt hij van de Almachtige.
16 Is niet voor onze ogen de spijse weggedaan, uit het huis van onze Elohim vreugde en gejuich?
17 Verschrompeld zijn de zaadkorrels onder haar aardkluiten; verwoest zijn de voorraadschuren; gescheurd staan
de korenbakken, want het koren is verdroogd.
18 Hoe kreunt het vee! De runderkudden dolen rond, want er is voor hen geen weide; ook de schapenkudden
lijden zwaar.

19 Tot U, Yahweh, roep ik, want een vuur

heeft de weiden der woestijn verteerd, en een vlam heeft alle bomen
van het veld verzengd.
20 Zelfs de dieren des velds zien smachtend tot U op, want de waterbeken zijn uitgedroogd en een vuur heeft de
weiden der woestijn verteerd.
Joel 2:1-3 1 Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg! Dat alle inwoners des lands sidderen,
want de dag van Yahweh komt. Want hij is nabij!
2 Een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis. Als morgenrood
uitgespreid over de bergen, is een talrijk en machtig volk; desgelijks is er van ouds niet geweest en zal er na hem
niet meer zijn tot de tijd der verste geslachten.
3 Voor hem uit verteert een vuur en achter hem laait een vlam; als de hof van Eden is het land voor hem, en
achter hem is het een woeste wildernis; en ook is er aan hem niet te ontkomen.
Joel 2:18-19 18 Toen nam Yahweh het op voor zijn land en Hij kreeg medelijden met zijn volk.
19 Yahweh antwoordde zijn volk: Zie, ik zal u koren, most en olie zenden, zodat gij daarmede verzadigd wordt, en
Ik zal u niet meer prijsgeven tot een smaad onder de volken.
Joel 2:21-27 21 Vrees niet, O land, jubel en verheug u, want Yahweh heeft grote dingen gedaan.
22 Vrees niet, gij dieren des velds, want de weiden der woestijn groenen, want het geboomte draagt zijn vrucht,
vijgeboom en wijnstok geven hun rijkdom.
23 En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in Yahweh, uw Elohim, want Hij geeft u de leraar ter
gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen.
24 De dorsvloeren zullen vol koren zijn en de perskuipen van most en olie overstromen.
25 Ik zal u vergoeden de jaren, toen de sprinkhaan alles opvrat, de verslinder en kaalvreter en de knager, mijn
groot leger dat Ik op u afzond.
26 Gij zult volop en tot verzadiging eten, en gij zult loven de naam van Yahweh, uw Elohim, die wonderbaar met u
gehandeld heeft; mijn volk zal nimmermeer te schande worden.
27 Dan zult gij weten, dat Ik in het midden van Israël ben, en dat Ik, Yahweh, uw Elohim ben, en niemand anders;
mijn volk zal nimmermeer te schande worden.

Welke rol speelt het onderdeel priesterschap dan in de scheppingsweergave en het doel der mens?
Gen 3:21 En Yahweh Elohim maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen
daarmede.
Opmerking: Yahsjoea' Yahweh moest inderdaad een Priester zijn om dit offer te brengen. Hij was

uiteraard geen Leviet maar hij was wel degelijk de hogepriester van de Maleki-tzedeq
(Melchisedek) Orde, de hoogste Priesterorde van het universum. Het Levitische priesterschap met
diens ceremoniële wet was niet deel van de Tuin van E'den maar werd toegevoegd op de berg Sinaï
(Gal 3:19) omwille van het gouden kalf voorval en was daarmee een tijdelijke tuchtmeester om het
volk in verbondsrelatie te houden totdat de beloofde Gezalfde of Messias zou komen. Maar toch
was er een eeuwige Priesterorde door Maleki-tzedeq in E'den. Het patroon van Yahweh dat in de
Tuin van E'den werd ingezet nadat Adam en Hawa vielen was namelijk dat zonde slechts door het
vergieten van bloed kon vergeven worden.
Heb 7:14 Het is immers duidelijk, dat onze Here uit Juda is gesproten, ten aanzien van welke stam Mozes met
geen woord van priesters gerept heeft.
17 Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Maleki-tzedeq. (Psa 110:4)

