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Genesis 1:1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde nu was woest en leeg, en duis-

ternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. 3 En God zei: Laat er licht 

zijn! En er was licht. 4 En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht 

en de duisternis. 5 En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond 

geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.

“De roos wordt voor de schoonste onder de bloemen gehouden, maar Jezus is oneindig schoner in de 

geestelijke hof, dan de roos in de tuinen der aarde. Hij neemt de eerste plaats in als de schoonste onder 

tienduizenden. Hij is de zon en al de anderen zijn sterren; de hemelen en het daglicht zijn donker bij 

Hem vergeleken, want de Koning in Zijn schoonheid gaat alles te boven.”

(Charles H. Spurgeon).
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INLEIDING
1. WAAROM DE MENSEN NIET IN HET BESTAAN 

VAN GOD GELOVEN
Om te weten te komen waarom mensen niet in het bestaan van God geloven, heb 
ik een groot deel van het internet doorgespit. Ik wilde achterhalen waarom mensen 
niet in het bestaan van God geloven als de Schepper van hemel en aarde.

Zonder verdere uitleg of verklaring zeggen velen:

“God is een sprookje, God is een illusie. God is een projectie van eigen denkbeel-
den.” 
Zo’n projectie is bijvoorbeeld: “men kan in God (hogere macht) geloven zonder te 
geloven dat Hij bestaat.
Men kan zichzelf van alles wijsmaken. God is een product van menselijke verbeel-
ding. God is een mysterie waar men nooit achter komt.”

Het zou kunnen zijn dat een aantal mensen nog allerlei andere redenen heeft om 
niet in God te geloven, maar het verder niet kenbaar maakt aan de buitenwereld. 
Anderen geven wel een motivatie voor hun ongeloof:

“Waarom zijn er zoveel rampen in de wereld? Waarom is er zoveel ellende in de 
wereld. Waarom doet God er niets aan?” 

En meer van dergelijke dingen. Mensen geloven soms wel in een opperwezen.

“Het lijkt wel alsof er in mij iets is dat steeds naar God wijst”, zeggen ze.

Dit werd ook duidelijk na het neerschieten van Peter R. de Vries op 6 juli 2021.
Mensen die aangegeven hadden niet te geloven, gingen ineens bidden.
“Bijna iedereen heeft op de bodem van zijn hart een religieus gevoel dat op onbe-
waakte ogenblikken, zoals bij zo’n schietpartij, naar boven komt.” (RD 9 juli 2021)

Weer anderen vragen: “Kunnen we uit de geschiedenis weten of God bestaat?”
Of je hoort: “Wonderen zeggen mij lang niet alles over het bestaan van God. Alle 
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gebeden worden ook niet verhoord.” 
Of: “Alle spreken over God, ook in de Bijbel, komt niet van God Zelf, maar de Bijbel 
is geschreven door mensen, de Bijbel is een menselijk boek en is cultuur gebon-
den.”

Of de vraag klinkt: “Is het bestaan van God te bewijzen?” 

God is niet te bewijzen, maar Hij laat zich wel vinden. 

“Wil je iets bewijzen, dan zal je het met elkaar eens moeten zijn over kenmerken die 
gebaseerd zijn op logica. Op basis van die algemeen aanvaarde beginselen komen 
we dan uit bij een god die past binnen onze denkkaders.”

Tot zover wat ik op internet gevonden heb. 
Met eigen woorden weergegeven.

Ik ga nu op vijf standpunten reageren, maar eerst nog iets wat mij in het algemeen 
opvalt. Bij elke mening staat de mens zelf centraal, in het middelpunt. 
Niemand heeft blijkbaar meer weet van zonde of zonden. Niemand heeft blijkbaar 
weet van de geschiedenis van de volken en van de geschiedenis van Israël. Bijna 
niemand weet iets over de Bijbel. De nieuwe generatie groeit ook niet meer op met 
de geschiedenissen van de Bijbel.
Bijbelkennis wordt steeds schaarser. “Het volk gaat te gronde door gebrek aan 
kennis.” Ook binnen de kerken is dat soms al een probleem. 
Bijna niemand gelooft meer in het bestaan van satan of onderkent zijn invloed in 
deze wereld.

REACTIE OP DE BELANGRIJKSTE UITKOMSTEN VAN HET ONDERZOEK

1. Deze groep mensen denkt er niet verder over na. God bestaat niet, punt uit.

2. Het volgende wordt veel gehoord: “Als er een God van liefde is, waarom staat 
Hij dan al deze ellende in de wereld toe en waarom gebeuren er zoveel rampen?” 
Deze mensen zijn niet op de hoogte van het bestaan van de duivel, van satan. Satan 
is de grote tegenstander van God en heeft het op deze aarde voor een groot deel 
voor het zeggen. Hij wordt de overste van deze wereld genoemd. Tot hoelang? 
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Totdat hij door God in de hel geworpen wordt. 

Veel mensen die niet in God geloven, worden geleid door hun eigen natuur, ego en 
inzichten, door de geest van de tijd en zijn in feite, vaak onbewust, werktuigen in 
de hand van satan. Die ook nu, rondgaat als een briesende leeuw of zich voordoet 
als een engel van het licht. Satan en zijn demonen zijn altijd uit op chaos, verdeeld-
heid, ellende, geweld, oorlog enz.

In de Bijbel staat dat Jezus, de Zoon van God alle macht is gegeven in de hemel 
en op de aarde. Ja, dat is zo, maar zolang satan niet gebonden is, heeft hij nog veel 
macht en veel helpers op de aarde. Wat denkt u van de vele wereldleiders die hun 
onderdanen onderdrukken, soms zelfs zichzelf laten aanbidden als god (Noord 
Korea), en daardoor heel veel ellende veroorzaken.
Er zijn vele voorbeelden uit de geschiedenis. Denk b.v. aan Hitler die heel intensief 
met occultisme bezig was en die letterlijk door de duivel werd aangestuurd en 
meer van dergelijke figuren.

3. In ieder mens is nog een besef aanwezig dat betrekking heeft op de schepping 
en op de Schepper. In elk mensenhart is een leegte, die alleen door God gevuld 
kan worden. Mensen zijn voortdurend bezig om die leegte op te vullen o.a. door 
middel van materiële zaken of door te jagen naar roem en eer. Door het te zoeken 
in liefde van mensen. Elk mens heeft een neiging tot godsdienstigheid. Misschien 
vroeger meer dan nu. 

Hoe zou je anders de drang willen verklaren tot het brengen van offers aan een 
onzichtbare godheid, een opperwezen of aan de afgoden. 
Dit weten we uit de geschiedenis van de volken en uit de geschiedenis van Israël. 
Ook uit de geschiedenis van Zijn volk Israël kunnen we God leren kennen, Die de 
Schepper is van hemel en aarde. Hij heeft Zich aan Mozes geopenbaard als de IK 
BEN. Deze God heeft grote en machtige daden gedaan in Egypte en in Israël. 

4. De mensen die in de Bijbel spreken namens God, worden Zijn Profeten ge-
noemd. Het is een leugen om te stellen dat deze mensen uit zichzelf spraken. 

2 Petrus 1:20  Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift 
een eigenmachtige uitleg toelaat; 21 want de profetie is destijds niet voorgebracht 
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door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest 
gedreven, hebben gesproken.

2 Timotheüs 3:16  Alle Schrift is van God ingegeven.

Het bewijs is er. Veel profetieën zijn inmiddels in vervulling gegaan. Denk maar 
aan de belangrijkste profetie over de komst van de Zoon van God naar deze wereld. 
Over Zijn lijden en sterven, over Zijn opstanding en hemelvaart. De profetie over 
het Nieuwe Verbond is vervuld. 

De Zoon van God, de Heere Jezus, heeft grote, machtige wonderen gedaan toen 
Hij op aarde was. Daarmee toonde Hij aan dat Hem alle macht is gegeven over Zijn 
Schepping en over dood en leven. Die wonderen zeggen ons toch alles over Zijn 
bestaan, over Zijn macht en kracht en over meer van Zijn heerlijke eigenschappen? 

Het is maar de vraag of verhoring, zoals wij die verwachten, wel het belangrijkste 
doel is van het gebed. Het gebed is een opdracht. God wil gebeden zijn. Gods 
hart gaat uit naar geestelijke gemeenschap met Zijn kinderen. God verhoort vaak 
anders dan wij verwachten. Maar Gods weg is altijd de beste. Elke gelovige kan 
getuigen van gebedsverhoringen.

5. Dat God bestaat, leeft, hoeft ook niet bewezen te worden op de manier waarop 
wij het verwachten. God is soeverein en heeft Zichzelf geopenbaard op velerlei 
manieren:

a. God heeft Zich geopenbaard in de schepping. Geen mens kan een grassprietje 
maken. 

b. God heeft Zich geopenbaard in de geschiedenis van de volken door Zijn grote 
daden. 

c. God heeft Zich geopenbaard in de geschiedenis van Israël door Zijn wonderen 
en tekenen en door de vervulling van al Zijn beloften. 

d. God heeft Zich geopenbaard in de Bijbel. Hij openbaarde Zich aan verschillende 
mensen, zowel in het Oude- als in het Nieuwe Testament.
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e. God heeft Zich geopenbaard door het zenden van Zijn eeuwige Zoon naar deze 
wereld. 

f. God heeft Zich geopenbaard door het zenden van Zijn Heilige Geest naar deze 
wereld.
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2. GOD IS DE SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE

Daarover gaat dit boek. Mensen bedenken of maken voor zichzelf soms andere 
goden of afgoden: schepsels. Deze zijn van een geheel andere orde dan God de 
Schepper, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft.

God is de grote Schepper van ’t heelal. 
Dit moet ieder mens weten. Dat moet in de eeuw van de evolutieleer weer onder 
de aandacht gebracht worden! 

Vóór dat Adam en Eva gezondigd hadden, wisten ze Wie hun Schepper was. Ze 
kenden Hem van aangezicht tot Aangezicht. Hun nageslacht weet dat echter niet 
meer. Alleen degenen die in Hem geloven op Zijn Woord en Hem kennen zonder 
Hem gezien te hebben. Zij erkennen Hem als hun Schepper. 

God wil echter dat alle mensen Hem leren kennen en weten Wie hun Schepper is. 
Hij wil dat de mens zich bekeert van zijn vijandschap tegen God. Dat de mens zich 
bekeert van zijn ongeloof. Dat de mens zich bekeert van zijn onverschilligheid en 
afkeer van de Schepper, Die ook hem/haar geschapen heeft. 

Daarom zegt de apostel Petrus dat wij (de gelovigen) de Naam van God en Zijn 
eigenschappen/deugden moeten verkondigen.
Dat is een opdracht en het doel waarom ik in gehoorzaamheid dit boek geschreven 
heb.

1 Petrus 2:9  Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, 
een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deug-
den zou verkondigen van Hem Die uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn won-
derbaar licht.

God heeft een herstelplan gemaakt. Een plan van terugkeer, van omkeer. Dat 
noemt de Bijbel bekering. Maar de mens moet wel willen.  

God straft alle slechte, zondige mensen, die door hun slechtheid de waarheid over 
Hem in de weg staan. De apostel Paulus schrijft hierover in zijn brief aan de gelovi-
gen te Rome. Misschien herkent u zich niet in hetgeen Paulus schrijft. Dat is mooi. 
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Het is nog een zegen dat die slechte dingen niet allemaal bij iedereen naar boven 
komen en openbaar worden. 

God is wel onzichtbaar, maar uit alles wat Hij geschapen heeft, blijkt Zijn eeuwige 
kracht en Goddelijkheid. Alles wat leeft: de kleinste bloem, het kleinste insect en het 
kleinste dier, het zijn allemaal wonderen van Zijn Goddelijke kracht. Geen mens is 
in staat om iets dergelijks te maken! Niemand is in staat om iets tot leven te wekken. 

ZIJN BESTAAN IS DUIDELIJK ZICHTBAAR EN TE 
HERKENNEN DOOR WAT HIJ GESCHAPEN HEEFT. 

Romeinen 1:18  Vanuit de hemel straft God alle slechte, zondige mensen, die 
door hun slechtheid de waarheid over Hem in de weg staan. 19 Want die mensen 
kunnen heel goed weten dat God er is. Hij heeft het hun Zelf bekendgemaakt. 20 
God is wel onzichtbaar, maar uit alles wat Hij geschapen heeft, blijken Zijn eeuwige 
kracht en goddelijkheid. Want sinds het ontstaan van de wereld is Zijn bestaan 
duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen 
enkele verontschuldiging. 

Romeinen 1:21  Hoewel de mensen in staat waren God te kennen, wilden zij Hem 
niet de eer geven die Hem toekomt en Hem niet eens danken voor alles wat Hij 
heeft gedaan. Zij hielden zich met allerlei ideeën bezig. In hun verdwazing raakten 
zij het spoor bijster. 22 Hoewel zij dachten dat ze alles wisten, waren zij in werkelijk-
heid dom. 23 In plaats van de eeuwige God te eren, maakten zij afgodsbeelden van 
sterfelijke mensen, vogels, zoogdieren en reptielen. Het Boek Used by permission 
of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide

In artikel 2 van de Nederlandse geloofsbelijdenis staat: Wij kennen Hem door twee 
middelen. Ten eerste door de schepping, onderhoud en regering van de hele wereld. Want 
deze is voor onze ogen als een prachtig boek, waarin alle schepselen, groot en klein, de 
letters zijn, die ons te aanschouwen geven wat van God niet gezien kan worden, namelijk 
Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, zoals de apostel Paulus zegt in Romeinen 1:20. Al 
deze dingen zijn voldoende om de mensen te overtuigen en hen alle verontschuldiging 
te ontnemen. Ten tweede geeft Hij Zichzelf nog meer duidelijk en volkomen aan ons te 
kennen door Zijn heilig en goddelijk Woord …...
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3. HOE KAN EEN MENS DAT WETEN?

Hoe kan een mens weten dat God de Schepper is van hemel en aarde? Dat God ook 
u en mij gemaakt heeft?

Bestaat die God wel? Zoals we al gezien hebben zijn er veel mensen die denken en 
geloven dat God niet bestaat. Waarom denken ze dat? 

Wél zeggen ze: “We merken daar niets van. In ons eigen leven niet en in de wereld 
ook niet. Christenen zeggen wel dat God bestaat en dat het een God van liefde is. 
Maar daar zien we niets van in de wereld. Wél zien we heel veel ellende en narigheid.”
Er zijn mensen die nog wel geloven in een God, maar dan meer als in een hogere 
macht. Zij geloven wél dat Jezus Christus een historisch persoon is, maar niet dat 
Hij de Zoon van God is en ook niet dat Hij gestorven en opgestaan is. Dus zien zij 
Jezus meer als een goed voorbeeld om na te volgen. De Bijbel beschouwt men ook 
niet als het Woord van God, maar als een verzameling verhalen.

Die ellende en die narigheid. Hebt u enig idee hoe dat komt? Door wie wordt dat 
geweld, die ellende en die narigheid veroorzaakt? 
Ja, dat doen mensen meestal zelf elkaar aan. De mens is van nature egoïstisch en 
slecht.
“Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Maar worden om 
niet gerechtvaardigd door het geloof in de Heere Jezus.”
De Bijbel leert, dat er niemand uit zichzelf God zoekt. Vooral in onze tijd draait alles 
om het eigen ik, om zelfverwerkelijking en zelfontplooiing.

In de 2e brief aan Timotheüs lezen we het volgende: “Want de mensen zullen zijn 
liefhebbers van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun 
ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onver-
zoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, 
roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God.” 

Men is nooit tevreden met wat men heeft. En omdat men steeds meer wil hebben, 
gaat men stelen, roven, moorden, bedriegen, frauderen enz. Of we beginnen een 
oorlog om meer land in bezit te krijgen of om onze eigen religie aan anderen op 
te leggen. 
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Komen deze dingen u bekend voor? Legt u weleens de Bijbel naast de krant?

Hebt u enig idee hoe het komt dat mensen zo in elkaar zitten? Antwoord: “Nee, 
altijd al zo geweest. Zal ook altijd wel zo blijven.”

Nee, het is niet altijd zo geweest en het zal ook niet altijd zo blijven. Hoe dan?

In de Bijbel staat dat de mens zeer goed gemaakt is door God. De eerste mensen 
hadden God lief en hadden elkaar lief. Ze wandelden met God in de hof van Eden. 
Bijzonder toch?

Binnenwerk God laat Zich kennen.indd   13Binnenwerk God laat Zich kennen.indd   13 27-8-2021   09:12:2227-8-2021   09:12:22



14

4. WAT IS ER MIS GEGAAN?

Hoe kon het dan toch zo mis gaan? Het ging mis toen die eerste mensen onge-
hoorzaam werden aan God, God niet meer geloofden op Zijn Woord, maar de 
leugens van satan, een door God geschapen engel. 

Satan was een opstandige engel, die zich boven God wilde verheffen. Daarom heeft 
God hem uit de hemel geworpen. Maar het volgende moment probeert hij de 
mensen te verleiden tot zonde en ongehoorzaamheid en mee te trekken in zijn rijk 
van verderf. Wat je nu in de wereld aan ellende ziet, wordt door hem aangestuurd 
en in werking gezet door mensen in te schakelen om het werk van God te verstoren 
en te vernietigen.
Dat is gebeurd omdat de mens aan God ongehoorzaam werd, naar de leugen van 
satan luisterde en daardoor zijn kant koos. 

Bleef en blijft dat altijd zo? Nee, omdat God inderdaad liefde is, heeft Hij een her-
stelplan bedacht waardoor mensen weer uit de macht van satan bevrijd kunnen 
worden, met God verzoend kunnen worden en de Heilige Geest van God kunnen 
ontvangen. 
Op Golgotha heeft de Heere Jezus de kop van de satan vermorzeld en aan het einde 
van de tijden wordt hij voor eeuwig gestraft in de hel. Alle mensen die niet ingaan 
op het herstelplan van God, wacht hetzelfde lot als satan.

Na de zondeval, verborgen Adam en Eva zich voor God. De zonde brengt scheiding. 
God, in Zijn grote liefde, is de eerste Die weer contact zocht: “Adam, waar ben je?”
De mens ontdekte ook dat hij naakt was. Met de zonde, verloor hij zijn onschuld. 
Hij bedekte zijn naaktheid met eigengemaakte kleding, vervaardigd van vijgen-
bladeren. Deze vergankelijke bladeren konden zijn naaktheid niet bedekken op de 
lange termijn. De liefdevolle Vader in de hemel bedekte hen met klederen gemaakt 
van dierenhuiden: onverslijtbaar. 

Daar moest eerst een dier voor sterven. Er moest een “offer” gebracht worden. 
Dit heeft een diepe, geestelijke betekenis. Onze eigen goede werken kunnen ons 
niet redden. We hebben het offer van Jezus Christus, de Zoon des mensen nodig 
om bekleed te kunnen worden met de kleren van het heil en de mantel van de ge-
rechtigheid. Deze zorgen ervoor dat, als we voor God komen te staan, we niet naakt 
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bevonden worden. Maar schuilen achter het volbrachte werk van de Heere Jezus.  

Na dit leven houdt het leven van de mens niet op. De mens kan nu kiezen waar hij 
of zij straks wil zijn. Waar hij de eeuwigheid wil doorbrengen. Er zijn twee moge-
lijkheden. Namelijk eeuwig bij God zijn in de hemel of eeuwig bij satan in de hel. 
Daar komt nooit een einde aan. 

Daarom smeek ik een ieder die dit leest.
“Bekeer u toch tot de God, Die u geschapen heeft. Mijn broer verhardde zich en 
wilde zich niet bekeren, ondanks de laatste uitnodiging van een liefdevol God. Dat 
is verschrikkelijk. God is zó genadig om u te redden van de eeuwige straf. Daarom 
nogmaals, bekeer u toch! Er zal grote blijdschap zijn in de hemel als u dat doet.
U komt niet in het oordeel, maar u wordt voor eeuwig gelukkig (gelukzalig) in de 
nabijheid van de Vader en de Zoon.”

Johannes 5:24  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn Woord hoort en Hem 
gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoe-
menis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.

Als u in de hemel wilt komen, moet u kiezen voor het herstelplan van God. God 
Zelf wil heel graag dat alle mensen bij Hem in de hemel komen. U moet echter wel 
willen. U moet de deur van uw hart open doen om Hem binnen te laten.

Openbaring 3:20  Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en 
de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en met hem de maaltijd gebruiken, en 
hij met Mij.

Mattheüs 28:11 Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust 
geven.

Waarom zou een mens niet willen? Stelt God zulke moeilijke voorwaarden in Zijn 
herstelplan. Nee, dat denk ik niet, maar veel mensen hebben er toch een groot 
probleem mee. 

Hoe zit dat plan dan in elkaar?
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Wat heeft God gedaan voor dit herstelplan?

God offert Zijn eigen Zoon als straf voor de zonde van de mens.
Gods Zoon staat op uit de dood en gaat naar de hemel.

Gods Zoon geeft de Heilige Geest van God aan de mensen die in Hem geloven.

Wat moet u dan doen om deel te krijgen aan dit plan?

In de eerste plaats God gaan geloven dat Hij bestaat en leeft.

Hebreeën 11:6 Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is 
van die hem ernstig zoeken.

Erkennen dat u een zondaar bent en aan God uw zonden belijden en om vergeving 
vragen. Geloven dat de Zoon van God ook uw zonde verzoend heeft.
Dat is bekering en wedergeboorte.

Johannes 3:3  Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: als iemand niet opnieuw geboren 
wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.

Dan ligt er nog de vraag of het altijd zo blijft in de wereld. Nee, het blijft niet altijd 
zo. God heeft beloofd dat aan het einde van de tijden Zijn Zoon terugkomt naar 
deze aarde en een Koninkrijk van Vrede gaat oprichten. Waarvan Hij zelf Koning 
zal zijn. Hij is de Koning van Israël. Denk aan het opschrift boven het kruis: JEZUS 
DE NAZARENER, DE KONING VAN DE JODEN. (in het Hebreeuws, Grieks en het 
Latijn)
Dat Koninkrijk zal duizend jaar duren en gaat daarna over naar de nieuwe aarde, de 
nieuwe hemel en het nieuwe Jeruzalem.

Als de mens deel heeft gekregen aan de Zoon van God, aan Zijn verzoening en 
bevrijd is van de macht van de zonde en ook de Heilige Geest heeft ontvangen, dan 
ontvangt hij nieuw, onvergankelijk leven. 

Johannes 8:36  Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. 
Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping.
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Romeinen 11:33  O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van 
God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! 34 
Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn raadsman ge-
weest? 35 Of wie heeft Hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? 
36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. Amen.

Dat u gered bent, is enkel en alleen genade van God. Door genade bent u behou-
den, niet door werken, Door God tot leven geroepen. Tot leven geroepen? Ja, want 
u was in Gods ogen dood. Omdat u slechte dingen deed, die God niet wilde dat u 
die deed. Wij hebben gedaan wat ons eigen ego ons ingaf. Door naar onze eigen 
oude natuur te leven, zijn wij onderworpen aan Gods toorn. Maar Gods liefde voor 
ons is zó groot dat Hij ons volledig gratie heeft verleend. Wat een genade!

Efeze 2:1  Ook u bent door Hem tot leven geroepen, u, die eigenlijk al dood was, 
omdat u niet leefde zoals God wilde. 2 U liep met de grote massa van deze wereld 
mee en deed dezelfde slechte dingen als zij. U gehoorzaamde de duivel, de leider 
en vorst van de geestelijke machten in de lucht, die nu nog actief is in de mensen 
die God ongehoorzaam zijn.

Efeze 2:3  Zo was het ook met ons. Wij hebben allemaal aan onze slechte begeer-
ten toegegeven. Wij hebben allemaal gedaan wat ons egoïsme ons ingaf. Door naar 
onze eigen natuur te leven, waren wij van nature onderworpen aan Gods toorn. 4 
Maar Gods liefde voor ons is zo groot dat Hij ons volledig gratie heeft verleend, 5 
zelfs al waren wij door onze overtredingen dood voor Hem. Hij heeft ons samen 
met Christus levend gemaakt! Wat een genade! Dat u gered bent, is enkel en alleen 
genade van God. 

Efeze 2:6  Hij heeft ons, die één met Jezus Christus zijn, samen met Hem levend 
gemaakt en ook met Hem een plaats in de hemel gegeven. 7 Door in de persoon 
van Jezus Christus zo goed voor ons te zijn, heeft God voor altijd laten zien hoe on-
eindig groot zijn goedheid is. 8 Door uw geloof in Hem bent u gered en dat komt 
door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. 9 
Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben. 10 God 
heeft ons één gemaakt met Jezus Christus met de bedoeling dat wij het goede zou-
den doen, want dat heeft Hij altijd al gewild.
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Efeze 2:11  Vergeet niet dat u van geboorte niet bij het volk van God hoort. De Jo-
den noemen u minachtend de onbesnedenen. Dat besneden-zijn van hen betekent 
overigens niets meer dan dat er een snee in hun lichaam is gemaakt. 12 U leefde 
vroeger in elk geval zonder Christus en u stond volledig buiten de gemeenschap 
van Gods volk. De beloften die God had gedaan, golden toen nog niet voor u. U 
leefde zonder hoop en zonder God. 13 Maar nu u één met Christus bent, is er geen 
afstand meer tussen Gods volk en u. Doordat Christus zijn leven en zijn bloed voor 
u heeft gegeven, bent u dichtbij gekomen. 14 Want Hijzelf is onze vrede. (Het Boek 
Copyright © 2007)

Binnenwerk God laat Zich kennen.indd   18Binnenwerk God laat Zich kennen.indd   18 27-8-2021   09:12:2227-8-2021   09:12:22



19

GOD KENNEN DOOR  
ZIJN WOORD

5. Wat zegt God Zelf over Zijn Schepping? 
Schepping of evolutie?

Persoonlijk sta ik volkomen op het standpunt dat de hemel en de aarde in zes dagen 
geschapen zijn. God zegt ons dat niet alleen in Genesis 1 en 2, de eerste hoofdstuk-
ken van de Bijbel, maar ook op vele andere plaatsen wordt dit door Bijbelschrijvers 
en dus door God Zelf bevestigd. Hoewel ik weet dat veel mensen daar anders over 
denken, ook christenen, houd ik mij aan het letterlijke Woord van God: 

Psalm 33:4  Door het Woord van de Heere is de hemel gemaakt, door de Geest 
van Zijn mond heel hun legermacht. 

Psalm 33:9  Want Hij spreekt, en het is er; Hij gebiedt, en het staat er. 

De evolutionisten gaan er van uit dat de aarde miljarden jaren oud is. Dit is in te-
genspraak met wat de Bijbel ons leert in Genesis 1 en 2. God spreekt en het is er, 
Hij gebiedt en het staat er.
Denken de christen-evolutionisten ook dat God miljarden jaren nodig heeft om de 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde te scheppen? In Openbaring 21 zag de apostel 
Johannes al een glimp van deze nieuwe aarde!

Openbaring 21:1  En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eer-
ste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 2 En ik, 
Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den 
hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.

Hebreeën 11:3  Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is 
door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn 
uit wat zichtbaar is.
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Psalm 92:6  Heere, groot zijn Uw werken, zeer diep zijn Uw gedachten. 7 Een 
onverstandig man weet hier niets van en een dwaas begrijpt dit niet.

Mattheüs 11:25  Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en de aarde, dat U deze 
dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan de jonge kinderen 
hebt geopenbaard.

In het verleden is al vaak gebleken dat, als men aan één onderdeel van Gods Woord 
gaat twijfelen of dit verkeerd gaat uitleggen, de deur open staat voor andere dwalingen.

Nu is een dergelijke discussie ons niet vreemd. In de vorige eeuw was het de ge-
reformeerde professor Harry Kuitert die de schepping ter discussie stelde. De uit-
komst is bekend. De Gereformeerde Synode heeft hem destijds niet afgezet en hij 
kon doorgaan met zijn gemeente verwoestende arbeid. Het resultaat is dat er op dit 
moment niet zoveel meer over is van de Gereformeerde Kerken. En Harry Kuitert 
eindigde zijn leven als een ongelovige. De vraag blijft over: Waar zult gij zijn in de 
eeuwigheid? Verschrikkelijk om te vallen in de Handen van de levende God.

Dr. Gijsbert van den Brink heeft met zijn boek: “En de aarde bracht voort”, de dis-
cussie weer aangezwengeld. Ik las het volgende, veelzeggende commentaar over 
dit boek van iemand die pro-evolutie is.

Review van iemand die de evolutieleer aanhangt:            

“Een gedegen boek, vooral geschikt voor predikanten en gelovigen uit de 
Gereformeerde Bond en de Gereformeerde Gemeente, oftewel de bevindelijke 
hoek. Maar ook voor evangelische christenen, orthodoxe moslims en Joden, die 
de evolutietheorie ontkennen en nog steeds denken dat dit een fabeltje is of dat 
er geen bewijs is voor macro-evolutie. Dat is er wel en dat blijkt glashelder uit dit 
boek. Na dit boek kun je het creationisme bij het afval van de menselijke ideeën-
geschiedenis plaatsen: onhoudbaar, in strijd met alle feiten, vooringenomen en tot 
geen enkele concrete voorspelling in staat. 

Het boek is rustig van toon, grondig, gedegen en met veel bronnen. Niets tegen in 
te brengen, behalve dat Van den Brink nog een historische Adam verdedigt.
Dat kan niet meer want dat is in strijd met de genetica en ook de evolutiebiologie 
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s.g. Een vak bioloog schrijft hierover: «Er is in de biologie geen ruimte voor een his-
torische Adam en Eva, één mensenpaar waarvan iedereen afstamt. De soort Homo 
sapiens is minimaal 200 duizend jaar oud: er zijn net fossielen van een Homo sa-
piens-achtige gevonden in Marokko, van 315 duizend jaar oud, en via moleculair ge-
netische variatie is de coalescent van het Y-chromosoom gedateerd op 208 duizend 
jaar. Op grond van moleculair genetische variatie wordt het aantal individuen gedu-
rende de evolutielijn naar Homo sapiens geschat op 10.000 per generatie. 
Ondanks dat, is dit een heel grote aanrader, met name voor orthodoxe gelovigen. 
Op geen enkele manier een kruistocht tegen andersdenkenden maar wel eerlijk 
naar de feiten. Darwin, de grote bescheiden wetenschapper, kan tevreden zijn.”

Een ander veelzeggend geluid over dit boek:

“Mooie theologische verkenning naar de verenigbaarheid van de evolutietheorie en 
het orthodox christelijk geloof……Gijsbert zet per onderwerp op een beschouwen-
de manier verschillende visies neer om ze vervolgens te beoordelen op hun ver-
enigbaarheid. Wat overblijft is, hoewel beknopt, een heel ander beeld van Genesis 
dan de meeste christenen hebben.”

Een kritisch review van dr. P. Borger:

“Het boek van Van den Brink berust op foutief groepsdenken, omdat momen-
teel vrijwel alle wetenschappers, de grote groep dus, Neo-Darwinistische evolutie 
zouden accepteren als voldongen feit en dat christenen deze leer zouden moeten 
aannemen.
De historische feiten tonen dat er geen enkele reden bestaat om achter de massa 
aan te lopen. Degenen die beter geïnformeerd zijn onder ons, weten eveneens dat 
de Neo-Darwinistische theorie in ras tempo wordt verlaten: er is een paradigmashift 
gaande, die, zoals altijd, door een klein groepje wetenschappers wordt geleid.
De Neo-Darwinistische synthese, zoals prof. van den Brink, evolutie op zijn website 
definieert, wordt elke dag opnieuw door biologische waarnemingen weerlegd en 
hoeft daarom niet met de christelijke leer te worden verzoend. 
Kortom, Van den Brink schaart zich achter de late adaptionisten en die zijn, zoals 
de term duidelijk maakt, te laat. Laat de wetenschap over aan de frontrunners.” (Dr. 
P. Borger)
Berichtgeving Reformatorisch Dagblad 9 juli 2021.
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“Veel gesjoemel in Nederlandse wetenschap”

“Eén op de twee Nederlandse wetenschappers heeft gesjoemeld met onderzoeks-
resultaten, zegt Lex Bouter, hoogleraar methodologie en integriteit aan de Vrije 
Universiteit en het Amsterdamse UMC. Ruim de helft van de Nederlandse we-
tenschappers zondigt regelmatig tegen wetenschappelijke regels door ongewenste 
zoekresultaten weg te laten, problemen met de methodiek van de studie te verzwij-
gen of selectief te selecteren uit de beschikbare literatuur.
Ruim 8% heeft de afgelopen drie jaar onderzoeksresultaten verzonnen of vervalst.”

Wat moeten we hiervan denken? Wat denken theologen van hen te kunnen leren?

1 Korinthe 3:19  Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want er 
staat geschreven: Hij vangt de wijzen in hun sluwheid. 20 En opnieuw: De Heere 
kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zinloos zijn. 21 Laat daarom niemand 
roemen in mensen en leringen van mensen navolgen. 

Waarom ik deze reviews opneem? Om te laten zien dat we als christenen altijd 
waakzaam moeten zijn. Er staan altijd weer nieuwe dwaalleraren op. Ze zijn het 
meest gevaarlijk als ze uit eigen kring komen. 

Paulus zei het al tegen de gemeente van Efeze: 

Handelingen 20:29  Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij 
u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen; 30 en dat uit uw eigen midden 
mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trek-
ken achter zich aan.

Van de apostelen kunnen we leren hoe we met deze dwaalleraren moeten omgaan. 

Als we niet geloven in de letterlijke schepping van Adam, die ons allen door zijn 
zonde van ongehoorzaamheid in het verderf stortte, hoe kunnen wij dan geloven in 
het bestaan van de laatste Adam, de Heere Jezus Christus, Die ons heeft gered uit 
het verderf door voor ons de straf op de zonde te dragen. Zodat wij door het geloof 
in Hem een nieuwe schepping kunnen worden.
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2 Korinthe 5:17  Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schep-
ping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

Helaas worden Bijbelse adviezen niet altijd opgevolgd. Zo ook nu. Van den Brink is 
lid van de Gereformeerde Bond in de PKN, maar het bestuur van de Gereformeerde 
Bond laat Van den Brink rustig doorgaan met doceren en preken en zijn dwaalleer 
verkondigen en neemt geen afstand van zijn verderfelijke leer. Wat een grote ver-
antwoordelijkheid! 

Als reactie op het boek van dr. Gijsbert van den Brink heeft dr. Willem J. Ouweneel 
het boek: “Adam, waar ben je? En wat doet het ertoe?”, geschreven. Een theolo-
gische evaluatie van de nieuwe evolutionistische hermeneutiek. (2018 Buijten & 
Schipperheijn) 
Wat een zegen dat hij op een grondige, gedegen wijze deze grote dwaling aan de 
kaak stelt en vasthoudt aan de letterlijke betekenis van Gods Woord. 

Dr.Willem Ouweneel in het Nederlands Dagblad: “Zowel christenen als niet-chris-
tenen hebben geschreven dat het óf God is óf de natuur zelf die aan de oorsprong 
staat. Mensen die zeggen: het is van allebei een beetje,  zoals Gijsbert van den 
Brink, vallen tussen wal en schip. Een evolutionist heeft God helemaal niet nodig. 
Een gelovige heeft de biologie niet nodig als hij belijdt dat God het leven schiep. 
Wat ik dus probeer te zeggen, is dat je het theologiseren niet moet laten domineren 
door ideologische theorieën uit de natuurwetenschap.”

Een groep christelijke wetenschappers reageerde door middel van een ingezonden 
brief in het Nederlands Dagblad op het interview met W. Ouweneel.

“Wij distantiëren ons van de indruk die Ouweneel wekt dat evolutie door (christen) 
wetenschappers vooral geaccepteerd wordt, omdat zij anderen napraten, vanwege 
ideologische vooroordelen of door het te zeer gefixeerd zijn op een sub-specialis-
me. Eerlijke vragen verdienen gewoon een eerlijk antwoord. Wij doen ons werk 
naar eer en geweten, in afhankelijkheid van onze Schepper. Daarin komen wij tot 
andere conclusies dan Ouweneel. 

Wij betreuren de keuze die hij maakt om evolutie categorisch af te wijzen, maar 
respecteren zijn theologische beweegredenen. We zouden graag zien dat dit res-
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pect wederzijds is. Uiteindelijk zijn wij verenigd in het geloof in onze Schepper en 
Verlosser.” 
Deze reactie is ondertekend door  universitair docent Bio-informatica Marnix 
Medema,  universitair docent Plantengenetica Herman van Eck,  hoogleraar 
Bionano science Cees Dekker en  hoogleraar Moleculaire Ontwikkelingsbiologie 
Gert Jan Veenstra.

Via Twitter reageerde dr. Ouweneel op de ingezonden brief: «Knap hoe biologen 
(plus mijn ND-interviewer) de discussie toch weer naar de evolutieleer weten te 
leiden in plaats van naar de strikt theologische vragen, die ik in mijn boek opwerp. 
Daar hoor ik (tot nu toe) weinig mensen over.»

Recensie Vergadering.Nu: “Adam waar ben je?” Willem Ouweneel.

“Waren Adam en Eva nu de eerste mensen op aarde? Hadden ze gewoon beiden 
twee ouders of is Adam door God geformeerd uit het stof van de aarde en Eva 
uit zijn zijde? Waren zij de eerste mensen die zondigden en de eerste mensen 
die stierven? Was er een zondeval en was de wereld daarna anders dan daarvoor? 
Weinig Nederlandse wetenschappers hebben zo bekwaam en indrin-
gend evolutionistisch denken weersproken als Willem J. Ouweneel. In de 
loop van de jaren is over dit onderwerp veel geschreven, ook vanuit chris-
telijk standpunt, en heeft Ouweneels denken over vragen van schepping 
en evolutie zich ontwikkeld. Maar nog steeds heeft hij grote bezwaren, bio-
logische zowel als theologische, tegen de idee van een algemene evolutie. 

Dit boek gaat over theologische bezwaren. Veel christelijke theologen hebben hun 
oorspronkelijke bezwaren overboord gezet. Ouweneel betoogt daartegenover in dit 
boek dat, als wij aannemen dat er een menselijke evolutie was, we dan toch onmo-
gelijk de Bijbelse boodschap van Genesis 1-3, van Romeinen 5 en van 1 Korinthiërs 
15 kunnen vasthouden. Het thema van dit boek is niet de evolutieleer op zichzelf. 
Veeleer gaat het om de vraag of, als wij de menselijke evolutie aannemen, het or-
thodoxe christendom overeind gehouden kan worden.”

Binnenwerk God laat Zich kennen.indd   24Binnenwerk God laat Zich kennen.indd   24 27-8-2021   09:12:2227-8-2021   09:12:22



25

P. de Vries zegt over het boek van G. van de Brink:

“De betekenis van het boek Adam, waar ben je? En wat doet het er toe? is, dat het de 
gevolgen van de aanvaarding van de evolutieleer laat zien. In tegenstelling tot de 
dieren is de mens geroepen om na dit leven voor Gods rechterstoel verantwoor-
ding af te leggen. Echter, wanneer kwam dat moment als wij uitgaan van de evo-
lutie? Moet aanvaarding van de evolutieleer niet tot relativering van de erfzonde en 
de zonde in het algemeen leiden? Gaat het niet om restanten van dierlijke driften 
die onlosmakelijk met het mens-zijn zijn verbonden?

Alleen als we vasthouden aan de klassieke lezing van Genesis 1-3, kan het werk 
van Christus in overeenstemming met het Nieuwe Testament als verzoening en 
verlossing van de zonde en haar gevolgen worden gezien. Met het aanvaarden 
van de evolutieleer verdampt ook de moederbeloften als het beginpunt van Gods 
verlossend handelen.

Terecht wijst Ouweneel erop dat aanvaarding van de evolutieleer in onderscheid 
met aanvaarding van het heliocentrische wereldbeeld tot een herschrijving van de 
christelijke geloofsleer moet leiden. Hij wijst er ook op dat wij de algemene open-
baring niet gelijk mogen stellen met de uitkomst van natuurwetenschappen. De 
klassieke theologie kent aan de algemene openbaring een veel beperktere scopus 
toe en weet dat zij sinds de zondeval nooit los van de bijzondere openbaring tot 
ware Godskennis leidt.”

STAMT DE MENS VAN HET DIER AF?

De evolutieleer veronderstelt dat de mens zich langzamerhand ontwikkeld heeft en 
afstamt van een dier, b.v. van de mensaap, of dat hij in ieder geval dezelfde biologi-
sche ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Er zijn echter enorme verschillen tussen 
mens en dier. Ik zet ze nog maar eens op een rijtje. 

De mens is geschapen op de 6e dag, naar Gods beeld en gelijkenis. (Genesis 
1:26,27) Hij is geschapen naar het beeld van de Drie-enige God, want God zei: laten 
Wij mensen maken naar Ons beeld en Onze gelijkenis. 
Dat wordt nergens van de dieren gezegd. In 1 Korinthe 15:39 lezen we ook, dat het 
vlees van mensen verschillend is dan het vlees van dieren. De mens mag heer-
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schappij hebben over de dieren. Nadat God de mens geschapen had, zei Hij: “Het 
is zeer goed”. 

Zie ook Psalm 8:5-10. God schiep de mens uit het stof (van de aarde). God blies 
Zelf de levensadem in de mens en zo werd de mens een levende ziel. (Genesis 2:7) 
Daarom is de ziel van de mens onvergankelijk en zal hij eeuwig leven, hetzij later 
in de hemel of in de hel. Dit kunnen we van de dieren niet zeggen. Zie Prediker 
3:20 Bij het sterven stijgt de adem van de mens omhoog en dat van het dier daalt 
naar de aarde.

Alléén de mens kan de status van kind van God krijgen. Alléén de mens kan deel 
uitmaken van het Lichaam van Christus en van de Bruid van Christus. Alléén een 
volk (zoals Israël) kan de vrouw van God worden. Jezus heeft op Golgotha de hele 
schepping bevrijd uit de heerschappij van satan en van de vergankelijkheid en door 
Zijn kostbaar bloed ons vrijgekocht van de slavernij van de zonde en van satan.

In het 1000 jarig Vrederijk worden ook de dieren veranderd. De profeet Jesaja 
spreekt daar namens God over: 

Jesaja 11:6  Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neer-
liggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jon-
gen zal ze drijven. 7 Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar 
neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. 8 Een zuigeling zal zich vermaken 
bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand 
steken. 9 Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige 
berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de 
bodem van de zee bedekt.

Jesaja 35:7  Het dorre land zal tot een waterpoel worden, het dorstige land tot wa-
terbronnen; op de woonplaats van jakhalzen, waar hun rustplaats was, zal gras zijn, 
met riet en biezen. 8 Daar zal zijn een effen baan, een weg; de heilige weg zal hij 
genoemd worden. Een onreine zal er niet over gaan, want hij zal alleen voor hen 
zijn. Wie deze weg ook gaat, zelfs dwazen zullen niet dwalen. 9 Daar zal geen leeuw 
zijn, geen verscheurend dier zal erop komen; ze zullen daar niet aangetroffen wor-
den, maar de verlosten zullen die bewandelen.
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JEZUS IS DE SCHEPPER

Door de Zoon van God, zijn alle dingen geschapen. 
De Heere Jezus is de uitvoerder van Gods ontwerp.

Johannes 1:1  In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord 
was God. 2 Dit was in het begin bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, 
en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. 4 In het Woord was het 
leven en het leven was het licht van de mensen. 5 En het licht schijnt in de duister-
nis, en de duisternis heeft het niet begrepen.

Kolossenzen 1:15  Christus is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene 
van heel de schepping. 16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de 
hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, 
heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor hem 
geschapen.

Hebreeën 1:1  God heeft in de laatste dagen gesproken door Zijn Zoon, 2 Die Hij 
tot Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.

De duisternis heeft het niet begrepen, wil het niet begrijpen. Er ligt ook wat dat 
betreft een bedekking over de mensen, van zowel Jood als niet-Jood. Mensen, we-
tenschappers en ook theologen denken het beter te weten dan God.

Jeremia 51:17  Ieder mens is dom, verstandeloos geworden, en heeft geen kennis 
van God.

Hoe komt het dat na de winter, in de lente, de hele natuur weer tot leven komt? 
Gods Woord zegt dat dit komt door de Geest van God. Daarin zien wij de heer-
lijkheid van God. Zelfs het kleinste bloempje laat de macht en heerlijkheid van 
God zien. Geen mens, geen evolutionist, kan dit maken en ook niet begrijpen en 
verklaren.
Het is ook absurd te denken dat de aarde miljarden jaren bestaat.
De Heere is van eeuwigheid en heeft de tijd en de getijden zoals wij die kennen 
geschapen.
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DE GROOTHEID VAN GOD

DE GROOTHEID VAN ZIJN SCHEPPING

Geen mens kan begrijpen hoe groot en machtig God is. Niemand heeft ooit God 
gezien. Ja, er zijn mensen die een glimp van Hem hebben opgevangen. Mozes 
bijvoorbeeld en Elia. Maar in de Bijbel staat dat niemand God kan zien en in leven 
blijven. God is liefde, maar ook een verterend vuur. God schept het leven en wat 
dood is kan Hij weer levend maken. 

God schept en herschept. Met één woord wordt de storm beëindigd. Met één 
woord laat Hij een boom groeien en ook weer verdorren. Zo staan in de Bijbel 
vele voorbeelden van Zijn machtig spreken en handelen. Wij mensen begrijpen 
dat niet. Daarvoor is ons verstand en de wetenschap te beperkt. Wij zijn en blij-
ven schepselen en Hij is de Schepper. Hij is alwetend, alziend, almachtig en alom 
tegenwoordig. Als er duizend kinderen van God op hetzelfde moment tot Hem 
bidden, hoort en verhoort Hij ieder gebed!

God is nog veel groter dan het heelal, waarvan men tegenwoordig schat dat het 
een straal van 70 miljard lichtjaren heeft. De zon heeft een diameter van 1.392.000 
km. wat 109 keer zo groot is als die van de aarde (12.756 km.). De maan heeft een 
doorsnede van 3.476 km. De afstand van de aarde naar de maan bedraagt 384.400 
km. en naar de zon 149.600.000 km. Het licht van de zon heeft 8 min. en 20 se-
conden nodig om de aarde te bereiken. De snelheid van het licht is 299.792 km. per 
seconde. En dan is er nog de superplaneet VY Canis Majoris. 

Een vliegtuig dat 900 km. per uur vliegt zou 1165 jaar nodig hebben om daar om-
heen te vliegen. Dat zelfde vliegtuig zou er een half jaar voor nodig hebben om 
rond de zon te vliegen, non stop! Men beweert dat er zonnen zijn die miljoenen 
keer zo groot zijn als de zon die wij kennen en ook miljoenen keer zo veel licht ge-
ven. Zo zijn er ook nog van die heel grote super planeten. Dat behoort allemaal tot 
de schepping van God. Daarom staat er ook in:

1 Timotheüs 6:16  Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht 
bewoont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer 
en eeuwige kracht. Amen.
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6. OVER DE SCHEPPING IN HET OUDE 
TESTAMENT

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 y Bijbel en wetenschap.
 y Ieder mens is dom geworden.
 y Over de schepping in Genesis 1.
 y De sabbat ingesteld door God.
 y Jezus over de sabbat.
 y Over de schepping in Genesis-vervolg.
 y De verleiding en leugens van satan.
 y Wie is de slang – wie is satan?
 y God schiep man en vrouw.
 y God krijgt berouw dat Hij de mens geschapen heeft.
 y Het Joodse volk, Gods scheppingswonder.

BIJBEL EN WETENSCHAP

Wat zegt God over de wetenschap(pers)?

 y Wie kennis vermeerdert, vermeerdert leed.
 y De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis.
 y Keer af van de onheilige tegenstellingen van de wetenschap.
 y Wetenschap kan afvallig maken.
 y In de ogen van God is ieder mens zonder kennis.

Spreuken 1:7  De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis, dwazen verach-
ten wijsheid en vermaning.

Prediker 1:18  Want in veel wijsheid zit veel verdriet. Wie kennis vermeerdert, ver-
meerdert leed.

Jesaja 47:10  Want u hebt op uw slechtheid vertrouwd. U hebt gezegd: Niemand 
ziet mij. Uw wijsheid, uw wetenschap, die heeft u afvallig gemaakt. U zei in uw hart: 
Ik ben het, en niemand anders dan ik.
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1 Timotheüs 6:20  O, Timotheüs, bewaar het u toevertrouwde pand, wend 
u af van onheilige, inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten onrechte zo 
genoemde kennis.

IEDER MENS IS DOM GEWORDEN

Niemand wil graag voor dom aangezien worden. Nu zegt God, dat ieder mens 
zonder verstand is geworden. Niemand uitgezonderd? Nee, niemand. Er staat in 
de tekst dat ze dom geworden zijn. Er is dus blijkbaar een moment geweest dat ze 
niet dom waren. Ja, en dan moeten we terug naar het begin van de schepping. Toen 
Adam en Eva nog aan God gehoorzaam waren. Toen waren ze wijs, verlicht door 
de Geest van God. Toen ze echter naar satan gingen luisteren en ongehoorzaam 
werden aan God, werden ze verduisterd in hun verstand. Dat is zó gebleven tot op 
de huidige dag. 

God biedt het nageslacht een mogelijkheid om weer met Hem in het reine te ko-
men door middel van bekering en wedergeboorte. Om weer wijs te worden door 
de inwoning van de Heilige Geest. De Geest van wijsheid en verstand. Om over te 
gaan uit het koninkrijk van de duisternis in het koninkrijk van Gods licht. 
Maar wat blijkt? De meeste mensen willen niet zalig gemaakt worden. Ze willen 
niet hun oude egoïstische natuur inruilen voor een nieuw leven onder de regie van 
de Heere Jezus. Het gevolg. Dan krijgen ze na hun sterven een leven met satan in 
de hel. Dat is toch wel heel dom, om daarvoor te kiezen. 

Jeremia 10:14  Ieder mens is dom geworden, zonder kennis.
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OVER DE SCHEPPING IN GENESIS 1

 y God schiep de hemel en de aarde in zes dagen.
 y God zag dat het goed was.
 y God rustte op de zevende dag.
 y God schiep alles wat leeft en beweegt op de aarde.
 y God schiep de mens (man en vrouw samen) naar Zijn Beeld en gelijkenis, name-

lijk met geest, ziel en lichaam.

1 Thessalonicenzen 5:23  En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al hei-
ligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk 
bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.

Genesis 1:1  In het begin schiep God de hemel en de aarde.                     

Genesis 1:6  En God zei: Laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en 
laat dat scheiding maken tussen water en water! En God zei: Laat het water dat 
onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden! 
En het was zo.                              

Genesis 1:26  En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze 
gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, 
over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde 
kruipen! 27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep 
Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.
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DE SABBAT INGESTELD DOOR GOD

GOD RUSTTE VAN ZIJN SCHEPPINGSARBEID OP DE 
ZEVENDE DAG

Genesis 2:3  En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte 
Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken. 4 Dit is wat uit de hemel 
en de aarde voortkwam, toen zij geschapen werden. Op de dag dat de HEERE God 
aarde en hemel maakte. 

Reeds aan het begin van Zijn Scheppingswerk heeft God besloten om een zevende 
deel van alle tijden te heiligen en af te zonderen. 

Hij schreef Israël vóór dat de zevende dag van de week een rustdag moest zijn.
In het zevende- of sabbatsjaar moet het land rusten. (Exodus 23:10-11; Leviticus 
25:2-7) Het vijftigste jaar was een jubeljaar van vreugde over de zegeningen van de 
afgelopen zeven maal zeven jaar en mocht het land een jaar rusten. Ze konden dan 
leven van wat het land dat jaar nog opbracht zonder dat ze het bewerkt hadden. 
Het sabbatsjaar en het jubeljaar zijn op verschillende punten een profetische heen 
wijzing naar het tijdperk van het Koninkrijk, omdat dit de zevende en laatste van de 
heilstijden is en gekenmerkt wordt door een sabbatsrust voor de hele schepping.
Vanuit de geslachtsregisters in de Bijbel weten we dat de aarde ongeveer 6000 jaar 
bestaat en daarna krijgen we het 1000 jarig Vrederijk.

JEZUS OVER DE SABBAT

Markus 2:27  En Hij zei tegen hen: De sabbat is gemaakt ter wille van de mens, 
niet de mens ter wille van de sabbat. 28 Daarom, de Zoon des mensen is Heere, óók 
van de sabbat.

Hoewel ter nagedachtenis aan de opstanding van Christus de rustdag in de hui-
dige tijd is ingesteld op de eerste dag van de week, in plaats van op de zevende 
dag. Een week bestaat uit zeven dagen. Voor de Joden is de rustdag op de zevende 
dag, de sabbat. Na de opstanding van Christus, zien we in het boek Handelingen 
dat de gemeente steeds samenkwam op de eerste dag van de week, óók om het 
Avondmaal te vieren.
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Het woord ‘sabbat’ betekent stoppen, perfecte rust houden van alle activiteiten. 
Er zijn altijd mensen of groepen van mensen geweest die het houden van de sab-
batdag ook voor christenen nodig vinden. Daardoor ontstaat er soms verwarring.
Er is in onze tijd een grote dwaling gaande onder heidenen, die menen dat wij ook 
de sabbat moeten houden en de Joodse feesten vieren.
Dat is een misvatting. De wet en ook de feesten zijn vervuld in en door Christus.
Laat u niet weer een slavenjuk opleggen door de wet na te gaan volgen!
Paulus waarschuwt hier ten strengste voor in de brief aan de Galaten.

De zevende scheppingsdag werd door God ingesteld als rustdag, omdat God
rustte van Zijn scheppingsarbeid. (Genesis 2:2,3) 
God stelde de zevende dag als verplichte rustdag in voor Zijn volk Israël. Dit is een 
eeuwige instelling voor het Joodse volk.

Exodus 31:12  Verder zei de HEERE tegen Mozes: 13 U dan, spreek tot de Israëlieten 
en zeg: U moet zeker Mijn sabbatten in acht nemen, want dat is een teken
tussen Mij en u, al uw generaties door, zodat men weet dat Ik de HEERE ben, Die 
u heiligt. 14 Ja, u moet de sabbat in acht nemen, want die is voor u heilig. Wie hem 
ontheiligt, moet zeker gedood worden, ja, ieder die op die dag werk verricht, die 
persoon moet uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten. 

Exodus 31:15  Zes dagen zal er werk verricht worden, maar op de zevende dag is 
het sabbat, een dag van volledige rust, heilig voor de HEERE. Ieder die op de sab-
batdag werk verricht, moet zeker gedood worden. 16 Laat de Israëlieten dan de 
sabbat in acht nemen, door de sabbat te houden, al hun generaties door, als een 
eeuwig verbond. 17 Hij zal tussen Mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn, 
want de HEERE heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en op de zeven-
de dag heeft Hij gerust en Zich verkwikt.

Het niet naleven van deze rustdag moet met de dood worden gestraft. Het is voor 
de Heere een grote zonde als men de sabbat niet houdt. De profeet Hosea pro-
feteert over de straffen die Israël zal krijgen, één daarvan zou zijn dat God ook de 
sabbat zou doen ophouden:

Hosea 2:10  Ik zal al haar vreugde doen ophouden, haar feesten, haar nieu-
wemaandagen en haar sabbatten, ja, al haar feestdagen. Ik zal haar wijnstok en haar 
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vijgenboom verwoesten, waarvan zij zegt: Die vormen voor mij het hoerenloon dat 
mijn minnaars mij gegeven hebben.

Jezus wees erop dat de sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille 
van de sabbat, (Markus 2:27). Christus vervulde trouw de wet van Mozes, die ook de 
sabbat omvatte, omdat deze wet tijdens Zijn leven van kracht was. Dit is echter geen 
basis voor een christen, die onder de genade- en in een andere heilstijd leeft. 

Christus heeft de wet vervuld en in Christus zijn wij de eeuwige sabbatsrust in 
gegaan door te rusten in het volbrachte werk op Golgotha. Daarom hoeven wij 
Christus niet te volgen in Zijn naleving van het sabbatsgebod, tenzij wij Jood zijn. 
In Israël houden de Messias belijdende Joden wél de sabbat. De meerderheid van 
de Joodse gelovigen heeft zich aan de sabbat gehouden. 

Na de opstanding van Christus wordt noch aan Joden, noch aan christenen op-
gedragen om de sabbat in acht te nemen. Zie Handelingen 15, waar het niet valt 
onder de voorschriften, die daar worden genoemd voor de christenen uit de 
volken. Het niet-naleven van de sabbat wordt niet als zonde beschouwd. 

In Kolossenzen 2 wordt geschreven over het gevaar van het houden van feestdagen, 
maanden en sabbatten als een vorm van wettisisme of het doen van goede werken.

Kolossenzen 2:16  Dat u dan niemand oordeelt in spijs of in drank, of in 
het stuk van de feestdagen, of van de nieuwe maan, of van de sabbatten. 

Hebreeën 4:9  Er blijft dan een rust over voor het volk van God. 10 Want die in-
gegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de Zijne. 
11 Laat ons dan ons benaarstigen, om in die rust in te gaan; opdat niet iemand in 
hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid zal vallen.

Mattheüs 24:20  En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook 
niet op een sabbat. 21 Want dan zal er een Grote Verdrukking zijn, zoals er niet ge-
weest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn
zal..).

De sabbat is ook een kenmerk van het 1000 jarig Vrederijk. Hierover lezen we in:
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Jesaja 66:23  En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van 
sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, 
zegt de HEERE.

Ezechiël 46:1  Zo zegt de Heere HEERE: De poort van de binnenste voorhof die 
naar het oosten gekeerd is, moet op de zes werkdagen gesloten blijven, maar op de 
sabbatdag geopend worden. Ook op nieuwe maandag moet hij geopend worden.

Vanaf de opstanding van Christus tot nu toe, komt de Gemeente op de eerste dag
van de week samen. Dit wordt gedocumenteerd en ondersteund door 
Nieuwtestamentische gegevens (Handelingen), de geschriften van de vroege kerk-
vaders en de kerkgeschiedenis.

Er ontstaat verwarring onder de gelovigen als christenen de Joodse sabbat willen
houden. Deze mensen houden geen rekening met het feit dat zij een nieuwe
schepping zijn. De verloste christenen zijn een hemels volk.
We lezen: ‘Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het
oude (met betrekking tot de positie, niet de ervaring) is voorbijgegaan, zie, alles is
nieuw geworden.”
Petrus schrijft over deze gemeenschap van gelovigen: ‘Maar u bent een uitverkoren 
geslacht’ (1 Petrus 2:9), wat betekent een onafhankelijk volk, een hemels volk, een 
volk dat door Gods Geest is herschapen. Wij zijn burgers van een rijk in de heme-
len.

Psalm 118:22  De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen 
geworden. 23 Dit is door de HEERE geschied, het is wonderlijk in onze ogen. 24 
Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft, laten wij op deze dag ons verheugen en 
verblijd zijn.

Daarbij mogen we denken aan de opstanding dag van Christus.
In de Bijbel wordt op verschillende plaatsen geschreven over de eerste dag.

 y Op deze dag stond Christus op uit de dood. (Mattheüs 28:1)
 y Op deze dag verscheen Hij voor het eerst aan de discipelen na de opstanding. 

(Johannes 20:19)
 y Op deze dag gaf Hij hen instructies. (Lukas 24:13-45)
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 y Op deze dag voer Hij ten hemel als de ‘Eersteling’. (Johannes 20:17; 1 Korinthe 
15:20,23)

 y Op deze dag blies Hij op de discipelen en zei tegen hen: “Ontvang de Heilige 
Geest”. (Johannes 20:22)

 y Op deze dag daalde de Geest uit de hemel neer. (Handelingen 2:1-4)
 y Op deze dag predikte de apostel Paulus in Troas. (Handelingen 20:6-7)
 y Op deze dag waren de discipelen bijeengekomen om brood te breken. 

(Handelingen 20:6-7)
 y Op deze dag moet ieder van u iets ‘opzijleggen’, van wat God hem gegeven 

heeft. (1 Korinthe 16:2)

Verschillen tussen de zevende en de achtste dag.

De achtste dag was de dag van de besnijdenis. Het besnijdenisritueel symboliseert 
de besnijdenis van het hart door het geloof in Christus.
Maar het is voor de Jood het teken van het eeuwig verbond van God met Israël.

De achtste dag is ook de eerste dag van een nieuwe week en staat symbolisch
voor een nieuw begin.

De zevende dag werd gekenmerkt door de starre wet. 
De eerste dag wordt gekenmerkt door de vrijheid die de genade ons geeft.

De zevende dag werd in acht genomen in de hoop dat men daardoor voor
God aanvaardbaar zou worden. 
De eerste dag wordt in acht genomen in de zekerheid dat men door God is aan-
genomen.

De heiliging van de zevende dag wordt gedaan vanuit het vlees.
Die van de eerste dag vanuit de Geest Die in ons woont.
         
Op geen enkele plaats in de Bijbel wordt ons opgedragen om de eerste dag te
heiligen. Niemand wordt aangemoedigd om deze dag uit plichtsbesef te
houden; hij dient van harte te worden gehouden.
(Bepaalde onderdelen zijn overgenomen van Lewis S. Chafer en John F. Walvoord)
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OVER DE SCHEPPING IN GENESIS – VERVOLG

DE VERLEIDING EN LEUGENS VAN SATAN

God had het volgende gebod aan Adam en Eva gegeven:

Genesis 2:16  En de HERE God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de 
hof moogt gij vrij eten, 17 maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daar-
van zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.

