Joods Messiaanse gemeente '' Beit Nitzachon''

Parasha: אשית
 – בא ִר תBereshiet – in het begin
Van het bloed van Hevel tot het bloed van Yeshua!
Parashat Shevoea – wekelijkse Schriftlezing
Torah: Bereshiet 1:1-6:8
Haftarah: Jesjajahoe 42:5 – 43:10
B'rit HaGhadasha: Mattay 23:30 -39
''Voor altijd doet hij de dood teniet. Elohim, JHWH, wist de tranen van elk gezicht,
de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg – JHWH heeft gesproken. ''
(Jesjajahoe 25:8)
1.Inleiding

We beginnen vandaag opnieuw met de cyclus van het lezen van het woord van Elohim.
Iedere cyclus heeft Elohim weer nieuwe schatten voor ons die wij gratis en voor niets
ontvangen' Hij heeft al Zijn woorden voor ons laten opschrijven in Zijn woord' dit is een
gift van JHWH. Vandaag loepen we Kajin en Hevel uit' Elohim wil bijzonder tot ons
spreken vandaag.
 ַקית ןKajin was de oudste zoon van Adam en Chawa zijn naam betekent ' verwerving of
aanwinst. Als hij geboren wordt spreekt Chawa de volgende woorden uit: ''Ik heb het leven
gegeven aan een man (Bereshiet 4:1)'' Kaijin is afgeleid van het woord  כּנַ עkana wat ' het leven
schenken aan' of 'vernederd worden' betekent.  לה לבלHevel was de tweede zoon van Adam en
Chawa en zijn naam betekend 'ijdelheid'. Hevel werdt een herder en Kajin een landbouwer.
Beide mannen kenden JHWH en brachten Hem offers van de eerstelingen van hun bezit.
Bereshiet 4:4-5 beschrijft het volgende:'' Op een keer bracht Kajin JHWH een offer van wat hij had
geoogst. Ook Hevel bracht een offer; van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit.
JHWH merkte Hevel en zijn offer op, maar voor Kajin en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kajin
woedend, zijn blik werd donker.'' De afwijzing die Kajin ervoer maakte hem boos en bracht jaloezie bij

hem naar boven. Waarom accepteerde JHWH het offer van kajin niet? Volgens Rashi is de reden
verbonden aan gierigheid: '' Kajin bracht de vruchten van de grond' de mindere vruchten '' (New studies
in Bereshiet ' Nehama Leibowitz' pagina 40). JHWH

accepteert geen onreine offers Hij wil
zuivere offers 'het beste van het land en het beste van het vee. In Malachi spreekt JHWH
de kohaniem aan op hun wangedrag' de offers die zij brengen zijn onzuiver: '' Jullie,

kohanim, minachten mijn naam, en zeggen dan: ‘Hoezo minachten wij uw naam?’ Jullie brengen
verwerpelijk voedsel naar mijn tafel, en zeggen dan: ‘Hoezo hebben wij u verworpen?’ Door te beweren dat
mijn altaar de moeite niet waard is! Als jullie met een blind offerdier aankomen, zeggen jullie: ‘Wat geeft
dat nu?’ En ook als jullie met een kreupel of ziek dier aankomen, zeggen jullie: ‘Dat geeft toch niets?’ Bied de
gouverneur zo’n dier maar eens aan en zie of hij er tevreden mee is en jullie goedgezind zal blijven – zegt
JHWH Tzevaot. Zo zullen jullie Elohim wel gunstig stemmen, zo zal hij zijn volk wel gunstig gezind zijn!
Dit alles gebeurt door jullie toedoen; zou hij zijn volk dan nu goedgezind zijn? Het zou beter zijn als een van
jullie de tempeldeuren zou sluiten en jullie het vuur op mijn altaar niet langer zouden aansteken, want dat
is toch zinloos. Ik wijs jullie af – zegt JHWH Tzevaot – en de offers die jullie brengen aanvaard ik niet.
(Malachi 1:7-10)'' Het offer van Kajin was niet acceptabel voor JHWH omdat het offer met

een onzuiver hart werd geofferd. Als JHWH Kajin aanspreekt op zijn boosheid wijst hij
hem op zijn eigen verantwoordelijkheid en zegt: '' Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in
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de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar
jij moet sterker zijn dan zij.(Bereshiet 4:7)'' Met andere woorden laat je boosheid niet de meester

zijn maar wees je boosheid zelf meester' weest sterker dan de jaloezie'. Ondanks de
waarschuwing die JHWH gaf is de boosheid toch meester over Kajin geworden en
vermoorde hij zijn broer Hevel. De eerste moord was gepleegd en bloed (dam) doordrong
in de aarde. JHWH vroeg alleen het bloed van de eerstelingen maar nooit van mensen'
deze moord bracht een vloek over de aarde' Hevel was een rechtvaardige die stierf.
Ivriem 11:4 spreekt daarom over Hevel de rechtvaardige: ''Door geloof heeft Hevel een
slachtoffer aan Elohim aangeboden, dat veel beter was dan dat van Kajin en daarom is er van hem een
getuigenis dat hij rechtvaardig was. En Elohim getuigde van diens schenking en daarom spreekt hij [aan],
hoewel hij is gestorven.'' De eerste rechtvaardige die stierf was Hevel en zijn dood verwijst

door naar de dood van Mashiach Yeshua.
Hevel ….....

