
Les	  14:	  De	  scheppingsorde	  van	  Yahweh

Een	  van	  de	  meest	  belangrijke	  onderwerpen	  in	  de	  Schri8,	  en	  daarmee	  ook	  een	  van	  de	  
misbegrepene,	  is	  het	  onderwerp	  van	  de	  scheppingsorde	  van	  Yahweh.	  Bij	  de	  
schepping,	  in	  de	  Tuin	  van	  E'den,	  had	  Yahweh	  een	  hemelse	  orde	  bij	  absoluut	  elk	  
onderdeel	  van	  Zijn	  schepping.	  scheppingsorde	  betekent	  simpelweg;	  "de	  orde	  van	  ons	  
dag	  dagelijkse	  leven,	  dewelke	  vooraf	  werd	  ingesteld	  door	  Yahweh	  als	  zijnde	  correct,	  
bij	  de	  schepping."

Was	  er	  orde	  in	  de	  scheppingsweek?

Gen	  1:4-‐5	  En	  Élohiem	  zag	  het	  licht,	  dat	  het	  goed	  (was)	  en	  Élohiem	  scheidde	  het	  
licht	  en	  de	  duisternis.	  En	  Élohiem	  noemde	  het	  licht,	  dag	  en	  Hij	  noemde	  de	  
duisternis,	  nacht.	  
11-‐13	  En	  er	  was	  avond	  geweest	  en	  er	  was	  ochtend	  geweest,	  dag	  één.	  En	  Élohiem	  
zei;	  "Laat	  de	  aarde	  jong	  groen	  voortbrengen,	  zaadgevend	  gewas,	  vruchtbomen,	  die	  
naar	  hun	  aard	  vruchten	  dragen,	  welke	  zaad	  bevaLen,	  op	  de	  aarde	  en	  het	  was	  zo.	  
Toen	  was	  het	  avond	  geweest	  en	  het	  was	  ochten	  geweest,	  de	  derde	  dag.	  En	  de	  
aarde	  bracht	  jong	  groen	  voort,	  gewas,	  dat	  naar	  zijn	  aard	  zaad	  geeN	  en	  geboomte	  
dat	  naar	  zijn	  aard	  vruchten	  draagt,	  welke	  zaad	  bevaLen	  en	  Élohiem	  zag	  dat	  het	  
goed	  was.	  
En	  er	  was	  avond	  geweest	  en	  er	  was	  ochten	  geweest,	  de	  derde	  dag.
16	  En	  Élohiem	  maakte	  de	  beide	  grote	  lichten,	  het	  grootste	  licht	  tot	  heerschappij	  
over	  de	  dag	  en	  het	  kleinere	  licht	  tot	  heerschappij	  over	  de	  nacht,	  benevens	  de	  
sterren.
19	  Toen	  was	  het	  avond	  gweest	  en	  het	  was	  ochtend	  geweest,	  de	  vierde	  dag.
22-‐23	  En	  Élohiem	  zegende	  hen,	  zeggende:	  "Weest	  vruchtbaar,	  wordt	  talrijk	  en	  
vervult	  de	  wateren	  in	  de	  zeeën	  en	  het	  gevogelte	  worde	  talrijk	  op	  de	  aarde.	  En	  er	  
was	  avond	  geweest	  en	  er	  was	  ochtend	  geweest,	  de	  vijfde	  dag.

Opmerking:	  Wanneer	  we	  kijken	  naar	  de	  scheppingsweek,	  kan	  je	  duidelijk	  de	  orde	  
aan	  het	  werk	  zien.	  Elk	  deel	  van	  de	  schepping	  had	  datgene	  nodig	  dat	  de	  daarop	  
volgende	  dag	  geschapen	  werd.	  Er	  was	  dierlijk	  en	  plantaardig	  leven,	  insecten	  en	  
planten.	  Er	  was	  gebladerte	  die	  het	  licht	  en	  duisternis	  nodig	  had	  om	  koolmonoxide	  op	  
te	  nemen	  en	  uit	  te	  stoten.	  Er	  moest	  natuurlijk	  ook	  voedsel	  geschapen	  word,	  voordat	  
leven	  werd	  geschapen,	  hetwelke	  voedsel	  nodig	  hee8	  om	  te	  overleven.

Was	  de	  scheppingsorde	  van	  Yahweh	  perfect	  bij	  de	  schepping?

Gen	  1:31	  En	  Élohiem	  zag	  alles	  dat	  Hij	  gemaakt	  had	  en	  zie,	  het	  was	  zeer	  goed.	  En	  
avond	  was	  geweest	  en	  ochtend	  was	  geweest,	  de	  zesde	  dag.

Opmerking:	  Alles	  in	  de	  Tuin	  was	  perfect	  volledig	  volgens	  de	  principes	  van	  Yahweh	  
Zijn	  scheppingsorde.	  Pas	  toen	  Adam	  en	  Hawa	  ("Eva")	  beslisten	  dat	  ze	  deze	  orde	  
wilden	  gaan	  aanpassen	  naar	  hun	  eigen	  smaak,	  en	  leven	  volgens	  hun	  zelfgemaakte	  



regels	  en	  niet	  de	  scheppingsorde	  van	  Yahweh,	  kwamen	  zonde	  en	  dood	  in	  het	  spel.

Is	  er	  een	  scheppingsorde	  i.v.m.	  hoe	  we	  Yahweh	  moeten	  aanbidden?

Deut	  12:28-‐32	  Let	  er	  goed	  op	  om	  te	  luisteren	  naar	  alle	  woorden	  die	  Ik	  je	  gebied,	  
zodat	  het	  goed	  met	  je	  mag	  gaan	  en	  met	  jouw	  zonen	  na	  jou,	  wanneer	  jij	  datgene	  
doen	  dat	  goed	  en	  juist	  is	  in	  de	  ogen	  van	  Yahweh	  jouw	  Élohiem.	  
Wanneer	  Yahweh	  jouw	  Élohiem	  de	  naXën	  zal	  afsnijden	  voor	  jouw,	  waar	  je	  heen	  
gaat	  om	  dat	  in	  bezit	  te	  nemen	  en	  je	  zal	  hen	  in	  bezit	  nemen	  en	  zal	  leven	  in	  hun	  land.	  
Let	  op	  jezelf	  om	  hun	  niet	  na	  te	  doen,	  nadat	  zij	  verwoest	  zijn	  voor	  jouw	  aangezicht	  
en	  dat	  je	  geen	  navraag	  doet	  naar	  hun	  idolen,	  zeggende:	  "Hoe	  hebben	  deze	  naXën	  
hun	  idolen	  gediend?	  En	  ik	  zal	  ook	  hetzelfde	  doen."	  Je	  zal	  dusdanig	  niet	  doen	  
tegenover	  Yahweh	  jouw	  Élohiem,	  want	  al	  het	  afschuwelijke	  voor	  Yahweh,	  wat	  Hij	  
haat,	  hebben	  zij	  voor	  hun	  idolen	  gedaan.	  Want	  ook	  hun	  zonen	  en	  dochteren	  
hebben	  zij	  door	  het	  vuur	  doen	  gaan.	  Alles	  wat	  Ik	  jullie	  geboden	  heb,	  dat	  moeten	  
jullie	  gedenken	  om	  te	  doen,	  neem	  niets	  van	  hen	  weg	  en	  voeg	  niets	  aan	  hen	  toe.

Opmerking:	  De	  hedendaagse	  religies	  zijn	  allen	  schuldig	  aan	  het	  in	  elkaar	  futselen	  van	  
een	  mensgemaakt	  rituele	  aanbidding	  van	  hun	  idool/élohiem	  die	  niet	  terug	  te	  vinden	  
is	  in	  de	  Schri8;	  kerst,	  pasen	  of	  zondagsheiliging	  komen	  allen	  stuk	  voor	  stuk	  uit	  
heidens-‐bijgelovige	  aanbidding	  van	  een	  valse	  godheid/élohiem	  en	  toch	  volgen	  de	  
meesten	  blindelings	  de	  meerderheid	  door	  te	  zeggen	  dat	  "Élohiem	  hun	  hart	  kent".	  
Dat	  is	  een	  probleem	  want	  hun	  hart	  is	  niet	  gericht	  op	  het	  volgen	  van	  Zijn	  geboden	  en	  
scheppingsorde	  maar	  eerder,	  de	  tradiSes	  van	  mensen.

Gee8	  Yahweh	  ons	  instrucSes	  binnen	  Zijn	  scheppingsorde	  i.v.m.	  hoe	  en	  wanneer	  we	  
Hem	  dienen	  te	  aanbidden?

Lev	  23:1-‐6
En	  Yahweh	  sprak	  tot	  Mosje,	  zeggende:	  Spreek	  tot	  de	  zonen	  van	  Jisrael	  en	  je	  zal	  tot	  
hen	  zeggen;	  de	  vastgestelde	  feesten	  van	  Yahweh	  waarop	  jullie	  apart-‐gezeLe	  
bijeenkomsten	  zullen	  uitroepen,	  dat	  zijn	  de	  volgende,	  dit	  zijn	  Mijn	  vastgestelde	  
feesten;	  werk	  dient	  zes	  dagen	  verricht	  te	  worden	  en	  op	  de	  zevende	  dag	  zal	  er	  een	  
sjabbath	  van	  rust	  zijn,	  een	  apart-‐gezeLe	  bijeenkomst,	  je	  zal	  geen	  werk	  verrichten,	  
zij	  is	  een	  sjabbath	  voor	  Yahweh,	  in	  al	  jullie	  woonplaatsen.	  Dit	  zijn	  de	  vastgestelde	  
Feesten	  van	  Yahweh,	  apart-‐gezeLe	  bijeenkomsten	  die	  jullie	  zullen	  uitroepen	  in	  hun	  
vastgestelde	  seizoenen.	  In	  de	  eerste	  maand,	  op	  de	  veerXende	  van	  de	  maand,	  
tussen	  de	  avonden	  is	  het	  Pesah	  voor	  Yahweh.	  En	  op	  de	  vijNiende	  dag	  van	  deze	  
maand	  is	  het	  Feest	  van	  Ongezuurde	  broden	  voor	  Yahweh,	  je	  zal	  ongezuurd	  eten,	  
zeven	  dagen	  lang.	  Op	  de	  eerste	  dag	  zal	  je	  een	  apart-‐gezeLe	  bijeenkomst	  hebben,	  je	  
zal	  dan	  geen	  arbeid	  verrichten.

