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DE VERKONDIGING VAN MATTHEUS 
Het boek der verwekkingen (Çjen. 5 : 1) 

IN HET VORIGE ARTIKEL heb-
ben wij aangekondigd, dat in dit 

tweede artikel een bespre~ing van het 
eerste hoofdstuk van het evangelie van 
Mattheüs zou volgen. 
Mattheüs begint zijn evangelie met de 
woorden: "Boek van de 'genesis' van 
Jezus Christus, de zoon van David, de 
zoon van Abraham". Het Griekse 
woord. "genesis", dat Mattheüs hier 
gebruikt, geven wij voorlopig weer met 
"wording". In het opschrift "Boek van 
de wording van Jezus Christus, de 
zoon van David, de zoon van Abra
ham" brengt Mattheüs het thema van 
het eerste hoofdstuk onder woorden: 
de wording van Jezus Christus in het 
'nidden van Israël! 

de mens" (Gen. 5·: 1). Het thema van 
de artikelen, die thans eerst zullen 
volgen,' luidt derhalve : "Toledhoth" en 
"bekhor" ("verwekkingen" en "eerst
geborene") in het boek Genesis! 

HET HEBREEUWSE woord "to
ledhOth~' (dat enkel in het meer

voud voorkomt: "verwekkingen" ) be
hoort tot die Hebreeuwse naamwoor
den, welke tegelijk een handeling èn 
het resultaat daarvan' uitdrukken, zoals 
onze woorden op ,,-ing" (de nomi
na met tau-praefixum; bijv. "toräh" 
Weisung; "todhäh" "thanksgiving",' 
"tehîlläh" Preisung). Dit woord "to
Iedh6th" (verwekkingen) komt (zon
der suffix) in het boek Genesis 11 maal 
voor (2 : 4, 5 : 1, 6: 9, 10: 1, 11 : 10, 

WANNE~K HIJ D~ZE woord~~ als ~ 11:27; 25: 12,25 :19, 36: 1, 9~ 37 :2. 
opschnft neerschrIJft, heeft hl] een Het woord komt zonder suffix verder 

andere' ,.,biblos geneseoos" voor ogen, enkel nog voor in Num.' 3 : 1 en Ruth 
namelijk': ;;het boek der····wording'" :}'; 18). Geil. 2: 4' thans buiten be· 
waarmedè (na: de ouverture in:' Genesis schouwifig "làtende gaan ivij uit van 
1'--4) in Gen; 5 :ldeT6~a:'àanvangt: . (;en. '5 :TDeie tèkst luidt: "Dh is 
Genesis 5': 1 liIidi : "Dit is het boek "hétboék van de {Terwekkingen van 
van de v'erwekkingen van Adam~ de Adam, de rue:hs (zeb:' sepher toledhöth 
mens" (zehsephertoledhöth'ädhärll). 'ädhäm').Iri6::9,'1'0: 1, 11 : 10, 27, 
De Bijbef van het Grieks sprekende 25: 12, 19,% : 1, 9,37: 2 horen. wij 
Jodendom der Diaspora in Alexandrië dan' riegen maal: . ;,Eri . dit zijn de 'ver
(de Septuaginta; voortaan: LXXywekkirigen Van ...... (Noach, de zonen 
beeft deze woorden door "Hautè biblos van Noàch, Sem,' Terach, Ismaël, 
geneseoos anthroopoon, "Dit Îshet Izaäk, Esau, Jákob; "we',elleh toled
boek van de wording van het mens~ höth .. :."). Verderop' zullen wij zien, 
dom l ', weergegeven. In de "biblàs gene-, dat· he't gehele bijbelboek Genesis in 
seoos", "het boek der wording", van . dit "Boek van de verwekkingen" van 
'e Tora gaat het mrt de wordi~g 'van Adam, de mens" beStaat en dat wij, zo 

