
3 Bekentenis moment   Genesis 3 

Lees Genesis 3 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest 

centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen? 

  De slang nu was de listigste onder alle dieren.. 

Het chiasme is als volgt: 

A (v 1-3) De slang misleidde Eva in de tuin door het Woord van JHWH te ondermijnen. (oorzaak) 

   B (v 4-6) De slang vertelde Eva dat ze als JHWH zou worden, kennende goed en kwaad. 

      C (v 7-10) Adam en Eva waren naakt en verborgen zich voor JHWH. Ze bedekten zichzelf. 

         D (v 12) De man beschuldigde JHWH voor het feit dat Eva aan hem gegeven was  en hem tot  

                        zonde had verleid. 

            E (v 12) De vrouw werd beschuldigd door de man voor het aanreiken van het verboden fruit. 

               F (v 13) De slang werd beschuldigd door de vrouw omdat die haar misleid had. 

Centrale as (v 13) de vrouw zei: “ik at” 

               F (v 14-15) De slang werd vervloekt met de aankondiging van toekomstige vernietiging.  

         E (v 16) De vrouw werd vervloekt m.b.t. het baren van kinderen en relaties met mannen. 

        D (v17-19 De man werd vervloekt voor zijn ongehoorzaamheid en veroordeeld tot sterfelijkheid. 

     C (v20-21) Eva, de moeder van de levenden. JHWH maakt bedekking van huiden voor Adam & Eva. 

   B (v22) De mens was als God geworden, kennende goed en kwaad. 

A (v23-24) JHWH verdreef Adam & Eva oostwaarts in ballingschap uit de Hof van Eden (gevolg) 

Centrale as: ik heb er van gegeten.. 



Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de 

verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken. 

Niveau A:  De straf op ongehoorzaamheid aan JHWH is ballingschap. Door te luisteren naar de slang, 

ook al was het meeste wat hij zei waar, zaaide Eva het zaad van haar eigen ondergang. 

Niveau B:  De boom van kennis van goed en kwaad staat voor elke verleiding die de wereld te bieden 

heeft. Door er voor te zwichten werden Adam & Eva “wereldwijs” in plaats van inzicht in gerechtig- 

heid en wijsheid te verkrijgen vanuit de boom des levens. JHWH zou niet toestaan dat degenen die in 

de macht van het kwaad waren gekomen eeuwig zouden leven. De tijd werd zo geschapen en de 

levensduur van de mens werd ingeperkt. 

Niveau C:  JHWH zocht Adam & Eva. Mogelijk waren Adam & Eva vóór de zondeval bekleed met licht 

- zoals Mozes gezicht straalde toen hij van de Sinai af kwam- In het Hebreeuws zijn het woord licht en 

huid nauw verwant aan elkaar. De zelf gemaakte lichaamsbedekking die ze gekozen hadden was niet 

geschikt; JHWH slachtte een onschuldig dier om hun schuld en schaamte te bedekken (niet 

verwijderen) ; hiermee werd een aanvang gemaakt met de offerdienst om toch tot JHWH te kunnen 

blijven naderen. 

Niveau D:  De man ontving een levenslange vloek van ontbering en dood vanwege het luisteren naar 

de stem van zijn vrouw in plaats van de stem van JHWH; voortaan zou hij de stem van zijn vrouw 

weerstaan en zou hij uit gewoonte JHWH de schuld van zijn problemen geven. 

Niveau E:  De vrouw ontving een vloek van pijn bij het baren en een ongelijke relatie met haar 

echtgenoot. Voortaan zou ze de dupe worden van de ontevredenheid van haar man.  

Niveau F:  De slang werd veroordeeld om de laagste van alle schepsels te worden  en tot voort- 

durende vijandschap met de mensheid. Tenslotte zal hij vernietigd worden door de nazaten van de 

mens. 

Centrale as: De vrouw beleed tenslotte aan JHWH dat, los van het feit wie wat gezegd of gedaan had, 

het onmiskenbaar was dat zij had gegeten van de vrucht dat verboden was voor de mens. Alleen op 

dat punt voltrok  JHWH de consequenties aan alle betrokken partijen. 