De Schrift geeft aan dat Yahsjoea' inderdaad deze Maleki-tzedeq was, mits er maar een Koning van
Vrede, Koning van gerechtigheid en Hoge Priester is, genaamd Yahsjoea' die de Zoon van Yahweh
is. 'Maleki' betekent koning van en 'tzedeq' betekent rechtvaardigheid, zo is Melchisedek dus een
titel NIET een persoonlijke naam.
Heb 7:1-3 1 Want deze Melchisedek, koning van Salem, priester van de Allerhoogste El, die Abraham bij zijn
terugkeer na het verslaan van de koningen tegemoet kwam en hem zegende,

2 aan wie ook

Abraham een tiende van alles gegeven heeft, is voor eerst, volgens de uitlegging van zijn naam:
koning der gerechtigheid, vervolgens ook: koning van Sjalem, dat is: koning des vredes;
3 zonder zijn vader, zonder moeder, ingeschreven in de stamboom , zonder begin van dagen of einde des levens,
en, aan de Zoon van Elohim gelijkgesteld, blijft zijn Priesterschap voor altoos.

Yahsjoea' was het lam van Yah dat geslacht is sinds de grondlegging der wereld. Sinds de Tuin van
E'den, hadden Adam en Hawa vrije wil, niet 100% vertrouwen in Yahweh. Door te falen in hun taak
om Zijn woord aan de rest van de schepping te brengen, werd het Yahsjoea' (die Hoge Priester was
van de Maleki-tzedeq orde) zijn lot om uit het zaad van Hawa geboren te worden en de tweede
Adam worden en zo te slagen waar Adam faalde. Daarom luidt een van zijn titels ben Adam of
Zoon des Mensen wat zoveel betekent als zoon van Adam. (Luk 3:23, 38)
Rom 5:19 Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen
ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden.

Heb je dat gelezen in Romeinen 5:19, dat omwille van de ongehoorzaamheid van Adam velen
zondaren “geworden”? Hoe kan dan de zonde van Adam ervoor zorgen dat anderen zondaren
worden tenzij zijn zonde een rechtstreeks effect had op de rest van de schepping om de Thora te
verliezen en niet in staat zijn om vruchtbaar te wezen, wat wel mogelijk was geweest indien hij
trouw was gebleven aan Yahweh.
1 Kor 15:45-50 + 53 45 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste
Adam een levendmakende geest. ( Gen 2:7 )
46 Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke.
47 De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel.
48 4Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen.
49 En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen.
50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Elohim niet beërven en het
vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet.
53 Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

Het is belangrijk om te begrijpen dat Maleki-tzedeq een eeuwige Priesterorde was waarin
Yahsjoea' altijd heeft gediend als Hoge Priester. Adam moest deel worden daarvan in E'den en
Yahweh helpen om Zijn doel te vervullen ten tijde van de schepping door Zijn eeuwig karakter
(door Zijn Thora) te brengen aan de rest van Zijn schepping die buiten E'den werd gemaakt.
Doordat Adam niet vruchtbaar was en faalde in zijn taak om te voldoen aan de Priesterorde, werd
er een afspraak gemaakt met Yahsjoea', het Lam van Yah dat geslacht werd sinds de grondlegging
der wereld. Het is ook geen toeval dat Yahsjoea' zijn afspraak om te sterven omwille van de
mensheid haar keuze voor vrije wil als vervanging voor 100% vertrouwen in Yahweh, is afgerond op
de Olijfberg in het gebied dat gekend staat als “de plaats van afspraak”, uit deze eigenste plaats
buiten E'den werd Adam gestoot toen hij zondigde.
1 Pet 2:9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk, ten
eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn
wonderbaar licht.
Ope 5:10 en Gij hebt hen voor onze Elohim gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen
heersen op de aarde.
Opmerking: Waar Adam faalde in de Tuin van E'den in zijn priesterlijke taak, daar moete ware

gelovigen vandaag vrucht dragen en de grote opdracht vervullen als Melchizedek priesters in
opleiding. Zoals Yahweh de Tuin van E'den herstelt voor onze eigenste ogen, mogen we dan het
voorbeeld van Yahsjoea' (de tweede Adam) volgen en de Thora van Yahweh brengen aan de rest

