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De profeet Elisa

Inleiding
In deze bijbelstudie gaan we proberen te zien wat de Heere over de profeet Elisa in Zijn 
Woord zegt. Elisa is een bijzondere profeet, waar heel wat over te ontdekken valt. We 
vinden Elisa in het boek van de Koningen. 
De profeten, zo ook Elisa, waren nodig om het volk Israël, wat zich steeds van de Heere 
afkeerde, weer terug naar de Heere te leiden. Israël was een hardnekkig volkje! Het volk, en 
vaak ook hun koning wandelden niet op de wegen des Heeren. En ook de priesters, die het 
volk behoorden te leiden verzaakten vaak hun opdracht. Maar voordat we naar de profeet 
Elisa gaan, kijken we eerst naar zijn voorganger, Elia.

Elia's tocht naar Horeb 

Lees over deze geschiedenis in 1 Kon 19: Izebel, de vrouw van de goddeloze koning Achab 
was razend, toe zij hoorde van haar man hoe Elia de profeten en de dienaars van haar 
afgoden met het zwaard had gedood. In 1 Kon 18 lezen we over die geschiedenis, waarin 
door toedoen van Elia 450 profeten van Baäl werden gedood. 
Daarom zond zij een bode naar Elia om hem mee te delen dat zij met hem nog erger zou 
handelen. Dat zal echt geen aangename boodschap voor Elia zijn geweest. In ieder geval 
voor Elia reden om te vluchten, en zo zijn leven te redden. Hij vertrok naar Berseba, (= put 
van de eed, Abraham en Abimelek hebben daar onder ede een verbond gesloten, dat ging  
over het eigendom van een waterput), en ging daarna nog verder, een dagreis ver de 
woestijn in. Daar, in de woestijn ging Elia zitten en hij vond het welletjes. Hij zei: "Het is 
genoeg! Neem nu HERE, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen." Zo viel Elia 
daar in de woestijn in slaap. 

1 Kon 19:1-8: 
“Toen Achab aan Izebel verhaalde alles wat Elia gedaan had, en hoe hij al de profeten met 

het zwaard gedood had, 2 zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: Zo mogen de 
goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken 
aan de ziel van een hunner. 3 Toen hij dat had vernomen, maakte hij zich gereed en ging 
weg om zijn leven te redden; en gekomen tot Berseba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn 
knecht daar achter. 4 Zelf echter trok hij een dagreis ver de woestijn in, ging zitten 
onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven, en zeide: Het is genoeg! Neem nu 
Here, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. 5 Daarop legde hij zich neer 
en sliep in onder een bremstruik. Doch zie, daar raakte een Engel hem aan en zeide tot 
hem: Sta op, eet. 6 Toen hij rondzag, was daar, aan zijn hoofdeinde, een koek op 
gloeiende stenen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en legde zich weer neer. 
7 Doch wederom, ten tweeden male, raakte de Engel des Heren (= de Heere Jezus = 
de Zoon) hem aan, en zeide: Sta op, eet, want de reis zou voor u te ver zijn. 8 Toen 
stond hij op, at en dronk en ging door de kracht van die spijs veertig dagen en veertig 
nachten tot aan het gebergte Gods, Horeb.”

De Profeet Elisa                                                                                                                     Pag  4



De Openbaring Gods in Horeb (= Sinaï)  

Dus Elia stond op, at en dronk, en ging door de kracht van die spijs veertig dagen en 
veertig nachten tot aan het gebergte Horeb. Wanneer we op de kaart kijken naar de afstand 
tussen Berseba en de berg Sinaï, dan is dat hemelsbreed circa 400 km. Wanneer we dan 
meerekenen dat Elia dan door gebergten heen moest, en misschien om bergen heen moest, 
dan komen we misschien wel op het dubbele uit, ca 800 km. Dat is dan per dag ca 20 km. 
(20 x 40 = 800). Maar wat mooi is in dit beeld, dat Elia naar de berg Sinaï moest. Elia was 
dat dat helemaal niet van plan, maar de Engel des Heeren, de Heere Jezus spoorde hem 
daartoe aan. Want de Engel des Heeren wist dat Elia op die berg Gods de Heere zou 
ontmoeten. 

Een les voor ons, broeders en zusters:
Waar moeten wij heen wanneer we het niet meer zien zitten? Gelukkig hoeven we geen 800 
km te reizen. Maar we hebben genoeg voeding (het Woord) om te weten waar we heen 
moeten. We moeten onszelf helemaal inleveren, en gaan schuilen bij Hem, die ons liefheeft, 
die Zichzelf heeft gegeven om u en mij te redden.
 
Kol 1:9-12: Paulus dankt daar voor het geloof van de Kolossenzen:
“Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden 

en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle 
wijsheid en geestelijk inzicht, 10 Om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te 
behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van 
God. 11 Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot 
alle volharding en geduld, 12 En dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft 
voor het erfdeel der heiligen in het licht.” 

Zoals gezegd, alvorens wij de profeet Elisa nader bekijken, gaan we eerst de profeet Elia 
onder de loep nemen, want uiteindelijk is de bediening van Elisa een voortzetting van de 
bediening van Elia. Daarvoor kijken we met name ook naar Elia met het oog op de 
toekomst. In het laatste boek van het Oude Testament lezen wij Maleachi 4:4-6: 

 "Gedenkt de wet van Mozes, mijn knecht, die Ik hem op Horeb geboden heb voor 
gans Israël, inzettingen en verordeningen. Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de 
grote en geduchte dag des HEREN komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot 
de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land 
treffe met de ban."

De Heere spreekt hier door Maleachi (Maleachi betekent: Mijn bode) over de komende 
dingen. Hier staat eigenlijk dat Elia zal komen voordat de grote dag des Heeren komt, om de 
harten van de dan levende Joden om te buigen tot ontvankelijke kinderharten, waar je alles 
in kan gieten, en wat dan ook direct door een gedeelte van Israël in geloof aanvaard zal 
worden. We mogen weten uit Openbaring dat dit zeker plaats zal vinden bij een deel van de 
dan levende Joden. Dat gelovige deel van Israël zal het getuigenis van "Elia"aanvaarden, en 
velen van dat gelovig overblijfsel zullen in de grote verdrukking om hun geloof worden 
vermoord. Maar zij zullen door hun sandvastig geloof duizend jaar met Christus als 
koningen heersen (Openbaring 20:4).
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Nog even over bovenstaande komst van "Elia" in Openbaring. We lezen in
Openbaring 11:3-6: 

 "En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, 
twaalfhonderd zestig dagen lang (dat is 3 ½ jaar). Dit zijn de twee olijfbomen en de 
twee kandelaren, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan. En indien 
iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun 
vijanden; en indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zó de dood vinden. 
Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de 
dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te 
veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen.” 

Nergens staat hier de naam Elia. Maar wanneer we bovenstaande tekst lezen, en we zien de 
beschrijving van deze twee getuigen van de Heere, dan zien we de werken van Elia en van 
Mozes. Ik zeg niet met zekerheid, dat het zo is, maar ook gezien de profetie van Maleachi, 
bestemd voor de Joden, moet één van deze getuigen zeker Elia zijn, en waarschijnlijk de 
tweede Mozes.
Maar niet alleen in Openbaring, ook al eerder komen we de naam Elia tegen:
Ook in Lukas 1:13-17: 

 "Maar de engel zeide tot hem: Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is 
verhoord en uw vrouw Elisabet (die onvruchtbaar was = vers 7) zal u een zoon baren 
en gij zult hem de naam Johannes geven. En blijdschap en vreugde zal uw deel zijn 
en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de 
Here en wijn en sterke drank zal hij niet drinken en met de heilige Geest zal hij 
vervuld worden, reeds van de schoot zijner moeder aan, 16 en velen der kinderen 
Israëls zal hij bekeren tot de Here, hun God. En hij zal voor Zijn aangezicht uitgaan 
in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen 
en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de Here 
een weltoegerust volk te bereiden."

Zien we hier eigenlijk al niet een voorvervulling van wat later in Openbaring zal gebeuren? 
Aan Zacharias wordt een zoon beloofd, die zal uitgaan in de geest en de kracht van Elia. 
Waartoe? Om voor de Heere een weltoegerust volk te bereiden. 
Dát was de bedoeling van de eerste komst van de Heere Jezus Christus naar deze aarde. En 
Johannes heeft krachtig opgetreden. Hij noemde zelfs de Farizeeën adderengebroed. Hij 
spaarde hun niet. 
We weten waar de eerste komst van de Heiland op uit is gelopen. Hij werd door de Zijnen 
aan het kruis genageld. Maar omdat Gods beloften onberouwelijk zijn, zullen ze zeker 
volbracht worden. Zo mogen de komst van Johannes de Doper zien als een beeld de komst 
van "Elia" in de toekomst.

Ook in het Evangelie van Johannes lezen we over Elia, waaruit blijkt dat de 
Schriftgeleerden de laatste profetie van Maleachi wel degelijk kenden, maar daar in de hun 
gegeven macht-situatie toen niet echt rekening mee wilden houden:
Joh 1:19-28: 

 "19 En dit was het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem priesters en 
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Levieten tot hem zonden om hem te vragen: Wie zijt gij? 20 En hij beleed en 
ontkende het niet; en hij beleed: Ik ben de Christus niet. 21 En zij vroegen hem: Wat 
dan? Zijt gij Elia? En hij zeide: Ik ben het niet. Zijt gij de profeet? En hij 
antwoordde: Neen. 22 Zij zeiden dan tot hem: Wie zijt gij? Wij moeten toch 
antwoord geven aan hen, die ons gezonden hebben; wat zegt gij van uzelf? 23 Hij 
zeide: Ik ben de stem van een die roept in de woestijn: Maakt recht de weg des 
Heren, gelijk de profeet Jesaja gesproken heeft. (zie Jesaja 40:3). 24 En er waren 
sommigen afgezonden uit de Farizeeën. 25 En zij vroegen hem en zeiden tot hem: 
Waarom doopt gij dan, indien gij de Christus niet zijt, noch Elia, noch de profeet? 26 
Johannes antwoordde hun en zeide: Ik doop met water; midden onder u staat Hij, van 
wie gij niet weet, 27 Hij, die na mij komt, wiens schoenriem ik niet waardig ben los 
te maken. 28 Dit geschiedde te Betanië over de Jordaan, waar Johannes doopte.” (Joh 
1:19-28)

Wat staat er nu in Jesaja 40:3 waarnaar Johannes verwijst?
 “Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis 

een baan voor onze God. 4 Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, 
en het oneffene worde tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. 5 En de 
heerlijkheid des Heren zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, 
want de mond des Heren heeft het gesproken.” 

Dus Johannes zegt eigenlijk van zichzelf in Joh 1:23 dat hij de wegbereider des Heeren is. 
Maar zijn toehoorders begrepen het niet.  
Wat denkt u, wie zouden die Joden uit Joh 1:19 geweest zijn, die die priesters en Levieten 
naar Johannes stuurden om aan de weet te komen, wie hij was? 
Dat kunnen alleen maar de Farizeeën en Schriftgeleerden zijn geweest, want door wie 
zouden de priesters en Levieten zich anders laten sturen? 
En die voormannen van de Joden wisten ook best wel wat er in Maleachi stond over Elia. 
Bovendien zagen die Farizeeën en Schriftgeleerden dat die persoon bij de Jordaan optrad in 
de geest en de kracht van Elia. 
Wanneer zij dan in Johannes de Doper Elia zouden (h)erkennen, dan zouden zij ook de 
aanstaande dag des Heeren moeten (h)erkennen, en dan zouden zij ook Jezus als hun 
Messias moeten (h)erkennen. Want zij wisten best wel wat er in Maleachi stond: “Zie, Ik 
zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt.” Dus bij die 
komst van Elia hoorde onlosmakelijk de komst van de dag des Heeren! Dat wisten die 
Farizeeën en Schriftgeleerden!