Satan (de slang) verdraaide het gebod van God en beweerde bovendien dat wat God 
gezegd had, niet waar was. U zult niet sterven en u zult als God zijn, goed en kwaad 
kennen. Hij zaaide wantrouwen in het hart van Adam en Eva ten opzichte van God. 
Daar is hij nog steeds heel goed in.

Genesis 3:1  De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die 
de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God ge-
zegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? 2 En de vrouw zei tegen de 
slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, 3 maar van de vrucht 
van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan 
niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. 4 Toen zei de slang tegen de vrouw: 
U zult zeker niet sterven. 5 Maar  God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw 
ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. 
Genesis 3:6 En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij 
een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig 
door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, 
die bij haar was, en hij at ervan.

WIE IS DE SLANG – WIE IS SATAN?

God heeft ons in Zijn Woord geopenbaard wie de satan is.
Jesaja 14:12-15 en Ezechiël 28:11-19

Uit hetgeen God ons geopenbaard heeft en uit wat u in bovenstaande Bijbelgedeeltes 
kunt lezen, krijgen we een goed beeld van de eigenschappen en kenmerken van 
satan. Satan is een van God afgevallen hoofd-engel. Vele engelen volgden hem na. 
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Deze afgevallen engelen worden ook wel demonen of duivelen genoemd.

Satan is een engel van de duisternis, die zich vaak voordoet als een engel van het 
licht, maar ook als een briesende leeuw. Hij is listig en heeft een hoge intelligen-
tie. Hij weet zich meesterlijk te vermommen. Hij mengt waarheid en leugen. Hij 
brengt valse profeten voort. Hij klaagt Gods kinderen aan. Hij geeft een misvormd 
beeld van God. Satan is de oorsprong van het occultisme en zwarte magie. Satan is 
de bedenker van het mysticisme en valse religies. 

Satan probeert de mens te verleiden tot zonde door middel van dingen die fysiek 
en geestelijk aantrekkelijk zijn zoals geld, seks, drank, drugs. Satan appelleert aan 
de zinnen, het driftleven en aan de hoogmoed van de mens. Satan veroorzaakt 
chaos, oorlog ruzie, geweld. Hij beïnvloedt de oude natuur van de mens met zijn 
begeerten zoals hoogmoed, zelfzucht, egoïsme, overspel, onreinheid. Allemaal 
precies het tegenover gestelde van wat God wil. De mens heeft sinds de zondeval 
te strijden tegen de wereld, de satan en het eigen ik. 
De Heere roept ons op om de wereld niet lief te hebben. 

1 Johannes 2:15  Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeer-
te van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de 
wereld.

Dat was ook de verzoeking van Adam en Eva: de vrucht was prachtig om te zien, zag 
er heerlijk uit om van te eten en ze wilden ook wel als God zijn.

Satan wilde ook als God zijn. Zich zelfs boven Hem verheffen. De door hem verlei-
de mens wil nu precies hetzelfde als satan. 
Zelf baas zijn, zelf koning zijn, zelf god zijn. De eerste mensen zijn door satan 
verleid. Zij trapten in de valstrik van de satan en luisterden naar zijn leugens. Hun 
ogen werden geopend en ze kregen kennis van goed en kwaad. Ze werden gewaar 
wat dit betekende en daarna konden zij van nature alleen maar voor het kwade kie-
zen. Dit DNA zit nu in ieder mens. Dit wordt de erfzonde genoemd. Het loon van 
de zonde is echter de dood.
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GOD SCHIEP MAN EN VROUW

Genesis 5:1  Dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Op de dag dat God 
Adam schiep, maakte Hij hem  naar de gelijkenis van God. 2 Mannelijk en vrouwe-
lijk schiep Hij hen, en Hij zegende hen en gaf hun de naam mens, op de dag dat ze 
geschapen werden. Naar het beeld van God schiep Hij hen.

Vraag: Is dat nu nog zo? 
Nadat de mens ongehoorzaam geworden is aan God? 

Nee, het is niet meer zo als bij de eerste mens. Door de zonde wordt het beeld van 
God in de mens verduisterd. De mensen missen de Heilige Geest van
God en worden door een andere geest geleid. Er zijn ook lichamelijke gevolgen. Er 
worden baby’s geboren met gebreken. Door de zonde is de ziekte en de dood in de 
wereld gekomen. Door de homo praxis en de gender hype wordt het beeld van God 
in de mens veranderd in het tegenbeeld.
Hierdoor wordt ook het beeld van Christus en Zijn Bruidsgemeente verduisterd.

Efeze 5:30  Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeen-
te. 31 Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw 
hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. 32 Dit geheimenis is groot; maar ik 
spreek met het oog op Christus en de gemeente.

De Heere Jezus heeft Zijn Vader in de hemel verlaten om Zich een Bruidsgemeente 
te werven op aarde.

De mens werd verdreven uit het paradijs en de aarde brengt distels en doornen 
voort. 
Tóch kan God ook met het onvolkomene tot Zijn doel komen. Zijn kracht wordt in 
onze zwakheid volbracht en al wat in de ogen van de wereld zwak en veracht is, is 
voor God kostbaar.
Het beeld van God kan weer zichtbaar worden in de mens door de inwoning van 
de Heilige Geest. Dan wordt Gods liefde in ons hart uitgestort en vertonen wij de 
vrucht van Gods Geest. Dat vindt plaats na bekering en wedergeboorte.
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GOD KRIJGT BEROUW OVER DE SCHEPPING VAN DE 
MENS

God heeft er berouw over dat Hij de mens gemaakt had.

Genesis 6:6  Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde 
gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart. 7 En de HEERE zei: Ik zal de 
mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, 
tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over 
dat Ik hen gemaakt heb.

God had de mens geschapen met het doel dat ze Hem, hun Schepper, zouden 
verheerlijken en liefhebben, en dat ze elkaar zouden liefhebben. Maar door de on-
gehoorzaamheid van de mens is hij een vijand van God geworden en worden de 
mensen vaak ook vijanden van elkaar. 

Dat begon al bij Kaïn, die zijn broer Abel dood sloeg. In de tijd vóór de zondvloed 
werden de mensen steeds slechter. Er waren zelfs demonen, gevallen engelen, die 
met meisjes (dochters van de mensen) gemeenschap hadden. Uit zo’n relatie wer-
den reuzen geboren. Super grote mensen, maar ook super goddeloos. God was 
totaal uit de samenleving verdwenen. 

Het is toch te begrijpen dat God berouw kreeg over de schepping van de mens. 
Daarom besloot Hij om alles wat leefde op de aarde te verdelgen. Er was slechts 
één man die met God wandelde, die met God rekening hield in zijn leven. Dat was 
Noach. Vóór de zondvloed moest hij gedurende 120 jaren met zijn zonen aan de ark 
bouwen. Een ark om te overleven tijdens de zondvloed voor zichzelf en zijn gezin 
en voor de dieren. Van elk dier een mannetje en een vrouwtje of meerdere.
God Zelf sloot de deur toe en het gebeurde zoals God gezegd had.

Na Noach, begint God opnieuw met de door Hem geschapen mens.
Hij sluit een verbond met Noach dat de aarde nooit meer door water zal vergaan, 
met als bevestiging de regenboog.
God heeft een herstelplan voor de mens. Dat is al aangekondigd in Genesis 3:15.
Wist God dan dat het zo zou gaan? Dat de mensen zo goddeloos zouden worden? 
Ja, God is alwetend. God begint Zijn herstelplan met de verkiezing van Abram. Met 
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de verkiezing van Abram en zijn nageslacht schept God een volk dat Zijn persoon-
lijk eigendom wordt. 

HET JOODSE VOLK IS GODS SCHEPPINGSWONDER

Het Joodse volk zal Gods persoonlijke eigendom zijn.

Geschapen? Ja, Abram werd uitverkoren door God, maar Hij kon geen nageslacht 
meer verwekken. Daar moest een scheppende daad van God aan te pas komen. Om 
hem en zijn vrouw Sara vruchtbaar te maken.

Abraham en Sara waren op hoge leeftijd gekomen. Door hun hoge leeftijd waren ze 
beiden niet meer in staat kinderen voort te brengen.
God deed een wonder door Isaak geboren te laten worden. 
God deed opnieuw een wonder door de baarmoeder van Rebekka te ontsluiten, 
zodat Jakob geboren kon worden.
Hij deed opnieuw een wonder door de baarmoeder van Lea te openen, zodat Juda 
geboren kon worden.

Hij verkoos David uit de stam van Juda boven Saul uit de stam van Benjamin.
De Heere had voorzegd, dat de Heere Jezus uit de stam van Juda geboren zou wor-
den en uit het geslacht van David. “Het Heil is uit de Joden.” 
“U zult uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn.”
Dat zegt de HEERE van het Joodse volk. God verbindt wel voorwaarden aan deze 
belofte.

Exodus 19:5  Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond 
in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel 
de aarde is van Mij.

Deuteronomium 7:6  Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De 
HEERE, uw God, heeft ú uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor Hem 
tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is. 7 Niet omdat u groter was dan 
al de andere volken heeft de HEERE liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u 
was het kleinste van al de volken. 8 Maar vanwege de liefde van de HEERE voor u, 
en om de eed die Hij uw vaderen gezworen had.
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Uit deze tekst zou men kunnen afleiden dat het Joodse volk nu niet meer het per-
soonlijk eigendom van de HEERE is. Want zij hebben Zijn stem niet gehoorzaamd 
en zijn verstrooid over de aarde. Maar God is groot van goedheid en barmhartig-
heid. De voorwaarde in deze tekst geldt als een waarschuwing. Andere teksten in 
de Bijbel geven aan dat de verkiezing en liefde van God ten aanzien van Zijn volk 
eeuwig zijn. Zijn verbond met de vaderen is eeuwig. (Genesis 17:19) 
Zijn liefde is eeuwig. (Jeremia 31:3) 

“Ik zal wonderen doen, zoals nog nooit gedaan zijn.”

Exodus 34:10 Toen zei Hij: Zie, Ik sluit een verbond;  ten overstaan van heel uw 
volk zal Ik wonderen doen, zoals die op de hele aarde en onder welk volk ook nog 
nooit tot stand gebracht (geschapen) zijn. Ja, heel het volk, in het midden waarvan 
u verkeert, zal de daden van de HEERE zien, want het is ontzagwekkend wat Ik met 
u ga doen.

Wat is het bijzondere en ontzagwekkende wat de HEERE gaat doen? 

Er leefden een aantal volken in Kanaän, die heel slecht en goddeloos leefden. Ze 
zijn te vergelijken met de volken die vóór de zondvloed leefden. Opnieuw een 
zondvloed om die volken te verdelgen was onmogelijk, want God had beloofd dat 
dit niet weer zou gebeuren. Toch wil God een einde maken aan deze volken.

In Genesis 15:13-16 zegt God tegen Abraham dat zijn nakomelingen 400 jaar als 
vreemdelingen in Egypte zullen blijven. Totdat de maat van de zonden van de hei-
denvolken vol is en God door middel van het volk Israël met hen zal afrekenen.

Bovendien wil God dit grondgebied aan het volk Israël geven. 
Het zijn de volgende volken: de Amorieten en de Kanaänieten, de Hethieten, de 
Ferezieten, de Hevieten, en de Jebusieten.

Exodus 34:11  Ik zal ze voor u uitdrijven. 

De HEERE Zelf gaat ze uitdrijven en Israël moet direct het vrijgekomen land in 
bezit nemen. Waar bleven de verdreven volken? Gedeeltelijk werden ze niet verdre-
ven. Dat lag niet aan God, maar aan het volk Israël dat Gods bevel niet opvolgde. 
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Degenen die wel verdreven werden, vluchtten naar landen in de omgeving of kwa-
men om tijdens de gevechten. De HEERE schept een nieuw thuisland voor Zijn 
volk. Het land dat de Heere al aan Abraham beloofd had.

Israël krijgt van de HEERE wel enige instructies hoe ze moesten handelen. Door 
ongeloof en traagheid van Israël worden niet alle volken verdreven. Dat schiep voor 
Israël, door hun eigen toedoen, een gevaarlijke situatie. Namelijk het gevaar dat ze 
zich met de volken zouden vermengen en hun afgoden gaan dienen, zoals ze in 
Egypte deden. 

Exodus 34:12  Wees op uw hoede dat u geen verbond sluit met de inwoners van het 
land waarin u komt, anders zullen zij in uw midden tot een valstrik worden. 13 Maar 
hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan en hun gewijde 
palen omhakken 14 – want u mag zich niet neerbuigen voor een andere god: de 
Naam van de HEERE is immers de Na-ijverige. Een na-ijverig God is 15 anders sluit 
u misschien een verbond met de inwoners van het land. Wanneer zij immers als 
in hoererij achter hun goden aan gaan en aan hun goden offers brengen, zou men 
u kunnen uitnodigen en zou u van hun offer eten. 16 Dan zou u van hun doch-
ters vrouwen nemen voor uw zonen. Hun dochters zouden als in hoererij achter 
hun goden aan gaan, en uw zonen als in hoererij achter hun goden aan laten gaan.

Exodus 34:24  Als Ik de volken van vóór uw ogen zal verdrijven en uw gebied ruim 
zal maken, zal niemand uw land begeren, wanneer u drie keer per jaar optrekt om 
te verschijnen voor het aangezicht van de HEERE, uw God.

Deuteronomium 4:32  Vraag immers toch naar de vorige dagen, die vóór u 
geweest zijn, vanaf de dag dat God de mens op de aarde geschapen heeft, van 
het ene einde van de hemel tot het andere einde van de hemel, of zoiets indruk-
wekkends ooit gebeurd is, of dat zoiets ooit gehoord is:

In de teksten van de Bijbel, die weer eeuwen later werden opgeschreven, wordt be-
nadrukt dat de God de HEERE het land Kanaän aan de Israëlieten had beloofd door 
middel van Zijn verbond met Abraham. Toen Jakob met zijn familie naar Egypte 
ging vanuit Kanaän, waren ze met 70 personen. Nadat dit volk uit Egypte is bevrijd 
zijn ze met een dan een miljoen.
In Jozua lezen we ook dat hij niet alle reuzen uitroeide, die daar toen blijkbaar nog 
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leefden. In later tijd zien we daar nog de gevolgen van, toen David de reus Goliath 
versloeg. Goliath, een reus, een spotter en een vijand van Israël.

Richteren 1:4  En Juda trok op en de HEERE gaf de Kanaänieten en de Ferezieten in 
hun hand. Zij versloegen hen bij Bezek: tienduizend man. 5 Zij troffen Adoni-Bezek 
in Bezek aan, streden tegen hem en versloegen de Kanaänieten en de Ferezieten. 

Richteren 1 vers 4 t/m 35 gaat over het wel of niet verdrijven van de bewoners van 
Kanaän.

GOD SPREEKT TOT ISRAËL 

De Engel van de Heere spreekt: 
 y Ik zal Mijn verbond met u niet verbreken, voor eeuwig.
 y U bent Mijn stem echter niet gehoorzaam geweest. 
 y Hun goden zullen u tot een valstrik zijn. 
 y Het volk begon luid te huilen.

In onderstaande tekst staat in de HSV en de SV dat een Engel van Gilgal naar 
Bochim ging. In andere vertalingen staat de Engel. Dat lijkt mij een betere ver-
taling. Want het is dezelfde Engel die Israël uit Egypte geleid heeft en dat was de 
Engel des Heeren. Uit de tekst blijkt ook dat Hij spreekt als God.
In het Oude Testament is de Engel des Heeren altijd de verschijning van de Heere 
Jezus.

Richteren 2:1  En een(de) Engel van de HEERE ging van Gilgal naar Bochim en zei: 
Ik heb u uit Egypte geleid en u in het land gebracht dat Ik aan uw vaderen gezwo-
ren heb. En Ik heb gezegd: Ik zal Mijn verbond met u niet verbreken, voor eeuwig. 
2 En wat u betreft, u mag geen verbond sluiten met de inwoners van dit land. 
Hun altaren moet u afbreken. U bent Mijn stem echter niet gehoorzaam geweest. 
Waarom hebt u dit gedaan? 3 Daarom heb Ik ook gezegd: Ik zal hen niet van voor 
uw ogen verdrijven, maar zij zullen u tot prikkels in uw zijden zijn, en hun goden 
zullen u tot een valstrik zijn. 4 En toen de Engel van de HEERE deze woorden tot 
alle Israëlieten gesproken had, gebeurde het dat het volk luid begon te huilen.

Richteren 2:13  Want zij verlieten de HEERE en dienden de Baäl en de Astartes. 
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14 Toen ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Israël en Hij gaf hen over in de 
hand van plunderaars, die hen plunderden. 16 En de HEERE deed richters opstaan, 
die hen verlosten uit de hand van hen die hen plunderden.

God stopt met het verdrijven van de volken, 
vanwege de zonden van Israël.

Richteren 2:20  Daarom ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Israël, en Hij 
zei: Omdat dit volk Mijn verbond heeft overtreden, dat Ik hun vaderen geboden 
heb, en zij naar Mijn stem niet geluisterd hebben, 21 zal Ik ook geen enkel van de 
volken meer voor hun ogen verdrijven die Jozua heeft overgelaten toen hij stierf, 22 
opdat Ik door hen Israël op de proef stel, om te zien of zij de weg van de HEERE in 
acht zullen nemen door daarin te gaan, zoals hun vaderen die in acht genomen 
hebben, of niet. 23 Zo liet de HEERE deze volken blijven, door hen niet onmiddel-
lijk te verdrijven en hen niet in de hand van Jozua over te geven.

Israël gaat zich vermengen met de vorige bewoners.
Israël gaat de afgoden dienen.

Richteren 3:4  Zij waren er om Israël door hen op de proef te stellen, opdat men 
zou weten of zij naar de geboden van de HEERE zouden luisteren, die Hij hun va-
deren door de dienst van Mozes geboden had. 5 Toen nu de Israëlieten te midden 
van de Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de 
Jebusieten woonden, 6 namen zij hun dochters voor zich tot vrouwen en gaven zij 
hun eigen dochters aan hun zonen. En zij dienden hun goden.
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7. OVER DE SCHEPPING IN DE PSALMEN

In hoofdstuk 6 hebben we het gehad over de schepping in de Thora.
We gaan nu zien wat er verder in de Bijbel staat over de schepping.

We beginnen nu met de Psalmen. De Psalmen zijn geschreven of gedicht door 
Joodse mensen. De meeste Psalmen zijn geschreven door koning David. Een man 
naar Gods hart, die ook profetisch schrijft over de komende Messias, de Koning van 
Israël, de Heilige van Israël.

Zoals we gewend zijn, zetten we boven de tekst de belangrijkste elementen uit die 
tekst. 

 y Hoe groot en machtig is God.
 y Zie naar de maan en de sterren. Hoe klein en nietig is de mens. En toch ziet U 

naar hem om. 
 y De mens is een weinig minder gemaakt dan de engelen.
 y God heeft de mens met eer en glorie gekroond.
 y God doet de mens heersen over de werken van Zijn handen.
 y De mens heerst over de dieren, de vogels en de vissen.
 y Hoe machtig is Gods Naam op de hele aarde.

Psalm 8:2  HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! U Die 
Uw majesteit getoond hebt boven de hemel. 

Psalm 8:4  Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die 
U hun plaats gegeven hebt, 5 wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en de 
mensenzoon, dat U naar hem omziet? 6 Toch hebt U hem weinig minder gemaakt 
dan de engelen, en hem met eer en glorie gekroond. 7 U doet hem heersen over 
de werken van Uw handen, U hebt alles onder zijn voeten gelegd: 8 schapen en 
runderen, die allemaal, en ook de dieren van het veld, 9 de vogels in de lucht en de 
vissen in de zee, al wat over de paden van de zeeën gaat. 10 HEERE, onze Heere, 
hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!

De hemel vertelt Gods eer, verkondigt het werk van Zijn handen.
Iedere dag en iedere nacht laat de macht en kennis van God zien.
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En de zon schijnt iedere dag als een vrolijke bruidegom.

Psalm 19:2  De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn 
handen. 3 Dag op dag spreekt overvloedig, woorden uit. nacht op nacht geeft ken-
nis door. 4 Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. 
5 Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de 
wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. 6 En die is als een bruidegom, 
die zijn slaapkamer uit gaat; hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. 7 
Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang, zijn omloop is tot het andere einde; 
niets is verborgen voor zijn gloed.

De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat.
Eerst was er alleen water. God schiep land in het water.

Psalm 24:1  De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat, de wereld en wie er 
wonen. 2 Want Híj heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de 
rivieren.

Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt.
Door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht.
Laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem.
Want Híj spreekt en het is er, Híj gebiedt en het staat er.

Psalm 33:6  Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest 
van Zijn mond heel hun legermacht. 7 Hij verzamelt het water van de zee als 
een dam, Hij sluit de diepe wateren op in schatkamers. 8 Laat heel de aarde voor 
de HEERE vrezen, laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem. 9 Want 
Híj spreekt en het is er, Híj gebiedt en het staat er.

Alle wilde dieren en vogels zijn van de HEERE.
De wereld is van God. De aarde en haar volheid.

Psalm 50:10  want al de wilde dieren in het woud zijn van Mij, de dieren op dui-
zend bergen. 11 Ik ken alle vogels van de bergen, het wild van het veld is bij Mij. 12 
Als Ik honger had, Ik zou het u niet zeggen; want van Mij is de wereld en al wat zij 
bevat. 13 Zou Ik stierenvlees eten of bokkenbloed drinken?
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Schep mij een rein hart, o God.
Vernieuw in mij een standvastige geest.

Koning David wil graag een nieuw, rein hart en komt tot schuldbelijdenis na de 
zonde met Bathseba. Hij weet ook dat hij dat zelf niet kan bewerken. Daarom gaat 
hij naar zijn Schepper. Deze kan hem wel een rein, nieuw hart geven. 
Zo’n gebed wordt altijd door God verhoord. Dat is een gebed naar Zijn wil. Koning 
David krijgt waarvoor hij bidt. Die standvastige Geest krijgt David ook, want als 
iemand opnieuw geboren wordt, ontvangt hij ook de Heilige Geest. Dat blijkt ook 
wel uit de vele Psalmen die David gemaakt heeft.

Psalm 51:12  Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een 
standvastige geest.

God heeft macht over de zee en over de bergen.
God heeft macht over Zijn vijanden.

Psalm 89:10  U heerst over de overmoed van de zee; wanneer haar golven zich 
verheffen, stilt Ú ze. 11 Ú hebt Rahab als een dodelijk gewonde verbrijzeld, U hebt 
Uw vijanden verstrooid met Uw sterke arm. 12 De hemel is van U, ja, de aarde is 
van U; de wereld en al wat ze bevat, die hebt Ú gegrondvest. 13 Het noorden en het 
zuiden, die hebt Ú geschapen, Tabor en Hermon zingen vrolijk om Uw Naam.

1) Rahab wordt vermeld in  Jesaja  51:9,  Psalm  89:11,  Job  9:13 en 26:12. Als naam 
voor  Egypte  wordt Rahab gebruikt in  Jesaja  30:7 en  Psalm  87:4. In de diver-
se Bijbel vertalingen wordt Rahab uiteenlopend vertaald, bijvoorbeeld als ‘wal-
vis’, ‘bestormer’ of ‘zeemonster’. De hoer van Jericho heette niet Rahab, maar 
Rachab, Zij staat ook in het geslachtsregister van onze Heiland.

Dit gaat over Israël in het Vrederijk.
Psalm 102:19  Dit wordt beschreven voor de volgende generatie. Het volk dat ge-
schapen wordt, zal de HEERE loven.

In het begin van de schepping was de hele aarde bedekt met water.
Ook na de zondvloed was dit het geval.
Maar de Heere stelde de grenzen van het water vast en maakte bergen en dalen.
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Psalm 104:5  Hij heeft de aarde gegrondvest op zijn fundamenten, die zal voor 
eeuwig en altijd niet wankelen. 6 U had hem met de watervloed als met een gewaad 
bedekt, het water stond tot boven de bergen. 7 Door Uw bestraffing vluchtten ze, ze 
haastten zich weg voor het geluid van Uw donder. 8 De bergen rezen op, de dalen 
daalden neer op de plaats die U ervoor bestemd had. 9 U hebt een grens gesteld, 
die ze niet zullen overgaan, ze zullen de aarde nooit meer bedekken. 

Het is heel bijzonder hoe God alles gemaakt heeft. De aarde die voedsel voort-
brengt voor mens en dier. 
Hoe groot zijn Uw werken HEERE. Zelfs wijn die het hart van de mens verblijdt en 
olie die zijn gezicht doet glanzen. 

Psalm 104:10  Hij wijst de bronnen hun loop naar de dalen, zodat ze tussen de ber-
gen door stromen. 11 Ze geven alle dieren van het veld te drinken, de wilde ezels 
lessen er hun dorst. 12 Daarbij wonen de vogels in de lucht, hun stem klinkt tussen 
de takken. 13 Hij bevochtigt de bergen vanuit Zijn hemelzalen, de aarde wordt ver-
zadigd door de vrucht van Uw werken. 14 Hij doet het gras groeien voor de dieren, 
het gewas ten dienste van de mens. Hij brengt voedsel uit de aarde voort: 15 wijn, 
die het hart van de sterveling verblijdt, olie, die zijn gezicht doet glanzen, en brood, 
dat het hart van de sterveling versterkt. 

De Heere zorgt voor schuilplaatsen waar de dieren kunnen nestelen.

Psalm 104:16  De bomen van de HEERE worden verzadigd, de ceders van de Liba-
non, die Hij geplant heeft. 17 Daar nestelen de vogeltjes, de cipressen zijn het huis 
voor de ooievaar. 18 De hoge bergen zijn voor de steenbokken, de rotsen zijn een 
toevluchtsoord voor de klipdassen. 

De HEERE zorgt ervoor dat het nacht wordt. Dat is voor veel dieren de tijd dat ze 
erop uitgaan om voedsel te verzamelen.

Psalm 104:19  Hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden, de zon weet wan-
neer hij ondergaat. 20 U brengt de duisternis teweeg en het wordt nacht; daarin 
gaan alle dieren in het woud naar buiten. 21 De jonge leeuwen brullen om een 
prooi en verlangen van God hun voedsel. 22 Wanneer de zon opgaat, trekken ze 
zich terug en leggen zich neer in hun holen. 
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Hoe groot zijn Uw werken, HEERE.
U hebt alles met wijsheid gemaakt.
De aarde is vol van Uw rijkdommen.

Psalm 104:24  Hoe groot zijn Uw werken, HEERE, U hebt alles met wijsheid ge-
maakt, de aarde is vol van Uw rijkdommen. 25 Daar ligt de zee, groot en wijd uit-
gestrekt; daar leeft krioelend gedierte, niet te tellen, kleine dieren en grote. 26 Daar 
varen de schepen, daar gaat de Leviathan, die U gevormd hebt om hem erin te la-
ten spelen. 27 Zij allen wachten op U, dat U hun voedsel geeft op zijn tijd. 28 Geeft 
U het hun, zij verzamelen het, doet U Uw hand open, zij worden met het goede 
verzadigd. 29 Verbergt U Uw aangezicht, zij worden door schrik overmand, neemt 
U hun adem weg, zij geven de geest en keren terug tot hun stof. 30 Zendt U Uw 
Geest uit, dan worden zij geschapen en vernieuwt U het gelaat van de aardbodem. 
31 De heerlijkheid van de HEERE zij voor eeuwig, laat de HEERE Zich verblijden in 
Zijn werken. 32 Aanschouwt Hij de aarde, dan beeft hij, raakt Hij de bergen aan, dan 
roken zij.

De Psalmist ziet in vers 35 uit naar de situatie op de nieuwe aarde. Daar zullen geen 
zondaars meer zijn. 

Psalm 104:33  Ik zal voor de HEERE zingen in mijn leven, ik zal voor mijn God psal-
men zingen, mijn leven lang. 34 Mijn overdenking van Hem zal aangenaam zijn, ík 
zal mij in de HEERE verblijden. 35 De zondaars zullen van de aarde verdwijnen, de 
goddelozen zullen er niet meer zijn. Loof de HEERE, mijn ziel! Halleluja!

De HEERE heerst over de wateren, over de winden, over de stormen. 

Psalm 107:24  Zíj zien de werken van de HEERE en Zijn wonderen in de diepte. 
25 Wanneer Hij spreekt, doet Hij een stormwind opsteken, die haar golven hoog 
opheft. 26 Ze rijzen op naar de hemel, ze dalen neer in de diepe wateren; hun ziel 
smelt weg van ellende. 27 Zij wankelen en waggelen als een dronken man, al hun 
wijsheid wordt verslonden. 28 Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE rie-
pen, leidde Hij hen uit hun angsten. 29 Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun 
golven zwijgen. 30 Dan zijn zij verblijd, omdat de wateren gestild zijn en Hij hen 
naar de haven van hun wens leidde.

Binnenwerk God laat Zich kennen.indd   50Binnenwerk God laat Zich kennen.indd   50 27-8-2021   09:12:2227-8-2021   09:12:22



51

De HEERE kan zegenen, maar ook Zijn zegen inhouden. Dit laatste soms vanwege 
de ongehoorzaamheid en de zonde van de mens. De HEERE let erop, ziet toe, hoe 
er met Zijn schepping wordt omgegaan. De HEERE zegent, maar straft soms ook 
of houdt Zijn zegen in of geeft verdrukking.

Psalm 107:33  Hij maakt rivieren tot een woestijn, waterbronnen tot dorstig land, 
34 vruchtbaar land tot een zoutvlakte, vanwege de slechtheid van zijn bewoners. 35 
Hij maakt de woestijn tot een waterpoel, het dorre land tot waterbronnen. 36 Daar 
doet Hij zij die hongeren verblijven, zij stichten een stad om te wonen. 37 Zij zaaien 
akkers in en planten wijngaarden, die een rijke oogst aan vruchten opbrengen. 38 
Hij zegent hen, zodat zij zeer talrijk worden, hun vee vermindert Hij niet. 39 Daarna 
verminderen zij wel en gaan zij gebukt onder verdrukking, onheil en verdriet. 

In Psalm 136 wordt de goedertierenheid van de HEERE uitbundig bezongen. 
Goedertieren wil zeggen dat God tiert, bruist van goedheid.

Psalm 107:43  Wie is wijs? Laat hij op deze dingen letten, en de goedertierenheid 
van de HEERE aandachtig opnemen.
 
De goedertierenheid van God is eeuwig. Dat wordt door de dichter van deze Psalm, 
26 x uitgeroepen. Oók heel bijzonder dat de dichter de goedertierenheid van God 
koppelt aan de schepping. Het is dus eigenlijk een loflied voor de HEERE met be-
trekking tot de wonderen van Zijn schepping. 

De schepping is een heel groot wonder. Niemand buiten God kan zoiets maken. 
De mens kan veel, maar hij kan geen leven scheppen. Zoiets ontstaat ook niet van-
zelf, uit het niets. Of door een zogenaamde oerknal. Alles wat de mens ontdekt en 
uitvindt, heeft God in principe Zelf in de schepping gelegd. De mens kan dit ten 
goede of ten kwade gebruiken.

Wat een wonder dat de Heere zulke grote olie- en gasbronnen geschapen heeft dat, 
tot nu toe, dag aan dag over de hele wereld mensen in staat zijn zich met de auto 
te verplaatsen. Denken we daar wel eens over na?

Psalm 111:2  De werken van de Heere zijn groot, zij worden onderzocht door allen 
die er vreugde in vinden. 
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Psalm 136:4  Die grote wonderen doet, Hij alleen, want Zijn goedertierenheid is 
voor eeuwig. 5 Die de hemel met inzicht maakte, want Zijn goedertierenheid is 
voor eeuwig. 6 Die de aarde boven het water uitspande, want Zijn goedertierenheid 
is voor eeuwig. 7 Die de grote lichten maakte, want Zijn goedertierenheid is voor 
eeuwig; 8 de zon tot heerschappij over de dag, want Zijn goedertierenheid is voor 
eeuwig; 9 de maan en sterren tot heerschappij over de nacht, want Zijn goedertie-
renheid is voor eeuwig.

Psalm 148 is een loflied voor de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. De 
dichter roept iedereen op om Hem te loven en te aanbidden.
Het is niet bekend wie deze Psalm gemaakt heeft, maar het zou zomaar David ge-
weest kunnen zijn. 

Psalm 148:1  Halleluja! Loof de HEERE vanuit de hemel, loof Hem in  de hoogste 
plaatsen. 2 Loof Hem, al Zijn engelen, loof Hem, al Zijn legermachten. 3 Loof Hem, 
zon en maan, loof Hem, alle lichtende sterren. 4 Loof Hem, allerhoogste hemel, en 
water dat boven de hemel is. 5 Laten zij de Naam van de HEERE loven, want toen 
Híj het gebood, werden zij geschapen. 6 Hij heeft ze vast doen staan, voor eeuwig 
en altijd, hun een orde gegeven, die geen van hen zal overtreden. 

GOD WEET ALS SCHEPPER ONS EERSTE BEGIN

GOD HEEFT OOK HET KLEINSTE BEGIN GEMAAKT
(Als een zaadcel samensmelt met een eicel is dat het eerste begin van een mens)

DIT KLEINSTE BEGIN VAN GOD MAG NIET 
DOOR ABORTUS VERNIETIGD WORDEN

Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw boek be-
schreven. Dat geldt voor ieder ongeboren kind dat door God is geweven in de moe-
derschoot en in Zijn Boek is opgetekend. Dit mag nooit worden vernietigd. Indien 
dit wél gebeurt, is dit regelrechte moord en een zonde, die grote gevolgen heeft.
Hoe lang nog kan de Heere straffeloos toezien dat wereldwijd miljoenen kinderen 
in de moederschoot gedood worden?

Psalm 139:13  Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moe-
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der geweven. 14 Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; won-
derlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. 15 Mijn beenderen waren voor 
U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de 
laagste plaatsen van de aarde. 16 Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, 
en zij alle werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen 
er nog niet één van hen bestond.

Psalm 148:7  Loof de HEERE vanaf de aarde, zeemonsters en alle diepe wateren, 8 
vuur en hagel, sneeuw en damp, stormwind, die Zijn woord doet, 9 bergen en alle 
heuvels, vruchtbomen en alle ceders, 10 wilde dieren en alle vee, kruipende dieren 
en gevleugelde vogels, 

Psalm 148:11  koningen van de aarde en alle volken, vorsten en alle rechters op 
aarde, 12 jongemannen en ook meisjes, ouderen en jongeren samen. 13 Laten zij de 
Naam van de HEERE loven, want  Zijn Naam alleen is hoogverheven, Zijn majesteit 
welft zich over aarde en hemel. 14 Hij heeft de hoorn van Zijn volk opgeheven, de 
roem van al Zijn gunstelingen, van de Israëlieten, het volk dat nabij Hem is. Halle-
luja!
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8. OVER DE SCHEPPING IN DE PROFETEN

DE PROFEET JESAJA 

DE HEERE ZAL OVERDAG EEN WOLK SCHEPPEN EN
DES NACHTS EEN VUURKOLOM SCHEPPEN, OP DE BERG SION

Over alles wat heerlijk is, zal een beschutting zijn.
Over elke plaats op de berg Sion.
Over de samenkomsten.
Hij zal overdag een wolk scheppen en rook.
‹s Nachts een schijnsel van vlammend vuur.

Jesaja 4:5  dan zal de HEERE over elke plaats op de berg Sion en over de samen-
komsten ervan overdag een wolk scheppen en rook, en ‹s nachts een schijnsel van 
vlammend vuur; ja, over alles wat heerlijk is, zal een beschutting zijn.

Deze tekst gaat over de situatie in het 1000 jarig Vrederijk. De Heere Jezus heeft 
toen Hij op aarde was vaak over dat Rijk gesproken. Voordat de Heere Jezus opvoer 
naar Zijn Vader, vroegen Zijn discipelen nog aan Hem wanneer dat Vrederijk zou 
komen. De Heere Jezus antwoordt dat zij dat tijdstip nog niet mogen weten. Hij 
zegt niet dat het Rijk niet komt. 

Heel veel reformatorische christenen denken dat het Vrederijk onder leiding van de 
Heere Jezus niet komt. Hun grote inspirator Calvijn vond dat ook, want hij dacht 
dat de discipelen op dat punt dwaalden. 
Maar vandaag las ik in de column van ds. J.M.J. Kievit in het RD (16-5-2021) dat hij 
het niet met Calvijn eens is! Waarvan acte! 
Eindelijk iemand die Gods Woord stelt boven de traditie, boven inzichten van men-
sen. Mogen nog velen zijn voorbeeld volgen.
Echter, de volgende dag werd hij al door een collega afgebrand. Ja, zo gaat dat. 
Satan slaapt niet. 
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EEN MENS KAN HET INZICHT VAN GOD NIET 
DOORGRONDEN

GOD ROEPT DE STERREN BIJ NAAM

De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde,
wordt niet moe en niet afgemat.
Hij roept de hemellichamen, de sterren, bij naam.
Door Zijn grote vermogen en Zijn sterke kracht.
Er ontbreekt er niet een.

Jesaja 40:22  Hij troont boven het rond der aarde, en haar bewoners zijn als 
sprinkhanen; Hij breidt de hemel uit als een doek en spant hem uit als een tent 
waarin men woont. 

Jesaja 40:26  Sla uw ogen op naar omhoog, en zie Wie deze dingen gescha-
pen heeft; Hij is het Die hun leger voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij name 
roept door Zijn grote vermogen en Zijn sterke kracht; door Zijn grote vermogen 
en Zijn sterke kracht; 27 Waarom zegt u dan, Jakob, en spreekt u, Israël: Mijn weg 
is voor de HEERE verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? 28 Weet u 
het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van 
de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van 
Zijn inzicht.

DE HEILIGE VAN ISRAËL SCHEPT IN DE WOESTIJN 
WATERBRONNEN

Ik zal de woestijn maken tot een waterpoel.
Het dorre land tot waterbronnen. Dit gaat gebeuren in het Vrederijk. 
Ik zal in de woestijn de ceder zetten, de acacia, de mirt en de olijfboom. Ik zal in de 
wildernis de cipres plaatsen, samen met de plataan en de dennenboom, opdat men 
ziet en erkent dat de Heilige van Israël het geschapen heeft.

Jesaja 41:18  Ik zal op kale hoogten rivieren doen ontspringen, midden in valleien 
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bronnen. Ik zal de woestijn maken tot een waterpoel, het dorre land tot water-
bronnen. 19 Ik zal in de woestijn de ceder zetten, de acacia, de mirt en de olie-
houdende boom. Ik zal in de wildernis de cipres plaatsen, samen met plataan en 
dennenboom, 20 opdat men ziet en erkent, bedenkt en tevens inziet dat de hand 
van de HEERE dit gedaan heeft, en de Heilige van Israël het geschapen heeft.

DE HEERE GEEFT DE ADEM AAN DE MENSEN

De HEERE, Die de hemel heeft geschapen en uitgespannen,
Die de aarde heeft uitgespreid en wat daarop uitspruit,
Die de adem geeft aan de mensen, en de geest aan hen.

Jesaja 42:5  Zo zegt God, de HEERE, Die de hemel heeft geschapen en hem heeft 
uitgespannen, Die de aarde heeft uitgespreid en wat daarop uitspruit, Die de adem 
geeft aan het volk dat daarop is, en de geest aan hen die daarop wandelen. 

DE HEERE ZEGT TEGEN ISRAEL: IK BEN UW SCHEPPER

De HEERE zegt tegen Israël: Ik ben uw Schepper, Ik heb u verlost.
Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.

Jesaja 43:1  Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: 
Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent 
van Mij.

BENT U AL GESCHAPEN TOT GODS EER?

Ieder die genoemd is naar Mijn Naam,
die heb Ik tot Mijn eer geschapen.
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Jesaja 43:7  Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik tot Mijn eer gescha-
pen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt.

Wie zijn genoemd naar Gods Naam? Dat zijn de kinderen van God. Vanaf de ge-
boorte is een mens een kind van satan, maar de Vader heeft ons getrokken uit de 
macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. 
Door geloof, bekering en een nieuwe geboorte wordt een mens een kind van God. 
Kan ieder mens dat worden? Ja, in principe kan dat, want God wil dat alle mensen 
zalig worden. 

We zien echter dat dit in de praktijk van het leven niet gebeurt. 
In de tekst staat dat God dit geformeerd, geschapen heeft. God is bij machte een 
nieuw hart te scheppen. Niet bij ieder mens? 
Jawel, maar ieder mens wil niet. God heeft van ons geen robots gemaakt. Hij wil 
dat we Hem vrijwillig liefhebben, volgen en dienen. God schept een nieuw hart bij 
de mens die daar naar verlangt, die door God gewillig gemaakt is. 
God Zelf roept ons daar ook toe op. 

Spreuken 23:26  Mijn zoon, geef Mij je hart, en laten je ogen behagen scheppen 
in Mijn wegen. 

Door het geloof in de Heere Jezus en de werking van de Heilige Geest kunnen 
wij een nieuwe schepping worden, een nieuw hart ontvangen. Een hart van steen 
wordt veranderd in een hart van vlees, zegt het Woord. (Ezechiël 36:26; 2 Korinthe 
5:17)
Waarom willen de mensen geen nieuw hart? Zij verlangen daar niet naar, omdat 
ze niet aan Gods voorwaarden willen voldoen. Zij willen zichzelf handhaven, hun 
eigen ego volgen en zich niet overgeven aan God. 
Zijn die voorwaarden dan zo zwaar en moeilijk? Wat zijn die voorwaarden? 

1. Bekering - Zonde belijden en laten. 

2. Geloven in de Heere Jezus, Die zondaren verzoent met God.

3. Met Jezus sterven aan je oude ego-natuur en opstaan in een nieuw leven met de 
Heere Jezus. Niet meer je eigen zin doen. Maar altijd vragen net als Paulus: Wat wilt 
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U Heere dat ik doen zal? 

Kan de Heere ook onwillige mensen gewillig maken? Ja, dat kan, anders zou er nie-
mand zalig worden. Dat gebeurde in de Bijbel bijvoorbeeld bij Saulus van Tarsen. 
Dat gebeurde ook bij de drieduizend Joden op het Pinksterfeest te Jeruzalem. 
De Heere Jezus wilde de inwoners van Jeruzalem graag verzamelen onder Zijn 
vleugels, maar zij wilden niet. Van nature is de mens een vijand van God. Van na-
ture wil een mens niet zalig gemaakt worden. Maar de Heere bewerkt het willen en 
het werken en ook het verlangen in hem om Hem te leren kennen. 

UITVERKOREN: Bijbelstudie van Ger de Koning (Oude Sporen):

Efeziërs 1:4  Omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitver-
koren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. 

“Nadat Paulus in vers 3 in algemene bewoordingen over de zegen heeft gesproken, 
begint hij in vers 4 met het uitpakken ervan. Dit vers noemt eerst de eeuwigheid die 
achter ons ligt (vóór de grondlegging van de wereld) en eindigt in de eeuwigheid 
die vóór ons ligt, als we bij God zijn. 

Maar ook in het heden geldt dit vers al. Als er staat‚ opdat wij heilig en onberispelijk 
zouden zijn vóór Hem in de liefde, wil dat zeggen dat God ons nu ook al zo ziet. 
Zo kijkt Hij naar ons. Zo heeft God het gewild, zo is Zijn raadsbesluit en zo is het 
gebeurd en dank Hem ervoor dat Hij het heeft gedaan.

Maar welke aanleiding had God om zo te beslissen en zo te handelen? Die vond 
Hij niet bij ons. Hoofdstuk 2:1 zegt, dat wij dood waren in onze overtredingen en 
zonden. En met iemand die dood is, is niets te beginnen. De aanleiding vond Hij 
dan ook niet in iets van de mens, van jou of mij, maar in Zichzelf en in Zijn Zoon. 
God heeft ons namelijk uitverkoren ‚in Hem, dat is in Christus. Christus is in de 
eeuwigheid altijd de vreugde van God geweest. Nu heeft het God behaagd om 
in de volmaakte gemeenschap die er altijd tussen Hem en Zijn Zoon is geweest, 
anderen te betrekken. 

Zijn voornemen is altijd geweest dat Hij ook van anderen zou kunnen genieten, 
zoals van Zijn Zoon. Dat kon niet buiten de Zoon om. Daarom moest het ín de 
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Zoon zijn. Zoals iedere mens van nature ‘in Adam’ is – dat is: in deze eerste mens 
gezien wordt, als onlosmakelijk met hem verbonden – zo heeft God bepaald dat 
iedere gelovige onlosmakelijk verbonden is met Zijn Zoon. 

Hij heeft dat bepaald in de eeuwigheid, voordat hemel en aarde waren gescha-
pen. Er was toen niets anders dan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en de 
volmaakte liefde tussen Hen. De Heer Jezus verwijst daarnaar en vraagt op grond 
daarvan: ‚Vader, die U Mij hebt gegeven – Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, 
opdat zij Mijn heerlijkheid aanschouwen die U Mij hebt gegeven, omdat U Mij hebt 
liefgehad vóór de grondlegging van de wereld. (Johannes 17:24) 

Vóór de grondlegging van de wereld heeft God mensen gekozen uit de mensen die 
op aarde zouden leven om hen bij Zich te hebben. De reden voor dit handelen van 
God is Zijn liefde voor Zijn Zoon. Je zag dat ook al aan het ‘in Hem’ aan het begin 
van dit vers. Als je over de uitverkiezing gaat nadenken, kunnen er veel vragen in 
je opkomen. Je kunt je afvragen: Waarom ik wel en zoveel anderen niet? Zijn al die 
anderen dan uitgekozen om verloren te gaan? 

Een paar opmerkingen kunnen je misschien helpen. Een eerste opmerking is dat 
niemand uitgekozen wordt om verloren te gaan. Ieder mens ís verloren en ligt 
onder het oordeel vanwege zijn eigen zonden: ‘Want allen hebben gezondigd en 
komen te kort aan de heerlijkheid van God.’ (Romeinen 3:23) 

Als God ondanks dit algemene oordeel mensen aan dat oordeel onttrekt, is dat 
niet onrechtvaardig van God, maar Zijn soevereine ontferming. Ten tweede moet 
je eens naar Israël kijken. Dat volk was door God uit alle volken uitverkoren om 
Zijn volk te zijn. Hij had dat gedaan, puur op grond van Zijn eigen liefde voor hen. 
(Deuteronomium 7:7-8) Betekende dit, dat Hij niets meer met die andere volken te 
maken wilde hebben? 

Nee, Hij wilde juist dat Israël voor die andere volken een getuigenis zou zijn. 
Daardoor konden zij ook tot de kennis van de ene, ware God komen. Kijk maar 
in het boek Jona. Uitverkiezing is dus iets wat volledig van God uitgaat, los van de 
toestand waarin de mens zich bevindt. Je moet bij God horen om daar inzicht in 
te krijgen. 
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Daarom is het een waarheid die alleen door gelovigen kan worden begrepen. 
Tot de ongelovige moet gezegd worden dat hij zich moet bekeren, omdat hij anders 
verloren gaat. Om dit te illustreren het volgende voorbeeld. Boven een deur hangt 
een bordje waarop staat dat iedereen wordt uitgenodigd binnen te komen om een 
groot cadeau in ontvangst te nemen. Velen lopen voorbij. Enkelen gaan naar bin-
nen. Wie naar binnen is gegaan, ziet, als hij zich omdraait, aan de binnenkant 
boven de deur een bordje hangen waarop staat: ‘Jij bent uitverkoren.’ Dit maakt 
duidelijk dat de waarheid van de ‘uitverkiezing’ alleen is voor hen die ‘binnen’ zijn. 
Terug nu naar het ‘vóór de grondlegging van de wereld’. 

Dat er nog niets van de schepping te zien was, was en is voor God geen probleem. 
Hij staat boven de tijd. Voor Hem is het altijd tegenwoordige tijd. Hij weet precies 
wat er over een uur of over een eeuw zal gebeuren. Als Hij in de toekomst kijkt, is 
de toekomst voor Hem heden. Dat is eenvoudig één van Zijn verhevenheden waar-
door Hij God is. Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat Ik God 
ben en niemand anders.[Ik ben] God, en er is er geen als Ik, Die vanaf het begin 
verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher [de dingen] die nog niet plaatsge-
vonden hebben. (Jesaja 46:9-10) 

Voor jou en mij is dat niet te vatten. Maar we kunnen het wel geloven en bewonde-
ren. Het is al indrukwekkend oog te krijgen voor de majesteit van God. Het wordt 
nog indrukwekkender als je gaat ontdekken dat God in Zijn soevereiniteit ook nog 
eens aan jou en mij persoonlijk heeft gedacht om ons voor Zichzelf te bezitten. Dit 
is niet uit te leggen. Je kunt alleen maar op je knieën gaan en Hem ervoor aanbid-
den? Hoe zou je immers kunnen uitleggen dat Hij jou heeft uitverkoren uit al die 
miljarden mensen tot zo’n verheven positie‚ vóór Hem’?

Dit maakt volkomen duidelijk dat deze zegen zijn oorsprong alleen vindt in het hart 
van God Zelf. Dat de zegen van de uitverkiezing vastgesteld werd vóór de grond-
legging van de wereld, wil zeggen dat de zonde die in de wereld gekomen is, hierop 
geen enkele invloed kan hebben. God is niet verrast door het feit dat mensen die hij 
had uitverkoren, zondaren zouden worden. Dit probleem wordt hier niet genoemd. 
In hoofdstuk 2 zal Paulus er wel op ingaan. Toch wordt de zonde hier wel veronder-
steld. Dat zien we als we op ons laten inwerken dat God ons‚ heilig en onberispelijk 
voor Zich wilde hebben. 
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Wie in Gods tegenwoordigheid komt, moet helemaal beantwoorden aan Wie Hij is 
in Zijn heiligheid, dus zonder enige smet van de zonde. Daarom heeft Hij bepaald 
dat allen die Hij deze plaats zou geven ‘heilig en onberispelijk’ zouden zijn. ‘Heilig’ 
wil zeggen ‘apart gezet met het doel voor God te zijn’. ‘Onberispelijk’ wil zeggen 
dat er geen enkele smet van de zonde aanwezig is, volkomen geschikt om in de 
tegenwoordigheid van God te zijn, Die de zonde niet kan zien of dulden. Hiermee 
is voldaan aan de eis van Gods heiligheid en gerechtigheid. Op welke wijze dat is 
gebeurd, zullen we in vers 7 zien. 

Je zou kunnen zeggen dat met dit onderdeel van Gods voornemen is voldaan aan 
de boodschap die wij van [de apostelen] van Hem gehoord hebben en u verkon-
digen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. (1 Johannes 
1:5) Hiermee kan God echter niet tevreden zijn. Hij wil niet alleen niets op ons aan 
te merken hebben, Hij wil ook dat wij ons thuis voelen in Zijn liefde. Hij heeft ons 
binnengebracht in een sfeer die pure, zuivere, dat is Goddelijke, liefde ademt. God 
is pas tevreden als ook duidelijk tot uiting komt dat Zijn voornemen volkomen 
overeenstemt met Zijn natuur van liefde. Wie in Gods tegenwoordigheid is, ziet 
heiligheid en liefde, waar hij ook kijkt. Lees nog eens: 

Efeziërs 1:4  omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitver-
koren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. 5 Hij 
heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus 
Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil.

Efeziërs 1:5 gaat nog een stapje verder. Daarin gaat het over de verhouding waarin 
wij nu tot God staan. Dat is die van het zoonschap. Ook hiertoe heeft de Vader ‚te-
voren bestemd, ook van vóór de grondlegging der wereld. Je kunt dus spreken van 
een ‘voorbestemming’. Terwijl ‘tevoren’ terugziet, laat ‚bestemd ons vooruitkijken. 
Daar zien we het doel van Gods plan: Hij wilde ons als zonen voor Zichzelf hebben. 

Efeziërs 1:5  Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te 
worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn 
wil.

Het woord‚ zoonschap komt ook voor in Romeinen 8:15,23; 9:4 en Galaten 4:5 en 
betekent ‘het stellen als zoon’. God heeft jou als zoon voor Zich gesteld. In die 
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verhouding sta je nu voor God. Onbegrijpelijk, maar waar! God heeft veel engelen 
in Zijn omgeving en zij dienen Hem, maar in hen kan God de Vader nooit die 
vreugde vinden die Hij in de Zoon vond en vindt. Die vreugde vindt Hij alleen in 
de Zoon én in hen die met de Zoon verbonden zijn en in dezelfde relatie tot Hem 
staan als de Zoon. Let erop dat er dit keer niet staat ‘in Jezus Christus’, maar‚ door 
Jezus Christus. 

Als het gaat om de verhouding waarin wij als zonen voor God staan, zijn we niet 
gelijk aan de Zoon. Altijd zal er onderscheid blijven tussen Hem, Die de eeuwige 
Zoon was en is, en ons die tot zonen gemaakt zijn, omdat wij dat niet waren. Dit 
onderscheid zie je ook in Johannes 20:17, waar de Heere Jezus zegt: ‘Ik vaar op naar 
mijn Vader en uw Vader en naar Mijn God en uw God’ en niet: ‘Ik vaar op naar onze 
Vader en naar onze God’. Door ons als zonen te ‘adopteren’ doet God veel meer dan 
tegemoet komen aan de nood waarin we waren vanwege onze zonden. 

Voor dat laatste was vergeving voldoende geweest. Maar je weet het: het gaat hier 
om de verlangens van Gods eigen hart en niet om onze nood. Om dat verlangen 
te vervullen, heeft Hij zonen ‘geadopteerd’. Hij heeft mensen die nergens recht op 
hadden, opgenomen in Zijn familie en als zonen voor Zich gesteld. Behalve zoon 
ben je ook nog kind van God. Kindschap en zoonschap zijn verschillende aandui-
dingen die beide een bepaalde verhouding tot God aangeven. Voor ‘zoon’ hoef je 
niet volwassen te zijn; je bent vanaf je bekering zowel kind als zoon. 

Kind van God geeft aan dat je uit God geboren bent en Zijn natuur gekregen hebt. 
In zoonschap zien we het verlangen van God om gemeenschap met Zijn kinderen 
te hebben. Van je kinderen kun je genieten, maar met je zoon bespreek je ook za-
ken. In de zakenwereld zie je wel eens een naam als ‘Jansen en Zonen’, maar niet 
‘Jansen en Kinderen’. Bij zoonschap gaat het om het delen van dezelfde interesses. 
Dat is waaraan God heeft gedacht toen Hij ons aannam als zonen. 

Toen Hij dat deed, handelde Hij‚ naar het welbehagen van Zijn wil. Weer zo’n mooie 
uitdrukking die aangeeft hoe God tot dit handelen is gekomen. Als Hij het alleen 
had gedaan omdat Hij het wilde, had dat de nadruk gelegd op Zijn soevereiniteit, 
maar dan was Zijn innerlijk motief verborgen gebleven. Daarom wordt aan Zijn 
wil het ‘welbehagen’ verbonden. Het laat de vreugde zien waarmee God Zijn wil 
uitvoerde. 
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Een prachtig voorbeeld van dit woord vind je in de Evangeliën. Daar hoor je een 
en andermaal: ‘Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen heb gevonden.’(-
Mattheüs 3:17; 17:5) In deze uitspraak hoor je hoe verheugd de Vader is over Hem. 
Die vreugde was er bij de Vader omdat de Heere Jezus, als enige Mens op aarde, 
volmaakt deed wat Hij wilde. De Heere Jezus zegt daarover: ‘Mijn voedsel is, dat Ik 
de wil doe van Hem die Mij heeft gezonden en Zijn werk volbreng.’ (Johannes 4:34) 
Het motief van het handelen van de Vader lag dus in het welbehagen dat Hij in de 
Heere Jezus had.” (Ger de Koning, Oude Sporen)

ALS JE DOET WAT GOD JE OPDRAAGT, GEEFT HIJ JE DE 
KRACHT OM DAT TE VOLBRENGEN. 

Jesaja 43:7  Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik tot Mijn eer gescha-
pen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt.

Filippenzen 2:12  Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, 
niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk 
aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, 13 want het is God, Die in u werkt zowel 
het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.

Deze tekst staat in het kader van de heiligmaking. Paulus schrijft dit aan de 
Gemeente, aan de gelovigen in Filippi. Deze waren al wedergeboren, maar moes-
ten nog groeien in de genade en kennis van de Heere Jezus. Dat kan strijd geven. 
Satan zit ook niet stil. Maar ze hebben een geweldig hulpmiddel gekregen om 
staande te blijven. Dat hulpmiddel is de Heilige Geest. Hij werkt in hen, Hij doet 
hen volharden, Hij motiveert hen om vol te houden. 
In Efeze 6 reikt de Heere ons ook nog de gehele geestelijke wapenrusting aan om 
stand te kunnen houden. 
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DE HEERE IS DE SCHEPPER VAN ISRAËL

Ik ben de HEERE, uw Heilige, 
de Schepper van Israël, uw Koning.
De HEERE maakte een weg in de zee.
Die de vijanden deed omkomen in de zee.

Jesaja 43:15  Ik ben de HEERE, uw Heilige, de Schepper van Israël, uw Koning. 16 
Zo zegt de HEERE, Die een weg maakte in de zee en een pad in machtige wateren, 
17 Die strijdwagens en paarden deed uitrukken, leger en macht, zij liggen tezamen 
neer, zij zullen niet meer opstaan, 

DE HEERE SCHEPT IETS NIEUWS

Ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis.
Ik zal water geven in de woestijn om Mijn volk, Mijn uitverkorene, te drinken te 
geven. Dit volk zal Mijn lof vertellen.
Dit gaat straks gebeuren in het Vrederijk.

Jesaja 43:19  Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet we-
ten? Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. 20 De 
dieren van het veld zullen Mij eren –jakhalzen en struisvogels – want Ik zal water 
geven in de woestijn, in de wildernis rivieren, om Mijn volk, Mijn uitverkorene, te 
drinken te geven. 21 Dit volk heb Ik Mij geformeerd. Zij zullen Mijn lof vertellen.
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GOD IS DE HEERE, BUITEN HEM IS ER GEEN GOD

GOD SCHEPT HET LICHT EN DE DUISTERNIS

Ik ben de HEERE, buiten Mij is er geen God.
Ik formeer het licht en schep de duisternis,
Ik maak de vrede en schep het onheil;
Laten de wolken allerlei heil, vrucht voortbrengen.
Laat de aarde tegelijk gerechtigheid doen opkomen.
Ík, de HEERE, heb het geschapen.

Dit gaat gebeuren in Zijn Vrederijk. Maar voor de alwetende God is het zó, alsof 
het al gebeurd is. Voor de Heere bestaat het begrip tijd niet zoals Hij ons daar in 
heeft geplaatst. Voor de Heere zijn 1000 jaren als één dag en één dag als 1000 jaar.

Jesaja 45:5  Ik ben de HEERE, en niemand anders, buiten Mij is er geen God. Ik 
zal u omgorden, hoewel u Mij niet kende, 6 opdat men zal weten, vanwaar de zon 
opkomt tot waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niets is. Ik ben de HEERE, en 
niemand anders. 7 Ik formeer het licht en schep de duisternis, Ik maak de vrede 
en schep het onheil; Ik, de HEERE, doe al deze dingen. 8 Druip, hemel van boven, 
en laten de wolken gerechtigheid uitgieten, laat de aarde zich openen. Laten de 
wolken heil voortbrengen, en laat de aarde tegelijk gerechtigheid doen opkomen. 
Ík, de HEERE, heb het geschapen. 

GOD HEEFT DE AARDE EN DE MENS GESCHAPEN

Ik heb de aarde gemaakt.
Ik heb de mens daarop geschapen.
Mijn handen hebben de hemel uitgespannen
Aan heel zijn sterrenleger geef Ik Mijn bevelen.

Jesaja 45:12  Ik heb de aarde gemaakt en Ik heb de mens daarop geschapen. Ik 
ben het, Mijn handen hebben de hemel uitgespannen en aan heel zijn sterrenleger 
geef Ik Mijn bevelen.
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GOD HEEFT HEMEL EN AARDE GESCHAPEN

Hij heeft de aarde niet geschapen opdat zij woest zou zijn,
Hij heeft haar gemaakt opdat men erop zou wonen:

Jesaja 45:18  Want zo zegt de HEERE, Die de hemel geschapen heeft, die God Die 
de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest, Hij heeft 
haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn, maar Hij heeft haar geformeerd opdat 
men erop zou wonen:

GOD HEEFT NIEUWE DINGEN GESCHAPEN

Van nu af aan doe Ik u nieuwe dingen horen, verborgen dingen, die u niet geweten 
hebt.
Welke nieuwe dingen zou de HEERE bedoelen? Ik denk dat de HEERE bedoelt dat 
de Messias komt. Hij zal lijden en sterven voor de zonden van de mensheid. (Jesaja 
53) Dat er een nieuw verbond komt. (Jeremia 31) En dat er een Gemeente komt be-
staande uit Joden en niet-Joden, gekocht door het bloed van de Messias.

Efeze 2:15  Door voor ons te sterven, heeft Christus de wet, die de oorzaak van de 
scheiding was, buiten werking gesteld. Hij bracht de twee tegenstanders bij elkaar 
door hen tot een deel van Zichzelf te maken. Hij smeedde de twee, Jood en niet-
-Jood, samen tot één persoon en toen was er vrede. 16 Nu wij tot hetzelfde lichaam 
behoren, is de vijandschap verdwenen, want wij zijn allebei met God verzoend. 
Door het kruis is er een einde aan de tegenstelling gekomen.