Opmerking:	  Yahweh,	  die	  perfecSe	  is	  en	  als	  de	  enige	  Élohiem	  van	  het	  universum,	  kan	  
nooit	  toestaan	  en	  accepteren	  dat	  heidens-‐bijgelovige	  aanbidding	  naar	  Hem	  gericht	  
wordt,	  zelfs	  al	  hee8	  de	  aanbidder	  geen	  enkel	  idee	  dat	  zijn	  aanbidding	  heidens	  is.	  Het	  
zou	  tegen	  Zijn	  scheppingsorde	  van	  aanbidding	  ingaan.	  Yahweh	  verlangt	  niet	  dat	  wij	  



Hem	  aanbidden	  omdat	  Hij	  trots	  is	  maar	  wanneer	  wij	  Hem	  aanbidden	  als	  het	  
AlmachSge	  Wezen	  die	  Hij	  is	  en	  onze	  eigen	  zelf	  verlagen	  naar	  de	  posiSe	  waar	  het	  
thuishoort,	  dan	  hebben	  wij	  in	  de	  juiste	  instelling	  om	  een	  nederige	  dienaar	  van	  Hem	  
en	  anderen	  te	  zijn.

Kon	  men	  in	  het	  oude	  Israël	  waar	  dan	  ook	  op	  de	  Hoogdagen	  offers	  brengen?	  Of	  hee8	  
Yahweh	  zelfs	  daarvoor	  een	  orde	  ingesteld?

Deut	  12:4-‐8-‐16
Zo	  zal	  je	  niet	  voor	  Yahweh	  jouw	  Élohiem	  doen.	  Maar	  je	  zal	  de	  plaats	  zoeken	  die	  
Yahweh	  jouw	  Élohiem	  zal	  kiezen	  uit	  alle	  jouw	  stammen	  (Jeruzalem)	  want	  je	  zal	  Zijn	  
woonplaats	  opzoeken	  om	  Zijn	  Naam	  daar	  te	  vesXgen	  en	  daar	  zal	  je	  naartoe	  gaan.	  
En	  je	  zal	  met	  jou	  meebrengen,	  jouw	  brandoffers,	  jouw	  offers,	  jouw	  Xenden,	  jouw	  
hefoffer	  van	  jouw	  hand,	  jouw	  geloNen,	  jouw	  vrije	  wil	  offers	  en	  de	  eerstelingen	  van	  
jouw	  runderen	  en	  jouw	  kleinvee.
En	  je	  zal	  daar	  eten	  voor	  het	  aangezicht	  van	  Yahweh	  jouw	  Élohiem	  en	  je	  zal	  je	  
verheugen	  in	  alles	  wat	  jij	  ondernomen	  hebt,	  jij	  en	  jouw	  huishouden,	  met	  wie	  
Yahweh	  jouw	  Élohiem	  gezegend	  heeN.	  Je	  zal	  niet	  doen	  volgens	  alles	  wat	  wij	  hier	  
vandaag	  doen,	  dat	  ieder	  doet	  wat	  goed	  is	  in	  zijn	  eigen	  ogen.
Drie	  keer	  per	  jaar	  zullen	  al	  jouw	  mannen	  verschijnen	  voor	  het	  gezicht	  van	  Yahweh	  
jouw	  Élohiem	  op	  de	  plaast	  die	  Hij	  zal	  kiezen	  (Jeruzalem);	  op	  het	  Feest	  van	  
Ongezuurde	  Broden	  en	  op	  het	  Wekenfeest	  en	  op	  het	  Feest	  van	  LooduLen.	  En	  zij	  
zullen	  niet	  voor	  Yahweh	  verschijnen	  met	  lege	  handen.
1	  Ko	  14:21a
En	  Rehoboam	  ben	  Sjlomo	  regeerde	  in	  Jehoedah.	  Rehoboam	  was	  eenenveerXg	  jaar	  
oud	  toen	  hij	  begon	  te	  regeren.	  En	  hij	  regeerde	  zevenXen	  jaar	  in	  Jeruzalem,	  de	  stad	  
welke	  Yahweh	  had	  gekozen	  uit	  alle	  stammen	  van	  Jisrael,	  om	  daar	  Zijn	  Naam	  te	  
vesXgen.

Opmerking:	  Het	  is	  duidelijk	  dat	  Yahweh	  inderdaad	  een	  orde	  hee8	  ingesteld	  i.v.m.	  de	  
plaats	  waar	  men	  dient	  te	  gaan	  om	  Hem	  te	  aanbidden.	  Hij	  toonde	  ook	  in	  LeviScus	  23	  
hoe	  Hij	  wil	  dat	  Zijn	  verbondsvolk	  Hem	  moest	  aanbidden	  en	  dienen.	  Hierboven	  staat	  
ook	  onderlijnd	  dat	  het	  niet	  aanvaardbaar	  is	  voor	  Yahweh	  dat	  iemand	  Hem	  aanbidt	  
buiten	  deze	  scheppingsorde	  (Deut	  12:8).

Was	  er	  ook	  scheppingsorde	  aan	  de	  priesterorde	  of	  kon	  zomaar	  iedereen	  naar	  
persoonlijke	  wens	  als	  priester	  gaan	  dienen	  om	  welke	  dienst	  dan	  ook	  te	  verrichten?

Deut	  21:5	  En	  de	  Kohaniem	  bnei	  Lewi	  (de	  Priesters	  de	  zonen	  van	  Levi)	  zullen	  
naderen,	  want	  Yahweh	  jouw	  Élohiem	  heeN	  hen	  gekozen	  om	  dienst	  te	  doen	  voor	  
Hem,	  en	  om	  hen	  te	  zegenen	  in	  de	  Naam	  van	  Yahweh	  en	  door	  hun	  uitspraak	  zal	  elke	  
controverse	  of	  dispuut	  opgelost	  worden.

Lev	  10:1-‐3	  En	  Nadab	  en	  Abihoe	  de	  zonen	  van	  Aharon,	  namen	  elk	  hun	  pan,	  gaven	  er	  
vuur	  in	  en	  zij	  deden	  daarop	  reukwerk	  en	  zij	  brachten	  vreemd	  vuur	  voor	  het	  
Aangezicht	  van	  Yahweh	  die	  Hij	  hen	  niet	  geboden	  had.	  En	  vuur	  ging	  uit	  van	  Yahweh	  



en	  consumeerde	  hen	  en	  zij	  sXerven	  voor	  Yahweh.	  En	  Mosje	  zei	  tot	  Aharon:	  Het	  is	  
datgene	  waarover	  Yahweh	  gesproken	  had	  zeggende;	  "Ik	  zal	  apart-‐gezet	  behandeld	  
worden	  door	  zij	  die	  Mij	  benaderen"	  en	  zij	  sXerven.	  En	  Aharon	  was	  sXl.

Lev	  16:1-‐4	  En	  Yahweh	  sprak	  tot	  Mosje	  na	  de	  dood	  van	  de	  twee	  zonen	  van	  Aharon,	  
omdat	  zij	  tot	  Yahweh	  waren	  genaderd	  en	  gestorven	  waren.	  En	  Yahweh	  zei	  tot	  
Mosje:	  Spreek	  tot	  jouw	  broeder	  Aharon	  dat	  hij	  niet	  ten	  allen	  Xjde	  achter	  het	  
gordijn	  van	  het	  heiligdom	  zal	  komen,	  tegenover	  de	  altaar-‐bedekking.	  Hiermee	  zal	  
Aharon	  dan	  het	  heiligdom	  betreden:	  met	  een	  sXer,	  een	  jongeling,	  als	  zondoffer	  en	  
een	  ram	  als	  brandoffer.	  Hij	  zal	  een	  apart-‐gezeLe	  linnen	  mantel	  aandoen,	  een	  linnen	  
onderkleed	  zal	  op	  hem	  zijn	  en	  hij	  zal	  zichzelf	  omgorden	  met	  een	  linnen	  gordel	  en	  
hij	  zal	  zichzelf	  een	  linnen	  tulband	  omdoen;	  zij	  zullen	  apart-‐gezeLe	  kleren	  zijn.	  En	  hij	  
zal	  zijn	  vlees	  baden	  in	  het	  water	  en	  zal	  ze	  om	  doen.

Opmerking:	  Opnieuw,	  zien	  we	  duidelijk	  dat	  er	  orde	  was	  aan	  zowel	  de	  priesterorde	  als	  
dienst	  voor	  Yahweh.	  Yahweh	  koos	  Lewi	  na	  het	  gouden	  kalf	  voorval	  om	  alle	  twaalf	  de	  
stammen	  in	  het	  heiligdom	  voor	  te	  stellen	  in	  de	  heiligdom	  aanbidding	  van	  Hem.	  Het	  
zou	  uitmonden	  in	  de	  dood	  als	  een	  lid	  van	  de	  stam	  van	  Sjimon	  of	  Gad	  of	  welke	  andere	  
stam	  dan	  ook,	  zelfs	  nog	  maar	  zou	  proberen	  om	  het	  heiligdom	  binnen	  te	  gaan.	  
Yahweh	  Zijn	  orde	  was	  namelijk	  dat	  slechts	  Lewi	  priesters	  konden	  zijn	  voor	  Yahweh	  in	  
de	  heiligdom	  aanbidding.

Yahweh	  werkt	  in	  patronen	  en	  deze	  veranderen	  niet	  (Mal	  3:6).	  Toch	  is	  er	  vandaag	  de	  
dag	  verwarring	  onder	  gelovigen	  en	  weigeren	  zovelen	  om	  de	  scheppingsorde	  te	  
volgen	  en	  het	  leiderschap	  die	  Yahweh	  aangesteld	  hee8	  in	  het	  Lichaam	  van	  de	  
Messias.	  Zovelen	  op	  de	  dag	  van	  vandaag	  weigeren	  te	  erkennen	  dat	  er	  een	  aanstelling	  
van	  ouderlingen	  is	  in	  het	  Lichaam	  van	  de	  Messias.	  Dit	  verschilt	  in	  wezen	  niets	  van	  
iemand	  uit	  een	  andere	  stam	  dan	  Lewi	  die	  in	  het	  Jisrael	  van	  de	  oudheid	  zou	  gaan	  
zeggen	  en	  handelen	  alsof	  hij	  dezelfde	  rechten	  en	  autoriteit	  had	  als	  Lewi	  om	  het	  
heiligdom	  van	  Yahweh	  in	  te	  gaan	  en	  daar	  LewieSsche	  taken	  te	  verrichten.

