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Moge het de wil van God zijn, 
dat Zijn aanwezigheid zal wonen 

in het werk van jullie handen.

Vrij naar Psalm 90:17b
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Gods koninkrijk / De hof van Eden

De tabernakel

troon

de bomen

de volken

troon

het Heilige

het volk
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Inleiding

speurwerk kwam ik bij de boeken van Margaret Barker, Dinah 
Dye, en vele andere schrijvers die mij al waren voorgegaan. 
Het lukte mij op een gegeven moment om een andere bril op 

-
deren. Meer inzicht in het Hebreeuwse denken, de taal en het 
Hebreeuwse gedachtengoed, hielpen mij op deze weg. Daarbij 

-
-

sie bijstellen. Hierbij doe ik slechts een poging om een deel te 

uitleggen van de Bijbel is het keer op keer cruciaal om in te zien 
dat dit een Hebreeuws boek is, en je het niet kunt lezen door de 

Dit houdt in, dat voor het bestuderen ervan, het van belang is 
om iets van de Hebreeuwse taal, geschiedenis en cultuur te we-

-
-

-
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Het Hebreeuwse 
Koninkrijk van God

ste keer naar Tarsus, vervolgens ging hij het schip in en daarna 
verdween hij in het ruim van het schip. Uiteindelijk belandde hij 

-
gang, ook al kregen ze daar te eten. Het werd een verwijdering 

 
miqqedem.  De wijzen kwamen 
uit het oosten en daarmee wil de schrijver ook zeggen dat ze 

verwijzing naar de engelen die bij Abraham op bezoek kwamen 

-
-

-

naast elkaar bestaan. De boom van kennis van goed en kwaad, is 

Binnen het Hebreeuwse denken, wordt de Bijbel met de Bijbel 
uitgelegd. Dat betekent dat er naar de grondtekst wordt geke-
ken en men bij het uitleggen van de Bijbel een link legt met tek-
sten en woorden in de Bijbel waarin deze woorden ook worden 

-
denen is ‘de wet’ geen populair woord. Het doet denken aan 
regels. Dat is jammer, want het zijn geen regels, maar het is on-
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-

-

-

Het beste is om er als een slak doorheen te gaan als dit denken 

brengt. 

Baruch ha Shem.
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Hoofdstuk 1

Er groeide een boom in de tuin van het leven 
Met armen die reikten tot ver in de lucht 
En steeds als de takken hun vruchten verloren 
Werden er duizenden mensen geboren 
En eens op een dag kwam ook ik uit zo’n vrucht 
In de tuin van het leven

Elly en Rikkert: De Zeven Tuinen

1.1 Genesis en het koninkrijk van God

in een Babylonische spraakverwarring terecht, waarbij iedereen 

een stukje van de puzzel hebben, maar het gehele plaatje ont-

precies inhoudt en wat ermee bedoeld wordt. Dat gold ook voor 
mij.

nog steeds niet duidelijk.
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moet als begrip te herleiden zijn naar het Eerste Testament, zo 
-
-

bonden.

Testament? 
-

zal ik proberen uit te leggen wat ik gevonden heb.
Daarbij ben ik mij ervan bewust dat ik, als mens, werk in uit-

woord ook zou kunnen betekenen en ik daarbij meer inzichten 
mag krijgen, naarmate ik er meer mee bezig ben. Mijn leidraad 

‘Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen en Uw heer-

Het eerste koninkrijk

de Koning van het huis dat was, is en komt. Hij verloor het ko-

ik opmerken dat we geen enkele zeggingskracht hebben en ver-
liezen we elke discussie als we op wetenschappelijk niveau wil-

-
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HOOFDSTUK 1

groter dan elke wetenschap. Het is niet het uitgangspunt van 

en een rijk. Het eerste koninkrijk was onder Adam. 
-

-

Adam en Eva gezamenlijk geschapen, in de tweede eerst Adam 
en uit zijn rib Eva. Beide verhalen lopen door elkaar heen en zijn 
met elkaar verweven. Dit zou kunnen verklaren waarom toen 

omdat er andere mensen waren die het op hem voorzien had-
den. Dit waren de mensen uit de allereerste Adam. Kain vroeg 

1.2 Schepping hemel en aarde

Genesis 1: In den beginne schiep God de hemel en de aarde. 

Hij een paleis bouwt, zoals elke koning doet. Het lijkt wel het 
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-

het
een

zoals wij die nu kennen, was er niet. Onze dag begint met het 
opkomen van de zon en eindigt met het ondergaan van de zon. 
De zon was er nog niet op dag één. Men kan dan ook niet spre-

op een andere manier tegen de schepping aankijken willen we 
het een beetje begrijpen.

de naam Beresheet gegeven, wat ook het eerste woord in de 
Beresheet1.

Beth, waarmee dit woord en de eerste zin begint, is de 

Alef, Beth. 
De Beth
deur, die precies vertelt hoe de schepping tot stand is gekomen, 

staat. De Tav werd in het oude Hebreeuws geschreven als een kruis. BeresheeT 
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om antwoorden te vinden zo zeggen de rabbijnen (Bereshiet 

alleen weet wanneer en hoe het geweest is. Wil je het allemaal 

-
schappelijke beredenering.

Beth, is dat 
-

Beth -

 donker, man  vrouw, 
zon  maan, hemel  aarde. De tweestrijd die het leven met 

te komen wonen en naar Hem toe te lopen. Hij vraagt het steeds 
opnieuw en dit betekent dat we beslissingen moeten nemen. 

‘De aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van 
de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt.’
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-

net als de aarde, vol van de kennis en op die manier, vol van de 

Bereshiet bara at ... Het woordje 
bereshiet : rosh reshiet 
(eersteling), brit bat bar beth 

-
dere woorden en ze daarna koppelen. Als je van deze woorden 

eersteling (reshiet rosh bar, 
bat

en bouwde (bara beth  

‘Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen.’ (Ro-

zoals de wetenschap zegt? Het is in wezen van ondergeschikt 

avond en morgen, waren er nog geen maan en zon die de dagen 

dan bij ons. (Bij Hem zijn duizend jaren als één dag, waarmee Hij 
-

-
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-
rijen kijken. We willen niet kijken naar wat hij wil zeggen, maar 

Willen we ons bezighouden met intelligent design en het daar-

-

ons wil zeggen. De Bijbel is bovenal een boek over de geschie-

-
-

broken door ons mensen, en gelukkig, steeds weer opnieuw op-

-

1.3 Tohu we bohu

Genesis 1:1: De aarde was woest en ledig (tohu we bohu).

geen leegte, want Hij vulde alles. Er was geen heelal, want alles 

-

woord tzimtzoem, -