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond  

                                               (de b’riet chadasja, veelal bekend als het Nieuwe Testament) 

Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah aan ons mee willen geven voor het laatst der 

dagen? Denk hier eerst zelf eens over na voordat je de onderstaande suggesties bestudeert. 

In het Koninkrijk van JHWH is er maar één Stem die mensen en engelen mogen gehoorzamen en dat 

is de Stem van JHWH. Als de Messias komt om te heersen en te regeren, zal Zijn Woord uitgaan van 

Jeruzalem  en iedereen zal het uiteindelijk moeten gehoorzamen. 1000 jaar lang zal er geen invloed 

zijn van Satan en elke persoon zal dan ook de volle verantwoordelijkheid dragen voor zijn eigen 

zonden. De mens weerstaat veelal de Stem van JHWH als er ook andere, beter in het gehoor liggende 

stemmen, zich voordoen. De uitdaging voor de mens is om beter afgestemd te raken op de Stem van 

JHWH  en elke stem die afwijkend is te weerstaan.  



De boom des levens is er vanaf het begin van de tijd en vertegenwoordigd het exclusieve Woord van 

JHWH. Wijsheid is een boom des levens voor wie haar omarmt: Spreuken 3:17,18 

De boom des levens zal er zijn op de nieuwe aarde aan het einde van het Messiaanse Vrederijk 

volgens  Openbaring 22:1,2 

Niets dat onrein of onzuiver is zal toegestaan zijn in het komende Koninkrijk van JHWH. Toegang tot 

de boom des levens zal alleen toegestaan zijn voor hen die het getuigenis hebben van Jesjoea en Zijn 

geboden doen. Het zijn zij die hun klederen gewassen hebben door hun rechtvaardige daden volgens 

Openbaring 14:12 en 19:8  

De boom van kennis van goed en kwaad is er ook sinds de schepping en de vruchten daarvan vinden 

we terug in de menselijke tradities en regels die tegenover Gods bedoelingen staan. Daar horen ook 

de vermengingen bij van goed en kwaad: compromissen; de afgoden die de mens verstrikken, 

oneerlijkheid, geweld en immoraliteit waarmee de wereld belast en verontreinigd wordt. 

JHWH zoekt nog steeds naar zijn volk; Zijn verloren schapen: Lucas 19:10 

JHWH voorziet in een tijdelijke bedekking voor schuld en schaamte op de berg Sinai: Hebreeën 9 

JHWH voorziet in een definitieve verwijdering van zonde op Golgotha: Hebreeën 7;35- 8:6 

Vrouwen hebben al eeuwen lang moeten verdragen dat ze als tweederangs burgers worden 

beschouwt.  Dit heeft er toe geleid dat vrouwen de mannen zijn gaan zien als hun vijand. Maar in het 

komende Koninkrijk van JHWH  zal er geen geldingsdrang meer zijn tussen mannen en vrouwen. 

Beide groepen zullen functioneren zoals ze oorspronkelijk bedoelt zijn en genieten van de positie als 

geheiligden van JHWH: Galaten 3:28 

De sluwe slang (Satan) is alleen in staat de wereld te verleiden tot de 2de wederkomst van de 

Messias. Dan zal hij gebonden worden voor 1000 jaar en een vurige ondergang tegemoet gaan direct 

na het Vrederijk tijdperk. De dood en het dodenrijk (Hades) zullen ook vernietigd worden in een poel 

van vuur: Openbaring 20:10,14 

Schuldbelijdenis ofbekentenis, is de spil van het leven; het keerpunt van falen naar succes. JHWH kan 

niets doen met wie dan ook, totdat zonde beleden wordt gevolgd door bekering. Zonder schuld 

belijdenis en berouw is de mens gedoemd het zelfde lot tegemoet te gaan als Satan. Spijt is alleen 

maar de eerste stap en verzekerd nog geen vergeving. Judas was berouwvol maar niet uit op 

bekering. JHWH wil wachten tot onze trots verdwijnt, maar schuldbelijdenis en bekering zijn echt 

nodig voordat heling en herstel kan plaats vinden. Gods volk moet dit leren voordat het te laat is en 

de kans voorbij is. 

Er is maar één oplossing voor verzoeking:  Jacobus 4:7-10  

Lees tenslotte 1 Korinthe 15:50-57 Zie je de thematische verbondenheid met Genesis 3? 

 

 