Jesaja 48:6  U hebt het gehoord, aanschouw dit alles, en u, zou u het dan niet ver-
kondigen? Van nu af aan doe Ik u nieuwe dingen horen, verborgen dingen, die u 
niet geweten hebt. 7 Nu zijn ze geschapen en niet van oudsher; vóór deze dag hebt 
u er ook niet van gehoord, anders zou u zeggen: Zie, ik heb ze geweten.
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GOD DE ZOON IS DE HEILIGE VAN ISRAËL

HIJ ZAL DE GOD VAN DE AARDE GENOEMD WORDEN

HEERE van de legermachten is Zijn Naam,
Uw Verlosser is de Heilige van Israël.
De God van heel de aarde zal Hij genoemd worden.

Jesaja 54:5  Want uw Maker is uw Man, HEERE van de legermachten is Zijn Naam, 
en uw Verlosser is de Heilige van Israël, de God van heel de aarde zal Hij genoemd 
worden.

ISRAËL IS HET ERFELIJK BEZIT VAN DE DIENAREN VAN 
DE HEERE

Ík heb de smid geschapen, die wapens maakt.
Ík heb de verwoester geschapen om te gronde te richten.
Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten.
Elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. 
Hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE. 

De HEERE heeft het Joodse volk dan rechtvaardig gemaakt. Want op de dag dat de 
Heere Jezus terugkomt zullen ze allemaal bekeerd worden. Een heerlijke belofte. En 
zij erven het land van de HEERE. 

Jesaja 54:16  Zie, Ík heb de smid geschapen, die het kolenvuur aanblaast en wa-
pentuig vervaardigt, geschikt voor zijn doel; en Ík heb de verwoester geschapen 
om te gronde te richten. 17 Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets 
uitrichten, en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. 
Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE, en hun gerechtigheid is uit 
Mij, spreekt de HEERE.
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DE HEERE DOET WOORDEN SPREKEN VAN VREDE

DE HEERE ZAL DE ZONDAAR GENEZEN

Ik schep de vrucht van de lippen, vrede,
vrede voor wie ver weg is en voor wie dichtbij is, zegt de HEERE.
Ik zal hem genezen. Voor iedere zondaar is er genezing, is er vrede. De Heere houdt 
niet op te nodigen om tot Hem te komen. Tot op de laatste bladzijde van de Bijbel.

Jesaja 57:19 Ik schep de vrucht van de lippen, vrede, vrede voor wie ver weg is en 
voor wie dichtbij is, zegt de HEERE, en Ik zal hem genezen.

GOD ZAL EEN NIEUWE HEMEL EN EEN NIEUWE 
AARDE SCHEPPEN

Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden.
Wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep.
Zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap.
Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem,
Ik zal vrolijk zijn over Mijn volk.

Geen stem van gehuil zal er meer gehoord worden op de nieuwe aarde. De HEERE 
roept Zijn kinderen op om vrolijk te zijn, zich te verheugen. Er zal geen verdriet 
meer zijn. Aan de vorige dingen, smart, zonden, teleurstellingen zal niet meer ge-
dacht worden. 

Jesaja 65:17  Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de 
vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het 
hart. 18 Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, 
Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. 19 En Ik zal Mij verheugen 
over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer 
gehoord worden, of een stem van geschreeuw.
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GOD MAAKT EEN VREDERIJK

Daar zal geen zuigeling meer zijn, die maar enkele dagen leeft,
of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken.
Een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden.

In het Vrederijk van Koning Jezus leven de mensen op een vernieuwde aarde. Maar 
nog geen nieuwe aarde. Die komt nog. Er zullen heel veel dingen anders verlo-
pen dan wij nu gewend zijn. Zuigelingen zullen niet meer jong sterven en oude 
mensen zullen echt oud worden. Maar wat niet verandert is, dat zondaren door de 
Heere vervloekt worden. De Heere kan ze niet dulden in Zijn Vrederijk. 

Jesaja 65:20  Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of 
een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als 
een honderdjarige, maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden.

HET LEVEN OP EEN VERNIEUWDE AARDE

Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden.
Een leeuw zal stro eten als een rund.
Een slang – zijn voedsel zal stof zijn.
Zij zullen geen kwaad doen.
Geen verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, zegt de HEERE.

Jesaja 65:25  Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal 
stro eten als een rund, een slang – zijn voedsel zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad 
doen en geen verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, zegt de HEERE.
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DE PROFEET JEREMIA SPREEKT

Laten wij toch de HEERE, onze God, vrezen! 

Zou u voor Mij niet bevreesd zijn, spreekt de HEERE, of zou u voor Mijn aangezicht 
niet beven? Ik, Die het zand gemaakt heb tot een grens voor de zee, een eeuwige 
verordening, die zij niet zal overschrijden.

Laten wij toch de HEERE, onze God, vrezen, 
Die de regen geeft, zowel vroege regen als late regen, op zijn tijd. 
Die de vastgestelde weken van de oogst voor ons bewaakt.

Jeremia 5:21  Hoor toch dit, dwaas volk, zonder verstand, zij hebben ogen, maar 
zij zien niet, zij hebben oren, maar zij horen niet. 22 Zou u voor Mij niet bevreesd 
zijn, spreekt de HEERE, of zou u voor Mijn aangezicht niet beven? Ik, Die het zand 
gemaakt heb tot een grens voor de zee, een eeuwige verordening, die zij niet zal over-
schrijden. Al kolken haar golven, zij zullen niets kunnen uitrichten, al bruisen zij, zij 
zullen hem niet overschrijden. 23 Maar dit volk heeft een opstandig, ongehoorzaam 
hart, zij zijn afgeweken, zij gingen hun eigen weg. 24 Ze zeggen niet in hun hart: Laten 
wij toch de HEERE, onze God, vrezen, Die de regen geeft, zowel vroege regen als late 
regen, op zijn tijd, Die de vastgestelde weken van de oogst voor ons bewaakt.

DE HEERE HEEFT IETS NIEUWS GESCHAPEN

De HEERE heeft iets nieuws geschapen op de aarde:
Een vrouw zal een man omvatten.

Deze profetie wijst heen naar de geboorte van de Heere Jezus. De baarmoeder van 
de vrouw, van de maagd Maria, zal de Man omvatten, de Messias van Israël, als 
embryo. 

Jeremia 31:22  Hoelang blijft u draaien, afvallige dochter? Voorzeker, de HEE-
RE heeft iets nieuws geschapen op de aarde: een vrouw zal een man omvatten.
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DE HEERE MAAKT EEN NIEUW VERBOND MET ISRAËL

Gods wet in hun hart.
Klein en groot zullen de HEERE kennen.
De HEERE zal hun zonden vergeven.
De HEERE zal niet meer aan hun zonden denken. 

Jeremia 31:31  Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Isra-
el en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, 32 niet zoals het verbond 
dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen 
uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík 
hen getrouwd had, spreekt de HEERE. 33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die 
dagen met het huis van`` Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in 
hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en 
zíj zullen Mij tot een volk zijn. 34 Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en 
eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen 
Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want 
Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.

ZO ZEGT DE HEERE:
Die de zon tot een licht geeft overdag en de vaste orde van maan en sterren tot een 
licht in de nacht. Die de  zee opzweept, zodat haar golven bruisen.

Als deze vaste orde van de schepping er niet meer is, dan alleen zal het nageslacht 
van Israël ophouden Mijn volk te zijn.
We weten inmiddels dat er een nieuwe aarde zal komen, waarop ook een plaats zal 
zijn voor het nageslacht van Israël.

Jeremia 31:35  Zo zegt de HEERE, Die de  zon tot een licht geeft overdag en de vaste 
orde van maan en sterren tot een licht in de nacht, Die de  zee opzweept, zodat 
haar golven bruisen, HEERE van de legermachten is Zijn Naam. 36 Als deze veror-
deningen ooit zouden wijken van voor Mijn aangezicht, spreekt de HEERE, dan zou 
ook het nageslacht van Israël ophouden een volk voor Mijn aangezicht te zijn, alle 
dagen! 37 Zo zegt de HEERE: Als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen 
worden en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen 
worden, dan zou ook Ik heel het nageslacht van Israël verwerpen, om alles wat zij 
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gedaan hebben, spreekt de HEERE.

GOD IS DE SCHEPPER VAN ALLES

 y Hij maakte de aarde door Zijn kracht.
 y Grondvestte de wereld door Zijn wijsheid.
 y Spande de hemel uit door Zijn inzicht.
 y Hij doet dampen opstijgen van het einde van de aarde.
 y Hij heeft bliksemflitsen bij de regen gemaakt.
 y De wind brengt Hij uit Zijn schatkamers tevoorschijn.
 y Ieder mens is dom geworden, zonder kennis.
 y Hij is de Formeerder van alles, en Israël is het volk dat Zijn eigendom is.
 y HEERE van de legermachten is Zijn Naam.

Jeremia 51:15  Hij maakte de aarde door Zijn kracht, grondvestte de wereld door 
Zijn wijsheid en spande de hemel uit door Zijn inzicht. 16 Als Hij Zijn stem laat 
klinken, is er gedruis van wateren aan de hemel. Hij doet dampen opstijgen van het 
einde van de aarde. Hij heeft bliksemflitsen bij de regen gemaakt. De wind brengt 
Hij uit Zijn schatkamers tevoorschijn. 17 Ieder mens is dom geworden, zonder ken-
nis, elke edelsmid is beschaamd over zijn beeld. Zijn gegoten beeld is immers be-
drog: er zit in hen geen adem. 18 Nietig zijn zij, bespottelijk werk, ten tijde van hun 
vergelding zullen zij vergaan. 19 Maar het Deel van Jakob is niet als zij, want Hij is 
de Formeerder van alles, en Israël is de stam die Zijn eigendom is, HEERE van de 
legermachten is Zijn Naam.

DE PROFEET EZECHIËL SPREEKT

GOD ZAL EEN NIEUW HART IN HET JOODSE VOLK 
SCHEPPEN

Ze worden van dood levend gemaakt.
Ze worden weer volk van God.

Ezechiël 11:19  Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste 
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geven. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees 
geven, 20 zodat zij in Mijn verordeningen gaan en Mijn bepalingen in acht nemen 
en die houden. Dan zullen zij Mij een volk zijn, en zal Ík hun een God zijn.

BEGIN EN EINDE VAN SATAN, EEN GESCHAPEN ENGEL

U was een toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en  volmaakt van schoonheid.
U was in Eden, de hof van God.
U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt.
Daarvoor heb Ik u aangesteld.
Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd.
Totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd.
Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld, en ging u 
zondigen.

Daarom verbande (ontheiligde) Ik u van de berg van God.
Deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van de vurige stenen.
Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig,
 richtte uw wijsheid u te gronde vanwege uw luister.
Ik wierp u ter aarde.

Ik stelde u voor koningen, opdat zij op u neer zouden zien.
Vanwege de overvloed van uw ongerechtigheden door uw oneerlijke handel ont-
heiligde u uw heiligdommen.
Daarom deed Ik een vuur uit uw midden oplaaien, en dat verteerde u.
Ik maakte u tot een hoop as op de grond voor de ogen van allen die naar u keken.
U bent een voorwerp van verschrikking geworden en u zult niet meer bestaan tot 
in eeuwigheid.

Ezechiël 28:12  Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus, en 
zeg tegen hem: Zo zegt de Heere HEERE: U, toonbeeld van volkomenheid, vol 
wijsheid en  volmaakt van schoonheid, 13 u was in Eden, de hof van God. Allerlei 
edelgesteente was uw sieraad uw bedekking: robijn, topaas en diamant, turkoois, 
onyx en jaspis, saffier, smaragd, beril en goud. Het werk van uw tamboerijnen en 
uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. 14 U was 
een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. 

Binnenwerk God laat Zich kennen.indd   73Binnenwerk God laat Zich kennen.indd   73 27-8-2021   09:12:2327-8-2021   09:12:23



74

U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. 15 Volmaakt 
was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid 
in u gevonden werd. 

Ezechiël 28:16  Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met 
geweld, en ging u zondigen. Daarom verbande (ontheiligde) Ik u van de berg van 
God, en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van de vurige 
stenen. 17 Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig, u richtte uw wijs-
heid te gronde vanwege uw luister. Ik wierp u ter aarde, Ik stelde u voor koningen, 
opdat zij op u neer zouden zien. 18 Vanwege de overvloed van uw ongerechtighe-
den door uw oneerlijke handel ontheiligde u uw heiligdommen. Daarom deed Ik 
een vuur uit uw midden oplaaien, en dat verteerde u. Ik maakte u tot een hoop as 
op de grond voor de ogen van allen die naar u keken. 19 Allen onder de volken die 
u kennen, zijn ontzet over u. U bent een voorwerp van verschrikking geworden en 
u zult niet meer bestaan tot in eeuwigheid.

DE HEERE ZAL ISRAËL WEER LEVEND MAKEN 

Ik zal Mijn Geest in u geven.
U zult tot leven komen.
Ik zal u in uw land terug zetten.

Ezechiël 37:5  Zo zegt de Heere HEERE tegen deze beenderen: Zie, Ik ga geest in 
u brengen en u zult tot leven komen. 6 Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen 
komen, een huid over u heen trekken, en geest in u geven, zodat u tot leven komt. 
Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.

Ezechiël 37:11  Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het 
huis van Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is ver-
gaan, wij zijn afgesneden! 12 Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Hee-
re HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, 
Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël. 13 Dan zult u weten dat Ik 
de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn 
volk. 14 Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land 
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zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt 
de HEERE.

DE PROFEET AMOS SPREEKT

GOD VORMT DE BERGEN EN SCHEPT DE WIND

Die aan de mens bekend maakt wat Zijn gedachten zijn,
Die de dageraad tot duisternis maakt,
HEERE, God van de legermachten, is Zijn Naam.

Amos 4:13  Want, zie, Hij Die de bergen vormt, Die de wind schept en Die aan de 
mens bekendmaakt wat Zijn gedachten zijn, Die de dageraad tot duisternis maakt, 
en Die op de hoogten van de aarde treedt; HEERE, God van de legermachten, is 
Zijn Naam.

God, Die het Zevengesternte en de Orion gemaakt heeft,
God, Die de dag duister maakt als de nacht,
God, Die Zijn opperzalen in de hemel bouwde.

Amos 5:8  God Die het Zevengesternte en de Orion gemaakt heeft, Die de scha-
duw van de dood verandert in morgenlicht, Die de dag duister maakt als de nacht, 
Die het water van de zee roept en over het aardoppervlak uitgiet: HEERE is Zijn 
Naam! 

Amos 9:6  Hij, Die Zijn opperzalen in de hemel bouwde en Zijn gewelf op de aarde 
grondvestte, Hij, Die het  water van de zee riep en uitgoot over het aardoppervlak: 
HEERE is Zijn Naam.
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DE PROFEET MALEACHI SPREEKT

ER IS ÉÉN GOD EN ER IS ÉÉN SCHEPPER

Heeft niet één God ons geschapen?

Maleachi 2:10  Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons gescha-
pen? Waarom handelen wij dan trouweloos, een ieder tegen zijn broeder, door het 
verbond met onze vaderen te ontheiligen?
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9. IN DE ANDERE GESCHRIFTEN

IN HET BOEK PREDIKER STAAT GESCHREVEN

God is de Schepper, Hij heeft u gemaakt.

Kom tot die erkentenis in uw jeugd.

Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd.
Voordat de kwade dagen komen.
Waarvan u zeggen zult: Ik vind er geen vreugde in.

Prediker 12:1  Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd, voordat de kwade 
dagen komen en de jaren naderen waarvan u zeggen zult: Ik vind er geen vreugde 
in; 2 voordat de zon verduisterd wordt, evenals het licht en de maan en de sterren, 
en de wolken terugkeren na de regen, 3 op die dag, wanneer de bewakers van het 
huis zullen beven, de sterke mannen zich zullen krommen, de maalsters ophouden, 
omdat ze met weinigen zijn, en zij die door de vensters kijken, verduisterd worden;
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10. DE ALMACHT VAN GOD 

God toont, openbaart Zijn almacht.
In en door de Heere Jezus, Zijn Zoon.
In en door Zijn schepping.
In en door Zijn daden, beschreven in het OT.

Als we het over de schepping van God hebben, dan hebben we het ook over Zijn 
almacht. God is machtig om iets uit niets te scheppen. Daarom gaan we ook enige 
aandacht schenken aan wat de Bijbel zegt over de almacht van God. Niet alleen 
zegt, maar ook laten we vanuit het Woord zien, hoe God Zijn almacht heeft ge-
openbaard. Aan Israël, beschreven zowel in het Oude Testament, als in het Nieuwe 
Testament.

God is de Schepper van deze aarde. Hij heeft dus ook alle macht over Zijn schep-
ping. Over de winden, de wolken, aardbevingen, hitte, kou, droogte, overstromin-
gen. Hij heeft alles in Zijn hand. Hij kan door middel daarvan ons zegenen, waar-
schuwen en ons straffen. Zijn Woord is daar duidelijk over. Oogsten en misoogsten 
zijn in Zijn hand. Lees daarover Deuteronomium 28 en Amos 4 en 5, waar God 
Israël duidelijke informatie geeft over wat de gevolgen zijn, als Israël (en ook de 
volken) zich niet tot Hem bekeren.

Zouden de natuurrampen die over ons land (zomer 2021) heen gaan ook te maken 
kunnen hebben met de goddeloosheid van ons volk? Het doden van het leven in de 
baarmoeder en van het leven van de willoze demente bejaarde en van de mens die 
zogenaamd geen zinvol leven meer leidt. Gods scheppingsorde veranderen en met 
geweld deze aan anderen willen opleggen. Spotten met alles wat heilig is?

God regeert in Zijn almacht over de schepping.

Amos 4:7  En Ík heb zelfs de regen u onthouden, nog wel drie maanden voor de 
oogsttijd. Ik heb het laten regenen op de ene stad, maar op de andere stad liet Ik 
het niet regenen. Het ene stuk land werd beregend, maar het stuk waarop geen 
regen viel, verdord.

Amos 4:12  Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE. 13 Want, zie, 
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Hij Die de bergen vormt, Die de wind schept en Die aan de mens bekendmaakt wat 
zijn gedachten zijn, Die de dageraad tot duisternis maakt, en Die op de hoogten 
van de aarde treedt; HEERE, God van de legermachten, is Zijn Naam. God heeft de 
macht over de winden.

In Deuteronomium 28 spreekt de HEERE Zijn zegen en vloek uit over de Israëlieten. 
Als ze Hem blijven gehoorzamen zullen ze bijzonder gezegend worden. Als ze Hem 
ongehoorzaam worden, de afgoden gaan dienen, zullen ze ook in bijzondere mate 
Zijn straffen ondervinden. Als je over die straffen leest, dan zou je toch bang worden 
om de Heere niet te gehoorzamen. Maar helaas is Israël God wel ongehoorzaam 
geworden en heeft God ze naar Zijn Woord moeten straffen. Ook nu nog, zijn ze 
als volk niet naar Hem teruggekeerd. Desondanks gaat God door met Zijn beloften 
waar te maken en hen terug te brengen naar het, aan hun vaderen, beloofde land.

Gods almacht in de Bijbel, in het OT.

Vele wonderen die God gedaan heeft staan uitgebreid beschreven in het Oude 
Testament. We noemen hier de belangrijkste:

1. De zondvloed.
2. God doodt alle eerstgeborenen in Egypte. De plagen in Egypte om Israël te 

bevrijden uit de hand van Farao. 
3. De doortocht door de Rode Zee. 
4. Veertig jaar voedsel uit de hemel. Het onderhouden en voeden van ruim een 

miljoen Israëlieten in de woestijn. 
5. De doortocht door de Jordaan.
6. De intocht in het beloofde land.
7. De val van Jericho.
8. God doet de zon en de maan stilstaan.
9. Jona na drie dagen in de vis, weer levend uitgespuwd.
10. God schept een boom voor één dag.
11. De vermenigvuldiging van de broden.
12. Gods almacht over een leger van Israëls vijanden. 
13. De dood van 185.000 Assyrische soldaten in één nacht.
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14. God redt drie Joodse mannen uit een brandende oven.
15. Daniël gered uit een kuil met leeuwen.
16. Naäman uit Syrië genezen van melaatsheid.
17. Een gestorven jongen weer levend gemaakt.

1. De zondvloed.

Genesis 7:1  Daarna zei de HEERE tegen Noach: Ga in de ark, u en heel uw ge-
zin, want Ik heb gezien dat  u te midden van uw tijdgenoten voor Mijn aangezicht 
rechtvaardig bent. 2 U moet voor uzelf van alle reine dieren zeven paar nemen, 
een mannetje en zijn vrouwtje; maar van de dieren die niet rein zijn, één paar, een 
mannetje en zijn vrouwtje; 3 ook van de vogels in de lucht zeven paar, mannelijk en 
vrouwelijk, om de soort op heel de aarde in leven te houden. 4 Want over nog zeven 
dagen zal Ik het op de aarde veertig dagen en veertig nachten laten regenen; en Ik 
zal al wat bestaat, wat Ik gemaakt heb, van de aardbodem verdelgen. 5 En Noach 
deed overeenkomstig alles wat de HEERE hem geboden had. 6 Noach was zeshon-
derd jaar oud toen de watervloed over de aarde kwam. 7 Toen ging Noach met zijn 
zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem in de ark, vanwege het 
water van de vloed.

2. God doodt alle eerstgeborenen in Egypte.
De plagen in Egypte om Israël te bevrijden uit de hand van Farao.

Exodus 12:12  Want Ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerst-
geborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En Ik zal aan al 
de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, Ik, de HEERE. 13 En het 
bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als Ik het bloed zie, 
zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als 
Ik het land Egypte zal treffen. 14 Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U 
moet hem vieren als een feest voor de HEERE. U moet hem vieren als een eeuwige 
verordening, al uw generaties door.
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3. De doortocht door de Rode Zee.

Hebreeën 11:29  Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over het droge. 

Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken.

4. Veertig jaar voedsel uit de hemel.

Het volk Israël werd gedurende 40 jaar in de woestijn Sinaï door God van voedsel 
voorzien: Manna, brood uit de hemel en gevogelte en water uit de steenrots.

Er staat ook in 1 Korinthe 10:4 dat zij allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten 
hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken name-
lijk uit een geestelijke rots die hen volgde; en die rots was Christus.

Dit is een groot wonder dat wij niet kunnen bevatten.
Nog een groot wonder is, dat hun kleding en hun schoenen in die 40 jaar niet zijn 
versleten. En dat van zoveel mensen! De Israëlieten moesten het in al die jaren met 
één paar schoenen doen. Oók de vrouwen! En de kinderen dan? Ja, daar zal de 
Heere ongetwijfeld ook voor gezorgd hebben.

Deuteronomium 8:2  Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop 
de HEERE, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou 
verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, 
of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet. 3 Hij verootmoedigde u, Hij liet u 
hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet 
gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar 
dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt. 4 De kleren die u 
droeg zijn niet versleten en uw voet raakte niet opgezwollen in deze veertig jaar.

Ondanks de grote daden van de HEERE, die ze gedurende de 40 jaren in de woes-
tijn zagen en meemaakten, ondanks de offers die dagelijks werden gebracht aan de 
HEERE, bleven de Israëlieten ook nog de afgoden dienen, zoals de profeet Amos 
ons laat weten.
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Amos 5:25  Hebt u Mij slachtoffers en graanoffers gebracht in de woestijn, veertig 
jaar lang, huis van Israël? 26 U hebt Sikkut, uw koning, rondgedragen, en Kewan, 
uw beelden, de sterren, uw goden, die u voor uzelf hebt gemaakt! 27 Daarom zal Ik 
u in ballingschap voeren, verder dan Damascus, zegt de HEERE; God van de leger-
machten is Zijn Naam.

5. De doortocht door de Jordaan.

Rachab weet dat de HEERE haar land/stad aan de Israëlieten gegeven heeft. 
Hoe weet zij dat? God heeft deze hoer verkozen om dienstbaar te zijn in Zijn plan. 
Dat is genade.

Jozua 2:1  Daarna stuurde Jozua, de zoon van Nun, er vanuit Sittim in het geheim 
twee mannen als verkenners op uit, en zei: Ga op weg, bekijk het land en Jericho. Zij 
gingen en kwamen in het huis van een vrouw, een hoer, van wie de naam Rachab 
was, en zij sliepen daar.
8 Maar voor zij zich te slapen gelegd hadden, klom zij naar hen toe, op het dak, 9 
en zei tegen die mannen: Ik weet dat de HEERE u dit land gegeven heeft en dat de 
schrik voor u op ons gevallen is, en dat al de inwoners van dit land weggesmolten 
zijn van angst voor u. 

Jozua 2:10  Want wij hebben gehoord dat de HEERE het water van de Schelfzee voor 
uw ogen heeft doen opdrogen, toen u uit Egypte ging. En ook wat u hebt gedaan 
met de twee koningen van de Amorieten, Sihon en Og, die aan de andere zijde 
van de Jordaan waren, die u met de ban geslagen hebt. 11 Toen wij dat hoorden, 
smolt ons hart weg van angst, en vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand, 
want de HEERE, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. 
12 Nu dan, zweer mij toch bij de HEERE, omdat ik goedertierenheid aan u bewezen 
heb, dat u ook goedertierenheid zult bewijzen aan het huis van mijn vader, en geef 
mij een teken van trouw.

Jozua 2:18  Zie, als wij in het land komen, moet u dit koord van scharlaken draad 
aan het venster binden waardoor u ons hebt neergelaten. En verzamel bij u in huis 
uw vader, uw moeder, uw broers en heel uw familie.
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Jozua 3:10  Vervolgens zei Jozua: Hierdoor zult u weten dat de levende God in uw 
midden is en dat Hij de Kanaänieten, de Hethieten, de Hevieten, de Ferezieten, 
de Girgasieten, de Amorieten en de Jebusieten geheel en al van voor uw ogen zal 
verdrijven. 11 Zie, de ark van het verbond van de Heere van de hele aarde gaat voor 
u uit de Jordaan in. 12 Nu dan, neem voor u twaalf mannen uit de stammen van 
Israël, uit elke stam één man. 13 Want het zal gebeuren, zodra de voetzolen van de 
priesters die de ark van de HEERE, de Heere van de hele aarde, dragen, in het water 
van de Jordaan komen, dat het water van de Jordaan afgesneden wordt, namelijk het 
water dat van bovenaf vloeit; het zal blijven staan als een dam. 14 En het gebeurde, 
toen het volk uit zijn tenten opbrak om de Jordaan over te steken, dat de priesters 
de ark van het verbond droegen, voor het volk uit. 

Jozua 3:15  En zodra de dragers van de ark tot aan de Jordaan kwamen, en de voeten 
van de priesters die de ark droegen, in het water gedompeld waren, aan de rand van 
het water – de Jordaan was helemaal buiten zijn oevers getreden al de dagen van 
de oogst –16 bleef het water dat van bovenaf kwam, staan. Het bleef staan als een 
dam heel ver weg bij de stad Adam, die naast Sarthan ligt. En het water dat naar de 
zee van de Vlakte, de Zoutzee, stroomde, verdween; het werd afgesneden. Toen stak 
het volk over, tegenover Jericho. 17 Maar de priesters die de ark van het verbond van 
de HEERE droegen, stonden op het droge, in het midden van de Jordaan, onbe-
weeglijk. En heel Israël stak over op het droge, tot heel het volk het oversteken van 
de Jordaan voltooid had.

6. De intocht in het beloofde land.

De mannen van Israël waren gedurende de tocht door de woestijn niet besneden. 
Dat moest nu alsnog gebeuren, voordat zij verder trokken. Dit was voor de HEERE 
heel belangrijk, want het is een eeuwige instelling voor Israël.

Jozua 5:7  Jozua heeft hen besneden, omdat zij de voorhuid hadden, want zij had-
den hen onderweg niet besneden. 8 En het gebeurde, toen zij het besnijden van 
heel het volk voltooid hadden, dat zij op hun plaats bleven in het kamp tot zij ge-
nezen waren. 9 Verder zei de HEERE tegen Jozua: Vandaag heb Ik de smaad van 
Egypte van u afgewenteld. Daarom gaf men die plaats de naam Gilgal, tot op deze 
dag. 
Jozua 5:10  Terwijl de Israëlieten in Gilgal hun kamp hadden opgeslagen, hielden 
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zij het Pascha op de veertiende dag van die maand, in de avond, op de vlakten van 
Jericho. 11 Zij aten de dag na het Pascha van de opbrengst van het land, ongezuur-
de broden en geroosterd graan, op diezelfde dag. 12 Het manna hield de volgende 
dag op, nadat zij van de opbrengst van het land gegeten hadden. En de Israëlieten 
hadden geen manna meer, maar zij aten in dat jaar van de opbrengst van het land 
Kanaän.

7. De val van Jericho.

Jozua ontmoet eerst de Engel van de HEERE.
Hier genoemd de Bevelhebber van het leger van de HEERE.

Jozua 5:13  Het gebeurde, toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg en 
zag, en zie, er stond een Man voor hem met een getrokken zwaard in Zijn hand. 
Jozua ging naar Hem toe en zei tegen Hem: Hoort U bij ons of bij onze tegenstan-
ders? 14 Hij zei: Nee, maar Ik ben de Bevelhebber van het leger van de HEERE. Nu 
ben Ik gekomen. Toen wierp Jozua zich met het gezicht ter aarde, boog zich neer en 
zei tegen Hem: Wat wil mijn Heere tot Zijn dienaar spreken? 15 Toen zei de Bevel-
hebber van het leger van de HEERE tegen Jozua: Doe uw schoenen van uw voeten, 
want de plaats waarop u staat, is heilig. En Jozua deed dat.

Jericho ingenomen. 
Rachab en haar familie worden gespaard.

Jozua 6:2  Toen zei de HEERE tegen Jozua: Zie, Ik heb Jericho met zijn koning en 
zijn strijdbare helden in uw hand gegeven. 3 U, alle strijdbare mannen, moet rond-
om de stad gaan, de stad één keer rondtrekken. Zo moet u zes dagen doen. 4 Zeven 
priesters moeten voor de ark uit zeven ramsbazuinen dragen. En u moet op de ze-
vende dag zeven keer rondom de stad gaan, en de priesters moeten op de bazuinen 
blazen. 5 En het zal gebeuren, als men de langgerekte toon op de ramshoorn blaast, 
als u het bazuingeschal hoort, dat heel het volk een luid gejuich zal aanheffen. Dan 
zal de stadsmuur instorten en het volk moet eroverheen klimmen, ieder recht voor 
zich uit.
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8. God doet de zon en de maan stilstaan.
Ongeveer een volle dag.

Jozua 10:12  Toen sprak Jozua tot de HEERE op de dag dat de HEERE de Amorieten 
aan de Israëlieten overgaf, en hij zei voor de ogen van Israël: Zon, sta stil in Gibeon, 
en maan, in het dal van Ajalon! 13 En de zon stond stil en de maan bleef staan, tot-
dat het volk zich aan zijn vijanden had gewroken. Is dit niet geschreven in het Boek 
van de Oprechte? De zon stond stil in het midden van de hemel en haastte zich niet 
om onder te gaan, ongeveer een volle dag.

2 Koningen 20:11  En Jesaja, de profeet, riep den HEERE aan; en Hij deed 
de schaduw tien graden achterwaarts keren in de graden, dewelke zij nederwaarts 
gegaan was, in de graden van Achaz’ zonnewijzer. God laat het drie jaar niet rege-
nen op het gebed van Elia.

9. Jona, na drie dagen in de vis, weer levend terug op 
aarde.

Jona op de vlucht voor God.
Jona in de storm.
Jona in de zee en in de vis.
Jona gehoorzaamt God.

In het Bijbelboek Jona staat de geschiedenis beschreven van de profeet Jona, die 
voor God op de vlucht is, omdat hij het niet eens is met Zijn opdracht om de inwo-
ners van de stad Ninevé (Mosul) op te roepen tot bekering. Hij verbergt zich voor 
God op een schip. Eenmaal op zee steekt er een hevige storm op. Heel bedreigend 
voor de zeelieden. Zij bidden tot hun goden, maar dat helpt niet.
Dan moet Jona zijn verhaal opbiechten en Jona begrijpt dat God deze storm veroor-
zaakt. Jona trekt de consequenties van zijn daad en laat zich overboord gooien. De 
storm bedaart. God is echter Jona genadig en laat hem opslokken door een grote 
vis, die hem drie dagen later op het strand spuwt. 
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Een bijzondere geschiedenis, die waar gebeurd is, want de Heere Jezus verwijst 
hiernaar als het teken, dat met Hem iets dergelijks zal gebeuren. Wel niet opgeslokt 
door een vis en na drie dagen weer levend uitgespuwd, maar wél na drie dagen in 
het graf, weer opgestaan uit de dood.

Jona 1:14  Toen riepen zij de HEERE aan en zeiden: Och HEERE, laat ons toch niet 
vergaan om het leven van deze man! Leg geen onschuldig bloed op ons! Want U, 
HEERE, doet zoals het U behaagd heeft. 15 Daarop pakten zij Jona op en wierpen 
hem in de zee. En de woedende zee kwam tot bedaren. 16 Toen werden de mannen 
zeer bevreesd voor de HEERE; zij brachten de HEERE een slachtoffer en legden 
geloften af. 17 En de HEERE beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona 
was drie dagen en drie nachten in het binnenste van de vis.

Mattheüs 12:41  De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel samen met 
dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de predi-
king van Jona; en zie, meer dan Jona is hier!

Mattheüs 16:4  Het verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken; maar 
hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. En Hij 
verliet hen en ging weg.

10. God schept een boom voor één dag.

Aan de bomen, planten en bloemen om ons heen kunnen we zien dat er een 
Schepper moet zijn. Zoiets moois ontstaat niet uit zichzelf. Zoiets ontstaat niet 
door evolutie. Gelukkig komen er aardig veel wetenschappers terug van de evolu-
tieleer. Naast de teksten over de schepping geeft de HEERE nog twee voorbeelden 
in de Bijbel, waaruit Zijn vermogen blijkt om bomen te scheppen. Hij spreekt en 
het is er! Daar gaan geen duizenden of miljoenen jaren over heen. Nee, Hij gebiedt 
en ze staan er. Twee voorbeelden van Zijn scheppingskracht. In het OT betreft het 
de geschiedenis van Jona, de profeet van God. In de volgende verzen kunt u hier-
over lezen. Dan leest u ook nog hoe barmhartig de HEERE God is voor de zondige 
mensen van de stad Ninevé, (Mosul). 
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Jona 4:6  En de HEERE God beschikte een wonderboom en liet hem boven Jona 
opschieten, zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd, om hem te bevrijden van 
zijn kwelling. Jona was erg blij met de wonderboom. 7 De volgende dag beschikte 
God bij het aanbreken van de dageraad een worm, die de wonderboom stak, zodat 
hij verdorde. 8 En het gebeurde, toen de zon opging, dat God een verzengende 
oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitge-
put raakte. Hij verlangde ernaar te sterven zei toen: Het is voor mij beter te sterven 
dan te leven. 9 Maar God zei tegen Jona: Bent u terecht in woede ontstoken over 
die wonderboom? Hij zei: Terecht ben ik in woede ontstoken, tot de dood toe. 10 
Daarop zei de HEERE: Ú ontziet die wonderboom, waarvoor u niet gezwoegd hebt 
en die u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond en in één nacht verging. 
11 Zou Ík dan die grote stad Ninevé niet ontzien, waarin meer dan honderdtwin-
tigduizend mensen zijn die het verschil tussen hun rechter- en hun linkerhand niet 
weten, en daarbij veel vee?

11. Vermenigvuldiging van broden.

2 Koningen 4:41  Maar hij zei: Breng dan meel. En hij wierp het in de pot en zei: 
Schep het voor de mensen op om te eten. Toen was er niets verkeerds meer in de 
pot. 42 Er kwam een man uit Baäl-Salisa; hij bracht de man Gods broden van de 
eerstelingen, twintig gerstebroden en vers graan in zijn tas. En die zei: Geef het 
aan de mensen om te eten. 43 Maar zijn dienaar zei: Hoe moet ik dat aan honderd 
mannen voorzetten? En hij zei: Geef het aan de mensen om te eten, want zo zegt 
de HEERE: 44 Zo zette hij het hun voor, en zij aten en hielden over, overeenkomstig 
het woord van de HEERE.

12. Gods almacht over een leger van Israëls vijanden. 
en Zijn barmhartigheid over Zijn vijanden.

2 Koningen 6:15  De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar 
buiten, en zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei 
zijn knecht tegen hem: Ach, mijn heer! Wat moeten wij doen? 16 Hij zei: Wees niet 
bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn. 17 En Elisa bad en 
zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de HEERE opende de ogen van 
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de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur 
rondom Elisa. 18 Toen de Syriërs naar hem afdaalden, bad Elisa tot de HEERE en 
zei: Sla dit volk toch met blindheid. En Hij sloeg hen met blindheid, overeenkom-
stig het woord van Elisa. 

2 Koningen 6:19  Toen zei Elisa tegen hen: Dit is de weg niet en dit is de stad niet. 
Volg mij, dan zal ik u naar de man brengen die u zoekt. En hij bracht hen naar 
Samaria. 20 En het gebeurde, toen zij in Samaria aangekomen waren, dat Elisa zei: 
HEERE, open de ogen van deze mannen, zodat zij zien. En de HEERE opende hun 
ogen, zodat zij zagen; en zie, zij waren midden in Samaria. 

2 Koningen 6:21  Toen hij hen zag, zei de koning van Israël tegen Elisa: Zal ik hen 
doden? Zal ik hen doden, mijn vader? 22 Maar hij zei: Dood hen niet! Zou u hén 
doden die u met uw zwaard en met uw boog gevangengenomen hebt? Zet hun 
brood en water voor, dan kunnen zij eten en drinken en teruggaan naar hun heer. 
23 Hij bereidde daarop een grote maaltijd voor hen, en zij aten en dronken. Daarop 
stuurde hij hen terug en gingen zij naar hun heer. En de benden van de Syriërs 
kwamen niet meer in het land Israël terug.

13. De Engel des Heeren (de Messias in het OT) doodt 
185.000 soldaten van Assyrië in één nacht.

Jesaja 37:36  Toen trok de Engel van de HEERE ten strijde en sloeg in het leger-
kamp van Assyrië honderdvijfentachtigduizend man neer. Toen men de volgende 
morgen vroeg opstond, zie, het waren allemaal dode lichamen. 37 Daarop brak 
Sanherib, de koning van Assyrië, op. Hij trok weg en keerde naar zijn land terug; 
en hij bleef in Ninevé. 38 Het gebeurde nu, toen hij zich in het huis van Nisroch, 
zijn god, neerboog, dat Adrammelech en Sarezer, zijn zonen, hem met het zwaard 
doodden. Zij ontkwamen naar het land Ararat, en Esar-Haddon, zijn zoon, werd 
koning in zijn plaats.
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14. God redt drie Joodse mannen uit een brandende oven.

In Daniël 3:12-27 lezen we over drie Joodse mannen, die niet wilden knielen voor 
het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Zij wilden geen andere god 
aanbidden dan de God van Abraham, Izak en Jakob. Als straf werden zij in een 
vurige-, brandende-, zeer heet gestookte oven gegooid. De oven was zó heet dat 
de soldaten die deze drie mannen in de oven gooiden, door de hitte van het vuur 
werden gedood. De drie Joodse mannen bleven echter in leven.

De Engel des Heeren redt de drie Joodse mannen.

De drie Joodse mannen stonden in de oven en werden niet door de vlammen ge-
dood. Waarom niet? Hun God, de God van Abraham, Izak en Jakob had een Engel, 
de Engel des Heeren, gezonden om hen te beschermen. Het vuur verteerde hen 
niet. Hun haren waren zelfs niet geschroeid. Toen ze uit de oven werden bevrijd, 
was er zelfs geen brandlucht aan hen. Wat hebben wij toch een machtige God. De 
God Die hemel en aarde gemaakt heeft en alle eigenschappen, uitingen en krach-
ten van de natuur in Zijn machtige hand heeft.

15. Daniël gered uit de leeuwenkuil.

Daniël 6:16  Toen kwamen deze mannen weer eensgezind bij de koning en zeiden 
tegen de koning: Weet, o koning, dat het een wet van Meden en Perzen is dat geen 
enkel verbod of besluit dat de koning heeft opgesteld, veranderd mag worden. 17 
Toen gaf de koning bevel en men haalde Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil. 
De koning nam het woord en zei tegen Daniël: Uw God, Die u voortdurend vereert 
– Híj zal u verlossen.

Daniël 6:19  Toen vertrok de koning naar zijn paleis. De nacht bracht hij vastend 
door. Geen enkele vorm van vermaak liet hij bij zich brengen. Zijn slaap was ver 
van hem geweken. 20 Vroeg in de morgen, toen het licht werd, stond de koning 
op. Haastig vertrok hij naar de leeuwenkuil. 21 Toen hij in de nabijheid van de kuil 
gekomen was, riep hij naar Daniël, met droeve stem. De koning nam het woord en 
zei tegen Daniël: Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God, Die u voortdu-
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rend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen?

Daniël 6:22  Toen sprak Daniël tot de koning: O koning, leef in eeuwigheid! 23 
Mijn God heeft Zijn engel gezonden en Hij heeft de muil van de leeuwen toege-
sloten. Ze hebben mij geen letsel toegebracht, omdat ik voor Hem onschuldig 
ben bevonden. Ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. 24 Toen werd 
de koning zeer verheugd daarover, en hij beval Daniël uit de kuil te trekken. Toen 
Daniël uit de kuil was getrokken, werd er geen enkel letsel bij hem aangetroffen, 
omdat hij op zijn God had vertrouwd.

16. Naäman (een Syriër) genezen van melaatsheid.

2 Koningen 5:1  Naäman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, 
was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien, want door 
hem had de HEERE de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare 
held, maar hij was melaats. 14 Daarom daalde hij af en dompelde zich zevenmaal 
onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man Gods. Zijn lichaam 
werd weer gezond, als het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein.

17. Een gestorven kind weer levend gemaakt door de 
HEERE.

1 Koningen 17:17  Het gebeurde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw, de 
vrouw des huizes, ziek werd. Zijn ziekte werd zeer ernstig, totdat er in hem geen 
adem overbleef. 20 Hij riep de HEERE aan en zei: HEERE, mijn God, hebt U dan 
ook deze weduwe, bij wie ik als vreemdeling verblijf, zoveel kwaad gedaan dat U 
haar zoon gedood hebt? 21 En hij strekte zich driemaal over het kind uit en riep de 
HEERE aan, en zei: HEERE, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terug-
keren. 22 De HEERE luisterde naar de stem van Elia en de ziel van het kind keerde 
in hem terug, en het werd weer levend.
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GOD KENNEN  
DOOR ZIJN SCHEPPING

De vraag kan opkomen: Waarom heeft God deze wereld geschapen? Het antwoord 
staat in:

Kolossenzen 1:16  Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de 
hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, 
heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem 
geschapen.

Dus niet alleen dóór Hem maar ook vóór Hem. 

Deze wereld werd aan Adam en Eva gegeven om te beheren, om te bewerken, om 
God te dienen naar Gods wil. Maar satan kwam en verstoorde dit aardse paradijs, 
doordat hij Adam en Eva wist te verleiden tot ongehoorzaamheid aan God.

God begint echter opnieuw. De Heere Jezus, de Zoon des mensen, de Zoon van 
God, zal komen naar deze aarde om te doen wat Gods bedoeling was met deze 
aarde. Dan is deze aarde, deze wereld voor Hem. Hij schept een Vrederijk en daarna 
een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. 
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11. GOD LEREN KENNEN DOOR DE FAUNA

HET BOEK JOB OVER DE SCHEPPING

GOD IS WIJS EN MACHTIG

GOD HEERST OVER ZIJN SCHEPPING

Job antwoordt zijn vriend Bildad over Wie God is, de Schepper van hemel en aarde. 
God doet ongelooflijke en ontelbare wonderen.

Job 9: 4  God is zo wijs en zo machtig. Wie heeft het ooit tegen Hem opgeno-
men en is daarbij ongedeerd gebleven? 5 Hij verplaatst immers de bergen onder 
dat de mensen het merken en keert hen in zijn toorn ondersteboven. 6 Hij laat de 
aarde op haar fundamenten beven. 7 De zon en de sterren schijnen niet als Hij dat 
niet wil. 8 Hij spant de hemelen uit en loopt over de hoge golven van de zee. 9 Hij 
heeft de Grote Beer gemaakt, de Orion en de Pleiaden en de sterrenstelsels aan de 
zuidelijke hemel. 10 Hij doet ongelooflijke en ontelbare wonderen. (Het Boek)

GOD ZIET ALLES, GOD WEET ALLES
NIETS IS VOOR HEM VERBORGEN

Het antwoord van Job aan zijn vriend Bildad over de schepping en de Schepper.
De doden in het dodenrijk staan bevend voor God. Hieruit blijkt dat hun ziel leeft.
Het dodenrijk ligt open en bloot vóór Hem.
In de onderwereld is niets voor Hem verborgen.
God doet de aarde zweven in de ruimte.
God bepaalt het moment wanneer de wolken, de regen moeten laten vallen.
Door de wolken verliezen wij het gezicht op de hemel, waar God troont.

Job 26: 5-6  De doden staan naakt en bevend voor God, evenals de zeeën en alles 
wat daarin leeft. Het dodenrijk ligt open en bloot voor Hem, 7 God spreidt de noor-
delijke hemel uit over een leegte en hangt de aarde op aan het niets. 8 Hij verpakt 
de regen in zijn dikke wolken, zonder dat het wolkendek daardoor scheurt. 9 Hij 
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onttrekt met de wolken zijn troon aan het gezicht. (Het Boek)

Zie ook Psalm 139.

DOOR GODS GEEST KREEG DE HEMEL SCHOONHEID

De scheiding van water en land is voor God net zo eenvoudig als een cirkel trekken.
Als God gaat toornen, beven en wankelen de hemelen.
Door Zijn kracht  heeft Hij de zee opgezweept.
Wie kan blijven staan onder het geweld van Zijn donder?
Wie zou dan de donder van Zijn kracht kunnen begrijpen?

Job 26:7  Hij strekt het noorden uit over het ledige; Hij hangt de aarde op aan het 
niets. 8 Hij bindt het water in Zijn wolken; toch scheurt de wolk daaronder niet. 9 
Hij bedekt de aanblik van Zijn troon; Hij spreidt Zijn wolk erover uit. 10 Hij heeft 
een begrenzing afgetekend over het wateroppervlak, tot aan de grens tussen licht 
en duisternis. 11 De pilaren van de hemel sidderen en zijn verbijsterd vanwege Zijn 
bestraffing. 12 Door Zijn kracht  heeft Hij de zee opgezweept, en door Zijn inzicht 
heeft Hij Rahab neergeslagen. 13 Door Zijn Geest kreeg de hemel schoonheid; Zijn 
hand heeft de snelle slang doorboord. 14 Zie, dit zijn nog maar de uiteinden van 
Zijn wegen; wat hebben wij slechts een fluisterend woord van Hem gehoord! Wie 
zou dan de donder van Zijn kracht kunnen begrijpen? (Het Boek)

GOD ANTWOORDT JOB VANUIT EEN STORM

Wat zegt God tegen Job?

In de volgende hoofdstukken geeft God antwoord aan Job op zijn klachten en vra-
gen. Job ondervindt veel lijden, zowel geestelijk als lichamelijk door de beproevin-
gen die hij ondergaat. God geeft satan toestemming om Job te beproeven, om te 
zien of zijn vertrouwen en geloof in God wel echt zijn en niet gebaseerd op alle ze-
geningen die Job van God ontvangt. Satan mag Job veel afnemen, maar hij mag Job 
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niet doden. Job verliest zijn kinderen en zijn bezittingen en ook zijn gezondheid. 

Zijn vrouw ondersteunt hem niet en blijft, geestelijk gezien, niet achter Job staan. 
Ze zegt: “Zeg God vaarwel en sterf!” Later lezen we dat Jobs adem zijn vrouw te-
genstond. In plaats van een hulp tegenover hem, wordt zij zijn tegenstandster. We 
lezen van haar niet dat zij gedood wordt. Maar zij deed het ergste wat een vrouw 
kan doen. Haar man oproepen om God te vervloeken. 
Daarna klinkt het getuigenis van Job: “De Heere heeft gegeven, de Heere heeft 
genomen: de Naam van de Heere zij geloofd!” 

Door zijn drie zogenaamde vrienden wordt hij dagenlang aangeklaagd met het 
verwijt dat zijn lijden de straf op een zonde is, die hij gedaan zou hebben. Hij on-
dergaat geestelijke- en lichamelijke kwellingen. En dit duurde maar niet een paar 
dagen, maar maanden lang, lezen we. 

Job 7:3  Zo heb ik maanden van doelloosheid geërfd, en zijn nachten van moeite 
mij bedeeld.

Door de genade van God blijft Job aan God vasthouden. Ja, Job komt zelfs tot een 

heerlijk getuigenis: Want ik weet dat mijn Verlosser leeft!

Job 19:25  Want ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat Hij uiteindelijk mijn recht 
hier op aarde zal herstellen. 26 Ook al is mijn lichaam dan geschonden, toch zal ik 
in dit lichaam God aanschouwen. 27 Ja, ik zal Hem zelf zien, niet iemand anders, 
met mijn eigen ogen. O, wat verlangt mijn hart daarnaar! (het Boek)

Hij geloofde in de lichamelijke opstanding uit de doden en kon zelfs zeggen: 

Job 13:15  Al wil Hij mij doden, ik blijf op Hem hopen.

Een heerlijk getuigenis van zijn geloof.

Als deze beproeving voorbij is, ontvangt Job van God dubbel zoveel terug dan hem 
ontnomen is. Hij krijgt weer hetzelfde aantal kinderen, zeven zonen en drie doch-
ters. De eerste tien waren gestorven. Hij krijgt meer bezittingen dan hij ooit heeft 
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gehad. Door welke vrouw die kinderen gebaard werden, vermeldt de geschiedenis 
niet.

Tegen het einde van de beproeving laat God aan Job de grootheid van de schepping 
zien en daarmee ook de grootheid en macht van de Schepper.
De HEERE antwoordde Job vanuit een storm. 
Waarom vanuit een storm denkt u? 

In Psalm 50 lezen we dat het rondom God stormt en dat er een vuur is voor Zijn 
aangezicht. Als God spreekt, doet Hij dat vanuit een locatie, waar het stormt. 
Dat heeft te maken met Gods heiligheid.

Zie ook:

Exodus 19:16  En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op 
de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren.

Psalm 50:3  Onze God komt en zal niet zwijgen; voor Zijn aangezicht verteert een 
vuur, rondom Hem stormt het geweldig.

Handelingen 2:1  En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij al-
len eensgezind bijeen. 2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een 
geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. 3 En aan hen wer-
den tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.
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DE HEERE IS JOB GENADIG

Voor Job is Gods besturing duister. Job heeft nog geen kennis van Wie God echt 
is. De Heere geeft geen uitleg aan Job over wat er achter de schermen gebeurde. 
Namelijk dat satan de grote initiator en aandrijver was van zijn ellende.
Uit het lijden van Job, kunnen we leren dat God er een bedoeling mee had. Dat zien 
wij in ons leven vaak ook niet meteen. 

Maar we kunnen wel door Gods genade in ons lijden de Heere verheerlijken. Zijn 
genade is ook ons genoeg. Hij belooft dat Hij alle dingen doet meewerken ten goe-
de, voor hen die God liefhebben en dat Hij ons niet boven vermogen zal verzoeken, 
maar dat Hij met de verzoeking ook voor de uitkomst zal zorgen. 

We lezen van Job dat hij God niets ongerijmds toeschreef, hoewel Job God wel 
openlijk bevraagde en verwoordde wat hij allemaal doormaakte. Hij deed zich niet 
vromer of flinker voor, dan hij was. In hoofdstuk 3 lezen we zelfs dat Job liever niet 
geboren had willen worden. Hij vervloekte zijn geboortedag.

Je hoort wel eens zeggen dat een kind van God niet mag vragen : “Waarom, maar 
waartoe?” Uit de mond van Job klinkt echter vele malen de waarom vraag.
De vrienden werden bestraft, omdat ze niet juist over God gesproken hadden.
Job krijgt als middelaar de opdracht om voor hen te offeren en God verhoort Job.

Dan laat de Heere vanuit de schepping aan Job zien met Wie hij te doen heeft.

Job, waar was je, toen ik de aarde schiep? Vraagt 
God.

Wie heeft de grootte van de aarde bepaald?
De aarde is als een gebouw. Waarop rusten haar pijlers?
Wie heeft de eerste steen, de hoeksteen gelegd?

Job 38:1  Daarna antwoordde de HEERE Job uit een storm en zei: 2 Wie is hij 
die Mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis? 3 Omgord nu als een 
man uw heupen, dan zal Ik u ondervragen. Maak Mij eens bekend: 4 Waar was u  
toen Ik de aarde grondvestte? Maak het bekend, als u echt inzicht hebt. 5 Wie heeft 
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haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over 
haar uitgespannen? 6 Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar 
hoeksteen gelegd,

TIJDENS DE SCHEPPING JUICHTEN DE 
HEMELBEWONERS

De morgensterren zongen samen vrolijk, tijdens de schepping.
Alle engelen van God juichten tijdens de schepping. 
God stelde de grenzen van de zeeën vast.
God hulde de zeeën in dikke wolken en diepe duisternis.
De HEERE sloot de zeeën in door hun kusten vast te stellen,

Job 38:7  toen de morgensterren samen vrolijk zongen, en al de kinderen van 
God juichten? 8 Of wie  heeft de zee met deuren afgesloten, toen zij losbarst-
te en uit de baarmoeder naar buiten kwam, 9 toen Ik haar een wolk gaf als kleding, 
en de donkere wolken als haar omslagdoek. 10 Ik stelde haar Mijn grens, en plaats-
te een grendel en deuren, 11 en zei: Tot hiertoe mag u komen en niet verder, hier 
zal zich een grens stellen tegen de glorie van uw golven. (Het Boek)

GOD KENT DE POORTEN VAN DE DOOD

Wie roept een nieuwe morgen op en wie laat de zonsopgang in het oosten ver-
schijnen?
Om zo een eind te maken aan het nachtelijk werk van de goddelozen.
De aarde krijgt haar vorm zoals een mal een klomp klei vormt.
Het oppervlak golft als de plooien van een kledingstuk.
God kent de bronnen van de zee en heeft de spelonken van haar onpeilbare diepte 
bezocht.
God weet waar de poorten van het dodenrijk zijn. 

Job 38:12  Hebt u in uw dagen de morgen ontboden? Hebt u de dageraad zijn 
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plaats gewezen, 13 om de einden van de aarde vast te grijpen, zodat de goddelozen 
van haar afgeschud worden? 14 De aarde verandert als leem door een zegel, en de 
dingen krijgen vorm als een kleed. 15 De goddelozen wordt hun licht onthouden, 
en de opgeheven arm wordt gebroken. 16 Bent u gekomen tot aan de bronnen van 
de zee? Hebt u gewandeld op de bodem van de watervloed? 17 Zijn de poorten 
van de dood aan u geopenbaard? Hebt u de poorten van de schaduw van de dood 
gezien?

GOD BEPAALT DE GRENZEN VAN HET LICHT

Wie weet de afmetingen van de aarde? 
Waar komt het licht vandaan en hoe kunt u daar komen?
Waar komt de duisternis vandaan?
Wie bepaalt de grenzen van licht en duisternis?
De sneeuw en hagel, die Ik heb bewaard voor de tijd van oorlog en rampen.
Weet u waar de sneeuw en de hagel gemaakt worden?

Job 38:18  Reikt uw inzicht tot de breedten van de aarde? Maak het bekend, als u 
dit allemaal weet.19 Waarheen is de weg waar het licht woont? En de duisternis, 
waar is zijn woonplaats, 20 zodat u die naar zijn gebied kunt brengen, en dat u de 
paden naar zijn huis kunt opmerken? 21 U weet het vast wel, want u was toen al ge-
boren, en uw dagen zijn groot in aantal. 22 Bent u gekomen bij de schatkamers van 
de sneeuw? Hebt u de schatkamers van de hagel gezien, 23 die Ik achterhoud voor 
een tijd van benauwdheid, voor een dag van strijd en oorlog?

GOD BEPAALT WAAR DE BLIKSEM INSLAAT

Waar verdeelt zich het licht? 
Waar ligt de oorsprong van de oostenwind?
Wie maakt een weg voor een tsunami?
Wie bepaalt waar in de woestijn de regen moet vallen?
Waar de woestijn groen moet worden. Wie bepaalt dat?
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Wie doet het regenen, wie doet het dauwen?

Job 38:24  Waarheen is de weg waar het licht zich verdeelt, en de oostenwind zich 
verspreidt over de aarde? 25 Wie klieft voor de stortvloed een waterloop, en een weg 
voor het weerlicht van de donder, 26 om het te laten regenen op het land, waar nie-
mand is, op de woestijn, waarin geen mens is, 27 om het gebied van verwoesting en 
vernietiging te verzadigen, en om het opkomende groen te laten groeien? 28 Heeft 
de regen een vader? Of wie brengt de druppels van de dauw voort?

GOD DOET WATER VERANDEREN IN IJS

Hoe komt het dat water verandert in ijs, dat zo hard is als steen?

Job 38:29  Uit wiens buik komt het ijs naar buiten? En wie baart de rijp van de 
hemel? 30 Het water wordt hard als een steen, en het oppervlak van de watervloed 
raakt vastgevroren.

GOD KENT DE WETTEN VAN HET HEELAL

Kunt u de Pleiaden aan elkaar vastbinden of de ketens van Orion losmaken?
Kunt u de Dierenriem op tijd laten schijnen en de Grote en Kleine Beer de weg 
wijzen? Kent u de wetten van het heelal en kunt u op aarde zijn beleid bepalen? 

Job 38:31  Kunt u de banden  van het Zevengesternte vastbinden, of de ketenen 
van de Orion losmaken? 32 Kunt u de Mazzarot tevoorschijn laten komen op zijn 
tijd, en kunt u de Wagen met zijn kinderen leiden? (Dit is een verwijzing naar een 
ongeïdentificeerd sterrenbeeld HS). 33 Kent u de verordeningen van de hemel, of 
kunt u op aarde zijn beleid bepalen?
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GOD IS MACHTIG OM HET AL OF NIET TE LATEN 
REGENEN

Kunt u de wolken roepen en ervoor zorgen dat u doordrenkt wordt met regen? 
Kunt u de bliksem tevoorschijn roepen, die u dan vraagt: “Waar moet ik inslaan?”

Job 38:34  Kunt u uw stem tot de wolken verheffen, zodat een overvloed van water 
u overdekt? 35 Kunt u bliksemflitsen sturen, zodat zij gaan, en tegen u zeggen: 
Zie, hier zijn wij?

GOD BESTUURT OOK DE HOEVEELHEID REGEN

Wie heeft wijsheid gelegd in de wolken en aan de regen inzicht gegeven?
Wie is wijs genoeg om de wolken te tellen en ze als waterkruiken uit te gieten? 
Zodat het stof op de aarde tot harde klei wordt?

Job 38:36  Wie heeft de wijsheid in het binnenste gelegd? Of wie heeft aan het 
hart het inzicht gegeven? 37 Wie kan de wolken met wijsheid tellen? En wie kan de 
kruiken van de hemel neerleggen, 38 zodat het stof vast wordt als iets dat gegoten 
is, en de kluiten aan elkaar kleven?

GOD KENT HET GEDRAG VAN DE LEEUWEN
DE LEEUWEN GEHOORZAMEN HUN SCHEPPER

God kent het gedrag van de leeuwen. Hij heeft ze geschapen.

Job 39:1  Kunt u voor de leeuwin op prooi jagen en het verlangen van de jonge 
leeuwen vervullen, 2 als zij zich bukken in de holen, en in hun schuilplaats zitten te 
loeren?
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GOD ZORGT OOK VOOR DE VOGELS

Wie zorgt voor de raven wanneer hun jongen tot God roepen?
God geeft Zijn voedsel aan de jonge raven.

Job 39:3  Wie bereidt voor de raaf zijn voedsel, als zijn jongen om hulp roepen tot 
God, als zij ronddwalen omdat er geen eten is?

Psalm 84:4  Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar 
jongen legt: bij Uw altaren, HEERE van de legermachten, mijn Koning en mijn 
God.

Psalm 147:9 Die aan het vee zijn voedsel geeft en aan de jonge raven wanneer zij roepen.

Mattheüs 6:26  Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en 
verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver 
te boven?

GOD HEEFT ALLE DIEREN GESCHAPEN 
GOD KENT HET GEDRAG VAN DE DIEREN

Weet u wanneer de berggeiten hun jongen werpen?
De stem van de HEERE doet de hinden jongen werpen.

Job 39:4  Weet u de tijd waarop de berggeiten baren? Hebt u gezien dat de hin-
den jongen werpen? 5 Kunt u de maanden tellen die zij vol moeten maken? En weet 
u de tijd van hun baren? 6 Zij krommen zich en werpen hun jongen, hun weeën 
drijven hun vrucht uit. 7 Hun jongen worden sterk, ze worden groot in het veld; ze 
gaan weg en komen niet meer bij hen terug.

Psalm 29:9  De stem van de HEERE doet de hinden jongen werpen en ontschorst 
de wouden; maar in Zijn tempel zegt eenieder: Hem zij de eer!
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GOD BEPAALT HET LEEFGEBIED VAN DE DIEREN

Ik heb hun een leefgebied gegeven in de wildernis en de zoutvlakten.

Job 39:8  Wie heeft de wilde ezel vrij laten gaan? En wie heeft de banden van de 
woudezel losgemaakt? 9 Ik heb hem de wildernis als zijn huis gegeven, en de zout-
vlakte als zijn woning. 10 Hij lacht om het rumoer van de stad; het luide geroep van 
de slavendrijver hoort hij niet. 11 Hij speurt de bergen af, dat is zijn weide; en hij 
zoekt naar alles wat maar groen is.

