De slang in de Bijbel
Is de slang te herkennen in deze tijd ?

Soms kunnen cijfers meer duidelijk maken !
In gematria (Hebreeuwse numerologie) is nachash (slang)  נחשwat gelijk is aan getalswaarde
358.
In het Hebreeuws is Moshiach (Messiah)  משיחwat gelijk is aan getalswaarde 358.
Is dit toeval, elk 358 en waarom is dit hetzelfde ?
We weten dat satan van in den beginne een na-aper is en er alles aan zal doen om mensen in
een verkeerde richting te sturen en dan vooral in het geestelijke. Een richting die tot verderf leidt
en hoe kan hij dit beter doen dan het geestelijke te misbruiken en in alles God na te bootsen.

Tal van voorbeelden zijn hiervan te vinden, maar volgend voorbeeld illustreert de werking ervan,
zowel ten goede als ten slechte !
Exodus 7 :10 – 13 :
‘’Toen kwamen Mozes en Aäron bij de farao en deden precies zoals de HEERE geboden had.
Aäron wierp zijn staf neer voor de farao en voor zijn dienaren en hij werd tot een slang.
Maar de farao op zijn beurt riep de wijzen en de tovenaars, en ook zij, de Egyptische magiërs,
deden met hun bezweringen hetzelfde.
Want ieder wierp zijn staf neer en zij werden tot slangen, maar de staf van Aäron verslond hun
staven. Het hart van de farao verhardde zich echter, zodat hij niet naar hen luisterde, zoals de
HEERE gesproken had.’’
Numeri 21 : 8 :
‘’De Here dan zeide tot Mozes: Maak een vurige slang en plaats die op een staak; ieder, die
daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven.’’ (dit verwijst naar Yeshua)
Was het niet bij de verzoeking in de woestijn dat Yeshua zei :

«er staat geschreven…..» Niet zo onbelangrijk !
Jozua 24 : 15 :
‘’Maar indien het kwaad is in uw ogen, de Here te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen
zult: of de goden die uw vaderen aan de overzijde der Rivier gediend hebben, of de goden
der Amorieten, in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen!’’

Daarom is het zo belangrijk de wekelijkse Torahstudie te lezen en door te laten dringen en een
scherpe openheid te hebben voor Zijn Ruach en ZIJN woord !

Het begint al in Genesis waar het goede en het kwade reeds aanwezig was en waar we de
werkwijze van de slang zien:
1) Is het echt zo dat God gezegd heeft “twijfel zaaien” ?
2) U zult zeker niet sterven “bevestigen dat het niet zal gebeuren”.
3) Maar het gevolg was en is naaktheid en schaamte.

Gen. 3:5 : ‘’maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden,
en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.’’
Openbaring 12 :9 : ‘’Néérgeworpen werd de grote draak, de aloude slang, die genaamd wordt
‘uiteenwerper’ en ‘satan’, die de hele bewoonde wereld verleidt, néérgeworpen werd hij ter aarde,
néérgeworpen werden zijn engelen met hem.’’
We zien er alvast naar uit !
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