
Samenvatting van het profetische symboliek in het boek Genesis met een blik 

voor uit naar de profetische lading in de andere 4 boeken van Mozes 

Het verlossingsplan dat al klaar lag vóór de grondlegging der wereld voor de mensheid trad in 

werking na de zondeval van Adam en Eva. 

Dit plan zal 6000 jaar in beslag nemen en zal resulteren in een gereinigd en geheiligd volk dat 

klaar is om een bruid te zijn voor de gezalfde Zoon van JHWH. Een apart gezet volk zal ‘geboren 

worden’ op die dag. Het verlossingsplan bestaat uit een vernieuwd verbond tussen JHWH en de 

mensheid met Israël als eersteling. 

Het verbond liep via Adam, Noach, Abraham, Mozes, David en Jesjoea en zal vervuld worden in een 

definitief verbond van Vrede op de vernieuwde hemel en aarde. 

JHWH koos een volk (de nazaten van Abraham, Izak en Jakob) en een land (Israël) om in de kracht 

van Zijn Woord (de Torah) een licht te zijn voor de andere volken. Dit verbond met het huis van 

Israël heeft alleen maar stand  gehouden ter wille van Abraham en vanwege de eer en glorie van 

de Naam van JHWH zelf.  

Ook al ging het huis van Israël door periodes van strijd, ongehoorzaamheid, verlies van identiteit, 

onbegrip en verdeling, uiteindelijk zal het herenigd worden als één volk dat nog steeds apart gezet 

is van de andere volken. 

De slechtheid van de mens vereist verzoening door offers en gehoorzaamheid om zo opnieuw tot 

gemeenschap met JHWH te kunnen komen. De ongehoorzame nazaten die volharden in hun 

rebellie zijn te identificeren als Kaïn, Nimrod, Laban, Ezau en Amalek. Laatst genoemden zoeken 

JHWH te trotseren, streven door de mens gemaakte eenheid/oecumene na, eigenen zich het land 

van JWHH toe en vervolgen hun verkozen broeders die in gerechtigheid willen leven. Wie met hun 

meewerken zijn deelnemers aan het kwaad en zullen vroeg of laat rekenschap moeten afleggen 

voor onschuldig vergoten bloed van ZIJN volk, voor het begeren en verdelen ZIJN land en voor het 

niet eerbiedingen van ZIJN Woord. 

De rechtvaardigen luisteren alleen naar de Stem van JHWH en leven niet door zich over te geven 

aan eigen verstand en eigen verlangens maar juist door ELK Woord dat uit de mond van JHWH 

komt. Ze begeren geen beroemdheid of wereldse zegen maar verlangen te leven naar de 

voorschriften van JHWH, vertrouwend op Hem voor elk aspect van hun leven. Ze hebben 

‘geworsteld en overwonnen in rechtvaardigheid’ en hebben geworsteld met JHWH, verlangend naar 

ZIJN zegen. Ze streven naar totale overgave aan JHWH. 

JHWH zal roepen om de Bruid (het huis Israël) van Zijn gezalfde Zoon. De Ruach Haqodesh zal 

haar vinden als een menigte van volken onder de heidense naties waar ze eerder is ‘uitgezaaid’ en 

zal haar beschermen waar ook ter wereld en haar begeleiden in terugkeer en hereniging met de 

gehele familie van Jakob. Ze zal geheiligd zijn en mogelijk op een bepaalde manier apart gezet 

worden in het 3de jaar van een wereldwijde hongersnood van 7 jaar. Deze wereldwijde 

hongersnood zal zowel letterlijk als geestelijk zijn- honger, chaos en wetteloosheid.  

De Messias zal zijn Bruid ontmoeten ‘in de wildernis’ en ze zal tot hem komen in zachtmoedigheid 

en nederigheid en bekleed met ‘gehoorzaamheid aan het Woord van de Vader (rechtvaardigheid)’.  

JHWH zal alle overgebleven rebellie teniet doen. De bruid zal naar haar huis gebracht worden, naar 

het land Israël, waar ze zal leven in gehoorzaamheid en vreugde onder de eeuwige bescherming 

van het Woord van JHWH. 

De Bruid zal haastig vertrekken en de rijkdom die JHWH haar gegeven heeft meenemen. De naties 

zullen dit opvatten als diefstal. JHWH zal uiteindelijk niet toestaan dat er verdere aanmerkingen op 

Zijn verbonds volk worden gemaakt als ze herverzameld is uit de volken. JHWH zal alle naties die 

samengezworen hebben tegen Israël vernietigen. 

De Bruid zal haar bruidegom de Messias eren en getuigenis afleggen naar de hele wereld van alles 

wat de Messias zegt en doet. Middels deze Bruid zal de hele wereld gezegend worden en alsnog 

leren te leven volgens de wegen van JHWH. In het laatst der dagen zullen allen die tot 

rechtvaardigheid zijn gekomen opstaan tot eeuwig leven. 

 