... sraël in het midden van "de volke- dikwijls als wij lezen "En dit zijn de 
ren'~ (de "göyim"); in de "biblos gene- verw-ekkingen van .... " (Noach, Sem, 
sedos", het "boek der wording",. dat 
Mattheüs schrift, gaat het om de wor-
ding' van Jezus Christus in het midden 
van Israël. Met deze aanhef van zijn 
evangelie wil Mattheüs zeggen, dat 
"de wording van Jezus Christus" in 
het midden van Israël de vervulling 
van Gods bedoeling met de wording 
van Israël in het midden van "de 
volkeren" is. 
Opdat nu deze bedoeling ~an Mattheüs 
ons geheel duidelijk zal kunnen wor
den, moeten wij thans eèrst enkele 
artikelen wijden aan de verkondiging 
van het eerste boek der Tora (het boek 
"Genesis") door te spreken over "Het 

van de verwekkingen van Adam, 

Terach etc.), telkens met de .aanhef 
van een vervolgdeel van dit éne "Boek 
der verwekkingen" te maken hebben. 
In -dit artikel zullen wij nu enkel het 
eerste deel van dit Boek - Genesis 
5 : 1-32 - bespreken. 

NA HET OPSCHRIFT "Dit is het 
boek van de verwekkingen van 

Adam, de mens" volgt in de verzen 
1 b-2 eerst een summier sèheppings
bericht. De bespreking hiervan moet 
thans nog uitgellteld worden. In vers 3 
vangt dan echter onmiddellijk het ver
haal van de verwekkingen aan. In het 
hoofdstuk, dat wij- thans bespreken 
(Gen. 5) bestaat dit verhaal uit tien , 
gelijk gebouwde st~kken: vers 3-5, 
6-8, 9-11, 12-14, 15-17, 18-20, 
21-24, 25-27, 28-31 32-(9: 28-
29). Daar de stukken 1 (Adam), 7 
(Henoch),' 9 (Lamech) en 10 (No
ach vanwege een bijzondere inhoud 
in deze bouw een geringe afwijking 
vertonen, nemen wij als voorbeeld het 
tweede stuk: de toledhöth", de ver~ 

wekkingen van Seth (5 : ~8). Opdat 
de lezer enigszins hore hoe de. tekst in 
het Hebreeuws klinkt, nemen wij de 
tekst van de f5tatenvertaling, waarin 
wij echter (met de Nieuwe Vertaling) 
het woord "gewinnen" door "verwek
ken" . vervangen. Het stuk bestaat uit 
drie leden: 

1. En Seth leefde hon.derd en vijf 
jaren, en hij verwekte Enos. 

2. En Seth leefde, nadat hij Enos ver
wekt had, achthonderd en zeven 
jaren; en hij verwekte zonen en 
dochteren. 

3. Zo waren al de dagen van Seth 
negenhonderd en twaalf jaar; en 
hij stierf. 

Bij elk der tien stukken vinden wij 
deze zelfde bouw; elk der stukken 
bestaat uit deze drie leden. 
Ook hiet reeds, in Genesis 5, had 
boven elk dezer tien stukken' als op
schrift kunnen staan: "En dit zijn de 
verwekkingen r van .... " (Adam, Seth, 
Enos .... ). Daar deze stukken hier ech
ter onmiddellijk op elkaar yolgen, was 
dit niet nodig. 
Wat wij zo even in de verzen 6-8 
hoorden, dàt waren "de verwekkingen 
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van Seth": Seth leefde 105 jaren, en 
hij verwfkte· Enos. I En Sethleefde, 
nadat hij Enos verwekt had, 807 ja
ren, en hij verwekte zonen en doch
teren. / Zo waren al de dagen van 
Seth 912 jaren; en hij stierf." 
"Seth lééfde .... Seth lééfde .... " ,waye
his,ëth.... wayehî sëth .... ), zo horen 
wij bij de aanvang van het eerste en 
het tweede lid. De beslissende levens
daad, de beslissende daad van zijn 
ganse levensgeschiedenis was. . .. neen, 
niet àl deze "verwekkingen", maar 
uitsluitend de verwekking van de 
"bekhor" , de eerstgeborene! De tekst 
laat ons dit met de grootst mogelijke 
nadruk horen door' de gehele levenstijd 
van elk der vaderen (hun "dágen"; 
zie telkens het derde lid) in te delen 
in twéé tijden, namelijk in de tijden 
"ante et post primogenitum natum", 
de tijden vóór en ná de verwekking 
van de eerstgeborene. Alleen déze 
wordt in elk stuk twéé maal (in het 
eerste èn in het tweede lid) met name 
genoemd. Déze "naam" moet ~,linken, 
en wordt daarom telkens nog een keer 
herhááld! Alle overigen worden dan 
telkens in het tweede lid (anonym ) 
samengevat in de term "bänim ûbhä
noth", "zonen en dochteren". 