Jeremia 2:24  een wilde ezelin, gewend aan de woestijn, de wind opsnuivend in 
haar hitsigheid, haar bronst – wie kan haar keren? Allen die haar zoeken, hoeven 
zich niet af te matten, in haar maand zullen zij haar wel vinden.

Job 24:5  Zie, zij zijn wilde ezels in de woestijn, zij trekken uit naar hun werk. Zij 
zoeken ijverig naar eten, de wildernis is voor hem en voor de kinderen tot voedsel.

GOD HEEFT DE OS EN HET PAARD BEREID GEMAAKT 
OM DE MENS TE DIENEN

Zal de wilde os u willen dienen?
Vertrouwt u op hem, omdat zijn kracht groot is?
God heeft de wilde os geschapen en hem tam gemaakt.
Zodat de os wil ploegen en eggen.

Job 39:12  Zou de wilde os u willen dienen? Zou hij overnachten bij uw kribbe? 13 
Kunt u de wilde os met zijn eigen touw vastbinden om voren te trekken? Zou hij de 
dalen achter u eggen? 14 Vertrouwt u op hem, omdat zijn kracht groot is? Laat u uw 
arbeid aan hem over? 15 Vertrouwt u hem dat hij uw zaad zal terugbrengen en zal 
verzamelen voor uw dorsvloer?
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GOD HEEFT DIEREN INTELLIGENT OF DOM GEMAAKT

God heeft de struisvogel de wijsheid onthouden.
God heeft haar niets aan inzicht toebedeeld.
Zij laat haar eieren achter in de aarde en verwarmt ze in het stof.
Maar op een bepaald moment loopt zij harder dan een paard.

Job 39:16  De vleugels van de struisvogel klapwieken vrolijk, net als de veren van 
de ooievaar en het ander gevederte. 17 Maar zij laat haar eieren achter in de aarde, 
en verwarmt ze in het stof, 18 en vergeet dat een voet ze kan breken, en dat de 
dieren van het veld ze kunnen vertrappen. 19 Zij behandelt haar jongen hard, alsof 
ze niet van haar zijn; zij is zonder angst of haar inspanning voor niets is. 20 Want 
God heeft haar de wijsheid onthouden, en heeft haar niets aan inzicht toebedeeld. 
21 Maar als   het tijd is, richt zij zich op in de hoogte; zij lacht om het paard en zijn 
berijder.

GOD HEEFT EEN PAARD BIJZONDERE 
EIGENSCHAPPEN GEGEVEN

God heeft het paard kracht gegeven.
God heeft het paard het vermogen gegeven om te springen.
Het paard heb ik niet angstig gemaakt voor allerlei onverwachte gebeurtenissen.

Job 39:22  Kunt u het paard kracht geven? Kunt u zijn nek met manen bekleden? 
23 Laat u het springen als een sprinkhaan? De majesteit van zijn gesnuif is een 
verschrikking. 24 Het schraapt in de dalgrond en het is vrolijk in zijn kracht, en 
het trekt uit, de wapens tegemoet. 25 Het lacht om de angst en is niet ontsteld, en 
keert niet om vanwege het zwaard. 26 De pijlkoker klettert tegen hem aan, het ijzer 
van de werpspies en de speer. 27 Al trillend en briesend verslindt het de aarde, en 
is niet te houden als het geluid van de bazuin klinkt. 28 Bij elke bazuinklank zegt 
het: Ha! en van verre ruikt het de strijd, en het hoort het tieren van de vorsten en 
het krijgsgeschreeuw.
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GOD HEEFT DE AREND OOK BIJZONDERE 
EIGENSCHAPPEN GEGEVEN

Is het op uw bevel dat de arend zich verheft?
Zijn jongen in het nest leven van bloed, want waar gesneuvelden zijn, daar is de 
arend ook. En ook de gier. De arend en de gier ruimen dode lichamen op.

Job 39:29  Is het vanwege uw inzicht dat de valk vliegt, en zijn vleugels uitspreidt 
naar het zuiden? 30 Is het op uw bevel dat de arend zich verheft, en dat hij zijn nest 
in de hoogte maakt? 31 Hij woont en overnacht in de rots, op de punt van een rots, 
een vesting. 32 Daarvandaan speurt hij naar voedsel; zijn ogen zien van veraf. 33 
Zijn jongen slurpen bloed; en  waar dodelijk gewonden liggen, daar is hij.

Jeremia 49:16  De schrik voor u heeft u bedrogen, de  overmoed van uw hart, u die 
woont in rotskloven, u die zich vastklemt aan hoge heuvels. Al zou u uw nest zo hoog 
maken als de arend, vandaar zal Ik u neerhalen, spreekt de HEERE.

Obadja 1:4  Al verhief u zich als een arend, en al bouwde u uw nest tussen de 
sterren, ook vandaar zou Ik u neerhalen, spreekt de HEERE.
Mattheüs 24:28 Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verza-
melen.

EEN MENS MAG GOD NIET TER VERANTWOORDING 
ROEPEN

Zal hij die een rechtszaak voert met de Almachtige, Hem onderwijzen?
Wilt u nog steeds redetwisten met de Almachtige en Hem verbeteren?

Job 39:34  En de HEERE antwoordde Job en zei: 35 Zal hij die een rechtszaak voert 
met de Almachtige, Hem onderwijzen? Laat hij die God ter verantwoording roept, 
daarop antwoorden.
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JOB VEROOTMOEDIGT ZICH

Ik ben een onwaardig mens, hoe zou ik U kunnen antwoorden?
Ik heb al veel te veel gezegd.

Job 39:36  Toen antwoordde Job de HEERE en zei: 37 Zie, ik ben te gering; wat zou 
ik U antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. 38 Eén keer heb ik gesproken, 
maar ik zal niet antwoorden; twee keer, maar ik zal niet verdergaan.

JOB WORDT OPNIEUW DOOR GOD BESTRAFT

God sprak vanuit een wervelwind opnieuw tot Job.
Wilt u ook Mijn recht vernietigen?
Wilt u Mijn rechtvaardigheid in twijfel trekken en Mij veroordelen, zodat u zichzelf 
vrij kunt pleiten? 

Job 40:1  Daarna antwoordde de HEERE Job uit een storm en zei: 2 Omgord nu 
als een man uw heupen, dan zal Ik u ondervragen. Maak Mij eens bekend: 3 Wilt u 
ook  Mijn recht vernietigen? Wilt u Mij schuldig verklaren, opdat u zelf rechtvaar-
dig bent?

Psalm 51:6  Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in 
Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer 
U oordeelt.

Romeinen 3:4  God is waarachtig, maar ieder mens een leugenaar, zoals ge-
schreven staat: Opdat U gerechtvaardigd wordt wanneer U rechtspreekt, en over-
wint wanneer U oordeelt.
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JOB WIL ALS GOD ZIJN 

DAT IS DEZELFDE ZONDE ALS DIE VAN ADAM EN EVA.

Wat verbeeldt Job zich wel?

Job 40:4  Bent u net zo sterk als God en kunt u net zo donderen met uw stem 
als Hij? 5 Goed, trek uw staatsiegewaad dan maar aan en hul uzelf in majesteit en 
pracht. 6 Geef uw woede de vrije loop! Laat hem losbarsten tegen alle trotse men-
sen. 7 Verneder de hooghartigen met een enkele blik en vertrap de goddelozen 
op de plaats waar zij staan. 8 Begraaf hen in het stof en laat de dood hun gezicht 
verstijven. 9 Als u daartoe in staat bent, ben Ik het met u eens als u zegt dat uw 
eigen kracht u kan redden. (het Boek)

HET NIJLPAARD IS DE EERSTE VAN GODS WERKEN 

Zijn beenderen zijn als van koper en ijzer.

Job 40:10  Zie toch het nijlpaard, dat Ik heb gemaakt, evenals u. Het eet gras zoals 
het rund. 11 Zie toch de kracht in zijn lendenen, de sterkte in zijn buikspieren! 12 
Hij spant zijn staart als een ceder, de spieren zijner dijen zijn samen gestrengeld. 
13 Zijn beenderen zijn buizen van koper, zijn knoken gelijk staven van ijzer. 14 Hij 
is de eerste van Gods werken, het schepsel, waaraan Hij zijn zwaard gaf; 15 ja, de 
bergen leveren hem hun opbrengst, waar alle dieren van het veld spelen. 16 Onder 
de lotus legt hij zich neder, in de schuilplaats van riet en moeras. 17 Lotusplanten 
beschutten hem met haar schaduw, de wilgen der beek omgeven hem. 18 Zie, al 
is de stroom nog zo sterk, hij deinst niet terug; hij voelt zich gerust, al bruist een 
Jordaan tegen zijn muil. 19 Durft men hem van voren vastgrijpen, een strik door 
zijn neus halen? (NBG)
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WIE IS DE LEVIATHAN?

De Leviathan was een meerkoppig zeemonster. Hij heeft vóór de zondvloed geleefd 
en ook nog een tijd na de zondvloed. Jesaja zegt dat de HEERE het monster zal 
doden. Dus op dat moment was het nog niet gebeurd. Asaf zegt in Psalm 74 echter, 
dat de zeemonsters vermorzeld zijn. Door deze twee gegevens weten we ongeveer 
wanneer de HEERE het zeemonster vernietigd heeft.

Psalm 74:13  Ú hebt door Uw macht de zee gespleten, U hebt de koppen van de 
zeemonsters in de wateren vermorzeld. 14 Ú hebt de koppen van de Leviathan ver-
brijzeld, U hebt hem tot voedsel gegeven aan het volk in de woestijn.

Jesaja 27:1  Op die dag zal de HEERE vergelding doen met Zijn hard, groot en sterk 
zwaard aan de Leviathan, de snelle slang, ja, de Leviathan, de kronkelende slang; 
Hij zal het monster dat in de zee is, doden.

Psalm 104:26  Daar varen de schepen, daar gaat de Leviathan, die U gevormd hebt 
om hem erin te laten spelen.

Sommige creationisten nemen aan dat de leviathan verwijst naar een dinosaurus. 
Die zouden samen met de mens de zondvloed overleefd hebben en pas geruime 
tijd later uitgestorven zijn. Vooral in het boek Job zouden beschrijvingen van dino›s 
voorkomen. Ook de daar beschreven behemoth (nijlpaard) wordt door sommige 
creationisten als een dinosaurussoort gezien.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN VAN DE LEVIATHAN

Kunt u het zeemonster Leviathan met een haak en een vislijn vangen?
Kunt u hem met een touw door zijn neus in bedwang houden of zijn kaak met een 
pin doorboren?
Zal hij u smeken om medelijden of u door vleiende woorden proberen om te praten?
Zal hij zich er bij neerleggen dat u hem voor zijn verdere leven tot slaaf maakt?
Kunt u hem net als een vogel in een huisdier veranderen en uw dochtertjes met 
hem laten spelen?
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Zullen de mannen die samen vissen hem aan de vishandelaren verkopen en zullen 
deze hem onder zich verdelen?
Zal zijn huid worden doorboord met pijlen of kan iemand een harpoen in zijn kop 
planten?
Als u hem met de hand wilt aanraken, zal het gevecht dat volgt u nog lang heugen 
en u zult dat geen tweede maal proberen.
Nee, het is onmogelijk hem te vangen. Alleen al wanneer je naar hem kijkt, deins 
je terug.

Job 40:20  Kunt u de Leviathan met een vishaak trekken, of zijn tong met een touw 
neerdrukken? 21Kunt u een riet door zijn neus steken, of met een doorn zijn kaak 
doorboren? 22 Zal hij u talrijke smeekbeden doen? Zal hij zachte dingen tegen 
u spreken? 23 Zal hij een verbond met u sluiten? Kunt u hem aannemen als een 
eeuwige slaaf? 24 Kunt u met hem spelen als met een vogeltje? Of hem vastbinden 
voor uw meisjes? 25 Kunnen de handelaars hem verkopen? Kunnen zij hem verde-
len onder de kooplieden? 26 Kunt u zijn huid volsteken met speren, of zijn kop met 
een visharpoen? 27 Leg uw hand maar eens op hem; denk aan de strijd, doe het niet 
meer. 28 Zie, de hoop hem te overmeesteren, zal een leugen blijken;  reeds bij zijn 
aanblik wordt men neergeworpen.
 
Job 41:1  Niemand is zo onverschrokken dat hij hem wakker maakt; wie is dan 
degene die staande kan blijven voor Mijn aangezicht? 2 Wie treedt Mij tegemoet, 
zodat Ik het hem zou vergelden? Wat onder heel de hemel is, is van Mij.

JOB 41 LAAT ONS ZIEN HOE MACHTIG GOD IS

De Leviathan was een groot meerkoppig zeemonster. Zo iets als een water-dino-
saurus of een grote walvis met meer koppen. 
Het is niet duidelijk waarom de HEERE zo’n dier geschapen heeft en later toch weer 
heeft laten verdwijnen. Die vraag betreft ook verschillende soorten dinosaurussen. 
De HEERE is soeverein en Hij zal er ongetwijfeld Zijn bedoeling mee gehad heb-
ben. Dat wil ons laten zien hoe machtig God is. Niemand anders is in staat zulke 
machtige wezens te scheppen. De eigenschappen van het dier waren heel bijzon-
der.                      
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Op de aarde is niets met hem te vergelijken. 
Hij was de meest trotse van alle dieren en heerser over hen allen.
Hij is gemaakt om zonder angst te leven. 
Hij kijkt neer op alles wat hoog is. 
Hij is koning over alle trotse jonge dieren.
Zijn adem zet kolen in brand, uit zijn bek komt een vlam.
Zijn hart is hard als een steen, ja, hard als de onderste molensteen.

Job 41:3  Ik zal niet zwijgen over zijn ledematen, over zijn geweldige kracht, en 
over de fraaiheid van zijn gestalte. 4 Wie zou de bovenkant van zijn gewaad durven 
opslaan? Wie durft zijn dubbele pantser te benaderen? 5 Wie kan de deuren van 
zijn gezicht openen? Rondom zijn tanden is verschrikking. 6 Zeer machtig zijn zijn 
sterke schilden, elk gesloten als met een nauwsluitend zegel. 7 Het ene zit zo dicht 
op het andere, dat de wind er niet tussen kan komen. 8 Zij kleven aan elkaar, zij 
grijpen in elkaar en kunnen niet gescheiden worden. 

Job 41:9  Zijn niesen laat een licht schijnen, en zijn ogen zijn als de oogleden van 
de dageraad. 10 Uit zijn bek komen fakkels, vurige vonken ontsnappen eruit. 11 Uit 
zijn neusgaten komt rook, zoals bij een kokende ketel en een smeulend riet. 12 Zijn 
adem zet kolen in brand, uit zijn bek komt een vlam. 13 In zijn nek woont kracht; 
verschrikking springt voor hem uit. 14 De stukken van zijn vlees kleven samen; het 
is aan hem vast gegoten, onbeweeglijk. 

Job 41:15  Zijn hart is hard als een steen, ja, hard als de onderste molensteen. 16 Als 
hij zich verheft, zijn de sterken bevreesd; als hij doorbreekt, raken zij buiten zichzelf. 
17 Treft iemand hem met het zwaard, dat houdt geen stand; geen speer, lans of pijl. 
18 Hij beschouwt ijzer als stro, en brons als verrot hout. 19 Een pijl jaagt hem niet op 
de vlucht; slingerstenen worden voor hem veranderd in stoppels. 20 Knuppels wor-
den door hem beschouwd als stoppels, hij lacht om het trillen van de werpspies. 21 
Onder hem zijn scherpe scherven; hij spreidt zich als een dorsslede uit op de modder. 

Job 41:22  Hij laat de diepte koken als een pot; hij maakt de zee als een ziedende meng-
ketel. 23 Achter zich verlicht hij het pad; men houdt de watervloed voor zilverwit haar. 24 
Op de aarde is niets met hem te vergelijken, die gemaakt is om zonder angst te zijn. 25 
Hij kijkt neer op alles wat hoog is, hij is koning over alle trotse jonge dieren.
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JOB DOET BOETE, HEEFT BEROUW

Job 42:1  Toen antwoordde Job de HEERE en zei: 2 Ik weet dat U alles vermag, en 
geen plan is onmogelijk voor U. 3 Wie is hij, zegt U, die Mijn raad verbergt zonder 
kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep, dingen die te wonderlijk voor 
mij zijn en die ik niet weet. 4 Luister nu, en ík zal spreken! Ik zal U ondervragen: 
maak het mij bekend! 5Alleen door het horen met het oor had ik U gehoord, maar 
nu heeft mijn oog U gezien. 6 Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw in stof 
en as.

GOD LEREN KENNEN DOOR DE WERELD VAN DE 
FAUNA.

In het voorgaande zien we hoe God aan Job laat zien Wie Hij is. Hoe groot Zijn 
almacht is in het scheppen van allerlei dieren. Hoe machtig Hij is in het scheppen 
en beheren van de natuur, van de luchten, de wolken en de wateren.

Onze nieuwe thuishulp heeft God leren kennen uit het bestuderen van een klein 
insect. Ze lag op haar knieën in het bos en zag op een bepaald moment dat beestje 
lopen en dacht: “Wie kan zo iets wonderlijks gemaakt hebben? Zo iets kleins en 
alles functioneert. Zoiets ontstaat toch niet vanzelf, uit het niets?”
Dat was het begin van haar zoektocht naar God, Die ze na enige tijd ook heeft 
gevonden. 
God was op zoek naar haar, dat wel, maar zij ging ook op zoek naar God. En God 
liet Zich vinden, zoals Hij beloofd heeft in Zijn Woord. 
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12. GOD LEREN KENNEN DOOR DE FLORA

God leren kennen door de bloemen- en plantenwereld. Is dat mogelijk? Hoe werkt 
dat dan? Dat gaan we onderzoeken. We gaan eerst zien of Gods Woord daar iets 
over zegt. Daarna gaan we de grootheid van Zijn schepping bezien. De veelheid van 
soorten. Wat zegt Gods Woord? 

Het blijkt dat in de Bijbel planten, bomen en bloemen op verschillende wijzen wor-
den ingezet om Gods Woord te illustreren en te verduidelijken en ook om Bijbelse 
begrippen te verklaren. 

Ook koning Salomo heeft hierover gesproken:

1 Koningen 4:33  Hij sprak ook over de bomen, van de ceder, die op de Libanon 
groeit, tot de hysop, die uit de muur komt. Hij sprak ook over het vee, over de vo-
gels, over de kruipende dieren en over de vissen.

Ook worden ze gebruikt om God te verheerlijken. Vroeger in de tabernakel- en 
tempeldienst: bijvoorbeeld wierook en mirre voor de offers. God schept bloemen 
en planten die een heerlijke geur verspreiden, waardoor de insecten aangetrokken 
worden, die op hun beurt weer honing produceren. God laat alles groeien en bloei-
en en voedt ons met wat de aarde voortbrengt.

God geeft wijsheid aan de bouwers van de tabernakel en de tempel en de opdracht 
om deze te versieren met afbeeldingen van bloemen en planten en palmbomen. 
Ze moesten alles vervaardigen naar het voorbeeld dat Mozes van God ontvangen 
had op de berg, naar het voorbeeld dat de HEERE aan Mozes heeft laten zien van 
de tabernakel in de hemel.

Exodus 25:31  U moet ook een kandelaar van zuiver goud maken. Als gedre-
ven werk moet de kandelaar gemaakt worden, zijn schacht en zijn armen; zijn 
bloemkelken, zijn knoppen en zijn bloesems moeten er één geheel mee vormen. 

Soms worden planten, bomen en bloemen als metafoor gebruikt. Als beeldspraak.
Bijvoorbeeld: Israël is een wijnstok, die goede of slechte vruchten voortbrengt.
Ook wordt Israël vergeleken met een vijgenboom in Mattheüs 24:32 en Lukas 21:29.
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Hosea 10:1  Israël is een weelderige wijnstok, hij brengt zijn vrucht voort. Hoe 
groter zijn vrucht is, hoe meer er voor de altaren is. Hoe beter zijn land, hoe mooier 
de gewijde stenen. 2 Verdeeld is hun hart, nu staan zij schuldig. God Zelf zal hun 
altaren afbreken, hun gewijde stenen verwoesten.

Citaat:
“In de Bijbel komen vele namen van allerlei planten, bomen en bloemen voorbij. 
Maar veel van onderstaande planten zult u in de Bijbel niet vinden, omdat ze vaak 
met een andere naam zijn aangeduid. Dat levert veel discussie op voor planten 
kenners en vertalers.
Op de derde scheppingsdag schiep God ze: de mooiste planten, bomen en allerlei 
soorten bladrijke gewassen. En dat door slechts één woord te spreken! 
Hierna komen we door de Bijbel heen heel veel namen tegen: van de boom van 
kennis van goed en kwaad in de tuin van Eden tot de levensboom met twaalf soor-
ten vruchten in het nieuwe Jeruzalem. 
Deze laatste twee hebben ook een geestelijke betekenis. 

De Bijbel staat verder vol met metaforen uit de plantenwereld. Wanneer we de 
planten in de Bijbel bestuderen, krijgen we een beter beeld van de reikwijdte van 
Gods soevereine plan met Zijn volk Israël. Planten in de Bijbel zijn van betekenis 
geweest voor de openbaring van Gods grootheid in alle lagen van de bevolking. 
Van de manna die op de grond valt voor heel het volk van God tot de bouw van 
de tabernakel en de ark van het verbond.” (Plantenrijk van de Bijbel, Michael Zohary, 
Professor in de plantkunde, Hebreeuwse Universiteit Jeruzalem, 1982) 

MEN KAN DE FLORA ALS VOLGT INDELEN:

Vruchtbomen: wijnstok, olijfboom, vijgenboom, dadelpalm, granaatappel, aman-
del, zwarte moerbei, wilde appel, okkernoot, pistacheboom etc.

Akkergewassen en wilde tuinplanten: gerst, tarwe, vlas, katoen, prei, ui, knoflook, 
linze, tuinboon, meloen, komijn, dille, koriander, ruit, tuinboon, etc. 

Wilde kruiden: hysop, kapper, kaasjeskruid, stokroos, cichorei, etc.

Bomen en struiken in het wild: libanon ceder, cipres, zilverspar, zevenboom, eik, 
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terebint, sneeuwbal, steen den, aleppoden, tamarisk, acacia, jeneverbes, styrax, 
mirt, laurier, klimop, sodomsappel, citroen, ebbeboom, almug.

Planten bij rivieren en moerassen: iep, plataan, Eufraat populier, wilg, witte abeel, 
oleander, riet, mattenbies, lisdodde, papyrus, kalmoes.

Planten in de wildernis: seneblad, manna, witte brem, woestijnmelde, mussen-
kruid, illam, zoutmelde, hammada, gelede anabasis.

Distels en doornen: Christusdoorn, braam, kogeldistel, Syrische distel, gouddistel, 
werveldistel, knoopkruid, dolik, kleine brandnetel, kogeltjesbrandnetel, acanthus, 
doornige zilla, boksdoorn, grauwe nachtschade.

Bloemen in het veld: anemoon, klaproos, kamille, ganzenbloem, ranonkel, witte 
lelie, bergtulp, narcis, Fenicische roos, kust amaryllis.

Geneeskrachtige kruiden, keukenkruiden, kruiden voor parfum en wierook: wit-
te alsem, kolokwintkomkommer, alruin (liefdesappelen), bilzekruid, henna, gem-
bergras, balsemboom, wierookboom, mirreboom, kaneelboom, aloëboom, aloë, 
nardus, kurkuma, saffraan krokus enz. 

De grootheid en de heerlijkheid van God kan ook worden gezien in de vele, vele 
prachtige bloemen- en plantensoorten die Hij geschapen heeft. Bloemen in allerlei 
vormen en kleuren. Dikwijls ook heerlijk geurende bloemen. Dit kan geen mens 
maken. Ook planten en bloemen behorende bij een bepaalde biotoop. Er zijn ver-
schillende prachtig bloeiende planten op elk hoogte in de bergen. Ook weer aan-
gepast aan de bodemsoort en het klimaat van deze plek. 
Wat een verscheidenheid, wat een soorten. Hoe groot, machtig en wijs bent U 
HEERE!

GODS HEERLIJKHEID EN MACHT IN DE FLORA

De HEERE heeft Job aangesproken en gewezen op Zijn macht en heerlijkheid in de 
natuur en door middel van de fauna. Die macht en heerlijkheid kan men ook zien 
in de schoonheid van de plantenwereld. Wij proberen u hiervan iets te laten zien. 
Van elke categorie zullen we er enkele uitlichten. 
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GROTE BOMEN EN PLANTEN

MAMMOETBOOM - sequoiadendron giganteum 
  
Hoe getuigt deze grootste boom ter wereld van 
Gods scheppingsmacht en -kracht. Maar of het 
nu de grootste boom of het kleinste boompje 
is, beiden laten de grootheid, de wijsheid, de 
macht en de kracht van God zien. Geen mens 
kan zoiets scheppen! Wat een hoeveelheid hout 
zit er in deze ene grote boom. Hout, gegeven 
om huizen van te bouwen. 

Zo voorziet God de mens in deze wereld van 
alles wat hij nodig heeft op elk terrein van het 
leven. Hem zij alle lof en dank en eer!  

De mammoetboom of reuzensequoia (Sequoiadendron giganteum) is een boom uit 
het geslacht Sequoiadendron van de cipresfamilie (Cupressaceae). Het is de zwaarste 
boom in de wereld. De soort komt van nature voor in Californië, waar ze groeit op 
de westelijke hellingen van de Sierra Nevada tussen 1.200 en 2.400 m. hoogte. Voor 
de ijstijden kwam de boom algemeen voor op het noordelijk halfrond. In bijvoor-
beeld Europa is de boom te zien als fossiel in bruinkoollagen.

De grootste mammoetboom is de General Sherman Tree. Deze boom is te vinden 
in het Sequoia National Park in Californië, heeft een hoogte van ruim 83 m. een 
omtrek van 31 m. bij de bodem en 26 m. op borsthoogte. De boom zou uiteindelijk 
een hoogte kunnen bereiken van 95 m. en een omtrek bij de bodem van ruim 34 m.
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VICTORIA AMAZONICA

Zie hoe God deze bloem gemaakt heeft en 
heeft bepaald dat ze maar twee nachten mag 
bloeien. In die twee nachten vindt de bevruch-
ting plaats. Toch een groot wonder? Zie hoe 
sterk de bladeren gemaakt zijn. Met aan de 
onderkant sterke ribben. Een klein kind van 
30 á 40 kg. kan op een blad zitten. Zoiets kan 
geen mens maken! Zo’n prachtige plant ont-
staat niet vanzelf. Maar God spreekt en het is 
er. Groot en oneindig en niet af te meten is 
Zijn wijsheid, Zijn verstand, Zijn creativiteit, 
Zijn veelzijdigheid.

Psalm 40:6  HEERE, mijn God, veel zijn uw wonderen, die Ú gedaan hebt, en 
Uw gedachten die U over ons hebt. Men kan ze voor U niet uiteenzetten. Zou ik ze 
verkondigen en uitspreken, dan zijn ze zó machtig veel dat ik ze niet kan tellen.

Mensenwoorden schieten tekort om dit weer te geven.

Psalm 92: 5b en 6  Ik zal vrolijk zingen over de werken van Uw handen. 
Heere, hoe groot zijn Uw werken, zeer diep zijn uw gedachten. 

De Victoria amazonica (synoniem: Victoria regia) is de grootste soort in de water-
leliefamilie. De plant wordt gekarakteriseerd door zijn bladeren, die kastanjebruin 
zijn als ze het wateroppervlak bereiken. Later 
worden ze groen. Jonge bladeren hebben kor-
te, naar binnen omgekrulde randen. Oudere 
bladeren kunnen een diameter van drie meter 
bereiken. Ze hebben een vier tot tien centime-
ter hoge rand en drijven aan zeven tot acht me-
ter lange stengels. De bladeren zijn aan de on-
derkant bezet met krachtige ribben en stekels. 
De grootste bladeren hebben een draagvermo-
gen tot veertig kilogram. De veertig centime-

Binnenwerk God laat Zich kennen.indd   115Binnenwerk God laat Zich kennen.indd   115 27-8-2021   09:12:2527-8-2021   09:12:25



116

ter brede bloemen hebben vele doornen op de 
kastanjebruine kelkbladeren. De plant heeft 
als bijzonderheid dat elke bloem slechts twee 
nachten bloeit. De eerste nacht dat de bloem 
bloeit is deze wit. Deze kleur lokt de kevers die 
voor de  bestuiving  zorgen. Overdag sluit de 
plant de bloem. De volgende nacht heropent 
de plant de bloem, die dan is verkleurd van 
lichtroze tot donkerroze. In tegenstelling tot 
wat soms wordt gedacht, bloeien niet alle bloe-

men in dezelfde twee nachten. De vruchten rijpen onder water.
Deze soort heeft een temperatuur van 27 tot 30 °C nodig. Wat zelfs in de tropen niet 
overal voorkomt. De plant komt van nature voor in stilstaand of langzaam stro-
mend water in Brazilië, Colombia, Guyana en Peru.

Vruchtbomen: wijnstok, vijgenboom, olijfboom, 
granaatappel.

WIJNSTOK - Vitis vinifera.k

De Druif is een schitterend beeld van Gods 
wijsheid en macht in de schepping. Geen mens 
kan zoiets maken! Nog geen grassprietje, laat 
staan zo’n plant die zulke heerlijke vruchten 
voortbrengt. Van de geperste druif wordt een 
heerlijke drank, druivensap, gemaakt en wijn. 
Wijn, waar een mens vrolijk van wordt, zegt 
Gods Woord. In de Bijbel worden wijnstok en 
wijn 226 x genoemd. 
Israël wordt wel de wijnstok genoemd en God 
Zelf, de Wijngaardenier.

Jezus noemt Zichzelf de ware wijnstok en Zijn Vader, de Wijngaardenier. De rode 
wijn is het symbool van het bloed van de Heere Jezus, dat heeft gevloeid aan het 
kruis. De rode wijn is het symbool voor het bloed van de Heere Jezus, bij de in-
stelling van het Nieuwe Verbond bij het Heilig Avondmaal. De rode wijn zal ook 
worden gedronken bij de Bruiloft van het Lam in de hemel.
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Ik denk dat men daarom wel kan stellen, dat de druif de belangrijkste plant is, die 
in de Bijbel voorkomt.
De wijnstok staat symbool voor Israël en voor de Heere Jezus, de Ware Wijnstok.

“Loof de HEERE want Hij is goed!” 

We noemen enkele Bijbelverzen, waarin het woord wijn of wijnstok vóórkomt:

Abram ontmoet in de Persoon Melchizedek, de Engel van de HEERE. Een won-
derbaarlijke gebeurtenis. De openbaring van de Heere Jezus aan Abram in het OT. 
De Heere Jezus reikt ook brood en wijn aan, aan Zijn discipelen met de instelling 
van het Nieuwe Verbond bij het Heilig Avondmaal.
God noemt Abram een profeet en God heeft hem veel van de toekomst laten zien.

Genesis 14:18  En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij 
was een priester van God, de Allerhoogste. 19 En hij zegende hem (Abram) en zei: 
Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit! 20 En 
geloofd zij God, de Allerhoogste, Die uw tegenstanders overgeleverd heeft in uw 
hand! En Abram gaf hem van alles een tiende deel.

Een profetisch woord van vader Jakob inzake de Messias.

Genesis 49:10  De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf 
van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen. 11 
Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edelste 
wijnstok; hij wast zijn kleren in wijn en zijn gewaad in druivenbloed.

Wijn werd ook in de offerdienst voorgeschreven. Daarover gaan de volgende vier 
verzen.

Leviticus 23:13  met een bijbehorend graanoffer van twee tiende efa meelbloem, 
met olie gemengd, als een vuuroffer voor de HEERE, een aangename geur, en een 
bijbehorend plengoffer van een kwart hin wijn.

Numeri 6:4  Alle dagen van zijn nazireeër schap mag hij niets eten wat van de 
wijnstok afkomstig is, wat van de wijnstok van de wijn gemaakt is, van de pitten tot 
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en met de velletjes.

Numeri 28:14  En de bijbehorende plengoffers moeten zijn: een halve hin wijn bij 
de jonge stier, een derde hin bij de ram, en een kwart hin bij het lam. Dit is het 
maandelijkse brandoffer, voor elke maand van het jaar.

Deuteronomium 32:38  van wie zij het vet van de offers aten, van wie zij de wijn 
van de plengoffers dronken? Laten zij opstaan en u helpen, laat daar een schuil-
plaats voor u zijn.

Wijn en wijnstok in beeldspraak.
De wijnstok en de wijn komen ook voor in de volgende beeldspraak, waarvan we 
één voorbeeld laten zien. 

Richteren 9:12  Toen zeiden de bomen tegen de wijnstok: Komt u, wees koning 
over ons! 13 Maar de wijnstok zei tegen hen: Zou ik mijn nieuwe wijn opgeven, die 
God en mensen vrolijk maakt, en zou ik weggaan om boven de andere bomen te 
zweven?

Richteren 19:19  hoewel onze ezels zowel stro als voer hebben en er ook brood en 
wijn is voor mij en voor uw dienares, alsook voor de knecht, die uw dienaren bij zich 
hebben. Er is aan geen ding gebrek.

2 Samuel 16:2  De koning zei tegen Ziba: Wat wilt u daarmee? Ziba zei: De ezels 
zijn voor het huis van de koning om op te rijden, het brood en de zomervruchten 
voor de knechten om te eten, en de wijn voor de vermoeiden in de woestijn om te 
drinken.

1 Koningen 4:25  En Juda en Israël woonden onbezorgd, ieder onder zijn wijnstok 
en onder zijn vijgenboom, van Dan tot Berseba, al de dagen van Salomo.

Wijn werd ook gebruikt als ruilmiddel, als betaalmiddel.

Ezra 7:22  tot honderd talent. Een talent is ongeveer 30 kilo zilver, tot honderd 
kor tarwe, tot honderd bat wijn, tot honderd bat olie; voor zout is er geen voor-
schrift nodig.
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Nehemia 13:15  In die dagen zag ik in Juda mensen die op de sabbat de wijnper-
sen aan het treden waren en die hopen graan brachten en die op ezels laadden, en 
ook wijn, druiven en vijgen en allerlei andere lasten. Zij brachten die naar Jeruza-
lem op de sabbatdag. Op de dag dat zij dat voedsel gingen verkopen, waarschuwde 
ik hen.

Esther 1:10  Op de zevende dag, toen het hart van de koning vrolijk was door 
de wijn, zei hij tegen Mehuman, Biztha, Charbona, Bigtha en Abagtha, Zethar en 
Charchas, de zeven hovelingen die dienden in de tegenwoordigheid van koning 
Ahasveros,

Israël door de Psalmist vergeleken met een wijnstok. 

Psalm 80:9  U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven, de heidenvolken verdre-
ven en hém geplant. 15 O God van de legermachten, keer toch terug; kijk neer uit 
de hemel en zie. Zie om naar deze wijnstok,

De volgende twee teksten spreken voor zich.

Spreuken 31:6  Geef sterke drank aan wie dreigt om te komen, en wijn aan hen 
die bitter bedroefd van ziel zijn.

Hooglied 7:8  Ik zei: Ik wil in de palmboom klimmen, zijn takken grijpen. Laten uw 
borsten toch zijn als trossen aan de wijnstok, de geur van uw neus als die van ap-
pels, 9 en uw gehemelte als goede wijn.

De allegorie van Jesaja 5: 

Mijn Beminde is de HEERE. De wijngaard is Israël. De wijnstokken zijn de Joodse 
mensen. God verwacht dat Zijn volk goede vruchten zal voortbrengen. Maar de 
HEERE wordt zeer teleurgesteld. Het volk Israël brengt stinkende druiven voort.                        

Jesaja 5:1  Ik wil graag voor mijn Beminde zingen, een lied van mijn Geliefde over 
Zijn wijngaard. Mijn Beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. 2 Hij 
spitte hem om en zuiverde hem van stenen, Hij beplantte hem met edele wijnstok-
ken. In het midden ervan bouwde Hij een toren, en hakte ook een perskuip daarin 
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uit. Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinken-
de druiven voort.

Jesaja 7:23  Ook zal het op die dag gebeuren dat elke plaats die daar was met dui-
zend wijnstokken, ter waarde van duizend zilverstukken, zal dienen voor dorens en 
distels.

Waarom bent u zo veranderd? 
Waarom gehoorzaamt u Mij niet meer?

God vraagt het Joodse volk hoe het komt dat ze zo tegenover Hem veranderd zijn. 
God heeft haar goed gemaakt, een edele wijnstok. Nu is ze een wilde druif gewor-
den, die slechte vruchten voortbrengt. De oorzaak ligt in hun ongehoorzaamheid 
aan God. Ze hebben de goddeloze volken niet verdreven. Ze hebben zich met hen 
vermengd. Vooral koning Salomo heeft via de vele ongelovige, heidense vrouwen 
ook de afgoden binnen gehaald. 

De les die wij uit de Bijbel kunnen leren is: “Ga geen juk aan met een ongelovige. 
Wat heeft de duisternis gemeenschappelijk met het licht? Wat heeft Christus ge-
meen met Belial of wat deelt een gelovige met een ongelovige.”                                 

Jeremia 2:21  Ík had u evenwel geplant, een edele wijnstok, een volkomen be-
trouwbare stek. Hoe bent u tegenover Mij dan veranderd in wilde ranken van een 
uitheemse wijnstok?

De HEERE was van plan het Joodse volk weg te vagen. Maar heeft dat uiteindelijk 
niet gedaan. Maar de teleurstelling en de toorn van God blijft, zolang het Joodse 
volk zich niet bekeert. God is echter trouw aan Zijn verbond met Abraham. Zijn 
verkiezing en Zijn liefde voor Zijn volk zijn eeuwig.     

Jeremia 8:13  Ik ga hen volkomen wegvagen, spreekt de HEERE. Er zijn geen drui-
ven aan de wijnstok, geen vijgen aan de vijgenboom, en de bladeren zijn verwelkt. 
Wat Ik hun gaf, daaraan gaan zij voorbij.
De wijn van God is goed. De wijn van Babel is slecht.

Jeremia 51:7  Babel was in de hand van de HEERE een gouden beker, die heel de 
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aarde dronken maakte. Van zijn wijn hebben de volken gedronken, daarom gedra-
gen de volken zich als een waanzinnige.

Gebrek aan wijn en koren.

Klaagliederen 2:12  Tegen hun moeders zeggen zij: Waar is er koren en 
wijn? terwijl zij bezwijken als dodelijk gewonden op de pleinen van de stad, terwijl 
hun leven wegvloeit op de schoot van hun moeders.

Verbod voor de priester om wijn te drinken tijdens de tempeldienst.

Ezechiël 44:21  Geen enkele priester mag wijn drinken wanneer hij de binnenste 
voorhof inkomt.

Geen wijn tijdens het vasten.

Daniël 10:2  In die dagen was ik, Daniël, drie volle weken aan het rouwen. 3 Sma-
kelijk voedsel at ik niet, vlees of wijn kwam niet in mijn mond, en mijzelf zalven 
deed ik helemaal niet, totdat die drie volle weken voorbij waren.

De wijnstok in het komende Vrederijk. 
De volgende twee teksten van de profeet Hosea hebben betrekking op deze situatie.

Hosea 10:1  Israël is een weelderige wijnstok, hij brengt zijn vrucht voort. Hoe 
groter zijn vrucht is, hoe meer er voor de altaren is. Hoe beter zijn land, hoe mooier 
de gewijde stenen.            

Hosea 14:8  Zij zullen opnieuw in zijn schaduw zitten, koren verbouwen en in 
bloei staan als de wijnstok; zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon.

De profeet Joël wijst hier namens God op de geestelijke toestand van het Joodse 
volk. Dit is de situatie vóór hun bekering.                                                                  

Joël 1:12  De wijnstok is verdord en de vijgenboom is verwelkt, de granaatappel-
boom, ook de palmboom en de appelboom, alle bomen van het veld zijn verdord. 
Ja, de vreugde is verdord, geweken van de mensenkinderen.
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De volgende vier teksten uit Jesaja, Joël, Amos en Micha gaan over de situatie in het 
Vrederijk, als Israël door de HEERE bekeerd is. 

Jesaja 25:6  De HEERE van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een 
feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten, een feestmaal met gerijpte wijnen, 
met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen.

Joël 3:18  Op die dag zal het gebeuren dat de bergen van  jonge wijn zullen drui-
pen, de heuvels van melk zullen stromen, en alle waterstromen van Juda zullen 
overlopen van water. Een bron zal uit het huis van de HEERE ontspringen, die het 
dal van Sittim zal bevochtigen. 

Amos 9:14  Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij 
zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten 
en de wijn ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. 

Micha 4:4  Maar zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgen-
boom, niemand zal ze schrik aanjagen, want de mond van de HEERE van de leger-
machten heeft het gesproken.

Hier spreekt Micha weer over de situatie vóór de bekering van het Joodse volk.                

Micha 6:15  Zelf zult u zaaien, maar niet maaien, zelf zult u olijven treden, maar 
u niet met olie zalven, en nieuwe wijn oogsten maar geen wijn drinken.

De profeet Habakuk geeft een heerlijk, persoonlijk getuigenis over zijn relatie met 
God. Al worden alle materiële zegeningen van hem weggenomen, nochtans zal hij 
zich verheugen in de God van zijn heil.                  

Habakuk 3:17  Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de 
wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden 
geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er 
geen rund in de stallen over zijn – 18 ik zal dan toch in de HEERE van vreugde 
opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil.

De profeet Zefanja geeft namens de HEERE aan, wat er gaat gebeuren als ze de 
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afgoden blijven dienen. Zij zullen niet genieten van de wijngaarden die ze geplant 
hebben.

Zefanja 1:13  Daarom zal hun vermogen tot buit worden, hun huizen tot een 
woestenij. Zij zullen huizen bouwen, maar die niet bewonen; zij zullen wijngaarden 
planten, maar daarvan de wijn niet drinken.

Nog vier teksten uit het OT die slaan op het leven in het Vrederijk van de Heere 
Jezus. In alle teksten wordt de wijn en/of de wijnstok genoemd. 

Zacharia 3:10  Op die dag, spreekt de HEERE van de legermachten, zal ieder zijn 
naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom.

Zacharia 8:12  Want het zaad zal voorspoedig zijn, de wijnstok zal zijn vrucht geven, 
het land zal zijn opbrengst geven, de hemel zal zijn dauw geven. Ik zal het overblijf-
sel van dit volk dit alles in erfelijk bezit doen nemen.

Zacharia 10:7 Zij zullen zijn als een held van Efraïm, hun hart zal zich verblijden 
als door de wijn; en hun kinderen zullen het zien en zich verblijden, hun hart zal 
zich verheugen in de HEERE.

Maleachi 3:11  Ik zal ter wille van u de kaalvreter bestraffen, zodat hij de vrucht van 
de aardbodem bij u niet te gronde richt, en de wijnstok op het veld bij u niet zonder 
vrucht zal blijven, zegt de HEERE van de legermachten.

De Heere Jezus zegt in Mattheüs 9:17 dat het Oude- en het Nieuwe Verbond twee 
verschillende zaken zijn. Het Oude Verbond was voor alle Joden, gelovigen en on-
gelovigen.
Het Nieuwe Verbond is alleen voor gelovigen. In het Nieuwe Verbond komt men 
uitsluitend door een nieuwe geboorte. Zoals de Heere ook zegt tegen Nicodemus. 
Dus niet door besnijdenis of doop.

Mattheüs 9:17  Ook doet men geen nieuwe wijn in oude leren zakken; anders 
barsten de zakken, en de wijn stroomt eruit, en de zakken gaan verloren; maar men 
doet nieuwe wijn in nieuwe zakken, en beide blijven behouden.
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De tegenstelling tussen het Oude- en het Nieuwe Verbond.

Het volgende vers is het begin van een beeldspraak van de Heere Jezus. In die 
beeldspraak wordt Israël aan de kaak gesteld als een ongehoorzaam en ontrouw 
volk. De wijngaard is Israël. God is de wijngaardenier, de Heer des huizes. De land-
bouwers zijn de Joden. 

Mattheüs 21:33  Luister naar een andere gelijkenis. Er was iemand, een heer des 
huizes, die een wijngaard plantte. Hij zette er een omheining omheen, groef er een 
wijnpersbak in uit en bouwde een toren. En hij verhuurde hem aan landbouwers en 
ging naar het buitenland. Zie ook Markus 12:1.

In Mattheüs 26:26-29 zien we de relatie met het Nieuwe Verbond in het bloed van 
de Heere Jezus. De rode wijn staat symbool voor het bloed van de Heere Jezus. 

Mattheüs 26:26  En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend 
had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn li-
chaam. 27 Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en 
zei: Drink allen daaruit, 28 want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, 
dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. 29 Ik zeg u dat Ik van nu 
aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer Ik die met 
u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader.

Markus 15:23  En zij gaven Hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar Hij 
nam die niet. 

De Heere Jezus wilde niet verdoofd worden. Hij wilde de drinkbeker van Gods 
toorn bij Zijn volle bewustzijn drinken. Welk een liefde van onze Heiland.

De volgende tekst maakt deel uit van de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. 
De wijn wordt gebruikt als een desinfecterend middel.

Lukas 10:34  En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. 
Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem.

In de volgende vijf verzen geeft de Heere aan hoe een christen behoort te leven. 
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Heel belangrijke teksten, want zonder de Heere Jezus, kan een kind van God niets 
doen, wat echt vrucht voortbrengt voor de eeuwigheid. Maar als men in de Heere 
Jezus blijft, zal men veel vrucht dragen!

De Heere Jezus is de ware Wijnstok.

Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij 
weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, 
opdat zij meer vrucht draagt.

Johannes 15:1  Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. 2 Elke 
rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, 
reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. 3 U bent al rein vanwege het woord dat Ik 
tot u gesproken heb. 4 Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen 
uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. 5 Ik 
ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, 
want zonder Mij kunt u niets doen.

In de volgende vier verzen geeft de apostel Paulus aan wat men wel of niet met wijn 
kan en mag doen.

Romeinen 14:21  Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken en niets te 
doen waaraan uw broeder aanstoot neemt, waarover hij struikelt of waarin hij zwak is.

Efeze 5:18  En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word 
vervuld met de Geest.

1 Timotheüs 5:23  Drink niet langer alleen water, maar gebruik een kleine hoeveel-
heid wijn,  voor uw maag en uw veelvuldige kwalen.

Titus 1:7  Want een opziener moet onberispelijk zijn, als een beheerder van het 
huis van God, niet eigenzinnig, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet vecht-
lustig, niet uit op oneerlijke winst.

Deze tekst uit Openbaring heeft betrekking op de terugkomst van de Heere Jezus. 
Dan zullen de volken geoordeeld worden. 
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Openbaring 19:15  En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij 
daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En 
Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.

DE VIJGENBOOM - Ficus carica

De Ficus carica is een schitterend beeld van 
Gods macht. Geen mens kan zoiets maken! De 
vruchten zijn heerlijk zoet. De vijg is een wijd 
vertakte struik of een iets overhellende boom 
met omhooggaande, knobbelige takken met 
een gladde metaalgrijze  bast. De boom wordt 
circa tien meter hoog. De bladeren zijn dik en 
leerachtig. Ze kunnen 30 × 25 cm. groot worden. 
De bladeren hebben een hartvormige voet en 
zijn drie- tot vijflobbig. De middelste lob is altijd 

het grootst. De vijgenboom heeft kleine bloemen. Ze zijn opgesloten in een bijna ge-
sloten bloembodem die vlezig is. De mannelijke bloemen zitten vlak bij de opening.

De wilde vijgenboom produceert niet eenmaal, maar driemaal per jaar bloemen en 
vruchten. Aan de buitenzijde lijkt de bloem nog het meest op een onrijpe groene 
vrucht. Zij is gevormd uit de tot een harde schil, peervormig uitgegroeide bloembo-
dem (syconium). Aan de binnenzijde bevinden zich in een holle ruimte de werkelijke 
bloemetjes; de vrouwelijke onderin, de mannelijke boven bij de zeer kleine opening.

De bevruchting van de vijgenboom geschiedt door symbiose met de gewone vij-
genwesp  (Blastophaga psenes), die zowel zichzelf als de vijg voortplant. Een be-
vruchte vrouwelijke wesp betreedt de vijg door een gaatje in de opening (ostio-
le), bevrucht vrouwelijke vijgenbloemen met stuifmeel en legt haar eieren in deze 
bloemen, waarna ze sterft. De vrouwelijke bloemen in de vijg vormen dan hun 
zaden. De vijg gaat rijpen, verandert van kleur en geur en wordt zacht, evenals de 
schil. Het ‹vruchtvlees› is groen of rood, smaakt zoet en bevat een heleboel kleine 
vruchtjes. De vijgenwesp komt in Nederland niet voor. De onbevruchte bloem kan 
hierdoor niet afrijpen en valt af. 
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Om toch ook in ons gematigde klimaat eetbare vruchten te krijgen zijn er parthen-
ocarpe cultivars ontwikkeld. Dit wil zeggen dat de planten, vruchten ontwikkelen 
zonder dat er een bevruchting aan te pas komt. Een voordeel van deze maagdelijke 
vruchtzetting is dat deze variëteiten vrij zijn van pitten. De vijgen zijn eerst donker-
groen en peervormig. Als ze rijpen, worden ze violet of zwart.
Een vijgenboom heeft drie reeksen vruchten. Van de eerste reeks vruchten zit de 
knop al gereed van voor de winter; deze knop moet dus overwinteren. In het gema-
tigde klimaat van België en Nederland kan het gebeuren dat deze knoppen bevrie-
zen en dat de eerste reeks vruchten niet uitkomt. 

Dit is echter de enige reeks vruchten die in ons noordelijke klimaat zeker zal rijpen. 
De tweede reeks vruchten kan in uitzonderlijk warme en lange zomers ook nog tot 
rijping komen, maar dat is niet zo dikwijls het geval. De derde reeks heeft geen 
enkele kans om te rijpen in ons klimaat. De vruchten van de vijgenboom worden 
vers of gedroogd gegeten. 

Als je gelezen hebt, hoe een vijg in elkaar zit dan moet je toch wel erkennen dat 
een mens zoiets niet kan maken. We zien hierin de macht en heerlijkheid van God. 
In de Bijbel wordt de vijg en de vijgenboom heel vaak genoemd. Dikwijls samen 
met de wijnstok. Van beiden zegt de Heere, dat in het Vrederijk iedere Jood weer 
zal zitten onder zijn eigen vijgenboom en wijnstok. Het Joodse volk wacht nog een 
heerlijke toekomst. 

Habakuk 3:17  Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de 
wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden 
geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er 
geen rund in de stallen over zijn – 18 ik zal dan toch in de HEERE van vreugde 
opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil.

Zacharia 3:10  Op die dag, spreekt de HEERE van de legermachten, zal ieder zijn 
naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom.

Zoals de wijnstok een beeld van Israël is, zo staat ook de vijgenboom symbool voor 
Israël.
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Mattheüs 24:32  Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht 
wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is.

Lukas 21:29  En Hij (de Heere Jezus) sprak tot hen een gelijkenis: Kijk naar de 
vijgenboom en alle bomen. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de 
zomer al nabij is.

De betekenis hiervan is: Let op het volk Israël. Ze zijn weer terug in het land. 
Ze gaan al groeien en bloeien. Daarin zien we de vervulling van verschillende 
Oudtestamentische profetieën en daaruit weten we ook dat de komst van de Heere 
Jezus nabij is en dat Hij doorgaat met Zijn plan voor Israël. 

Johannes 1:49  Nathanaël zei tegen Hem (de Heere Jezus): Vanwaar kent U mij? 
Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voordat Filippus u riep, toen u onder de vij-
genboom was, zag Ik u.

En we kennen toch allemaal de geschiedenis van Zacheüs in de vijgenboom, Lukas 
19: 1-10.
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DE OLIJF - Olea europaea

Ook de Olijfboom laat ons zien hoe groot de 
macht en wijsheid van God zijn. Geen mens is 
in staat zo iets te scheppen! Een geweldig nut-
tig en gezond voedingsmiddel voor de mens. 
Zoiets ontstaat niet spontaan.
DE OLIJF is de vrucht van de olijfboom (Olea 
europaea), een boom van de olijffamilie. 
(Oleaceae) 

Exodus 23: 11  Maar in het zevende jaar moet 
u het met rust laten en het braak laten liggen, zo-

dat de armen onder uw volk kunnen eten; en het overschot ervan kunnen de dieren van 
het veld eten. U moet hetzelfde doen met uw wijngaard en met uw olijfbomen.

Het vijfde visioen: de gouden kandelaar en de twee olijfbomen.

Zacharia 4:12  En voor de tweede keer antwoordde ik en zei tegen Hem: Wat bete-
kenen die twee olijftakken die door twee gouden buisjes gouden olie uit zich weg 
laten lopen? 13 Toen sprak Hij tot mij: Weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik 
zei: Nee, mijn Heere. 14 Daarop zei Hij: Dat zijn de twee gezalfden, die bij de Heere 
van heel de aarde staan. (Mozes en Elia)

Romeinen 11:24  Want als u afgehouwen bent uit de olijfboom die van nature wild 
was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer 
zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom.

Openbaring 11:4 Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor de 
God van de aarde staan, (Mozes en Elia).

Het geslacht  Olea  telt ongeveer 20 soorten met een groot  verspreidingsgebied, 
voornamelijk in het Midden-Oosten en landen rond de Middellandse Zee. De olijf 
zelf wordt gegeten. Uit de pit en het vruchtvlees wordt olijfolie gewonnen. 

De olijf is traditioneel en ook vandaag de dag nog een van de belangrijkste land-
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bouwproducten van onder andere de landen rond de Middellandse Zee. Al in de 
oudheid wordt de boom in de literatuur van landen rond de Middellandse Zee 
genoemd, zoals in de Griekse mythologie en de Tenach. Volgens de Griekse my-
thologie schonk Pallas Athene in haar wijsheid een olijfboom aan de stad Athene. 

Nog steeds staat er daarom een olijfboom op de Akropolis. In de cultuur van het 
Joodse volk wordt de boom nog steeds als symbool van vrede en geluk gezien.

Olijven worden volop in landen met een mediterraan klimaat geteeld. Warme, dro-
ge zomers en relatief milde winters zijn een zeer geschikt klimaat. Andere teelt-
gebieden zijn Australië en Californië, waar een gele olijf gekweekt wordt. De olijf 
groeit uit tot een groenblijvende boom van een meter of negen. Er bestaan een 
twintigtal soorten van het geslacht Olea. Er zijn veel soorten olijven met grote en 
kleine vruchten. 

Vers geplukte olijven zijn niet direct voor consumptie geschikt. Pas nadat ze zes 
maanden in een zout bad zijn ingelegd, is de bittere smaak verdwenen en zijn ze 
geschikt voor consumptie. 

Volgens het Voedingscentrum behoren olijven tot het fruit. 100 gram olijven leve-
ren een energiewaarde van 111 kcal. Verder bestaat 100 gram olijven uit 11,0 g vet, 
4,0 g voedingsvezel, 1 g eiwit, 0,0 g koolhydraten, 2,0 mg vitamine E, 0,020 mg vi-
tamine B6, 2,250 g natrium, 5,625 g zout, 91 mg kalium, 22 mg magnesium, 61 mg 
calcium, 17 mg fosfor, 1,8 mg ijzer, 1 µg seleen, 0,23 mg koper en 0,22 mg zink.  

Door onderling kruisen bestaan er vandaag de dag meer dan 80 varianten olijfbo-
men. De boom groeit aanvankelijk relatief langzaam, heeft een dikke stam en lange 
wortels. Vanwege de groei van de wortels moet er bij het beplanten een minimale 
afstand tussen de bomen worden aangehouden. Pas na vijf jaar begint de boom 
vruchten te dragen. Olijfbomen kunnen vele honderden jaren oud worden. Oude 
olijfbomen zijn bijzonder waardevol. 

Het is belangrijk om te weten dat een olijfboom nooit twee maal aan dezelfde tak 
vruchten draagt en men dient dus de takken die vrucht gedragen hebben in het 
voorjaar terug te snoeien. 
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De GRANAATAPPEL - Punica granatum.                            

De  Granaatappel  is een één tot zes meter 
hoge struik met lange, doornige takken. De plant 
behoort tot de kattenstaartfamilie (Lythraceae) of-
tewel de familie Punicaceae. De struik kan in dro-
ge tijden, zoals in de winter, zijn bladeren  ver-
liezen. De kort gesteelde, glanzende, groene 
tegenoverstaande bladen groeien dicht op elkaar.
De bladen zijn ovaal en toegespitst met een 
gave rand. Ze zijn 0,5-2,5 x 1-10 cm. groot.
Wat een prachtige vrucht. Eén van de gezond-
ste vruchten die God geschapen heeft. Dat kan 

geen mens maken! Zulke vruchten ontstaan niet spontaan door evolutie. Zo goed 
zorgt God voor de mens, dat Hij vruchten geeft die de gezondheid bevorderen. 

In de Bijbel wordt de granaatappel wel 33x genoemd.
In het Hooglied worden bijvoorbeeld de wangen van de vrouw vergeleken met een 
granaatappel. 

Hooglied 4:3  Als een scharlaken draad zijn uw lippen en liefelijk is uw mond. Als 
een gespleten granaatappel zijn uw slapen, door uw sluier heen.

Als symbool van rijkdom en vruchtbaarheid is de granaatappel ook gebruikt bij de 
aankleding van de eerste tempel van koning Salomo. 
Beide pilaren bij de ingang zijn getooid met twee rijen granaatappels. 
Deze worden in de Bijbel als volgt beschreven. Twee bronzen zuilen, genoemd naar 
Boaz (in Hem is sterkte) en Jachin (Jahweh beveiligt) en in oudere Bijbelvertalingen 
aangeduid als koperen pilaren. Deze waren elk getooid met een bronzen kapiteel 
dat versierd was met bronzen vlechtwerk van snoeren in kettingvorm en rijen gra-
naatappels.

Ook verleiding is onlosmakelijk verbonden met deze vrucht. Er wordt zelfs gezegd 
dat de boom van de granaatappels dezelfde is als de boom van kennis van goed 
en kwaad in het paradijs van Adam en Eva. Het zou de granaatappel zijn die tot de 
verbanning van Adam en Eva uit het paradijs heeft geleid.
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De oranjerode  bloemen  vormen zich aan de 
toppen van de scheut of aan korte zijscheuten 
in groepen van één tot vijf. De granaatappel 
is zelf bestuivend. In warme zomers kan de 
struik  vrucht  gaan dragen. De vrucht van de 
granaatappel is rond en 8 à 12 cm. groot. De 
vrucht is heel sappig en bevat grote cellen zoals 
van een  citrusvrucht, maar in elke cel zit een 
pitje van ongeveer 3 mm. groot. Om de pitjes 
zit een soort gelei, zoals om de pitjes van een 

tomaat. Bovendien bevat de vrucht veel vellen. De vellen smaken niet lekker. Bij 
rijpe vruchten is het vruchtvlees donkerrood. De schil is erg stevig en leerachtig. 

Op meerdere Griekse eilanden komen ondersoorten voor die redelijk vorstbesten-
dig zijn. Deze groeien voornamelijk in de bergen, en worden in Nederland aan-
geboden. De winterhardheid van deze struik of boom is tot -15 graden Celsius. 
Oudere bomen zijn het sterkst. De vrucht van de granaatappel kan uitgeperst wor-
den, waarbij veel vruchtvlees verloren gaat. Het sap van de granaatappel vormde 
oorspronkelijk de basis voor grenadine.

De granaatappel is één van de gezondste soorten fruit op aarde. Ze bevatten ver-
schillende heilzame plantaardige stoffen, die door andere voedingsmiddelen niet 
geëvenaard kunnen worden. Veel studies hebben aangetoond dat de granaatappel 
gezond is en dat deze enorme voordelen heeft die nuttig zijn voor je lichaam en 
dat deze het risico op allerlei ziekten kan verkleinen. De zaden (zaadrok) van de 
granaatappel zijn ook zeer zoet; 175 gram zaadrok bevat 24 gram suiker en 144 
calorieën. 

De granaatappel is een fruit dat honderden eetbare zaden bevat. Ze zijn rijk aan 
vezels, vitaminen, minerale en bioactieve plantaardige stoffen, maar bevatten ook 
suiker. Granaatappels bevatten punicalagines en punicic zuur, wat unieke stoffen 
zijn, die verantwoordelijk zijn voor een positieve invloed op de gezondheid. Deze 
twee unieke moleculen bevestigen het feit dat de granaatappel gezond is.

Streken die naar de granaatappel zijn genoemd zijn: het Spaanse  Granada  en 
het Caraïbische eiland Grenada. De vrucht staat dan ook in het stadswapen van 
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Granada. Ook de handgranaat is naar de granaatappel genoemd, vooral vanwege 
de vorm, maar ook omdat de zaden om je heen schieten als de vrucht op de grond 
valt.