Maar zij hebben niet geloofd! Zij hebben willens en wetens het volk hebben misleid, omdat 
zij hun eigen waarheden en hun eigen eer en macht belangrijker vonden, dan te buigen 
voor de Waarheid. De Farizeeën en de Schriftgeleerden zagen de aanwezigheid van Elia in 
de geest en de kracht door Johannes de Doper uitgebeeld. Maar zij hebben bewust deze 
dingen afgewezen. Johannes, en daarmee "Elia", werd verworpen. 
En daarmee loochenden zij ook zeer bewust de aangekondigde komst van de Messias voor 
Israël. Zij waren niet voor niets “adderengebroed”, en daarmee spreekbuizen van satan! Zij 
behoorden tot het zaad der slang. En dat zaad van de slang wil niets weten van hun 
Tegenstander.
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De Heere Jezus werd verworpen, en daardoor kon het aangekondigde Koninkrijk niet 
aanbreken. Maar in de toekomst zal er weer iemand optreden in de kracht en de geest van 
Elia, (Elia zelf). Dan zal deze "Elia" wel worden (h)erkend door een gelovig overblijfsel 
van het volk Israël, en dan ook de dag des Heeren, en daarmee het Koninkrijk, zeker 
aanbreken. Maar ook dan zal een groot deel van Israël Elia niet aanvaarden, en zij zullen 
hem doden. (Openbaring 11).

Dan gaan we terug naar Elia in 1 Kon 19. We hebben daar gelezen dat Elia opstond, at en 
dronk, en ging door de kracht van die spijs veertig dagen en veertig nachten tot aan het 
gebergte Horeb (= de berg Sinaï).
Maar wat mooi is in dit beeld, dat Elia naar de berg Sinaï moest.  

Een les voor ons, broeders en zusters:

Waar moeten wij heen wanneer we het niet meer zien zitten? Gelukkig hoeven we geen 800 
km te reizen. Maar we hebben genoeg voeding (het Woord) om te weten waar we heen 
moeten. We moeten onszelf helemaal inleveren, en gaan schuilen bij Hem, die ons liefheeft, 
die Zichzelf heeft gegeven om u en mij te redden. Laat die gezindheid in u zijn, zodat de 
Heere Zijn werk in u kan doen.
En wanneer we onszelf bij Hem inleveren, dat wil Hij Zijn werk in ons doen!

De Stem van de Heere  

We lezen verder in 1 Kon 19:9-18:
 “Hij (Elia) kwam daar (bij die berg Sinaï in Arabië, in het vroegere Midian) bij een 

spelonk, waar hij overnachtte. En zie, het woord (dabar) des Heren kwam tot hem 
en Hij zeide tot hem: Wat doet gij hier, Elia? (eerste keer). 10 Daarop zeide hij: Ik 
heb zeer geijverd voor de Here, de God der heerscharen, want de Israëlieten hebben 
uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard 
gedood, zodat ik alleen ben overgebleven, en zij trachten mij het leven te benemen. 
11 Daarop zeide Hij (de Heere): Treed naar buiten en ga op de berg staan voor het 
aangezicht des Heren. En zie, toen de Here juist zou voorbijgaan, was er een 
geweldige en sterke wind, die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde, die voor de 
Here uitging. In de wind was de Here niet. En na de wind een aardbeving. In de 
aardbeving was de Here niet. 12 En na de aardbeving een vuur. In het vuur was de 
Here niet. En na het vuur het suizen van een zachte koelte. 13 Zodra Elia dit 
hoorde, omwond hij zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten en bleef in de 
ingang van de spelonk staan. En zie, er kwam tot hem een stem, die sprak: Wat doet 
gij hier, Elia? 14 Daarop zeide hij (voor de tweede keer): Ik heb zeer geijverd voor 
de Here, de God der heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, 
uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen 
ben overgebleven, en zij trachten mij het leven te benemen. 15 Daarop zeide de 
Here tot hem: Keer op uw schreden terug, naar de woestijn van Damascus, en als 
gij daar gekomen zijt, dan zult gij Hazaël zalven tot koning over Aram. 16 Voorts zult 
gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël; en Elisa, de zoon van 
Safat, uit Abel-Mechola, zult gij zalven tot profeet in uw plaats. 17 Wie dan aan 
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het zwaard van Hazaël ontkomt, hem zal Jehu doden; en wie aan het zwaard van Jehu 
ontkomt, hem zal Elisa doden. 18 Doch Ik zal in Israël zevenduizend overlaten, alle 
knieën die zich niet gebogen hebben voor de Baäl, en elke mond die hem niet gekust 
heeft.”

We zien hier geweldige dingen gebeuren in het leven van Elia. Eerst vluchtte hij voor de 
boosaardige vrouw Izebel de woestijn in. Hij verlangde te sterven. Het was voor hem 
genoeg geweest. Maar de Heere had nog werk voor hem te doen. 
In de woestijn zorgde de Heere voor eten en drinken, zodat Elia weer versterkt verder kon. 
Ja, de Heere versterkte Elia zo zeer door het voedsel, dat hij veertig dagen door kon gaan, 
want hij moest veertig dagen reizen naar het gebergte Horeb. 

Daar in het gebergte Horeb vroeg de Heere tot twee keer toe aan Elia: "Wat doet gij hier, 
Elia?" En Elia zegt (vrij vertaald) "Ik heb altijd hard gewerkt voor de Heere, maar Israël 
wilde niet luisteren, en zij gingen de afgoden achterna, ik ben alleen overgebleven, en nou 
willen ze mij ook nog doodmaken." Toen zei de Heere: "Treed naar buiten en ga op de berg 
staan voor het aangezicht des HEREN." 

Elia moest uit de spelonk komen en gaan staan voor het aangezicht van de Heere. 
Toen Elia daar stond kwam er eerst een geweldige sterke wind, daarna een aardbeving, en 
daarna een vuur, in alle drie was de Heere niet, maar na het vuur kwam het suizen van een 
zachte koelte. Zodra Elia dit hoorde, deed hij zijn mantel voor zijn gezicht, ging naar buiten 
en bleef in de ingang van de spelonk staan.
 
Het is heel bijzonder, dat Elia niet reageerde op de sterke wind, en ook niet op de 
aardbeving en ook niet op het vuur, maar toen Elia het "suisen van die zachte koelte" 
hoorde, reageerde Elia onmiddellijk. Hoe kwam dat? 
In 1 Kon 19:12 staat: "En na het vuur het suizen van een zachte koelte." Hier heeft de King 
James vertaald: "And after the fire a still small voice".
Vertaald: “En na het vuur een stille zachte stem.”
In de grondtekst staat hier: דממה = dmme, dit komt in twee teksten voor, in 1 Kon 19:12 en 
in Job 4:16, en is resp. vertaald met “fluisterende” en met “zachte koelte”. En קול = gul = 
het geluid. Achterelkaar staat er: דקה דממה קול = gul – dmme – dge = het geluid – van 
zachte – koelte (ook: voice = stem).

Elia herkende dit geluid, deze zachte stem, want we lazen in 1 Kon 19:
 “13 Zodra Elia dit hoorde, omwond hij zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten 

en bleef in de ingang van de spelonk staan. En zie, er kwam tot hem een stem, die 
sprak: Wat doet gij hier, Elia?”

Elia was een man Gods. Hij wist hoe de Heere zich bekend maakte, en hoe de Heere 
gewoon was te verschijnen, getuige zijn reactie op "a still small voice". (Hebr  = gul). 
Ogenblikkelijk bedekte hij zijn gezicht, en ging in afwachtende houding buiten de spelonk 
staan wachten op wat komen ging.
Toen ik deze dingen zo las over Elia, over het herkennen van het “geluid van de Heere”, 
moest ik denken aan die geschiedenis van Samuël in 1 Sam 3:1-10:
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 “De jonge Samuël was in de dienst des Heren onder toezicht van Eli. Nu was in die 
dagen het woord des Heren schaars; gezichten waren niet talrijk. 2 In die tijd had Eli 
zich eens op zijn gewone plaats te ruste begeven – zijn ogen begonnen zwak te 
worden, hij kon niet meer zien. 3 Nog was de lamp Gods niet uitgegaan. Samuël had 
zich te ruste begeven in de tempel des Heren waar de ark Gods was. 4 Toen riep de 
Here Samuël, en hij zeide: Hier ben ik. 5 Toen snelde hij naar Eli en zeide: Hier ben 
ik, gij hebt mij immers geroepen. Doch deze zeide: Ik heb niet geroepen, leg u weer 
neer. Toen ging hij heen en legde zich weer neer. 6 En de Here riep Samuël opnieuw. 
Toen stond Samuël op, ging naar Eli en zeide: Hier ben ik, gij hebt mij immers 
geroepen. Doch deze zeide: Ik heb niet geroepen, mijn zoon; leg u weer neer. 7 
Samuël nu kende de Here nog niet; nog nooit was hem een woord des Heren 
geopenbaard. 8 En de Here riep Samuël nog eens, voor de derde maal. Toen stond 
hij op, ging naar Eli en zeide: Hier ben ik, gij hebt mij immers geroepen. Toen 
begreep Eli, dat de Here de jongen riep. 9 Daarom zeide Eli tot Samuël: Ga heen, leg 
u weer neer, en als Hij u roept, zeg dan: spreek Here, want uw knecht hoort. En 
Samuël ging heen en legde zich weer op zijn plaats neer. 10 Toen kwam de Here, 
bleef daar staan en riep als de vorige keren: Samuël, Samuël! En Samuël zeide: 
Spreek, want uw knecht hoort.”

Een prachtige geschiedenis. We zien hier een hele jonge dienstknecht, een hele jonge profeet 
des Heeren, Samuël aan het begin van zijn dienst, nog nooit was hem een woord des Heeren 
geopenbaard. Samuël kende de stem des Heeren niet. Ook zien we Elia een profeet aan het 
einde van zijn dienst. 
Elia herkende de stem des Heeren. Samuël moest de stem nog leren herkennen.
 
Herkennen wij de stem van de Heere in ons leven? Ik ben ervan overtuigd dat dat kan 
broeders en zusters. Hoe? Door omgang te hebben met de Heere. Door te luisteren naar Zijn 
Woord. Door de omgang met Zijn Woord een relatie te krijgen met Christus. In een relatie 
leer je Iemand kennen, je leert ontdekken hoe Ander in elkaar zit. Je leert hoe die Andere tot 
je hart spreekt. In deze relatie is “luisteren en horen” geen vrijblijvende zaak. Wanneer we 
het Woord tot ons nemen, dan hoort daar onmiskenbaar ook een gelovige navolgen op te 
volgen. Gelovig navolgen betekent: In het volste vertrouwen in de juiste gezindheid de 
Heere volgen. En dan ook doen wat Hij zegt. Dan ontstaat er gemeenschap in Hem. Dan is 
er rust! Dan gaan we ook steeds meer de stem van de Heere in ons leven herkennen.

Er zijn legio voorbeelden in de Bijbel die laten zien hoe het niet moet, ik wil één voorbeeld 
noemen. Want ook daar kunnen we van leren. Daarvoor gaan we naar 1 Sam 15, daar lezen 
de reden waarom het koningschap van koning Saul werd afgenomen:

