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Mattheüs 1-2

VADER WEET HET BEST

Als deze titel je vertrouwd in de oren klinkt en herinneringen oproept aan een bepaalde tv-show, dan geef
je wel iets bloot. Je mag dan wel niet zo oud zijn als Adam, maar . . . de rest kan je zelf invullen
Adam had alles. Het leven in de tuin was perfect, absoluut perfect. Hij hoefde geen onkruid te bestrijden
in zijn tuin. Noch een doorn, noch een distel kon ergens gevonden worden. De grond leek met hem samen
te werken, net als de bomen en alles wat hij aanraakte. De dieren toonden geen vrees, integendeel, ze
waren zijn kameraden. Een discussie met zijn vrouw? Dat soort dingen was nog niet uitgevonden. Het
minste dat men kan zeggen, is dat het leven perfect was.
Er werden Adam en Eva slechts enkele instructies gegeven: Thora. Zij moesten zorg dragen voor alles wat
HaShem voor hen gemaakt had. Ze moesten de tuin onderhouden en net zoals de rest van de schepping,
vruchtbaar zijn en zich vermenigvuldigen. Dat zou allemaal veranderen door één gebeurtenis, een
gebeurtenis waarvan we vandaag nog steeds de gevolgen dragen.
Adam en Eva braken de eerste kosher regel. De Boom van Kennis van Goed en Kwaad mag eruit gezien
hebben als voedsel, maar Adonai had gezegd dat het geen voedsel was! Ze besloten de zaken in eigen
handen te nemen en het toch als voedsel te benoemen. Ik ben er zeker van dat het er zeer goed uitzag en
zijn smaak was misschien wel het beste van alles in de hele tuin. Maar eender hoe goed het eruit zag en
smaakte, ervan eten was een zonde. Vader had hen gezegd wat het beste was en ze hadden moeten
luisteren.
Romeinen 5 zegt ons, dat vóór de ongehoorzaamheid van Adam, er geen zonde was, noch was er ooit
dood geweest. Ongehoorzaamheid zou alles veranderen! Het zou lijden, pijn, gezwoeg en dood aan de
mensheid brengen. De ongehoorzaamheid van één man aan het gesproken woord van de Thora van
HaShem bracht wanorde, verwarring en een gevallen staat van zonde aan allen die na Adam geboren
werden. In simpele termen, onze bloedlijn zou voor altijd besmet zijn met een ongeneselijke ziekte, de
ziekte van zonde. Het zou een ziekte voortbrengen die de mens nu reeds meer dan 6000 jaar in eigen
kracht heeft proberen te elimineren. Doch, hoe hard de mens ook probeerde, er is nooit een voorschift, een
counselingsessie of therapie geweest, die deze ziekte kon wegnemen.

Deze genezing kan geen mens bewerken, hiervoor is een werk van onze Schepper vereist. Hij zegde in
Genesis 3:15 aan Adam, dat er iemand zou komen en een einde aan de zonde zou maken. HaShem gaf
Adam of Eva niet alle details, enkel dat er in de toekomst een oplossing zou komen. Dan slachtte Hij een
dier, maakte kledij en gaf het hen om te dragen. Het was een bloedoffer, dat in een tijdelijke bedekking
voor hun zonde zou voorzien, tot in de toekomst de echte vervulling zou komen Elk dier dat vanaf dat
ogenblik zou geslacht worden, zij het door Noah, Abraham of de Priesters, zou ook vooruitkijken naar die
Ene die zou geslacht worden, geslacht om met Zijn eigen bloed te voorzien als zoenoffer voor de zonde,
voor iedereen en voor altijd. Wij kennen dit vandaag als het volbrachte werk van Yeshua de Messias, de
manifestatie van HaShem, die Zijn leven zou afleggen om ons voor onze Vader te herstellen.
Maar is het aanvaarden van het verzoenende werk van Yeshua al wat er is? Wat met de woorden van
Ya’akov (Jacobus) in het boek dat zijn naam draagt? In hoofdstuk 2 vers 14 tot 19 zegt hij dat geloof
zonder daden dood is. Welke daden kunnen dat mogelijkerwijs zijn? Velen zijn vandaag met hun eigen
lijst gekomen. Als je drie keer in de week naar de kerk gaat, als je tienden geeft, in het koor zingt en
misschien zondagsschool onderwijst, dan zal het wel goed genoeg zijn wat betreft dat “daden-ding”.
Misschien als we de Schrift de Schrift laten verklaren, zullen we ervaren dat onze door de mens gemaakte
definities te kort doen aan Zijn glorie. Heb je, van Genesis tot aan de profeten, tot aan de woorden van
Yeshua, Paulus en de rest van de apostelen, geen rode draad of gelijkluidend signaal opgemerkt als het op
gehoorzaamheid aankomt? In elke situatie leiden zij het volk steeds terug naar de oorspronkelijke
instructies van de Thora. Als Ya’akov (Jacobus) tot moderne westerse mensen zoals wij zou spreken, zou
hij de eerder genoemde woorden misschien op deze manier brengen: “Zeggen dat je gelooft in Yeshua,
zonder dat geloof te staven door gehoorzaamheid aan Zijn Thora, is zelfmisleiding en zal niemand baat
brengen!”
“Wat maakt het uit als ik niet gehoorzaam aan de instructies van de Thora?” vragen velen. “Ik doe toch
niemand kwaad door mijn ongehoorzaamheid.” “Niemand heeft zich te moeien met wat ik eet of niet eet.
Het is uiteindelijk mijn lichaam en daar doe ik mee wat ik wil. ”
Dit zijn misschien woorden die jij hebt gezegd of die je zelfs nu denkt. Ik kan je zeggen dat dit de
woorden waren van een heel beroemd persoon die vele jaren geleden leefde. Haar naam was Eva.
Ongehoorzaamheid is niet iets wat je kunt vasthouden in een vacuüm. Ongehoorzaamheid is iets dat zich
verspreidt en gevolgen heeft. Heel dikwijls zijn het onze kinderen die er het meest onder lijden. Herinner
je je Kaïn en Abel?
Als we onze reis doorheen de Thora beginnen, laat het ons dit dan doen op een nuchtere manier. Laten we
de Geest van HaShem toe om ons onze houding duidelijk te maken. Laten we Hem toe ons de wegen van
de Vader te leren, want uiteindelijk: Vader weet het toch best!
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