We	  leven	  in	  de	  Sjden	  dat	  de	  Bijbel	  noemt	  "de	  laatste	  dagen".	  Dit	  wordt	  in	  de	  Schri8	  
de	  meest	  boosaardige	  Sjd	  genoemd	  die	  de	  mensheid	  hee8	  gekend.	  (Mab	  24:21-‐22)

2	  Tim	  3:1-‐4
Maar	  weet	  dit,	  dat	  in	  de	  laatste	  er	  verschrikkelijke	  Xjden	  ons	  zullen	  overvallen.	  
Want	  de	  mensen	  zullen	  houden	  van	  zichzelf,	  van	  geld,	  opscheppers,	  arrogant,	  
lasteraars,	  hun	  ouders	  ongehoorzaam,	  ondankbaar,	  boosaardig,	  zonder	  natuurlijke	  
affecXe,	  verslaafd	  aan	  verkeerde	  begeertes,	  roddelaars,	  zonder	  zelf	  controle,	  
woest,	  hatende	  het	  goede,	  verraders,	  snel,	  opscheppers,	  liedebbers	  van	  plezier	  
maar	  geen	  liedebbers	  van	  Élohiem.

Rich	  21:25	  In	  die	  dagen	  was	  er	  geen	  koning	  in	  Jisrael	  en	  iedereen	  deed	  wat	  goed	  
was	  in	  zijn	  eigen	  ogen.

We	  leven	  in	  deze	  dagen.	  De	  Bijbel	  beschrij8	  ook	  vele	  eindSjd-‐gelovigen	  als	  



Loadiceërs.	  Mensen	  die	  lauw	  zijn	  en	  niet	  hun	  hele	  hart	  opdragen	  aan	  het	  werk	  van	  
Yahweh.	  Het	  woord	  Laodicea	  betekent	  geregeerd	  door	  de	  mensen.	  Het	  is	  opmerkelijk	  
dat	  de	  meeste	  ontwikkelingslanden	  volledig	  het	  concept	  van	  scheppingsorde	  
begrijpen	  met	  effecSef	  leiderschap	  binnen	  het	  Lichaam	  want	  zonder	  dat,	  is	  er	  enkel	  
chaos.	  Het	  is	  grotendeels	  in	  de	  Westerse	  maatschappij,	  door	  een	  fout	  begrip	  van	  
vrijheid	  en	  door	  democraSe,	  dat	  men	  zelfingenomen	  mensen	  ziet	  die	  elke	  vorm	  van	  
ondwerping	  radicaal	  verwerpen.	  Velen	  zullen	  zelfs	  zichzelf	  wijsmaken	  dat	  zij	  een	  of	  
andere	  speciale	  persoon	  zijn	  of	  zelfs	  een	  profeet	  waardoor	  ze	  geen	  nood	  hebben	  aan	  
enige	  scheppingsorde	  want	  het	  gaat	  'slechts	  tussen	  hen	  en	  Yahweh'.	  Dit	  soort	  
mensen	  willen	  enkel	  verdeling	  veroorzaken	  en	  dienen	  te	  worden	  vermeden.

Was	  er	  scheppingsorde	  bij	  het	  maken	  van	  het	  heiligdom	  van	  Yahweh	  of	  bouwde	  
Mozes	  gewoon	  maar	  naar	  zijn	  eigen	  wensen	  zoals	  hij	  dacht	  dat	  het	  moest	  zijn?

Heb	  8:5	  ..die	  de	  voorbeelden	  diende	  en	  schaduw	  van	  de	  hemelse	  dingen,	  zoals	  
Mosje	  Hemels	  werd	  gewaarschuwd,	  doordat	  hij	  op	  het	  punt	  stond	  om	  het	  
tabernakel	  te	  bouwen	  want	  Hij	  zegt:	  "Zorg	  ervoor	  dat	  je	  alles	  maakt	  naar	  het	  
voorbeeld	  dat	  jouw	  werd	  getoond	  op	  de	  berg."	  (Exodus	  25:40)

We	  zien	  hier	  opnieuw	  dat	  er	  scheppingsorde	  was	  bij	  het	  maken	  van	  het	  tabernakel.	  
Niet	  enkel	  werd	  Mozes	  (die	  dergelijke	  kennis	  had	  opgedaan	  in	  Egypte)	  tot	  in	  de	  
details	  getoond	  en	  verteld	  hoe	  hij	  het	  tabernakel	  diende	  te	  maken	  maar	  de	  Schri8	  
zegt	  zelfs	  "dat	  hij	  door	  de	  Hemel	  werd	  gewaarschuwd".

Hoe	  zit	  het	  met	  leiderschap	  in	  het	  oude	  Israël?	  Was	  er	  scheppingsorde	  om	  leiders	  te	  
kiezen	  of	  was	  het	  zo	  dat	  zomaar	  iedereen	  een	  leider	  mocht	  zijn	  die	  zichzelf	  aanstelt	  
boven	  andere	  Israëlieten?

1	  Sam	  9:27	  Zij	  gingen	  naar	  de	  rand	  van	  de	  stad	  en	  Sjmoeël	  zei	  tegen	  Sjaoel,	  zeg	  tot	  
de	  jonge	  man	  dat	  hij	  voor	  ons	  moet	  uitgaan	  en	  oversteken.	  En	  blijf	  jij	  dan	  staan	  en	  
dan	  zal	  ik	  jou	  het	  Woord	  van	  Élohiem	  laten	  horen.
1	  Sam	  10:1	  En	  Sjmoeël	  nam	  het	  flesje	  olie	  en	  goot	  dat	  uit	  op	  zijn	  hoofd	  en	  kuste	  
hem	  en	  zei:	  "Is	  het	  niet	  omdat	  Yahweh	  jou	  heeN	  gezalfd	  als	  leider	  over	  Zijn	  
erfenis?"

1	  Sam	  16:1+7+12-‐13
En	  Yahweh	  zei	  tot	  Sjmoeël:	  "Hoe	  lang	  blijf	  jij	  nog	  rouwen	  voor	  Sjaoel	  want	  Ik	  heb	  
hem	  verworpen	  als	  leider	  voor	  Jisrael?	  Vul	  jouw	  hoorn	  met	  olie	  en	  ga,	  Ik	  zal	  jou	  
zenden	  naar	  Jisjai	  de	  Bethlehemiet	  want	  Ik	  heb	  een	  koning	  gezien	  onder	  zijn	  zonen.	  
En	  Yahweh	  zei	  tot	  Sjmoeël:	  "Let	  niet	  op	  zijn	  uiterlijk,	  noch	  zijn	  lichamelijke	  hoogte	  
want	  Ik	  heb	  hem	  verworpen.	  Want	  de	  mens	  ziet	  niet	  wat	  Hij	  ziet,	  mits	  de	  mens	  
kijkt	  met	  zijn	  ogen	  maar	  Yahweh	  zie	  het	  hart."	  En	  hij	  zond	  en	  bracht	  hem	  binnen	  en	  
hij	  was	  rood	  met	  mooie	  ogen	  en	  van	  mooie	  vorm.	  EN	  Yahweh	  zei:	  "Sta	  op,	  zalf	  
hem,	  want	  hij	  is	  het."
En	  Sjmoeël	  nam	  de	  hoorn	  olie	  en	  zalvde	  hem	  te	  midden	  van	  zijn	  broers.	  En	  de	  
Geest	  van	  Yahweh	  was	  op	  Dawid	  vanaf	  die	  dag.	  En	  Sjmoeël	  stond	  op	  en	  ging	  naar	  
Rama.

Opmerking:	  Binnen	  Zijn	  scheppingsorde	  bestaat	  er	  geen	  democraSe.	  DemocraSe,	  



dewelke	  door	  de	  mens	  gestuurt	  wordt	  en	  niet	  Élohiem,	  zal	  alSjd	  falen	  mits	  de	  
meerderheid	  van	  de	  mensen	  de	  Thora	  van	  Yahweh	  niet	  volgen,	  noch	  Zijn	  Geest	  
hebben	  om	  correcte	  beslissingen	  te	  maken.	  Dit	  was	  dan	  ook	  het	  drijfveer	  van	  de	  
zonde	  in	  de	  Tuin	  van	  E'den,	  mensen	  die	  hun	  eigen	  keuzes	  maken	  zonder	  Élohiem,	  Zijn	  
Wet	  en	  100%	  vertrouwen	  in	  Yahweh,	  ongeacht	  als	  we	  een	  situaSe	  begrijpen	  of	  niet.

Heb	  je	  ook	  opgemerkt	  dat	  het	  aanstellen	  van	  een	  leider	  te	  maken	  had	  met	  zalving	  
door	  olie	  op	  iemand	  zijn	  hoofd	  te	  gieten.	  Het	  zal	  je	  zeker	  ook	  niet	  zijn	  voorbij	  gegaan	  
dat	  niet	  zomaar	  iedereen	  een	  koning	  mocht	  zalven	  met	  olie	  maar	  het	  moest	  iemand	  
zijn	  die	  de	  autoriteit	  had	  van	  Yahweh	  om	  die	  olie	  over	  de	  koning	  te	  gieten	  ten	  einde	  
hem	  te	  zalven.	  Had	  een	  leider	  of	  ouderling	  ook	  handoplegging	  nodig	  om	  aangesteld	  
te	  worden	  en	  de	  Apart-‐gezebe	  Geest	  te	  ontvangen?

Deut	  34:9	  En	  Yahoshua'	  bin	  Noen	  was	  vervuld	  met	  de	  Geest	  van	  wijsheid	  want	  
Mosje	  had	  hem	  de	  handen	  opgelegd.	  En	  de	  zonen	  van	  Jisrael	  luisterden	  naar	  hem	  
zoals	  Yahweh	  gebood	  aan	  Mosje.

Zien	  we	  dit	  patroon	  voor	  aanstelling	  ook	  bij	  het	  aanstellen	  van	  ouderlingen	  in	  het	  
Nieuwe	  Verbond?

