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God zag dat het goed was

Gen 1:1

11In den beginne schiep God de hemel en de aarde. 2De
aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed,
en de Geest Gods zweefde over de wateren.
3En God zeide: Er zij licht; en er was licht. 4En God zag, dat
het licht goed was, ….
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Scheppen van de vrije wil

Gen. 2:16

16En de

HERE God legde de mens het gebod op: Van alle
bomen in de hof moogt gij vrij eten, 17maar van de boom
der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten,
want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker
sterven.
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Gevolg: verdreven uit de Hof

Gen. 3:17-19

17En tot de

mens zeide Hij: Omdat gij naar uw vrouw hebt
geluisterd en van de boom gegeten, waarvan Ik u geboden
had: Gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om
uwentwil vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten
zolang gij leeft, 18en doornen en distelen zal hij u
voortbrengen, en gij zult het gewas des velds eten; 19in het
zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de
aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt;
want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.
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Cherubs schermen de boom des levens af

Gen. 2:24

24En Hij

verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de
hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat
zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des
levens te bewaken.
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Mozes pleit tegen vernietiging

Ex. 32:710-14

10Nu dan,

laat Mij begaan, dat mijn toorn tegen hen
ontbrande en Ik hen vernietige, maar u zal Ik tot een groot
volk maken. 11Toen zocht Mozes de gunst van de HERE, zijn
God
(…)
14En de

HERE kreeg berouw over het kwaad, dat Hij gezegd
had zijn volk te zullen aandoen.
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Herstellen van de relatie
Verbonden
• Noach
• Abraham
• Sinaï

Tabernakel
Heilige en allerheiligste

Vertaalprobleem?
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Het gescheurde voorhangsel

Matt. 27:51-51

51En zie,

het voorhangsel van de tempel scheurde van
boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de
rotsen scheurden, 52en de graven gingen open en vele
lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. 53En zij
gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de
heilige stad, waar zij aan velen verschenen.

Heiligen = Hagion

Hebr. 9:3: Heilige der heiligen
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De nieuwe priesters (1)

1 Petrus 1:2

… de vreemdelingen (niet-joden) (…) de uitverkorenen naar
de voorkennis van God, de Vader, in heiliging door de
Geest, tot gehoorzaamheid en de besprenging met het
bloed van Jezus Christus: …
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De nieuwe priesters (2)

1 Petrus 2:9

9Gij

echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk
priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten
eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem,
die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar
licht: …
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De nieuwe priesters (3)

1 Petrus 2:4-6

4En komt tot Hem, de

levende steen, door de mensen wel
verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, 5en laat
u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van
een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen,
tot het brengen van geestelijke offers, die Gode
welgevallig zijn door Jezus Christus. 6Daarom staat er in
een schriftwoord:
Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen,
en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd
uitkomen.
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En God ziet
dat je heel, heel, goed bent?
Alle eer aan de Heer Jezus Christus!
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