Yeshua .......

Hevel was een herder (Bereshit 4:2).

Yeshua was de Goede Herder (Jochanan 10:1-18)

Hevel werd zonder reden gehaat (Bereshit 4:5-8).

Yeshua werd zonder reden gehaat (Jochanan 15:25)

Hevel werd verafschuwd uit jaloezie (Bereshit 4:5-8) Yeshua werd uit nijd overgeleverd en veroordeeld
(Matitjahoe 27:18)
Hevel werd gedood door een zondige broer
(Bereshit 4:8)

Yeshua werd gedood door zondige mensen (Mifalot
haShilichiem 2:23)

Hevel bracht Elohim een goed offer (Bereshit 4:4).

Yeshua offerde zichzelf als een volmaakt offer
(Ivriem 10:7-9; Efeshiem 5:2)

Elohim accepteerde het offer van Hevel (Bereshit 4:4) Elohim accepteerde het offer van zijn Zoon (Ivriem
10:12; Efeshiem 5:2)

Het bloed van Hevel de rechtvaardige schreeuwde naar Elohim (10) om die reden werd
Kajin gestraft. Kajin wordt vervloekt vanwege het vermoorden van zijn broer en het
vloeien van het bloed van de rechtvaardige Hevel. De moord op Hevel had rechten aan
hasatan gegeven om moord uit te oefenen op de aarde'' de vloek was geactiveerd. Vanaf
nu moest Kajin dwalen over de aarde en zal hij geen vrucht dragen. Vers 16 spreekt over
het feit dat Elohim Kaijin weggestuurd van zijn ( תמלת אפ ִ֣ניMilifnee) ''aanwezigheid'' het
woord ( פּ נת יםPaniem) ''gezichten'' zit verborgen in dit woord. De aanwezigheid van JHWH
was nu op afstand van Kajin waardoor de zonde zichtbaar werd in het leven van deze
man. Kajin gaat in conclaaf bij JHWH en gaat in onderhandeling met JHWH. Het
antwoord van JHWH is verbluffend: '' Kajin zei tegen JHWH: ‘Die straf is te zwaar. U verjaagt mij
nu van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen, en als ik dan dolend en dwalend over de aarde
moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden.’Maar JHWH beloofde hem: ‘Als iemand jou doodt,
zal dat zevenmaal aan hem worden gewroken.’ En hij merkte Kajin met een teken, opdat niemand die hem
tegenkwam hem zou doodslaan. (Bereshiet 4:13-15)''

Kajin krijgt een merkteken waar door hij beschermd word' Jechezkeel 9:4-6 spreekt over
het teken –  תde Tav – die de de mensen beschermen voor het oordeel over Jeroe shalaijim:
''JHWH zei tegen hem: ‘Maak een ronde door Jeroeshalaijim, en zet een
merkteken op het voorhoofd van
iedereen die jammert en klaagt om de gruwelijke dingen die er in de stad gebeuren.’ Tegen de zes anderen
hoorde ik hem zeggen: ‘Ga achter hem aan, trek ook door de stad en dood iedereen. Jullie moeten geen
medelijden tonen, jullie mogen geen medelijden kennen. Oude mensen, jonge mannen en vrouwen, moeders en
kinderen – jullie moeten ze allemaal ombrengen, behalve de mensen die het merkteken dragen. Begin bij
mijn heiligdom.’ En ze begonnen bij de zeventig oudsten, die voor de tempel stonden.'' De hebreeuwse
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letter  תzag er in het oud hebreeuws uit als een kruis. Het kruis was het teken wat de heiligen