Hand	  6:1+3+5-‐6
Maar	  in	  die	  dagen,	  toen	  de	  discpelen	  werden	  vermeerderd,	  ontstond	  onenigheid	  
bij	  de	  Hellenisten	  naar	  de	  Hebreeërs	  toe	  want	  hun	  weduwen	  werden	  overgeslaan	  
bij	  de	  dagelijkse	  distribuXe.	  Onderzoek	  daarom	  mijn	  broeders	  en	  kies	  zeven	  
mannen	  onder	  jullie	  die	  een	  goede	  getuigenis	  hebben	  en	  die	  vervuld	  zijn	  met	  de	  
Geest	  van	  Yahweh	  en	  wijsheid,	  wij	  zullen	  hen	  aanstellen.	  En	  wat	  gezegd	  werd,	  werd	  
goed	  bevonden	  door	  de	  menigte.	  En	  zij	  kozen	  Stefanus	  uit,	  een	  man	  vervuld	  met	  
geloof	  en	  de	  Apart-‐gezeLe	  Geest,	  Filipus,	  Prokhorus,	  Nicanor,	  Timon,	  Parmenas	  en	  
Nicolas	  wie	  een	  bekeerling	  was	  uit	  AnXochië,	  en	  elk	  van	  hen	  gingen	  voor	  de	  
apostelen	  staan.	  En	  na	  te	  hebben	  gebeden,	  legden	  zij	  hun	  handen	  op	  hen.

Hand	  13:2-‐3
En	  terwijl	  zij	  dienst	  deden	  voor	  Élohiem	  en	  vasten,	  zei	  de	  Apart-‐gezeLe	  Geest:	  
"Scheid	  dan	  Bar	  Naba	  en	  Sjaoel	  af	  voor	  mij,	  omwille	  van	  het	  werk	  waartoe	  ik	  hen	  
geroepen	  heb."	  Toen	  zij	  hadden	  gevast	  en	  gebeden,	  en	  hun	  handen	  op	  hen	  hadden	  
geplaats,	  lieten	  zij	  hen	  gaan.

Tit	  1:4-‐5
Aan	  Titus,	  een	  ware	  zoon	  naar	  ons	  gedeelde	  geloof:	  genade	  en	  vrede	  vanwege	  
Yahweh	  de	  Vader	  en	  onze	  Meester	  Yahshua	  de	  Messias	  onze	  Redder.	  Want	  daarom	  
heb	  ik	  jou	  in	  Kreta	  gelaten,	  zodat	  je	  kan	  in	  orde	  brengen	  wat	  ontbreekt	  en	  
ouderlingen	  aanstellen	  in	  elke	  stad,	  zoals	  ik	  jou	  geboden	  heb.

1	  Tim	  4:14
Minacht	  de	  gave	  in	  jou	  niet,	  datgene	  dat	  gegeven	  werd	  aan	  jou	  door	  profeXe,	  door	  
het	  opleggen	  van	  de	  handen	  der	  ouderlingschap.

Waren	  er	  ook	  vereisten	  voor	  ouderlingen	  of	  kon	  zomaar	  iedereen	  die	  dat	  wenste	  
deze	  belangrijke	  rol	  invullen	  en	  van	  de	  ene	  dag	  op	  de	  andere	  zichzelf	  uitroepen	  tot	  
ouderling	  van	  de	  congregaSe?

1	  Tim	  3:1-‐7
Getrouw	  is	  het	  Woord,	  indien	  iemand	  de	  bediening	  van	  een	  ouderling	  verlangt,	  



dan	  verlangt	  hij	  een	  goed	  werk.	  Een	  ouderling	  dan	  moet	  zijn	  onbesproken,	  de	  man	  
van	  één	  vrouw,	  nuchter,	  bezadigd,	  van	  goed	  gedrag,	  gastvrij	  en	  kunnen	  
onderwijzen	  en	  dus	  geen	  dronkaard,	  of	  iemand	  wiens	  hand	  snel	  slaat	  maar	  
nederig,	  niet	  strijdlusXg,	  geen	  liedebber	  van	  geld,	  zijn	  eigen	  huishouden	  goed	  
besturen,	  kinderen	  die	  onderworpen	  zijn	  in	  alle	  reinheid.	  
Maar	  als	  iemand	  zijn	  eigen	  huis	  nog	  niet	  kan	  besturen,	  hoe	  zal	  hij	  dan	  zorgen	  voor	  
de	  CongregaXe	  van	  Yahweh?
Hij	  mag	  geen	  nieuwe	  discipel	  zijn,	  zodat	  hij	  niet	  door	  opgeblazenheid	  in	  het	  
oordeel	  van	  de	  aanklager	  valt.	  Maar	  hij	  moet	  ook	  een	  goede	  getuigenis	  beziLen	  
van	  buitenaf,	  zodat	  hij	  niet	  in	  opspraak	  komt	  en	  in	  een	  strik	  van	  de	  aanklager	  valt.

Opmerking:	  Het	  is	  vrij	  duidelijk	  uit	  de	  Schri8	  dat	  er	  een	  scheppingsorde	  is	  in	  het	  
ouderlingschap	  in	  het	  Lichaam	  van	  de	  Messias.	  Iemand	  moet	  leven	  naar	  een	  heel	  
strikte	  gedragscode	  in	  diens	  leven	  om	  overwogen	  te	  worden	  als	  ouderling	  in	  de	  
CongregaSe	  van	  Yahweh.

Daarnaast,	  en	  belangrijkst	  van	  al,	  dit	  is	  geen	  posiSe	  die	  iemand	  zelf	  kiest	  maar	  het	  is	  
een	  die	  Yahweh	  voor	  hem	  kiest	  (door	  inspiraSe)	  aan	  de	  hand	  van	  de	  scheppingsorde	  
van	  Zijn	  ouderlingschap	  binnen	  Zijn	  CongregaSe.	  Daarna	  leggen	  de	  ouderlingen	  de	  
handen	  op	  een	  nieuwe	  ouderling	  en	  zalven	  die	  met	  olie,	  omwille	  van	  zijn	  nieuwe	  
taak.

Ouderlingen	  worden	  niet	  aangesteld	  om	  gediend	  te	  worden	  maar	  om	  te	  dienen	  
(Mab	  20:25-‐26).	  Aanstelling	  mag	  nooit	  gebeuren	  op	  basis	  van	  voorkeursbehandeling	  
(1	  Tim	  5:21-‐22)	  maar	  dient	  slechts	  een	  uiterlijke	  uitdrukking	  te	  zijn	  van	  een	  taak	  die	  
de	  persoon	  al	  volbrengt.	  Daarnaast	  is	  het	  duidelijk	  dat	  Yahweh	  Zijn	  scheppingsorde	  
binnen	  de	  familie	  dat	  enkel	  mannen	  aangesteld	  mogen	  worden	  als	  ouderlingen	  en	  
dus	  geen	  vrouwen.	  (1	  Tim	  2:11-‐14)

Is	  er	  een	  scheppingsorde	  i.v.m.	  de	  doop	  en	  het	  opleggen	  van	  de	  handen	  om	  de	  
Apart-‐gezebe	  Geest	  te	  ontvangen	  of	  kan	  zomaar	  lukraak	  ieder	  lid	  van	  de	  congregaSe	  
de	  handen	  opleggen	  op	  een	  nieuw	  persoon	  om	  die	  te	  dopen	  en	  de	  Apart-‐gezebe	  
Geest	  te	  laten	  ontvangen?

Hand	  19:1-‐6	  En	  het	  gebeurde	  toen	  Apollos	  in	  Korinthe	  was	  dat	  Paulus	  de	  hogere	  
delen	  doorging	  om	  tot	  Efesus	  te	  komen.	  En	  enkele	  discipelen	  aantreffende,	  zei	  hij	  
tot	  hen:	  "Gelovende,	  hebben	  jullie	  de	  Apart-‐gezeLe	  Geest	  ontvangen?	  En	  zij	  zeiden	  
tot	  hem:	  "Wij	  wisten	  zelfs	  niet	  dat	  er	  een	  Apart-‐gezeLe	  Geest	  was.	  En	  hij	  zei	  tot	  
hen:	  "Waarin	  zijn	  jullie	  dan	  gedoopt?"	  en	  zij	  zeiden	  "De	  doop	  van	  Johannan."	  en	  
Paulus	  zei:	  "Johannan	  doopte	  inderdaad	  met	  een	  doop	  van	  bekering,	  zeggende	  tot	  
het	  volk	  dat	  zij	  moeten	  geloven	  in	  diegene	  die	  na	  hem	  kwam,	  dat	  is,	  de	  Messias	  
Yahshua.
En	  horende,	  werden	  zij	  gedoopt	  in	  de	  Naam	  van	  de	  Meester	  Yahshua.	  En	  Paulus	  
legde	  hem	  de	  handen	  op,	  de	  Apart-‐gezeLe	  Geest	  kwam	  op	  hen,	  en	  zij	  spraken	  
verschillende	  talen	  en	  profeteerden.

Hand	  8:2+13-‐19
Maar	  toen	  zij	  geloof	  schonken	  aan	  de	  prediking	  der	  goed	  nieuws	  van	  Filipus,	  over	  
het	  Koninkrijk	  van	  Yahweh,	  werden	  zij	  gedoopt	  in	  de	  Naam	  van	  Yahshua	  de	  
Messias,	  zowel	  mannen	  als	  vrouwen.
En	  Sjimon	  zelf	  kwam	  ook	  tot	  geloof	  en	  werd	  gedoopt	  en	  was	  onafgebroken	  bij	  
Filipus.	  En	  hij	  zag	  de	  mirakelen	  en	  machXge	  werken	  die	  gebeurden	  en	  hij	  was	  



verbaasd.	  En	  toen	  de	  apostelen	  in	  Jeruzalem	  hoorden	  dat	  Sjomron	  het	  Woord	  van	  
Yahweh	  had	  ontvangen,	  zonden	  zij	  Sjimon	  Petrus	  en	  Johannan	  naar	  hen,	  wie	  baden	  
voor	  hen	  toen	  zij	  afdaalden	  zodat	  zij	  de	  Apart-‐gezeLe	  Geest	  mochten	  ontvangen.
Want	  het	  was	  nog	  op	  geen	  enkel	  van	  hen,	  zij	  waren	  slechts	  gedoopt	  in	  de	  Naam	  
van	  de	  Meester	  Yahshua.
Toen	  legden	  zij	  hen	  de	  handen	  op	  en	  zij	  ontvingen	  de	  Apart-‐gezeLe	  Geest.	  Maar	  
toen	  Sjimon	  Magus	  zag	  dat	  de	  Apart-‐gezeLe	  Geest	  werd	  overgedragen	  door	  de	  
handoplegging	  van	  de	  apostelen,	  bood	  hij	  hun	  geld	  aan	  door	  te	  zeggen:	  "Geef	  mij	  
ook	  die	  macht	  zodat	  wie	  dan	  ook	  ik	  de	  handen	  opleg,	  dat	  die	  ook	  de	  Apart-‐gezeLe	  
Geest	  mag	  ontvangen.	  Maar	  Petrus	  zei	  tot	  hem:	  "Moge	  jouw	  zilver	  met	  jou	  zijn	  ten	  
verwoesXng	  want	  jij	  verlangde	  om	  het	  geschenk	  van	  Yahweh	  te	  verkrijgen	  door	  
geld.