 “ 1 Samuël zeide tot Saul: Mij heeft de Here gezonden om u tot koning te zalven over 
zijn volk, over Israël; nu dan, luister naar de woorden des Heren. 2 Zo zegt de Here 
der heerscharen: Ik doe bezoeking over wat Amalek Israël heeft aangedaan, hoe hij 
zich hem in de weg heeft gesteld, toen het uit Egypte trok. 3 Ga nu heen, versla 
Amalek, slaat al wat hij bezit met de ban en spaar hem niet. Dood man en vrouw, 
kind en zuigeling, rund en schaap, kameel en ezel. (En wat deed koning Saul?) 4 Saul 
riep het volk op en monsterde het te Telaïm, tweehonderdduizend man voetvolk; 
daarbij tienduizend Judeeërs. 5 Toen Saul de stad van Amalek bereikt had, legde hij 
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in het dal een hinderlaag. 6 Saul nu zeide tot de Kenieten: Gaat heen, verwijdert u, 
trekt weg uit het midden der Amalekieten, opdat ik u niet met hen verdelg; gij hebt 
immers trouw bewezen aan alle Israëlieten, toen zij uit Egypte trokken. Daarop 
verwijderden zich de Kenieten uit het midden van Amalek. 7 En Saul versloeg 
Amalek van Chawila af tot in de nabijheid van Sur, dat ten oosten van Egypte ligt. 8 
Agag, de koning van Amalek, greep hij levend, maar het gehele volk sloeg hij met de 
ban door de scherpte des zwaards. 9 Saul echter en het volk spaarden Agag en het 
beste van het kleinvee en van de runderen, ook het naastbeste, verder de lammeren, 
kortom al wat waardevol was; dat wilden zij niet met de ban slaan. Maar al het vee 
dat waardeloos was en ondeugdelijk, sloegen zij met de ban. 10 Toen kwam het 
woord des Heren tot Samuël: 11 Het berouwt Mij, dat Ik Saul tot koning heb 
aangesteld, want hij heeft zich van Mij afgekeerd en mijn bevelen niet uitgevoerd. 
Hierop ontroerde Samuël hevig en hij riep tot de Here de gehele nacht. 12 Vroeg in 
de morgen ging Samuël Saul tegemoet, en Samuël werd meegedeeld: Saul is te 
Karmel gekomen en zie, hij heeft zich daar een gedenkteken opgericht; daarna heeft 
hij zich omgewend en is weggegaan; hij is afgedaald naar Gilgal. 13 Toen Samuël bij 
Saul kwam, zeide deze tot hem: Wees gezegend door de Here; ik heb het bevel des 
Heren uitgevoerd. (= een leugen) 14 Maar Samuël zeide: Wat betekent dan dat 
geblaat van kleinvee, dat in mijn oren klinkt, en het geloei van runderen, dat ik hoor? 
15 Saul zeide: Die heeft men van de Amalekieten meegebracht, want het volk heeft 
het beste van het kleinvee en van de runderen gespaard om de Here, uw God, offers 
te brengen; maar de rest hebben wij met de ban geslagen. 16 Toen zeide Samuël tot 
Saul: Houd stil, dan zal ik u mededelen wat de Here in deze nacht tot mij gesproken 
heeft. Hij zeide tot hem: Spreek. 17 Daarop zeide Samuël: Zijt gij niet, hoewel gij 
klein waart in eigen oog, geworden tot een hoofd der stammen van Israël? En heeft 
de Here u niet gezalfd tot koning over Israël? 18 De Here had u uitgezonden met de 
opdracht: Ga heen, sla die boosdoeners, de Amalekieten, met de ban, strijd tegen hen, 
totdat gij hen hebt uitgeroeid. 19 Waarom hebt gij dan niet naar de Here geluisterd, 
maar hebt gij u op de buit geworpen en hebt gedaan wat kwaad is in de ogen des 
Heren? 20 Toen zeide Saul tot Samuël: Ik heb wel naar de Here geluisterd en ben de 
weg gegaan, waarop de Here mij zond en ik heb Agag, de koning van Amalek, 
meegebracht, maar Amalek zelf heb ik met de ban geslagen. 21 Doch het volk nam 
van de buit kleinvee en runderen, het beste van het gebannene, om de Here, uw God, 
offers te brengen in Gilgal. 22 Maar Samuël zeide: Heeft de Here evenzeer 
welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar des Heren stem? Zie, 
gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der 
rammen. 23 Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeggelijkheid is 
afgoderij en dienen van terafim. (hier wordt ongehoorzaamheid op één lijn geplaatst  
met afgoderij! = de Heere een gruwel). Omdat gij het woord des Heren verworpen 
hebt, heeft Hij u verworpen, zodat gij geen koning meer zult zijn. 24 Saul zeide tot 
Samuël: Ik heb gezondigd, want ik heb het bevel des Heren, uw opdracht, 
overtreden; maar ik vreesde het volk en ik heb naar hen geluisterd. 25 Nu dan, 
vergeef toch mijn zonde; keer met mij terug, dan zal ik mij voor de Here neerbuigen. 
26 Maar Samuël zeide tot Saul: Ik zal met u niet terugkeren, want gij hebt het woord 
des Heren verworpen; daarom heeft de Here u verworpen, dat gij geen koning meer 
over Israël zult zijn.”
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Zulke “eigen bedachte” offers wil God niet! Die zijn niet aangenaam in de ogen van de 
Heere! Denk maar aan het offer van Kaïn. Toen ik dit las moest ik denken aan de tekst uit 
Rom 12:1. Boven dat hoofdstuk staat “Het ware offer”. Rom 12:1: 

 “Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw 
lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke 
eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de 
vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het 
goede, welgevallige en volkomene.”

Dat “hervormd” is de vertaling van het Griekse woord “metamorphoo”. 
Dit betekent dat we compleet (van binnen) veranderen in ons denken, en dat we vanuit die 
vernieuwing van ons wezen, ons leven uitleveren aan God. 
Dat we leren te luisteren naar Zijn Woord, en ons ondergeschikt maken aan zijn Woord, en 
zo stellen we onze lichamen Gode tot een welgevallig offer.
En alleen zó kan de Heere ons onberispelijk voor Zich stellen.  
En hierbij moet ik dan ook weer denken aan het “plengoffer” wat we in één van de vorige 
Bijbelstudies hebben behandeld, dat onberispelijke plengoffer. 
Zo zien we dat we door alles in de Bijbel heel veel kunnen leren voor ons persoonlijk 
geloofsleven.  

Ef 5:1 zegt: 
 “Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, 2 en wandelt in de liefde, zoals 

ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en 
slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.”

En laten wij als navolgers Gods die welriekende reuk om ons heen verspreiden. Is dat 
moeilijk? Ja, dat is moeilijk wanneer wij op onszelf zien. Denk maar aan koning Saul.
2 Kor 2:14-16: 

 “Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de reuk 
van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt, 15 want wij zijn voor God een geur 
van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die verloren gaan; 16 voor 
dezen een doodslucht ten dode, voor genen een levensgeur ten leven. En wie is tot 
zulk een taak bekwaam?”. 

De Roeping van Elisa 

We gaan nu naar dat Bijbelgedeelte, wat handelt over de wisseling van dienst tussen de 
profeet Elia en Elisa. Daarin zullen we zien, dat de profeten Elia en Elisa eigenlijk één 
geheel vormden. Nadat Elia in de woestijn gevlucht was, moest hij van De Heere op zijn 
schreden terug keren, want de Heere had nog taken voor Elia, die hij moest verrichten. Eén 
daarvan was dat hij “Elisa, de zoon van Safat (= rechter) , uit Abel-Mechola (= dansweide, 
weide voor de dans), zult gij zalven tot profeet in uw plaats.” (1 Kon 19:16).
Toen Elia in gehoorzaamheid weer op weg was gegaan vanaf de berg Sinaï, trof hij Elisa 
aan. 1 Kon 19:19-21: 
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 “Nadat hij vandaar gegaan was, trof hij Elisa aan, de zoon van Safat, bezig te ploegen 
met twaalf span vóór zich, terwijl hij zelf bij het twaalfde was. Toen Elia hem 
voorbijging, wierp hij hem zijn mantel toe. 20 Daarop verliet hij (Elisa) de runderen, 
snelde Elia achterna en zeide: Laat mij toch mijn vader en mijn moeder kussen, dan 
wil ik u volgen. En hij zeide tot hem: Ga heen, keer terug, want wat heb ik u gedaan? 
21 Toen keerde hij van achter hem terug, nam het span runderen, slachtte het en 
kookte ze op het ploeghout van de runderen; het vlees gaf hij aan het volk, en zij 
aten. Daarna maakte hij zich gereed, volgde Elia en diende hem.”

De Mantel

Een heel bijzondere geschiedenis. Elia treft Elisa in het veld, die bezig is te ploegen. We 
lezen hier niets over een “roepen tot profeet” van Elia. We lezen ook niets over een zalving 
tot profeet, maar Elia gooit zijn mantel naar Elisa.   

Elia wierp Elisa zijn mantel toe. Dat moet toch iets betekenen. Het Hebreeuwse woord voor 
mantel is: מעיל = moil, uitgesproken: meh-eel. Dit woord is in andere teksten ook vertaald 
met “opperkleed”
Wanneer we andere teksten opzoeken waar de "mantel" tegenkomen, dan ontdekken we 
meer wat de "mantel" betekent:

 1 Sam 18:4: “Jonatan (de zoon van koning Saul) trok de mantel uit, die hij droeg, en 
gaf die aan David, ook zijn wapenrok, zelfs zijn zwaard, zijn boog en zijn gordel.”

 1 Sam 28:14: Dat gaat over die vrouw in Endor, waar koning Saul naartoe ging om 
doden op te roepen, en daar lezen we in vers 14: "Daarop vroeg hij haar: Hoe is zijn 
gestalte? Zij antwoordde: Een oud man komt op, gehuld in een mantel. Toen begreep 
Saul, dat het Samuël was, en hij knielde met het aangezicht ter aarde en boog zich 
neer."

 2 Kon 2:8 "Daarop nam Elia zijn mantel, wond hem samen en sloeg op het water; en 
dit verdeelde zich herwaarts en derwaarts, zodat zij beiden door het droge 
overstaken."  

 2 Kon 2:13 "Daarop raapte hij de mantel van Elia op, die van hem afgevallen was, 
keerde terug en ging aan de oever van de Jordaan staan."  

 2 Kon 2:14 "En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, sloeg op 
het water, en riep: Waar is de HERE, de God van Elia, ja Hij? Hij sloeg op het water 
en dit verdeelde zich herwaarts en derwaarts, zodat Elisa kon oversteken."

 Ester 8:15 “En Mordekai ging van de koning heen in een blauwpurperen en linnen 
koninklijk kleed en met een grote, gouden diadeem en een mantel van fijn linnen en 
purper. En de stad Susan juichte en was verheugd.”  

 Jes 3:6-7 "Wanneer iemand een ander van zijn familie aangrijpt (met de woorden): 
Gij hebt een mantel, wees onze aanvoerder en laat deze puinhoop onder uw hoede 
zijn. Dan zal deze te dien dage uitroepen: Ik kan geen heelmeester zijn, en in mijn 
huis is brood noch mantel, gij moet mij niet tot aanvoerder over het volk aanstellen." 

 Jes 61:10 "Ik verblijd mij zeer in de HERE, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij 
heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft 
Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad 
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ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit."   
 Zach 13:4 "Te dien dage zullen de profeten beschaamd staan, ieder om wat hij 

schouwt, wanneer hij als profeet optreedt, en zij zullen geen haren mantel 
aantrekken om leugens te vertellen."

 Mat 27:28 “En zij trokken Hem zijn klederen uit en deden Hem een scharlaken 
mantel om; 29 ook vlochten zij van doornen een kroon en zetten die op zijn hoofd en 
gaven Hem een riet in zijn rechterhand.”  

 Mat 27:31 "En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij Hem de mantel [= chlamus 
(khlam-ooce')] uit en deden Hem zijn klederen aan en zij leidden Hem weg om Hem 
te kruisigen." 

We hebben eerder dat gedeelte over koning Saul gelezen in 1 Sam 15. Wanneer we dat 
gedeelte verder lezen lezen we ook nog iets over de mantel: 1 Sam 15:26-28:

 “26 Maar Samuël zeide tot Saul: Ik zal met u niet terugkeren, want gij hebt het woord 
des Heren verworpen; daarom heeft de Here u verworpen, dat gij geen koning meer 
over Israël zult zijn. 27 Toen Samuël zich omkeerde en wilde weggaan, greep Saul de 
slip van zijn mantel, doch deze scheurde af. 28 Daarop zeide Samuël tot hem: De 
Here heeft heden het koningschap over Israël van u afgescheurd en heeft het gegeven 
aan uw naaste, die beter is dan gij.”

Dat afscheuren van een stuk van de mantel gaf aan dat het koningschap van Saul was 
afgenomen. De “mantel” was van Saul afgenomen. Wanneer we deze teksten in de context 
doorlezen, dan ontdekken we dat de mantel te maken heeft met waardigheid, en met gezag. 

 Koning Saul boog zich ter aarde neer voor de oude man (Samuël), die de mantel 
droeg. 

 Elia en Elisa gebruikten de mantel (hun gezag) om op het water te slaan, waarna ze 
door de Jordaan konden gaan.

 De mantel spreekt ook over waardigheid toen de Romeinse soldaten de Heere Jezus 
bespotten, en Hem de mantel uittrokken. Toen ontnamen ze de Heere Jezus Zijn 
laatste waardigheid.

Wanneer iemand “een mantel” droeg, dan kon hij een aanvoerder en een leider zijn. De 
mantel spreekt over gerechtigheid en over de waarheid. En de mantel spreekt van gezag. Die 
“mantel” is toch wel iets bijzonders. Wanneer we alle teksten zouden opzoeken, die met de 
“mantel” hebben te maken, dan zullen we ontdekken, dat de mantel te maken heeft met iets 
groots wat door God gegeven is. Met dingen die te maken hebben met de volvoering van 
Gods plannen.   