van Zijn schepping en daardoor vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen en het land vervullen met
vrucht voor Zijn gauw komende Koninkrijk. Mogen we ook leren van de fouten van Adam en Hawa,
dat 100% ONVOORWAARDELIJKE gehoorzaamheid aan Yahweh en Zijn Woord het enigste is wat
belangrijk is en niet onze eigen vrije wil of keuze. Mits Yahsjoea' effectief leeft in ware
verbondsgelovigen door Zijn Geest, zo ook moet de gelovige zijn menselijkee geest overgeven in
alles en de Heilige Geest diens denken laten veranderen naar het denken der Messias. Adam
verwierp de Geest van Yahweh, waarvoor de Boom des Levens symbool staat en hij koos vrije wil,
waarvoor de boom van de kennis van goed en kwaad symbool staat.
1 Sam 15 :22-23
22 Maar Samuël zeide: Heeft Yahweh evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar
Yahweh stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen.
23 Want weerspannigheid is zonde der toverij en koppig zijn is kwaadaardigheid en afgoderij.

Hoe belangrijk is de scheppingsorde van Yahweh? Hoe belangrijk is het om te vertrouwen in de
toestand van ons leven die Yahweh heeft aangesteld? Hoe belangrijk is 100% vertrouwen in en
gehoorzaamheid aan Yahweh en dagelijks Zijn stem horen in ons leven? Hoe belangrijk is
vruchtbaar zijn voor Zijn Koninkrijk. Het is namelijk de weg om terug naar E'den te gaan.
Van welke boom eet u?
Te herinneren:
1) We mogen gerust zijn dat Yahweh de wereld niet door incest is voortgekomen, iets wat Hij
een gruwel noemt maar Hij schiep meerdere mensen.
2) We zien dat het altijd de wil van Yahweh was om een Koninkrijk van Priesters te maken en
dit was de taak van Adam in E'den. We zien vandaag dat Yahweh dit doet door een
Koninkrijk van Priesters in opleiding onder Yahsjoea' en zo geestelijk te verwezenlijken waar
Adam fysiek in faalde. (Ex 19:5-6)
3) Sinds de Tuin van E'den, kunnen we bewijzen vanuit de Schrift dat het de eeuwige orde van
Maleki-tzedeq en niet Lewi was die Yahweh had aangesteld om Hem te dienen.
4) We kunnen staven dat de Thora in haar onderverdeling binnen de Tien Woorden niet alleen
aanwezig was ten tijde van de schepping maar dat het evengoed de taak van Adam was
om, als dienaar van Yahweh, om de Thora te verspreiden onder de rest van de schepping en
zo E'den te vermenigvuldigen.
5) We zien dat we dezelfde verantwoordelijkheid hebben als Adam verondersteld werd te
hebben in E'den. Alhoewel we dus vruchtbaar moeten zijn en vermenigvuldigen en zo de
aarde vullen met de kennis van de verlossing van Yahweh, dat we ook moeten geheiligd
worden zoals Adam dat was in E'den. E'den is zowel een fysieke plaats als een toestand
waarin men verkeert. Het is ook naar voren gekomen in deze studie dat hetgeen Yahsjoea'
toen zei tegen Adam in de E'den, ook nu zegt tegen Nieuwe Verbondgelovigen, dat we
moeten vruchtbaar zijn en zo niet sterven we. Dit is ook een heel ontnuchterende waarheid
mits in het christendom het meestal gaat over iemand z'n eigen persoonlijke verlossing
maar niet over meer vrucht dragen voor het Koninkrijk.
6) Dit is van onschatbare waarde dat dit nu naar voor komt omdat Yahweh werk in een

circulair, niet een lineair patroon en we zijn de cirkel rondgegaan en nu brengt Hij Zijn
schepping terug naar E'den.
Ga naar onze website www.coyhwh.com en download onze gratis dvd, “ Het Doel der Mensen”

Congregation of YHWH Jerusalem, Po Box 832 Carteret NJ 07008