Opmerking:	  Duidelijk	  zien	  we	  uit	  de	  Schri8	  dat	  enkel	  aangestelde	  ouderlingen	  de	  
macht	  hebben	  door	  Yahweh	  Zijn	  scheppingsorde	  om	  zowel	  te	  dopen	  als	  handen	  op	  
te	  leggen	  bij	  nieuwe	  leden,	  zodat	  zij	  de	  Apart-‐gezebe	  Geest	  mogen	  ontvangen.	  Als	  dit	  
niet	  het	  geval	  was,	  dan	  zou	  Sjimon	  Magus	  niet	  zo	  aangedrongen	  hebben	  om	  deze	  
macht	  af	  te	  kopen	  van	  de	  apostelen	  maar	  hij	  zou	  simpelweg	  zijn	  eigen	  weg	  gaan	  en	  
ook	  de	  mensen	  gaan	  dopen	  maar	  hij	  wist	  dat	  hij	  de	  toestemming	  van	  Yahweh	  
hiervoor	  niet	  had.

Het	  is	  cruciaal	  om	  dit	  duidelijk	  te	  maken	  want	  sommige	  van	  onze	  broeders	  hebben	  
nieuwe	  gelovigen	  gedoopt	  omdat	  er	  geen	  aangestelde	  ouderling	  in	  de	  buurt	  was,	  
denkende	  dat	  het	  wel	  goed	  zat	  in	  de	  ogen	  van	  Yahweh	  mits	  er	  geen	  ouderling	  
aanwezig	  was.	  Het	  enigste	  wat	  dit	  doet	  is	  verwarring	  veroorzaken	  voor	  de	  nieuwe	  
gelovige	  die	  zal	  gaan	  twijfelen	  als	  hij	  wel	  de	  Geest	  hee8	  ontvangen	  mits	  een	  niet-‐
ouderling	  hem	  de	  handen	  hee8	  opgelegd.	  CongregaSon	  of	  Yahweh	  hee8	  
aangestelde	  ouderlingen	  wereldwijd	  en	  indien	  iemand	  moet	  gedoopt	  worden	  om	  
deel	  te	  worden	  van	  het	  Nieuwe	  Verbond,	  zouden	  wij	  grote	  afstanden	  reizen	  om	  dit	  te	  
volbrengen.	  Vergeet	  daarnaast	  ook	  niet	  dat	  de	  ouderling	  slechts	  het	  middel	  is	  
waardoor	  Zijn	  scheppingsorde	  en	  Geest	  naar	  de	  nieuwe	  gelovige	  komt	  maar	  het	  is	  
uiteindelijk	  enkel	  Yahweh	  die	  Zijn	  Apart-‐gezebe	  Geest	  overdraagt.

Indien	  iemand	  buiten	  de	  scheppingsorde	  van	  Yahweh	  stapt,	  zoals	  een	  niet-‐ouderling	  
die	  de	  handen	  oplegde	  op	  iemand	  maar	  hij	  doet	  dat	  in	  onwetendheid	  (doch	  zijn	  hart	  
is	  op	  de	  juiste	  plaats),	  zal	  Yahweh	  dat	  aanvaarden?

1	  Sam	  13:5-‐14
En	  de	  FilisXjnen	  kwamen	  samen	  om	  te	  strijden	  tegen	  Jisrael,	  met	  drieduizend	  
koetsen	  en	  zesduizend	  ruiters	  en	  voetvolk	  talrijk	  als	  het	  zand	  der	  zee	  hetwelke	  zich	  
bevindt	  aan	  de	  oever	  der	  zee.	  En	  zij	  kwamen	  en	  vesXgden	  zich	  in	  Michmash,	  ten	  
oosten	  van	  Beth-‐Awen.	  En	  de	  mannen	  van	  Jisrael	  zagen	  dat	  zij	  verontrust	  waren	  
want	  het	  volk	  werd	  bedreigd.	  En	  het	  volk	  verborg	  zichzelf	  in	  de	  spelonken,	  spleten,	  
rotsen,	  groLen	  en	  puLen,	  ook	  gingen	  Hebreeën	  over	  de	  Jordaan	  naar	  het	  gebied	  
van	  Gad	  en	  Gilea'd,	  terwijl	  Sjaoel	  nog	  te	  Gilgal	  was	  en	  al	  het	  volk	  bevende	  in	  zijn	  
gevolg	  bleef.	  Hij	  wachLe	  zeven	  dagen,	  tot	  de	  Xjd	  die	  Sjmoeël	  had	  bepaald.	  Maar	  
toen	  Sjmuël	  niet	  naar	  Gilgal	  kwam,	  begon	  het	  volk	  van	  hem	  weg	  te	  lopen,	  daarom	  
zeide	  Sjaoel:	  Brengt	  mij	  het	  brandoffer	  en	  de	  vredeoffers.	  En	  hij	  offerd	  het	  
brandoffer.	  Nauwelijks	  was	  hij	  gereed	  met	  het	  offeren	  van	  het	  brandoffer,	  of	  zie,	  
daar	  kwam	  Sjmoeël.	  Sjaoel	  ging	  hem	  tegemoet	  om	  hem	  te	  begroeten.	  Toen	  zeide	  
Sjmoeël:	  Wat	  heb	  jij	  gedaan?	  Sjaoel	  antwoordde:	  Daar	  ik	  zag,	  dat	  het	  volk	  van	  mij	  
wegliep	  en	  jij	  niet	  op	  de	  afgesproken	  Xjd	  kwam,	  terwilj	  de	  FiilisXjnen	  te	  Michmas	  



verzameld	  waren,	  dacht	  ik:	  nu	  zullen	  de	  FilisXjnen	  op	  mij	  aoomen	  te	  Gilgal	  en	  ik	  
heb	  de	  gunst	  van	  Yahweh	  nog	  niet	  gezocht,	  toen	  heb	  ik	  gedurfd	  het	  brandoffer	  te	  
offeren.	  Sjmoeël	  zei	  tot	  Sjaoel:	  Jij	  hebt	  dwaas	  gehandeld,	  je	  hebt	  niet	  in	  acht	  
genomen	  het	  gebod	  van	  Yahweh,	  jouw	  Élohiem,	  dat	  Hij	  jou	  geboden	  heeN	  anders	  
zou	  Yahweh	  jouw	  koningschap	  over	  Jisrael	  voor	  alXjd	  bevesXgd	  hebben.	  Maar	  nu	  
zal	  jouw	  koningschap	  niet	  bestendig	  zijn.	  Yahweh	  heeN	  Zich	  een	  man	  uitgezocht	  
naar	  Zijn	  hart	  en	  Yahweh	  heeN	  hem	  tot	  een	  vorst	  over	  Zijn	  volk	  aangesteld,	  omdat	  
jij	  niet	  in	  acht	  genomen	  hebt	  wat	  Yahweh	  jou	  geboden	  heeN.

2	  Kr	  26:3-‐4
Oezzia	  was	  zesXen	  jaar	  oud	  toen	  hij	  begon	  te	  regeren	  en	  hij	  regeerde	  twee	  jaar	  in	  
Jeruzalem,	  de	  naam	  van	  zijn	  moeder	  was	  Jekolia	  van	  Jeruzalem.	  En	  hij	  deed	  wat	  
goed	  is	  in	  de	  ogen	  van	  Yahweh,	  naar	  alles	  wat	  zijn	  vader	  Amazia	  deed.

2	  Kr	  26:16-‐19
En	  toen	  hij	  sterk	  werd,	  werd	  zijn	  hart	  hoogmoedig	  om	  slecht	  te	  handelen	  en	  hij	  
ging	  in	  tegen	  Yahweh	  zijn	  Élohiem	  en	  ging	  binnen	  in	  het	  heiligdom	  van	  Yahweh	  om	  
een	  reukoffer	  te	  ontsteken	  op	  het	  reukofferaltaar.
En	  Azaria	  de	  Priester	  ging	  hem	  achterna	  en	  tachXg	  Priesters	  van	  Yahweh	  met	  hem,	  
integere	  mannen,	  en	  zij	  stonden	  op	  tegen	  Oezzia	  de	  koning	  en	  zeiden	  tot	  hem:	  "Het	  
is	  niet	  voor	  jou	  weggelegd	  Oezzia	  om	  het	  reukoffer	  te	  ontstekent	  voor	  Yahweh	  
maar	  voor	  de	  Priesters	  de	  zonen	  van	  Aharon,	  diegenen	  die	  apart-‐gezet	  zijn	  om	  het	  
reukoffer	  te	  ontsteken,	  ga	  weg	  uit	  het	  heiligdom	  want	  jij	  bent	  te	  ver	  gegaan,	  het	  is	  
niet	  aan	  jou	  gegeven	  door	  Yahweh	  Élohiem.	  En	  Oezzia	  was	  boos	  en	  in	  zijn	  hand	  was	  
een	  pan	  om	  een	  reukoffer	  te	  ontsteken	  en	  toen	  hij	  boos	  was	  op	  de	  Priesters,	  kwam	  
er	  tzara'th	  op	  zijn	  voorhoofd,	  in	  het	  bijzijn	  van	  de	  Priesters,	  in	  het	  huis	  van	  Yahweh,	  
naast	  het	  reukofferaltaar.	  En	  Azaria	  de	  Hoofd	  Priester	  en	  alle	  Priesters	  keerden	  zich	  
naar	  hem	  en	  zie,	  er	  was	  tzara'th	  op	  zijn	  voorhoofd.	  En	  zij	  namen	  hem	  haasXg	  mee,	  
en	  hij	  haasLe	  zich	  ook	  want	  Yahweh	  had	  hem	  aangedaan.	  En	  Oezzia	  de	  koning	  was	  
een	  metzora'	  tot	  zijn	  sterfdag,	  en	  hij	  leefde	  in	  een	  afgesloten	  huis	  als	  metzora'	  want	  
hij	  werd	  afgesneden	  van	  het	  huis	  van	  Yahweh.

