SCHATGRAVEN IN DE HEBREEUWSE TAAL

KLEDING EN DE ZONDEVAL
In het Hebreeuws worden er drie verschillende woorden gebruikt voor kleding,
die ieder op zich verwijzen naar de reden waarom de mens kleding ging dragen.
De Bijbel leert ons dat de mens hiermee begon, nadat ze gerebelleerd hadden
tegen God in de hof van Eden. Ze hadden gegeten van de boom van kennis van
goed en kwaad, waarvan God had gezegd dat ze daar niet van mochten eten.
Hun ogen werden geopend en ze realiseerden zich dat ze naakt waren en
schaamden zich. Ze verstopten zich voor God en maakten voor zichzelf kleding
om zich te bedekken. De noodzaak aan kleding was het resultaat van hun
rebellie. De heerlijkheid van God, die hen bekleedde, waren ze kwijt.
Volgens Joodse overlevering was de mens bekleed met goddelijk licht.
Van God staat er geschreven:
Psalm 104:1 Loof YHWH, mijn ziel. YHWH, mijn Elohiym, Gij zijt zeer
groot, Gij hebt U met majesteit en heerlijkheid bekleed. 2 Hij hult Zich in het
licht als in een mantel…
De mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis (Genesis 1:26).
Zo straalde het gezicht van Mozes nadat hij 40 dagen met YHWH op de berg
had doorgebracht.
Exodus 34:29 Toen Mozes van de berg Sinai afdaalde, (de twee tafelen der
getuigenis nu waren in de hand van Mozes, toen hij van de berg afdaalde) wist
hij niet, dat de huid van zijn gelaat straalde , doordat hij met Hem gesproken
had.
Drie discipelen van Jezus zagen Zijn heerlijkheid op de berg der verheerlijking,
toen Zijn kleding stralend wit werd (Lukas 9:29-33).

KLEDING / VERRAAD
Het eerste Hebreeuwse woord voor kleding verwijst naar het verraad van de
mens naar God toe.
Genesis 39:12 Toen greep zij hem bij zijn kleed ( )דֶּ גֶּבen zeide : Kom bij mij
liggen. Maar hij liet zijn kleed ( )דֶּ גֶּבin haar hand achter, vluchtte en liep
naar buiten.
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Jesaja 24:16 Van de zoom der aarde horen wij psalmen: heerlijkheid voor de
rechtvaardige. Maar ik zeg: Verloren, verloren ben ik, wee mij! Verraders
( )דֶּ גֶּבplegen verraad, ja, verraders ( )דֶּ גֶּבhandelen verraderlijk.
In beide teksten worden dezelfde Hebreeuwse woorden vertaald met “kleed” en
“verraders”. Verder spreekt het grondwoord ook van bedrog, ontrouw, rebellie
en overtreders.

דֶּ גֶּב
Grondwoord:  – דַ גָּבH898
verraderlijk, bedrieglijk
handelen, verraderlijk
handelen, overtreders; ontrouw
zijn, rebels
Strongs betekenis: verraad / bedrog / kledingstuk
Gesenius' Hebreeuws-Chaldees Lexicon:
The Word: een bedekking, kleding, verraad of plundering
Strongs: H899
Uitspraak: behg'·ed

Man. Zelfst. nw

KLEDING / BESCHAAMD ZIJN
Er is ook een verband tussen kleding en beschaamd zijn.
Genesis 49:11 Hij zal zijn ezel aan de wijnstok binden en het jong zijner
ezelin aan de wingerd; hij zal zijn kleed ( )ׁשּו בְלin wijn wassen en in
druivebloed zijn gewaad.

 ׁשּו בְל- Kleding
Grondwoord:  – ׁשַבָּ לH3847
kleden, dragen, bekleden,
aantrekken, aanhebben, kleding,
gekleed zijn, gekleed gaan in,
volledig gekleed zijn, uitdossen,
overdekken.
Strongs betekenis: kleed, kleding, gewaad, omhulsel
Gesenius' Hebreeuws-Chaldees Lexicon: kleding, een echtgenote, een vrouw
Strongs: H3830
Uitspraak: lev·üsh'

Man. Zelfst. nw

Het heeft te maken met schaamte: ׁשּו בָּ בְל
Psalm 119:46 Ook zal ik voor koningen over uw getuigenissen spreken zonder
mij te schamen ()דְל.
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 דְל- Schamen
Strongs: H954
werkwoord
Grondwoord
Uitspraak: bush
Strongs betekenis: beschamen, beschaamd zijn, teleurgesteld zijn, ontmoedigd
zijn, schaamte voelen, talmen, dralen (van schaamte), beschaamd maken, zich
schandelijk gedragen, zich voor elkaar schamen
Gesenius' Hebreeuws-Chaldees Lexicon: zich schamen, falen in hoop en
verwachting, het denken dat vertroebeld, verstoord of verward is, iets wat
teleurstelt, schande, iemand beschamen, schandelijke dingen doen, blozen.

KLEDING / TROUWELOOS HANDELEN
Het derde gebruikte woord voor kleding spreekt over het trouweloze handelen
van de mens.
2 Samuel 13:18 Zij nu droeg een pronkgewaad; want in zulke lange gewaden
( ) ּולִע ְׁשgingen de dochters van de koning, zolang zij maagden waren, gekleed
. En zijn dienaar bracht haar naar buiten en grendelde de deur achter haar.

 ּולִע בׁש- Gewaad
Strongs: H4598
Uitspraak: meh el’

Man. Zelfst. Nw.

Grondwoord: ִׁש
ָּ ַ – לH4603
trouweloos handelen, verraderlijk
handelen, overtreden, een
overtreding begaan

Strongs betekenis: mantel, bedekken
Gesenius' Hebreeuws-Chaldees Lexicon: een bovenkleed zonder mouwen,
bedekken
The Word: heimelijk handelen, d.w.z. verraderlijk. Iets nemen wat u niet
toebehoord
Deze drie verschillende Hebreeuwse woorden voor kleding geven ons de reden
waarom de mens kleding begon te dragen. Het getuigd van het trouweloze,
verraderlijke, bedrieglijke, beschamende rebelse gedrag van de mens ten
opzichte van zijn Schepper, Die hem het leven heeft gegeven en in stand
houdt.
Kleding is een teken van het verlies van de heerlijkheid van God, die de eerste
volmaakte mens omhulde als een kleed. Zij die Hebreeuws spreken worden er
dagelijks aan herinnert, waarom ze kleding moeten dragen.
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Het Goede Nieuws is dat zij die in Christus zijn, met Christus bekleed zijn.
Galaten 3:27 Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met
Christus bekleed.
Hij heeft ons Zijn heerlijkheid gegeven:
Johannes 17:22 En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun
gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn:
Enkele waarschuwingen van Jezus en Paulus aan de gelovigen:
Openbaring 3:18 Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het
vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande
van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u
zult kunnen zien.
Openbaring 16:15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op
zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte
niet zal zien.
2 Korintiërs 5:13 Want in deze tent zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig
naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden, 3 als wij maar
bekleed en niet naakt zullen bevonden worden.
De overwinnaars bekleed met witte gewaden staan vóór de troon en het Lam.
Openbaring 7:9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen
kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het
Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. … 13 En een
van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met
witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? 14 En ik zei
tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit
de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze
hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam.
Bent u bekleed met Christus, bent u gereinigd door het bloed van het Lam,
witter dat sneeuw?
Jezus is Heer!
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