Deuteronomium 8:7  Want de HEERE, uw God, brengt u in een goed land: 
een land met waterbeken, bronnen en diepe wateren, die ontspringen in het dal 
en op het gebergte; 8 een land met tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen en 
granaatappels; een land met olierijke olijfbomen en honing;

Akkergewassen en wilde tuinplanten: gerst, 
tarwe, knoflook, dille.
KNOFLOOK -  Allium sativum

De (Allium sativum) is een plant uit de narcis-
familie  (Amaryllidaceae). Eveneens tot het ge-
slacht  look (Allium)  behoren onder andere de 
soorten  ui,  prei  en  bieslook. Knoflook is net 
als de ui en bieslook een  bolgewas  dat voor 
de winter zijn energie in een bol opslaat zodat 
het in de lente een voorsprong heeft en heel 
snel kan groeien en bloeien. De plant groeit 
op goed doorlatende grond en in de volle 
zon. Knoflook wordt zowel vers (fijn gesneden 
of geperst) als in poedervorm (gedroogd en ge-

malen) toegepast. Knoflook is een kruid met een doordringende smaak en geur, 
dat onder andere in Frankrijk, in de mediterrane en Midden-Europese landen bij-
zonder veel gebruikt wordt. (Wikipedia)

Knoflook was en is een belangrijk kruid. Heel gezond. Zoiets kan een mens toch 
niet maken! Het is de goedheid van de HEERE dat Hij zulke kruiden heeft gescha-
pen, waarmee de maaltijden smaakvoller en ook nog gezonder worden. 

Numeri 11:4  Het samenraapsel van vreemdelingen dat in hun midden verkeerde, 
werd met gulzigheid bevangen; daarom jammerden ook de Israëlieten opnieuw en 
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zeiden: Wie zal ons vlees te eten geven? 5 Wij denken terug aan de vis die wij in 
Egypte voor niets aten, aan de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien 
en de knoflook.

Volgens Herodotos (Historiën, ii.125) was het samen met Rammenas (Raphanus sa-
tivus) en de Ui (Allium cepa) het normale voedsel voor de Egyptische arbeiders, wat 
overeenkomt met de beschrijving van de klagende Joden dat ze gewend waren dit 
in Egypte te eten.
 
Ook de  Bijbel  en de  Koran  vermelden knoflook. De  Papyrus Ebers  in Egypte 
vermeldde al 3500 jaar geleden knoflook.  De arbeiders die aan de pirami-
den bouwden kregen knoflook te eten.  Homeros  vermeldt gebruik van knof-
look door  Nestor.  Galenus  raadde knoflook aan tegen zowat alle kwalen. In 
de Romeinse tijd geloofde men dat knoflook de spieren versterkte, vandaar dat gla-
diatoren vaak knoflook kauwden. 

In de Middeleeuwen werd knoflook geacht de duivel  en heksen weg te houden 
en te beschermen tegen de pest. Knoflook kan inderdaad bacteriëndodend wer-
ken dankzij de component allicine. Aan knoflook worden verschillende gezondheid 
bevorderende eigenschappen toegeschreven. Een  cholesterolverlagende  werking 
en  bloeddrukverlagende  werking heeft enige wetenschappelijke onderbouwing. 
Voor andere geclaimde eigenschappen (zoals werking tegen verkoudheid en kan-
ker) is geen afdoende bewijs. (Wikipedia)  
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GERST - Hordeum vulgare

(Hordeum vulgare) is een graansoort. Ze stamt 
af van de  wilde gerst  (Hordeum spontaneum), 
die nog steeds in het Midden-Oosten voor-
komt. Gerst behoort net als de overige gra-
nen  tarwe,  haver,  rogge,  gierst  en  rijst  tot 
de grassenfamilie. Ontkiemende gerst (mout) 
is een belangrijke grondstof voor bier en whis-
ky. Gerst behoort tot de  grassenfamilie  en is 
een eenjarige (zomergerst) of tweejarige (win-
tergerst) plant. De wintergerst moet voldoende 
koude gehad hebben om te kunnen bloeien. 

Wintergerst bloeit in de tweede helft van mei, maar in Israël veel eerder. Daar wordt 
eind maart en begin april al geoogst.

Gerst is een uitstoelende plant met 50–130 cm. lange stengels waaraan zich een aar-
vormige bloeiwijze vormt. Aan weerszijden van de getande aarspil staan steeds drie 
één bloemige aartjes ingeplant. De buitenste van de drie aartjes zijn soms man-
nelijk of rudimentair. Op de overgang van de bladschede naar de bladschijf zitten 
zowel een tongetje als oortjes.

De aartjes zijn genaald. De kelkkafjes zijn smal, lancet- tot naaldvormig en de on-
derste kroonkafjes van de fertiele bloempjes zijn gewoonlijk lang genaald. Soms is 
de kafnaald vervangen door een kort, drietandig vorkje (gevorkte gerst). De culti-
vars zijn zeer overwegend zelf bevruchtend.

De graanvrucht is meestal bedekt en min of meer strokleurig, maar er bestaat ook 
«naaktzadige» gerst (Hordeum vulgare  L. var.  nudum  Hook. f.) en ook gerst met 
zwarte kroonkafjes (zwarte gerst). Bij gewone gerst is de korrel vergroeid met de 
omhullende kafjes, waardoor deze gepeld moet worden in een pelmolen om de 
kafjes van het zaad te scheiden. Gerst groeit zowel in subtropische gebieden als in 
streken met een gematigd klimaat. In het noorden strekt dat gebied zich tot aan 
de poolcirkel uit, met als uiterste grens 68° noorderbreedte in Finland. Ook wordt 
gerst verbouwd op de berghellingen van de Himalaya, waar het groeiseizoen heel 
beperkt is. (wikipedia) 
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In de Bijbel lezen we dat het  beweegoffer  van  gerst  op de tweede dag van het 
Pesachfeest  in Jeruzalem werd gebracht. Het tellen van de schoven werd nog zeven 
weken lang beoefend tot het Wekenfeest op de 50e dag, Pinksteren.

Het  beweegoffer  (  Hebreeuws  :  tenufah   of (הפונת schoof aanbieden  of  omer of-
fer ( korban omer ) was een offer, bereid door de Joodse priesters tot eer van God 
(Exodus 29:24, 26, 27; Leviticus 7: 20-34; 8:27; 9:21; 10:14, 15, enz.)
 De schoof of omer of het beweegoffer werd daarna eigendom van de priesters.

Leviticus 23:9  De HEERE sprak tot Mozes:10 Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen 
hen: Wanneer u in het land komt dat Ik u geven zal, en u de oogst ervan binnen-
haalt, dan moet u de eerste schoof (van de eerstelingen) van uw oogst naar de 
priester brengen. 11 Hij moet de schoof voor het aangezicht van de HEERE bewe-
gen, opdat Hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de sabbat moet de priester 
de schoof bewegen.

Het omer offer (Hebreeuws korban omer, minchat omer ) was een graanoffer, gebracht 
als beweegoffer, dat naar de tempel in Jeruzalem werd gebracht. De eersteling was 
een schoof gerst die werd geofferd in verband met het Feest van de Ongezuurde 
Broden, direct na het Pascha. De eerstelingen van de tweede oogst, de broden, 
worden op Shavuot geofferd en beiden waren beweegoffers. De overblijfselen van 
de korban werden bewaard door de kohen en werden vermeld als één van de vier-
entwintig priesterlijke gaven. Het omer offer werd stopgezet na de vernietiging van 
de Tweede Tempel.

Toen de tempel in Jeruzalem stond, werd op de tweede dag van de ongezuurde 
broden een schoof nieuw gesneden gerst voor het altaar gebracht. Flavius Josephus 
schrijft: “Op de tweede dag van de ongezuurde broden, dat wil zeggen de zestien-
de, neemt ons volk deel aan de oogst die het heeft geoogst en die tot dan toe niet 
is aangeraakt, en acht het goed om eerst eer te bewijzen aan God, aan Wie het de 
overvloed van deze geschenken te danken heeft. Daarom bieden ze Hem de eerste-
lingen van de gerst op de volgende manier aan. 

Nadat ze het korenschoofje hebben verschroeid en verpletterd en de gerst gezui-
verd om te malen, brengen ze een assaron (3,92 gram) voor God naar het altaar, en 
nadat ze een handvol daarvan op het altaar hebben gegooid, laten ze daar de rest 

תנופה
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voor gebruik door de priesters. Daarna is het iedereen toegestaan, in het openbaar 
of individueel, te oogsten. Sinds de verwoesting van de tempel wordt dit offer in 
woord in plaats van daad gebracht.”

Een verklaring voor het tellen van de Omer is dat het tellen het verband laat zien 
tussen Pascha en Sjavoeot. De fysieke vrijheid die de Hebreeërs bereikten bij de uit-
tocht uit Egypte was slechts het begin van een proces dat haar hoogtepunt bereikte 
met de spirituele vrijheid die ze verkregen bij het geven van de Thora op de berg 
Sinaï. Een andere verklaring is dat de pasgeboren natie die na de Exodus ontstond, 
tijd nodig had om hun nieuwe verantwoordelijkheden ten opzichte van de Thora 
en mitswot  te leren kennen voordat ze Gods wet aanvaardden. Het onderscheid 
tussen het Omer-offer - een maat gerst, typisch veevoer - en het Shavuot-offer - 
twee broden tarwebrood, menselijk voedsel - symboliseert het overgangsproces.

Een beweegoffer is een offerande die voor het aangezicht van God (horizontaal) 
heen en weer bewogen werd en zo Hem werd gewijd. De beweging naar achteren, 
richting de beweger zelf, duidt aan dat God de gave van Zijn zijde weer overgeeft 
en deze als Zijn geschenk de priester toewijst.
De ceremonie van het bewegen werd ook met de eerstelingenschoof op het Pascha 
feest uitgevoerd; met de eerstelingenbroden.

Leviticus 23:16  Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan 
moet u de HEERE een nieuw graanoffer aanbieden. 17 Uit uw woongebieden moet 
u twee broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van twee 
tiende efa meelbloem zijn, met zuurdeeg gebakken; het zijn de eerstelingen voor 
de HEERE.

Het blijkt dat met Pesach het eerste koren (gerst) naar de priester werd gebracht als 
dankoffer (beweegoffer). Dat waren de eerstelingen van de oogst.

Met Shavuot (Pinksteren) kwam de volle oogst. Toen was de tarwe rijp en werden 
tarwebroden naar de Priester gebracht als dankoffer aan de HEERE. 

God heeft de gerst geschapen als een belangrijk voedingsmiddel voor mens en 
dier. Ook als een graan, waaruit bier wordt gebrouwen. 
Zoiets kan een mens niet maken! Groot is Zijn wijsheid en macht. Zoiets ontstaat 
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niet spontaan. Het is de Schepper van hemel en aarde, Die een dergelijk graan kan 
laten voortbrengen uit de aarde.

De grotendeels nomadisch levende volken in de prehistorie verzamelden al graan-
korrels van wilde grassen. Lang voor het begin van de jaartelling werden de planten 
in cultuur gebracht. De oorspronkelijke groeigebieden van gerst bevonden zich 
waarschijnlijk in de hooglanden van  Ethiopië  en het zuidoostelijk deel van Azië 
(Tibet, Nepal en China). 

In Europa was gerst de eerst geteelde graansoort. Archeologische vondsten bij de 
resten van Zwitserse paalwoningen tonen aan dat de cultuur van gerst van 2000-
3000 v Chr. stamt. Als voedsel was gerst tot in de Middeleeuwen van groot belang. 
De gerstekorrels werden tot brij gekookt, maar er werden ook koeken en platte bro-
den van bereid. Later werd gerst als voedselgewas bijna overal overvleugeld door 
tarwe. Gerst wordt echter nog altijd op grote schaal verbouwd als veevoedergewas 
en als grondstof voor bier.

Teksten in de Bijbel waarin gerst genoemd wordt.

Exodus 9:30  Maar wat u en uw dienaren betreft, ik weet dat u nóg niet voor het 
aangezicht van de HEERE God vrezen zult. 31 Het vlas en de gerst waren platgesla-
gen, want de gerst stond al in de aar en het vlas in de knop. 32 Maar de tarwe en de 
spelt waren niet platgeslagen, want die zijn later.

Deuteronomium 8:7  Want de HEERE, uw God, brengt u in een goed land: 
een land met waterbeken, bronnen en diepe wateren, die ontspringen in het dal 
en op het gebergte; 8 een land met tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen en 
granaatappels; een land met olierijke olijfbomen en honing.

Ruth 2:17  Zo raapte zij aren op de akker tot de avond. En wat zij geraapt had, klop-
te ze uit. Het was ongeveer een efa gerst. 23 Zo bleef zij dicht bij de meisjes van 
Boaz om aren te rapen, tot de gerst oogst en de tarweoogst voorbij waren. En zij 
bleef bij haar schoonmoeder.

2 Samuel 14:30  Toen zei hij tegen zijn dienaren: Zie, het stuk grond van Joab 
grenst aan het mijne en hij heeft er gerst op staan; ga het in brand steken. En Ab-
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saloms dienaren staken dat stuk grond in brand. 

Gerst als betaalmiddel.

2 Kronieken 2:10  En zie, ik zal uw dienaren, de houthakkers, die het hout hakken, twin-
tigduizend kor (Een kor is vermoedelijk tussen de 200 en 450 liter). uitgeslagen tarwe, 
en twintigduizend kor gerst, twintigduizend bath (Een bath is vermoedelijk tussen de 
20 en 45 liter). wijn, en twintigduizend bath olie geven. 15 Nu dan, laat mijn heer zijn 
dienaren de tarwe en de gerst, de olie en de wijn, die hij toegezegd heeft, sturen.

2 Kronieken 27:5  Hij was het die streed tegen de koning van de Ammonieten en 
hen overwon, zodat de Ammonieten hem in dat jaar honderd talent (Een talent is 
ongeveer 30 kilo). zilver, tienduizend kor (Een kor is vermoedelijk tussen de 200 en 
450 liter). tarwe, en tienduizend kor gerst gaven. De Ammonieten brachten hem dit 
opnieuw, ook in het tweede en in het derde jaar.

Gerstebroden als basis voor vermenigvuldiging van de broden door de HEERE.

2 Koningen 4:42  Er kwam een man uit Baäl-Salisa; hij bracht de man Gods broden 
van de eerstelingen, twintig gerstebroden en vers graan in zijn tas. En die zei: Geef 
het aan de mensen om te eten.

Johannes 6:9  Hier is een jongetje dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft, 
maar wat betekenen die voor zovelen?

Een stevig brood voor Ezechiël voor 13 maanden.
13 maanden op de linkerzij liggen en 40 dagen op de rechterzij.
Alleen overdag, niet ‘s nachts? 

Ezechiël 4:9  En u, neem u tarwe, gerst, bonen, linzen, gierst en spelt. Doe die dan 
in één pot en maak daarvan voor uzelf brood. Het aantal dagen dat u op uw zij ligt, 
driehonderdnegentig dagen, moet u dat eten.

Ezechiël 45:13  Dit is het hefoffer dat u de vorst moet brengen: een zesde van een 
efa van een homer tarwe, en u moet een zesde van een efa van een homer gerst 
geven.
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Openbaring 6:6  En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: Een 
maat tarwe voor een penning, (dat is het dagloon van een arbeider) en drie maten 
gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe.

TARWE  - Triticum

(Triticum) is een geslacht van de voornaam-
ste granen waar de mensheid zich mee voedt, 
naast rijst en maïs. Het staat met maïs op een 
gedeelde eerste plaats. In Nederland werd in 
2005, 116.000 ha wintertarwe en ruim 20.600 
ha zomertarwe geteeld. Triticum is een zelf be-
stuiver.

Met Shavuot (Pinksteren) kwam de volle oogst 
in Israël. Toen was de tarwe rijp en werden tar-
webroden naar de Priester gebracht als dankof-
fer aan de HEERE. 

Deuteronomium 8:7  Want de HEERE, uw God, brengt u (Israël) in een goed 
land: een land met waterbeken, bronnen en diepe wateren, die ontspringen in het 
dal en op het gebergte; 8 een land met tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen 
en granaatappels; een land met olierijke olijfbomen en honing.

God schiep de tarwe om een groot deel van de mensheid te kunnen voeden. Hoe 
belangrijk is dit graan. Zoiets kan geen mens maken! Zoiets ontstaat niet spontaan 
uit het niets. Niet door evolutie. 
Het zijn Gods wijsheid en voorzienigheid die Hem dit graan deed scheppen. Hoe 
groot en machtig is God. Hem zij alle lof en eer!

Door kruising en selectie zijn er van tarwe duizenden rassen gekweekt met ver-
schillende eigenschappen en een steeds hogere opbrengst per ha. Meel van tar-
we is afhankelijk van het ras, geschikt voor het maken van brood, biscuit en ge-
bak.  Pasta’s  worden meestal van durumtarwe gemaakt. In Nederland worden 
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tarwerassen gekwalificeerd als: betere baktarwe, baktarwe, vultarwe, biscuittarwe 
of voertarwe. 

De wereldconsumptie lag in 1997 per hoofd van de bevolking op 101 kg. 
In 2018 bedroeg de wereldproductie 731 miljoen ton en de consumptie 736 miljoen 
ton. In de vijf jaren daarvoor was er een gemiddeld jaarlijks productie overschot 
van 22 miljoen ton. 
De prijs van een ton maaltarwe te Antwerpen schommelde in 2018 tussen 165 en 
226 Euro.

DILLE -  Anethum graveolens

(Anethum graveolens) is een plant uit 
de schermbloemenfamilie (Apiaceae). 
Dit heerlijke kruid heeft God gemaakt om het 
voedsel nog lekkerder te maken. Vooral bij zalm 
smaakt het heerlijk. Geen mens kan zoiets ma-
ken! Nog niet het kleinste kruidje. Zoiets ont-
staat ook niet spontaan of door evolutie.
Uit dezelfde plantenfamilie komen  ven-
kel  en  kervel voort. Dille heeft fijne, naal-
dachtige bladeren. De vrucht is een tweedeli-
ge  splitvrucht. Het is een kruid met een heel 
verfijnde smaak. Het is de enige soort in het 
geslacht Anethum. 

Het  kruid  speelt een belangrijke rol in de keukens van de Scandinavische- en 
Baltische landen, Duitsland, Polen en Rusland. Dille wordt niet meegekookt en niet 
gecombineerd met andere kruiden, omdat het dan zijn smaak verliest. Dille wordt 
gebruikt in soepen en sauzen. Ook gaat verse dille bijzonder goed samen met zalm 
en andere vis. Het gedroogde dillezaad wordt gebruikt voor het wecken of inleg-
gen van komkommers en augurken. Ook kan er azijn mee worden gearomatiseerd. 
(wikipedia)
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Dille is rijk aan vitamine C. Thee getrokken van dillezaadjes kan een (licht) slaapver-
wekkend effect hebben en kan daardoor een goede nachtrust bevorderen. 

Mattheüs 23:23  Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft 
tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste van de Wet 
na: het recht, en de barmhartigheid en het geloof.  Deze dingen zou men moeten 
doen en die andere dingen niet nalaten. 

Dit waren allemaal kruiden van weinig waarde. De wet van Mozes schreef voor, 
dat ze tienden moesten betalen van de «vruchten der aarde». (Deuteronomium 
14:22) Hier wordt echter niets over kruiden gezegd. Het is de vraag of deze tienden 
moesten worden gegeven. De Farizeeën beweerden in hun buitengewone stipt-
heid, eigenlijk schijnvroomheid, dat men dit verplicht was. Onze Heiland zegt dat 
ze muggezifterig waren in bijzaken, die de door wet niet uitdrukkelijk waren voor-
geschreven, terwijl ze de in Gods ogen belangrijke zaken nalieten. Wetten die voor-
al met liefde voor de medemens te maken hadden, zoals het zorgen voor je ouders.

Wilde kruiden: hysop, cichorei. 

HYSOP - Hyssopus officinalis

De inheemse Hysop voorkomend in het 
Midden-Oosten en rond de landen van de 
Middellandse Zee, verspreidde zich wereld-
wijd ten tijde van de Romeinse kolonisatie. De 
naam hysop komt van het Hebreeuws “ezob” 
wat letterlijk “ heilig kruid” betekent.
God heeft met hysop een bijzondere plant ge-
schapen met geneeskrachtige en zuiverende 
eigenschappen. Zoiets kan een mens niet ma-
ken! Zoiets ontstaat niet vanzelf, ook niet door 
evolutie. Het is Gods liefdevolle zorg voor Zijn 

schepsel om geneeskrachtige planten te scheppen. Heel veel geneesmiddelen ko-
men van planten. Hem zij daarvoor alle dank en eer. 
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Het gebruik van dit ritueel kruid staat beschreven in het Oude Testament. Het 
houdt verband met de bevrijding van Israël uit de slavernij van Egypte. De tekst in 
Exodus 12:22, beschrijft dit als onderdeel van de laatste plaag van God over Egypte, 
met het doel Zijn volk vrij te krijgen. Tijdens deze laatste plaag zullen alle eerstge-
borenen in Egypte worden gedood, tenzij er bloed op de deurposten is gestreken 
met een bundeltje hysop. 

“Neem dan een bosje hysop en doop het in het bloed dat in een schaal is, en strijk van 
het bloed dat in de schaal is, op de bovendorpel en op de beide deurposten. Maar wat u 
betreft, niemand mag de deur van zijn huis uit gaan, tot de volgende morgen.”

Hysop wordt in de Bijbel genoemd als reinigingsmiddel.

Leviticus 14:4  dan moet de priester opdracht geven dat men voor hem die gerei-
nigd wordt, twee levende reine vogels neemt, cederhout, karmozijn en hysop. 6 
Dan moet hij de levende vogel nemen, met het cederhout, het karmozijn en de 
hysop. 

Leviticus 14:49  Vervolgens moet hij, om het huis te reinigen van zonde, twee 
vogels nemen, cederhout, karmozijn en hysop. 50 Hij moet verder de ene vogel 
slachten boven een aarden pot met bronwater. 51 Dan moet hij het cederhout, de 
hysop, het karmozijn en de levende vogel nemen, en in het bloed van de geslachte 
vogel en in het bronwater dopen, en hij moet het huis zeven keer besprenkelen. 52 
Daarna moet hij het huis ontzondigen met het bloed van de vogel, het bronwater, 
de levende vogel, het cederhout, de hysop en het karmozijn.

Numeri 19:6  De priester moet cederhout, hysop en karmozijn nemen, en moet 
dat midden in de brandende koe werpen. 18 En iemand die rein is, moet hysop 
nemen en die in dat water dopen, en dat moet hij op de tent sprenkelen, en op al 
de voorwerpen, en op de personen die daar aanwezig waren, ook op hem die de 
beenderen, de vermoorde, de dode of het graf aangeraakt heeft.

1 Koningen 4:33  Hij sprak ook over de bomen, van de ceder, die op de Libanon 
groeit, tot de hysop, die uit de muur komt. 

Hysop wordt symbolisch genoemd voor de reiniging van zonden.
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Psalm 51:9  Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik 
witter zijn dan sneeuw.

Psalm 51:9  Wilt U met hysop de zonde van mij afwassen, dan zal ik helemaal 
schoon zijn. Als U mij wast, ben ik witter dan sneeuw. (Het Boek)

De Heere Jezus wilde aan het kruis geen gebruik maken van hysop, want Hij was 
volkomen rein.

Johannes 19:29  Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met 
zure wijn, omwikkelden die met hysop en brachten die aan Zijn mond.

De hysop werd gebruikt voor het sprenkelen van bloed in de OT offerdienst en op 
verschillende voorwerpen b.v. de ark.

Hebreeën 9:19  Want nadat elk gebod overeenkomstig de wet aan heel het volk 
door Mozes meegedeeld was, nam hij het bloed van de kalveren en van de bokken 
met water en scharlakenrode wol en hysop, en besprenkelde het boek zelf en heel 
het volk. 

Maar niet alleen bij de Joden, ook bij de Egyptenaren en Grieken werd het kruid 
aangeprezen om zijn zuiverende werking. Ook bij de Romeinen werd hysop ge-
bruikt in  tempels en in de publieke baden. Het kruid werd er aan het badwater 
toegevoegd om lepra te voorkomen.

Hysop is een winterharde vaste plant die tot 60 cm. hoog kan worden. De blauw 
lila-achtige bloemen (soms ook wit en roze) 
worden druk bezocht door bijen en leveren 
overheerlijke honing. Dat de Fransen deze wei-
nig eisende plant “Lavendel van het Noorden” 
noemen, komt door de gelijkenis met laven-
del. Hysop behoort ook tot de lipbloemi-
gen (Labiateae). De bloemen komen ook mooi 
tot hun recht  in een bloemenborder.
Hoewel hysop in hoofdzaak een geneeskrach-
tige plant is, wordt ze ook (in mindere mate) 
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gebruikt in de keuken. De aparte, licht bittere, muntachtige smaak wordt niet door 
iedereen gewaardeerd.
Vermeerderen van de plant kan door zaaien, stekken en scheuren. Hysop wordt 
(door de wat bittere smaak) in de keuken met mate gebruikt. De jonge stengel-
toppen genomen vóór of tijdens de bloei geven het meeste aroma. Deze worden 
gebruikt in soepen, hutspot, tomaten en marinades, die deze een aparte smaak 
geven. 

Voor de moestuinliefhebbers:    Slakken worden op afstand gehouden door hysop! 
Planten van hysop tussen koolgewassen houden het koolwitje op afstand. In de 
nabijheid van druiven kan hysop de aantasting van de plant door schimmels tegen-
gaan. Uitgestrooid op vloeren of planken weert het insecten af. 

CICHOREI - Cichorium intybus

Deze Bijbelse plant, behoort tot de “Bittere 
kruiden”, die nog altijd gegeten worden bij het 
Joodse Paasmaal op de Seider- avond, ter her-
innering aan de uittocht uit Egypte van de kin-
deren Israëls o.l.v. Mozes. Ook zuring, molsla 
en mierikswortel behoren tot de bittere krui-
den. 
De Mishnah noemt de volgende kruiden: 
Romeinse salade – cichorei – mierikswortel - 
melilot – paardenbloem. 

Romaine sla (Romeinse salade) is een echte groente vitaminebom en is onder an-
dere rijk aan vitamine A, K en C. De vele antioxidanten in de sla hebben een chole-
sterolverlagende werking. Goed voor de bloedvaten! Daarnaast helpt het kalium 
in Romaine sla om je bloeddruk laag te houden. Supergezond slaatje dus! Ook 
wel bindsla genoemd. Het is geen ijsbergsla. Die heeft een ronde compacte bol. 
Romeinse salade wordt veel gebruikt in Caesar salade.

Sensus sluit jaarlijks contracten met akkerbouwers in Nederland en België voor 
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teelt en levering van cichoreiwortels. Uit de cichoreiwortels produceert Sensus de 
Frutafit-inulines en Frutalose-inuline-/FOS-stropen. Cichorei is één van de plan-
tensoorten die inuline in wortels opslaat tot een niveau dat winning aantrekkelijk 
maakt.

Aan wilde cichorei werden geneeskrachtige eigenschappen toegeschreven, met 
name ook door de bittere smaak. Ook werd cichorei in het verleden gebruikt als 
surrogaat voor koffie. In geheel Nederland, maar vooral ook in België en Noord 
Frankrijk, stonden bedrijven die zich bezighielden met het drogen en branden van 
cichorei ten behoeve van de productie van surrogaatkoffie. In de 17e eeuw werd het 
op de wortel groeiende ‹lof› als groente ontdekt en werd de basis gelegd voor de 
witlofteelt en -productie.

Exodus 12:8  Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten; op vuur gebraden, met 
ongezuurde broden, en met bittere kruiden moeten zij het eten.

Numeri 9:11  In de tweede maand, op de veertiende dag, tegen het vallen van de 
avond, moeten zij het houden; met ongezuurde broden, en met bittere kruiden 
moeten zij het eten.

Volgens de Haggadah, de traditionele tekst die tijdens de Seder wordt gereciteerd 
en die de vorm en gebruiken van de Seder definieert, symboliseert de maror de 
bitterheid van de slavernij in Egypte. Het volgende vers uit de Thora onderstreept 
die symboliek:

Exodus 1:14  En zij verbitterden (ve-yimareru וררמיו) hun leven met harde arbeid, 
met mortel en met stenen en met allerlei arbeid op het veld; alle arbeid die ze hen 
lieten doen, was met harde arbeid.

Gebruik bij de Seder:
Maror is een van de voedingsmiddelen die op de Pesach Seder-plaat worden ge-
plaatst en er is een rabbijnse vereiste om maror op de Seder te eten. Chazeret 
(Hebreeuws: תרזח) wordt gebruikt voor de vereiste genaamd korech, waarbij de 
maror samen met matze wordt gegeten. Er zijn verschillende gebruiken over de 
soorten maror die op elke locatie worden geplaatst.

וימררו

חזרת 
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Tijdens de Seder reciteert elke deelnemer een specifieke zegen over de maror en 
eet deze op. Het wordt eerst in de charoset gedompeld - een bruin, kiezelachtig 
mengsel dat de mortel symboliseert waarmee de Israëlieten bakstenen voor de 
Egyptenaren bakten. De overtollige charoset wordt vervolgens afgeschud en de 
maror wordt gegeten.

De halacha (Joodse wet) schrijft de minimale hoeveelheid maror voor die moet 
worden gegeten om de mitswa te vervullen (een kazayis of kezayit, letterlijk het 
volume van een olijf ) en de hoeveelheid tijd waarin deze moet worden geconsu-
meerd. Om aan de verplichting te voldoen, moet de smaak van de maror onvervalst 
zijn, zonder conserveringsmiddelen en niet gedrenkt in azijn.

De Misjna specificeert vijf soorten bittere kruiden, die in de nacht van Pesach wor-
den gegeten: cḥazeret (bittere Romeinse sla), ulshīn (cichorei), tamkha, cḥarcḥavina 
(mogelijk melilot of Eryngium creticum) en maror (waarschijnlijk Sonchus olera-
ceus (paardenbloem). De meest voorkomende groenten die momenteel als bittere 
kruiden worden gebruikt, zijn mierikswortel en Romeinse sla. Melinot is een gele 
klaver (medisch) en Eryngium is ook een medische plant.
 

KAPPER - Capparis spinosa

De Kapperbes is een inheemse struik die van 
maart tot augustus door heel Israël bloeit. 
“Kapper” komt van het Latijnse capparis, dat 
een leenwoord is van het Griekse kapparis, al-
-kabara in het Arabisch. Een bijwerkwoord is 
tafer, (van parar), dat breken of ‘barsten’ bete-
kent.

Kappertjes hebben een groene tot blauwgroe-
ne kleur en een frisse, zurige smaak. Ze wor-
den onder andere gebruikt in sauzen, eierge-

rechten, bij visgerechten, in maaltijdsalades en op pizza’s.
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Ook al was deze struik bekend in Bijbelse tijden, hij wordt maar één keer in de 
Bijbel genoemd. In de Hebreeuwse grondtekst staat in Prediker 12:5 – aviona (ver-
langen).  

Prediker 12:5  op de dag, dat men ook vreest voor de hoogte, en er verschrikkingen 
op de weg zijn, de amandelboom bloeit, de sprinkhaan zich voortsleept en de kap-
perbes niet meer helpt. (NBG51) 

Wat een bijzondere plant heeft de HEERE geschapen. De Kapperbes is niet te ver-
gelijken met enige andere plant. Zoiets ontstaat niet spontaan of door evolutie. 
Zoiets kan geen mens maken! De plant heeft medische eigenschappen. De plant 
overleeft de moeilijkste omstandigheden. De plant produceert zoute besjes die, 
ingemaakt, voor garnering bij maaltijden gebruikt worden. De bloemen geuren en 
trekken insecten aan. Wat een bijzondere zorg van de Schepper om zulke planten 
te scheppen. 
Uit de tekst in Prediker 12:5 blijkt dat de kapperbes gebruikt werd voor genezing.

De Talmoed beschrijft de bloemknoppen van de kapperbes, die in de Misjna ‘tzalaf ’ 
genoemd wordt – de huidige Hebreeuwse naam. Al in 2000 v.Chr. gebruikten de 
Soemeriërs de kapperbes (de ongeopende bloemknop) voor medicinale doelein-
den. Van de wortel trokken de Grieken kruidenthee die goed was tegen reumatiek. 
De as van verbrande kapperbes wortels werd als zout gebruikt. Tegenwoordig wor-
den de ingemaakte kapperbesjes gebruikt als voedselgarnering.

De frisgroene takken groeien uit muren en rotswanden in Jeruzalem en de rest van 
Israël. Ze zitten vol met stekels, hebben ronde blaadjes en de prachtige, geurende 
bloemen gaan tegen zonsopgang open. Voordat de delicate, roze-witte bloembla-
deren door de brandende zon verleppen, hebben de insecten een feestmaal geno-
ten tussen de veelvuldige lila meeldraden.

Omdat ze maar een minimale hoeveelheid aarde en water nodig hebben, groeit de 
kapperbes van de Klaagmuur tot aan de Sinaï woestijn. De struik is een overlever, 
die juist onder moeilijke omstandigheden lijkt te groeien. Verbrand, afgehakt, zelfs 
als de plant is overgoten met asfalt – ze komt steeds weer tot leven. Geen wonder 
dat de Joodse wijsgeren de kapperbes als voorbeeld gebruikten. (petra van de zan-
de) 
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ACACIA – Acasia Tortillis. 

De Acaciaboom, ook wel ‘sita’ (meervoud sitim) 
genoemd, behoort tot de mimosafamilie, en 
bestaat uit meer dan 750 verschillende soor-
ten. De Bijbelse acacia is de Acacia tortillis wiens 
twee stekels zich onderscheiden van de andere 
soorten. De in de woestijn groeiende boom, 
heeft een platte, paraplu-achtige kroon en kan 
vier tot zeven meter hoog worden. 

Het extreem lange wortelstelsel zoekt naar 
ondergrondse waterbronnen in de buurt van 

wadi’s. Bij gebrek aan water verliest de altijd groene boom zijn kleine blaadjes. 
Ecologisch gezien is het een zeer belangrijke plant. Gazelles, steenbokken en ka-
melen eten de blaadjes en knaagdieren voeden zich met de gedraaide of ronde 
peulen. De harde zaden zijn rijk aan eiwit en fosfor. In de Bijbel wordt over sittim 
hout gesproken.

Jesaja 41:19  Ik zal in de woestijn een ceder zetten, de acacia, de mirt en de olie-
houdende boom.

Bomen komen niet veelvuldig voor in de woestijn, maar in de Sinaï is de acacia-
boom een bekend verschijnsel; het is zelfs de meest voorkomende boom in dat ge-
bied. De acacia behoort tot één van de talrijkste bomenfamilies ter wereld en groeit 
tot in Australië toe. En wie kent ook niet de beelden van Afrikaanse savanna’s met 
hun paraplu-vormige acacia’s, als karakteristiek element in het landschap?

Wanneer wij dan in het boek Exodus lezen dat de tabernakel grotendeels uit aca-
ciahout vervaardigd moest worden, is dat te begrijpen. De Israëlieten legerden zich 
toen aan de voet van de berg Sinaï, en God riep hen op acaciahout te brengen, wat 
zij ook deden. 
De door God aangestelde vaklieden, die vervuld werden met wijsheid door de 
Heilige Geest, Besaleël en Oholiab, hebben daarmee de ark van het Verbond, de 
tafel voor de toonbroden, het reukofferaltaar en het brandofferaltaar, allen met hun 
draagstokken, gemaakt. (Exodus 25:10-30)
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De Tabernakel was de ontmoetingsplaats van 
God met Zijn volk. Van tussen de cherubs, op 
het verzoendeksel van de ark sprak Hij met 
Mozes. (Exodus 25:22) Het woord  taberna-
kel betekent tent of woonplaats en in de taber-
nakel wilde God onder Zijn volk wonen.

In de proloog van zijn Evangelie schreef 
Johannes: Het Woord is mens geworden en 
heeft bij ons gewoond. (letterlijk getaberna-
keld) Johannes 1:14 

God heeft Zijn Zoon geopenbaard in het vlees als de Zoon des mensen. Door te 
geloven dat Zijn vergoten bloed voor onze zondenatuur en onze daaruit voortko-
mende zonden is gestort en ons kan reinigen, is er verzoening met God mogelijk 
geworden.

Een tweede beeld van de Heere Jezus zien wij in de (acacia)boom zelf, want Jesaja 
schreef over Hem:

Jesaja 53:2  Als een loot schoot Hij op onder Gods ogen, als een wortel die uitloopt 
in dorre grond.

Hij was een scheut uit de afgehouwen tronk van Isaï. Naar Gods belofte uit de stam 
van Juda en uit het geslacht van David. 

Het is niet duidelijk of Jesaja een scheut van de acaciaboom bedoeld heeft. Ik heb 
het niet in de Schrift kunnen vinden. De acaciaboom was wel de meest voorkomen-
de boom in de dorre woestijn. Maar het zou ook een Terebint of een eik kunnen 
zijn, die door Jesaja ook genoemd worden in Jesaja 6:13.

Jezus groeide op als een levende-, en leven gevende boom, in een geestelijke woes-
tenij. Doordat Hij het levende Woord is en de Zoon van God, kon Hij de hitte van 
de toorn van God over de zonde ondergaan en opstaan uit de dood op de derde dag 
door eigen kracht. De (acacia) boom is een passend symbool voor onze Verlosser.

In Numeri 33:49 lezen we dat de Israëlieten bij de Jordaan kampeerden tussen Beit 
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Jesjimot en Abel Sittim (het acaciaveld) in Moab. Acaciahout was een kostbaar han-
delsproduct in het nabije oosten, en Abel Sittim zal een belangrijke handelsplaats 
geweest kunnen zijn. In Abel Sittim hebben de Israëlieten hoererij bedreven met 
de meisjes/vrouwen in Moab en hebben hun afgoden aanbeden. Als straf wer-
den 24000 Israëlieten gedood. Een kleinzoon van Aäron, Pinehas, verzoende de 
HEERE. (Numeri 25:1-18) 

Joël 3:18  Op die dag zal het gebeuren dat de bergen van jonge wijn zullen drui-
pen, de heuvels van melk zullen stromen, en alle waterstromen van Juda zullen 
overlopen van water. Een bron zal uit het huis van de HEERE ontspringen, die 
het dal van Sittim (het Acaciadal) zal bevochtigen. 

TEREBINT - Atlantica Pistacia

Er zijn twee soorten van de Terebinten in het 
Midden-Oosten: (Atlantica Pistacia) en (Pistacia 
palaestina); Hebreeuws: Elah. 
De Terebint komt in het Midden-Oosten veel-
vuldig voor, zelfs groeiend in woestijngebie-
den. De Atlantische Pistacia is de grotere soort 
en wordt daarom verondersteld als zijnde de 
boom, waar in de Bijbel naar wordt verwezen. 
De bomen kunnen zeer groot worden en tot 
duizend jaar leven. 
In de Bijbel wordt hij terebint genaamd en in 
het Nederlands, terpentijnboom. Hij groeit op 
ruige, rotsachtige plekken. 

De Atlantische Pistacia is de grootste boom in Israël; één enkele boom kan 12 meter 
hoog worden, en tot twee kilogram hars (terpentijnolie) voortbrengen. De terebint 
ontwikkelt een zeer diep en uitgebreid wortelsysteem en blijft daarom groen, zelfs 
in jaren van droogte. Hij ontspruit vaak nog weer vanuit de tronk na geveld te zijn, 
zoals Jesaja opmerkt: 
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Jesaja 6:13  Evenals van een terebint en een eik na het vellen een tronk overblijft, zo 
zal zijn tronk een Heilig Zaad zijn. 

Vanwege zijn grootte en lange levensduur, waren de pistacia bomen bekende ori-
entatiepunten en werden als gedenktekens voor de doden gebruikt.

Zoals vaak in de Bijbel, worden grote bomen geassocieerd met bepaalde men-
sen. Gideon was bij een grote terebint te Ofra, toen hij door God (Richteren 6:11) 
werd geroepen. David zag Goliath in het Terebintendal (I Samuel 17:2) (elah in 
Hebreeuws). Absalom, groot in zijn eigen ogen, zijn hoofd raakte vast in een tere-
bint. (2 Samuel 18:9)

De boom vormt veel takken en zijtakken en 
geeft veel schaduw. (Hosea 4:13) Hij heeft een 
sterke stam en een ruwe bast. Uit de schors 
komt hars en terpentijn. De bladeren zijn glin-
sterend groen en aromatisch. De boom blijft 
niet altijd groen, is geen ‹evergreen›. 

Jesaja 1:29   Want gij zult beschaamd 
worden over de terebinten die gij hebt be-
geerd, en gij zult schaamrood worden over de 
tuinen die gij verkoren hebt. 30 Want gij zult 

worden als een terebint waarvan het loof afvalt, en als een tuin die geen water heeft. 
(NBG51)

De terebint draagt noten in de vorm van druiven, die de echte terpentijn (spijsolie) 
opleveren. 

Genesis 12:6  En Abram trok het land door tot de plek bij Sichem, tot de tere-
bint (Hebreeuws: Elah) en de Kanaänieten waren toen in het land. (NBG51) 

Jesaja 6:13  Doch nog een tiende deel zal daarin zijn, en het zal wederkeren, en zijn 
om af te weiden; maar gelijk de eik, en gelijk de haageik, in dewelke na de afwerping 
der bladeren nog steunsel is, alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn. (SV)
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Isaiah 6:13  But yet a tenth will be in it, And will return and be for consuming, As a 
terebinth tree or as an oak, Whose stump remains when it is cut down. So the holy 
seed shall be its stump.”(KJV)

TAMARISK – Tamarisx tetrandra

De Tamarix tetrandra is een bloeiende plant van 
de  familie  Tamaricaceae. Hij komt voor in 
Zuidoost-Europa, Israël, Turkije, Bulgarije en 
de Krim. Hij wordt 3 m. hoog en breed en is 
een kleine  bladverliezende  boom  met bijna 
zwarte gebogen takken en kleine schaalachti-
ge bladeren, die langs de takken zijn gerang-
schikt. In het late voorjaar worden trossen met 
lichtroze bloemen geproduceerd.

Genesis 21:33  En Abraham plantte een ta-
marisk in Berseba, en hij riep daar de Naam 
van de HEERE, de eeuwige God, aan.

De tamarisk is een struik die veel voorkomt in de woestijn en in steppeachtige 
gebieden en tegenwoordig ziet men verschillende variëteiten van deze soort in de 
omgeving van Berseba. Men heeft wel eens het idee geopperd dat het Manna van 
deze struik afkomstig zou zijn. 
Het Manna echter kwam uit de hemel en was een rechtstreeks wonder van God. 
Zoals ook het ware Manna, de Heere Jezus eenmaal uit de hemel gekomen is. 
Het planten van deze struik in genoemde passage, doet vermoeden dat het hier 
ging om een soort «heilige boom». 

Nu zijn er verschillende redenen aan te voeren waarom Abraham een boom plant-
te. In Egypte werd de tamarisk als heilig beschouwd, omdat ze verborgen deugden 
zou bezitten en daarom werd ze vaak rondom tempels geplant. Het planten van 
deze struik in genoemde passage, doet vermoeden dat het hier ging om een soort 
«heilige boom», zodat Abraham daar God kon aanbidden. Ook is het mogelijk dat 
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Abraham van plan was om daar langer te blijven en daarom bomen plantte, om zo 
enige schaduw te krijgen. Het was zeker een geloofsdaad van Abraham. Hij zou zelf 
niet veel schaduw genieten van deze langzaam groeiende boom, maar na 400 jaren 
zijn nageslacht wel. Abraham geloofde dat God dit waar zou maken. 

De volgende optie is interessant. Als je in de Judea woestijn in een zoutgrot loopt, 
voelt het daar erg koud aan vanwege de hydrologische werking van het zout. Bij 
de tamarisk met zijn zoutkristallen heb je precies hetzelfde effect, doordat de tem-
peratuur onder de boom iets zakt. Het is zeer logisch dat, als Abraham een boom 
plantte voor verkoeling, hij een boom zou kiezen die daar kon groeien en meer 
verkoeling zou kunnen geven dan andere bomen of struiken (denk aan de acacia). 
De tamarisk is, zoals uitgelegd, zo’n soort boom en als deze veronderstelling juist 
is, dan wist Abraham af van deze verkoelende werking.

De tamarisk wordt op een aantal plaatsen in de Bijbel genoemd. Er zijn er verschil-
lende soorten die verspreid zijn over de Israëlische-, zanderige woestijngebieden 
en de moerasachtige gebieden. De boom is groenblijvend en goed bestand tegen 
een zouthoudende bodem. De kleine bladeren zweten zout uit dat een kruimelige 
laag op het oppervlak veroorzaakt. De tamarisk wordt daarom ook wel zoutceder 
genoemd.
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PLANTEN EN BOMEN GEBRUIKT VOOR HET 
VERVAARDIGEN VAN LOOFHUTTEN
Nehemia 5:15  Ga de bergen in en haal takken van de olijfboom, de oleaster (wilde 
olijfboom), de mirte, de palm en andere loofbomen om er loofhutten mee te ma-
ken, zoals is voorgeschreven.

Planten bij rivieren en moerassen: wilg, papyrus.

WILG - Salix

Wilg  (Salix) is een  geslacht  van  tweehuizi-
ge  bomen  en  struiken  uit de  wilgenfami-
lie (Salicaceae). Wilgen zijn bladverliezende bo-
men met verspreide bladstand. De knop heeft 
één knopschub. De bloeiwijze van de wilg heeft 
de vorm van een katje en groeit uit de zijknop-
pen van een eenjarige twijg. De wilgenkatjes 
zitten of staan, dit in tegenstelling tot de han-
gende katjes bij populieren. (wikipedia)

De Wilg komen we in de Bijbel tegen in 
Leviticus 23 vers 40. Daar wordt de wilgentak genoemd bij de gebruiken voor het 
Loofhutten feest. 
Maar ook in Jesaja 44 vers 3 en 4 en in Psalm 137 worden wilgen genoemd.
“Aan Babelsstromen, daar zaten wij, daar weenden wij, als wij aan Sion dachten. Aan de 
wilgen hingen wij onze citers.”

Wilgen zijn echte pioniersbomen, die als eerste in waterrijke omgevingen, langs 
rivieren en in moerasachtige gebieden geplant worden. Niet alleen zorgen de wor-
tels van de boom dat de grond luchtig wordt, ook door de grote blad- en takafval 
ontstaat een humuslaag die geschikt is voor volgers zoals de es en de eik. De bloe-
sem van de wilg is een belangrijke leverancier van stuifmeel voor veel insecten, 
waaronder veel solitair levende bijen.

De ברע ‘ârâb wordt een vijftal keren genoemd in de Bijbel, waarbij in alle gevallen ערב
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een boom wordt bedoeld die bij een waterstroom staat. Op één geval na lijkt het in 
alle gevallen te gaan om een wilg. 
De uitzondering is Psalm 137 vers 2, waar het om de Populier  (Populus euphrati-
ca Olivier) gaat, daar de treurende wilg (Salix babylonica) wordt genoemd, 
sdie van oorsprong uit China komt.

PAPYRUS – Cyperus papyrus

De Papyrusplant is één van de 600 soorten uit 
het geslacht Cyperus, die in Nederland bekend 
staat onder de naam cypergras.
Tot dit geslacht behoren ook twee vrij zeldzame 
inheemse soorten, namelijk het gele cypergras 
(Cyperus flavescens) en het bruine cypergras. 
(Cyperus fuscus) Beide soorten kwamen vroeger 
vooral op vochtige zand en veengronden voor, 
maar ze worden tegenwoordig zelden meer 
gezien.

De papyrusplant is wel een heel bijzondere schepping van God. Van de stengel van 
de plant werd vroeger materiaal gemaakt waarop men kon schrijven. In Israël zijn 
niet veel beschreven papyri (meervoud van papyrus) bewaard gebleven. Maar in 
Egypte was het klimaat gunstiger en daar zijn duizenden papyri uit de oudheid te-
ruggevonden. Er zijn onder andere teksten van de Septuaginta bewaard gebleven, 
uit de eeuwen rond het begin van onze jaartelling. Er zijn ook papyri gevonden met 
teksten uit het Nieuwe Testament. Deze papyri dateren vanaf de tweede eeuw na 
Christus. Zo’n plant kan geen mens maken! Zo’n plant ontstaat niet spontaan, uit 
het niets, of door evolutie.

De Cyperaceae, waar het geslacht Cyperus (en dus ook de papyrus) toe behoort, is 
een familie van overblijvende en eenjarige grasachtige kruiden, die over de we-
reld, vooral verspreid zijn in vochtige, natte of moerassige gebieden. De planten 
verbreiden zich vooral vegetatief door een ondergrondse wortelstok, waaruit bo-
vengrondse driekantige stengels komen met bladeren, die om de stengelvoet een 
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schede vormen.
De papyrus (Cyperus papyrus) komt oorspronkelijk uit het tropische Centraal Afrika. 
Door de mens werd deze plant verspreid naar Egypte, Syrië, Turkije en Italië (Sicilië 
en Calabrië). In de moerassen van Centraal Afrika vormt de papyrus dichte velden 
met stengels tot 4 a 5 meter hoogte. De toppen van de stengels bezitten een para-
pluvormige «bladerkrans».

Jesaja 19:7  De papyrusplanten langs de Nijl, aan de monding van de Nijl, en alles wat 
ingezaaid is langs de Nijl, zullen verdorren, verwaaien; en het zal er niet meer zijn.

LINZE - Lens culinaris

De  Linze  (Lens culinaris) is de  peulvrucht  van 
een gewas dat al voor onze jaartelling op grote 
schaal verbouwd werd. 
Het feit dat de linze wordt genoemd in 
het Oude Testament, getuigt hiervan
Genesis 25:34 Toen gaf Jakob Ezau brood, met 
de linzensoep. Hij at, dronk, stond op en ging 
weg. Zo verachtte Ezau het eerstgeboorterecht. 

Ezechiël 4:9  En u, neem u tarwe, gerst, 
bonen, linzen, gierst en spelt. Doe die dan in 

één pot en maak daarvan voor uzelf brood. Het aantal dagen dat u op uw zij ligt, 
driehonderdnegentig dagen, moet u dat eten.

De eigenlijke linze is het zaad van de plant, dat 
gedroogd wordt verhandeld, in verscheidene 
kleuren en groottes. Linzen hebben tijdens de 
groei veel warmte nodig, zodat in Nederland 
en België dit gewas slechts op kleine schaal, en 
dan meestal in de glastuinbouw of onder een 
tunnel verbouwd wordt.
Er bestaan verschillende soorten linzen; zo heb 
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je ze in het rood, geel, bruin en groen. In Nederland kennen we voornamelijk de 
kleine donkergroene linzen met een lichtblauwe weerschijn. Linzen zijn zeer calo-
riearm, maar bevatten wel veel eiwitten en koolhydraten. Daarnaast zijn ze rijk aan 
onder andere calcium, ijzer, vezels, zink en vitamine B.

Een zeer gezonde groente dus!

WILDE APPEL - Malus sylvestris

De  wilde appel  (Malus sylvestris) is een struik 
of boom uit de  rozenfamilie  (Rosaceae). De 
soort komt voor in Europa en Zuidwest-Azië in 
heggen en kreupelhoutbosjes. Hij is in België 
en Nederland nog in kleine aantallen in het 
wild aan te treffen. In Nederland betreft dat 
de Veluwe, de stuwwal van Nijmegen en langs 
enkele beken in de Achterhoek en Drenthe. De 
hoogte kan 10 tot 12 m. bedragen, maar het 
gewas blijft vaak kleiner. In de Bijbel wordt de 
appel(boom) op drie plaatsen genoemd. 

Hooglied 2:3 Als een appelboom tussen de bomen van het woud, zo is mijn Liefste 
tussen de jongemannen.

Hooglied 2:5  Sterk mij met rozijnenkoeken, verkwik mij met appels, want ik ben 
ziek van liefde.

Joël 1:12  De wijnstok is verdord en de vijgenboom is verwelkt, de granaatappel-
boom, ook de palmboom en de appelboom, alle bomen van het veld zijn verdord.

Wilde appels zijn vanwege hun hoge pectinegehalte uitstekend geschikt om er ap-
pelgelei van te maken. In Engeland staat die bekend als apple jelly en is geliefd als 
een vitamine- en mineraalrijke toevoeging aan (winterse) vleesgerechten.

Als eerste wordt een vergelijking getrokken met andere bomen van het woud of 
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bos. Het gaat dus om een boom die in het wild voorkomt en niet in een boom-
gaard.
Ten tweede moet het een schaduwrijke boom zijn geweest waar je onder kon zitten.
En ten slotte moet het vruchten hebben gegeven, die erg zoet smaakten.

Zoals gesteld hebben de meeste vertalingen een appelboom en inderdaad zijn de 
vruchten van deze boom als we ze in de winkel kopen meestal zoet. Dat komt om-
dat we altijd een gecultiveerde appel kopen. De wilde appel is helemaal niet zoet, 
maar ontzettend zuur. In feite is de appel zoals wij die tegenwoordig kennen pas 
recentelijk door selectie en cultivatie zo smakelijk geworden. De kans dat het dus 
om deze boom zou gaan is dan ook klein.

Sommigen hebben gespeculeerd dat met deze heerlijke vruchten de Sinaasappel 
(Citrus sinensis) wordt bedoeld, maar zoals de biologen Harold N. en Alma L. 
Moldenke terecht opmerken, kwam deze uit het oosten van India en werd niet eer-
der geïntroduceerd in Israël dan 1000 v.C. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat met 
deze wilde boom een citrus boom, zoals de sinaasappel wordt bedoeld. 
 
De bekende bioloog Tristram daarentegen 
denkt dat met  tappûach  de Abrikoos (Prunus 
armeniaca) wordt bedoeld. En inderdaad de 
vrucht van deze boom smaakt zeer zoet, ver-
spreidt een heerlijke geur en is één van de gro-
tere wilde bomen. 

De abrikoos (Prunus armeniaca) is een struik- of 
boomvormige plant  die veel gekweekt wordt 
om de vruchten. De vrucht is een steenvrucht. 
Hoewel de soortaanduiding suggereert dat de 
soort uit Armenië komt, stamt deze uit Noordoost-China tegen de Russische grens. 
De abrikoos kwam pas 3000 jaar later in Armenië aan en werd in 70 v.Chr. door de 
Romeinen via Griekenland over geheel Europa verspreid.
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MUNT - Mentha 

Bij Munt (de wetenschappelijke naam is 
Mentha) denk je meteen aan frisgroene, zach-
te blaadjes, maar de plant is er ook in donker-
groen, grijsgroen, paars, blauw en lichtgeel. 
Munt wordt 75-90 cm. hoog, heeft vierkante 
stengels en bloeit in juli en augustus met roze, 
paarse of witte bloemetjes. 
Het is één van de meest decoratieve kruiden-
planten die er is en een snelle groeier, zodat 
een flinke plant genoeg blaadjes biedt voor 
thuisgebruik. Het is bovendien een nuttige 

tuinbloeier die schadelijke insecten afschrikt en goede – vlinders, hommels, bijen – 
aantrekt, zodat de hele natuurlijke omgeving ervan opbloeit. 
In de Bijbel wordt deze plant door de Heere Jezus genoemd.

Mattheüs 23:23  Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft 
tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste van de Wet 
na: het recht, en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten 
doen en die andere dingen niet nalaten.

Munt hoort bij de lipbloemenfamilie en groeit overal, behalve in Zuid-Amerika 
en Antarctica. Het is een echte overlever: als er niet genoeg vocht is, gaat de plant 
dood, maar blijven de wortels stand-by staan tot de omstandigheden beter zijn. 
Is de grond weer vochtig genoeg, dan loopt de plant weer uit. Naast de klassieke 
muntplant, zijn er vele hybrides die naast munt ook smaken en geuren naar bij-
voorbeeld aardbeien, gember of citroen. Het is al eeuwenlang één van de meest 
gebruikte kruiden in de keuken en in het alternatieve medicijnkastje. 
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ZWARTE MOSTERD - Brassica nigra

Zwarte Mosterd  (Brassica nigra) is een eenjari-
ge, kruidachtige plant uit de kruisbloemenfami-
lie (Brassicaceae). De plant wordt gekweekt voor 
de zaden die worden toegepast als specerij. Men 
neemt aan dat zwarte mosterd zijn oorsprong 
vindt in het Middellandse Zeegebied, waar de 
soort al heel lang verbouwd wordt. Ook in de 
Bijbel worden de plant en het zaad genoemd.

Markus 4:30  En Hij zei: Waarmee zullen 
wij het Koninkrijk van God vergelijken, of door 

welke gelijkenis zullen wij het voorstellen? 31 Door een mosterdzaad dat, als het in 
de aarde gezaaid wordt, het kleinste is van alle zaden die er op de aarde zijn. 32 En 
wanneer het gezaaid is, komt het op en wordt het grootste van alle tuingewassen, 
en maakt grote takken, zodat de vogels in de lucht een nest kunnen maken in zijn 
schaduw.

Lukas 13:18  En Hij zei: Waaraan is het Koninkrijk van God gelijk en waarmee zal 
Ik het vergelijken? 19 Het is gelijk aan een mosterdzaad, dat iemand nam en in zijn 
tuin zaaide. En het groeide op en werd tot een grote boom en de vogels in de lucht 
maakten een nest in zijn takken.

ANEMOON - Anemone coronaria

Eén van de bloemen die behoort bij de «Leliën 
des velds”. Met de lelies van het veld worden 
alle veldbloemen bedoeld, die tussen het gras 
verschijnen. Naast planten als de Perzische 
Boterbloem (Ranunculus asiaticus), Gekroonde 
Ganzebloem (Chrysanthemum coronarium  L.) 
en de Witte Lelie (Lilium candidum) behoort ook 
de Anemoon (Anemone coronaria) tot deze veld-
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bloemen.
Verspreidingsgebied.
Herkomst: van Zuidoost-Europa tot en met Centraal-Azië. De anemoon is één van 
de meest voorkomende planten in Israël, waarbij vooral de variëteiten met rode 
bloemen ook in de meer onherbergzame gebieden voorkomen.

Het is prachtig om te zien hoe de HEERE de aarde in Israël tijdens Pesach kleurt 
met de bloedrode kleur van de anemoon. Toch wel bijzonder vindt u niet? Het is net 
of de HEERE daarmee wil zeggen: “Denkt aan het bloed van Mijn Zoon, het Lam 
Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.” 

In de Bijbel wordt de anemoon niet met name genoemd.

De Anemone coronaria is een plant uit de ranonkelfamilie (Ranunculaceae). De plant 
komt van nature voor in het Middellandse Zeegebied.
Het is een  kruidachtige,  meerjarige plant  die tot 20-40 cm. hoog wordt. Er is 
een rozet van enkele grondbladeren. Elk blad is in drieën gedeeld en diep gelobd. 
De bloemen groeien aan een enkele stengel met een krans van kleine bladeren 
juist onder de bloem. De bloem is 3-8 cm. breed en heeft vijf tot acht rode, witte, 
roze, paarse of blauwe kroonbladachtige kelkbladen. Rood komt het meest voor. De 
plant wordt geteeld vanwege haar aantrekkelijke bloemen. 

BERGTULP - Tulipa ARMENA

Tulp  (Tulipa) is een geslacht van eenzaadlob-
bige planten uit de  leliefamilie  (Liliaceae). 
Tulpen werden in de westelijke wereld ge-
introduceerd door de Weense ambassadeur 
voor Turkije,  Ogier Gisleen van Busbeke, die 
over de bloemen schreef die hij in 1551 in het 
Turkse Edirne had gezien. Later zond hij enkele 
zaden ervan naar Oostenrijk.

Het oorspronkelijke verspreidingsgebied 
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van het genus strekt zich uit van het Iberisch schiereiland door Noord-Afrika tot 
aan Griekenland, de Balkan, Turkije, het Midden-Oosten, Syrië, Israël, Libanon, 
Jordanië, Iran, de Oekraïne, het zuiden van Siberië, Mongolië en het noordwesten 
van China.[2] De grootste diversiteit wordt echter aangetroffen in drie bergketens 
in Centraal-Azië: de Pamir, de Tiensjan en Hindoekoesj. Het klimaat in alle drie 
berggebieden wordt gekenmerkt door een koude winter waardoor vernalisatie kan 
optreden, een lange lente met koude nachten en een droge zomer. Een dergelijk 
klimaat is ideaal voor tulpen.

Tijdens de Nederlandse hongerwinter van 1944-45 werden uit wanhoop, door ge-
brek aan voedsel, tulpenbollen gegeten en gaven Nederlandse artsen recepten.

De viering van het Perzische Nieuwjaar, of Nowruz, dat meer dan 3000 jaar oud 
is, markeert de komst van de lente, en tulpen worden gebruikt als decoratief ele-
ment tijdens de festiviteiten. De tulp is het nationale symbool voor martelaarschap 
in Iran (en de sjiitische islam in het algemeen), en is afgebeeld op postzegels en 
munten. 
 Het woord voor tulp in het Perzisch is “laleh” (هلال), en deze naam is populair ge-
worden als meisjesnaam. De naam wordt gebruikt door commerciële ondernemin-
gen, zoals het Laleh International Hotel, maar ook voor openbare voorzieningen, 
zoals Laleh Park en Laleh Hospital, en het tulpenmotief wordt nog steeds gebruikt 
in de Iraanse cultuur. 

Tulpen worden lale genoemd in het Turks (van het Perzisch: “laleh” هلال). Wanneer 
het in Arabische letters wordt geschreven, heeft “laleh” dezelfde letters als Allah. 
Daarom werd de bloem een   heilig symbool. 

Tulpen werden populaire tuinplanten in oost en west, maar waar de tulp in de 
Turkse cultuur een symbool was van het paradijs op aarde en bijna een goddelijke 
status had, vertegenwoordigde hij in Nederland de kortheid van het leven.

In het christendom symboliseren tulpen passie, geloof en liefde. Witte tulpen ver-
tegenwoordigen vergeving, terwijl paarse tulpen royalty›s vertegenwoordigen, bei-
de belangrijke aspecten van Pasen.