2	  Sam	  6:5-‐9
En	  Dawid	  en	  het	  hele	  huis	  Jisrael	  danste	  voor	  Yahweh	  met	  alle	  houten	  
instrumenten,	  met	  lyres	  en	  harpen,	  en	  tamboerijnen,	  rinkelbellen	  en	  cimbalen.	  En	  
toen	  zij	  bij	  de	  dorsvloer	  van	  Nakhon	  aankwamen	  en	  Oezza	  strekte	  zich	  uit	  naar	  de	  
ark	  van	  Élohiem	  en	  nam	  die	  beet	  want	  de	  runderen	  hadden	  er	  bijna	  tegen	  gestoot.	  
Doe	  brandde	  de	  woede	  van	  Yahweh	  tegen	  Oezza.	  En	  de	  Élohiem	  sloeg	  hem	  daar	  
voor	  die	  overtreding.	  En	  hij	  sXerf	  daar	  bij	  de	  ark	  van	  Élohiem.	  En	  Dawid	  werd	  boos	  
omdat	  Yahweh	  uitbrak	  tegen	  Oezza.	  En	  men	  noemt	  die	  plaats,	  het	  breken	  van	  
Oezza,	  tot	  de	  huidige	  dag.	  En	  Dawid	  vreesde	  Yahweh	  die	  dag	  en	  zei:	  "Hoe	  zal	  de	  ark	  
van	  Yahweh	  bij	  mij	  komen?"

Opmerking:	  Als	  je	  kijkt	  naar	  alle	  bovenstaande	  gevallen,	  hebben	  zij	  allemaal	  gemeen	  
dat	  zij	  niet	  zagen/dachten	  dat	  er	  iets	  verkeerd	  was	  aan	  wat	  ze	  deden,	  integendeel	  ze	  
dachten	  zelfs	  Yahweh	  een	  dienst	  te	  bewijzen.	  Koning	  Sjaoel	  vond	  dat	  het	  leger	  zijn	  
strijdkracht	  verloor	  en	  hij	  wilde	  daarom	  Yahweh	  gunsSg	  stemmen	  voor	  een	  
overwinning	  en	  liet	  een	  offer	  opbranden,	  alhoewel	  het	  enkel	  en	  alleen	  de	  Priesters	  
zijn	  die	  dat	  mogen	  doen	  binnen	  de	  orde	  van	  Yahweh.

Daarna	  zien	  we	  Oezzia	  het	  heiligdom	  binnen	  gaan,	  denkende	  dat	  hij	  een	  reukoffer	  
ontstak	  ter	  ere	  van	  Yahweh	  maar	  dit	  was	  opnieuw	  iets	  dat	  enkel	  was	  weggelegd	  voor	  



een	  Priester,	  en	  volgens	  Zijn	  scheppingsorde	  mocht	  hij	  zelfs	  niet	  eens	  het	  heiligdom	  
betreden.	  En	  in	  Oezza	  zijn	  geval;	  hij	  dacht	  dat	  de	  ark	  van	  het	  verbond	  ging	  vallen	  en	  
stak	  in	  onschuld	  zijn	  hand	  uit	  om	  dat	  tegen	  te	  houden	  maar	  opnieuw,	  onder	  de	  
scheppingsorde	  van	  Yahweh,	  diende	  enkel	  een	  Priester	  die	  aan	  te	  raken	  en	  te	  dragen,	  
hij	  verloor	  zijn	  leven	  hierom.

Wanneer	  we	  kijken	  naar	  de	  Bijbelse	  voorbeelden	  wordt	  het	  duidelijk	  dat	  het	  een	  
grove	  zonde	  is	  voor	  Yahweh	  en	  zelfs	  volledig	  onacceptabel	  voor	  Hem	  is,	  wanneer	  
iemand	  Zijn	  orde	  te	  buiten	  treedt	  en	  vooral	  wanneer	  men	  een	  taak	  overneemt	  van	  
een	  ouderling/Priester	  (terwijl	  die	  persoon	  daar	  niet	  voor	  aangesteld	  is)	  en	  deze	  zelf	  
probeert	  te	  volbrengen.	  

Als	  de	  daden	  van	  iemand	  (zoals	  Oezza)	  gedaan	  werden	  met	  de	  juiste	  moSvaSe	  in	  hun	  
hart,	  waarom	  is	  het	  dan	  zo	  verkeerd	  in	  de	  ogen	  van	  Yahweh?

Num	  8:14-‐19
En	  je	  zal	  de	  Lewieten	  apart	  nemen	  te	  midden	  de	  zonen	  van	  Jisrael,	  en	  de	  Lewieten	  
zullen	  Mij	  toebehoren.	  En	  nadien	  zullen	  de	  Lewieten	  komen	  en	  dienen	  in	  de	  tent	  
der	  samenkomst,	  en	  je	  zal	  hen	  reinigen,	  en	  hen	  wuiven,	  een	  wuif-‐offer.	  Want	  zij	  
worden	  volledig	  aan	  Mij	  gegeven	  uit	  de	  zonen	  van	  Jisrael,	  in	  plaats	  van	  diegene	  die	  
de	  baarmoeder	  ontsluit,	  de	  eerstgeborene,	  uit	  de	  zonen	  van	  Jisrael,	  heb	  Ik	  hen	  
genomen	  voor	  Mijzelf.
Want	  elke	  eerstgeborene	  onder	  de	  zonen	  van	  Jisrael	  onder	  mens	  en	  dier,	  is	  van	  Mij.	  
Ik	  zeLe	  hen	  apart	  voor	  Mijzelf	  op	  de	  dag	  dat	  Ik	  alle	  eerstgeborenen	  sloeg	  in	  het	  
land	  Egypte.	  En	  Ik	  nam	  de	  Lewieten	  in	  de	  plaats	  van	  elke	  eerstgeborene	  uit	  de	  
zonen	  van	  Jisrael.	  En	  Ik	  heb	  de	  Lewieten	  gegeven,	  zoals	  Aharon	  en	  zijn	  zonen	  uit	  
het	  midden	  van	  de	  zonen	  van	  Jisrael,	  om	  de	  dienst	  te	  verrichten	  der	  zonen	  Jisraels	  
in	  het	  tabernakel	  van	  de	  congregaXe,	  en	  om	  te	  bedekken	  voor	  de	  zonen	  van	  Jisrael	  
en	  er	  zal	  dan	  geen	  plaag	  uitbreken	  onder	  de	  zonen	  van	  Jisrael,	  naar	  de	  zonen	  van	  
Jisrael	  door	  het	  heiligdom	  te	  naderen.

Lev	  10:10
En	  maak	  een	  onderscheid	  tussen	  het	  apart-‐gezeLe	  en	  het	  verontreinigde,	  tussen	  
onrein	  en	  rein.

Efe	  4:11-‐15
En	  hij	  heeN	  sommigen	  aangesteld	  tot	  zendelingen,	  sommigen	  tot	  profeten,	  
sommigen	  tot	  brengers	  van	  het	  goede	  nieuws,	  sommigen	  tot	  herders	  en	  leraren,	  
om	  de	  apart-‐gezeLen	  volledig	  te	  maken	  in	  het	  werk	  der	  bediening	  ter	  opbouwing	  
van	  het	  Lichaam	  van	  de	  Messias,	  totdat	  wij	  allen	  mogen	  tot	  de	  eenheid	  in	  het	  
geloof	  komen	  en	  de	  volledige	  kennis	  van	  de	  Zoon	  van	  Élohiem,	  tot	  een	  volwassen	  
man,	  naar	  de	  maat	  van	  de	  volheid	  der	  Messias.	  Zodat	  we	  niet	  langer	  kinderen	  zijn,	  
die	  door	  elke	  wind	  van	  dwaalleer	  worden	  meegenomen,	  die	  door	  hun	  
vindingrijkheid	  in	  staat	  zijn	  om	  de	  mensen	  te	  bedriegen	  maar	  door	  de	  waarheid	  in	  
liefde	  te	  spreken,	  mogen	  wij	  groeien	  tot	  hem	  in	  alles,	  hij	  die	  het	  hoofd	  is,	  de	  
Messias.

Opmerking:	  We	  moeten	  beseffen	  dat	  Yahweh	  niet	  zoals	  een	  mens	  denkt.	  Zijn	  wegen	  
dan	  hoger	  dan	  de	  onze	  en	  Zijn	  gedachten	  zijn	  ver	  boven	  onze	  gedachten.	  In	  de	  Tuin	  
van	  E'den,	  werd	  alles	  goed	  en	  perfect	  geschapen	  door	  Yahweh,	  inclusief	  Zijn	  
scheppingsorde	  die	  Hij	  hee8	  ingesteld.	  Hieronder	  valt	  alles	  wat	  we	  kunnen	  
waarnemen	  in	  de	  schepping	  waarin	  duidelijke	  orde,	  zoals	  in	  de	  dieren-‐	  en	  



plantenwereld.

Toen	  de	  mens	  besliste	  om	  van	  de	  boom	  te	  eten	  waarvan	  Yahweh	  zei	  "eet	  daar	  niet	  
van",	  ging	  de	  mensheid	  zijn	  eigen	  weg,	  weg	  van	  het	  systeem	  van	  Yahweh	  en	  Zijn	  
scheppingsorde	  en	  wat	  is	  het	  resultaat	  sindsdien?	  Oorlog,	  ziekte,	  rampen,dood	  en	  
dwaalleer.

Wanneer	  we	  het	  bovenstaande	  lezen,	  mogen	  we	  niet	  vergeten;	  alhoewel	  hun	  hart	  op	  
de	  juiste	  plaats	  was,	  kan	  Yahweh	  niet	  liegen	  en	  tegen	  Zijn	  eigen	  scheppingsorde	  
ingaan	  en	  daarom	  werden	  de	  bovenstaande	  straffen	  fysiek	  uitgevoerd	  op	  dergelijke	  
manier.	  Zoals	  we	  lezen	  in	  het	  Efeziërs	  citaat	  was	  het	  Yahshua	  zelf	  die	  leiders	  
aanstelde	  in	  zijn	  congregaSe.	  Wat	  zou	  het	  resultaat	  zijn	  indien	  hij	  toeliet	  dat	  mensen	  
zoals	  Sjimon	  Magus,	  wie	  een	  bedrieger/tovenaar	  was	  en	  aan	  het	  Woord	  een	  
prijskaartje	  hing,	  verantwoordelijk	  zouden	  zijn	  om	  Zijn	  Geest	  door	  te	  geven?