Jes 61:10: 
 “Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij 

bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij 
omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en 
gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit.” 

2 Korintiërs 5:3”
 “als wij maar bekleed, en niet naakt, zullen bevonden worden.” 
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Galaten 3:26-28
 “Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. 27 Want gij 

allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. 28 Hierbij is geen 
sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen 
zijt immers één in Christus Jezus.” 

 
Efeziërs 6:14

 “Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser 
der gerechtigheid.” 

Toen Elia in het voorbijgaan aan Elisa de mantel toewierp (1 Kon 19:19), ontving Elisa 
daarmee ook alles wat met de mantel verbonden was, waardigheid, gezag, gerechtigheid en 
waarheid. En Elisa wist heel goed wat het betekende, dat hem de mantel toegeworpen werd. 
Onmiddellijk stopte Elisa met het werk waar hij mee bezig was, en snelde Elia achterna en 
zeide: 

 "Laat mij toch afscheid nemen van mijn vader en mijn moeder, dan wil ik u volgen.” 

Elisa bereidde nog een soort afscheidsmaal, hij slachtte daarvoor de runderen, waarmee hij 
aan het ploegen was. Het vuur, wat nodig was voor de bereiden van de runderen, maakte 
Elisa van het hout van de ploeg. Zo verbrandde Elisa letterlijk alles waar hij mee bezig was, 
hij verbrandde letterlijk alle schepen achter zich, en daarna volgde Elisa Elia en diende hem. 
En daarmee diende Elisa de Heere. Hebben wij ons oude leven achter ons gelaten, en dienen 
wij nu de Heere? En jagen wij nu naar de prijs der roeping Gods?

We zien in deze geschiedenis dat de mantel, en daarmee de bediening van Elia overging van 
Elia op Elisa. Beiden hebben zij één en dezelfde profeten mantel, en daarmee één en 
dezelfde bediening.

 Elia  = Elijahoe   =  Mijn God is JHWH
 Elisa = Eliesha    =  God is Redding

Elia + Elisa bijelkaar opgeteld is: JHWH is Redding.
Dus de beide namen van deze profeten wijzen samen naar de Heere Jezus Christus en naar 
Zijn werk. Christus staat centraal, ook in de bediening van deze beide profeten.

We gaan naar 2 Kon 2:1-18:    
 "Het geschiedde, toen de HERE Elia in een storm ten hemel zou opnemen, dat Elia 

met Elisa uit Gilgal ging. 2 En Elia zeide tot Elisa: Blijf toch hier, want de HERE 
heeft mij naar Betel gezonden. Maar Elisa zeide: Zo waar de HERE leeft en gijzelf 
leeft, ik zal u niet verlaten. Daarop begaven zij zich naar Betel. 3 Toen kwamen de 
profeten van Betel naar Elisa en vroegen hem: Weet gij, dat de HERE heden uw heer 
boven uw hoofd zal wegnemen? En hij antwoordde: Ook ik weet het, zwijgt stil. 4 
En Elia zeide tot hem: Elisa, blijf toch hier, want de HERE heeft mij naar Jericho 
gezonden. Maar hij zeide: Zo waar de HERE leeft en gijzelf leeft, ik zal u niet 
verlaten. Zo kwamen zij te Jericho. 5 Toen naderden de profeten van Jericho tot Elisa 
en vroegen hem: Weet gij, dat de HERE heden uw heer boven uw hoofd zal 
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wegnemen? En hij antwoordde: Ook ik weet het, zwijgt stil. 6 En Elia zeide tot hem: 
Blijf toch hier, want de HERE heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zeide: 
Zo waar de HERE leeft en gijzelf leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij beiden 
verder. (= derde keer). 7 Vijftig man van de profeten waren ook gegaan, maar bleven 
op verre afstand staan, toen zij beiden aan de Jordaan stilstonden. 8 Daarop nam Elia 
zijn mantel, wond hem samen en sloeg op het water; en dit verdeelde zich herwaarts 
en derwaarts, zodat zij beiden door het droge overstaken. 9 En zodra zij overgestoken 
waren, zeide Elia tot Elisa: Doe een wens. Wat zal ik voor u doen, eer ik van u word 
weggenomen? (Elia én Elisa wisten beiden dat hij zou worden weggenomen) En 
Elisa zeide: Zo moge dan een dubbel deel van uw geest op mij zijn. 10 En Elia zeide: 
Gij hebt een moeilijke zaak gewenst. Indien gij mij zult zien, terwijl ik van u word 
weggenomen, dan zal het u aldus geschieden. Maar indien niet, dan zal het niet 
geschieden. 11 En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een 
vurige wagen en vurige paarden! en die maakten scheiding tussen hen beiden. Alzo 
voer Elia in een storm ten hemel. 12 En Elisa zag het en riep uit: Mijn vader, mijn 
vader! Wagens en ruiters van Israël! En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn 
klederen en scheurde ze in twee stukken. 13 Daarop raapte hij de mantel van Elia op, 
die van hem afgevallen was, keerde terug en ging aan de oever van de Jordaan staan. 
14 En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, sloeg op het water, en 
riep: Waar is de HERE, de God van Elia, ja Hij? Hij sloeg op het water en dit 
verdeelde zich herwaarts en derwaarts, zodat Elisa kon oversteken. 15 De profeten 
van Jericho, die op enige afstand stonden, zagen hem en zeiden: De geest van Elia 
rust op Elisa. En zij kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem ter aarde. 16 En 
zij zeiden tot hem: Zie toch, er zijn onder uw knechten vijftig kloeke mannen; laat 
hen toch uw heer gaan zoeken, of niet misschien de Geest des HEREN hem heeft 
opgenomen en op een van de bergen of in een van de dalen heeft neergeworpen. 
Maar hij zeide: Zendt ze niet. 17 Doch, toen zij bij hem aandrongen tot schamens toe, 
zeide hij: Zendt ze dan maar. Zij zonden dan vijftig man, en dezen zochten drie dagen 
lang, maar vonden hem niet. 18 Toen zij tot hem terugkeerden, terwijl hij in Jericho 
vertoefde, zeide hij tot hen: Heb ik u niet gezegd: gaat niet?"   

Wat opvalt in dit Bijbelgedeelte is dat Elia tot drie keer toe tegen Elisa zegt: “Blijft toch 
hier.” Tot drie keer toe probeert Elia tegen Elisa te zeggen, dat Elisa Elia maar alleen verder 
moet laten gaan. Maar tot drie keer toe weigert Elisa, hij wil zelfs niet luisteren naar deze 
uitspraken, en Elisa volgt trouw Elia. Was dit een soort beproeving? Moest hieruit de trouw 
van Elisa blijken? Ik denk het wel.

Toen ik dit las, moest ik denken aan de verzoeking van de Heere Jezus in de woestijn, waar 
dit ook drie keer gebeurde. En dan denk ik ook aan de drie keren dat Petrus de Heere 
verloochende, en dat de Heere later drie keer aan Petrus vroeg: “Hebt gij mij waarlijk lief?” 
We lazen in 2 Kon 2:1-18 dat Elia met Elisa uit Gilgal ging. Van Gilgal naar Betel, en 
daarna naar Jericho, en vandaar naar de Jordaan. Iedere keer, tot drie keer toe, bij elke plaats 
zegt Elia tegen Elisa: "Blijf toch hier, want de HERE heeft mij gezonden."

En tot drie keer toe zegt Elisa dat hij meegaat. Hij bleef niet achter in één van de plaatsen, 
maar ging trouw met Elia mee. Want Elisa wist wat er stond te gebeuren. Ook wist Elisa wat 
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zijn taak zou worden, hij had immers de mantel toegeworpen gekregen, en zijn oude leven 
totaal achter zich gelaten, ja alle schepen achter hem verbrand! 

Hij moest Elia wel volgen, dát was zijn roeping! Het blijkt ook uit 2 Kon 2:3 en vers 5 dat 
Elisa wist van er moest gebeuren. Want toen de profeten van Betel en van Jericho tegen 
Elisa zeiden: "Weet gij, dat de HERE heden uw heer boven uw hoofd zal wegnemen?" 
Antwoordde Elisa: "Ook ik weet het, zwijgt stil." 

Het is wel bijzonder dat Elia tot drie keer toe tegen Elia zegt hem alleen verder te laten 
gaan, maar tot drie keer toe laat Elisa zich niet overhalen! 
Elisa's antwoord was: "Zo waar de HERE leeft en gijzelf leeft, ik zal u niet verlaten." 
Hiermee bevestigde Elisa dat zijn bediening vast stond in de Heere. 
Bovendien: Wanneer Elisa in één van de plaatsen was achtergebleven, had hij nooit in de 
praktijk "de mantel" van Elia kunnen overnemen.

De reis van Elia en Elisa
Elia en Elisa reisden van Gilgal naar Betel, en vandaar naar Jericho, en verder naar de 
Jordaan. Dus de start was in Gilgal. Gilgal betekent "wiel of rad", en is afgeleid van het 
werkwoord "galal", en heeft met wedergeboorte te maken. 
Wat heeft een "wiel" nou met wedergeboorte te maken, zult u misschien denken. Wel, een 
wiel draait rond. En wanneer een wiel één rondje heeft gemaakt, komt het in dezelfde stand 
weer terecht, maar nu wel op een andere plaats. Dit draaien van het wiel beeld de 
wedergeboorte uit. Wedergeboorte is sterven en opnieuw opstaan, maar dan wel opstaan in 
een andere plaats. Je bent als het ware een stukje verder gekomen, verder gegroeid. Zo beeld 
het draaien van het wiel de wedergeboorte uit. 
Hier komt het gezegde "het rad der wedergeboorte" vandaan. 

En we kunnen nog iets verder gaan door te zeggen dat het voortgaande wiel ook het 
voortgaande leven (in groei) van die wedergeboren mens uitbeeld.
En ook voor ons geldt dat we door voort te gaan (het draaien en rollen van het wiel) steeds 
een stapje verder komen in het verstaan van het Woord, en daardoor mogen groeien naar en 
in Christus!

Gilgal is de naam van de plaats waar Israël door de Jordaan het beloofde land binnentrok, en 
waar zij besneden werden en het Pascha vierden (Jozua 3:5).  Wanneer we opzoeken wat er 
te Gilgal is gebeurd, dan ontdekken we dat het volk Israël, na 40 jaar door de woestijn te 
zijn getrokken, door de Jordaan ging, (door het water heen ging) en zich op de tiende der 
eerste maand legerde te Gilgal (Jozua 4:19). En de twaalf stenen, welke men uit de Jordaan 
genomen had, richtte Jozua te Gilgal als een gedenksteen op. (Jozua 4:20).
Ook werden alle mannen van Israël te Gilgal besneden, iets wat Israël in de woestijn had 
nagelaten. Bovendien zei de HERE tot Jozua: "Heden heb Ik de smaad van Egypte van 
ulieden afgewenteld." Daarom noemt men die plaats Gilgal, tot op de huidige dag. (Jozua 
5:9). "Gilgal" betekende voor Israël de overgang van de oude naar een nieuwe situatie. Al 
deze dingen spreken van een nieuw begin, van wedergeboorte. Vanuit deze "wedergeboorte" 
gingen Elia en Elisa op weg. 
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Vanuit Gilgal gingen Elia en Eliza naar Betel. Betel betekent "Huis Gods". 
In Betel bouwde Abraham voor de Heere een altaar en riep hij de Naam des Heeren aan 
(Gen 12:8). Later zei de Heere tegen Jacob: "Maak u reisvaardig, trek naar Betel, blijf daar, 
en richt er een altaar op voor de God, die u verschenen is, toen gij vluchttet voor uw broeder 
Esau." (Gen 35:1). En in Gen 35:15 noemde Jakob de plaats, waar God met hem gesproken 
had, Betel = Huis van God. 