DE WIJZE WAAROP hier over die 
twee' tijden, vóór en ná de ver

wekking van de eerstgeborene, wordt 
gesproken, is bijbels-theologisch van 
zeer grote betekenis. Eerste lid: "Seth 
leefde (vóói'dat hij Enos verwekte) 
105 jaren." Tweede lîd: "Seth leefde 
(nád'at hij Enos ~erwekt had) 807 
jaren." Wàt heeft hij nu "geleefd"? 
Jaren? Neen! zegt nu het derde lid: 
"zo waren al de dagen van Seth 912 
jaren"! ZÓ staat drie maal het woord 
jaren na "Seth leefde .... Seth leefde .... 
d~ dagen van Seth". De levenstijd van 
de mens, de tijd die God voor hem 
heeft in het Verbond der genade, de 
tijd der "geschiedenis" ("En het ge
schiedde in die d~gen .... ") wordt in 
de gehele Bijbel altijd aangeduid door 
het woord "dagen". Het woord "jaren" 
wordt enkel gebruikt (gelijk hier in 
Gen. 5) om een afgeronde periode, aan 
te duiden (vgl. in de Stat. Vert. Deut. 
2 : 14, Richt. 8: 28, 15: 20, 1 Sam. 
7 : 2, 1 Kon. 11: 42; voorts Gen. 
47 : 7-10, 2 Sam. 19 :34, Ps. 90: 10; 
war:meer in een parallellisme naast het 
woord "dagen" ook het woord "jaren" 
gebruikt -v\tordt, gaat 't woord "dagen" 
altijd voorop: Jes. 38 : 10, Mal. 3 : 4, 
Ps. 61 : 7, 77: 6, 9Ç): 9, Spr. 3 : 2, 

9 : 11, 10: 27, Job 10: 5, 32: 7, 
, 36 : 11). 

DEZE ENE DÁÁD -de verwekking 
van de "bekhor" - vult de ganse 

levenstijd van elk der vaderen. In het 
leven van Abraham zullen wij dit aan
grijpend voor ogen krijgen! "Van ge
slacht tot geslacht" maakt deze éne ge
beurtenis, dit éne "Ereignis", de tijden 
vól. Zonder dit "Ereignis" zou de 
ganse tijd "leeg" gebleven zijn. Maar 
een lege tijd (een zin-loze en dus ver
velende tijd, "vervelend", daar hij 
door zijn veel-heid kwelt, omdat er 
niets gebéurt!), tijd-in-abstracto kent 
de Bijbel niet. 
Van geslacht tot geslacht (dor wädhOr) 
spiegelt zich in het leven van elI,<. der 
vaderen het geheim der "wereldge
schiedenis": d.w.z. de wording van 
ISRAEL in het midden van de 
"goyim" (de volkeren; vgl. 10: 32) 
als datgene waar de God van het Ver
bond als Schepper "von Weltzeit her" 
(më'oläm) op uit was. Gelijk namelijk 
de wereld-tijd - "alle de dagen" "van 
eeuwigheid tot eeuwigheid (më'oläm 
we'adh 'oläm) - in de tijden "ante 
et post Israël natum" bestaat (in de 
tijden' voor en na de wording van 
Israël in het midden van de "göyim"), 
zó ook bestaat de tijd van de levens
geschiedenis van elk der "vaderen" 
(hun "dagen") van geslacht tot ,ge
slacht (dor wädhOr) in de twee tijden 
"ante et post primogenitum natum" (in 
de twee tijden voor en na de verwek
king van de "eerstgeborene") . Gelijk 
nu in het leven van elk der "vaderen" 
(van Adam tot Noach, Gen. 5: 1-32 
en van Sem tot Abram, Gen. 11 : 10-
27) telkens dit éne gebeuren van de 
verwekking van de "eerstgeborene" .hun 
ganse levenstijd van geslacht tot ge
slacht vol maakt, zo ook vult het éne 
gebeuren van de wording van ISRAEL 
in het midden van de "göyim" de gànse 
tijd der wereldgeschiedenis. In het 
Nieuwe Testament zegt dan Matttheüs: 
zó ook vult het, éne "Ereignis" van de 
"genesis" van Jezus Christus 'in het 
midden van Israël àlle de dagen van 
eeuwigheid tot eeuwigheid, de ganse 
wereld-Î.:>~ .:ante et post ]esum Chris
tum natum", zo waar als het "der ewige 
Wille Gottes" is, welke zich "in der 
Erwählung J esu Chris ti" verwerkelfjkt 
(K.D. 1I, 2, Par. 33, 2) (verg. met deze 
verkondiging van het Boek Genesis de 
verkondiging van het Boek Deuterono
mium in 4 : 32-34; en zie voor dit 
noch lineaire noch cyclische bijbelse 