Wat	  zouden	  die	  mensen	  dan	  voorstellen	  die	  verantwoordelijk	  zijn	  om	  Zijn	  Geest	  door	  
te	  geven,	  iemand	  die	  niet	  tot	  inkeer	  is	  gekomen	  noch	  waar	  geloof	  hee8	  in	  Yahshua?	  
Wees	  gerust,	  Yahweh	  zal	  nooit	  Zijn	  Eigen	  scheppingsorde	  breken	  voor	  een	  mens,	  
zelfs	  al	  zijn	  diens	  bedoelingen	  oprecht,	  zoals	  Oezza.

Daarom	  is	  het	  ook	  zo	  gevaarlijk	  in	  deze	  Sjden	  waar	  niet-‐aangestelde	  mannen	  posiSes	  
innemen	  in	  het	  Lichaam	  van	  de	  Messias	  die	  Yahweh	  nooit	  aan	  hen	  hee8	  gegeven.	  Zij	  
zijn	  nooit	  aangesteld	  geweest	  als	  echte	  ouderlingen	  van	  Yahweh	  noch	  zijn	  hun	  de	  
handen	  opgelegd	  en	  toch	  (!)	  dopen	  zij	  mensen,	  zalven	  hen	  met	  olie	  en	  zijn	  bezig	  
andere	  taken	  aan	  het	  uitvoeren	  die	  Yahweh	  alleen	  hee8	  bestemd	  voor	  Zijn	  
Priesterorde,	  zowel	  in	  het	  Oude	  als	  Nieuwe	  verbond.	  Daarnaast	  zijn	  velen	  van	  deze	  
mannen	  marketeers	  die	  het	  Woord	  op	  verschillende	  manieren	  verkopen,	  net	  zoals	  
Sjimon	  Magus	  dat	  deed,	  en	  zijn	  ze	  ook	  volledig	  buiten	  Zijn	  scheppingsorde	  om	  bezig.	  
Wanneer	  de	  mens	  dit	  patroon	  verkiest,	  buiten	  Zijn	  scheppingsorde	  om,	  zoals	  we	  al	  
gezien	  hebben	  aan	  de	  hand	  van	  de	  Schri8,	  dan	  is	  er	  maar	  één	  resultaat:	  chaos.

Mag	  een	  vrouw	  tot	  ouderling	  aangesteld	  worden	  in	  de	  congregaSe	  en	  dan	  nog	  
binnen	  de	  Bijbelse	  orde	  zijn?

1	  Kor	  14:34-‐35
Jullie	  vrouwen	  dienen	  zich	  in	  te	  houden	  binnen	  de	  congregaXes,	  want	  het	  is	  hen	  
niet	  toegestaan	  om	  (onderwijzend)	  te	  spreken	  maar	  zij	  moeten	  dienen,	  zoals	  de	  
Thora	  ook	  zegt.	  Maar	  als	  zij	  begeren	  om	  iets	  te	  leren,	  laat	  hen	  het	  dan	  thuis	  aan	  
hun	  echtgenoten	  vragen.	  Het	  is	  daarom	  een	  schande	  dat	  een	  vrouw,	  in	  de	  
congregaXes,	  (onderwijzend)	  spreekt.

1	  Tim	  2:11-‐14
Een	  vrouw	  dient	  rusXg	  en	  onderworpen	  te	  zijn.
Dat	  een	  vrouw	  onderwijst,	  sta	  ik	  daarom	  niet	  toe.	  En	  ook	  niet	  dat	  zij	  het	  mannelijk	  
gezag	  overmeestert	  maar	  dat	  zij	  rusXg	  is.	  Want	  Adam	  werd	  eerst	  gemaakt,	  daarna	  
Hawa.	  En	  Adam	  werd	  niet	  misleid	  maar	  de	  vrouw	  werd	  misleid	  en	  is	  daarom	  gaan	  
zondigen.

Opmerking:	  Wanneer	  we	  het	  onderwerp	  scheppingsorde	  bekijken	  is	  het	  nodig,	  zoals	  
we	  al	  aantoonden,	  om	  te	  kijken	  voor	  Zijn	  patroon	  (die	  nooit	  verandert)	  en	  het	  dan	  
toepassen	  bij	  elke	  situaSe	  in	  de	  Schri8.

Wanneer	  we	  kijken	  naar	  het	  patroon	  van	  de	  schepping,	  in	  de	  Tuin	  van	  E'den,	  zien	  we	  



dat	  volgens	  Zijn	  scheppingsorde,	  de	  vrouw	  de	  helper	  is	  voor	  de	  man	  (Gen	  2:18).	  
Daarnaast	  zou	  haar	  werk	  eruit	  bestaan	  om	  de	  man	  comleet	  te	  maken,	  waaruit	  zij	  
kwam	  en	  zij	  was	  in	  feite	  ook	  deel	  van	  hem.	  Dusdanig	  had	  zij	  niet	  haar	  eigen	  
verlangens	  en	  doelen	  maar	  haar	  verlangen	  zou	  naar	  haar	  man	  toegaan	  en	  binnen	  
Zijn	  scheppingsorde	  zou	  hij	  over	  haar	  zijn.

Gen	  3:16	  Hij	  zei	  tot	  de	  vrouw:	  Ik	  zal	  zeer	  vermeerderen	  de	  moeite	  uwer	  
zwangerschap,	  met	  smart	  zal	  jij	  kinderen	  baren	  en	  naar	  jouw	  man	  zal	  jouw	  
begeerte	  uitgaan	  en	  hij	  zal	  over	  u	  heersen.

Natuurlijk	  betekent	  dit	  niet	  dat	  een	  vrouw	  mag	  misbruikt	  of	  vernederd	  worden	  want	  
de	  scheppingsorde	  is	  er	  om	  anderen	  te	  dienen,	  NIET	  om	  hen	  te	  misbruiken!	  Maar	  
aan	  de	  andere	  kant	  hee8	  een	  vrouw	  dus	  niet	  de	  toelaSng	  om	  over	  de	  man	  te	  
heersen	  want	  anders	  neemt	  zij	  een	  posiSe	  in	  die	  niet	  voor	  haar	  is	  weggelegd.

Yahweh	  hee8	  alle	  mensen	  anders	  gemaakt,	  iedereen	  hee8	  zijn	  eigen	  talenten	  en	  
kunnen	  (1	  Kor	  12:11).	  Satan's	  weg	  houdt	  in	  dat	  hij	  probeert	  om	  mensen	  elkaar	  te	  
laten	  benijden	  om	  hun	  door	  Élohiem	  gegeven	  kunnen	  of	  door	  jaloers	  te	  worden	  op	  
funcSes	  en	  posiSes	  die	  Yahweh	  niet	  voor	  hen	  hee8	  apart	  gezet	  binnen	  Zijn	  
scheppingsorde.

Dit	  is	  wat	  leidt	  tot	  jaloezie,	  wrijvingen,	  rivaliteit,	  chaos	  en	  onenigheid.	  Satan	  zal	  de	  
mensenlijke	  onvolwassenheid	  proberen	  uit	  te	  buiten	  en	  hun	  aan	  de	  hand	  van	  hun	  
menselijke	  natuur	  proberen	  aan	  te	  zeben	  tot	  het	  verlangen	  van	  dingen	  die	  niet	  aan	  
hunzelf	  zijn	  gegeven.

Zijn	  weg	  is	  volledig	  omgekeerd.	  Binnen	  Zijn	  scheppingsorde,	  hee8	  Hij	  aan	  elk	  
persoon	  gaven	  gegeven	  die	  verdeeld	  worden	  door	  Zijn	  Apart-‐gezebe	  Geest,	  om	  de	  
gaven	  van	  anderen	  te	  vervolledigen	  en	  niet	  om	  het	  tegen	  hen	  op	  te	  nemen.	  Het	  
woord	  in	  Genesis	  wat	  men	  vertaalt	  als	  "helper"	  betekent	  in	  het	  Hebreeuws	  
"benodigd	  ter	  vervollediging",	  net	  zoals	  een	  handschoen	  om	  het	  hand.	  Zoals	  een	  
munt	  twee	  kanten	  hee8,	  die	  elk	  hun	  eigenheid	  hebben	  doch	  volledig	  één	  zijn	  en	  zo	  
dienen	  ook	  een	  man	  en	  vrouw	  samen	  te	  werken,	  in	  eenheid	  binnen	  het	  
huwelijksverbond.

Binnen	  Zijn	  scheppingsorde	  is	  er	  volledige	  samenwerking	  met	  het	  Lichaam	  van	  de	  
Messias	  en	  dient	  elk	  lid	  de	  funcSe	  uit	  te	  voeren	  die	  hem/haar	  werd	  toegewezen	  door	  
de	  Apart-‐gezebe	  Geest.	  Daarnaast	  is	  onderwerping	  in	  Zijn	  scheppingsorde	  alSjd	  
vrijwillig,	  medewerkend	  en	  wederzijds.	  Binnen	  Zijn	  scheppingsorde	  kan	  het	  zijn	  dat	  
de	  een	  persoon	  een	  hogere	  rang	  of	  hoger	  gezag	  hee8	  dan	  de	  andere	  persoon	  maar	  
dit	  betekent	  helemaal	  niet	  dat	  die	  persoon	  zichzelf	  moet	  minderwaardig	  voelen	  of	  
gedragen	  omdat	  die	  andere	  persoon	  een	  hogere	  funcSe	  bekleed.

Rom	  12:4-‐8
Zoals	  wij	  ook	  vele	  leden	  hebben	  in	  een	  lichaam,	  hebben	  niet	  alle	  leden	  dezelfde	  
funcXe,	  zoals	  wij	  allen	  een	  lichaam	  vormen	  in	  de	  Messias	  en	  elk	  lid,	  en	  elk	  lid	  van	  
elkaar	  maar	  in	  bezit	  van	  verschillende	  gaven	  naar	  de	  genade	  ons	  gegeven,	  hetzij	  
profeXe,	  naar	  de	  maat	  des	  geloofs	  of	  de	  gave	  van	  verzorging	  in	  hun	  bediening	  of	  de	  
ene	  onderwijs	  in	  hun	  leer	  of	  de	  andere	  vertroosten	  als	  bemoediging,	  diegene	  die	  
geeN	  met	  oprechtheid,	  diegene	  die	  regeert	  met	  nauwkeurigheid,	  diegene	  die	  
genade	  toont	  met	  blijdschap.

Efe	  5:21



Onderwerp	  jullie	  aan	  elkander	  in	  de	  liefde	  van	  de	  Messias

Sommigen	  nemen	  verkeerd	  aan	  dat	  scheppingsorde	  inhoudt	  dat	  één	  ouderling	  alle	  
leden	  of	  de	  hele	  congregaSe	  in	  zijn	  macht	  zal	  houden	  en	  niet	  zal	  toelaten	  dat	  andere	  
leden	  bijdragen	  aan	  het	  funcSoneren	  van	  de	  congregaSe.