Vanuit Betel gingen beide profeten naar Jericho. Jericho is de "vloek-stad". Toen de 
Israëlieten na 40 jaar omzwerven door de woestijn voor Jericho stond, had Jericho de poort 
gesloten; de stad was volkomen gesloten voor de Israëlieten; niemand kon daar uit of in 
gaan. En de HERE sprak tot Jozua: “Zie, Ik geef Jericho met zijn koning, de krachtige 
helden, in uw macht.” (Jozua 6:1-2). Later, toen het volk alle opdrachten van de Heere 
betreffende het innemen van Jericho had uitgevoerd, en de Heere de stad aan Israël had 
gegeven, sloegen zij alles wat in de stad was, met de ban, zowel man als vrouw, zowel jong 
als oud, tot runderen, schapen en ezels toe, met de scherpte des zwaards.

Jozua 6:21-26:
 “Toen sloegen zij alles wat in de stad was, met de ban, zowel man als vrouw, zowel 

jong als oud, tot runderen, schapen en ezels toe, met de scherpte des zwaards. 22 
Maar tot de twee mannen die het land verspied hadden, zeide Jozua: Gaat het huis 
van de hoer binnen en brengt de vrouw en allen, die haar toebehoren, naar buiten, 
zoals gij haar gezworen hebt. 23 Toen gingen de jonge mannen, de verspieders, naar 
binnen en brachten Rachab naar buiten en haar vader, haar moeder, haar broeders en 
allen die haar toebehoorden – ja, haar gehele geslacht brachten zij naar buiten – en zij 
wezen haar een verblijf aan buiten de legerplaats van Israël. 24 De stad echter en 
alles wat erin was, verbrandden zij met vuur; alleen het zilver, het goud en de 
koperen en ijzeren voorwerpen voegden zij bij de schat van het huis des Heren. 25 
Zo heeft Jozua de hoer Rachab en haar familie en allen die haar toebehoorden, in 
leven gelaten, en zij heeft onder Israël gewoond tot op de huidige dag, omdat zij de 
boden verborgen had gehouden, die Jozua uitgezonden had om Jericho te verkennen. 
26 Te dien tijde deed Jozua deze eed: Vervloekt voor het aangezicht des Heren is de 
man, die zich opmaakt en deze stad Jericho herbouwt; ten koste van zijn 
eerstgeborene zal hij haar grondvesten, ten koste van zijn jongste haar poortdeuren 
inzetten. 27 En de Here was met Jozua en de mare van hem ging door het gehele 
land.”

Dit was de vloek, die op Jericho rustte. Daarom de naam “Vloek-stad”. 
Veel later (1 Kon 16:34) herbouwde de Beteliet Chiël Jericho: 1 Kon 16:

 “In zijn dagen (in de dagen van koning Achab) herbouwde de Beteliet Chiël Jericho. 
Ten koste van Abiram, zijn eerstgeborene, grondvestte hij het; en ten koste van 
Segub, zijn jongste, plaatste hij haar poortdeuren – naar het woord des Heren, dat Hij 
gesproken had door de dienst van Jozua, de zoon van Nun.”

Zo werd Gods Woord vervuld. We lezen verder in de bijbel ook weinig goeds meer over 
Jericho, en tevens werd Jericho toen, ten tijde van de verovering van het land, een schrik 
voor de omliggende steden en volkeren. (Jozua 8:2, Jozua 9:3, Jozua 10:1, Jozua 10:28 en 
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Jozua 10:30). In  Lucas 10:30 vertelt de Heere Jezus: 
 "Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van 

rovers, die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl 
zij hem halfdood lieten liggen." 

Ook hieruit blijkt dat er niet veel goeds uit voortkomt als men "afdaalt" naar Jericho. Toch 
betekent Jericho ook "welriekende plaats", en  wordt vanwege de aanwezigheid van 
palmbomen ook wel de "palmstad" genoemd. 
Bomen hebben in de Bijbel vaak een symbolische betekenis. De vijgeboom bijvoorbeeld 
wijst op Israëls bestaan als volk. Zo wijst de palmboom naar het koningschap, dat Israël ten 
deel zal vallen. 

God heeft het volk bestemd om een koninkrijk van priesters te zijn. 
Wanneer de Heere Jezus op een ezel naar Jeruzalem gaat, spreiden de discipelen 
palmtakken uit (Luk.19). Uiterlijk leek het er dus op dat in Jericho alles dik voor elkaar 
was. Toch ontbrak het belangrijkste: Er was geen leven, oftewel geen goed water. Dat zullen 
we zien, wanneer we het eerste wonder van Elisa behandelen.

De laatste etappe van de reis van Elia en Eliza voerde van Jericho naar én door de Jordaan. 
Vlak voor zijn heengaan doet Elia zijn laatste wonder. 
Onder het toeziend oog van 50 van de profeten van Jericho slaat Elia met zijn mantel op het 
water van de Jordaan, en het water “...verdeelde zich herwaarts en derwaarts, zodat zij 
beiden door het droge overstaken.” (2 Kon 2:8). 

Wanneer we dit lezen, moeten wij onwillekeurig denken aan de overtocht van het Volk 
Israël door de Jordaan. Ook toen zorgde de Heere ervoor dat het water terzijde week, zodat 
het volk op het droge kon oversteken. De doortocht door de Jordaan kan dan ook gezien 
worden als een beeld van dood en opstanding (want dat is feitelijk wedergeboorte). Later 
zond God een "Elia" (Johannes de Doper), een wegbereider, die bij de Jordaan zijn 
boodschap verkondigde en allen doopte, eigenlijk door de Jordaan liet gaan, die tot hem 
kwamen en geloofden. Zelfs de Heere Jezus liet Zich door Johannes dopen.

De Wens van Elisa

Zodra Elia en Elisa over de Jordaan gestoken waren, zeide Elia tot Elisa: 2 Kon 2:9-10:
 “En zodra zij overgestoken waren, zeide Elia tot Elisa: Doe een wens. Wat zal ik voor 

u doen, eer ik van u word weggenomen? En Elisa zeide: Zo moge dan een dubbel 
deel van uw geest op mij zijn. 10 En Elia zeide: Gij hebt een moeilijke zaak gewenst. 
Indien gij mij zult zien, terwijl ik van u word weggenomen, dan zal het u aldus 
geschieden. Maar indien niet, dan zal het niet geschieden.” 

Elisa vraagt hier iets wat Elia hem onmogelijk kan geven. Elia zei wel: "Wat zal ik voor u 
doen?" Maar wat Elisa hier vraagt, kan alleen God zelf hem geven. Daarom zegt Elia door 
Gods Geest ingeblazen: 

 "Als je mij zult zien, terwijl ik van  je word weggenomen, dan zal je ontvangen wat 
je hebt gevraagd. Maar als je mij niet zult zien, dan zal je het niet ontvangen.” 
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Uit wat Elisa vraagt spreekt een grote wijsheid. Hij vraagt niet om aardse zegeningen, maar 
hij vraagt om geestelijke zegeningen, om geestelijk inzicht, om de Heere waardig te 
kunnen wandelen. 
Elisa had zijn keuze gemaakt, toen hij alle schepen achter zich verbrandde, en wilde in dat 
spoor dan ook verder in de Heere, en was er zich van bewust dat hij dat alleen niet kon en 
daarvoor door Gods Geest geleid moest worden. 
Wat zouden wij vragen als wij een wens zouden mogen doen?

We lezen verder in 2 Kon 2:11-14:
 “11 En, terwijl zij (Elisa en Elia) voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een 

vurige wagen en vurige paarden! en die maakten scheiding tussen hen beiden. Alzo 
voer Elia in een storm ten hemel. 12 En Elisa zag het en riep uit: Mijn vader, mijn 
vader! Wagens en ruiters van Israël! En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn 
klederen en scheurde ze in twee stukken. 13 Daarop raapte hij de mantel van Elia op, 
die van hem afgevallen was, keerde terug en ging aan de oever van de Jordaan staan. 
14 En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, sloeg op het water, en 
riep: Waar is de HERE, de God van Elia, ja Hij? Hij sloeg op het water en dit 
verdeelde zich herwaarts en derwaarts, zodat Elisa kon oversteken.” 

We lazen in vers 12: "Elisa zag het". Met dat "zien" had de Heere het verzoek van Elisa 
ingewilligd, en kwam een dubbel deel van de geest van Elia op Elisa.
Vraag die wij ons zouden moeten stellen: Wat wensen wij?

Nog even naar vers 11: 
 "En, terwijl Elia en Elisa voortgingen, al wandelende en sprekende." 

Zij gingen voort al wandelende en sprekende. Waar zouden die twee godsmannen over 
gesproken hebben? Elia  (= Mijn God is JHWH) sprak al wandelende met Elisa (= God is 
Redding). Het kan niet anders dat zij over hun God en Redder hebben gesproken, waarvan 
Elia wist, dat hij zeer spoedig zijn JHWH zou ontmoeten. Want Elia zei niet dat hij zou 
sterven, maar dat hij zou worden weggenomen. (2 Kon 2:9). En Elisa wist in wiens dienst 
hij zou komen te staan. Het moet dan ook wel zo zijn geweest dat deze twee godsmannen 
over de grote daden van hun God en Redder hebben gesproken. 
 
Opmerkelijk is nu, dat Elisa, die Elia opvolgt als profeet in dienst van God, precies 
hetzelfde wonder verricht. Het laatste wonder van Elia, waarmee hij zijn dienst beëindigt, is 
hetzelfde als het eerste wonder van Elisa, waarmee hij zijn dienst aanvangt. We lezen in 2 
Kon 2:14: 

 "En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, sloeg op het water, en 
riep: Waar is de HERE, de God van Elia, ja Hij? Hij sloeg op het water en dit 
verdeelde zich herwaarts en derwaarts, zodat Elisa kon oversteken." (2 Kon 2:14). 

Hierin zien we, dat de Heere ogenblikkelijk de roeping van Elisa bevestigd. Zoals Elia was 
geëindigd, mag Elisa beginnen. Door de Jordaan, dit is door de wedergeboorte (= door het 
water) start de bediening van Elisa.
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De profeten van Jericho, die op enige afstand stonden, zagen hem en zeiden: 
De geest van Elia rust op Elisa. En zij kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem ter 
aarde (2 Kon 2:15). Dit buigen van die profeten laat zien, dat Elisa de "mantel", en daarmee 
de waardigheid en het gezag van Elia had overgekregen.

We lezen verder in 2 Kon 2:16-18:
 “16 En zij (die profeten van Jericho) zeiden tot hem: Zie toch, er zijn onder uw 

knechten vijftig kloeke mannen; laat hen toch uw heer gaan zoeken, of niet misschien 
de Geest des HEREN hem heeft opgenomen en op een van de bergen of in een van 
de dalen heeft neergeworpen. Maar hij zeide: Zendt ze niet. 17 Doch, toen zij bij hem 
aandrongen tot schamens toe, zeide hij: Zendt ze dan maar. Zij zonden dan vijftig 
man, en dezen zochten drie dagen lang, maar vonden hem niet. 18 Toen zij tot hem 
terugkeerden, terwijl hij in Jericho vertoefde, zeide hij tot hen: Heb ik u niet gezegd: 
gaat niet?"   

Hieruit blijkt het ongeloof van de profeten van Jericho.
Tot zover was eigenlijk de inleiding van deze Bijbelstudie, die verder over de acht wonderen 
van Elisa zal gaan.
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Elisa maakt het water te Jericho gezond (1e wonder)

De vorige keer zijn we begonnen met de profeet Elisa. We hebben toen gezien hoe Elisa de 
mantel toegeworpen kreeg van Elia. We hebben het over de zachte stem van de Heere 
gehad, die door Elia werd herkend, maar eerst door Samuël niet. We hebben ook gezien wat 
Elia wenste, toen hem dat door Elia gevraagd werd, en dat Elia een dubbel deel van de geest 
van Elia wenste. Veel wijsheid sprak daaruit.

Nadat Elisa de Jordaan was doorgetrokken, nadat hij met zijn mantel, die hij van Elia had 
overgenomen, op het water had geslagen, kwam hij dus in de herbouwde stad Jericho. We 
hebben toen gelezen: 2 Kon 2:15-18:

 “De profeten van Jericho, die op enige afstand stonden, zagen hem en zeiden: De 
geest van Elia rust op Elisa. En zij kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem 
ter aarde. 16 En zij zeiden tot hem: Zie toch, er zijn onder uw knechten vijftig kloeke 
mannen; laat hen toch uw heer gaan zoeken, of niet misschien de Geest des Heren 
hem heeft opgenomen en op een van de bergen of in een van de dalen heeft 
neergeworpen. Maar hij zeide: Zendt ze niet. 17 Doch, toen zij bij hem aandrongen 
tot schamens toe, zeide hij: Zendt ze dan maar. Zij zonden dan vijftig man, en dezen 
zochten drie dagen lang, maar vonden hem niet. 18 Toen zij tot hem terugkeerden, 
terwijl hij in Jericho vertoefde, zeide hij tot hen: Heb ik u niet gezegd: gaat niet?”