tiJdsbegripàlle delen van de Kirchliche 
Dogmatik van,j'Karl Barth, en: Dr. 
K. H. Miskotte, "Als de goden zwij
gen", blz. 91-98; voorts het als feno
menologische studie zeer waardevolle 
boek van 'fhorleif Boman, "Das He
bräische Denken im Vergleich mit dem 
Griechischen", Dritter Teil: "Zeit und 
Raum"). 

TN GEN. 5: 1 vertaalt de Nieuwe Vert. 
de woorden "Dit is het boek van de 

verwekkingen van Adam, de mens" 
door: "Dit' is het geslachtsregister van 
Adam". In Gen. 6: 9, 25 : 19, 37 : 2 
vertaalt zij de woorden "En dit zijn 
de verwekkingen van (Noach; Izaäk, 
Jacob) met: "Dit is de geschiedenis 
van (Noach, Izaäk, Jakob). In 10: 1, 
11 : 10, 11 : 27, 25 : 12, 36: 1, 9 ver
taalt zij de woorden "En dit zijn de 
verwekkingen van (de zonen van 
Noach, Sem, Terach, Ismaël, Esau) 
met: "Dit zijn de nakomelingen van ... " 
Het is ons duidelijk geworden, dat het 
in "het boek van de verwekkingen van 
Adam, de mens" inderdaad om "de 
geschiedenis" gaat, en dat het in. de 

• "geschiedenis" inderdaad gaat om "de 
nakomelingen". Het gaat echter om 
een heel bePáálde "geschiedenis", en in 
die heel bepaalde geschiedenis om een 
heel bepáálde "nakomeling". Het gaat 
namelijk in "het boek van de ver
wekkingen van Adam, de mens", van 
geslacht tot geslacht om de verWek
king van de .,bekMr" (de eerstge
borene) , als de beslissende "T AT
Sache" in het leven van elk der vade

, ren, het "Ereignis", waardoor hun 
"dagen" vervuld worden. Ten opzichte 
van déze éne (telkens met name ge
noemde) zijn dan telkens alle overige 
"zonen en dochteren" (bänim ûbhä.. 
noth) "na-komelingen"! Temidden 
van "de zonen des mensen" ("de men
senkinderen") gaat déze éne - de 
"bekhor", de eerstgeborene -' alle 
anderen vooróp, als de representatieve 
figuur "in het huis huns vaders"! 

