“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst,
dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet
vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel
zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het
schriftelijke onderwijs.”

De Messias in Genesis 5
In Genesis 5 staat een lijst namen van Adam tot Noach. Als je een beetje bekend bent met de Hebreeuwse
taal, dan weet je al dat namen een betekenis hebben.
Dus dat gaan we in deze studie onderzoeken. We gaan de lijst namen onderzoeken om te bepalen of we
er een betekenis of boodschap uit kunnen halen.
We gaan niet het hele hoofdstuk lezen. Maar natuurlijk kan je Genesis 5 ook voor jezelf onderzoeken.
Als we het hoofdstuk onderzoeken, dan vinden we de volgende lijst namen in de genoemde volgorde.











Adam
Seth
Enos
Kenan
Mahalaleël
Jered
Henoch
Methusalach
Lamech
Noach

Als we de Hebreeuwse betekenis van deze namen onderzoeken, dan vinden we een fascinerende
Messiaanse profetie die verwijst naar Jesjoea.
Als referentie gebruiken we de definities die Strongs gebruikt, zodat je het voor jezelf kan opzoeken.
Adam (Strongs H120) = een man
Adam betekent gewoon “een man”
Seth (H7896) = vervangen
De letterlijke betekenis van Seth is het woord “vervangen.”

Enos (H583) = mens (mensheid) (stam H605) ongeneeslijk
Enos wordt over het algemeen vertaald als mens, maar dan in meervoudsvorm... in de zin van “volk” of
“mensheid”
Het stamwoord dat is verbonden met Enos betekent “erg ziek” of “ongeneeslijk.”
Dus als we dit alles overwegen, dan betekent het zoiets als “ongeneeslijk mens” of “erg zieke mensheid”
Dus tot zover, met Adam, Seth, en Enos, hebben we:
“Een man is vervangen door (een) ongeneeslijk mens”
Past dat bij Jesjoea?
Hier is een Bijbelgedeelte dat je zou kunnen overwegen:
Jesjoea als vervanger voor de “ongeneeslijke mens”
Jesaja 53:5
Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die
ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
2 Corinthiërs 5:21
Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden
worden gerechtigheid van God in Hem.
1 Petrus 2:24
Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood,
voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.
Onze Messias verving Zijn perfecte Zelf door onze zonde. We waren “ongeneeslijk” en “erg ziek” en door
Hem zijn we genezen.
Nu moeten we de Hebreeuwse betekenis van Kenan en Mahalaleël bepalen.
Kenan ((H7064) = bezitten (stam H7077)) oprichten
Kenan betekent letterlijk “bezit” of “bezitten.” Het stamwoord betekent “oprichten.”
Mahalaleël (H4111) = lof van God (stam H1984) schijnend licht
Mahalaleël betekent lof van God. Het stamwoord betekent “schijnend licht.”
Dit kan op meerdere manieren worden uitgelegd. Omdat Hij ons geneest, bezat Hij de “lof van God.”
Je zou ook kunnen zeggen dat Hij ook kwam om “een schijnend licht op te richten.”

Johannes 8:12
Jezus (Jesjoea) dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal
beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.
We weten dat Jesjoea volgens Johannes 1:14 het vleesgeworden Woord is.
Johannes 1:14
En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid
gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.
Psalm 119:5
Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Dus zowel het “bezitten van de lof van God” als “het oprichten van een schijnend licht” zijn waarschijnlijk
allebei correct, en dus is er een dubbele betekenis.
Maar, in de context van deze profetie past “het oprichten van een schijnend licht” wellicht beter.
We weten dat het feit dat Hij het “Licht” was, betekent dat Hij kwam om het Woord van God, de Torah,
te onderwijzen. Wij weten dat de Torah ook het licht wordt genoemd:
Spreuken 6:23
Want een gebod is een lamp, en onderricht is een licht,
bestraffingen en vermaning zijn de weg van het leven,
In Spreuken 6:23 staat dat die Wet licht en leven is en dat komt overeen met wat Jesjoea over Zichzelf
zegt:
Johannes 8:12
Jezus (Jesjoea) dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal
beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.
Onze Messias kwam om de Torah opnieuw te onderwijzen toen Hij kwam als ons Licht.
Dat brengt ons bij de volgende twee namen die we gaan definiëren, Jered en Henoch:
Jered (H3381) = afkomst (stam H3381) afdalen
Jered betekent letterlijk “afkomst,” maar het stamwoord betekent “afdalen”
Henoch (H2596) = toegewijd (stam H2596) onderwijzen
Henoch betekent letterlijk “toegewijd,” maar komt van het stamwoord “onderwijzen.”
Dus letterlijk zou het betekenen “afdalen om te onderwijzen”
Dus dit hebben we tot nog toe:

“Een man is vervangen door (een) ongeneeslijk mens, (en) richtte een schijnend licht op (door) af
te dalen om te onderwijzen.”
De volgende naam in Genesis 5 is Methusalach.
Methusalach (H4962) = speerwerper, groeiende scheut, of loot
Methusalach betekent gewoon speerwerper, groeiende scheut of loot.
Overweeg deze verzen met het oog op Jesjoea:
Jesaja 11:1
Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï,
en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen.
Jesaja 53:2
Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht,
als een wortel uit dorre aarde.
Gestalte of glorie had Hij niet;
als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante
dat wij Hem begeerd zouden hebben.
Jeremia 23:5
Zie, er komen dagen, spreekt (JHWH) de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT
zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid
doen op de aarde.
Jeremia 33:15
In die dagen en in die tijd zal Ik voor David een SPRUIT van gerechtigheid doen opkomen. Hij
zal recht en gerechtigheid doen op aarde.
Zacharia 3:8
Luister toch, hogepriester Jozua, u en uw vrienden die vóór u zitten, – zij zijn immers een
wonderteken – want zie, Ik ga Mijn Knecht, de SPRUIT, doen komen.
Zacharia 6:12
En zeg tegen hem: Zo zegt (JHWH) de HEERE van de legermachten: Zie, een Man – Zijn Naam
is SPRUIT – zal uit Zijn plaats opkomen, en Hij zal de tempel van (JHWH) de HEERE bouwen.
Hij is de spruit.
Dat brengt ons bij de laatste twee namen, Lamech en Noach.
Lamech (H3929) = krachtig/ machtige jongeling
Lamech is voor kenners van het Hebreeuws een moeilijk woord om te vertalen. Volgens Strongs betekent
Lamech “krachtig.” Joodse geleerden wijzen vaak op de betekenis “machtige jongeling.”

Noach (H5118) = rust
Noach betekent gewoon rust.
Als we de lijst met namen juist definiëren, dan kan de volgende zin worden geformuleerd als profetie over
onze Messias Jesjoea.
“Een man is vervangen door (een) ongeneeslijk mens, (en) richtte een schijnend licht op (door) af
te dalen om te onderwijzen. Hij is de spruit (die) de machtige (jongeling) rust (brengt)”
Er zijn mensen die zeggen dat Methusalach ook “zijn dood zal oordeel brengen” betekent.
(Cornwall en Stelman Smith, Het uitgebreide woordenboek van Bijbelse namen)
In dat geval zou de profetie als volgt luiden:
“Een man is vervangen door (een) ongeneeslijk mens, (en) richtte een schijnend licht op (door) af
te dalen om te onderwijzen. Zijn dood zal oordeel brengen (en) rust voor de machtige (jongeling).”
Als dit soort onderwijs je interesseert, dan bevelen wij ook onze studie De 144,000 aan.
We hopen dat deze studie voor jou tot zegen is geweest, en vergeet niet om alles te onderzoeken.
Sjalom
We bidden dat deze studie voor jou tot zegen is geweest. Vergeet niet om alles te onderzoeken. Sjalom!
Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net
(Engelstalig onderwijs)
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