In Israël hebben we in maart rode bloeiende tulpen gezien in de woestijn. 
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Nederland is ‘s werelds grootste producent van commerciële tulpenplanten en pro-
duceert jaarlijks maar liefst 3 miljard bollen, waarvan het merendeel voor de export.
Tulpen kunnen worden vermeerderd door bol-offset, zaden of microvermeerde-
ring. Zaden worden meestal gebruikt om soorten en ondersoorten te vermeerde-
ren of om nieuwe hybriden te creëren. 

Tussen 1634 en 1637 veroorzaakte het enthousiasme voor de nieuwe bloemen in 
Holland een speculatieve rage, die nu bekend staat als de tulpenmanie, die uitein-
delijk drie jaar later leidde tot de ineenstorting van de markt. Tulpenbollen waren 
zo duur geworden dat ze werden behandeld als een vorm van valuta, of beter ge-
zegd als futures, waardoor de Nederlandse overheid gedwongen werd handelsbe-
perkingen op de bollen in te voeren.

Rond deze tijd werd de keramische tulipiere bedacht om snijbloemen stengel voor 
stengel uit te stallen. Vazen en boeketten, meestal inclusief tulpen, kwamen vaak 
voor in Nederlandse stillevens. Tot op de dag van vandaag worden tulpen geas-
socieerd met Nederland, en de gecultiveerde vormen van de tulp worden vaak 
«Hollandse tulpen» genoemd. 

Nederland heeft ‹s werelds grootste permanente tentoonstelling van tulpen in 
de Keukenhof. De mooiste bloementuin van Nederland en misschien wel van de 
wereld. Wat een schitterend beeld van Gods schepping, van Zijn wijsheid, intelli-
gentie, kracht en macht. Mijn vrouw en ik konden daar niet wandelen zonder de 
HEERE God voortdurend te loven en te prijzen.                 

Tulpen werden oorspronkelijk gevonden in een band die zich uitstrekte van Zuid-
Europa tot Centraal-Azië, maar zijn sinds de zeventiende eeuw op grote schaal 
ingeburgerd en gecultiveerd. In hun natuurlijke staat zijn ze aangepast aan steppen 
en bergachtige gebieden met een gematigd klimaat, zoals in Israël. Ze bloeien in 
de lente en worden in de zomer slapend zodra de bloemen en bladeren afsterven 
en in het vroege voorjaar boven de grond verschijnen als een scheut uit de on-
dergrondse bol. Tulpen zijn in de hele wereld populair, zowel als siertuinplant als 
snijbloem.

Nederland is beroemd om zijn gecultiveerde tulpen en is een van de belangrijk-
ste exportlanden van tulpen en tulpenbollen. Traditioneel wordt in de lente in 
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de  Keukenhof  in  Lisse  een expositie gemaakt van miljoenen tulpen, die vooral 
door toeristen wordt bezocht. Daarnaast komen er veel toeristen om naar de tul-
penvelden te kijken. Het bekendst zijn de meer traditionele velden langs de duinen 
van Zuid-Holland en de West-Friese polders. Het merendeel van de tulpen is echter 
te vinden in Flevoland, met name in de Noordoostpolder (ruim 2000 hectare). Ook 
in de Kop van Noord-Holland (omgeving Breezand, Anna Paulowna en Julianadorp) 
en op het eiland Goeree-Overflakkee zijn er tulpenvelden te vinden.

In Limmen, bij Castricum,  is de Hortus Bulborum gevestigd, de grootste genen-
bank ter wereld voor bolgewassen. In deze tuin staan ruim 3500 verschillende soor-
ten tulpen, narcissen, hyacinten, en andere veelal historische voorjaarsbolgewas-
sen.

GEMBERGRAS - Cymbopogon martinii

Cymbopogon martinii  is een grassoort  van het 
geslacht  Cymbopogon  (citroengrassen) afkom-
stig uit India en Indochina, maar wordt op veel 
plaatsen gekweekt vanwege de aromatische 
olie.  Het is het best bekend onder de gemeen-
schappelijke naam palmarosa (palm rose).
Andere veel voorkomende namen zijn Indiase 
geranium,  gembergras,  rosha  en  rosha-gras. 
De essentiële olie van deze plant, die de che-
mische verbinding  geraniol bevat  , wordt 

gewaardeerd om zijn geur en voor een aantal traditionele medicinale en huis-
houdelijke toepassingen. Een anthelminthicum tegen nematoden, en een antifun-
gale  en  muggen  middel.  Palmarosa-olie, die een geur heeft die lijkt op  rozen  , 
wordt toegevoegd aan zepen en cosmetica.

Dit gras groeit vrij lang, variërend van 1,3 tot 3 m hoog met een lichtgroene kleur 
en een sterke dunne steel. Dit gewas groeit langzaam en heeft drie maanden no-
dig om te bloeien; als het eenmaal heeft gebloeid, kan het worden geoogst . Het 
kreeg de naam palmarosa vanwege het geurige, bloemige rozenaroma dat het af-
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geeft. Het wordt veel gebruikt voor naar rozen ruikende parfums en cosmetica over 
de hele wereld. Het is ook bekend om muggen af te weren en tabaksproducten 
op smaak te brengen. Het is gebruikt in medicinale oplossingen en voor aroma-
therapie . (wikipedia) 

Gembergras is een kruid dat wordt gebruikt om genezing te bevorderen. Zalven, 
olie ( Hebrew שדק-תחשמ ןמש, “heilige zalfolie”) is een geurende olie, waarvan de 
bereiding is beschreven in de Thora. Het werd gebruikt in de tempeldienst in 
Jeruzalem om mensen te zalven en voorwerpen in te wijden voor het gebruik in 
het heiligdom. 

In Israël werden de profeet, de koning en de priester gezalfd.

De Heere Jezus is alle drie in Eén: Profeet, Hogepriester en Koning van Israël. 

Recept: geselecteerde mirre - geurige kaneel - geurig riet - Iris - In ieder geval was 
het ingrediënt dat vertaald werd als calamus of kruidenriet, Hebreeuws: הֶנָק qānæh, 
een duur importproduct, dat mogelijk een soort zoet gras was van het geslacht 
Cymbopogon, misschien gembergras. De geurige delen van de plant werden in 
olijfolie geplaatst, die de geur absorbeerde. De volgens dit recept bereide heilige 
zalfolie was exclusief gereserveerd voor heilige doeleinden. 
Voor de Tempeldienst in Jeruzalem. God Zelf had de voorschriften gegeven voor 
de bereiding. 

Exodus 30:22 Verder sprak de HEERE tot Mozes: 23 Wat u betreft, neem voor uzelf de 
beste specerijen: vijfhonderd sikkel vloeibare mirre, en half zoveel ervan, dus twee-
honderdvijftig sikkel geurige kaneel, tweehonderdvijftig sikkel geurige kalmoes, 24 
ook vijfhonderd sikkel kassia, gerekend volgens de sikkel van het heiligdom, en een 
hin (6 liter) olijfolie. Kassia is een kaneelboom.

שמן משחת-קדש

ָקֶנה
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DE SAFFRAAN KROKUS - Crocus sativus

(Crocus sativus) is een knolgewas uit de lissen-
familie  (Iridaceae). Uit deze krokus wordt  saf-
fraan gewonnen. 
De plant, die niet in het wild voorkomt, werd 
al in de oudheid geteeld en bloeit gedurende 
circa acht dagen in de herfst, met violette bloe-
men. Elke bloem heeft drie bloedrode  stam-
pers en drie gele meeldraden.
De saffraan krokus wordt binnen Europa vooral 
in Griekenland en op een kleine schaal in Spa
nje, Oostenrijk, Frankrijk,  Italië, Turkije en op 

de Krim geteeld. In gematigder streken is de teelt verdwenen, afgezien van het 
plaatsje Mund in het Zwitserse kanton Valais. 
Sinds 2013 wordt ook in het Belgische Morkhoven op kleine schaal saffraan ge-
teeld. Buiten Europa wordt de plant onder meer geteeld in Iran, Azerbeidzjan, Mar
okko, Afghanistan en India (Kasjmir). Iran is de grootste producent van saffraan met 
meer dan 90% van de totale wereldproductie. (Wikipedia)

Saffraan, in het Hebreeuws    karkom  wordt slechts eenmaal in de Bijbel ge-
noemd (Hooglied 4:14) en wel in combinatie met andere specerijen welke geïmpor-
teerd werden uit het Verre Oosten.
In Israël komen de volgende soorten voor: Crocus aleppicus, Crocus cancellatus, Crocus 
damascenus, Crocus hermoneus, Crocus hyemalis, Crocus ochroleuus, Crocus pallasii. 

Het product saffraan wordt van de stampers van 
tere krokus plantjes gehaald. Saffraan wordt wel 
het bloedrode goud genoemd, omdat het zo 
enorm kostbaar is. Het wordt gewonnen van de 
stampers van de krokus. Hierbij dient opgemerkt 
te worden dat voor slechts één gram gedroogde 
saffraan de stampers van 200 tot 450 bloemen 
nodig zijn. Deze aromatische, enigszins bitter 
smakende stampers bevatten een fel oranje-gele 
kleurstof en geven gerechten een gele kleur. 

ַּכְרֹּכם
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Hooglied 4:14  nardus en saffraan, kalmus en kaneel, met allerlei wierookstrui-
ken, mirre en aloë, met al de kostbaarste specerijen.

Daar de plant slecht zeer kort bloeit (ongeveer 10 dagen), moet de winning in deze 
periode plaatsvinden. Het moet ’s ochtends vroeg gebeuren als de bloemen net 
open zijn gegaan. Daarna moeten de stampers direct handmatig van de overi-
ge planten delen worden gescheiden, waarna droging plaatsvindt door verwar-
ming. Hierbij is een juiste temperatuur van belang voor het behoud van de kwa-
liteit. De totale wereldproductie van saffraan is minder dan 200 ton (Iran: 185 ton, 
Griekenland: 5.7 ton, Marokko: 2.3 ton, Kasjmir: 2.3 ton, Spanje: 1.0 ton, Italië: 0.1 
ton) en de winkelprijs van goede saffraan ligt om en nabij de 10 euro per gram.
(Wikipedia)

ALOË VERA 

Aloë vera (oude naam A. barbadensis) is een vet-
plant met een kort stammetje van hooguit 50 
cm. Oorspronkelijk komt de plant uit Saudie-
Arabië en omstreken, maar tegenwoordig is 
hij overal in de landen rond de Middellandse 
Zee te vinden, inclusief de Canarische en 
Kaapverdische eilanden.

De Aloë vera is een vetplant species van het ge-
nus aloë. De naam komt van twee grondwoor-
den: ‹aloeh› is een Arabisch woord dat bitter 

betekent, en ‹vera› is Latijn voor ‹waarheid›.  
Een groen blijvende vaste plant, afkomstig van het Arabische schiereiland, maar 
groeit in het wild in tropische, semi-tropische en droge klimaten over de hele we-
reld.  Het wordt gekweekt voor landbouwkundig en medicinaal gebruik. De soort 
wordt ook gebruikt voor decoratieve doeleinden en groeit met succes binnenshuis 
als potplant. (Wikipedia)

In Hooglied 4:14  lezen we: nardus en saffraan, kalmoes en kaneel, met allerlei wie-
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rookbomen, mirre en aloë, met al de kostbaarste specerijen. 

De aloë werd gerekend tot één van de fijnste kruiden. De vlezige bladeren bevatte 
aloïne, een stof die opgelost werd in water en toegevoegd aan mirre. 
Deze werd in Bijbelse tijden door een zeer geperfectioneerde kunst gebruikt voor 
balseming.
De plant wordt in Johannes 19:39 genoemd in een balsem welke is samengesteld 
uit een mengsel van mirre en aloë (honderd pond), welke Nicodemus meebracht 
en samen met Jozef van Arimathea gebruikte om het lichaam van de Heere Jezus te 
balsemen voor de begrafenis van de Heiland.
Hier lezen we opnieuw over Nicodemus, die we kennen uit Johannes 3. Hij kwam 
indertijd ‘s nachts bij de Heere Jezus uit vrees voor de Joden. 
De Heere Jezus sprak met hem over de noodzaak van wedergeboorte. Uit deze 
liefdedaad bij de begrafenis van de Heere Jezus mogen we wel opmaken dat 
Nicodemus inmiddels wedergeboren was.

Aloë Vera wordt ook aangetroffen in veel consumentenproducten, waaronder dran-
ken, huidlotion, cosmetica, zalven of in de vorm van gel voor lichte brandwon-
den en zonnebrand. Er is weinig klinisch bewijs voor de effectiviteit of veiligheid 
van Aloë Vera- extract als cosmetica of medicijn. (Wikipedia) 
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SPECIALE PLANTEN VOOR BIJZONDERE 
GEBIEDEN

God heeft er voor gezorgd dat er overal op aar-
de wonderen van Zijn schepping te zien zijn. 
Ook op plaatsen die voor mensen onbereik-
baar en onzichtbaar zijn. Desondanks, maakte 
ook God daar de aarde mooi en heerlijk om te 
zien. Hij laat planten en bloemen groeien op, 
voor mensen, moeilijk bereikbare plaatsen. Op 
plaatsen waar mensen niet permanent kunnen 
leven, maar planten en bloemen wél. De foto’s 
tonen rotsplanten uit de alpiene zone.

De aard van de flora (en fauna) verandert mee met de gemiddelde hoogte. Van 
laag naar hoog zijn er in berggebieden verschillende hoogtezones of gordels te 
onderscheiden met elk een eigen karakteristieke soortsamenstelling. In ieder geval 
in Europa onderscheidt men daarbij boven het laagland (planaire zone) en het laag-
gebergte (colliene zone) ten minste drie zones: de montane zone, de subalpiene 
zone en de alpiene zone.

De montane zone wordt gekenmerkt door 
bossen en een gemiddelde temperatuur tus-
sen de 6 en 12 °C. Boven de montane zone ligt 
de  subalpiene zone  waar het het geboomte 
steeds dunner wordt. De bomen zijn hier klei-
ner en groeien krom.

De gemiddelde temperatuur in de 
Krommehout-zone ligt tussen de 3 en 6  °C. 
Daar waar geen bomen meer kunnen groeien, 
ligt de boomgrens. Boven de boomgrens treft men de alpiene zone of bergtoendra 
aan. Deze zone wordt gedomineerd door grassen en lage struiken. De gemiddel-
de temperatuur van de alpiene zone ligt tussen 1,5 en 3 °C. De alpiene zone heeft 
over de hele wereld een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Er komen hier veel 
gras- en zeggesoorten, mossen en korstmossen voor die dichte pollen of “kussens” 
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vormen.                                                                                    
Vaak wordt de zone in de zomer benut als be-
grazingsgebied voor vee. 

In de Alpen komen in de sub-alpiene zone rijk 
begroeide alpenweiden voor, deze zijn open 
geraakt als gevolg van begrazing. Typisch voor 
dergelijke weiden is dat er soorten groeien die 
in het strengere klimaat van de alpiene zone 
zelf niet meer gedijen. Soorten die kenmer-

kend zijn voor de subalpiene zone, zoals de Alpenroos  (Rhododendron ferrugineum), 
kunnen in de sub-alpiene zone hoger groeien. (Wikipedia)

AMANDELBLOESEM - Prunus dulcis

De  amandelboom  (Prunus dulcis, voorheen 
ook Prunus amygdalus) komt van de rozenfami-
lie  en is een kleine  loofboom  met als vrucht 
de  amandel. De amandelboom is een kleine 
maar sierlijke bladverliezende loofboom die in 
bergachtige gebieden groeit, meestal tussen 
700 en 1700 meter hoogte. De boom gedijt 
het best op zonnige hellingen op rotsachtige 
bodem in een mediterraan klimaat met warme 
droge zomers en milde, natte winters. De op-
timale temperatuur voor hun groei is tussen 15 

en 30 °C. De boom wordt gemiddeld 4 tot 10 meter hoog, in uitzonderlijke gevallen 
12 meter. De stam wordt maximaal 30 cm in diameter. 

De boom bloeit uitbundig in het vroege voorjaar, wanneer de boom nog geen bla-
deren heeft gevormd. De bloem is wit tot lichtroze en heeft een diameter van 3-5 
cm en vijf kroonbladeren. De bloem bevat een grote hoeveelheid nectar. Veel insec-
ten, met name bijen, worden hierdoor aangetrokken en zorgen voor de bestuiving. 
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Het natuurlijke  verspreidingsgebied  loopt van de  Levant  over Noord en 
Oost-Anatolië, het zuidelijk deel van de  Kaukasus,  Noord-Irak,  Iran  tot Zuid-
Turkmenistan, Kirgizië en Oezbekistan. Het is echter moeilijk met het blote oog 
onderscheid maken tussen wilde en verwilderde exemplaren.

De teelt van amandelen stelt bijzondere eisen aan de leefomstandigheden van de 
amandelboom. Mede daarom worden amandelen in slechts zeer weinig gebieden 
in de wereld geteeld. Naast een geschikte bodem is met name de beschikbaarheid 
van water bepalend, maar ook is een mediterraan klimaat nodig. Vanaf het derde 
levensjaar kan de boom vrucht dragen, maar het duurt omstreeks 8 jaar voordat 
een amandelboom volwassen is. Daarna blijven ze ongeveer 20 jaar op maximaal 
niveau produceren, waarna de productie afneemt. (Wikipedia)

Versiering van de kandelaar in de tempel met Amandelbloesem.

Exodus 25:33  Drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de ene 
arm, met knop en bloesem, en drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem 
aan de andere arm, met knop en bloesem. Zo moeten de zes armen worden die uit 
de kandelaarsteken. 34 En op de kandelaar zelf moeten vier bloemkelken komen in 
de vorm van amandelbloesem, met zijn knoppen en zijbloesems.

De HEERE heeft een voorliefde voor Amandelbloesem en -knoppen. Ze zijn ook van 
grote schoonheid. De bloesem is zuiver wit. De boom bloeit heel vroeg in het voor-
jaar en is daardoor een teken van nieuw leven. In de christelijke symboliek verwijst de 
amandeltak naar de reinheid van de maagd Maria en de maagdelijke geboorte van 
Jezus. Hij reageert dus sneller dan andere planten op de lentezon en de lenteregen. 
De Hebreeuwse betekenis van het woord amandel is dan ook waakzaam, oplettend. 

Jeremia 1:11  Welnu, zo zal God met grote ijver en met spoed waken over zijn 
Woord dat het zal doen, waartoe Hij het zond. 

Als er in Prediker 12:5 staat dat in de ouderdom de amandelboom gaat bloeien, 
betekent dit dat de mens als hij ouder wordt, wit haar krijgt.

Exodus 37:17  Hij maakte vervolgens de kandelaar van zuiver goud. Als gedre-
ven werk maakte hij de kandelaar, zijn schacht en zijn armen; zijn bloemkelken, 
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zijn knoppen en zijn bloesems vormden er 
één geheel mee. 18 Zes armen staken uit de 
zijkanten ervan; drie armen van de kandelaar 
uit zijn ene kant, en drie armen van de kande-
laar uit zijn andere kant. 19 Drie bloemkelken 
in de vorm van amandelbloesem aan de ene 
arm, met knop en bloesem; en drie bloemkel-
ken in de vorm van amandelbloesem aan de 
andere arm, met knop en bloesem. Zo waren 
de zes armen die uit de kandelaar staken. 20 

En op de kandelaar zelf zaten vier bloemkelken in de vorm van amandelbloe-
sem, met hun knoppen en bloesems. 21 Ook zat er een knop onder het eerste paar 
armen dat eruit stak, een knop onder het tweede paar armen dat eruit stak, en een 
knop onder het derde paar armen dat eruit stak. Zo was het bij de zes armen die 
eruit staken.

Numeri 17:8  De volgende dag gebeurde het, toen Mozes in de tent van de getuige-
nis kwam, dat, zie, de staf van Aäron voor het huis van Levi in bloei stond. Hij bracht 
bloesem voort en bloeiende bloemen, en droeg amandelen. 9 Toen bracht Mozes al 
deze staven van voor het aangezicht van de HEERE naar buiten, naar al de Israëlieten. 
En zij zagen het, en namen elk hun staf. 10 Toen zei de HEERE tegen Mozes:  Breng 
de staf van Aäron terug vóór de getuigenis, om hem te bewaren, als teken voor de op-
standigen. En u zult een einde maken aan hun gemor over Mij, opdat zij niet sterven.

DADELPALM - Phoenix dactylifera

De  dadelpalm  (Phoenix dactylifera) behoort tot 
de  palmenfamilie  (Palmae  of  Arecaceae). Ze 
wordt op grote schaal aangeplant omwille van 
de eetbare vruchten, de dadels. Deze aanplant 
gebeurt reeds gedurende honderden jaren: 
daardoor is het oorspronkelijke verspreidings-
gebied niet exact bekend. Waarschijnlijk is 
dit Zuidwest-Azië of Noord-Afrika.
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De HEERE wil dat er versieringen met houtsnijwerk worden aangebracht in de 
nieuwe tempel. Van kolokwinten en ontluikende bloemen. Van dadelpalmen en 
van cherubs.

1 Koningen 6:18  En het ceder aan het huis inwendig was gesneden met knoppen 
en open bloemen; het was al ceder, geen steen werd gezien. SV

In de HSV staat in plaats van knoppen, kolokwinten. Nu is een kolokwint een gif-
tige plant en niet een plant met bijzonder mooie bloemen. Wél zitten er kleine 
vruchten aan van ca. 4 cm. groot.

1 Koningen 6:29  En op alle wanden van het huis rondom bracht hij graveringen 
van houtsnijwerk aan: cherubs, dadelpalmen en ontluikende bloemen, van binnen 
en van buiten.

2 Koningen 4:38-41 In dit Bijbel gedeelte zien we dat de kolokwint giftig is. Als er 
hongersnood is in de tijd van Elisa, gaan de leerling-profeten wilde kolokwinten 
zoeken om er soep van te koken. Wanneer ze gaan eten merken ze dat de soep gif-
tig is. Elisa doet een wonder. Hij gooide meel in de pan en er was niets verkeerds 
meer in de pan en men kon de soep eten.

1 Koningen 6:32  De twee deuren waren ook 
van olijfwilgenhout. Hij bracht er houtsnijwerk 
op aan: cherubs, dadelpalmen en ontluikende 
bloemen, die hij met goud overtrok. Ook op de 
cherubs en op de dadelpalmen bracht hij goud 
aan.

De plant wordt 15 à 25 meter hoog, waarbij 
meerdere stammen kunnen opschieten vanuit 
één en hetzelfde wortelstelsel. De bladeren zijn 
samengesteld en kunnen tot 3 meter lang wor-

den. Een dergelijk samengesteld blad bestaat uit ongeveer 150 deelbladeren, elk 
zo›n 30 cm. lang en 2 cm. breed.

Dadelpalmen worden in plantages gekweekt in Noord-Afrika, in Israël en de 

Binnenwerk God laat Zich kennen.indd   174Binnenwerk God laat Zich kennen.indd   174 27-8-2021   09:12:4727-8-2021   09:12:47



175

Arabische landen, maar ook in Californië, waar ze door de Spanjaarden geïntrodu-
ceerd zijn. Voor een land als Tunesië vormen dadels een belangrijk exportproduct.
Dadelpalmen verdragen grote droogte en hitte; een zeer warm klimaat is een voor-
waarde voor het rijpen van dadels van goede kwaliteit. Een dadelpalm kan al dadels 
produceren vanaf een hoogte van ca. 1 meter, een volwassen boom produceert per 
jaar 5 à 10 grote trossen, enkele tientallen kilo›s dadels.

De oude Egyptenaren gaven deze palm de naam „koningin van de gewassen” en de 
Bedoeïenen in Noord-Afrika, wiens grootste rijkdom, naast hun kamelen, de da-
delpalm is, noemen zijn vruchten „het brood van de woestijn”. En met recht, want 
zonder deze plant, die in de oasen groeit, zouden de reusachtige zandvlakten van 
de Sahara en van Arabië totaal onbewoonbaar zijn.

De dadelpalm stelt geen hoge eisen aan de grond, waarop hij groeit. Hij heeft al-
leen rijkelijk water nodig. Waar niet voldoende water aanwezig is, moet de mens te 
hulp komen en bevloeien. Dit is overal in de oasen van de woestijn het geval. Door 
middel van zware schepraderen putten de Bedoeïenen, de bewoners van de oasen, 
in houten emmers het water uit de bronnen en leiden het door bamboe leidingen 
naar de tuinen.

De boom beloont al de zorg, die aan hem besteed wordt, dan ook rijkelijk. De 
Bedoeïenen zeggen, dat zeven dadelpalmen voldoende zijn, om een gezin gedu-
rende het hele jaar van al het nodige te voorzien. Dit lijkt ons, Europeanen, die ho-
gere eisen aan het leven stellen, wel wat overdreven, maar de zoon van de woestijn 
heeft weinig behoeften en wat hij nodig heeft, schenkt hem deze boom.

Een dadelpalm levert per jaar gemiddeld 50 tot 100 KG. vruchten en dat is voor 
hem voldoende. Deze vruchten hebben grote voedingswaarde; het vlees bevat n.l. 
36% zetmeel en 20% eiwit. Aangezien de verse dadel spoedig bederft, wordt de 
hele oogst in de zon gedroogd en dan diep in het zand begraven. Je moet echter 
niet geloven, dat het net zulke dadels zijn, als men in Europa verkoopt. Dat zijn 
gekonfijte vruchten, die men onrijp plukt en daarna gedroogd heeft.
Door het broeien worden ze overrijp, een deel van het zetmeel verandert in suiker 
en de dadels worden week en zoet. Je hebt zelf wel eens ondervonden, dat je door 
het eten van zulke vruchten dorst krijgt. Voor de woestijnbewoners, die op hun 
reizen van de ene oase naar de andere slechts een beperkte watervoorraad kunnen 
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meenemen, zou dit een ramp zijn. 

De dadels, die men in de woestijn als voedsel gebruikt, zijn lichtgroen. Men graaft 
ze uit het zand op en kneedt er deeg van, dat met olie en gerstemeel vermengd 
wordt. Dat is het z.g. „brood van de woestijn”. Ook de pitten van de dadels zijn niet 
waardeloos: zij dienen als veevoer, hoofdzakelijk voor de kamelen. Geroosterd en 
gemalen gebruikt men de pitten als vervangingsmiddel voor koffie. 

Verder levert de boom het nodige bouwmateriaal voor huizen en meubelen, voor 
zover de woestijnbewoner hieraan behoefte heeft. Ook maakt hij van het hout wan-
den voor zijn waterputten, om het afschuiven van het losse zand en het dicht stor-
ten van de bronnen te voorkomen.

De jonge spruiten en de bloemkolven worden als groente klaargemaakt en ge-
geten. Uit de vezels van de bladeren vlechten de vrouwen mooie matten, die als 
slaapplaats en ook als wandbekleding voor de eenvoudige hutten gebruikt wor-
den. De sterke bladribben leveren stokken, terwijl de vezels van de bladstelen 
ineengedraaid worden tot touw. Ook maakt men er borstels en bezems van. Uit 
het sap, dat de dadelpalm overvloedig levert, wanneer er een insnijding in den 
stam wordt gemaakt, wordt de z.g. palmwijn gewonnen. Dit is een verfrissen-
de drank, onschuldig, zolang hij nog niet gegist is, maar daarna bedwelmend. 
 
Bovendien bewijst de dadelpalm nog uitstekende diensten als schaduwboom. In 
de oasen willen alleen in de schaduw van de brede bladerkruinen van de dadelpalm 
andere vruchten gedijen, als druiven, citroenen, sinaasappels, abrikozen, perziken, 
amandelen, groenten en maïs. (Wikipedia)

Wat opnieuw een wonder van Gods schepping om te zien hoe Hij door middel van 
de dadelpalm voorziet in alle behoeften van Zijn schepselen.
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ROOS VAN SARON.

Hooglied 2:1  Ik ben een roos van Saron, 
een lelie uit de dalen. 2 Als een lelie tussen de 
distels, zo is Mijn vriendin tussen de meisjes. 

De vertalers zijn het niet eens over de juiste be-
naming en welke bloem er nu precies bedoeld 
wordt. Ook wordt zij wel Narcis en Krokus ge-
noemd. De namen Hybiscus en Hypericum 
passeren ook. Kortom, het is heel onduidelijk 
welke bloem bedoeld wordt. 
Op de foto staat een roos van Saron. Het is wat 

wij noemen een Chinese Roos, een Hybiscus. De kleuren zijn heel mooi, wit en 
rood. Het wit kan duiden op de reinheid van de Messias en het rood kan heenwij-
zen naar het door Hem vergoten bloed op Golgotha. 

Saron was een schone landstreek, die strekte van Caesarea tot Joppe. 
1 Kronieken 5:16 spreekt over de weidegronden van Saron. 
Andere vertalingen hebben het over de voorsteden van Saron. Dat zou duiden op 
een stad Saron. In Gods Woord wordt de Saron vlakte als een toonbeeld van aardse 
heerlijkheid beschreven. Niet alleen vanwege de vruchtbaarheid, maar vooral door 
de rozen die er groeiden. De Saron roos was een zeer schone bloem. Volgens de 
verklaarders was hij rood en wit van kleur en bij het kweken kwam er geen men-
senhand aan te pas. 

Bij het vergelijken van verschillende vertalingen, blijkt dat dit vers verschillend wordt 
vertaald. Zo heeft de NBV “lelie van de Saron”, de HSV, de SV en de Naardense 
Vertaling “roos van Saron”, terwijl de NBG51, de GNB96 en Het Boek “narcis van 
Saron” hebben en de WV95 “krokus van de Saron vlakte”.
Hieruit blijkt al dat men zeer onzeker is over welke plant er nu precies bedoeld 
wordt.
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LELIE - lilium

Er zijn ongeveer 100 verschillende soorten 
bekend en duizenden hybriden. Lelies ko-
men in veel gebieden voor. In het wild in 
Korea, Japan en delen van Siberië, India, in de 
meeste Amerikaanse staten, behalve het zuid-
westen en binnen Europa in de Kaukasus, de 
Balkanlanden, Griekenland, Polen, de Alpen en 
de Pyreneeën. De sterke concentratie van lelies 
in het Himalayagebied vormt een belangrijke 
aanwijzing dat hier de oorsprong van de lelie 
gezocht moet worden in plaats van in Azië. 

De lelie groeit zowel op zeeniveau als in hoger gelegen gebieden, tot boven de 
3.000 meter. In het laatste geval gaat het meestal om lage planten, tot zo’n 30 cm, 
met slechts één bloem per stengel. Sommige lelies hebben een wijd verspreidings-
gebied. Zo komt L. martagon voor van Siberië tot in de Balkan. L. regale echter 
werd in 1903 ontdekt op de steile flanken van een afgelegen valleitje in de Chinese 
provincie Szechuan en komt nergens anders voor. 

De naam Lilium betekent in het Latijns li = wit en lium = bloem. Meer waarschijnlijk 
is dat de naam een oosterse oorsprong heeft. Ze wordt als meisjesnaam gebruikt, 
in het Engels, Lily en Lilian, in het Japans, Yuri.  
Ze wordt al meer dan 3.000 jaar geteeld en is afgebeeld op vazen en fresco’s uit de 
Minoïsche tijd (1750 – 1675 v.C.). Op het eiland Santorini in Griekenland is keramiek 
gevonden met dezelfde lelie afbeelding als van het keramiek van de Minoïsche cul-
tuur op Kreta. In Akrotiri op Santorini zijn fresco’s gevonden van de ‘leliekamer’ en 
in de ruïnes van het paleis van de koning van Knossos is een muurschildering van 
hem gevonden. Het madonna beeld met 8 leliën geeft de rol van de lelie weer die 
ze in het christendom heeft. In kloostertuinen wordt de lelie geteeld als grondstof 
voor medicamenten.

De geurende bloem wordt als decoratie gebruikt in de eredienst. Daarnaast is 
het een wapenbloem, die mogelijk aan de oorsprong stond van het wapen van de 
Franse koningen. De Franse koning Lodewijk gebruikt de lelie omstreeks 1150 op 

Binnenwerk God laat Zich kennen.indd   178Binnenwerk God laat Zich kennen.indd   178 27-8-2021   09:12:4827-8-2021   09:12:48



179

zijn schild als symbool voor zijn naam (Louis of Loys) en macht. De Franse lelie is 
een symbool dat tot op de dag van vandaag kan worden teruggevonden in interi-
eurdecoraties zoals behang, gordijnen, kussens, serviezen en siervoorwerpen, maar 
ook op veel vlaggen van Franstalige gebieden. 

Deze Fleur-de-Lys (of fleur-de-lis) heeft een historisch verleden dat terugvoert naar 
de kroning van Clovis (465 – 511), de koning der Franken. De maagd Maria zou 
Clovis een lelie hebben gegeven en de olie voor de zalving van de koning zou uit de 
hemel zijn komen vallen. Vanaf dat moment werd de lelie een symbool van recht-
streeks van God verkregen macht. In de loop der eeuwen nam het leliesymbool een 
steeds belangrijker plaats in. De Franse vlag toonde lange tijd gouden lelies op een 
witte ondergrond. Pas na de revolutie tegen Karel X van Frankrijk in 1830 verdween 
het symbool definitief van de nationale vlag van Frankrijk. (Wikipedia)

De enige in Nederland inheemse lelie is de roggelelie (Lilium bulbiferum var cro-
ceum). (Wikipedia)

De lelie komt ook voor in Israël in het wild.

In de voorhal van de tempel van Salomo waren op de zuilen Jachin en Boaz orna-
menten van lelies aangebracht. (1 Koningen 7:22) 
Het koperen wasvat, de zee, had een rand in de vorm van de leliekelk. (1 Koningen 
7:26) De lelie was een symbool in Israël, gebruikt als embleem, bijvoorbeeld op 
munten.
De lelie is een bolgewas. De bloem sterft af, maar in de lente ontluikt hij opnieuw. 
In het Jodendom verwijst dit proces naar verlossing en naar de opstanding uit de 
dood. Omdat de bloem vaak voorkomt in het Hooglied, het boek van de liefde, 
staat zij symbool voor de liefde.

Ook de speciale liefde van de HEERE voor Zijn volk spreekt daar van: “Ik zal voor 
Israël zijn als de dauw. Hij zal in bloei staan als de lelie, wortel schieten als de 
Libanon.” (Hosea 14:6)
Ook verschilt men van mening wie er mee bedoeld wordt. Wordt Christus hier mee 
bedoeld of Zijn Gemeente?
John Gill geeft in een verklaring van deze tekst, beide mogelijkheden weer.
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In Matthew Henry’s beknopte commentaar op: 

Hooglied 2: 1-7 lezen we:

“Gelovigen zijn mooi, gekleed in de gerechtigheid van Christus; en geurig, zoals 
versierd met de genaden van Zijn Geest; en ze gedijen onder de verkwikkende stra-
len van de Zon der gerechtigheid. De lelie is een zeer nobele plant in het oosten; 
het groeit tot een aanzienlijke hoogte, maar heeft een zwakke stengel. De kerk is 
zwak in zichzelf, maar sterk in Hem Die haar ondersteunt. 

De goddelozen, de dochters van deze wereld, die geen liefde voor Christus hebben, 
zijn als doornen, waardeloos en nutteloos, schadelijk en kwetsend. Verdorvenheid 
is doornen in het vlees; maar de lelie die nu tussen de doornen is, zal worden over-
geplant in dat paradijs waar geen doorn of distel is. De wereld is een onvruchtbare 
boom voor de ziel; maar Christus is een vruchtbare.” 

Keil and Delitzsch’ commentaar op Hooglied 2:

1 Ik ben een weidebloem van Sharon, een lelie 
der valleien.
“We geven niet weer: ‹de wilde bloem›, ‹de 
lelie› ... want ze probeert zichzelf niet voor 
te stellen als de ene, maar alleen als een van 
deze klasse; de Syr. Pesh. (Jesaja 35: 1) gebruikt 
chamsaljotho, de weide-saffraan, colchicum 
autumnale; het is de herfstkrokus, die, wan-
neer het gras wordt gemaaid, duizenden vel-
den van warmere streken beslaat. Ze noemen 
het “filius ante patrem”, omdat de bloesems 

vóór de bladeren verschijnen en de zaadcapsules, die zich aan het einde van de 
winter onder de grond ontwikkelen. Shulamith vergelijkt zichzelf met zo›n eenvou-
dige en veel voorkomende bloem, die in Sharon, d.w.z. in die regio, bekend staat 
onder die naam. (Wikipedia)

De bruid zegt dat ze maar een lelie is tussen de dorens en de distels. In het dal. 
Op een nederig plaats. Geen stralende roos boven op een berg. Maar wel stralend 
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tussen de dorens en de distels. De Bruid van de Bruidegom Christus straalt als 
een lichtende ster, als een prachtige roos tussen de ongelovige mensen van deze 
wereld.
Saron wordt in Jesaja 65 een plaats van rust genoemd voor het Joodse volk dat uit 
de Grote Verdrukking komt.” 

Jesaja 65:10  Saron zal tot een schaapskooi worden en het Dal van Achor tot een 
rustplaats voor rundvee, voor Mijn volk, dat Mij gezocht heeft.

Vaak wordt gedacht dat met de roos van Saron, de Heere Jezus wordt bedoeld. Dat 
blijkt dus niet zo te zijn.

In vers 2 neemt de bruidegom het beeld over van wat de bruid van zichzelf zegt: 
Een lelie tussen dorens. Daar straalt zij als een reine bloem. Dorens en distels zijn 
een beeld van de zondige mensheid.
In het komende Vrederijk zullen er volgens de profetie in Jesaja 55 geen distels 
meer zijn. 

Jesaja 55:13  Voor een doornstruik zal een cipres opkomen, voor een distel zal 
een mirt opkomen; en het zal de HEERE zijn tot een naam, tot een eeuwig te-
ken, dat niet zal worden uitgewist.

Ezechiël 28:24  Dan zal er voor het huis van Israël geen prikkende doorn of pijn-
lijke distel meer zijn onder allen die hen omringen en hen verachten. Dan zullen zij 
weten dat Ik de Heere HEERE ben. 

Distels zullen er in het Vrederijk niet meer zijn. (Ezechiël 28:24) Voor een distel zal 
een mirt opkomen. (Jesaja 55:13)

Dat is te danken aan de Heere Jezus, Die de vloek van de zonde heeft gedragen. De 
wereld is vol dorens en distels en zucht onder de gevolgen van de vloek, die door 
de zonde op de schepping rus, (Romeinen 8:20-22). 

De hele schepping zucht en is in barensnood. Meer dan ooit zien we dat nu in de 
eindtijd: natuurrampen, duidelijke klimaatveranderingen, hongersnoden, besmet-
telijke ziekten (Corona). 
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De schoonheid en heerlijkheid van de lelie is kort van duur. De Heere Jezus zegt 
daarvan in:

Mattheüs 6:28  En wat bent u bezorgd over kleding? 29 Let op de lelies op het 
veld, hoe zij groeien; zij arbeiden niet en spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo 
in al zijn heerlijkheid niet was bekleed als een van deze. 30 Als nu God het gras op 
het veld, dat er vandaag is en morgen in een oven wordt geworpen, zo bekleedt, zal 
Hij niet veel meer u [bekleden], kleingelovigen?

Dat is ook zo bijzonder. De Heere laat de prachtigste bloemen soms maar heel 
kort bloeien, soms maar één dag. Vele bloemen en planten bloeien en groeien op 
plaatsen waar ze nooit door een mens gezien worden.  

Hun kortstondige bloei en heerlijkheid is wel tot heerlijkheid van de HEERE. Hun 
schoonheid gaat de heerlijkheid van Salomo te boven. Zo kijkt de Heere Jezus ook 
naar de gelovigen. Ook al denken zij van zichzelf klein en onvolkomen. In de ogen 
van hun Bruidegom zijn ze volmaakt, schitteren ze als sterren in een zondige en 
duistere wereld. Die schoonheid krijgen de lelies van de Heere Jezus. Hij zorgt voor 
hen.
De Heere Jezus zorgt voor Zijn Bruidsgemeente. Zij zijn de kinderen van de Vader 
en de Heere Jezus bidt voor hen, Hij zorgt voor hen, Hij gaat mee. Hij heeft een 
plaats voor hen bereid in het Vaderhuis met de vele woningen.

Wat zegt Spurgeon over de Lelie tussen de dorens 
en de distels?

“Als een lelie tussen de doornen, alzo is Mijn vriendin onder de dochteren.” Het is 
van weinig belang of we hier op het gebied van de plantkunde eens mistasten, als 
we de geest van de tekst maar begrijpen. Het gaat ons om praktisch voordeel en 
persoonlijke bemoediging. Jezus weet Zelf het beste, wat Zijn Bruid is; laten we dan 
belangstellend luisteren naar wat Hij in het Hooglied heeft te zeggen. Hij weet het 
beste, wat Zijn volgelingen behoren te zijn. 

Het moet ons een groot voorrecht zijn, uit Zijn mond in de zoetste poëzie te mo-
gen horen: “Als een lelie tussen de doornen, alzo is Mijn vriendin onder de dochte-
ren.” In onze tekst wordt heel mooi aangewezen welke relatie de Kerk en haar leden 
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hebben met Christus. De Heiland noemt haar “mijn vriendin”. Daaruit mogen we 
concluderen, dat ze Zijn liefde bezit en dat is dus het eerste punt van haar relatie 
tot Hem. Houd dit in gedachten en laat deze gezegende waarheid leven in uw 
overpeinzingen.

Op u, m’n broeder en zuster, — aangenomen dat u een echte gelovige bent — 
op u heeft de Heere Zijn hart gezet. Hij spreekt over u in onze tekst als over Zijn 
vriendin, bemind boven al de dochters, voortreffelijk en liefelijk in Zijn ogen. Ziet 
u wel, dat de Bruidegom Zijn liefde openlijk uitspreekt? Hij verklaart voor de oren 
van de hele wereld: “Als een lelie tussen de doornen, alzo is Mijn vriendin onder de 
dochteren.” Hij heeft het laten neerschrijven in het Boek dat meer dan enig ander 
over de aarde is verspreid. Ja, Hij schaamt zich niet om het van de daken te laten 
prediken. De liefde van Christus was aanvankelijk verborgen in Zijn hart, maar al 
snel openbaart ze zich. Want van eeuwigheid “zijn Zijn vermakingen met de men-
senkinderen” en: 

Hij kwam al in verschillende gedaanten op aarde, vóór het lied van de engelen in 
de velden van Efratha weerklonk. Wat een heerlijk Evangelie! Het vleesgeworden 
Woord heeft Zijn liefde op z’n duidelijkst geopenbaard en hemel en aarde tot eer-
biedige bewondering gebracht. Op Golgotha heeft Hij een proclamatie gegeven, 
geschreven met Zijn eigen harte-bloed: de heerlijke mededeling dat Hij de zijnen 
liefheeft tot het einde toe. 

Wanneer deze liefde aan iemand wordt geopenbaard, wordt ze ook met weder-
liefde beantwoord. Als de Heere werkelijk tot uw hart heeft gesproken: “Ik heb u 
liefgehad” en u zich daarvan bewust bent geworden, dan hebt u ook vol blijdschap 
geantwoord: “Deze is mijn liefste, Hij is zeer te begeren.” Want wat zegt de Bruid? 
“Mijn liefste is van mij en ik ben van Hem.” Hij bemint mij, en ik heb Hem ook 
lief. Geliefden, hieraan kunt u weten of onze tekst al of niet op u betrekking heeft. 

Wat zou u antwoorden als Jezus bij u kwam met de vraag: “Hebt u mij lief?” Wordt 
uw hart warm, als u Zijn Naam hoort uitspreken? Als u naar waarheid met Petrus 
kunt zeggen: “Heere, Gij weet, dat ik u liefheb”, dan mag u er zeker van zijn, dat u 
Hem bemint. Omdat Hij u eerst heeft liefgehad.” (Charles H. Spurgeon)
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De schoonheid van het Joodse volk in het 
Vrederijk.

In het Vrederijk krijgt het Joodse volk een schoonheid en heerlijkheid van de Heere 
Jezus zó groot, dat het door de volken zal worden opgemerkt. Daarover lezen we in:

Ezechiël 16:14  Van u ging een naam uit onder de volken vanwege uw schoon-
heid, want die was volmaakt door Mijn glorie, die Ik op u gelegd had, spreekt de 
Heere HEERE.

De schoonheid van de Bruidegom en de Bruid.

Hooglied 2:12  De bloemen laten zich zien op het land, de zangtijd is aangebro-
ken, het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord. 13 De vijgenboom 
brengt zijn jonge vruchten voort, de bloeiende wijnstokken geuren.

Hooglied 4:13  Uw scheuten vormen een paradijs van granaatappelbomen met 
de beste vruchten, hennastruiken en nardusplanten, 14 nardus en saffraan, kalmoes 
en kaneel, met allerlei wierookbomen, mirre en aloë, met een keur van allerlei spe-
cerijen.

Hooglied 5:11  Ik ben in Mijn tuin gekomen, Mijn zuster, Mijn bruid, Ik heb Mijn 
mirre geplukt met Mijn specerijen.

Hooglied 7:7  De lengte van u is te vergelijken met een palmboom, uw borsten 
met druiventrossen. 8 Ik zei: Ik wil in de palmboom klimmen, zijn takken grijpen. 
Laten uw borsten toch zijn als trossen aan de wijnstok, de geur (adem) van uw neus 
als die van appels,
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LIEFDESAPPELS – alruin

Een Alruin is de wortel van een plant, histo-
risch gezien afgeleid van planten van het ge-
slacht Mandragora die in het Middellandse 
Zeegebied voorkomen, of van andere soor-
ten, zoals Bryonia alba, de Engelse mandra-
ke, die vergelijkbare eigenschappen hebben. 
De planten waarvan de wortel wordt gewon-
nen, worden ook wel «mandrakes» genoemd. 
Mediterrane mandrakes zijn meerjarige krui-
dachtige 
planten met eivormige bladeren gerangschikt 

in een rozet, een dikke rechtopstaande wortel, vaak vertakt, en klokvormige bloe-
men gevolgd door gele of oranje vruchten.

In de Oriënt werd de plant beschouwd als middel om conceptie te verzekeren; dit 
komt tot uiting in de Hebreeuwse naam: dud‘ of dudaim (liefdesplant).

In de Bijbelse tijd werd de alruin gebruikt om de geslachtsdrift op te wekken. In de 
Middeleeuwen werd veel waarde gehecht aan de wortel. In Griekenland werd de 
wortel op wijn gezet, hetgeen een krachtige minnedrank zou moeten opleveren. 
Men geloofde ook dat een onvruchtbare vrouw door het nuttigen hiervan weer 
vruchtbaar kan worden. (Wikipedia)

Genesis 30:14  In de dagen van de tarweoogst ging Ruben eropuit en hij vond 
liefdesappels in het veld, die hij bij zijn moeder 
Lea bracht. Toen zei Rachel tegen Lea: Geef mij 
toch wat van de liefdesappels van jouw zoon. 
15 En zij zei tegen haar: Is het niet genoeg dat 
je me mijn man afgenomen hebt? Moet je ook 
nog de liefdesappels van mijn zoon nemen? 
Toen zei Rachel: Daarvoor mag hij van
nacht met jou slapen in ruil voor de liefdesap-
pels van je zoon. 16 Toen Jakob’s avonds van 
het veld kwam, ging Lea hem tegemoet en zei: 
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Je moet bij mij komen, want ik heb je eerlijk gehuurd voor de liefdesappels van 
mijn zoon. Daarom sliep hij die nacht met haar. 17 En God verhoorde Lea; zij werd 
zwanger en baarde Jakob een vijfde zoon.

Hooglied 7:12  Laten wij vroeg opstaan om naar de wijngaarden te gaan om te 
zien of de wijnstok uitloopt, of de knoppen zich hebben geopend, of de granaat-
appelbomen gaan bloeien. Daar zal ik U mijn liefde geven. 13 De liefdesappels ge-
ven hun geur en aan onze deuren hangen allerlei kostelijke vruchten, verse en ook 
oude.

Jesaja 5:7  Want de wijngaard van de HEERE van de legermachten is het huis van 
Israël, en de mannen van Juda zijn Zijn lievelingsplant.

Jesaja 28:4  En de verwelkende bloem van zijn schitterend sieraad op het hoofd 
van de vruchtbare vallei zal zijn als een vroege vijg vóór de zomer: als iemand die 
ziet, slokt hij die meteen op uit zijn hand.

DE WILDERNIS ZAL BLOEIEN ALS EEN ROOS

De wildernis zal zijn als de Libanon, als haar pracht.
De wildernis zal zijn als het mooiste van de Karmel en de Saron.

Jesaja 35:1  De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis zal zich 
verheugen en in bloei staan als een roos. 2 Zij zal welig in bloei staan en zich 
verheugen, ja, zij zal zich verheugen en juichen. De luister van de Libanon is haar 

gegeven, de glorie van de Karmel en de Saron. 
Ze zullen zien de heerlijkheid van de HEERE, 
de glorie van onze God.

In bloei staan als een roos. Dat kan. Maar tij-
dens ons verblijf in de woestijn in het voorjaar 
van 2010, hebben wij geen enkele roos gezien. 
Wél heel veel andere bloemen. De woestijn 
stond echt in bloei. 
Daar bloeiden wél allerlei bollen soorten, zoals 
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de tulp, de iris, de ui en de narcis. Oók allerlei andere planten zoals bijgaande foto 
laat zien. Maar de tekst spreekt niet alleen over de woestijn, maar ook over andere 
dorre plaatsen. Die zullen ook in bloei staan, zoals in de Libanon, op de Karmel en 
in Saron. 

Dit zal gaan gebeuren in het Vrederijk van de 
Messias. Dit ter ere van de Schepper.
Andere vertalingen van Jesaja 35:1 geven aan 
dat de woestijn in bloei zal staan als een veld 
met narcissen, of krokussen, of als pluimgras. 
Het blijft dus blijkbaar moeilijk om de juiste 
vertaling te vinden en de juiste benamingen 
van de bedoelde planten. 

Het Libanon-gebergte was een begrip. Het be-
treft een vruchtbare landstreek met bossen op 
soms meer dan 3000 meter hoge bergen. Als 

je indrukwekkend natuurschoon wilt beschrijven, dan gebruikte je een verwijzing 
naar de Libanon. Het woord luister. Hier wordt dit woord gebruikt om de pracht van 
nog zo’n vruchtbaar gebied weer te geven, met een veelheid aan wilde planten en 
bloemen, de berg Karmel en de kustvlakte Saron ten zuiden ervan: ‘de luister van 
Karmel en Saron’. (Wikipedia)

‘Glorie’ en ‘luister’

Volgens de profeet Jesaja is er maar Eén Iemand waarop dit van toepassing is: 
JHWH, de God van Israël. ‘Onze God’ noemt de profeet Hem met gepaste trots. 
Het is een bewijs van Zijn ‘glorie’, om het met een ander woord te zeggen: van Zijn 
‘luister’. 
Als God een landschap op zo’n indrukwekkende manier nieuw kan maken, dan kan 
Hij ook waarmaken wat de profeet wil uitdrukken met het beeld van een woestijn 
dat een park wordt. De Joodse mensen zitten nu nog in ballingschap. God gaat 
daar een eind aan maken. De woestijn van droefheid en zuchten wordt een tuin van 
blijdschap en vreugde. (Jes. 35:10)

Jesaja 35:10  Want wie door de HEERE zijn vrijgekocht, zullen terugkeren; zij 
zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn, 
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vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen, verdriet en gezucht zullen wegvluchten.

Jesaja 40:6  Een stem zegt: Roep! En hij zegt: Wat moet ik roepen? Alle vlees is gras 
en al zijn goedertierenheid als een bloem op het veld. 7 Het gras verdort, de bloem 
valt af, als de Geest van de HEERE erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. 8 Het gras 
verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.

Ezechiël 17:22  Zo zegt de Heere HEERE: 
Ík zal Zelf een deel van de kruin van de hoge 
ceder nemen en in de grond zetten. Van de 
top met zijn jonge loten zal Ik een breek-
baar twijgje afplukken en Ik zal dat Zelf op 
een hoge en verheven berg planten. 23 Op 
de hoge berg van Israël zal Ik het planten. 
Het zal takken dragen, vruchten vormen en 
een machtige ceder worden, zodat daaron-
der allerlei soorten vogels zullen wonen: in 
de schaduw van zijn takken zullen ze wonen. 
24 Dan zullen alle bomen van het veld weten 

dat Ík, de HEERE, de boom die hoog van stam is, vernederd heb. De boom die 
laag van stam is, heb Ik verheven, de jonge boom doen verdorren en de verdorde 
boom heb Ik doen uitlopen. Ík, de HEERE, heb gesproken en zal het doen.

Jakobus 1:10  en de rijke in zijn nede-
rige staat, want hij zal als een bloem in het 
gras voorbijgaan. 11 Want de zon is opgegaan 
met haar hitte en heeft het gras doen ver-
dorren, ook is zijn bloem afgevallen en is de 
schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. 
Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken.

1 Petrus 1:24  Want alle vlees is als gras en 
al de heerlijkheid van de mens is als een bloem 
in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is 
afgevallen.

De Negev in bloei, eind maart 2010.

De ceders van de Libanon.
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Bloemen en planten in goud en koper

Op het goud en het koper in de tempel van Salomo werden bloemen en planten 
aangebracht. 
De betekenis van Goud en Koper.

Goud is het zinnebeeld van de Goddelijke gerechtigheid of van de Goddelijke na-
tuur in de mens Christus Jezus. 

Koper is het symbool van de gerechtigheid, die het oordeel over de zonde eist, zoals 
we zien in het koperen brandofferaltaar, of het oordeel over de onreinheid, zoals 
door middel van het koperen wasvat wordt aangeduid. Exodus 30:18
Daarom was in het Heilige en in het Heilige der Heiligen alles van goud: de Ark, het 
Verzoendeksel, de Kandelaar, het Reukofferaltaar.

GEUR IN DE BIJBEL

Hooglied 1:3  Uw zalfoliën zijn heerlijk van geur, Uw Naam is een uitgegoten zal-
folie. Daarom hebben de meisjes U lief.

Hooglied 1:12  Zolang de Koning aan Zijn ronde tafel zit, verspreidt mijn nardus 
zijn geur. 13 Mijn Liefste is mij een bundeltje mirre dat tussen mijn borsten over-
nacht. 14 Mijn Liefste is mij een tros hennabloemen uit de wijngaarden van Engedi.

NARDIS - Nardostachys jatamansi,

NARDUS  (Engels:  Spikenard oil) is een amberkleu-
rige  etherische olie  met een aromatische geur, af-
komstig van de plantensoort  Nardostachys jataman-
si, die groeit in het  Himalayagebergte  in landen 
als Nepal, China en India. Al eeuwenlang wordt deze olie 
gebruikt als parfum, in de volksgeneeskunde en bij reli-
gieuze ceremonies, in een gebied van India tot in Europa.
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De olie wordt gewonnen door middel van stoomdestillatie van de gedroogde en 
geplette wortelstok en wortels. Deze olie wordt gebruikt als basis in de parfumerie. 
Vanwege de intens diepe geur moet de olie spaarzaam gebruikt worden. De plant 
en de olie genoten in de oudheid al bekendheid. De Oude Egyptenaren, Israëlieten, 
Grieken, Romeinen en Hindoes gebruikten het als parfum en voor religieuze en 
medicinale doeleinden. (Wikipedia)

Hooglied 1:12  Zolang de Koning aan Zijn ronde tafel zit, verspreidt mijn nardus 
zijn geur.

In deze tekst is de Bruid aan het woord. Het is opvallend dat haar Nardus geur zich gaat 
verspreiden als de Bruidegom bij haar aan tafel zit. Zoals ook de geur van de nardus van 
Maria het hele huis vervulde. Wat heeft dit geestelijk, voor ons gelovigen, te betekenen? 
Dat wij tot volmaaktheid komen als we tot de Heere Jezus komen en maaltijd met 
Hem houden. Zijn tafel is rond van vorm. Rond heeft geen begin en geen einde. De 
gemeenschap met de Heere Jezus is een eeuwige gemeenschap. Deze tekst slaat 
niet op het Heilig Avondmaal. 

Als lid van Zijn Gemeente dienen de gelovigen een heerlijke geur te verspreiden 
tot eer, verheerlijking en aanbidding van de Heere Jezus. Het toont de grote ver-
andering aan die in hen heeft plaats gevonden. Vroeger hadden die gelovigen een 
doodslucht om hen heen, want toen waren ze dood voor God, door hun zonden en 
ongerechtigheden, maar nu een levensgeur ten leven. 

Een flesje Nardus kostte heel veel geld. Zo ongeveer het jaarloon van een werkne-
mer. Daar zal Maria ongetwijfeld heel lang voor gespaard hebben, daarmee haar 
liefde tonend voor haar Heiland. Mooi toch? Haar Zaligmaker wist het wel te waar-
deren en zei dat er eeuwen later nog van haar liefdesdaad getuigd zou worden.

Johannes 12:3  Maria dan nam een pond zuivere narduszalf van zeer grote waarde, 
zalfde de voeten van Jezus en droogde Zijn voeten met haar haren af; en het huis 
werd vervuld met de geur van de zalf... 7 Jezus dan zei: Laat haar begaan; zij heeft 
dit bewaard met het oog op de dag van Mijn begrafenis.

Hooglied 1:13  Mijn Liefste is mij een bundeltje mirre dat tussen mijn borsten 
overnacht.
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De Bruid spreekt in dit vers over haar liefde tot haar Bruidegom. Zij gebruikt daar-
voor woorden, die voor die tijd normaal zijn. Haar liefde voor haar Bruidegom is 
heilig, maar ook heel persoonlijk. Ze spreekt over mijn liefste, mijn bundeltje, mijn 
borsten. Wat is mirre? Mirre is een aangenaam geurende hars en kan een bittere, 
maar ook een zoete smaak hebben. Mirre wordt gewonnen uit verschillende soor-
ten bomen en wordt verkregen door insnijdingen in die bomen. De boom wordt 
dus verwond. Bij de hoge woestijntemperaturen sijpelt de zacht geworden hars 
vanzelf naar buiten. 

CISTROOS – Cistus laurifolius

Cistroos - (C i s t u s), een plantengeslacht 
van de  familie  der zonnekruidachtigen 
(Cistaceae), dat met een 20-tal soorten o.a. 
ZuidEuropa en vooral Spanje bewoont. Het zijn 
1-2 m hooge heesters, die in massa’s de berg-
hellingen bedekken en met hun rijke bloemen-
pracht een lust voor het oog zijn. Op de wortels 
leeft een woekerplant, Cytinus hypocistis, met 
heldere geelroode bloemen. Purper bloeiende 
soorten zijn o.a. Cistus crispus, Cistus villosus 
en Cistus purpureus, welke laatste, evenals de 

witte Cistus laurifolius, als tuinsierplant in cultuur is; doch in onze streken zijn zij 
niet winterhard.
De Cistroos is een altijd groene heester met grote, gekreukte roosachtige bloemen. 
Van deze plant wordt een harsachtige stof gewonnen die cistushars of “mirre” ge-
noemd wordt. Dit is echter niet de echte mirre, die wordt gewonnen van de tropi-
sche struik mirre of mekkabalsem (Commipfora gileadensis). 

▪ De “mirre” die in Israël werd gewonnen was afkomstig van deze cistrozen. In 
Genesis 43:11 werd door Jacob o.a. deze “mirre” (gom en cistushars) naar Egypte 
gestuurd. 

▪ Deze geelachtige hars werd voor medische doeleinden gebruikt en bij het maken 
van parfum en wierook. Cistushars werd ook gebruikt als reukoffer voor de Heere. 
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Exodus 30:34  De HEERE zei tegen Mozes: „Neem balsemhars, cistushars en gal-
banum, en naast deze specerijen zuivere wierook, van alles een gelijke hoeveelheid, 
en bereid daaruit reukwerk, een mengsel zoals een reukwerker dat maakt (NBV).

MIRREBOOM - Commiphora myrrha 

Dit is een soort  boom  uit het ge-
slacht  Commiphora, behorend tot de fami-
lie  Burseraceae.  De boom levert de beken-
de  mirrehars  op. De soort is een kleine, 
stekelige en  bladverliezende  boom of struik 
die een hoogte bereikt van ongeveer 5 meter. 
Verder hebben deze bomen een kleine, maar 
duidelijke stam. De buitenste schors heeft een 
zilverachtig, witachtig of blauwachtig grijze 
kleur, en bladdert af in grote of kleine papier-
achtige vlokken van de groenkleurige onder-

bast. De schors zweet een geurige balsemachtige gomhars uit. De boom heeft klei-
ne blaadjes die grijsgroen of blauwgrijs van kleur zijn.
Het geslacht Mirre bevat zo’n 250 moeilijk te onderscheiden soorten. De laatste soor-
ten werden pas ontdekt in de jaren tachtig. De geslachtsnaam Commiphora bestaat 
uit twee delen: het Griekse ‘kommi’ (gom, gummi, oftewel kleefstof ) en ‘pherein’ 
(dragen); het betekent dus letterlijk “drager van kleefstof”. De plant heeft schaarse, 
aromatische, drietallige bladeren, die zo›n twee centimeter lang kunnen zijn. Na 
de regen verschijnen geelrode of groen witte bloemen, gevolgd door kleine bessen.
Vooral in Ethiopië en Zuid-Arabië worden de struiken tegenwoordig op commerci-
ele basis in plantages gekweekt. (Wikipedia)

Via insnijding van de stam wordt de korrelige hars  verzameld. Bij de zeer hoge 
woestijntemperaturen sijpelt de zacht geworden hars vanzelf naar buiten. Het oog-
sten van de hars vindt vooral in de heetste maanden van het jaar plaats; in juli en 
augustus. De harsgangen lopen langzaam leeg en na de aansnijding moet de plant 
zes tot vierentwintig maanden met rust gelaten worden. Anders droogt de plant uit 
en sterft. De hars wordt gedroogd en gedestilleerd voor de olie. Voor de beroemde 
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mirretinctuur wordt de hars opgelost in alcohol.