Dit	  is	  het	  volledig	  tegenovergestelde	  van	  Zijn	  scheppingsorde.	  In	  de	  scheppingsorde	  
dienen	  de	  ouderlingen	  er	  toe	  om	  de	  Bijbelse	  orde	  te	  behouden	  net	  zoals	  een	  rechter	  
dat	  in	  de	  rechtbank	  doet.	  Want	  zolang	  de	  orde	  in	  de	  rechtbank	  wordt	  behouden,	  
hee8	  de	  rechter	  vrij	  weinig	  inspraak	  Sjdens	  de	  hoorzimng.

In	  elke	  congregaSe	  kunnen	  er	  broeders	  aanwezig	  zijn	  die	  de	  gave	  van	  onderwijs,	  
bemoediging,	  lof	  of	  verzorging	  beziben.	  Elke	  goede	  leider	  van	  Yahweh	  zal	  alSjd	  
proberen	  om	  alle	  broeders	  aan	  te	  moedigen	  om	  hun	  geestelijke	  gaven	  te	  gebruiken	  
wanneer	  het	  lichaam	  samen	  komt	  voor	  diensten.

In	  feite	  vertelt	  1	  Kor	  14:26	  ons	  het	  volgende;

1	  Kor	  14:26	  	  Daarom	  zeg	  ik	  jullie	  mijn	  broeders,	  wanneer	  jullie	  samen	  komen,	  wie	  
onder	  jullie	  dan	  ook	  een	  psalm	  heeN	  om	  te	  zingen,	  of	  onderwijs	  brengt,	  een	  taal	  
spreekt,	  een	  openbaring	  of	  een	  inzicht.	  Laat	  alles	  dan	  dienen	  ter	  opbouw.

Zodanig	  zien	  we	  in	  de	  Schri8	  dat	  wanneer	  het	  Lichaam	  samen	  komt,	  dat	  we	  in	  feite	  
gezegd	  worden	  om	  elk	  onze	  gaven	  te	  gebruiken	  die	  aan	  ons	  gegeven	  zijn	  maar	  wel	  
binnen	  Zijn	  orde.

Wat	  meestal	  voorkomt	  in	  de	  Westerse	  cultuur	  is	  dat	  omwille	  van	  egoïsme	  en	  een	  
gebrek	  aan	  volwassenheid,	  men	  niet	  bereid	  is	  om	  hun	  geestelijke	  gaven	  uit	  te	  
oefenen	  binnen	  Zijn	  opgezebe	  structuur.	  Vele	  vrouwen	  willen	  in	  de	  stoel	  van	  Mosje	  
ziben	  om	  een	  preek	  te	  geven	  op	  de	  sjabbath	  en	  zullen	  allesbehalve	  tevreden	  zijn	  
wanneer	  hen	  wordt	  gezegd	  dat	  iets	  dergelijks	  niet	  past	  binnen	  Zijn	  scheppingsorde.

Adam	  en	  Hawa	  hadden	  een	  keuze	  in	  de	  Tuin	  van	  E'den;	  eten	  van	  het	  fruit	  waarvan	  
Yahweh	  had	  gezegd	  dat	  ze	  mochten	  eten	  of	  de	  scheppingsorde	  te	  buiten	  gaan	  en	  het	  
voor	  zichzelf	  gaan	  uitmaken.	  Zij	  kozen	  het	  tweede	  en	  de	  wereld	  is	  nooit	  meer	  
dezelfde	  geweest	  sindsdien	  en	  staat	  sindsdien	  onder	  de	  invloed	  van	  satan	  en	  de	  
'menselijke	  natuur'.

Maar	  onze	  Hemelse	  Vader	  zij	  geprezen	  want	  Hij	  herstelt	  E'den	  naar	  Zijn	  wil	  en	  binnen	  
Zijn	  scheppingsorde.

Joe	  2:3	  Een	  vuur	  brandt	  ervoor	  en	  een	  vlam	  brandt	  erachter.	  Het	  land	  is	  de	  Tuin	  van	  
E'den	  voor	  hen	  en	  achter	  hen,	  een	  verlaten	  wildernis,	  er	  is	  geen	  ontsnappen	  aan	  
hen.

Opmerking:	  Indien	  wij	  Yahweh	  willen	  dienen	  in	  Zijn	  Koninkrijk,	  dan	  is	  het	  van	  
levensbelang	  dat	  we	  leren	  tevreden	  zijn	  met	  de	  plaats	  die	  Yahshua	  ons	  hee8	  
toebedeeld	  in	  het	  Lichaam	  van	  de	  Messias	  (Fil	  4:11).	  In	  Zijn	  Koninkrijk	  zullen	  wij	  
onder	  iemand	  anders	  zijn	  gezag	  staan.	  Sommigen	  onder	  ons	  zullen	  misschien	  over	  
vijf	  steden	  regeren	  en	  andere	  misschien	  wel	  Sen	  maar	  iedereen	  die	  gezegend	  is	  om	  
in	  Zijn	  Koninkrijk	  terecht	  te	  komen	  zal	  wezens/geesten	  over	  hen	  als	  gezag	  hebben	  
(Luk	  19:12-‐19).

Indien	  we	  nu	  niet	  beginnen	  gewend	  te	  worden	  om	  onder	  de	  scheppingsorde	  te	  zijn,	  



hoe	  zullen	  we	  ooit	  in	  staat	  zijn	  om	  Yahweh	  te	  dienen	  in	  Zijn	  Koninkrijk?	  
Scheppingsorde	  is	  meer	  dan	  simpelweg	  de	  regels	  volgen	  maar	  het	  is	  ons	  hart,	  
gedachten,	  wezen	  en	  kracht	  geven	  om	  elk	  lid	  van	  het	  Lichaam	  der	  Messias	  te	  
ondersteunen,	  met	  de	  funcSe	  en	  gaven	  die	  ons	  zijn	  toegewezen	  door	  Yahweh.

Scheppingsorde	  dient	  vrijwillig	  en	  wederzijds	  te	  zijn,	  het	  is	  dus	  niet	  iets	  dat	  wordt	  
opgedrongen,	  het	  is	  een	  vrijwillige	  onderwerping	  en	  een	  leider	  dient	  goede	  vruchten	  
voort	  te	  brengen	  in	  de	  aan	  hem	  door	  Yahweh	  aangewezen	  funcSe.

Yahweh	  hee8	  aan	  de	  mens	  heerschappij	  over	  de	  aarde	  gegeven	  en	  Hij	  verwacht	  dat	  
wij	  gehoorzamen	  aan	  het	  gezag	  in	  de	  congregaSe	  en	  zelfs	  de	  ongelovige	  
maatschappij	  rond	  ons,	  dewelke	  Hij	  ook	  hee8	  aangesteld	  zolang	  het	  niet	  in	  strijd	  is	  
met	  Zijn	  Thora.	  Het	  is	  door	  het	  separaSsSsche	  gedachtegoed	  waardoor	  Lucifer	  de	  
hemelse	  boodschapper	  van	  licht	  veranderde	  in	  satan,	  de	  prins	  der	  duisternis.	  Vergeet	  
niet	  dat	  eeuwigheid	  ontelbaar	  lang	  duurt	  en	  Yahweh	  moet	  ons	  allemaal	  testen	  om	  te	  
zien	  als	  wij	  trouw,	  tevreden	  en	  onderworpen	  dienst	  kunnen	  bewijzen	  aan	  Zijn	  
regering	  tot	  in	  de	  eeuwigheid.

Rom	  13:1-‐2
Laat	  iedereen	  daarom	  onderworpen	  zijn	  aan	  het	  hogere	  gezag	  want	  er	  is	  geen	  
gezag	  dan	  dat	  van	  Élohiem	  maar	  het	  bestaande	  gezag	  werd	  aangesteld	  door	  
Yahweh.	  Zodat	  diegene	  die	  het	  burgerlijk	  gezag	  weerstaat,	  de	  inzeqng	  van	  Yahweh	  
heeN	  getrotseerd	  en	  diegene	  die	  het	  trotseert	  zal	  oordeel	  ontvangen	  over	  zichzelf.

Heb	  13:17
Luister	  naar	  jullie	  geestelijke	  leiders	  en	  onderwerp	  jullie	  aan	  hen,	  want	  zij	  waken	  
over	  jullie	  wezen,	  en	  zijn	  daarvoor	  verschuldigd,	  zodat	  ze	  dat	  in	  blijdschap	  mogen	  
doen	  en	  niet	  met	  ongenoegen	  want	  dit	  zou	  niet	  voordelig	  zijn	  voor	  jullie.

Laat	  ons	  daarom	  op	  zoek	  gaan	  naar	  de	  scheppingsorde	  van	  onze	  Hemelse	  Vader	  
binnen	  ons	  eigen	  leven,	  onze	  gezinnen	  en	  in	  Zijn	  congregaSe.

1	  Kor	  14:40
En	  laat	  daarom	  alles	  betamelijk	  en	  in	  goede	  orde	  geschieden.

Te	  herrineren:

1)	  De	  orde	  der	  dingen	  van	  Yahweh	  is	  er	  al	  sinds	  het	  begin	  der	  schepping	  en	  we	  
moeten	  ernaar	  streven	  om	  binnen	  deze	  orde	  te	  zijn	  om	  zo	  in	  Zijn	  Koninkrijk	  te	  
komen.

2)	  Wij	  allen	  in	  het	  Lichaam	  van	  de	  Messias	  hebben	  gaven	  en	  talenten	  ontvangen,	  
allen	  hebben	  een	  specifieke	  funcSe	  en	  we	  dienen	  niet	  anderen	  te	  benijden	  omwille	  
van	  hun	  funcSe	  of	  gave.

3)	  Enkel	  waarlijk	  aangestelde	  ouderlingen	  kunnen	  de	  doop	  uitvoeren,	  als	  mede	  het	  



opleggen	  van	  handen	  om	  de	  Apart-‐gezebe	  Geest	  door	  te	  geven.

4)	  Een	  vrouw	  is	  geen	  leraar	  in	  de	  congregaSe	  binnen	  Zijn	  scheppingsorde	  maar	  zij	  is	  
een	  helper	  en	  vervolledigt	  haar	  echtgenoot	  én	  zij	  is	  wel	  een	  leraar	  voor	  haar	  
kinderen	  thuis.