REEDS HIER moet gewezen worden 
op hetgeen pas later volledig be

sproken kan worden: "Die Söhne ]is
raels im Land Kanaän" representeren 
"die Söhne des Menschen' auf der 
Erde"; wij kunnen ook zeggen: "Das 
Volk Israel im Land Kanaan" repre
senteert "die Weltstämme auf der Erde 
(p.aggäyim bä'äres). 
In elk stuk horen wij: En hij leefde .... 
en hij leefde .... dagen .... en hij stierf. 
De tijd des mensen is "eine anfangende 
und eine endende, eine befristete Zeit", 
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SABBA TH ALS GELEIDE 
HET zou NIET wonderlijk zijn, als 

sommigen, die "Kerkgang tegen de 
verveling" en "Arbeid en activisme" 
lazen, zich afvroegen of deze agressi
viteit zich wel "laat rijmen met Barth's 
leer van "Akt en "Sein", met het hele 
actualistische ferment van zijn werk. 
Daarom is het misschien goed, zonder 
diep op deze vraag in te gaan, een 
paar wezenlijke dingen in herinnering 
te brengen. De ethiek' van KD. IlI4, 

bevattende het eerste deel van de leer 
aangaande het gebod, n.l. het gebod 
van de Schepper, heeft tot hoofd
thema: de vrijheid; goed-zijn is vrij
zijn; goed handelen vanuit de vrijheid 
handelen. En zo vervalt dit deel in: 
1. de vrijheid voor God;' 
2. de vrijheid in de gemeenschap; 
3. de vrijheid om te leven; 
4. de vrijheid in de begrenzing. 
'n hoe begint dat eerste kapittel? Het 

neet: der F eiertag (blz. 51). De sabbath 
is onder het gezichtspunt der schep
ping, het eerste gebod, omdat hij het 
eerste Angebot, de eerste aanbieding is. 
En "eerste" betekent hier de beslissende, 
de principiële; het bijzondere gebod is 
hier te gelijk het omvattende, het 
"Generalthema". Wanneer God beslag 
legt op dezen dag, dan bedoelt Hij alle 
dagen te heiligen en te zegenen met de 
vrijheid, de vrede en de vrijheid van 
Zijn tegenwoordigheid. Dit sluit als ge
bod in de roeping en het verlof, alle 
menselijk handelen te onderkennen als 

(KD. lIl, 2, Par. 47). In het ganse 
"befristete Dasein" van elk der vade
ren gaat het - zo zagen we - om 
deze ene beslissende daad: de verwek
king' van de "bekhor", de eerstgebo
rene. Méér dan dit éne behoeft niet 
verteld te worden, daar met dit éne 
in wezen àlles gezegd is ! Juist dit 
zwijgen van Genesis 5 over alles wat 
verder "geschiedde", is uiterst veel
zeggend (zie de uitzondering: He
noch! ). Wat de overlevéring dienaan -
gaande ongetwijfeld bevat' zal hebben 
- de "heldendaden", die ze verricht
ten; en de pret, die "de mensen
kinderen" ook toen gemaakt hebben; 
en hoe ze elkaar kostelijk hebben ver
maakt en gruwelijk gekweld; en hoe 

begrensd. Moet de rust niet eerst ver
diend zijn door de voorafgaande arbeid? ' 
Neen, omgekeerd! men kan geen enkele 
opdracht recht verstaan en uitvoeren 

"zonder de "Feiertag" als' inwijding en 
geleide te hebben ontvangen. Dat is het 
evangelie van alle creatuur. Er is een 
sabath-gebod (Gen. 2 : 3) en het is de 
blijde boodschap bij uitst~k. Hier wordt 
ook de imitatio Dei gevierd: wij zullen 
rusten gelijk als God. Er is geen parallel: 
gij zult arbeiden gelijk God. Hier is het 
teken der vrijheid opgericht. En de vrij
heid is, om over de hele linie voor Gods 
genade en vreugdegave te capituleren. 
Maar in dit éne, bijzondere is aange
geven wie Hij is, die gebiedt, is ver
klaard, wat altijd en overal en in ieder 
geval gebóden is. In àlle geboden is dit 
gebod als het eerste en wezenlijke ge
stelp; krachtens dit gebod heeft alle 
handelen de sabbath, tot geleide, op 
grond van: dit gebod heeft alle energie 
de "Feiertag" als ferment in zich. Deze 
dag wijst immers" over' alle dagen en 
jaren en eeuwen heen naar de volein
ding, naar de tijd, waarin alles wat wij 
tijd en geschiedenis noemen, zijn einde 
gevonden heeft. Bij de sabbath gaat het 
niet allereerst om sociaal-hygiënische, 
humanitaire of religieuse visie eh praxis; 
de dag is als dag, als vrije tijd in zich
zelf een concentratie van het leven op 
zijn essentie: de dag moet dus niet ge
dacht worden als nodig voor de ere
dienst. Deze bijzondere tijdsruimte zelf 

