
 
 
“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.” 

 

Het Geheim van de Wav 

Voorafgaand aan de schepping van Adam en Eva lezen we het volgende... 

 

Genesis 2:4 (NBG51) 

Dit is de geschiedenis (afstammelingen) (toldot - תולדות) van de hemel en de aarde, toen zij 

geschapen werden. Ten tijde, dat de Here (JHWH) God (Elohim) aarde en hemel maakte 

 

In het Nederlands lezen we vlug over dit vers heen, en gaan dan verder naar het verhaal over de 

schepping van Adam en Eva. Maar in het Hebreeuws wordt het woord ‘geschiedenis’ (afstammelingen) 

gespeld met de moderne Hebreeuwse vav of in oud Hebreeuws met de wav. In het verloop van deze 

studie zullen we de Hebreeuwse letter gewoon de wav noemen, maar houd in gedachten dat deze letter 

vaak wordt uitgesproken als vav in ander bronnen. 

 

Dit is de eerste keer dat het woord ‘geschiedenis’ (afstammelingen) wordt genoemd in de Bijbel. Na de 

zondeval van Adam en Eva wordt dit woord niet meer gespeld met een “wav “ (maar als תלדות.)  De 

“wav” ontbreekt, maar het is nog steeds hetzelfde Hebreeuwse woord voor ‘geschiedenis’ 

(afstammelingen). 

 

Wij zien geen “wav” in “geschiedenis” (afstammelingen) in Genesis 5:1, 6:9, 7:1, 9:12 of op welke 

andere plek ook verderop in de Bijbel. De “wav” blijft ontbreken. Tenminste, tot we aankomen in Ruth 

4:18. 

 

Ruth 4:18 

Dit nu zijn de afstammelingen  (toldot - תולדות) van Perez: Perez verwekte Hezron, 

 

Dus, het Hebreeuwse woord voor “geschiedenis (of afstammelingen)” voor de zondeval, waar Adam en 

Eva worden voorgesteld, bevatte een “wav.” Na de zondeval ontbreekt de “wav”, totdat we aankomen 

bij de “geschiedenis” van Perez. Bij Perez wordt de “wav” hersteld in zijn rechtmatige plaats. 

 

Er zijn slechts twee plaatsen in de Bijbel waar de ontbrekende “wav” wordt vermeld. 

 

 

 



Daarmee rijzen een aantal vragen. 

 

• Wat had Adam, voor de zondeval, te maken met de “wav?” 

• Waarom verloor de “geschiedenis” van de mens de “wav” na de zondeval? 

• Waarom komt de ontbrekende “wav” terug in de geschiedenis van Perez? 

 

Om de mogelijke betekenis van de ontbrekende “wav” goed te kunnen begrijpen, is het handig om de 

Hebreeuwse letter, de “wav”, beter te begrijpen. 

 

DE “WAV” 

 

De Wav als Mens 

De “wav” is de 6e letter van het Hebreeuwse alfabet. Door de traditie wordt aan deze letter de numerieke 

waarde zes toegekend. Op die manier verwijst de traditie naar de “wav” als representatie van de mens. 

De mens werd geschapen op de 6e dag. Veel mensen geloven dat er 6000 jaren van de mens zullen zijn, 

voordat de duizendjarige regering van Messias Jesjoea komt, en het beest uit Openbaring in verband 

wordt gebracht met het nummer van de mens, namelijk drie zessen (Openbaring 13:18). 

 

De eerste keer dat de “wav” in de Bijbel verschijnt is in het 6e woord, Genesis 1:1. 

 

De “wav” staat in het 6e woord tussen Hemel en Aarde in Genesis 1:1. Onthoud dat, want het is 

belangrijk. 

 

Het pictogram voor de “wav” lijkt op een tent pin. Houd dat ook in gedachten. 

 

De hemelen zijn metaforisch verbonden met een tent in de profeten. Bijvoorbeeld: 

 

Jesaja 40:22  

Hij is het Die zetelt boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn. 

Hij is het Die de hemel uitspant als een dunne doek en uitspreidt als een tent om in te wonen. 

 

De “wav” is de tent pin die Hemel en Aarde met elkaar verbindt. De “wav” staat letterlijk voor een 

“haak” in de zin van iets aan elkaar “haken”. We zien datzelfde idee bij de “haken” van zilver die het 

gordijn dat de tabernakel afsluit en naar beneden houden. In Exodus 27:9-10, wordt de Hebreeuwse 

letter “wav” gebruikt als symbool voor die haken. 

 

Zie je dat? Als de “wav” verwijst naar een tent pin, die de Hemel en de Aarde aan elkaar verbindt, en de 

mens ook direct in verband wordt gebracht met de “wav,” dan zien we waarom de “wav” aanwezig is in 

het Hebreeuwse woord voor afstammelingen, voordat Adam werd geschapen. 

 
Adam was, voor de zondeval, de verbindende “haak” tussen Hemel en Aarde. Adam had een directe 

relatie met de Schepper van het Heelal die in de Hemelen woont… maar hij verloor dat door zijn zonde, 

en als gevolg daarvan ging de “wav” verloren in de geschiedenis van de mens. De “wav” die Hemel en 

Aarde verbond door middel van Adam. 