Mirre wordt onder andere gebruikt in de cosmetische industrie (tandpasta, 
mondwater) en als  smaakstof  in levensmiddelen en (alcoholische) dranken, zo-
als  Bénédictine. Mirre kan zowel gebrand, opgesmeerd als ingenomen worden. 
In het Midden-Oosten wordt veel bittere mirre gekauwd vanwege de antiseptische 
werking. In de Afrikaanse volksgeneeskunde wordt het veelvuldig gebruikt om te 
desinfecteren.

Commiphora myrrha. Deze soort komt voor in 
Noordoost- en Oost-Afrika en op het Arabisch 
schiereiland, in de landen  Ethiopië,  Israël, 
Somalië,  Kenia,  Saoedi-Arabië  en  Oman. Hij 
groeit daar in bosjes in woestijnachtig kreu-
pelhout en in open boslanden met soorten 
uit de geslachten  Commiphora  en  Acacia. De 
boom groeit op ondiepe grond, voornamelijk 
op kalksteen en op hoogtes tussen de 250 en 
1300 meter.
De gomhars wordt voor verschillende me-
dicinale doeleinden gebruikt. Ook kan er 

een  etherische olie  uit gewonnen worden. De gomhars heeft een aromatische 
smaak en geur, maar kan ook bijtend en bitter zijn. Het wordt gebruikt in parfums 
en in wierook, die gebruikt wordt voor religieuze ceremonies. In oude tijden werd 
het ook gebruikt bij de balseming van lijken. 

Zowel in de oudheid als in het heden worden er vele genezende eigenschappen aan 
mirre toegeschreven. Het zou ontsmettend, samentrekkend (slijmhuid van tand-
vlees en mondholte), slijmoplossend, bloed reinigend en antiseptisch werken. De 
desinfecterende werking kan toegeschreven worden aan de looistoffen in de hars, 
maar is tevens het gevolg van de wond afdichtende werking. De hars blijft als een 
afsluitend laagje achter op een ingewreven wond, en er kunnen dus geen nieuwe 
bacteriën binnendringen. (Wikipedia)

In de Bijbel wordt mirre meermalen genoemd. De wijzen uit het Oosten gaven 
behalve goud en wierook, ook mirre aan Jezus. Het laatste werd gegeven als sym-
bool voor het lijden van het Kind, want in die tijd stond mirre symbool voor lijden 
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en dood. Toen Jezus aan het kruis hing, wilde men Hem mirre geven, opgelost in 
wijn, om zijn lijden te verzachten. Toen Hij dat proefde heeft Hij geweigerd het te 
drinken. Hij wilde de drinkbeker volkomen drinken en Zijn lijden niet laten ver-
zachten door een verdovend middel. Nadat Hij van het kruis was genomen werd 
Hij door Jozef van Arimathea en Nicodemus met honderd pond mirre en aloë be-
dekt, gebalsemd.

Hooglied 5:5  Ik stond op om mijn Liefste open te doen, en mijn handen dro-
pen van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre over de handgreep van de gren-
del. 

Hooglied 5:13  Zijn wangen zijn als een bed met specerijen, als torentjes met 
kruiden. Zijn lippen zijn als lelies druipend van vloeiende mirre.

HENNA STRUIK - Lawsonia inermis

Henna wordt gewonnen uit de henna-
struik,  Lawsonia inermis, de enige soort in het 
geslacht Lawsonia. Het is een struik uit de katten-
staartfamilie (Lythraceae) die van nature voorkomt 
in  Noord-Afrika, het  Nabije Oosten  en  India. 
De hennastruik wordt al sinds ca. 3500 v. Chr. 
gekweekt. Van de bloemen kan parfum worden 
gemaakt, terwijl de kleurstof wordt gewonnen 
uit de groene herfstbladeren. Deze worden ver-
malen en vermengd met citroensap of een ander 
zwak zuur.[1]  De actieve stof,  lawsone, verbindt 

zich in het haar met de daar aanwezige eiwitten. Blond haar kleurt hierdoor rood, bruin 
haar wordt kastanjebruin, en grijs haar kleurt oranje.(Wikipedia) 
                              
Het Hebreeuwse woord copher [Henna] betekent ‹een verzoening› en kan dus heel 
goed worden toegepast op Christus, Die ‹de verzoening voor onze zonden› is en 
voor ons een volledige verzoening tot stand heeft gebracht door middel van Zijn 
bloed aan het kruis. 
De bevruchte hennabloem laat zijn bloembladen vallen en laat het hennafruit 
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groeien, vol met zaden. Hennabloesems zijn zo geurig dat ze al sinds 1500 voor 
Christus in parfums werden gebruikt. Ze waren de favoriete geur van de profeet 
Mohammed. Henna-bloem attars worden Gulhina Attar genoemd en worden com-
mercieel geproduceerd in Uttar Pradesh, India. (Wikipedia)

Hooglied 1:14  Mijn Liefste is mij een tros hennabloemen uit de wijngaarden 
van Engedi.

De hennabloemen werden wel door Joodse meisjes gebruikt om voor de bruid een 
bloemenkrans te maken. Zij laat dan door deze hennabloemen te dragen zien, wat 
de bruidegom voor haar betekent en wil hem daarmee behagen. 

Zijn die wijngaarden van Engedi zo bijzonder? Engedi is een oase in de Negev en 
er stroomt levend water. Er zijn wijngaarden. Dat is in een woestijn toch wel heel 
bijzonder. Dat er in deze dorre woestijn zoveel levends te zien is! 
Dat is een beeld van de Gemeente van Jezus Christus in een wereld die dor en dood 
is en van het bestaan van God niets wil weten. 
Maar de gelovigen in de Gemeente moeten wel vol zijn van de Heilige Geest, willen 
ze als lichtende sterren schijnen.

Engedi betekent ‘bron van het bokje’. Dat dat doet ons denken aan de bok die als 
zondoffer de woestijn werd ingestuurd. De Heere Jezus heeft de plaats van die bok 
ingenomen. Hij is zondoffer geworden en daardoor waren al die dierenoffers niet 
meer nodig. De Heere Jezus heeft de ware verzoening tot stand gebracht. 

Het woord Henna kan ook betekenen verzoening, losprijs, bedekking. Dat sluit 
mooi aan bij de betekenis van het woord Engedi. In Engedi was een prachtige bron 
die levend water produceerde. Zo is ook de Heere Jezus de Bron van levend water. 
Hij is de Bron van het leven voor de gelovigen, waaruit we dagelijks geestelijk kun-
nen drinken en genieten.

Hooglied 4:10  Hoe mooi is uw liefde, Mijn zuster, Mijn bruid, hoeveel beter is 
uw liefde dan wijn en de geur van uw zalfoliën dan allerlei specerijen! 11 Uw lippen 
druipen van honingzeem, Mijn bruid, honing en melk zijn onder uw tong en de 
geur van uw kleding is als de geur van de Libanon.
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HEERLIJKE BELOFTEN VOOR ISRAËL

God zal voor Israël zijn als de dauw.
Israël zal gaan bloeien als een lelie.
Israël zal prachtig zijn als de olijfboom.
Israël zal koren verbouwen.
Israël zal bloeien als de wijnstok.
Israël zal wortel schieten als de ceder van de Libanon.
Israël zal geuren als de Libanon (ceders).

Het woord reuk is hier metaforisch gebruikt. Israël zal zijn als een aangename reuk 
voor de volken. De gelovigen moeten een aangename reuk van Christus versprei-
den. Door hun uitstraling, door hun spreken, door hun daden kunnen ze anderen 
tot zegen zijn. Anderen ook tot de Heere Jezus leiden.  

Hosea 14:6  Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Hij zal in bloei staan als de lelie, 
wortel schieten als de Libanon. 7 Zijn jonge loten zullen uitlopen, zodat zijn pracht 
zal zijn als die van de olijfboom, en hij zal een geur hebben als de Libanon. 8 Zij 
zullen opnieuw in zijn schaduw zitten, koren verbouwen en in bloei staan als de 
wijnstok; zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon.

2 Korinthe 2:14  En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen en 
door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. 15 Want wij zijn 
voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder 
hen die verloren gaan; 16 voor de laatsten een doodsgeur, die leidt tot de dood, maar 
voor de eersten een levensgeur, die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen 
bekwaam?
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NOG EEN ANDERE BEELDSPRAAK; NU OVER DE 
BOMEN
Richteren 9:8-15: 

Richteren 9:7  Toen zij dit Jotham verteld hadden, ging hij op de top van de berg 
Gerizim staan, en hij verhief zijn stem en riep en zei tegen hen: Luister naar mij, 
burgers van Sichem! Dan zal God naar u luisteren.
8 Eens gingen de bomen op weg om een koning over zich te zalven. Ze zeiden 
tegen de olijfboom: Wees koning over ons! 9 Maar de olijfboom zei tegen hen: 
Zou ik mijn olie opgeven, die God en de mensen in mij prijzen, en zou ik weggaan 
om boven de andere bomen te zweven? 10 Toen zeiden de bomen tegen de vijgen-
boom: Komt u, wees koning over ons! 11 Maar de vijgenboom zei tegen hen: Zou 
ik mijn zoetigheid en mijn goede vrucht opgeven, en zou ik weggaan om boven 
de andere bomen te zweven? 

Richteren 9:12  Toen zeiden de bomen tegen de wijnstok: Komt u, wees koning 
over ons! 13 Maar de wijnstok zei tegen hen: Zou ik mijn nieuwe wijn opgeven, 
die God en mensen vrolijk maakt, en zou ik weggaan om boven de andere bomen 
te zweven? 14 Ten slotte zeiden al de bomen tegen de doornstruik: Kom, weest u 
koning over ons! 15 En de doornstruik zei tegen de bomen: Als u mij naar waarheid 
tot koning over u zalft, kom dan en neem de toevlucht in mijn schaduw. Maar zo 
niet, laat er dan vuur uitgaan van de doornstruik, dat de ceders van de Libanon zal 
verteren.

Deze beeldspraak gaat over Israël in de beginjaren van hun vestiging in het beloof-
de land. Het was de tijd van de Richters. Ieder deed wat goed was in eigen oog. 
Velen waren niet bereid om leiding aan het volk te geven. Toen stond er een man 
op die al zijn broers doodde, dat was een zekere Abimelech. Abimelech was dus in 
deze beeldspraak de doornstruik. Later werd hij echter ook gedood. 
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GOD KENNEN 
DOOR ZIJN ZOON

13. GOD OPENBAART ZICH IN HET NT DOOR 
ZIJN ZOON 

Het gehele Woord van God, van Genesis t/m Openbaring spreekt ons van de Zoon.
Hij is de Hoofdpersoon van de gehele Bijbel.
Hij heeft Zelf gezegd: “Het zijn de Schriften die van Mij getuigen.”
Hij legde dit aan de Emmaüsgangers uit aan de hand van de boeken van Mozes, uit 
de Profeten, de Psalmen en uit de Geschriften.

Zie het boek: “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift”. Te downloaden op 
www.godsbeloftenvoordevolken.nl

De wet, de offerdienst en alle voorwerpen in de tabernakel, ja de tabernakel zelf 
wezen heen naar Hem en zijn in en door Hem vervuld.
De opdracht van God aan Abraham om zijn zoon te offeren wees heen naar de 
Heere Jezus. God zou Zichzelf in een offer voorzien. 
Zie ook Jesaja 53, de lijdende Knecht des Heeren en Psalm 69.

De Heere Jezus is zowel offer, altaar als Hoogepriester.
Lees daarvoor de Hebreeën Brief.
 
In het Oude Testament openbaarde God Zich aan Mozes als JHWH, de IK BEN DIE 
IK BEN. (Exodus 3:14)

In het Nieuwe Testament openbaart God Zich door Zijn Zoon. 

Hebreeën 1:1  In het verleden heeft God op vele manieren door de profeten tot 
onze voorouders gesproken. Maar nu, in onze tijd, heeft Hij tot ons gesproken 
door zijn Zoon, 2 aan wie Hij alles heeft gegeven en door wie Hij de wereld heeft 
gemaakt. 3 Gods Zoon straalt van Gods heerlijkheid en uit alles wat Hij is en doet, 
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blijkt dat Hij in wezen God is. Hij beheerst alles met zijn machtig woord. Door voor 
ons te sterven, heeft Hij ons gereinigd en al onze zonden uitgewist. Daarna is Hij 
gaan zitten aan de rechterhand van de Almachtige God in de hemel.  

In en door Jezus Christus is Gods Naam volkomen vervuld en aan de wereld ge-
openbaard. 
In Johannes 17:6 zegt de Heere Jezus: Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de men-
sen.

De Heere Jezus is de vervulling van de IK BEN:
Het is heel bijzonder dat we alle volgende teksten kunnen vinden in het Evangelie 
van Johannes. 

Ik ben het Water des levens. Johannes 4:10,14
Ik ben het Brood des levens. Johannes 6:35
Ik ben het Licht der wereld. Johannes 8:12 
Ik ben de Goede Herder. Johannes 10:14
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Johannes 14:6
Ik ben de Deur van de schapen. Johannes 10:9
Ik ben de Opstanding en het Leven. Johannes 11:25
Ik ben de Ware Wijnstok. Johannes 15:1

In de Evangeliën openbaart de Heere Jezus zich als de Dienstknecht van de HEERE. 
Hij heeft Zichzelf ontledigd, tijdelijk als het ware van Zijn Godheid ontdaan en is 
in alles aan de mensen gelijk geworden, doch zonder te zondigen. Hij heeft Zich 
vrijwillig aangeboden om het zondeprobleem op te lossen.
Hij handelde en sprak niet tenzij de Vader het Hem had ingegeven.

Johannes 4:34  Jezus zei tegen hen: Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem 
Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng.

Psalm 40:7  U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer, U hebt 
Mijn oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt U niet geëist. 8 Toen zei Ik: Zie, 
Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven. 9 Ik vind er vreugde in, Mijn God, om 
Uw welbehagen te doen; Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste.
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Wat een liefde van de Heere Jezus spreekt hieruit. 

Johannes 1:18  Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de 
schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.

Johannes 14:9b  Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. 10 Gelooft u niet dat 
Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik 
niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. 

Johannes 17:26  En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Die bekendma-
ken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is en Ik in hen. (Door de 
Heilige Geest Die in ons woont)

Kolossenzen 1:15  Christus is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene 
van heel de schepping. 

Kolossenzen 2:9  In Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. 

Hebreeën 1:1  Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen 
gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken 
door de Zoon.

Hebreeën 1:3  Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn 
zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig Woord, heeft, nadat Hij 
de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand gebracht had, Zich gezet aan 
de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.

In het boek Openbaring openbaart de Heere Jezus Zich als de verheerlijkte Christus.
Zie Openbaring 1:13-15.

In de brieven worden ons twee geheimenissen geopenbaard met betrekking tot de 
Heere Jezus, die in het Oude Testament een verborgenheid waren en aan Paulus 
werden geopenbaard.

1. De vorming van de Gemeente met de uitstorting van de Heilige Geest op 
de Pinksterdag. De Gemeente bestaande uit Jood en heiden. De scheidsmuur is 
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weggenomen. Verbonden door één Geest. 

Door openbaring heeft God dit geheimenis aan Paulus geopenbaard namelijk dit, 
dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu 
geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten door de Geest namelijk dat 
de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede-
deelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus, door het Evangelie. (Efeze 3:3-5)

2 . Het geheimenis van de opname van de Gemeente. 

1 Korinthe 15:51  Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontsla-
pen, maar wij zullen allen veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een 
oogwenk, bij de laatste bazuin.

1 Thessalonicensen 4:13-15,16  Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de 
stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de 
doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden 
die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een 
ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

GOD KENNEN DOOR ZIJN ZOON.

Ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn, die zich afvragen, hoe kan dat? Jezus is 
niet meer op deze aarde. Maar als het desondanks toch mogelijk is om Hem te 
leren kennen, hoe werkt dat dan?

Zoals hiervoor aangetoond, is de hele Bijbel vol van Christus. Door het Woord te 
geloven, door de Schrift te onderzoeken kan een mens de Heere Jezus leren ken-
nen. Dan wordt ook de Geest van God werkzaam en verbindt Zich aan het Woord 
om een zaligmakend geloof te bewerken. 

De Heere Jezus is weer teruggegaan naar Zijn Vader en zit nu aan Zijn rechterhand. 
Hij heeft van Zijn Vader alle macht gekregen, zowel in de hemel als ook op de aar-
de. Hij heeft Gods kinderen niet als wezen achtergelaten, maar Zijn Heilige Geest, 
de Trooster gezonden op de Pinksterdag opdat Die in hun zou wonen. 
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Maar de Heilige Geest doet nog meer. De Heilige Geest overtuigt zondige mensen 
van het feit dat ze zondaar zijn en gezondigd hebben, overtuigt zondige mensen 
dat vergeving en verzoening bij God mogelijk zijn door het offer van de Heere Jezus 
op Golgotha. De Geest laat ons zien dat God een heilig en rechtvaardig God is en, 
dat zonder reiniging en vergeving, een mens voor eeuwig verloren gaat, naar de 
hel gaat.

In Johannes 17, het Hogepriesterlijk gebed, bidt de Heere Jezus, vlak voor Zijn lij-
den en sterven, niet meer voor de wereld, maar alleen voor Gods kinderen. Dat is 
de Bruidsgemeente, die door de Vader aan de Zoon gegeven is. Hij bidt dat ze één 
mogen zijn en of God hen wil bewaren voor de boze. De Heere Jezus bad toen ook 
al voor ons, die door het getuigenis van Zijn discipelen tot geloof zouden komen. 
Wat een grote liefde! 

In de volgende hoofdstukken krijgen we een beeld van het werk van de Zoon des 
mensen, van de Heere Jezus. Toen Hij op aarde was en ook wat er nog staat te ge-
beuren in de toekomst. 
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14. EEN NIEUWE SCHEPPING

ALS IEMAND OPNIEUW GEBOREN WORDT, IS HIJ OF 
ZIJ EEN NIEUWE SCHEPPING

De apostel Paulus geeft in Romeinen 5 en 6 zo duidelijk aan wat het verschil is 
tussen vroeger en nu. Het verschil met het oude zondige leven en het nieuwe leven 
met Christus. Ik geef alle teksten die hierover gaan, weer uit Het Boek. Omdat die 
zo helder, in begrijpelijke taal, weergeven wat Paulus bedoelt. Toelichting is niet 
nodig.

Romeinen 5:21  Eerst regeerde de zonde door de dood. Nu regeert de genade 
en worden mensen vrijgesproken, Nu geeft onze Heere Jezus Christus ons eeuwig 
leven. 

Romeinen 6:1  Wat betekent dat nu in de praktijk? Zullen wij doorgaan met zondi-
gen om daardoor meer genade van God te krijgen? 

2 Geen sprake van! Als gelovigen zijn wij dood voor de zonde! Waarom zouden we 
dan nog zondigen? 

3 Weet u niet dat ieder die in Christus Jezus gedoopt is, met Hem één is geworden 
in zijn dood? 

4 Die doop in Hem was onze begrafenis. En zoals Christus weer levend is gemaakt 
door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven 
leiden. 

5 Wij zijn dus één geworden met Hem, één in dood en leven. 

6 Wij weten dat de persoon die wij vroeger waren, niet meer leeft, die is met Christus 
aan het kruis gestorven. Zo is er afgerekend met het wezenlijke van de zonde. 

7 De zonde heeft niets meer over ons te zeggen. De zonde heeft geen macht over 
een dode. 

Binnenwerk God laat Zich kennen.indd   203Binnenwerk God laat Zich kennen.indd   203 27-8-2021   09:12:5227-8-2021   09:12:52



204

8 Als wij met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met Hem zullen leven. 

9 Wij zijn er zeker van dat Christus, nu Hij uit de dood is opgestaan, niet meer zal 
sterven. De dood heeft geen macht meer over Hem. 

10 Door zijn sterven heeft Hij de macht van de zonde eens en voor altijd gebroken. 

11 Zijn leven is een leven voor God. Beschouw uzelf daarom als dood voor de zon-
de. Omdat u één bent met Christus Jezus, leeft u nu voor God. 

12 Laat de zonde dan niet meer heersen in uw sterfelijk lichaam. Wees geen slaaf 
meer van uw slechte begeerten. 

13 Stel geen enkel deel van uw lichaam ter beschikking van de zonde, als iets waar-
mee slechte dingen worden gedaan. Nee, maak van uzelf een werktuig voor God, 
omdat u met Christus gestorven bent, om nu met Hem te leven. U bent immers 
dood geweest en weer levend geworden. 

14 Laat God dan ieder deel van uw lichaam kunnen gebruiken om goed te doen. 
Het is uit met de macht van de zonde over uw leven. U valt niet meer onder de wet 
die gehoorzaamheid eist, maar onder de genade van God. 

15 Hoe zit het dan? Mogen wij dus zondigen, omdat wij niet meer onder de wet 
vallen maar op de genade van God vertrouwen? U weet wel beter. 

16 Als u bij iemand als slaaf in dienst komt, moet u doen wat hij zegt. Hij is de baas 
over u. Of de zonde is uw meester, met het gevolg dat u de dood tegemoet gaat, óf 
God is uw meester, met het gevolg dat u vrijgesproken wordt. 

17 Vroeger was u een slaaf van de zonde. Maar God zij gedankt: toen u hoorde wat 
er over Christus werd verteld, hebt u dat met een dankbaar hart aangenomen. 

18 Nu u van de zonde verlost bent, staat u in dienst van de rechtvaardigheid. 

19 Met dit voorbeeld van de slavernij wil ik duidelijk maken wat ik bedoel. 
Vroeger hebt u uw lichaam gebruikt voor allerlei zonde en losbandigheid. 
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Zo moet uw lichaam nu in dienst staan van de rechtvaardigheid. Dan zult u aan 
God zijn toegewijd. 

20 Toen de zonde uw meester was, had de rechtvaardigheid geen vat op u.  
21 En wat was daarvan het resultaat? Dat u dingen deed waarvoor u zich nu schaamt, 
dingen die uitlopen op de dood. 

22 Maar u bent nu verlost van de zonde en u staat in dienst van God. Het gevolg 
daarvan is dat u nu bij God hoort en eeuwig leven krijgt. 

23 De zonde betaalt een hard loon: de dood! Maar de genade van God geeft wat 
niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus, onze Heere. 

Het Boek - Copyright © 1979, 1988, 1998, 2007 by Biblica, Inc.® Used by permission 
of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

ISRAEL ONS TOT VOORBEELD

Israël tot voorbeeld voor gelovigen uit de volken.

Deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlan-
gen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben.
Waar verlangden zij naar? Zij verlangden ernaar hun eigen zin te doen. 
Zij verlangden naar de afgoden van Egypte, die ze ook in de woestijn nog dienden.
Zij verlangden er niet naar om de HEERE te geloven, te vertrouwen en te dienen.

1 Korinthe 10:1  En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze 
vaderen allen onder de wolk waren en  allen door de zee zijn gegaan, 2 en dat al-
len in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, 3 en allen hetzelfde geestelijke 
voedsel gegeten hebben, 4 en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. 
Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Chris-
tus. 5 Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn 
neergeveld in de woestijn. 6 En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, 
opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen,  zoals ook zij verlangd hebben.
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Wie zijn Jezus minste broeders?

Is dat het Joodse volk, zoals sommige mensen leren?
De Heere Jezus was, toen Hij op aarde was, daar heel duidelijk over.
De meeste Joden geloofden niet in Hem. Jezus zei dat ze een andere vader hebben 
dan IK, namelijk de duivel. 
Hij noemde hen dan ook niet Zijn broeders. Zijn broeders waren degenen die in 
Hem geloofden en Zijn wil deden. 
Mattheüs 25:40 volgt direct op de verzen 32-39. Uit deze verzen blijkt dat het niet 
over volken gaat, maar over personen.
Nog een aantal teksten die aangeven wie de broeders (en zusters) zijn van de Heere 
Jezus. Het zijn kinderen van God en dan ook broeders en zusters van elkaar.

Mattheüs 10:42 wie een van deze kleinen slechts een beker koud water te drinken 
geeft omdat hij een discipel is, voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet ver-
liezen.

Mattheüs 12:49  En Hij strekte Zijn hand uit over Zijn discipelen en zei: Zie, Mijn 
moeder en Mijn broeders. 50 Want wie de wil van Mijn Vader doet, Die in de heme-
len is, die is Mijn broeder en zuster en moeder.

Johannes 8:44  U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader 
doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waar-
heid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij 
vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. 45 
Maar Mij, omdat Ik de waarheid spreek, Mij gelooft u niet.

Johannes 13:35  Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u lief-
de onder elkaar hebt.

Johannes 20:17  Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet 
opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar 
op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God. 18 Maria Magdalena 
ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar 
gezegd had.
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Galaten 3:7  Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen 
zijn.

Galaten 3:26  Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus 
Jezus.

EEN LEVEND HEILIG OFFER

Een levend, heilig offer: een vreugde voor God. 

Romeinen 12 

Deze weergave uit het Boek heeft geen toelichting nodig. Het is heel duidelijk wat 
Paulus hier bedoelt.

1 Ik zeg u daarom, vrienden, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Temeer 
omdat Hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. 

Laat uw lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. Dat 
is de beste manier waarop u God kunt dienen. 

2 U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet 
anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat 
God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt. 

3 Als Gods boodschapper zeg ik tegen ieder van u: beoordeel uzelf eerlijk en denk 
niet te hoog van uzelf, bepaal uw eigen waarde naar de mate van het geloof dat u 
van God ontvangen hebt. 

4 Een menselijk lichaam bestaat uit vele delen en die delen doen niet allemaal het-
zelfde. Zo is het ook met ons. 

5 Al zijn we met velen, door onze verhouding tot Christus vormen wij samen één 
lichaam. En wij zijn stuk voor stuk leden van dat lichaam. Wij horen bij elkaar. 
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6 De gaven die God ons heeft gegeven, zijn verschillend. 

7 Wie namens God moet spreken, doet dat naar het geloof dat hij daarvoor krijgt. 
Wie moet helpen, krijgt daar de kracht voor. Wie moet onderwijzen, krijgt de gave 
om te onderwijzen. 

8 Wie anderen moet aansporen en bemoedigen, krijgt daar de woorden voor. Wie 
iets moet uitdelen, krijgt de gave om eenvoudig te blijven. Wie leiding moet geven, 
krijgt daar de wijsheid voor. Wie zich ontfermt over mensen die het moeilijk heb-
ben, doet dit met opgewektheid. 

9 Laat uw liefde geen schijnvertoning zijn. Keer u af van het slechte en houd u vast 
aan het goede. 

10 Houd veel van elkaar, als broeders en zusters, en laat elkaar uw waardering blij-
ken. (Het Boek)
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15. OVER DE SCHEPPING IN HET NT

Eerst nog een belangrijke tekst uit het OT.
Van eeuwigheid af is de Zoon van God gezalfd geweest, voordat de aarde er was.
Die zalving bleef ook toen Hij op aarde kwam als de Zoon des mensen.

Spreuken 8:22  De HEERE bezat Mij aan het begin van Zijn weg, al vóór Zijn wer-
ken, van oudsher. 23 Van eeuwigheid af ben Ik gezalfd geweest, vanaf het  begin, 
vanaf de tijden voordat de aarde er was. 24 Toen er nog geen diepe wateren waren, 
was Ik geboren, toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water. 25 Voordat de 
bergen waren verzonken, vóór de heuvels, werd Ik geboren. 26 Hij had de aarde 
en de velden nog niet gemaakt, evenmin het begin van de stofjes van de wereld. 
27 Toen Hij de hemel gereedmaakte, was Ik daar, toen Hij een cirkel trok over het 
oppervlak van de watervloed, 28 toen Hij de wolken daarboven sterk maakte, Hij de 
bronnen van de watervloed versterkte, 29 toen Hij voor de zee zijn plaats bepaalde, 
zodat het water Zijn bevel niet zou overtreden, toen Hij de fundamenten van de 
aarde verordende.

WAT ZEGGEN DE HEERE JEZUS EN DE 
APOSTELEN OVER DE SCHEPPING? 
Er wordt niet zoveel over gesproken. Maar de wonderen die de Heiland doet, tonen 
overduidelijk aan dat Hij scheppingsmacht heeft. Daden zeggen meer dan woor-
den. Zoals bijvoorbeeld de opwekking van Lazarus.

LAZARUS OPGEWEKT UIT DE DOOD.

Opdat zij geloven dat U Mij gezonden hebt.
Opdat de Joden de heerlijkheid van God zouden zien.

Johannes 11:17  Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al vier dagen in het 
graf lag.

Johannes 11:34  En Hij zei: Waar hebt u hem gelegd? Zij zeiden tegen Hem: Hee-
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re, kom het zien. 35 Jezus huilde.

Johannes 11:38  Jezus dan, opnieuw heftig bewogen in Zichzelf, kwam bij het graf. 
Het was een grot, en er was een steen op gelegd. 39 Jezus zei: Neem de steen weg. 
Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen Hem: Heere, hij ruikt al, want hij ligt 
hier al voor de vierde dag. 40 Jezus zei tegen haar: Heb Ik u niet gezegd dat u, als u 
gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? 

Johannes 11:41  Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief 
de ogen omhoog en zei: Vader, Ik dank U dat U Mij verhoord hebt. 42 En Ik wist dat 
U Mij altijd verhoort, maar ter wille van de menigte die om Mij heen staat, heb Ik 
dit gezegd, opdat zij geloven dat U Mij gezonden hebt. 

Johannes 11:43  En toen Hij dit gezegd had, riep Hij met een luide stem: Lazarus, 
kom naar buiten! 44 En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en 
voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus 
zei tegen hen: Maak hem los en laat hem weggaan. 45 Velen dan van de Joden die 
naar Maria toe gekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden 
in Hem.

BELANGRIJKE TEKSTEN IN DE BRIEVEN VAN DE 
APOSTEL PAULUS 

Over de schepping en waartoe God de mens geschapen heeft.

Als Schepper van hemel en aarde is God ook de eigenaar van hetgeen Hij gescha-
pen heeft. Hij kan en mag er mee doen wat Hij wil. 

1 Korinthe 10:26  Van de Heere immers is de aarde en haar volheid.

GOD SCHIEP MAN EN VROUW

God, Die de mens gemaakt heeft, heeft hen van het begin af mannelijk en vrou-
welijk gemaakt. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan 
zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Een man zal zich aan zijn 
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vrouw hechten. 
Dus niet aan een man. Dat kan lichamelijk gezien ook niet en deze zonde, die door 
velen goed gepraat wordt, is de Heere een gruwel. Man en vrouw zijn zó geschapen 
dat ze elkaar aanvullen en samen het beeld van God weergeven. Uit deze verbinte-
nis worden kinderen geboren, die de aarde kunnen beheren en bebouwen, naar de 
opdracht van de HEERE.

Mattheüs 19:4  En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij 
Die de mens gemaakt heeft, hen  van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt 
heeft, 5 en gezegd heeft: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich 
aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, 6 zodat zij niet meer 
twee zijn, maar één vlees? Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet 
scheiden. 

Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van 
God.

Hebreeën 11:3  Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is 
door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn 
uit wat zichtbaar is.

Man en vrouw zijn in de Bijbel ook metaforisch 
geduid: 

a. Het beeld van God de Man en de vrouw Israël. Uw Man is uw Maker. God 
trouwt Israël bij de Sinaï. Maar Israël verbreekt de huwelijksbelofte. God van Zijn 
kant niet, want Hij heeft een eeuwig verbond met haar gesloten. God neemt het 
ontrouwe volk weer aan en trouwt haar opnieuw. Dit zien we heel duidelijk ver-
woord in het boek Hosea. 
b. Man en vrouw in de Bijbel zijn het beeld van Christus en de Gemeente. De 
vrouw is uit de rib van de man geschapen. Ze is deel van de man. De Gemeente is 
het Lichaam van het Hoofd Christus. De Gemeente is de Bruid van Christus.

Efeze 5:31  Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn 
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vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. 32 Dit geheimenis is groot; 
maar ik spreek met het oog op Christus en de Gemeente.

De Heere Jezus verliet de hemel, verliet Zijn Vader om Zich een Bruid te werven op 
aarde, de Gemeente.

EEN NIEUWE SCHEPPING – EEN NIEUWE 
GEBOORTE
In de volgende tekst heeft Paulus het over gelovigen die opnieuw geboren zijn. 
Zij zijn veranderd door de Heilige Geest en een nieuwe schepping geworden. Zie 
Johannes 3. De geschiedenis van Nicodemus.

Met welk doel zijn zij opnieuw geboren? 
Om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen 
heeft tot Zijn wonderbaar licht. (1 Petrus 2:9)

Echter ook om de goede werken te doen die God al voor Zijn kinderen klaar heeft 
liggen. Daarom vragen zij ook steeds, aan het begin van iedere dag: “Wat wilt U 
HEERE dat ik vandaag doen zal?” 
Wie wilt U vandaag op mijn weg brengen, met wie kan ik over U kan spreken? 
Wie brengt U vandaag op mijn weg om hem of haar op de een of andere wijze te 
helpen? 

Efeze 2:10  Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede wer-
ken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

De Heere Jezus heeft door Zijn offer het mogelijk gemaakt dat, Jood en niet-Jood, 
beiden leden kunnen worden van het Lichaam van Christus, de Gemeente. Beide 
worden uit genade gerechtvaardigd door het geloof in Christus. Beide zijn gevuld 
door één Geest. De Heere Jezus heeft een nieuwe mens geschapen, een mens die 
God en Zijn Zoon lief heeft, die vol is van de Heilige Geest. Dat is een nieuwe 
geboorte.
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Efeze 2:15  …heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet 
van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één 
nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken.

Wat zegt Paulus over het houden van de Joodse wetten?
Hierover lezen we in Galaten 3. Over de echte kinderen van Abraham.
Gelovigen hebben de Heilige Geest niet ontvangen op basis van het houden van de 
wet, maar op basis van hun geloof in de Heere Jezus. Door genade bent u behou-
den, door het geloof en niet uit werken, opdat niemand roemt over of in zichzelf.

Galaten 3:1  Domme Galaten, wie heeft u betoverd? Ik heb u toch zo’n duidelijk 
beeld gegeven van Jezus Christus, Die aan het kruis gestorven is. 2 Zeg eens: heeft 
God u de Heilige Geest gegeven omdat u de wet hebt gehoorzaamd, of omdat 
u het goede nieuws van Jezus Christus hebt gehoord én geloofd? 3 Bent u nu zo 
dom? U bent christen geworden door het werk van de Heilige Geest. Moet u nu 
met de wet eindigen? 4 Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? 
Was dat maar zo. 5 Geeft God u zijn Geest en laat Hij wonderen onder u gebeuren 
omdat u zo goed doet wat de wet zegt? Of omdat u gelooft wat wij u over Jezus 
Christus hebben verteld?

God heeft alle dingen geschapen door Jezus Christus.
De gelovigen in de Heere Jezus hebben de Heilige Geest ontvangen en ook de ver-
lichting met de Heilige Geest. De Gemeente was in het OT een verborgenheid, die 
geopenbaard is aan Paulus. Dit geheimenis, dat de Heere Jezus het Hoofd is van 
Zijn Lichaam de Gemeente, bestaande uit gelovigen uit de Joden en uit de volken. 

Efeze 3:9  en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan 
het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, 
Die alle dingen  geschapen heeft door Jezus Christus.

De opnieuw geboren mens is naar het beeld van God geschapen in ware rechtvaar-
digheid en heiligheid.
Bekleed worden met de nieuwe mens, betekent bekleed worden met de mantel van 
de gerechtigheid van de Heere Jezus. Een bekend begrip in Gods Woord. 
Toen de hogepriester Jozua in zijn vuile kleren voor de Engel des Heren stond, werd 
hij door de satan daarop aangesproken. De profeet Zacharia geeft een schitterend 
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beeld van wat het betekent om bekleed te worden met de nieuwe mens.

Zacharia 3:1 Daarna liet Hij mij de hogepriester Jozua zien, die voor het aange-
zicht van de Engel van de HEERE stond, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond 
om hem aan te klagen. 2 De HEERE zei echter tegen de satan: De HEERE zal u 
bestraffen, satan! De HEERE, Die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jo-
zua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? 3 Nu was Jozua in vuile 
kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de Engel stond. 4 Toen nam Hij 
het woord en zei tegen hen die voor Zijn aangezicht stonden: Trek hem de vuile 
kleren uit! Daarop zei Hij tegen hem: Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weg-
genomen en zal u feestkleren aantrekken. 5 Vervolgens zei Ik: Laat hen een reine 
tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en 
trokken hem feestkleren aan, terwijl de Engel van de HEERE erbij stond.

Andere vertalingen spreken over het aandoen van nieuwe kleren. Die nieuwe mens 
is opnieuw geboren en geschapen naar het beeld van God, naar het beeld van de 
Heere Jezus. Die nieuwe mens is nu rechtvaardig en heilig verklaard voor God, 
omdat de gerechtigheid en de heiligheid van Christus hem door het geloof zijn 
toegerekend. Daardoor is zijn denken en zijn handelen ook vernieuwd.

Efeze 4:23  en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, 24 en u bekleedt 
met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware 
rechtvaardigheid en heiligheid.

De Heere Jezus was er al vóór de schepping van de aarde. Hij is de eeuwige Zoon 
van God. Door Hem zijn hemel en aarde geschapen en alle dingen die daar in en 
op zijn.

De wereld is voor Hem geschapen.

Kolossenzen 1:16  Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de 
hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, 
heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem 
geschapen. 17 Hij was er al voordat er iets bestond en alles wat bestaat, is er dankzij 
Hem. (Het Boek)
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De opnieuw geboren mens is naar het beeld van de Heere Jezus geschapen. Het 
maakt dus niet uit wie je vóór die tijd geweest bent. In de Heere Jezus ben je een 
nieuwe schepping.

Kolossenzen 3:9  Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden 
uitgetrokken hebt, 10 en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt 
tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft. 11 Daar-
bij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en Scy-
th, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen.

Het begin van Gods schepping is de Heere Jezus, Hij is de Alpha. Jezus heeft alle 
dingen geschapen, en door Zijn wil bestaan zij en zijn zij geschapen.

Openbaring 3:14  En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de 
Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping.

Openbaring 4:11  U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en 
de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij 
geschapen.

Openbaring 10:5  En de Engel Die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief Zijn 
hand op naar de hemel, 6 en Hij zwoer bij Hem Die leeft in alle eeuwigheid, Die de 
hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat daarop is en de zee met 
wat daarin is, dat er geen tijd meer zou zijn.

IN HET BEGIN WAS HET WOORD

Het Woord, dat is de Heere Jezus. Hij was er altijd al, nog voor de schepping.
De Heere Jezus is de Schepper. Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er. 
Alles is door Hem gemaakt. Toen Hij op aarde was heeft Hij laten zien dat Hij de 
Schepper is. Hij stilde de storm. Hij wekte doden op en stond op uit de dood door 
eigen kracht. Hij veranderde water in wijn van de allerbeste kwaliteit. 

Johannes 1:1  In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord 
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was God. 2 Dit was in het begin bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, 
en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. 4 In het Woord was het 
leven en het leven was het licht van de mensen. 5 En het licht schijnt in de duister-
nis, en de duisternis heeft het niet begrepen.

DE ONBEKENDE GOD IN ATHENE 

De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. 
Deze, Die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die 
met handen gemaakt zijn. Hij geeft Zelf aan allen het leven, de adem en alle din-
gen. 
De apostel Paulus zag in Athene het altaar voor een onbekende GOD. Paulus ging 
hen deze God, voor hen onbekende god, verkondigen.

Handelingen 17:23  Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen be-
keek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond: AAN EEN ONBEKENDE 
GOD. Deze dan, Die u dient zonder dat u Hem kent, verkondig ik u. 24 De God Die 
de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze, Die een Heere van de hemel 
en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. 25 Hij wordt 
ook door mensenhanden niet gediend alsof Hij iets nodig heeft, omdat Hij Zelf 
aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft.

Paulus schrijft over het Nieuwe Leven.

Opnieuw geboren worden is een nieuwe schepping.

Ik kan wel gaan omschrijven wat een nieuwe schepping, een nieuwe geboorte is, 
maar de apostel Paulus doet dat ook in zijn brief aan de Romeinen.
Wie kan dat beter doen dan Paulus? In hoofdstuk 8 schrijft Paulus daarover en wij 
gaan hem volgen om van hem te leren.

Brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8.
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Bent u opnieuw geboren? Dan wordt u niet veroordeeld.
Voor u geldt de wet van de Geest.
U bent losgemaakt van de zonde en bevrijd uit de macht van satan.

Romeinen 8:1  Het is duidelijk dat mensen die van Christus Jezus zijn, niet ver-
oordeeld zullen worden. 2 Doordat u met Christus Jezus verbonden bent, geldt 
voor u de nieuwe wet: de wet van de Geest, de wet van het leven. U bent losgemaakt 
uit de wurgende greep van de zonde en bevrijd uit de macht van de dood. 

De mens was en is niet in staat aan de wet van God te voldoen.
Daarom heeft God Zijn eigen Zoon als mens naar deze zondige wereld gestuurd.
Om ons te bevrijden van de zonde heeft Hij het oordeel van God op Zich genomen. 

Romeinen 8:3  Het was voor de wet niet mogelijk te bevrijden, omdat zij stukliep 
op de zwakheid van de menselijke natuur. Daarom heeft God zijn eigen Zoon als 
mens in het zondige bestaan gestuurd. Om ons te bevrijden van de zonde heeft Hij 
het oordeel van God op Zich genomen. 

Wedergeboren gelovigen doen niet meer hun eigen zin.
Zij laten zich nu leiden door de Heilige Geest.
Het volgen van eigen gekozen wegen, leidt ten slotte tot de dood.
De kracht van de Heilige Geest brengt leven en vrede. 
Onze eigen wil gaat recht in tegen de wil van God.

Romeinen 8:4  Nu wordt aan de eis van de wet voldaan, want wij doen niet meer 
onze eigen zin, maar laten ons leiden door de Heilige Geest. 5 Wie zijn eigen zin 
doet, denkt en leeft alleen op natuurlijk vlak. Maar wie zich door de Heilige Geest 
laat leiden, denkt en leeft geestelijk. 6 Het doen van uw eigen zin leidt ten slotte tot 
de dood. Maar de kracht van de Heilige Geest brengt ons leven en vrede. 7 Onze 
eigen zin gaat recht in tegen de wil van God. Hij onderwerpt zich niet aan Gods wet 
en kan dat ook niet. 8 Mensen die alleen maar hun eigen zin doen, kunnen God 
dan ook niet tevreden stellen.

Met u is het anders. U doet niet meer uw eigen zin, maar laat u leiden door de 
Heilige Geest. Als u de Geest van Christus niet hebt, hoort u niet bij Hem.
Uw lichaam is wel onderworpen aan de dood door de zonde, maar de Geest is uw 
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leven, omdat God u als rechtvaardig beschouwt. 

Romeinen 8:9  Met u is het anders. U doet niet meer uw eigen zin, maar laat u 
leiden door de Geest, tenminste als de Geest van God in u woont. Als u de Geest 
van Christus niet hebt, hoort u niet bij Hem. 10 Als Christus in u woont, is uw li-
chaam weliswaar onderworpen aan de dood door de zonde, maar de Geest is uw 
leven, omdat God u als rechtvaardig beschouwt. Doordat zijn Geest in u woont, zal 
Hij ook uw sterfelijke lichaam levend maken. 

Romeinen 8:11  Als de Geest van God in u woont, heeft dat ook gevolgen voor uw 
lichaam. God heeft Jezus uit de dood opgewekt. Wel, doordat zijn Geest in u woont, 
zal Hij ook uw sterfelijke lichaam levend maken. 

Als u zich door uw eigen zin laat leiden, zult u sterven. 
Maar als u zich laat leiden door de Heilige Geest en uw eigen zin prijsgeeft, zult u 
leven. Want allen die door de Geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. 

Romeinen 8:12  Dus, broeders en zusters, zijn wij aan onze eigen zin niets meer 
verplicht. Wij hoeven er niet aan toe te geven. 13 Als u zich door uw eigen zin laat 
leiden, zult u sterven. Maar als u zich laat leiden door de Heilige Geest en uw eigen 
zin prijsgeeft, zult u leven. 14 Want allen die door de Geest van God geleid worden, 
zijn kinderen van God. Wij zijn door Hem aangenomen als kinderen. 
En doordat zijn Geest in ons woont, roepen wij: ‘Abba! Vader!’ 

Romeinen 8:15  Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God 
heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door Hem aangenomen als kinderen. 
En doordat zijn Geest in ons woont, roepen wij: ‘Abba! Vader!’ 
Want in ons diepste wezen overtuigt Gods Geest ons ervan dat wij kinderen van 
God zijn. 

Als wij Gods kinderen zijn, krijgen wij ook wat ons als Zijn kinderen, volgens de 
wet, toekomt.
Wat God aan zijn Zoon Jezus Christus geeft, zal Hij ook ons geven. Wij zijn erfge-
namen en mede-erfgenamen van Christus.
Als wij hetzelfde lijden doormaken als Hij, zullen wij ook dezelfde heerlijkheid krij-
gen als Hij.
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Romeinen 8:16  Want in ons diepste wezen overtuigt Gods Geest ons ervan dat 
wij kinderen van God zijn. 17 En als wij Gods kinderen zijn, krijgen wij ook wat ons, 
als zijn kinderen, toekomt. Wat God aan zijn Zoon Jezus Christus geeft, zal Hij ook 
ons geven. Als wij hetzelfde lijden doormaken als Hij, zullen wij ook dezelfde heer-
lijkheid krijgen als Hij. 18 Ik weet zeker dat wat voor lijden wij hier ook doormaken, 
het in het niet valt bij de schitterende heerlijkheid die God ons straks zal laten zien. 

De schepping ziet verlangend uit naar het moment waarop zal blijken wie de kin-
deren van God zijn.
Ook de schepping zal bevrijd worden uit de macht van de dood en het verval en 
dezelfde heerlijke vrijheid krijgen als de kinderen van God. 

Romeinen 8:19  De schepping ziet verlangend uit naar het moment waarop zal 
blijken wie de kinderen van God zijn. 20 De hele schepping is namelijk onderwor-
pen aan dood en verval, hoewel niet uit eigen vrije wil. God heeft dat gedaan als 
gevolg van de zonde. Maar er is hoop! 21 Ook de schepping zal bevrijd worden uit 
de macht van dood en verval en dezelfde heerlijke vrijheid krijgen als de kinderen 
van God. 22 Wij weten dat de hele schepping in afwachting van dat grote moment 
nog altijd zucht en kreunt als een vrouw die moet baren. 

Wij hebben als een voorproef van het nieuwe leven de Heilige Geest ontvangen. 
Toch zuchten en verlangen ook wij naar de dag dat ons lichaam zal worden verlost 
van ziekte en dood en de aanwezigheid van de zonde. 
Zolang het nieuwe leven er nog niet is, blijven wij Hem geduldig verwachten.

Romeinen 8:23  Dat geldt ook voor ons. Wij hebben als een voorproef van het 
nieuwe leven de Heilige Geest ontvangen, maar toch zuchten en verlangen ook 
wij naar de dag dat ons lichaam zal worden verlost van ziekte en dood. 24 Deze 
verwachting is onze redding. Maar het is nog niet zover, anders zou het geen ver-
wachting meer zijn. Iets dat er al is, hoef je immers niet meer te verwachten.  25 
Maar zolang het er nog niet is, blijven wij het geduldig verwachten.

De Geest helpt ons in onze zwakheid.
Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden.
Daarom behartigt de Geest onze belangen met verzuchtingen waarvoor geen woor-
den zijn. Wat Hij voor de gelovigen vraagt, is in overeenstemming met Gods wil. 
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Romeinen 8:26  De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten niet eens hoe 
wij moeten bidden. Daarom behartigt de Geest onze belangen met verzuchtingen 
waarvoor geen woorden zijn. 27 En God, die weet wat er in ons hart leeft, begrijpt 
wat de Geest bedoelt. Wat Hij voor de gelovigen vraagt, is in overeenstemming met 
Gods wil. 

Voor wie Hem liefhebben, laat God alles meewerken voor hun bestwil, want Hij 
heeft een plan met hen. 
Hij heeft altijd geweten wie Hem zouden liefhebben.
Hij bepaalde ook dat die mensen zijn Zoon zouden weerspiegelen.

Romeinen 8:28  Eén ding weten wij: voor wie Hem liefhebben laat God alles mee-
werken voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met hen. 29 Hij heeft altijd ge-
weten wie Hem zouden liefhebben. En Hij bepaalde ook dat die mensen zijn Zoon 
zouden weerspiegelen. Want Hij wilde dat zijn Zoon de eerste en belangrijkste 
van vele broers zou zijn. 30 Maar God heeft allen die daartoe bestemd waren, ook 
geroepen. En Hij heeft hen ook rechtvaardig gemaakt. Meer nog: Hij heeft hen ook 
in zijn schitterende heerlijkheid opgenomen.
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16. DE ALMACHT VAN JEZUS IN HET NT

JEZUS TOONT ZIJN GODDELIJKE MACHT DOOR ZIJN 
DADEN

Daardoor heeft Hij bewezen Gods Zoon te zijn en Zijn Vader geopenbaard. Want Jezus 
en de Vader en de Heilige Geest zijn Eén. Drie Personen, één Wezen. Vele tekenen en 
machtige wonderen zijn door de Heere Jezus verricht tijdens Zijn verblijf op aarde.
Dit waren tekenen om te bewijzen dat Hij de Zoon van God is en om Zijn woorden 
te bevestigen. Hij is, nadat Hij vrijwillig Zijn leven gegeven heeft, weer opgestaan 
uit de dood door eigen kracht en opgevaren naar de hemel. Dat zijn toch machtige 
daden? Jezus werkt de werken die Zijn Vader Hem te doen gegeven heeft.

Johannes 5:36  Maar Ik heb een getuigenis dat groter is dan dat van Johannes, 
want de werken die de Vader Mij gegeven heeft om die te volbrengen, juist die 
werken die Ik doe, getuigen van Mij dat de Vader Mij gezonden heeft.

Johannes 10:25  Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en u gelooft het 
niet. De werken die Ik doe in de Naam van Mijn Vader, die getuigen van Mij. 

Johannes 10:37  Als Ik niet de werken van Mijn Vader doe, geloof Mij dan niet, 38 
maar als Ik ze doe en u Mij niet gelooft, geloof dan de werken, opdat u erkent en 
gelooft dat de Vader in Mij is en Ik in Hem.

Door vele tekenen en wonderen heeft Jezus bewezen de Zoon van God te zijn. Hij 
en de Vader zijn één. Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde.

JEZUS TOONT ZIJN MACHT OVER ZIJN 
SCHEPPING
Jezus verandert water in wijn.

Het eerste wonder van Jezus. Men zou de vraag kunnen stellen. Waarom deed Jezus 
juist dit wonder als eerste? De volgende aspecten kan men daarbij overwegen:
 y Wijn wordt gemaakt van druiven, een vrucht van de wijnstok. Jezus noemt 
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Zichzelf in de Bijbel “de ware Wijnstok”.
 y De tekenen van het Nieuwe Verbond, ingesteld door de Heere Jezus, zijn Brood 

en Wijn. Brood wijst heen naar Zijn verbroken lichaam aan het kruis. Wijn wijst 
heen naar het door Christus vergoten bloed aan het kruis.

 y De vaten in Kana waren watervaten. Water bedoeld voor reiniging van het li-
chaam. Nu worden ze door Jezus gevuld met wijn. Wijn dat heen wijst naar Zijn 
vergoten bloed. Zijn bloed, dat reinigt van alle zonde.

 y Wijn wijst profetisch heen naar de Bruiloft van het Lam waar Jezus weer opnieuw 
van de wijn zal drinken met Zijn Gemeente.

Johannes 2:1  En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de 
moeder van Jezus was daar. 2 En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en 
Zijn discipelen. 3 En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus 
tegen Hem: Zij hebben geen wijn meer. 4 Jezus zei tegen haar: Vrouw, wat heb Ik 
met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. 5 Zijn moeder zei tegen de dienaars: 
Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het. 6 En daar waren zes stenen watervaten 
neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van 
twee of drie metreten. 7 Jezus zei tegen hen: Vul de watervaten met water. En zij 
vulden ze tot aan de rand. 

Johannes 2:8  En Hij zei tegen hen: Schep er nu iets uit en breng het naar de cere-
moniemeester; en zij brachten het. 9 Toen nu de ceremoniemeester het water ge-
proefd had, dat wijn geworden was – hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar 
de dienaars die het water geschept hadden, wisten het – riep de ceremoniemeester 
de bruidegom. 10 En hij zei tegen hem: Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en 
wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere; u hebt de goede wijn 
tot nu bewaard. 11 Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea, 
en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem.

Johannes 15:11  Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier.

Mattheüs 26:27  Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij 
hun die, en zei: Drink allen daaruit, 28 want dit is Mijn bloed, het bloed van het 
nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. 29 Ik zeg 
u dat Ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag 
wanneer Ik die met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader.
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Jezus’ macht over de zwaartekracht en de 
winden.
Jezus liep over het water en Petrus ook.

Ja, Jezus stilde de storm op het meer. Dat was voor de discipelen een groot wonder. 
Dat leidde tot de belijdenis: “U bent de Zoon van God”. Jezus was Mens en ook 
God. Hij zegt Zelf: “Ik en de Vader zijn één”. Hij is ook de Schepper van hemel en 
aarde. De apostel Johannes begint zijn Evangelie met te zeggen dat door Hem alle 
dingen gemaakt zijn. Door het Woord is alles gemaakt. Hij sprak en het was er. 
Jezus is het Mens geworden Woord. Dan is het toch niet vreemd dat Hij die alles 
geschapen heeft, daar ook alle macht over heeft.

Mattheüs 14:24  Het schip was al midden op het meer en verkeerde in nood door 
de golven, want ze hadden de wind tegen. 25 Maar in de vierde nachtwake kwam 
Jezus naar hen toe, lopend over het meer. 26 En toen de discipelen Hem over het 
water zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden: Het is een spook! En zij 
schreeuwden van angst. 27 Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: Heb goede 
moed, Ik ben het; wees niet bevreesd. 28 Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als 
U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen. 29 Hij zei: Kom! 
En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. 30 Maar 
toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd, en toen hij begon te zinken, 
riep hij: Heere, red mij! 31 Jezus stak meteen Zijn hand uit, greep hem vast en zei 
tegen hem: Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? 32 En toen zij in het schip ge-
klommen waren, ging de wind liggen. 33 Zij die in het schip waren, kwamen Hem 
aanbidden en zeiden: Werkelijk, U bent de Zoon van God!

Lukas 8:23  Toen zij voeren, viel Hij in slaap. En er viel een stormwind neer op het 
meer, en hun schip liep vol water en zij waren in nood. 24 Zij gingen naar Hem 
toe, wekten Hem en zeiden: Meester, Meester, wij vergaan! Toen stond Hij op en 
bestrafte de wind en de golven. En ze gingen liggen en er kwam stilte. 25 Hij zei 
tegen hen: Waar is uw geloof? Maar zij waren bevreesd en verwonderden zich, en 
zij zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat Hij ook de winden en het water bevel 
geeft en ze Hem gehoorzaam zijn?
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De vermenigvuldiging van broden en vissen: twee 
keer.

Deze vermenigvuldiging van de broden en de vissen doet mij denken aan het voe-
den van de Israëlieten gedurende de 40 jaren in de woestijn. Toen kwamen er man-
na en vogels uit de hemel. Nu is hier het levende Brood uit de hemel, de Messias, 
Die hier het Joodse volk voedt met brood en vis, maar ook met Zichzelf. Als Hij 
straks Zijn leven geeft op Golgotha, om Zijn volk te redden. Niet het tijdelijke leven 
op deze aarde, maar eeuwig leven geeft Hij dan aan ieder die in Hem gelooft.

JEZUS VOEDT 5.000 MANNEN VAN VIJF 
BRODEN EN TWEE VISSEN
Dit is echt een scheppingswonder. Geen mens is in staat zoiets te doen. Jezus wél! 
Hij is de Schepper van hemel en aarde. Dat toont Hij hier in deze geschiedenis heel 
duidelijk. Wat kunnen we nog meer leren van deze geschiedenis? 

De volgende uitleg las ik op het CIP (Christelijk Informatie Platform) van Henk 
Binnendijk. Daar ben ik het van harte mee eens.
Henk Binnendijk haalt het verhaal aan van de wonderbare vermenigvuldiging om 
te illustreren wat het betekent om je leven over te geven aan God. 

“De Heere Jezus was met Zijn discipelen onderweg en vijf duizend mannen volg-
den Hem. Maar die mensen moesten te eten hebben. Dan komt er een jongen met 
vijf broden en twee vissen. 

Die jongen had eigenlijk vier mogelijkheden: 

Als eerste kon hij ze simpelweg zelf houden. Dat kun je ook doen als de Heere Jezus 
jou om je leven vraagt. 

Daarnaast had hij ook kunnen zeggen: “al die mensen hebben niets, ik ga het uit-
delen.”
Dan had hij misschien 20 mensen iets te eten kunnen geven, maar dan waren er 
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nog 4.980 mensen geweest die niets hadden. Dat is mensenhulp. Je gebruikt je 
leven om anderen te helpen. Ik heb heel veel respect voor die houding, maar toch…

Bij de derde mogelijkheid had de jongen zijn broden aan Jezus gegeven, maar wél 
met een opmerkelijk verzoek: “hier hebt U mijn broden, maar ik wil wél dat U ze 
heel houdt. U mag ze zeker niet breken. Het zijn tenslotte mijn broden.”
Ik kan je verzekeren dat Jezus dan had gezegd: ”neem maar weer mee, dan kan Ik 
er niets mee.” 
Heel veel jongeren herkennen zich in deze mogelijkheid. Ze willen wel hun leven 
aan de Heere geven, maar met de voorwaarde dat Hij het heel houdt. Het moet wel 
over hun dromen en idealen gaan. Ze willen later wel trouwen, kinderen krijgen, 
een huis kopen en een leuke baan krijgen. En vooral niet de zending in. Ik kan je 
verzekeren dat Jezus dan zegt: “neem je leven maar weer mee, dan kan Ik er niets 
mee.”

De vierde mogelijkheid is, wat de jongen ook daadwerkelijk deed én wat het vol-
gens Henk betekent om je leven aan Jezus te geven: “Hier hebt U het, Heere, doe 
ermee wat U wilt. Wilt U het breken? Ga Uw gang.”
Jezus nam het vervolgens, dankte Zijn Vader in de hemel, brak het brood en deelde 
het uit. En er was een massa van 5.000 mannen die te eten kreeg door middel van 
die vijf broden en die twee vissen. Wat zal die jongen geglunderd hebben! 

Wat is het een wonder om je leven aan de Heere Jezus over te geven en te zien wat 
Hij ermee doet. Hoe Hij ervoor kan zorgen dat door zwakke mensen heen, Hij tot 
Zijn doel komt, verheerlijkt wordt en er mensen behouden worden en gevoed met 
het Woord van God door middel van ons.” 

Johannes 6:9  Hier is een jongetje dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft, maar 
wat betekenen die voor zovelen? 10 En Jezus zei: Laat de mensen gaan zitten. En er 
was veel gras op die plaats. Dus gingen de mannen zitten, ongeveer vijfduizend in 
getal. 11 En Jezus nam de broden, en nadat Hij gedankt had, deelde Hij ze uit aan 
de discipelen, en de discipelen aan hen die daar zaten; op dezelfde manier werden 
ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. 12 En toen zij verzadigd waren, zei Hij 
tegen Zijn discipelen: Verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren 
gaat. 13 Zij verzamelden ze nu en vulden twaalf manden met stukken van de vijf 
gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. 14 Toen de men-
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sen dan het teken dat Jezus gedaan had, gezien hadden, zeiden zij: Híj is werkelijk 
de Profeet, Die in de wereld komen zou.

Nog een vermenigvuldiging van 7 broden.

Mattheüs 15:36  En Hij nam de zeven broden en de vissen, en nadat Hij gedankt 
had, brak Hij ze en gaf ze aan Zijn discipelen; en de discipelen gaven ze aan de 
menigte. 37 En zij aten allen en werden verzadigd. En zij raapten het overschot van 
de stukken brood op, zeven manden vol. 38 Zij die daar gegeten hadden, waren 
vierduizend mannen, de vrouwen en kinderen niet meegeteld.

Jezus heeft macht over de vissen in het meer.

Wij hebben eerder al gezien dat Jezus als Schepper van alle dingen, macht heeft 
over alles wat Hij geschapen heeft. Geen wonder toch dat ook de vissen Hem ge-
hoorzamen.

Lukas 5:4  Toen Hij ophield met spreken, zei Hij tegen Simon: Vaar naar het diepe 
gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. 5 Maar Simon antwoordde en zei 
tegen Hem: Meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar 
op Uw woord zal ik het net uitwerpen. 6 En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij 
een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. 7 En zij wenkten hun 
metgezellen, die in het andere schip waren, dat zij hen moesten komen helpen. Die 
kwamen en zij vulden beide schepen, zodat zij bijna zonken. 8 Toen Simon Petrus 
dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want 
ik ben een zondig mens. 
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Jezus geneest mensen uit Israël en de 
volken.
Jezus doet wonderen van genezing buiten Israël.

