Messias in Bereshiet
Doelstelling—Leren hoe de Torah onderwijs geeft over het leven en de
bediening van Yeshua HaMashiach. Yeshua zei dat Mozes over Hem
geschreven had. Daar de Torah het woord Messias nog niet eens vermeldt, zal
dit onderdeel je helpen de Messias in de Torah te zien. Dit wordt voornamelijk
gedaan door thematische analyse en midrash te gebruiken.

Het Evangelie in de Tuin
I. Romeinen 1:1-2 stelt dat het Evangelie in de Tanakh beloofd was. Laten we
een midrash benadering gebruiken om te zien hoe het Evangelie in de sidra
(Torah gedeelte) van deze week verteld wordt.
A. In Genesis 3 lezen we dat Adam en Chava (Eva) tegen Adonai zondigen door
te eten van de vrucht van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad. Laten we
kijken naar een overzicht van het verloop van Genesis 3.
• Adam en Chava zondigen door deel te hebben aan de verboden vrucht.
• Ze merkten dat de andere naakt was.
• Ze naaiden vijgenbladeren voor zichzelf.
• Ze verborgen zich voor de aanwezigheid van Adonai.
• De Heilige zocht Adam and Chava, hoewel ze zich voor Hem verstopten.
• Hij strafte iedereen die bij de zonde betrokken was.
• Hij profeteerde in verband met wie hasatans hoofd zou vermorzelen.
• Hij kleedde Adam en Chava.
B. Wat was het onmiddellijke resultaat van de zonde van Adam en Chava ?
C. Wat deden ze in verband met hun naaktheid ?
D. Nadat ze gezondigd hadden, verstopten Adam en Chava zich voor de Heilige.
Wat leert dit ons over de relatie tussen hen. Wie neemt het initiatief tot herstel
van de verbroken relatie?
E. Denk je dat de bedekkingen die Adam and Chava gemaakt hadden geschikt
waren, waarom of waarom niet?
F. Waar kwamen de huiden mantels vandaan?
II. Laten we nu elk van de vragen hierboven hernemen en zien hoe deze ons
onderwijzen over Yeshua en Zijn werk van verlossing.
A. Wat was het onmiddellijke resultaat van de zonde van Adam en Chava ? Ze
merkten dat ze naakt waren. In de Torah is naaktheid altijd een beeld van
schaamte en schuldgevoel. Zie Jesaja 47:3, waar een thematische connectie

gemaakt wordt tussen naaktheid en schuldgevoel. Daarom gebruikt de Torah de
naaktheid van Adam en Chava om ons te leren dat schaamte en schuldgevoelen
het gevolg van zonde zijn.
B. Wat deden ze in verband met hun naaktheid ? Ze maakten schorten door
vijgenbladeren aan elkaar te naaien. Dit is een beeld van menselijke werken of
inspanningen die proberen de schaamte en het schuldgevoel welke het resultaat
zijn van zonde te bedekken. Titus 3:5 stelt dat we niet gered worden door de
werken van gerechtigheid die we gedaan hebben (de schorten van
vijgenbladeren). De bedekking die ons gegeven wordt door de Heilige redt ons.
C. Nadat ze gezondigd hadden ,verstopten Adam en Chava zich voor de Heilige.
Wie neemt het initiatief tot herstel van de verbroken relatie ? De Heilige. Dit
leert ons dat het Adonaï is die ons zoekt om de relatie met Hem te herstellen.
Zoals Jesaja zegt in Jesaja 53:6, “Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden
ons een ieder naar zijn weg.”
D. Denk je dat de bedekkingen die Adam and Chava gemaakt hadden geschikt
waren, waarom of waarom niet ? Het blijkt dat ze dat niet waren, want Adonai
heeft deze door dierenhuiden vervangen. Waar kwamen deze huiden mantels
vandaan? Kennelijk moest Adonai een dier slachten om in huiden voor de
bedekking te voorzien. Thematisch leren we het volgende: alleen de heilige kan
de bedekking voorzien die waarlijk de schaamte en het schuldgevoel, die het
resultaat zijn van onze zonde kan bedekken. Nog een laatste vraag. Wat betreft
het dier dat geslacht werd om in de bedekkingen voor Adam en Chava te
voorzien—trof het dier op een of andere manier schuld? Dit leert ons dat een
onschuldige plaatsvervanger voor ons moest sterven opdat Adonai de schaamte
en het schuldgevoel die het resultaat zijn van onze zonde volkomen kan
bedekken!
Zoals je kan zien, heeft het verhaal van Adam en Chava's zondeval en de daarop
volgende voorziening (boetedoening—bedekking) door de Heilige ons op een
mooie manier onderwezen over het werk van Messias Yeshua! Yeshua is onze
onschuldige plaatsvervanger die geslacht werd om te voorzien in een bedekking
voor de schaamte en het schuldgevoel van onze zonden! Zonder een thematische
analyse van Genesis 3, zou dit prachtige beeld van het werk van Messias Yeshua
verborgen blijven. Dit is slechts één van de vele, vele manieren waarop de Torah
ons over het Evangelie leert! Het is ook een van de vele manieren waarop Mozes
(de schrijver van de Torah) ons onderwijs geeft over Yeshua. Nu kan je
Johannes 5:46 naar waarde schatten.
Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij Mij geloven; want hij heeft van
Mij geschreven. (Johannes 5:46 – SV77)
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Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil. Jes
62,1