 

Adam was het verbindingsstuk tussen JHWH en de Aarde. Adam, of de mens, was het centrum van de 

schepping. 

 

 



Er word gezegd dat het middelpunt van de Torah is in Leviticus 11:42. In Leviticus 11:42 gebruiken 

oude manuscripten een hele grote “wav,” misschien terecht, in het Hebreeuwse woord voor buik, de kern 

van een mens. 

 

Dus na de zondeval werd de “wav” verwijderd uit de generatie van Adam. 

 

We zijn allemaal uit Adam, we stammen af van Adam. 

 

Dus, waarom krijgt de generatie van Perez de “wav” weer terug in het Hebreeuwse woord voor 

“afstammelingen”? 

 

De naam  “Perez” (פרץ) betekent “breuk” (van paratz, dat “doorbreken” betekent). 

 

God was van plan om “door te breken” in de families van mensen om Zijn schepping te herstellen naar 

de oorspronkelijke bedoeling.  

 

De herstelde “wav” is een beeld van Messias Jesjoea die moest afstammen en inderdaad ook afstamde 

van de “afstammelingen” uit de lijn van Perez.  

 

De stamboom van de nakomelingen van Perez wees erop dat de beloofde afschaffing van de dood door 

het werk van zijn nakomeling de Messias, aanstaande was.  

 

Net zoals de oorspronkelijke “wav” verloren ging door de eerste Adam en zijn zonde, zo zal de “wav” 

worden hersteld door de “tweede Adam” Messias Jesjoea. 

 

1 Korintiërs 15:45  

Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste 

Adam (Jesjoea) tot een levendmakende Geest. 

 

Op die manier is Jesjoea de “haak” of “tent pin” die de tent van de Hemel weer verbindt met de Aarde, 

doordat Hij de Middelaar werd tussen God en mensen. 

 

1 Timotheüs 2:5  

Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. 

(Messias Jesjeoa) 

 

Hierdoor zal Jesjoea alle dingen herstellen, waaronder de mens. 

 

Er is nog een andere manier waarop de “wav” is verbonden aan Messias Jesjoea. 

 

Het is misschien handig om de studie even te pauzeren om Numeri 25 te lezen. 

 

In Numeri 25 zien we dat Pinchas, de kleinzoon van Aaron de hogepriester, gedreven was om de 

slechtheid van Israël uit te roeien. In zijn ijver gebruikte hij een speer, en doodde een man die overspel 

pleegde met een Moabitische vrouw. Hierom liet JHWH de plaag ophouden en voorkwam dat Israël 

werd vernietigd. 

 

Op een bepaalde manier kunnen we dit zien als type van Jesjoea... 

 



Numeri 25:13 

...omdat hij zich voor zijn God heeft ingezet en verzoening voor de Israëlieten heeft gedaan. 

 

In het voorgaande vers, vers 12, zien we iets interessants met de “wav” in het woord sjalom. In oude 

manuscripten wordt de “wav” geschreven met een onderbreking, om aan te geven dat de “wav” letterlijk 

in tweeën was gebroken. 

 

Numeri 25:12 

Zeg daarom: Zie, Ik geef hem Mijn verbond van vrede (Hier bevat het Hebreeuwse woord 

sjalom een gebroken “wav”) 

 

Volgens de wet van de schrijvers moeten alle letters goed gevormd zijn. Letters mogen elkaar niet 

aanraken. Letters mogen niet misvormd, gebroken of onleesbaar zijn. Het feit dat deze “wav” met opzet 

is gebroken is meer dan hoogst ongebruikelijk. 

 

Dus wat is er aan de hand? 

 

We hebben onze Messias al in verband gebracht met de “wav” eerder in deze studie, en het is dan ook 

logisch om dat opnieuw te doen. 

 

De gebroken “wav” in het Hebreeuwse woord  sjalom, wat vrede betekent, verwijst ernaar dat onze 

Messias gebroken zou worden, en ons daardoor vrede zou brengen. 

 

Overweeg Jesaja 53:5: 

 

Jesaja 53:5 

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, 

om onze ongerechtigheden verbrijzeld. 

De straf die ons de vrede (sjalom) aanbrengt, was op Hem, 

en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. 

 

Op verborgen wijze speculeren oude rabbi’s hierover en onderwijzen ze dat de “wav” het getal van de 

mens vertegenwoordigt, en dat de gebroken “wav” symbool staat voor een gebroken mens, en dat staat 

in een vers waarin wordt verwezen naar een “verbond van vrede”. 

 

We hopen dat je deze studie net zo fascinerend en verhelderend vond als wij. 

 

Het is ons gebed dat deze studie je tot zegen is geweest, en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken. 

 

Sjalom 

 

We hopen dat dit onderwijs je tot zegen is geweest. Vergeet niet om alles te onderzoeken. Sjalom! Voor 

meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God. 
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