Dus Elisa was in Jericho. Vervolgens komen we bij het eerste wonder van Elisa: 2 Kon 
2:19-22:

 "De mannen van de stad zeiden tot Elisa: Zie toch, de ligging van de stad is goed, 
zoals mijn heer ziet; maar het water is slecht (betekent: “kwaad, brengt kwaad 
voort), en de landstreek veroorzaakt misgeboorte. 20 Toen zeide hij: Haalt mij een 
nieuwe schotel en doet er zout in. Zij haalden hem er een. 21 Daarop ging hij naar de 
waterwel, wierp het zout daarin en zeide: Zo zegt de HERE: Ik maak dit water 
gezond; daaruit zal geen dood of misgeboorte meer voortkomen. 22 En het water 
werd gezond, tot op deze dag, volgens het woord, dat Elisa gesproken had." (2 Kon 
2:19-22).

In een paar teksten wordt dit eerste wonder van Elisa omschreven. Elia was een profeet, en 
we zullen zien dat dit eerste wonder van Elisa eigenlijk één grote profetie over Israël is. Dat 
gaan we nu verder onderzoeken. Elisa openbaart zich hier in Jericho als heilbrenger. Hij 
geeft gezond water. Of eigenlijk beter gezegd: De Heere maakt het water gezond!  
Deze boodschap, het brengen van “gezond water”, dus het brengen van “het gezonde Woord 
van God” van Gods Heil, weerklinkt door de hele Bijbel heen. Zo zegt de Heere in Johannes 
7:37:

 “Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!

En in Openbaring 21:6
 “Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de 

bron van het water des levens om niet.” 
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Dit is een unieke boodschap. Het unieke is dat God heil brengt zonder voorwaarden. God 
brengt heil zonder iets te eisen. Bij elke andere "godsdienst" moet men van alles doen om 
z.g. "heil" te ontvangen. Maar God geeft zonder voorwaarden. 

 "Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen" (Titus 2:11).  

Zó openbaarde Elisa zich ook in Jericho. In het voorgaande hebben we het gehad over de 
laatste reis van Elia, waarop Elisa hem vergezelde. We hebben toen gelezen dat Elia samen 
met Elisa door de Jordaan trok. We hebben toen gelezen dat het water van de Jordaan “zich 
herwaarts en derwaarts verdeelde, zodat zij beiden door het droge konden oversteken.” Het 
eerste wonder wat Elisa verricht is precies hetzelfde. Ook Elisa gaat droogvoets door het 
water van de Jordaan.

Het water van de Jordaan

Dat water speelt vaak een belangrijke rol in de geschiedenis van Israël:
 De doortocht door het water van de Golf van Akaba, die zijarm van de Rode Zee.
 De doortocht van Israël door de Jordaan. Nadat ze 40 jaar door de woestijn hadden 

getrokken.
 Johannes de Doper riep het volk Israël tot bekering bij de Jordaan, en doopte met 

water bij de Jordaan.
 De Heere Jezus werd in het water van de Jordaan gedoopt, en vervulde daarmee het 

Schriftwoord. 
 
Dat “gaan” door het water wijst steeds op een wedergeboorte, een nieuw begin. En als teken 
van die wedergeboorte, van dat nieuwe begin werd Israël besneden te Gilgal na de 
doortocht. Die vleselijke besnijdenis wijst op de geestelijke besnijdenis, oftewel de 
‘besnijdens des harten’, die in de toekomst zal plaatsvinden voor Israël.
In deze oude geschiedenis van de doortocht van de Jordaan is dus een geweldige boodschap 
verborgen, namelijk, dat Israël in de toekomst een geestelijke besnijdenis zal ondergaan, de 
wedergeboorte, de besnijdenis van hun hart. Dan zal Israël nieuw leven ontvangen. En 
daarvan lezen we: Jeremia 31:33

 “Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, 
luidt het woord des Heren: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart 
schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.” 

Die besnijdenis geldt in geestelijke zin ook voor de gelovigen van nu: Kol 2:11-12: 
 “In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, 

besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van 
Christus, 12 daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede 
opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft 
opgewekt”. 

Die besnijdenis was toen nodig om het land binnen te kunnen gaan en deel te krijgen aan de 
zegeningen van God in het beloofde land. En die besnijdenis van het hart is nodig voor 
Israël om straks binnen te kunnen gaan in het Koninkrijk van Christus. 
En ook voor ons, broeders en zusters, is die “besnijdenis des harten” nodig om deel te 
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krijgen, en deel te hebben aan die nieuwe mens, het Lichaam van Christus. (hier zou je een 
aparte Bijbelstudie over kunnen houden). 
Dezelfde boodschap werd ook door de Heere gebracht aan Nicodemus. 
De Heere zei toen tegen Nicodemus in Joh. 3:5:

 “Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit 
water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.”

 
De Heere zegt eigenlijk tegen Nicodemus: Wat een mens ook doet of nalaat, als hij niet 
opnieuw geboren wordt uit ‘geestelijk water’ is alles zinloos. 
En dat geestelijk water is feitelijk niets anders dan het “levende en eeuwig blijvende Woord 
van God”. En dat is het levende water, waar het ook in Jericho aan ontbrak. 
De doortocht door de Jordaan kan dan ook in typologische zin gezien worden als een beeld 
van dood en opstanding (want dat is feitelijk wedergeboorte).  

Elia was een type van Christus in Zijn eerste en tweede komst:
 

Elia is op de aarde geweest, en zal 
terugkomen.

De Heere is op aarde gekomen en ook Hij 
zal terugkomen.

Elia deed wonderen en tekenen, was de 
Profeet van God hij werd in de hemel 
opgenomen.  

De Heere deed wonderen en tekenen, was 
de ware Profeet van God en na Zijn dood 
en opstanding werd Hij ook in de hemel 
opgenomen.
 

In de toekomst zal Elia terugkeren en 
Zich opnieuw tot Israël begeven. 
 

In de toekomst zal de Heere terugkeren en 
Zich opnieuw tot Israël begeven.
Hij zal hun Koning zijn, en het volk Israël 
opnieuw als het ware ‘doortrekken door 
de Jordaan’. Israël zal de wedergeboorte 
ondergaan en de Geest ontvangen. 

 
Elisa in Jericho

Jericho is nou niet bepaald de stad waar we in de eerste plaats de genade van God zouden 
verwachten, wanneer we denken aan de verwoesting van Jericho. Toch doet Elisa hier zijn 
eerste wonder, wat tegelijk een teken is, en wat eigenlijk een verborgenheid openbaart. 
Wonderen en tekenen worden in Gods Woord vaak in één adem genoemd. Zo is ook hier het 
wonder wat Elisa mag doen een machtig teken, een beeld van de toekomstige redding van 
Israël. En anderzijds een beeld van de redding van de wereld, omdat Israël weer een type is 
van de volkeren der wereld. Let u eens op wat de profeet Jesaja van Gods uitverkoren volk 
zegt: 

 "Waar wilt gij nog meer geslagen worden, dat gij voortgaat met af te wijken? Het 
gehele hoofd is ziek, het gehele hart vol krankheid; van de voetzool af tot de schedel 
is er niets gaaf." (Jesaja 1:5-6b). 
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Net zoals Israël, wat door de zonde vergiftigd is, ziek is, en verlossing nodig heeft, zo heeft 
ieder mens na Adam verlossing nodig, omdat ieder mens in ongerechtigheid geboren is, en 
omdat er niemand is die goed doet.

Dat het eerste teken "water" betrof, heeft een grote betekenis. Jericho was een plaats waar 
als op het eerste gezicht dik in orde was. Het was een mooie stad met al die palmbomen, de 
ligging was goed. Kortom, uiterlijk zag het er allemaal goed uit. Toch ontbrak er iets, dat 
essentiëel is voor het leven: water. Het water was slecht en de landstreek veroorzaakte 
misgeboorte.
Water is de eerste levensbehoefte. Alles wat groeit heeft water nodig. Water staat eigenlijk 
voor het leven. Het menselijk leven komt voor uit water, ja, ons lichaam bestaat voor het 
grootste deel (70 %) uit water. Jericho had goed water nodig. Dit bepaalt ons ten diepste bij 
de nood van het volk van Israël en de mensen in het algemeen. Israël had gezond water, een 
heilzaam Woord nodig. 

Het gebied van Jericho was bij de verdeling van het land aan de stam Benjamin toegewezen. 
En ook de stam Benjamin was in het woord onderwezen door Mozes! Ze hadden dat Woord 
des Heeren ontvangen, maar ze dronken er niet van. En wanneer je niet drinkt ga je echt 
helemaal dood. 
Dat geld voor de vleselijke mens, maar dat geldt ook zeker voor de geestelijke mens. Kijk 
maar naar Israël. Ze dronken niet van het Woord des Heeren, en het volk leefde in grote 
ellende en vaak in honger, terwijl de Heere hen overvloed had beloofd, wanneer ze zich aan 
Zijn Woord zouden houden, wanneer ze bleven drinken van het water des levens.

Als de wedergeboorte van Israël in de toekomst plaatsvindt, dan zal alles anders worden! 
Dat blijkt ook uit Elisa’s wonder en de gevolgen daarvan.
Het water in Jericho deugde niet, het bracht niet veel goeds voort, het bracht misgeboorte 
voort, hebben we gelezen. Eigenlijk betekent dit, dat het onvruchtbaarheid voortbracht. 
Zagen we dat ook niet vaak in Israël? Dat men onvruchtbaar was? Zowel in letterlijke als in 
geestelijk opzicht. Dit alles, het voortbrengen van oordeel en dood, is ook een beeld van het 
oude verbond wat de Heere met Zijn volk op de Sinaï sloot. Dit verbond bracht geen leven 
voort. Toen de Heere zijn wet aan Israël gaf op de berg Sinaï, sprak het volk massaal: 

 "En het gehele volk antwoordde eenparig: Alles wat de HERE gesproken heeft, 
zullen wij doen." (Ex 19:8) 

Dat dit niet gewerkt heeft weten wij uit de geschiedenis van het volk Israël. Wanneer het 
volk geopende ogen zou hebben gehad, dan zouden zij op de knieën hebben moeten vallen 
met de bede: 

 "Heere, dit kunnen wij niet, betoon ons genade, en help Gij ons dit te volbrengen, 
want van onszelf kunnen wij dit niet." 

Het volk had niet in de gaten dat hun de wet werd gegeven om de overtreding te doen 
blijken, opdat God hen genade kon betonen. We lezen immers in Rom 4:15 "De wet immers 
bewerkt toorn."
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En Gal 3:10-11 is heel duidelijk:
 “Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er 

staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven 
is in het boek der wet, om dat te doen. 11 En dat door de wet niemand voor God 
gerechtvaardigd wordt, is duidelijk; immers, de rechtvaardige zal uit geloof (van 
Christus) leven.”

De Heere had gezegd: "Gij zult mijn inzettingen en mijn verordeningen in acht nemen; de 
mens die ze doet, zal daardoor leven: Ik ben de HERE." (Lev 18:5).  
We weten dat niemand de wet heeft volbracht, en dat daarom allen zijn gestorven.
Zo is het water, het "slechte" water in Jericho, een verborgen beeld van  "bediening des 
doods", zoals de wet in 2 Kor 3:7 wordt genoemd. Zo ook in Jericho bracht het water dood 
en misgeboorte voort! Jericho wordt ook wel de vloekstad genoemd, vanwege de vloek die 
erop rustte, wanneer de stad weer zou worden opgebouwd. 
We hebben dat de vorige keer gelezen in Jozua 6:26-27: 

 “Te dien tijde deed Jozua deze eed: Vervloekt voor het aangezicht des Heren is de 
man, die zich opmaakt en deze stad Jericho herbouwt; ten koste van zijn 
eerstgeborene zal hij haar grondvesten, ten koste van zijn jongste haar poortdeuren 
inzetten. 27 En de Here was met Jozua en de mare van hem ging door het gehele 
land.”