De Heere Jezus verlaat Israël en gaat naar het buitenland. Waarom zou de Heere 
Jezus dat gedaan hebben? Hij was toch in de eerste plaats gekomen voor de verlo-
ren schapen van het huis Israëls?

Dat zegt Hij ook tegen een buitenlandse heidense vrouw die Hem aanroept en 
smeekt om de genezing van haar dochter, die door de duivel was bezeten. 
Ook Zijn discipelen wisten dat Hij voor het Joodse volk was gekomen en wilden de 
vrouw weg sturen. Op zichzelf genomen was dat vreemd, want de Heere Jezus ging 
toch Zelf naar het heidense buitenland. Daar moet toch wel een bedoeling achter 
gezeten hebben? 

Hij was inderdaad gekomen voor Zijn volk Israël, maar Hij ontmoette steeds meer 
tegenstand van de leiders van dit volk. Hoewel Hij in de eerste plaats voor Zijn ei-
gen volk was gekomen, was het de uiteindelijke bedoeling van de Heere God toch 
dat door Abraham, door Israël en door Zijn Zaad, de Messias, de gehele wereld 
gezegend zou worden. Door Zijn bezoek aan het heidense buitenland en door de 
genezing van mensen die door de duivel(en) bezeten waren, liet de Heiland al iets 
zien van Zijn wereld omvattend werk dat in de toekomst gaat plaats vinden.

God beloofde aan Abraham dat door zijn Zaad alle volken gezegend zullen worden. 
Abimelech was de eerste buitenlandse vorst die door Abraham gezegend werd. 
Maar het ging verder. In het Oude Testament zien wij steeds glimpjes van die ze-
geningen. Maar nu de Messias gekomen is, komt de grote doorbraak, die zich 
voortzet na de hemelvaart van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest.
In het gebied van Tyrus en Sidon wordt de dochter van een heidense Kananese 
vrouw genezen op het geloof van haar moeder.

Mattheüs 15:21  En Jezus ging vandaar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus 
en Sidon. 22 En zie, een Kananese vrouw, die uit dat gebied kwam, riep naar Hem: 
Heere, Zoon van David, ontferm U over mij! Mijn dochter is ernstig door een de-
mon bezeten. 23 Maar Hij antwoordde haar met geen woord. En Zijn discipelen 
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kwamen naar Hem toe en vroegen Hem: Stuur haar weg, want zij roept ons. 24 Hij 
antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het 
huis van Israël. 25 Maar zij kwam dichterbij, knielde voor Hem neer en zei: Heere, 
help mij! 26 Hij antwoordde echter en zei: Het is niet behoorlijk het brood van de 
kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. 27 Zij zei: Ja, Heere, maar de 
hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. 28 Toen 
antwoordde Jezus en zei tegen haar: O vrouw, groot is uw geloof; het zal gebeuren 
zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond.

Is niet Deze de Zoon van David?

Mattheüs 10:5  Deze twaalf zond Jezus uit en Hij gebood hun: U zult u niet op weg 
begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnen-
gaan, 6 maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. 7 En als u 
op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 8 Genees 
zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets 
ontvangen, geef het voor niets.

Tussen Mattheüs 10 en 15 moet er iets gebeurd zijn dat de Heere Jezus aanleiding 
heeft gegeven om Zijn strategie te wijzigen. Wat is er gebeurd? In Mattheüs 12 
beschuldigen de Farizeeën Hem er van dat Hij Zijn werken doet door middel van 
de kracht van de duivel. 

Mattheüs 12:22  Toen werd tot Hem gebracht een van den duivel bezeten, die 
blind en stom was; en Hij genas hem, alzo dat de blinde en stomme beide sprak en 
zag. 23 En al de scharen ontzetten zich, en zeiden: Is niet Deze de Zoon van David 
?
Joodse leiders geven commentaar op een genezing door Jezus.

Mattheüs 12:24  Maar de Farizeeën, dit gehoord hebbende, zeiden: Deze werpt de 
duivelen niet uit, dan door Beëlzebul, den overste der duivelen.

Reactie van Jezus:
Mattheüs 12:25  Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen: Ieder ko-
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ninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en geen enkele stad of geen 
enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal standhouden. 26 En als de satan de 
satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe kan zijn rijk dan standhouden 
27 En als Ik door Beëlzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan 
uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. 28 Maar als Ik door de Geest van God de 
demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen. 

Mattheüs 12:29  Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn 
huisraad roven, als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? En dan zal hij zijn huis 
leegroven. 30 Wie niet met Mij is, die is tegen Mij; en wie niet met Mij bijeen-
brengt, die drijft uiteen 31 Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen 
vergeven worden, maar de lastering tegen de Geest zal de mensen niet vergeven 
worden 32 En wie een woord spreekt tegen de Zoon des mensen, het zal hem ver-
geven worden; maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven 
worden, niet in deze eeuw, en ook niet in de komende.

Deze lastering is zó verschrikkelijk, dat de Heere Jezus zei, dat deze zonde tegen 
de Heilige Geest niet vergeven zou worden. Dit in tegenstelling tot alle andere 
zonden. De wonderen die de Heere Jezus deed, werden gedaan in de kracht van 
de Heilige Geest. Nu wordt dus door de Farizeeën gesteld dat Hij dat doet door de 
kracht van satan. Hiermee verwierpen zij de van God gezonden Messias, hoewel zij 
uit de Schriften konden weten, dat Hij de beloofde Knecht des HEEREN was, de 
beloofde Messias. Na deze gebeurtenis begint Jezus tot de scharen te spreken in 
gelijkenissen.

Onbewust de Heilige Geest lasteren. Kan dat?

Soms vraag ik mij af of ook nu nog, misschien onbewust, de Heilige Geest gelasterd 
wordt. Er zijn christenen die andere christenen beoordelen of veroordelen, waarvan 
zij menen dat deze christen aangestuurd wordt door de duivel, omdat zij het werk 
van de Heilige Geest niet onderkennen in deze persoon. Dit kan o.a. gebeuren 
als de ene christelijke denominatie de andere beoordeelt als zijnde door de duivel 
beïnvloedt. Een voorbeeld. Nog niet zo lang geleden werd in een recensie van een 
boek over de zending door een reformatorische kerk, de zending van de Baptisten 
in de USA veroordeeld als zijnde wildgroei. Dit lijkt mij nogal een behoorlijke vorm 
van hoogmoed. Hoe kun je deze uitspraak verantwoorden tegenover de Heere?
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Nog een voorbeeld. Iemand die als kind gedoopt is, wordt wedergeboren door de 
Geest van God en bekeert zich van zijn zonden. Hij gelooft in de Heere Jezus. Hij 
laat zich dopen door onderdompeling. Een voorganger van een reformatorische 
kerk vindt dat deze persoon door de satan, door de duivel, beïnvloed is, omdat hij 
zich na zijn bekering op de Bijbelse wijze laat dopen door onderdompeling.

Jezus drijft boze geesten – duivels – uit.

De bezeten man uit Gardara bevrijd.

Markus 5:1  En zij kwamen aan de overkant van de zee, in het land van de Gada-
renen. 2 En toen Hij uit het schip gegaan was, kwam Hem meteen uit de grafspe-
lonken iemand met een onreine geest tegemoet. 3 Hij hield in de grafspelonken 
verblijf, en niemand kon hem binden, zelfs niet met ketenen. 4 Hij was namelijk 
dikwijls met boeien en ketenen gebonden geweest, maar de ketenen waren door 
hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld, en niemand was in staat hem 
in bedwang te houden. 

Markus 5:5  En hij was altijd, nacht en dag, op de bergen en in de grafspelonken en 
hij schreeuwde en sloeg zichzelf met stenen. 6 Toen hij nu Jezus uit de verte zag, 
snelde hij naar Hem toe en aanbad Hem, 7 en met luide stem schreeuwde hij: Wat 
heb ik met U te maken, Jezus, Zoon van God de Allerhoogste? Ik bezweer U bij God 
dat U mij niet pijnigt! 8 (Want Hij had tegen hem gezegd: Onreine geest, ga uit van 
deze man!) 9 En Hij vroeg hem: Wat is uw naam? En hij antwoordde: Mijn naam 
is Legio, want wij zijn met velen. 10 En hij smeekte Hem dringend dat Hij hen niet 
het land uit zou sturen. 

Markus 5:11  Nu was daar bij de bergen een grote kudde varkens aan het grazen. 
12 En alle demonen smeekten Hem: Stuur ons naar die varkens, opdat wij daarin 
mogen gaan. 13 En Jezus stond het hun meteen toe. En toen de onreine geesten 
uit de man weggegaan waren, gingen zij in de varkens; en de kudde stortte van de 
steilte af de zee in (het waren er ongeveer tweeduizend), en ze verdronken in de zee. 
14 En zij die de varkens weidden, vluchtten en berichtten het gebeurde in de stad 
en op het land; en ze liepen uit om te zien wat er gebeurd was. 
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Markus 5:15  En zij kwamen bij Jezus en zagen de bezetene zitten, gekleed en goed 
bij zijn verstand, namelijk hem die het legioen gehad had, en zij werden bevreesd. 
16 En zij die het gezien hadden, vertelden hun wat er met de bezetene gebeurd was, 
en ook over de varkens. 17 En zij begonnen Hem te smeken uit hun gebied weg te 
gaan. 18 En toen Hij in het schip ging, smeekte degene die bezeten was geweest 
Hem of hij bij Hem mocht blijven. 19 Jezus stond hem dat echter niet toe, maar zei 
tegen hem: Ga naar uw huis, naar de uwen, en bericht hun alles wat de Heere voor 
u gedaan heeft, en hoe Hij Zich over u ontfermd heeft. 20 Toen ging hij weg en 
begon in het gebied van Dekapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan 
had, en ze verwonderden zich allen.

Heden is deze Schrift in uw oren in 
vervulling gegaan.
Jesaja 61:1  De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd 
heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij 
gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrij-
lating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis;

Lukas 4:17  En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij 
het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond: 18 De Geest 
van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan 
armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, 19 
om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, 
om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de 
Heere te prediken. 20 En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar terug-
gegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem 
gevestigd. 21 Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in 
vervulling gegaan.
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Genezing van een Romeinse soldaat.

Het geloof van de Romeinse officier.

De Romeinse officier is één van de eerste niet-Joden die deel gaan uitmaken van 
het Koninkrijk der Hemelen. Het Koninkrijk der Hemelen, waar Joden en niet-Jo-
den deel van zullen gaan uitmaken. Tot eer van de God de Vader, tot eer van God de 
Zoon, tot eer van God de Heilige Geest. Waarom mag deze Romeinse officier daar 
deel aan krijgen? Dat is door zijn geloof in de Heere Jezus.

Mattheüs 8:5   Toen Jezus Kapernaüm binnengegaan was, kwam er een hoofd-
man over honderd naar Hem toe, die Hem smeekte: 6 Heere, mijn knecht ligt 
verlamd thuis en lijdt hevige pijn. 7 En Jezus zei tegen hem: Ik zal komen en hem 
genezen. 8 De hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben het niet waard dat U 
onder mijn dak komt; maar spreek slechts een woord, en mijn knecht zal genezen 
zijn. 9 Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten 
onder mij; ik zeg tegen de één: Ga! en hij gaat; en tegen de ander: Kom! en hij 
komt; en tegen mijn slaaf: Doe dat! en hij doet het. 

Mattheüs 8:10  Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich, en zei tegen hen 
die Hem volgden: Voorwaar, Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo’n groot geloof niet 
gevonden. 11 Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij zullen 
aan tafel gaan met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen, 12 en de 
kinderen van het Koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duis-
ternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 13 En Jezus zei tegen de hoofd-
man: Ga heen, en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is gezond 
geworden op datzelfde moment.

Jezus genas allen, Jezus genas velen.

Lukas 6:17  En toen Hij met hen afgedaald was, bleef Hij staan op een vlakke plaats 
en met Hem een menigte van Zijn discipelen en een grote menigte van het volk 
uit heel Judea en Jeruzalem en van de zeekant van Tyrus en Sidon, 18 die gekomen 
waren om Hem te horen en om van hun ziekten genezen te worden, ook zij die 
gekweld werden door onreine geesten; en zij werden genezen. 19 En heel de me-
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nigte probeerde Hem aan te raken, want er ging kracht van Hem uit, en Hij genas 
ze allen.

Lukas 7:20  Toen de mannen bij Hem gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Do-
per heeft ons naar U toe gestuurd met de vraag: Bent U Degene Die komen zou, 
of verwachten wij een ander? 22 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ga heen 
en bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt, namelijk dat blinden ziende 
worden, kreupelen kunnen lopen, melaatsen gereinigd worden, doven kunnen ho-
ren, doden opgewekt worden en aan armen het Evangelie verkondigd wordt. Velen 
werden genezen.

Mattheüs 15:30 En er kwam een grote menigte naar Hem toe en zij hadden kreu-
pelen, blinden, mensen die niet konden spreken en verlamden bij zich, en vele 
anderen. En zij legden ze voor de voeten van Jezus en Hij genas hen, 31 zodat de 
menigte zich verwonderde, toen zij zagen dat zij die niet hadden kunnen spreken, 
konden spreken, de verlamden gezond waren, de kreupelen konden lopen en de 
blinden konden zien; en zij verheerlijkten de God van Israël.

Genezing van de tien melaatsen.

Bij de genezing van de tien melaatsen ligt het accent op geloof en dankbaarheid. 
Tien melaatsen zijn door de Heere Jezus genezen, slechts één keert na zijn gene-
zing terug naar de Heiland om Hem daarvoor te danken en God te verheerlijken.
Dat was een Samaritaan. Dus een heiden. 

Heel leerzaam. Wordt na genezing, of een ander antwoord op het gebed, niet dik-
wijls vergeten de Heere daarvoor te danken? Hoe komt dat? Uit de geschiedenis 
kunnen we leren, dat het met het geloof en met de liefde tot de Heere Jezus te 
maken heeft. Is er een relatie met de Heiland of niet? Wie veel vergeven is, heeft 
overvloedig lief.

Lukas 17:12  En toen Hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen tien melaatse 
mannen naar Hem toe, die op een afstand bleven staan. 13 En zij verhieven hun 
stem en zeiden: Jezus, Meester, ontferm U over ons. 14 En toen Hij hen zag, zei 
Hij tegen hen: Ga heen en toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde, terwijl zij 
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heengingen, dat zij gereinigd werden. 15 En toen één van hen zag dat hij genezen 
was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. 16 En hij wierp 
zich met het gezicht ter aarde voor Zijn voeten en dankte Hem. En dit was een 
Samaritaan. 17 Toen antwoordde Jezus en zei: Zijn niet de tien gereinigd? Waar zijn 
dan de negen anderen? 18 Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om 
God de eer te geven dan deze vreemdeling? 19 En Hij zei tegen hem: Sta op en ga 
heen. Uw geloof heeft u behouden.

Genezing van de 38 jaar zieke man.

Johannes 5:5  En daar was een man die al achtendertig jaar ziek was. 6 Jezus zag 
hem liggen en omdat Hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei Hij tegen hem: Wilt u 
gezond worden? 7 De zieke antwoordde Hem: Heere, ik heb geen mens om mij in 
het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt; en terwijl 
ik kom, daalt een ander vóór mij af. 8 Jezus zei tegen hem: Sta op, neem uw lig mat 
op en ga lopen. 9 En meteen werd de man gezond, nam zijn lig mat op en ging 
lopen. En het was sabbat op die dag.

Het is zó mooi om te lezen dat de Heere Jezus deze man zag. Terwijl deze man 
niemand had, die naar hem omzag.
Later wordt hij gevonden in de tempel. We kunnen daar uit opmaken dat hij uit 
dankbaarheid een offer gebracht moet hebben. Daar vindt de Heere Jezus hem 
opnieuw en zegt: “Zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt.”
Daarna lezen we van deze man dat hij gaat getuigen van het wonder dat de Heere 
Jezus gedaan heeft in zijn leven.

Genezing van het oor van Malchus.

Jezus vergeldt het kwaad door goed te doen. Hij heeft Zijn vijanden lief.

Lukas 22:49  En toen zij die bij Hem waren, zagen wat er ging gebeuren, zeiden 
ze tegen Hem: Heere, zullen wij er met het zwaard op in slaan? 50 En een van hen 
trof de dienaar van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af. 51 Maar Jezus 
antwoordde en zei: Laat hen tot hiertoe begaan. En Hij raakte zijn oor aan en genas 
hem.
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Genezing van een verlamde man.

Lukas 5:18  En zie, enkele mannen brachten op een bed een man die verlamd was, 
en zij probeerden hem binnen te brengen en voor Hem neer te leggen; 19 maar 
toen zij vanwege de menigte geen mogelijkheid vonden om hem naar binnen te 
brengen, klommen zij het dak op en lieten hem, tussen de dak tegels door, met het 
bed neer in het midden, vóór Jezus. 20 En toen Hij hun geloof zag, zei Hij tegen 
hem: Man, uw zonden zijn u vergeven. 21 En de Schriftgeleerden en de Farizeeën 
begonnen te overleggen: Wie is deze Man Die godslastering spreekt? Wie kan zon-
den vergeven dan God alleen? 

Lukas 5:22  Maar Jezus, Die hun overwegingen kende, antwoordde en zei tegen 
hen: Wat overlegt u in uw hart? 23 Wat is gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden zijn 
u vergeven, of te zeggen: Sta op en ga lopen? 24 Maar opdat u zult weten dat de 
Zoon des mensen macht heeft op de aarde om zonden te vergeven (zei Hij tegen 
de verlamde): Ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. 25 En hij stond 
onmiddellijk voor hun ogen op, en nadat hij datgene opgenomen had waarop hij 
gelegen had, ging hij naar zijn huis, terwijl hij God verheerlijkte. 26 En ontsteltenis 
greep hen allen aan en zij verheerlijkten God, en werden vervuld met vrees en zei-
den: Wij hebben vandaag ongelofelijke dingen gezien.

Jezus toont Zijn macht over de dood.

Dochtertje van Jaïris wordt opgewekt uit 
de dood.
Mattheüs 9:18  Toen Hij deze dingen tot hen sprak, zie, er kwam een leidingge-
vende, die Hem aanbad en zei: Mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom, leg 
Uw hand op haar en zij zal leven. 23 Toen Jezus in het huis van de leidinggevende 
kwam, en de fluitspelers en de misbaar makende menigte zag, 24 zei Hij tegen hen: 
Vertrek, want het meisje is niet gestorven, maar het slaapt. En zij lachten Hem uit 
25 Toen de menigte weggestuurd was, ging Hij naar binnen en greep haar hand; en 
het meisje stond op.
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Lazarus, Jezus’ vriend, opgewekt uit de 
dood.
Na vier dagen. Hij ruikt al! Velen geloofden in 
Hem.

Johannes 11:1  En er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria 
en haar zuster Martha. 2 Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirre en 
Zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren; haar broer Lazarus was ziek. 3 Zijn 
zusters dan stuurden Hem de boodschap: Heere, zie, hij die U liefhebt, is ziek. 4 
En toen Jezus dat hoorde, zei Hij: Deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met 
het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt 
wordt. 5 Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. 13 Maar Jezus had over 
zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat Hij over de natuurlijke slaap sprak. 14 
Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven……..17 Toen Jezus dan 
gekomen was, bleek dat hij al vier dagen in het graf lag. ……..

Johannes 11:34  En Hij zei: Waar hebt u hem gelegd? Zij zeiden tegen Hem:  
Heere, kom het zien. 35 Jezus weende. ……38 Jezus dan, opnieuw heftig bewogen 
in Zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot, en er was een steen op gelegd. 39 
Jezus zei: Neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen Hem: 
Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. 40 Jezus zei tegen haar: 
Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? 

Johannes 11:41  Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus 
hief de ogen omhoog en zei: Vader, Ik dank U dat U Mij verhoord hebt. 42 En Ik wist 
dat U Mij altijd verhoort, maar ter wille van de menigte die om Mij heen staat, heb 
Ik dit gezegd, opdat zij geloven dat U Mij gezonden hebt. 43 En toen Hij dit gezegd 
had, riep Hij met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten! 44 En de gestorvene 
kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn ge-
zicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen: Maak hem los en 
laat hem weggaan. 45 Velen dan van de Joden die naar Maria toe gekomen waren 
en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in Hem.
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Jonge man te Naïn opgewekt uit de dood.

Lukas 7:12  Toen Hij nu de poort van de stad naderde, ziedaar, er werd een dode 
uitgedragen. Hij was de enige zoon van zijn moeder, en zij was weduwe, en een 
grote menigte uit de stad was bij haar.13 En toen de Heere haar zag, was Hij inner-
lijk met ontferming bewogen over haar, en zei Hij tegen haar: Huil niet. 14 En Hij 
ging naar de baar toe en raakte die aan (de dragers nu stonden stil) en Hij zei: Jon-
geman, Ik zeg u, sta op! 15 En de dode ging overeind zitten en begon te spreken. En 
Hij gaf hem aan zijn moeder.16 En vrees greep hen allen aan en zij verheerlijkten 
God en zeiden: Een groot Profeet is onder ons opgestaan; en: God heeft naar Zijn 
volk omgezien.

Het is heel bijzonder dat de Heere Jezus de baar aanraakte. Daardoor was hij vol-
gens de wet van Mozes verontreinigd.
We lezen in de Bijbel nog van twee gebeurtenissen, waardoor de Heere Jezus ver-
ontreinigd werd.
Hij laat Zich aanraken door de bloed vloeiende vrouw en Hij raakt een melaatse 
aan.
Door deze drie gebeurtenissen zien we dat de Heere Jezus zich identificeert met de 
zondaar. Hij zal op het kruis tot zonde gemaakt worden en zo de straf op de zonde 
in Zijn lichaam dragen.

Jezus toont Zijn macht over de satan.

De uitdrijving van boze geesten.

Jezus heeft tijdens Zijn rondwandeling op aarde heel vaak boze geesten bij mensen 
uitgedreven. Boze geesten of demonen staan in dienst van satan. Maar Jezus is 
machtiger dan satan. Op Zijn bevel moeten zij wijken. Het voorbeeld in Markus 5 is 
heel bijzonder. Als je dit gedeelte goed leest, zie je dat de Heere Jezus speciaal naar 
Dekapolis gaat om die ene man te bevrijden en een getuige van Hem te maken 
in het buitenland. De boze geesten getuigen dat Hij alle macht heeft en smeken 
Hem, hen niet voortijdig naar de afgrond te sturen waar ze uiteindelijk zullen te-
rechtkomen.

Mattheüs 4:24  En het gerucht over Hem verspreidde zich over heel Syrië; en zij 
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brachten bij Hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen 
bevangen waren, en die door demonen bezeten waren, en maan zieken en verlam-
den; en Hij genas hen.

Mattheüs 17:14  En toen zij bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand bij 
Hem, die voor Hem op de knieën viel en zei: 15 Heere, ontferm U over mijn zoon, 
want hij is maanziek en heeft veel te lijden, want dikwijls valt hij in het vuur en 
dikwijls in het water. 16 En ik heb hem bij Uw discipelen gebracht, maar zij konden 
hem niet genezen. 17 Jezus antwoordde en zei: O ongelovig en ontaard geslacht, 
hoelang zal Ik nog bij u zijn, hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem hier bij 
Mij. 18 En Jezus bestrafte hem, en de demon ging van hem uit; en het kind was 
vanaf dat moment genezen. 19 Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, 
toen zij alleen waren: Waarom konden wij hem niet uitdrijven? 20 Jezus zei tegen 
hen: Vanwege uw ongeloof, want voorwaar, Ik zeg u: Als u een geloof had als een 
mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij 
zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn. 21 Maar dit soort gaat niet uit dan 
door bidden en vasten.

Jezus staat Zelf op uit de dood.

De opstanding van de Heere Jezus is een geweldige openbaring van Goddelijke 
macht. In Psalm 16 staat al dat God de ziel van Zijn Beminde (Zoon) niet in het graf 
zal laten, om hem te verderven.
De Heere Jezus heeft Zelf tegen Zijn discipelen gezegd dat Hij zal sterven, maar na 
drie dagen weer opstaan. 
Staat de Heere Jezus op in eigen kracht? Ja, want Hij is opgestaan. Maar die opstan-
dingskracht kreeg Hij van God, Zijn Vader. Zoals de Heere Jezus dat Zelf weergeeft 
in Johannes 10:17 en 18.

Markus 8:31  En Hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des mensen veel 
moest lijden en verworpen worden door de oudsten en over priesters en schrift 
geleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan.

Lukas 18:33  En zij zullen Hem doden, nadat zij Hem gegeseld hebben en op de 
derde dag zal Hij weer opstaan.
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Johannes 10:17  Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik  Mijn leven geef om het 
opnieuw te nemen. 18 Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik 
heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb Ik van 
Mijn Vader ontvangen.

Mattheüs 28:1  Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste 
dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te 
kijken. 2 En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, 
die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en 
ging erop zitten. 3 Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. 
4 De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. 5 Maar de engel 
antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat 
u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. 6 Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, (opgestaan) 
1) zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft.

Voor zover ik heb kunnen nagaan, gebruiken alle Bijbelvertalingen het woord “op-
gestaan - risen”. De HSV en de NBG51 vormen hierop een uitzondering en gebrui-
ken het woord “opgewekt”.

Psalm 16:10  want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat Gij uw 
gunstgenoot de groeve zien. (NBG51)
Psalm 16:10  Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, 
dat Uw Heilige de verderving zie. (SV)
Psalm 16:10  U zult Mij niet in het dodenrijk laten liggen. U zult het lichaam van 
uw Beminde niet laten vergaan. (het Boek)

Ik heb van Psalm 16:10 drie vertalingen weergegeven. Omdat niet alle vertalingen 
gelijk zijn. De Heere Jezus is niet in de hel geweest. Hij was in het dodenrijk.

Romeinen 1:4  Wat de Geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat 
Hij de Zoon van God is, door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, 
onze Heere.

Galaten 1:1  Paulus, een apostel – geroepen, niet vanwege mensen, ook niet door 
een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, Die Hem uit de doden op-
gewekt heeft.
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GELOVIGEN ZIJN TEMPELS VAN GOD, ALS……

Jezus maakt de gelovigen tot tempels van God, door de inwoning van de Heilige 
Geest. Die inwoning is wel een voorwaarde. 

1 Korinthe 3:16  Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in 
u woont? 17 Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde 
richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u.

1 Korinthe 6:19  Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige 
Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?

2 Korinthe 6:16  Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden?  
Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft:  Ik zal in 
hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn 
volk zijn.

Efeze 2:21  en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige 
tempel in de Heere; 22 op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van 
God, in de Geest.

Openbaring 3:12  Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God 
maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op 
hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat 
neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.

Jezus heeft alle macht gekregen van de 
Vader in hemel en op aarde.
Wij geloven dat, maar zien of merken wij dat ook?
Ja, wij zien dat met name in de voortgang van het Evangelie. Dit gebeurt ondanks 
de tegenwerking van satan. Velen komen nog wereldwijd tot geloof. Maar er zijn 
nog vele volken die nog niet bereikt zijn met het Evangelie.
Wij zien ook de voortgang van het Bijbelvertaalwerk.

De Heere Jezus verschijnt op de veertigste dag na Zijn opstanding nog één keer aan 
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Zijn discipelen. Het is de laatste keer, want daarna neemt God Zijn Vader Hem op. De 
Heere Jezus wordt verheerlijkt en zet Zich aan de rechterhand van Zijn Vader, totdat 
Hij weer terugkomt in de lucht en de Gemeente met Hem verenigd wordt. Daarna 
komt Hij weer met al Zijn heiligen en zullen Zijn voeten op de Olijfberg staan. 

Psalm 47:6  God vaart op onder gejuich, de HEERE vaart op onder bazuinge-
schal.

Deze tekst doet mij meer denken aan de opname van de gelovigen dan aan de 
hemelvaart van de Heere Jezus in Handelingen. In Handelingen wordt geen ba-
zuingeschal vermeld.

Psalm 68:19  U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd, 
U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook aan opstandigen: 
om bij U te wonen, HEERE God!

Mattheüs 28:18  En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven 
alle macht in hemel en op aarde.

Lukas 24:51  En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen 
verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel. 52 En zij aanbaden Hem en 
keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap.

Na dit afscheid keerden de discipelen met grote blijdschap terug naar Jeruzalem. 
Dus ondanks dit afscheid tóch vol blijdschap. Hoe is dat mogelijk? Waren ze niet 
bedroefd? Nee. Behoefden ze geen troost? Jawel, maar ze wisten dat ze die troost 
zouden krijgen. De Trooster, de Heilige Geest, zou komen en daar zagen ze naar 
uit. Daarom waren ze vol blijdschap.

Zij werden ook bijzonder vertroost door de Heilige Geest, Die de Heere uitstortte 
in hun harten op de Pinksterdag. Daardoor blijft Hij bij hen en zelfs in hen. Hij leidt 
in alle waarheid en Hij doet ons Gods Woord verstaan en Hij leidt ons door het 
leven. Hij is nu de Plaatsvervanger van God op aarde. Hoe oefent de Heere Jezus 
Zijn macht uit? Dat doet Hij door middel van de Heilige Geest:

Handelingen 1:8  Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. 
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En door Zijn Woord.

Paulus zegt tegen Timotheüs: “God heeft ons niet gegeven een Geest van vreesach-
tigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.”

Er zijn in de wereld veel machtige mensen. Maar wie kan zeggen wat de Heere 
Jezus zegt? Hij zegt dat Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. 

Efeze 4:8  Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis 
gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. 9 Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ 
anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde? 10 
Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen 
om alle dingen te vervullen. 11 En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, an-
deren als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders 
en leraars,

Ja, dat geloof ik wel maar ik zie niet altijd 
dat Jezus alle macht heeft gekregen.
Hebreeën 2:8  Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen, 
maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid, Die voor korte tijd minder dan de en-
gelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade 
van God voor allen de dood zou proeven.
 
Kijk maar naar de wereld om ons heen. Als Jezus alle macht heeft, hoe kunnen er 
dan nog zoveel oorlogen, hongersnoden en allerlei rampen op aarde zijn? Als Jezus 
alle macht heeft, waarom dan … Misschien zijn er wel bepaalde situaties in uw 
eigen leven waar u geen raad mee weet, die u niet op kunt lossen. 

Als de Heere Jezus zegt dat Hij alle macht heeft, dan zegt Hij niet dat we 
dat meteen zullen zien of ervaren. Nee, het komt erop aan dat we Hem ge-
loven! Dat we geloven dat het waar is wat Hij zegt. En we geloven dat om-
dat Hij het zegt, omdat Hij betrouwbaar is en wij Hem vertrouwen. We kun-
nen er van op aan dat wat Hij zegt waar is. Zelfs al lijkt het soms het tegendeel. 

De apostel schrijft in de brief aan de Hebreeën 2:8b: Nu zien wij echter nog niet dat 
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Hem alle dingen onderworpen zijn. 

We zien het nu nog niet, maar er komt een moment dat iedereen het zal zien en zal 
buigen voor de macht van Jezus! Hierover lezen we in Openbaring 19.

Openbaring 19:13  En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt boven-
kleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. 14 En de legers in de hemel volg-
den Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. 15 En uit Zijn 
mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En 
Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn 
van de grimmige toorn van de almachtige God. 16 Er stond op Zijn bovenkleed en 
op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.

1 Timotheüs 6:15  De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en 
Heere der heren, zal die op Zijn tijd laten zien

Openbaring 17:14  Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam 
– want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij 
die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.

Hoe kwam Jezus aan die macht?

Deze macht heeft de Heere Jezus gekregen omdat Hij die verdiend heeft. Hij heeft 
deze verdiend, omdat Hij volkomen gehoorzaam was aan Zijn Vader. Hij is ge-
hoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Jezus moest eerst een 
Dienstknecht worden. Jezus moest ook gehoorzaamheid leren uit hetgeen Hij heeft 
geleden. Dat is voor ons niet te begrijpen.

Hebreeën 5:8  Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, 
uit hetgeen Hij heeft geleden. 

Paulus beschrijft héél kort de weg die Jezus 
aflegde:

Filippenzen 2:6  Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof be-
schouwd heeft aan God gelijk te zijn,7 maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestal-
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te van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. 8 En in gedaante 
als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, 
tot de dood, ja, tot de kruisdood.

Jezus is God. Hij was bij God, maar Hij gaf Zijn Goddelijke positie in de hemel op. 
Hij vernederde Zichzelf en werd zelfs een dienstknecht en een slaaf. Paulus zegt 
dat Jezus Zichzelf “ontledigd” heeft. Een oud woord, maar het betekent dat Jezus 
vrijwillig Zijn Godheid heeft afgelegd. Zich ledig(leeg) gemaakt heeft daarvan.
Hij was bereid om te sterven voor vijanden. Maar geen gewone dood. Nee, Hij ging 
aan het kruis en nam daar de zonden van de wereld op Zich als het Lam Gods, dat 
de zonden der wereld wegdraagt. 

Daar ontving Hij het loon op de zonde, de dood. Hij legde vrijwillig Zijn leven af. 
In de drie uren durende duisternis keerde de Vader Zich van de Zoon af, vanwege 
onze zonden en raasde de toorn van God over de zonde, over Hem heen. Het kruis-
hout was een vloekhout.

Toen klonk het: ”Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?
Opdat wij nimmermeer van God verlaten zouden zijn.  
Daarom werd Jezus uiteindelijk bovenmate verhoogd en ontving Hij de Naam bo-
ven alle namen en werd Hem gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. 
Omdat Hij Zich vernederde en gehoorzaam is geworden tot de dood.

Filippenzen 2:9  Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft 
Hem een Naam geschonken boven alle naam, 10 opdat in de Naam van Jezus zich 
zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de 
aarde zijn, 11 en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijk-
heid van God de Vader.

De duivel kan nu nog tekeer gaan als een briesende leeuw of zich voordoen als een 
engel van het licht. Maar op Golgotha heeft de Heere Jezus hem de kop vermorzeld. 
De Heere bewaart de Gemeente voor de boze, naar Zijn belofte en de poorten van de 
hel zullen haar niet overweldigen. Niemand zal Zijn schapen uit Zijn hand rukken. 

De Heere regeert en zegt: “Zie Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der 
wereld.” 
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Al wordt het nog zo donker. Al is er nog zoveel chaos en ellende, moeite en verdriet 
in de wereld. Al lijkt het dat het licht voorgoed wordt gedoofd. Al is het leven één 
grote puinhoop. De Heere is nabij en waakt over Zijn kinderen.
Hij zegt: “Heft uw harten omhoog, want uw verlossing is nabij!”
Laat daarom ons oog alleen gericht zijn op Jezus, de Leidsman en de Voleinder van 
ons geloof. 

En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! Ja 
kom spoedig Heere Jezus!
Daar zien we naar uit! 

Hij heeft alle macht! Door Zijn Vader aan Hem gegeven. Hij zorgt ervoor dat Gods 
Koninkrijk komt van vrede en recht! Hij bewerkt dat door Zijn Woord en door Zijn 
Geest. Hij doet dat ook nu nog door middel van de verkondiging van het Evangelie. 
Door de kracht van Zijn Geest en Zijn Woord bewerkt Hij dat zondaren buigen voor 
Hem. De Geest overtuigt van zonde en gerechtigheid en verzoening door het Lam 
Gods. Maar ook van oordeel, als een mens zich niet wil bekeren. Dan komt de dag 
van het laatste oordeel voor de grote witte troon. Openbaring 20:11 

Kent u de Heere Jezus al als uw Redder. Zo niet. Dan komt de dag, als u zich niet 
bekeert, dat Hij uw Rechter wordt en een rechtvaardig oordeel velt.

Waar gaat het heen met deze wereld? 

Jezus leidt de wereld naar de vervulling van al Gods beloften. Het is eindtijd. We 
weten de dag niet waarop de Heere Jezus komt, maar we zien de tekenen der tijden. 
We zien de grote afval. We onderkennen de vele dwalingen en dwaalleraars die zich 
openbaren. We zien dat de weg voor de antichrist gebaand wordt.

Christus voert het plan van God uit. Niet de machthebbers van deze wereld hebben 
het voor het zeggen. We hoeven ons ook geen schrik aan te laten jagen voor het 
wereldwijde virus.

Onze Heiland zegt: “Ik ben met jullie alle dagen, tot aan de voleinding der wereld. 
Ik draag jullie, dag aan dag. Ook al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees 
geen kwaad want Hij is bij mij.” Jezus Christus bepaalt de wereldgeschiedenis!
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Hier volgt een klein stukje uit een interview met ouderling L. van der Tang op het 
CIP, Christelijk Informatie Platform, over de komende tijd en de tekenen van deze 
tijd.

Vraag: 
“Je constateert zaken die ver buiten ons omgaan en waar de ‘gewone man’ geen 
invloed op heeft. Wat moeten we er eigenlijk mee, behalve waakzaam zijn?” 

Antwoord:
“We zouden ons ervan bewust moeten zijn dat er een tijd gaat aanbreken waarin 
christenen het moeilijk gaan krijgen. De vrijheid die we nu hebben is niet vanzelf-
sprekend. Vervolging is geen uitzondering, maar is in de kerkgeschiedenis altijd de 
regel geweest.”

Vraag:
“Zeg je hiermee dat christenvervolging een gevolg van ‘The Great Reset’ zou kun-
nen zijn?”
 
Antwoord:
“Niet specifiek van The Great Reset, maar wel van de ontwikkeling die we als zelf-
gerichte samenleving doormaken. Aan de ene kant kunnen mensen zich helemaal 
uitleven door het gebrek van een absolute moraal, met name op seksueel gebied. 
Aan de andere kant wordt van een ander geëist dat het moderne denken wordt 
geaccepteerd en gelijkheid in alle opzichten afgedwongen worden. Als dit in de 
toekomst gepaard gaat met de eis van genderneutraal onderwijs zullen ouders niet 
meer de volledige vrijheid hebben om hun kinderen naar hun eigen overtuigingen 
te vormen. Dan ontstaat er een samenleving met totalitaire trekjes waarin christe-
nen het moeilijker gaan krijgen. Daar moeten we als christenen op voorbereid zijn.”

“Door de eis van genderneutraal onderwijs zullen ouders niet meer de volledige 
vrijheid hebben om hun kinderen naar hun eigen overtuigingen te vormen. Dan 
ontstaat er een samenleving met totalitaire trekjes.”

Volgens Van der Tang zouden we de invloed van binnenuit niet moeten onder-
schatten. 
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“De tijdgeest speelt zich niet buiten onze christelijke kringen af en deze ademen 
wij en onze kinderen iedere dag in. Ongemerkt passen we ons meer en meer aan. 
De invloed van sociale media en films waarbij alle aspecten van het moderne leven 
vanzelfsprekend zijn en steeds meer de norm worden, vindt van binnenuit plaats. 
Dat vind ik eigenlijk nog zorgwekkender dan hoe er vanuit de maatschappij naar 
christenen wordt gekeken.”
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17. SCHEPPING VAN DE NIEUWE HEMEL EN DE 
NIEUWE AARDE

Het 1.000 jarig Vrederijk zal gesitueerd zijn op een vernieuwde aarde. Daarna komt 
er een einde aan de theocratie van vrede en gerechtigheid. Maar er staat nog meer 
te gebeuren. We verwachten de nieuwe aarde, die eeuwig zal bestaan. Een vol-
maakte theocratie van liefde, vrede en gerechtigheid. 

In het 1000 jarig Vrederijk zullen niet alle bewoners de Heere van harte liefhebben. 
Er zullen onder de volken toch nog schijngelovigen zijn. Dat blijkt aan het einde, als 
ze in opstand komen tegen de Heere. Ze zullen worden verslagen en met de satan 
in de hel worden geworpen.

Op de nieuwe aarde zullen de bewoners echter geen zondige natuur meer hebben. 
In het Messiaanse Vrederijk hebben de bewoners nog een oude zondige natuur. 
Er sterven ook nog mensen.
Als ze op de nieuwe aarde zijn, hebben ze geen zondige natuur meer. Zij zullen 
ook een nieuw lichaam krijgen. Een lichaam dat niet meer zal sterven. Want op de 
nieuwe aarde zal geen dood meer zijn.

Misschien net iets anders dan de Bruid van het Lam. Deze gelovigen zullen als 
de engelen zijn. Het ligt voor de hand dat de lichamen van de bewoners van het 
Vrederijk aan het einde van dat rijk worden veranderd. Dat zou kunnen zijn op het 
moment, voordat het laatste oordeel plaats gaat vinden.

Dan staan alle doden op. Ze krijgen een eeuwig lichaam en worden veroordeeld tot 
de eeuwige straf. Het is heel waarschijnlijk dat ook alle levenden op dat moment 
een eeuwig lichaam krijgen. Die levenden komen uit het Vrederijk en gaan, na 
beoordeling door de Heere Jezus, naar de nieuwe aarde. Op de nieuwe aarde leven 
alleen bewoners met een eeuwig lichaam.

HIJ DIE OP DE TROON ZIT ZEGT:

“ZIE, IK MAAK ALLE DINGEN NIEUW”

Openbaring 21:5  En Hij, die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. 
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De rechtvaardigen uit Israël en de volken zullen waarschijnlijk eerst overgeplaatst 
worden naar de nieuwe aarde. De oude aarde kan, als een planeet waarop geen 
mensen wonen, dan in vuur vergaan. Wat er met de dieren gaat gebeuren is niet 
bekend. Ook is niet bekend of er op de nieuwe aarde ook dieren zullen zijn.

Belangrijke kenmerken van de nieuwe aarde. 
De kenmerken staan in Openbaring 21:1-7.
We gaan ze even langs:

De eerste aarde was er niet meer. Er is geen sprake van een vernieuwde aarde, 
zoals sommige mensen ons willen doen geloven, maar echt van een nieuwe aarde. 
De nieuwe aarde is het Koninkrijk van God, de Vader. Het Messiaanse Vrederijk is 
het Koninkrijk van God, de Zoon. Jezus heeft gezegd dat Hij de wijn opnieuw zal 
drinken in het Koninkrijk van Zijn Vader.

1. Er zal geen zee zijn op de nieuwe aarde. 
2. Zee maakt scheiding tussen de volken. Maakt het reizen moeilijk.
3. Het nieuwe Jeruzalem komt van God uit de hemel.
4. Johannes zag dit in een visioen. Zij is versierd als de Bruid van het Lam.
5. De rechtvaardigen (opnieuw geborenen) uit Israël en de volken, mogen de be-

woners van de nieuwe aarde zijn.
6. De bewoners van het nieuwe Jeruzalem zijn de heiligen, gelovigen. 
7. God zal bij de mensen wonen in het nieuwe Jeruzalem. 
8. Jeruzalem is de stad van God.
9. De mensen zullen Gods volk zijn.
10. God zal hun God zijn.
11. God zal alle tranen afwissen.

Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen verdriet, geen moeite, geen narigheid. 
Het is allemaal verleden tijd. Ook geen smart en verdriet over de gevolgen van 
bepaalde zonden die een mens nu nog wel kunnen plagen. Of waarmee satan de 
mens achtervolgt en aanklaagt.

God maakt alle dingen nieuw. Dus geen vernieuwing, zoals sommige mensen be-
weren. Het plan van God is klaar. Hij is er mee begonnen en Hij zal het voltooien, 
tot een goed einde brengen. Hij is de Alfa en de Omega.
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Wie dorst heeft ontvangt gratis het Water des Levens, dat is de Heere Jezus.
Wie overwint zal alles erven. De erfenis die voor hem of haar is weggelegd 
 in de hemel. De gelovige erft God en de Heere Jezus. Hij zal voor God als een zoon 
zijn. Waarom? Omdat hij of zij in Christus aangenomen is.

Johannes 1:12  Allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gege-
ven kinderen Gods te worden.

Openbaring 22:1  En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, 
helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. 2 In het midden 
van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom 
des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn 
vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de volken.

Ezechiël 47:12  En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant 
en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal 
verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe 
vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht 
ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing.

De eerste hemel en de eerst aarde waren voorbij 
gegaan.

Psalm 102:26  U hebt voorheen de aarde gegrondvest, de hemel is het werk van Uw 
handen. 27 Die zullen vergaan, maar Ú zult standhouden; zij alle zullen verslijten 
als een kleed. U zult ze verwisselen als een gewaad en zij zullen verdwijnen. 28 
Maar U blijft Dezelfde, aan Uw jaren zal geen einde komen. 29 De kinderen van 
Uw dienaren zullen veilig wonen, hun nageslacht zal voor Uw aangezicht bevestigd 
worden.

Hebreeën 1:10  Hij wordt ook Heere genoemd, als er staat: ‘Heere, in het begin 
hebt U de aarde gemaakt en ook de hemel was uw werk. 11 Eens zullen die vergaan, 
maar U blijft voor altijd. Zij zullen eens versleten zijn als een stel oude kleren, 12 op 
een dag zult U ze oprollen en door nieuwe vervangen. Het Boek

Openbaring 21:1  ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste 
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hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. 2 En 
ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de 
hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 3 En ik 
hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen 
en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en 
hun God zijn. 

Openbaring 21:4  En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er 
niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de 
eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle 
dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en 
betrouwbaar. 6 En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, 
het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de 
bron van het water des levens. 

De ongelovigen en alle slechte mensen zullen 
naar de hel gaan, waar ook satan is.

Psalm 104:35  De zondaars zullen van de aarde verdwijnen, de goddelozen zullen er 
niet meer zijn. Loof de HEERE, mijn ziel! Halleluja!

Openbaring 21:7  Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn 
en hij zal voor Mij een zoon zijn. 8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, 
verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leu-
genaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede 
dood.

DE NIEUWE HEMEL

Het betreft hier het uitspansel boven de nieuwe aarde. De hemel is nu een verblijf-
plaats van demonische machten, van “de boze geesten in de hemelse gewesten”. 
Over de nieuwe hemel geeft Gods Woord geen details. In de nieuwe hemel zal niets 
meer herinneren aan de opstand van satan en zijn engelen (demonen). God gaat 
wonen bij de mensen in het nieuwe Jeruzalem. Woont God dan niet meer in de 
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hemel? De Bijbel geeft daar geen informatie over.

Efeze 6:12  want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 
overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen 
de boze geesten in de hemelse gewesten.

Uit de Bijbel weten we dat er drie hemelen zijn; de eerste hemel is de atmosfeer 
(dat is de blauwe hemel), de tweede hemel is het universum (het heelal met de 
planeten) en de derde hemel is de Hemel der Hemelen, dat is waar God woont.

2 Korintiërs 12:2  Ik weet van een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of 
het in het lichaam was, weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet, 
God weet het - dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel. 3 En ik 
weet van die persoon - of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet, 
God weet het – 4 dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke 
woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken.

DE PROFETIEËN VAN JESAJA

De profetieën van Jesaja over de nieuwe hemel en 
de nieuwe aarde.

God schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het is een nieuwe schepping. 
Het is geen vernieuwde oude aarde, zoals Calvijn ons wil doen geloven.
Dat betreft het 1000 jarig Vrederijk. Deze begrippen worden heel vaak door elkaar 
gehaald.

Aan de vorige dingen, aan de oude aarde, zal niet meer gedacht worden. Alle zon-
den zijn vergeven en vergeten. Zij zullen niet meer opkomen in het hart. Ook niet 
de gevolgen van de zonde. Geen smart en tranen meer. 

Wees vrolijk en verheug u in eeuwigheid!
God schept Jeruzalem een vreugde en Zijn volk blijdschap.
God zal Zich verheugen over Jeruzalem.
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God zal vrolijk zijn over Zijn volk.

Het Joodse volk zal eeuwig voor Gods aangezicht blijven bestaan, evenals de nieu-
we aarde en de nieuwe hemel. Er zijn dwaalleraars die dit niet geloven. Die beweren 
dat Israël niet meer Gods volk is. Maar Gods beloften voor Israël zijn eeuwig, omdat 
Hij bij Zichzelf gezworen heeft. 
Het heeft grote gevolgen als we God niet geloven op Zijn Woord. Er staat een straf 
op als we iets aan Zijn Woord toevoegen of er iets van afdoen. Openbaring 22:19

Jesaja 65:17  Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de 
vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het 
hart. 18 Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, 
Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. 19 En Ik zal Mij verheugen 
over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer 
gehoord worden, of een stem van geschreeuw.

Jesaja 66:22  Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, 
voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het Woord des HEEREN, zo zal 
uw nageslacht en uw naam blijven bestaan. (NBG51)

DE APOSTELEN SCHRIJVEN OVER DE TOEKOMSTIGE TIJD

De apostelen over de nieuwe hemel en de nieuwe 
aarde.

God heeft de volken lief, maar is een vlammend vuur voor degene die Zijn liefde 
afwijzen.
De Heere Jezus zal verheerlijkt worden in Zijn gelovigen.
De Heere Jezus zal bewonderd worden door Zijn gelovigen.

2 Thessalonicenzen 1:6  Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te ver-
gelden aan hen die u verdrukken, 7 en aan u die verdrukt wordt, samen met ons 
verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de 
engelen van Zijn kracht, 8 wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen 
die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus 
niet gehoorzaam zijn. 9 Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van 
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het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht, 10 wanneer Hij 
zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewon-
derd te worden in allen die geloven (want bij u vond ons getuigenis geloof ).

2 Petrus 3:11  Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te 
zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; 12 u, die de komst van de dag van 
God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aange-
stoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. 

2 Petrus 3:13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen 
en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 14 Daarom, geliefden, terwijl u 
deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden 
te worden in vrede 15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals 
ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschre-
ven heeft,
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18. NIEUWE SCHEPPING VAN JERUZALEM 

Het Nieuwe Jeruzalem is versierd als de Bruid van de Heere Jezus. 
In Openbaring 21 gunt de Heere ons een blik op het komende Nieuwe Jeruzalem. In 
een visioen laat de Heere deze grote heilige stad aan Johannes zien. De Heere voegt er 
heel veel informatie aan toe. We zullen deze informatie stapsgewijs doornemen. Bij de 
opname van de gelovigen zijn deze al verenigd met hun Bruidegom, de Heere Jezus. 

Zij zijn ook aanwezig bij de terugkomst van de Heere Jezus naar deze aarde. De 
heiligen komen met Hem mee op de Olijfberg aan het begin van het 1000 jarig 
Vrederijk om met Hem te regeren.

In het Nieuwe Jeruzalem zullen ze hun eeuwige woning mogen aanschouwen en 
bewonderen. Het Nieuwe Jeruzalem heeft de heerlijkheid van God en de heerlijk-
heid van de Heere Jezus, de Bruidegom.Niet vergeten: de Bruid is een geschenk 
van God, de Vader, aan Zijn Zoon. (Johannes 17)

Johannes zag de heilige stad, het Nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de he-
mel. Gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.
De tent van God is bij de mensen Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn.

Openbaring 21:2  En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neer-
dalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk 
gemaakt is. 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van 
God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God 
Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

God wil wonen bij de mensen.
Dit lezen we ook over het Nieuwe Jeruzalem in:

Ezechiël 48:35  “De naam van de stad zal van die dag af zijn: DE HEERE IS ALDAAR.”

God sprak tot Mozes:

Exodus 25:8  En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun mid-
den kan wonen.
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Profetie van Jesaja over de woonplaats van God.

Jesaja 12:6  Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion, want groot in uw midden is 
de Heilige van Israël.

Profetie van Zacharia over de woonplaats van God.

Zie, Ik kom, en zal in uw midden wonen, spreekt de HEERE.    
Veel volken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd worden. 
Zij zullen Mij tot een volk zijn.

Zacharia 2:10  Juich en verblijd u, dochter van Sion, want, zie, Ik kom, en zal in uw 
midden wonen, spreekt de HEERE. 11 Veel volken zullen op die dag bij de HEERE 
gevoegd worden en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. 
Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten Mij tot u gezonden heeft.

JERUZALEM, STAD VAN DE WAARHEID

Ik zal midden in Jeruzalem wonen.
Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden.
De berg van de HEERE is ‘de heilige berg’.

Zacharia 8:3  Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden 
in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden, de 
berg van de HEERE van de legermachten ‘de heilige berg’.

Deze profetieën zien op de komende situatie in het Vrederijk en op de nieuwe 
aarde. De Heilige van Israël, de Heere Jezus, zal wonen in Jeruzalem, op de heilige 
berg. Van daaruit zal Hij als Koning de wereld regeren. Later vanuit het nieuwe 
Jeruzalem.
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IN HET NIEUWE JERUZALEM

God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
De dood zal er niet meer zijn.
Geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn.
Deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.

Openbaring 21:4  En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er 
niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de 
eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie,  Ik maak alle 
dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden  zijn waarachtig en 
betrouwbaar.

Openbaring 21:9  En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol 
van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, 
ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien. 10 En hij voerde mij weg in de 
geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruza-
lem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. 11 Zij had de heerlijkheid van 
God, en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere 
steen jaspis. 12 Zij had een grote en hoge muur met twaalf poorten, en bij die poor-
ten twaalf engelen. Ook waren er namen op geschreven, namelijk van de twaalf 
stammen van de Israëlieten.

De muren van deze stad maken een scheiding tussen de Bruid van de Heere Jezus 
en Israël en de volken. Israël is een aards volk en de landbeloften die God aan 
Abraham heeft gegeven zijn eeuwig. De poorten zijn naar de stammen van Israël 
genoemd. Zie ook Ezechiël 48: 30-35. De grondstenen (of fundamenten) zijn ver-
noemd naar de apostelen van het Nieuwe Testament. Abraham verwachtte de stad 
met fundamenten, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is. Hebreeën 11:10
Gods Verbond met Abraham en het Nieuwe Verbond zijn eeuwig en hebben allebei 
hun plaats binnen het plan van God.
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HET NIEUWE JERUZALEM IS HEEL GROOT

Geen geweld, geen verwoesting en geen rampen.
De stad is 2200 x 2200 x 2200 km. groot, (l x b x h).

Jesaja 60:18  Er zal niet meer gehoord worden van geweld in uw land, van ver-
woesting of rampen binnen uw grenzen, maar uw muren zult u noemen Heil, en 
uw poorten Lof.

Openbaring 21:13  Drie poorten op het oosten, drie poorten op het noor-
den, drie poorten op het zuiden, en drie poorten op het westen. 14 En de muur 
van de stad had twaalf fundamenten met daarop de twaalf namen van de twaalf 
apostelen van het Lam. 15 En hij die met mij sprak, had een gouden meetlat om de 
stad op te meten, en haar poorten, en haar muur.

Openbaring 21:16  En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even 
groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op: twaalfduizend stadiën. 
Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk.17 En hij mat haar muur op: honderd-
vierenveertig el, een mensenmaat, die ook de maat van een engel is.

Openbaring 21:18  En het bouwmateriaal van de muur was jaspis en de stad 
was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. 19 En de fundamenten van de muur van de 
stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, 
het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde sm aragd,20 het vijfde onyx, 
het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beril, het negende topaas, het 
tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethist.21 En de twaalf poorten 
waren twaalf parels. Elke poort apart bestond uit één parel, en de straat van de stad 
was zuiver goud, als doorzichtig glas.

De kostbare en transparante bouwmaterialen van deze stad weerspiegelen de 
heerlijkheid van de Heere Jezus. De stad heeft de heerlijkheid van God, staat in 
Openbaring 21 vers 11. Die heerlijkheid heeft de Heere Jezus al ontvangen van Zijn 
Vader bij de hemelvaart. 

De Heere Jezus was Zelf ook als het ware transparant. 
Door Hem hebben de gelovigen God de Vader leren kennen. Hij was één met Zijn 
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Vader. Als de gelovigen vervuld zijn met de Heilige Geest, zijn ze ook transparant. 
Dan zie je in hen de Heere Jezus. Ze zijn leesbare brieven van Christus. Mooi is dat! 
God ziet ons nu ook al zonder zonde, als we in de Heere Jezus zijn. Want we zijn 
bekleed met Zijn gerechtigheid.

Gouden straat of straten?

In de SV en HSV vertaling van deze tekst is “straat” vertaald met “straat”, enkelvoud. 
Er zijn andere vertalingen die vertalen met “straten”, “plein”, “grote straat” of “stad”.

Als we zien dat de stad 2.200 x 2.200 x 2.200 km. groot is, dan lijkt het mij duidelijk 
dat er niet slechts één straat in die immens grote stad is. Dat moeten er toch wel 
heel veel zijn. Bovendien zal deze stad bewoond worden door miljoenen gelovigen 
en wellicht miljarden engelen. God zal er Zelf wonen en de Heere Jezus. 

GEEN TEMPEL IN HET NIEUWE JERUZALEM

Geen zon en maan in het Nieuwe Jeruzalem.
De heerlijkheid van God verlicht haar. 
Het Lam is haar lamp.

Openbaring 21:22  Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almach-
tige God, is haar tempel, en het Lam. 23 En de stad heeft de zon en de maan niet 
nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het 
Lam is haar lamp. De HEERE zal voor u zijn tot een eeuwig licht.

Jesaja 60:19  De zon zal voor u niet meer zijn tot een licht overdag en als een 
schijnsel zal u de maan niet verlichten, maar de HEERE zal voor u zijn tot een eeu-
wig licht en uw God tot uw sieraad. 20 Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan 
zal zijn licht niet intrekken, want de HEERE zal voor u tot een eeuwig licht zijn en 
aan de dagen van uw rouw zal een einde komen.

De volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen.
Daar zal geen nacht zijn.
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Openbaring 21:24  En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wan-
delen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. 25 En 
haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn.

Op de nieuwe aarde zullen God en het Lam wonen in het Nieuwe Jeruzalem met 
al de heiligen. De poorten van het Nieuwe Jeruzalem zijn dan dag en nacht open. 
Voor de bewoners van Israël en de volken. Er zal geen nacht zijn. Geen duisternis, 
waar satan altijd graag gebruik van heeft gemaakt. Maar satan is voor eeuwig in de 
poel van vuur en zwavel, de hel geworpen.

Hij kan nooit meer iemand kwaad doen. Dan zal het Licht van God en het Lam de 
aarde verlichten. Dat er geen nacht is, geeft ook de tijdloosheid aan. Er is geen dag 
en nacht meer. Het zal eeuwig licht zijn. Toch wordt er in Openbaring 22:2 geschre-
ven over maanden.

Openbaring 21:26  En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties 
daarin brengen.

Israël zal leiding geven aan de volken en de Heere Jezus blijft vanuit het Nieuwe 
Jeruzalem regeren over Israël en de volken. Wat de heerlijkheid en de eer van de 
volken betreft, kan ik me weinig anders voorstellen dan dat hun lofprijzing en aan-
bidding is voor God en het Lam. De heerlijkheid van de volken kan alleen maar 
betekenen, dat ze nu bekeerd zijn en God en het Lam willen dienen en aanbidden. 

Daarvoor zullen de volken ook op het Loofhuttenfeest in het Vrederijk van de Heere 
Jezus komen. Of er op de nieuwe aarde ook een Loofhuttenfeest zal zijn? Maar de 
Joodse gelovigen op de nieuwe aarde zullen dit feest wel blijven vieren. Dan moe-
ten zij ook weten wanneer ze dat moeten doen. Er is geen dag en nacht meer. 
Volgens Leviticus 23:41 is het een eeuwige instelling. Hoe dit zal worden uitgevoerd 
in de eeuwigheid, de Heere weet het.
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BEWONERS VAN HET NIEUWE JERUZALEM

Wie komen niet in het Nieuwe Jeruzalem?
Ongelovigen komen er niet in. Zij staan niet in het boek des levens van het Lam.

Openbaring 21:27  Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die 
zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het 
boek des levens van het Lam.

WIE STAAN ER IN HET BOEK DES LEVENS?

De profeet Jesaja zegt dat het de rechtvaardigen zijn. 
Zij zijn opnieuw geboren. Zij zullen de nieuwe aarde in bezit nemen.

Jesaja 60:21  Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de 
aarde in bezit nemen. Zij zullen een stekje zijn, door Mij geplant, een werk van Mijn 
handen, opdat Ik verheerlijkt zal worden. 22 De kleinste zal tot duizend worden en 
de minste tot een machtig volk; Ík, de HEERE, zal dit te zijner tijd spoedig doen 
komen.

WIE BEWONEN HET NIEUWE JERUZALEM?

Dat zijn God en het Lam, de Heere Jezus. 
Dat zijn de heiligen, dat is de Bruid van Christus. 
Daar zijn de tienduizendtallen engelen.

Hebreeën 12:21  En wat zij zagen was zo verschrikkelijk, dat Mozes zei: Ik ben zeer 
bevreesd en sta te beven. 22 Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad 
van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van enge-
len,

Openbaring 3:12  Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God 
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maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal  de Naam van Mijn God op 
hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God,  het nieuwe Jeruzalem, dat 
neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.

Wat Johannes gezien heeft op Patmos, gaat echt gebeuren. De Heere Jezus heeft 
hem dat laten zien. Dat mag niet vergeestelijkt worden. Want dan doen we af van 
de Woorden van de Schrift. Dat geldt niet alleen voor dit gedeelte. Dat geldt voor al 
de voorzeggingen, profetieën van de Heere Jezus in het boek Openbaring. 

De gelovigen hebben een heerlijk vooruitzicht. Ze mogen dan eeuwig bij hun 
Heere en Heiland zijn. Hem eeuwig danken, loven en prijzen en Hem eeuwig die-
nen. Wat een glorie voor de kinderen van God.

Openbaring 22:19  En als iemand afdoet van de woorden van het boek van 
deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige 
stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn.
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