godsdienstig -en -tegelijk -~ theïstisch ze 
waren (zie ook Luc. 17 : 26-29) , 
dit alles is in zich zèlf volstrekt zin
loos (een ontvangen-en-geboren-wor
den om vroeg of laat plotseling te 
sterven "als de beesten"; Pred. 3 : 18 
-21). De Tora zwijgt hier over dit 
alles om juist door dit zwijgen uiterst 
veelzeggend in strenge concentratie 
enkel dàtgene aan te wijzen, wat alléén 
de "zin" der "geschiedenis" is: de ver
wekking van de "bekhor", ISRA1!L in 
het midden van de "gäyîm" (welke 
verwekking - gelijk we nog zullen 
zien - even wonderbaarlijk IS als de 
schepping in den beginne!). 

-F. H. BREUKELMAN 

is de rl!imte voor het lofzeggende be
staan (dat zich dan in de vormen van 
gezang en gebed en preek en vers en 
muziek, in stilten van inkeer, in kreten 
van verrukking "darstellt"). Het is de 
dag Gods: ons vervuIle schroom over 
hem te beschikken; onze vrijheid zou 
licht weer tot een program worden. En 
het is de dag van de medemens en de 
medemenselijkheid in zede en gewoonte, 
in genoegen en vermaak, in luisteren en 
zingen; daar komt de gelegenheid zich 
juist niet in het private leven terug te 
trekken of particuliere hobbies te vol
gen; niets van dit alles is verboden, maar 
de gelegenheid het anders te doen is 
geboden, a.ngeboden. "Saure Wochen, 
frohe Feste"? Nicht doch (trotz 
Goethe)! Sind die W ochen wirklich 
sauer, dann können auch die Feste 
nicht froh gewesen und umgekehrt: 
stnd die Feste wirklich froh, dann 
können auch die W ochen nicht einfach 
sauer werden, dann dürfen und müssen 
sie mindestens ihrerseits einen fest
lichen Glanz haben" (p. 78). 

IN § 55 VAN KD. IIl4, getiteld "das 
tätige Leben" (onderdeel van het 

hoofdstuk: "die Freiheit ZUID Leben") : 
hoe is het met de mens? "Er richtet 
etwas aus (oder auch an) indem er 
sichselbst darauf ausrichtet"(p. 539). 
Barth sluit het begrip "arbeid" in dit 
kapittel zo lang mogelijk van de be
handeling uit; want hij is overtuigd, 
dat het arbeidsethos van Europa en 
Amerika niet, zoals velen menen, "uit 
de Bijbel stamt". Er is een nóod
wendigheit van de arbeid, maar geen 
loflied, geen verheerlijking. De "Tätig
heit" is allereerst de dienst aan de 
naaste en wel met name de dienst aan 
de andere als mede Gods. bondgenoot. 
Slechts een minderheid laat zich daar
aan gelegen zijn. Dat is de gemeente, 
in haar te werken, dat is het eigenlijke 
levenswerk, 'het ware dagelijkse werk. 
Voor ieder die geestelijk leeft, of hij 
een uur, een dag of een maand kan 
geven, het maakt niet uit voor de waar
dering; dit werk is de ware arbeid 
waartoe wij geroepen zijn. Het moge 
aanmatigend klinken en wereldvreemd 
schijnen, toch is dit doen wereldser 
dan alles wat in de wereld geschiedt, 
omdat alle andere cultuur en arbeid in 
feite dient, om dit mogelijk te maken, 
omdat hier zich voltrekken moet en 
kan "das was die Welt, im Innersten 