( zij die rouwen om de zonde van Jeroeshalaijim) beschermde tegen het oordeel namelijk' de dood'.
De letter  תheeft de volgende betekenis '' het teken'' het kruis is van oudsher het teken tegen de
dood. Kajin krijgt dit teken dat hem beschermd tegen het oordeel en de dood. Dit teken was
blijkbaar voor iedereen '' het teken'' van de bescherming van Elohim over een persoon. Volgens
Rav Chiel heeft Kaijin na de dood van zijn broer spijt betuigt aan Elohim, de Rabbi verklaard:
''Toen Elohim het lijden en de onrust in Kajin zag besloot Hij dat Kajin genoeg voor zijn misdaad geleden
had. En Elohim toonde genade naar de ongelukkige en dakloze man. Hij accepteerde Kajins roep om
vergeving en plaatste een merkteken op het voorhoofd van Kajin. Dat iedereen die hem ontmoete wist dat
hij zijn schuld had afbetaald. Kajin moest nu in vrede behandeld worden.'' Dus het antwoord op de

vergeving van Kajin was het kruis en het kruis was het teken van vergeving en afbetaling
van schuld. Kajin vermoorde zijn broer en verdiende de doodstraf' maar JaH is genadig en
gaf hem ''het teken'' namelijk het kruis (de boom)' Halleloe JaH!
2. Het bloed van de Rechtvaardige roept naar de Hemel
''De tweede engel goot zijn schaal in de zee en de zee werd als de dood omdat elke levende ziel in de zee
stierf. De derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen en ze werden bloed. Ik hoorde
de engel van het water zeggen: "Rechtvaardig bent u, die is en die was en u bent zuiver omdat u deze dingen
hebt geoordeeld, vanwege het bloed van de profeten en van de heiligen dat ze hebben vergoten; daarom hebt
u aan hen bloed te drinken gegeven. Ze verdienen het." En ik hoorde het altaar zeggen: "Ja, MarJaH Eloha, de
handhaver van alles, waar en rechtvaardig zijn uw oordelen." (Gizajon 16: 3-7)

Het bloed van Hevel was het eerste bloed van een rechtvaardige wat vloeide over de
aarde. Na deze eerste moord zijn er vele rechtvaardige vermoord. Dit bloed zal door
JHWH zelf gewroken worden. Elohim spreekt tot Kajin dat als iemand hem dood zijn
bloed 7 keer gewroken zal worden (15). Lemech (een nakomeling van Kajin) spreekt over
het bloed van kaijin wat zeven keer wordt gewroken' en zijn bloed (Lemech) zeven keer
zeventig keer (24). Rashi verklaard het volgende over deze uitspraak: '' Aan kajin die met
opzet gedood heeft, werd uitstel gegeven tot zeven geslachten' moet mij die in dwaling gedood heeft des te
eerder een uitstel gegeven worden van vele zeventallen. (Torah met commentaar van Rashi' pagina 58).''

Lemech beroemd zich hier op de genade van Elohim. Volgens het boek der Oprechten (hst
2:26-36) dode Lemech perongeluk kajin toen hij zijn boog spande. Om die reden haatte Ada
en Tsilla hun man Lemech en wilde zij hem doden. Een andere Rabbijnse verklaring geeft
inzicht in het gedrag van Ada en Tsilla. Zij wilde Lemech geen kinderen meer schenken
omdat zijn bang waren voor het oordeel die na 7 generaties zou komen (het bloed werd 7
keer gewroken). Lemech beroemd zich op de genade van Elohim als hij zijn zorgen om
zijn nageslacht naar zijn vrouwen uitdrukt: '' Wat gebeurde er met kajin die gedood heeft? Hem
werd uitstel gegeven van zeven geslachten; Zou hij mij die niet gedood heeft ' dan niet des te eerder uitstel
verleend worden van vele zeventallen' voordat mijn nageslacht uitgeroeid zal worden. (Torah met
commentaar van Rashi' pagina 59).'' Lemech vertienvoudigt het uitstel van het oordeel door te

kijken naar het oordeel van JHWH naar Kaijin. Hij zegt letterlijk zeven keer zeventig keer' en
hij vergroot daarmee de genade van JHWH. 7X 70 = 490 dit getal komt regelmatig terug in
de bijbel, dit is het getal van vervulling en verlossing.:
-490 jaren verliepen vanaf de roeping van Avraham tot de aankomst in het land Kenaän.
-490 jaren verliepen vanaf Jehoshoea's bezetting van Kenaän tot de vestiging van Jisraëls koninkrijk Kenaän.
-490 jaren verliepen vanaf de vestiging van Jisraëls koninkrijk tot en met de Babylonische ballingschap.
-490 jaren, die vallen na de Babylonische ballingschap en Yeshua is geboren.
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Yeshua spreekt in Mattay 18:21-22 over vergeving met zijn talmidim. Meester Yeshua
geeft een diepzinnig antwoord op de vraag van Keefa : '' Toen kwam Keefa bij hem en zei: "Mijn
Meester, hoeveel keer, als mijn broeder tegen me zondigt, moet ik hem vergeven? Tot zeven keer toe? Yeshua
zei tegen hem: "niet zeven keer maar tot zeventig keer zevenenzeventig.'' De Aramese Bijbel laat zien

