Jesus in Genesis

Jezus in Genesis

Adam’s Descendants
At first glance, the content of chapter 5 of Genesis is
rather dull: a long genealogical list of Adam’s
descendants. What possible spiritually uplifting message
could be found in an inventory of odd sounding names
and dates full of “begets”? But according to many
Christian readers of Scripture, these names contain a
secret message which can only be revealed if you know
their meaning in Hebrew. Let’s take a closer look.

Adam's Nakomelingen
Op het eerste gezicht is de inhoud van hoofdstuk 5 van
Genesis nogal saai: een lange stamboom van Adam. Welke
mogelijke spiritueel verheffende boodschap kan worden
gevonden in een inventaris van vreemd klinkende namen en
datums vol met “verwekt”? Maar volgens veel christelijke
lezers van de Schrift bevatten deze namen een geheime
boodschap die alleen kan worden onthuld als je hun
betekenis kent in het Hebreeuws. Laten we even kijken.

A secret message in the Hebrew names
If we string together the meaning of these ten names,
we get something like this, “The man is appointed
mortal sorrow, but the blessed God shall come down
teaching that his death brings rest to those despairing”.
What does this mean?

Een geheim bericht in de Hebreeuwse namen
Als we de betekenis van deze tien namen bij elkaar brengen,
krijgen we zoiets als: "De man is aangesteld sterfelijk smart,
maar de gezegende God zal neerdalen onderwijzen dat zijn
dood rust geeft aan degenen die wanhopen". Wat betekent
dit?

Decoding the Bible with Hebrew

Name
Adam
Seth
Enosh
Kenan
Mahalalel
Jared
Enoch
Methuselah
Lamech
Noah

Het decoderen van de Bijbel met Hebreeuws

Hebrew meaning
Man
Appointed
Mortal
Sorrow
Blessed God
Shall Come Down
Teaching
Death brings
Despairing
Rest

Hebrew makes sense of it all
For Christian readers, this peculiar sentence is an aweinspiring revelation of the mystery of the Gospel hidden
in the first ten names of the Bible. It is astounding to see
evidence that right from the beginning of the Bible, God
has already determined that he will send Jesus (“a man
of sorrows” Isaiah 53:3) to die as a redemption for the
sins of humanity.

Hebreeuwse
Adam
Seth
Enos
Kenan
Mahalalel
Jared
Enoch
Methuselah
Lamech
Noah

betekenis
Man
Aangesteld
Sterfelijk
Smart
Gezegend God
Zal neerdalen
Onderwijzen
Dood brengt
Wanhopig
Rust

Hebreeuws maakt alles duidelijk
Voor christelijke lezers is dit merkwaardige vonnis een
ontzagwekkende openbaring van het mysterie van het
Evangelie, verborgen in de eerste tien namen van de Bijbel.
Het is verbazingwekkend om bewijs te zien dat God vanaf
het begin van de Bijbel al heeft bepaald dat hij Jezus (een
"man van smarten" Jesaja 53:3) zal sturen om te sterven als
een verlossing voor de zonden van de mensheid.
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