Dit was de vloek, die op Jericho rustte. Daarom de naam “Vloek-stad”. 
Veel later (1 Kon 16:34) herbouwde de Beteliet Chiël Jericho, en toen werd Gods uit Jozus 6 
woord vervuld: 1 Kon 16:34:

 “In zijn dagen (in de dagen van koning Achab) herbouwde de Beteliet Chiël Jericho. 
Ten koste van Abiram, zijn eerstgeborene (zijn oudste), grondvestte hij het; en ten 
koste van Segub, zijn jongste, plaatste hij haar poortdeuren – naar het woord des 
Heren, dat Hij gesproken had door de dienst van Jozua, de zoon van Nun.”

De Beteliet Chiël herbouwde Jericho. Chiël betekent: “God is leven”. Chiël woonde in 
Bethel (= huis Gods). Dit nieuwe leven ging ten koste van Abiram, zijn eerstgeboren zoon. 
Abiram, de naam van de oudste zoon komt van dezelfde naam als Abraham, wat "verheven 
vader" betekent. Tevens ging de herbouw van Jericho ten koste van Segub, de jongste zoon 
van Chiël.  Segub betekent verhoogd of verheven. 
De vader Chiël (God is leven) herbouwde Jericho ten koste van zijn oudste en zijn jongste 
zoon, oftewel ten koste van de eerste en de laatste, ten koste van de Alpha en de Omega, ten 
koste van de Verhoogde (Segub) en de Verhevene (Abiram)! Dus ook de herbouw van 
Jericho is een beeld van Christus! Dit alles was naar het woord des HEREN, dat Hij 
gesproken had door de dienst van Jozua, de zoon van Nun. 
Zo werd Gods Woord op een zeer bijzondere manier vervuld.  
 
We zien in deze geschiedenis een beeld van de Vader en de Zoon. De Vader die in de hemel 
der hemelen troont, en "iets" gaat ondernemen, wat het leven van Zijn zoon gaat kosten. En 
de Zoon, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, 
maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan 
de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich 
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vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft 
God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken. (Fil 2:6-9)
Ziet u hoe alles in het Woord op Christus wijst? Zelfs die zonen van Chiël wijzen naar de 
verhevene, naar de verhoogde, naar Christus! Christus heeft de vloek gedragen, Hij was 
vervloekt omwille van de mens. Hij stierf de misdadigersdood, die wij hadden verdiend. 
Hij, die geen zonde gekend heeft, heeft God tot zonde gemaakt. Christus heeft ons 
vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat 
geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. (Gal 3:13).

Jericho had dus goed gezond water nodig (2 Kon. 2). Dit bepaalt ons bij de nood van de 
inwoners van Jericho, maar het bepaalt ons ten diepste bij de nood van het volk van Israël, 
en ook bij de nood van de mens in het algemeen. Zij hebben geen goed water, zij hebben 
niet “het levende water”. Zij hebben alleen “het slechte water” dat onvruchtbaarheid 
voortbrengt. 
En er is geen mens die in deze toestand van vruchteloosheid verandering kan brengen, de 
mens staat feitelijk machteloos. Er is een Godswonder voor nodig. 
Alleen God kan dood veranderen in leven, armoede in rijkdom.
Daarom is het ook zo mooi dat er 2 Kon 2:21 staat: “Ik maak dit water gezond” 
Toen het water van Jericho gezond werd, werd het leven van de mensen gezond. 
Het land werd vruchtbaar. Een tijd van voorspoed en overvloed brak aan door een wonder 
van God. Met een geestelijk oog zien wij in het gezonde water (= het Woord) van Jericho de 
zegen en de heerlijkheid van God en de Heere Jezus Christus. Nu is dat allemaal nog in 
geloof, op grond van het Woord. Straks gaat het geloof over in waarachtig en heerlijk 
aanschouwen. Nu leven, straks overvloed. Het wonder van God zal compleet worden!

Water, een beeld van Gods Woord is altijd en overal onmisbaar. Heel de aarde komt uit het 
water. We lezen in Joh 1:1-3: 

 "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 
Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder 
dit is geen ding geworden, dat geworden is." 

En wanneer we dan naar Genesis 1 gaan, dan lezen we daar dat God zeide: Dat de wateren 
onder de hemel op één plaats samenvloeien en het droge te voorschijn kome; en het was 
alzo. En God noemde het droge aarde, en de samengevloeide wateren noemde Hij zeeën. En 
God zag, dat het goed was. (Gen 1:9-10). Hieruit mogen we concluderen dat het droge 
onder het water verborgen was, en het droge toen als het ware uit het water tevoorschijn 
kwam.

De mens en water  

Water en leven zijn onlosmakelijk verbonden. Al het leven is uit water ontstaan.
Al het leven is door het Woord ontstaan! Alles wat leeft, of dat nou in de oceaan of in 
woestijn is, heeft water nodig om te overleven. 
Waarom speelt het water een hoofdrol bij al het leven? Doordat het bijzondere 
eigenschappen heeft. Allereerst omdat water naast zuurstof in de energievoorziening van 
alle levende wezens een hoofdrol speelt. 
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Ook bij het oplossen van zouten en het opnemen en afstaan van warmte is water onmisbaar. 
Een mens bestaat voor zijn geboorte voor ongeveer 97% uit water. Daarna begin je 
geleidelijk uit te drogen. Als je 30 bent is het percentage water gedaald tot zo'n 70%, en 
daarna daalt het nog verder tot ongeveer 60% op 75-jarige leeftijd. 

Water is aanwezig in en om de cellen waar ons lichaam uit is opgebouwd. 
Het bloed in ons lichaam, dat voor het grootste deel water is, is de transport-voorziening 
naar de cellen. Bij de vertering van ons voedsel wordt door allerlei ingewikkelde 
oplosmethoden het voedsel opgelost in water, zodat het naar de cellen vervoerd kan worden. 
Al onze organen krijgen via het bloed eten, drinken en zuurstof aangevoerd. Zonder deze 3 
elementen zouden de cellen niet in leven kunnen blijven. Ook het afvoeren van afval uit de 
cellen gebeurd door middel van water, het afval wordt opgelost in het bloed dat het afvoert. 

Daarnaast speelt water ook een onmisbare rol bij het op temperatuur houden van je 
lichaam. Teveel warmte wordt door transpiratie opgelost. 
Doordat bij hoge temperatuur de zogenaamde huidmondjes worden opengezet, stroomt er 
meer water naar het huidoppervlak, dat daar door aanraking met de lucht afkoelt. Als het 
koud is blijven deze huidmondjes dicht. 
Voor een mens is het drinken van vloeistof dus belangrijk om te overleven. Het is 
noodzakelijk voor de koeling van je lichaam en voor de transportfuncties in je lichaam. We 
kunnen wel langdurig zonder voedsel, zo'n 2 maanden, maar niet erg lang zonder water.  Na 
ongeveer 6 dagen zonder water zullen de nieren het begeven en na een dag of 10 bezwijkt 
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het hart. 

 
Na deze uiteenzetting zal het duidelijk zijn dat water voor het leven van de mens onmisbaar 
is. En net zoals water onmisbaar is voor het leven van de fysieke mens, zo is het geestelijke 
water (het Woord van God) onmisbaar voor het leven van de geestelijke mens. In beide 
gevallen leidt "watergebrek" tot de dood.

Israël en het water
Toen Israël in het land Egypte woonde, en zwaar door de toenmalige Farao verdrukt werd, 
was er een man (Amram) uit het huis van Levi, die een Levitische vrouw huwde (Jochebed).
Ex 2:1-3

 “Een man uit het huis van Levi huwde een Levitische vrouw; 2 deze werd zwanger 
en baarde een zoon. Toen zij zag, dat hij schoon was, verborg zij hem drie maanden 
lang. 3 Maar langer kon zij hem niet verborgen houden; daarom nam zij voor hem 
een biezen kistje, bestreek het met asfalt en pek, legde het kind erin en zette het in het 
riet aan de oever van de Nijl” 

We kennen het verhaal, en we weten de afloop. Ex 2:10:
 “En toen het kind groot geworden was, bracht zij (de moeder) het naar de dochter 

van Farao; en hij werd door haar als zoon aangenomen, en zij noemde hem Mozes, 
want, zeide zij: ik heb hem uit het water getrokken.”

Zo werd de man, die het volk Israël 40 jaar door de woestijn zou leiden uit het water 
getrokken. Na vele plagen liet de Farao uiteindelijk het volk Israël gaan, en trok het volk 
door de Rode Zee, door het water, en werd het volk als het ware door de Here uit het 
water getrokken. Later moest Israël nogmaals door het water het land binnentrekken. En 
het eerste openbare optreden van de Heere Jezus was, toen hij ook door het water van de 
Jordaan ging om door Johannes de doper gedoopt te worden. Zo eindigde de bediening van 
Elia door het water, en net zo ving de bediening van Elisa aan doordat hij door het water 
van de Jordaan ging.  Zo sloeg Mozes in de woestijn op de rots, en toen kwam er water 
tevoorschijn, genoeg voor het hele volk. 
De Rots is Christus. En uit Christus komt overvloedig veel water = Het Woord. Dat Levende 
Water had Israël nodig, en hebben wij nodig om in "leven" te blijven!
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Het Water van Jericho 
Nadat Elisa de Jordaan doorgetrokken was kwam hij dus in de herbouwde stad Jericho. Dan 
lezen we in 2 Kon 2:19: 

 "De mannen van de stad zeiden tot Elisa: Zie toch, de ligging van de stad is goed, 
zoals mijn heer ziet; maar het water is slecht, en de landstreek veroorzaakt 
misgeboorte." (2 Kon 2:19).

Zoals we reeds eerder hebben gezien betekent Jericho “vloekstad”, maar Jericho heeft ook 
nog een andere naam, namelijk "welriekende plaats". Bovendien wordt Jericho vanwege de 
aanwezigheid van palmbomen ook wel de "palmstad" genoemd. Van de buitenkant zag het 
er mooi uit, van van binnen bleek het "slecht" te zijn. Zo is het ook met Israël, zo op het oog 
leek het wel wat, maar van binnen in het hart was het volk vol van zonde. Jesaja zegt van 
Israël: 

 “Een rund kent zijn eigenaar en een ezel kent de krib van zijn meester, maar Israël 
heeft geen begrip, mijn volk geen inzicht.” (Jes 1:3).

Het gebied van Jericho was bij de verdeling van het land aan de stam Benjamin toegewezen. 
(Jozua 18:11-27). Benjamin kreeg van zijn moeder Rachal de naam Ben Oni (= zoon van 
mijn smarten = Jezus), maar zijn vader noemde hem Benjamin (= zoon van mijn welvaart, 
rechterhand = Christus)  (Gen 35:18)

Jericho was dus een mooie stad om te zien met al zijn palmbomen. Maar het water was 
slecht. Dit "slecht" heeft in het Hebreeuws de betekenis van "kwaad". "En de landstreek 
veroorzaakt misgeboorte." (2 Kon 2:19). Voor landstreek staat in het Hebreeuws "aeretz", 
wat ook door aarde of land vertaald kan worden. Deze "aeretz" bracht misgeboorte voort, 
omdat er iets IN was wat niet deugde.

In den beginne was alles zeer goed (Gen 1). God had alles zeer goed gemaakt, maar God 
had geen marionetten gemaakt, die Hem automatisch moesten liefhebben. God had mensen 
gemaakt met een vrije wil, die ervoor konden kiezen om Hem lief te hebben. En we weten 
dat de mens zou kunnen zondigen, en dat is ook gebeurd. Door de zonde kwam er iets IN de 
schepping wat niet deugde. Hierdoor misten de mensen hun doel, en ontstonden er 
"misgeboorten". Denk maar aan de nakomelingen van die volgelingen van satan, die 
gemeenschap hadden met de dochters der mensen, daar kwamen ook “misbaksels, 
misgeboorten” uit voort. Dat is het beeld van het water van Jericho. Er was iets in dat water 
wat niet deugde! Het bracht misgeboorten, onvruchtbaarheid voort! 