dat Yeshua de opdracht om te vergeven ' genade tonen' met vele tientallen verdubbeld.
Lemech doet hetzelfde door zeven keer zeventig te proclameren. Yeshua haMashiach
proclameert vergeef je broeder niet zeven keer maar t/m zevenig keer zevenzeventig keer.
Met andere woorden verdubbel je genade aan je broeder' zoals Elohim dit deed aan Kaijin.
Yeshua betrok de rabbijnse leer op vergeving van je broeder. Ook zit er een bijzondere
betekenis aan het antwoord van Yeshua. De letter  עheeft de getalswaarde 70 en staat voor
de volkeren/natiën in de wereld. De ( עAijin) betekend ook oog en heeft betrekking op
het verleden en de toekomst. De letter ( זZaijin) betekent zwaard' scepter en kroon. De
betekenis van de  זheeft betrekking op de huwelijksvoltrekking /veebondssluiting denk
hierbij aan de 7 rondes van de bruid om de bruidegom en de 7 dagen van het
bruiloftsfeest. De vrouw is de kroon op die van de man, het gaat om de kroon tussen man
en vrouw. Het antwoord van Yeshua verwijst door naar het einde der dagen als al de
volkeren voor de troon van JaH de huwelijksvoltrekking met Mashiach Yeshua zullen
sluiten. Tot het einde toe moeten wij onze broeder vergeven' dan vinden wij verzoening
met JHWH tot in eeuwigheid. De Haftarah van deze week spreekt over het volgende: ''
Alle volken zullen zich verzamelen, alle naties komen bijeen. Wie van hun goden heeft aangekondigd wat
eertijds nog te gebeuren stond? Laten zij getuigen leveren om hun gelijk te bewijzen,
opdat ieder die hen hoort zal zeggen: ‘Het is zo!’ Mijn getuige zijn jullie – spreekt JHWH –,mijn dienaar, die
ik uitgekozen heb opdat jullie mij zouden kennen en vertrouwen, en zouden inzien dat ik het ben. Vóór mij is
er geen god gevormd, en na mij zal er geen zijn. Ik, ík ben JHWH! Buiten mij is er niemand die redt.
(Jesjajahoe 43:9-11)'' Het moment van verzoening met Elohim is het moment dat de

vergeving die wij hebben geschonken zijn volle vrucht afwerpt. Daarom moeten wij zijn
als Hevel en niet als Kajin: '' Want dit is het gebod dat jullie vroeger hebben gehoord: Jullie moeten

elkaar liefhebben. Niet zoals Kajin. Hij was van het kwaad en had zijn broer gedood. Waarom had hij hem
gedood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. (Jochanan alef 3:11-12)''

Genade schenken' vergeven en elkaar liefhebben is een opdracht van JHWH die ons op de
been houdt tot de terugkomst van Yeshua haMashiach.
JHWH zelf stelt het oordeel uit tot de terugkomst van zijn zoon Yeshua' omdat zijn bloed harder
roept (Bereshiet 4:10) als het bloed van Hevel: ''….......en door Yeshuaʿ, de bemiddelaar van het nieuwe
verbond, en bij de besprenkeling van zijn bloed dat beter spreekt dan dat van Hevel. (Ivriem 12:24)''

Totdat Yeshua terugkomt zal er bloed van de rechtvaardigen vloeien op aarde en dat
bloed zal het oordeel zijn over de onrechtvaardige: ''Zo zal al het bloed van de rechtvaardigen,
dat over de aarde is vergoten, over u komen. Vanaf het bloed van de rechtvaardige Hevel tot het bloed van
Zecharjah, zoon van Becharjah die u hebt vermoord tussen de tempel en het altaar.(Mattay 23:35)'' JHWH

wacht tot de schalen met het bloed van de rechtvaardigen zijn gevuld dan komt hij met
zijn oordeel. Het bloed van Yeshua haTzadiek bevrijd ons van de dood (zoals bij Kajin) en
van de veroordeling. Zijn bloed spreekt beter als het bloed van Kajin en alle rechtvaardige
tezamen.
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''Want dat wat bederft zal onbederfelijkheid aandoen. En dat wat sterft, zal onsterfelijkheid aandoen. En
wanneer dat wat bederft onbederfelijkheid aandoet, en dat wat sterft onsterfelijkheid, dan zal het woord
dat is geschreven blijken: "De dood is in de overwinning opgeslokt!" Waar is uw angel, o dood? En waar is
uw overwinning, o dodenrijk? Maar de angel van de dood is zonde. En de kracht van de zonde is de Torah.
Maar dank Elohim, die ons de overwinning heeft gegeven door onze Meester, Yeshua Mashiach. Daarom,
mijn broeders, mijn geliefden, wees standvastig, onwrikbaar, heb volop te doen in het werk van JHWH en
weet dat jullie werk in JHWH niet zinloos is. (Korinthiem alef 15:53-58)''

 – ּשבל ת לשלוםShabbat Shalom,
Rabbi Daniel Prins