Het Zout in het Water 
Dat woord "Misgeboorte" kan ook vertaald worden met "onvruchtbaar". 
Door de onvruchtbaarheid was het een water des doods. En daarom komen de mannen van 
de stad bij Elisa, en vertellen hem dat het water van Jericho een groot probleem is, wat tot 
dusver door niemand opgelost kon worden. 
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Toen zeide Elisa: 
 "Haalt mij een nieuwe schotel en doet er zout in. En de mannen van Jericho haalden 

een nieuwe schotel met zout daarin" (2 Kon 2:20) 

Wat is nu de betekenis van het zout? We weten dat zout bederfwerend is, en zout geeft 
smaak aan iets. Zout heeft in vroege tijden ook gediend als betaalmiddel. In het woord 
salaris ziet het woordje "sal", dit is Latijns voor zout. De letterlijke vertaling van salaris is 
"jaargeld".
Tevens staat zout eten voor een teken van verbondenheid en gastvrijheid. 
Maar we moeten niet denken dat het zout het water weer gezond maakte in Jericho, nee, er 
staat duidelijk in 2 Kon 2:21: "Zo zegt de HERE: Ik maak dit water gezond." Waarom 
moest er dan zout aan te pas komen? 

We gaan eerst enkele teksten lezen waar we "zout" terugvinden, en dan  zien we wat 
dat “zout” eigenlijk betekent: 
Lev 2:13  

 "En elke offergave van uw spijsoffer zult gij zouten, gij zult het zout van het 
verbond uws Gods aan uw spijsoffer niet laten ontbreken; bij al uw offergaven zult 
gij zout voegen."

Num 18:19 
 "Alle heffingen der heilige gaven, die de Israëlieten als heffingen de HERE brengen, 

geef Ik u en uw zonen en uw dochters met u tot een altoosdurende inzetting, een 
altoosdurend zoutverbond is het voor het aangezicht des HEREN voor u en uw 
nakomelingschap."  

2 Kron 13:5 
 "Is het u niet bekend, dat de HERE, de God van Israël, het koningschap over Israël 

voor altijd aan David gegeven heeft, aan hem en aan zijn zonen, een zoutverbond?  

Ezra 6:9 
 "En wat er nodig is (voor de brandoffers voor de Heere): jonge stieren, rammen, 

lammeren voor de brandoffers aan de God des hemels, tarwe, zout, wijn en olie, 
volgens de opgave van de priesters te Jeruzalem, dat moet hun dag aan dag volledig 
ter beschikking worden gesteld."  

Ezra 7:22 Gaat erover wat er voor het huis des Heeren nodig is: 
 "Tot een bedrag van honderd talenten zilver, honderd kor tarwe, honderd bath wijn, 

honderd bath olie, en   zout   in onbeperkte mate  ."   

Ez 43:24 Gaat over de offers: 
 "Gij zult ze voor het aangezicht des HEREN brengen, en de priesters zullen zout op 

hen strooien en ze offeren als een brandoffer voor de HERE."    

Mat 5:13 
 "Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het 

gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de 
mensen vertreden te worden."  
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Uit deze Bijbelgedeelten kunnen we vaststellen, welke betekenis het zout had: 
 Bij elk spijsoffer moest zout gedaan worden. 
 Het verbond van de Heere met Israël wordt zelfs " het zout van het verbond uws 

Gods" genoemd. (Lev). 
 De Heere noemt de inzettingen die Hij het volk Israël geeft een "altoosdurend 

zoutverbond". (Num). 
 Dit "zout" beklemtoont de duurzaamheid en onbederfelijkheid van Gods beloften, 

zoals het koningschap van Davids huis. 
 Het beklemtoont de totstandkoming en de vervulling van Gods beloften. 
 Gods onwrikbare duurzame raadsbesluit ligt ten grondslag aan Gods beloften. 

Het zout drukt het "vaststaan" van al deze feiten uit.
Alles overziend kunnen we opmerken, dat de kernbetekenis van het zout is: 

 De uitwerking/duurzaamheid van het Woord van God.
 Het zout wijst op het verbond van God met Israël.  

Omdat deze dingen zo belangrijk zijn, moest er zout in onbeperkte mate voorhanden zijn. 
(Ezra 7:22).  God werkt altijd naar de raad van Zijn wil, en tot lof Zijner heerlijkheid (Efeze 
1) Niets is voor de Heere te wonderlijk.
Elisa was een instrument in de hand van God om het water van Jericho gezond te maken. 
Eerder zagen we dat water staat voor leven. Jericho kunnen we zien als een type van Israël. 
Israël heeft het levende water nodig om het gezonde, goede, waarachtige leven te kunnen 
bezitten en gemeenschap met de HERE te kunnen hebben.  
In dat licht kan het zout dus ook gezien worden als een beeld van de Geest. Israël moet een 
vast gefundeerd nieuw leven (gebaseerd op het zout-verbond) ontvangen, geestelijk 
leven. En dat was nu juist wat de Heere duidelijk maakte aan Nicodemus.

Het wonder met water

Het eerste wonder wat Elisa deed was een wonder met water. Het eerste wonder (teken) wat 
de Heere Jezus deed was ook een wonder met water. Elisa maakte het water gezond, maar 
de Heere Jezus deed meer. Hij ging een stapje verder. Hij veranderde het water. Het water 
werd wijn. (Joh 2:1-11). 
Is het u wel eens opgevallen dat in het Johannes-Evangelie zoveel gesproken wordt over én 
gedaan wordt met water?

Joh 2 Op de bruiloft te Kana: lege vaten gevuld met water en verandert de Here Jezus 
water in wijn. 
Dit is een beeld van het toekomstig  herstel van Israël in het kader van het nieuwe 
verbond. 

 

Joh 3 De Here spreekt over de wedergeboorte als voorwaarde om deel te kunnen 
hebben aan het Koninkrijk Gods. De Heere in Joh 3:5: 
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, 
kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.
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Joh 4 De Heiland zit bij de bron van Jakob en spreekt met de Samaritaanse vrouw over 
het water des levens. 

Joh 5 Het wonder bij het badwater van Bethesda (= huis der barmhartigheid). 

Joh 6 De Heere Jezus wandelt over de zee. (over het water) 

Joh 7 De Heere spreekt uitvoerig over het “water des levens”. 

Joh 9 De blindgeborene wordt genezen nadat hij zich gewassen heeft in het badwater 
van Siloam (= uit / weggezonden).

Joh 10 De Herder, Die Zijn schapen uit de schaapskooi leidt en hen brengt in “grazige 
weiden” en aan “rustige wateren” (Ps. 23).

Een Nieuwe Schotel
We gaan weer even terug naar 2 Kon 2:20, waar ook nog staat: "Haalt mij een nieuwe 
schotel." Waarom moest er nu perse een nieuwe schotel worden gebruikt om het water van 
Jericho weer gezond te maken? Waarom kon het niet gewoon in een oude of gebruikte 
schotel? Het moest perse een nieuwe schotel zijn, omdat de Heere in het verborgen door het 
eerste wonder van Elisa wilde meedelen, dat het oude (zout)verbond zou worden 
vervangen door een nieuw, een beter verbond. 

Terwijl het oude verbond nog in werking was liet de Heere door dit wonder van Elia zien 
dat er een nieuw verbond zou komen. Daarom moest er een nieuwe schotel worden 
gehaald. Het volk Israël zou nieuw geboren worden uit geest en water. Water is een beeld 
van Gods Geest en tegelijk ook een beeld van Gods Woord. Door Gods Geest en door Gods 
Woord zal Israël opnieuw worden geboren.

Het eerste wonder wat Elisa deed wees eigenlijk in het verborgen naar het nieuwe verbond 
wat door de Heere in Jer 31:31-34  wordt voorzegd:
“Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik met het huis van Israël en het huis 

van Juda een nieuw verbond sluiten zal. 32 Niet zoals het verbond, dat Ik met hun 
vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te 
leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik Heer over hen ben, luidt het 
woord des Heren. 33 Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal 
na deze dagen, luidt het woord des Heren: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en 
die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. 
34 Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de 
Here: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt 
het woord des Heren, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer 
gedenken.”
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Ten tijde van de inwerkingtreding van dat nieuwe verbond zullen te dien dage levende 
wateren uit Jeruzalem vlieten, de helft daarvan naar de oostelijke en de helft naar de 
westelijke zee; in de zomer zowel als in de winter zal dat geschieden. En de HERE zal 
koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de HERE de enige zijn, en zijn naam 
de enige (Zach 14:8-9).
Die levende wateren zullen zelfs de Dode Zee weer gezond maken en tot leven brengen, en 
die Dode Zee zal wemelen van de vissen. 

Het is misschien wel mooi om dat even te lezen in Ez 47:1-12:
 “Toen bracht hij mij terug naar de ingang van het huis (= de tempel in Jeruzalem); 

zie, er stroomde water onder de drempel van het huis uit, oostwaarts, want de 
voorzijde van het huis was op het oosten; het water vloeide onder de rechter zijkant 
van het huis vandaan, ten zuiden van het altaar. 2 En hij leidde mij door de 
Noordpoort en hij voerde mij toen buitenom naar de buitenste poort, naar (de poort) 
die op het oosten uitzag; en zie, daar borrelde water op uit de rechter zijkant. 3 Nadat 
de man uitgegaan was naar het oosten met een meetsnoer in zijn hand, mat hij 
duizend el en deed mij door het water gaan; het water reikte tot aan de enkels. 4 Hij 
mat weer duizend (el) en deed mij door het water gaan; het water reikte tot aan de 
knieën. Hij mat weer duizend (el) en deed mij erdoor gaan; het water reikte tot aan 
de heupen. 5 Hij mat nog eens duizend (el); nu was het (= water uit de tempel) een 
beek geworden, die ik niet doorwaden kon, want het water was zo hoog, dat men 
erin zwemmen kon, een beek die men niet kon doorwaden. 6 Toen zeide hij tot mij: 
Hebt gij het gezien, mensenkind? Daarop deed hij mij teruggaan langs de oever van 
de beek. 7 Toen ik terugkeerde, zie, langs de oever van de beek stonden aan 
weerszijden zeer veel bomen. 8 Hij zeide tot mij: Dit water stroomt naar de 
oostelijke landstreek, vloeit af naar de Vlakte en komt in de zee (in de Dode Zee); in 
de zee wordt het uitgestort, zodat haar water gezond wordt. 9 En alle levende wezens 
die er wemelen, zullen leven, overal waar de beek komt, en er zal zeer veel vis zijn, 
want als dit water daarheen komt, dan wordt (het water van de zee) gezond. Overal 
waar de beek komt, zal alles leven. 10 Vissers zullen erlangs staan van Engedi tot En-
Eglaïm; het zal een plaats zijn om de netten uit te spreiden, en de vissen erin zullen 
van allerlei soort zijn, zoals de vissen van de grote zee (= de Middellandse Zee), zeer 
talrijk. 11 Maar de moerassen en poelen ervan zullen niet gezond worden; zij zijn aan 
het zout prijsgegeven. 12 Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden 
allerlei vruchtbomen opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet 
opraakt; elke maand zullen zij vrucht dragen, omdat hun water uit het heiligdom 
komt; hun vruchten zullen tot spijze zijn en hun loof tot geneesmiddel.” 

Dan zal de bediening des doods (beeld van de wet – beeld van het water “des doods” in 
Jericho) veranderd zijn in de bediening des levens (levend water in Jericho), dit kan ook niet 
anders, want de Heere zelf zal dan koning zijn, en Hij is de Bron van levend water. Hij 
maakt het water gezond!
Te dien tijde zal de profetie van Joël volledig in vervulling gaan. (zoals die in Hand 2:17-21 
ten dele in vervulling is gegaan). Dan is de bediening des doods geheel ten einde, en heeft 
de bediening ten leven een aanvang genomen. 
Eigenlijk is het eerste wonder van de Heere Jezus te Kana een bevestiging van het eerste 
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wonder van Elisa te Jericho. Beide, zowel het wonder van Elisa als het eerste teken van de 
Heere te Kana, zijn een beeld van het toekomstig nieuwe verbond, wat nieuw leven, 
blijdschap en vreugde voor Israël zal voortbrengen. Dan zal ook voor gans Israël gelden wat 
nu alreeds voor ons geldt: "Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend 
water zullen uit zijn binnenste vloeien." (Joh 7:38).

Ook een prachtige illustratie van het oude tegenover het nieuwe geeft ons Zacharia 
8:4-8:

 "Zo zegt de Here der heerscharen: Er zullen weer oude mannen en vrouwen op de 
pleinen van Jeruzalem zitten, ieder met een stok in de hand vanwege zijn hoge 
leeftijd. 5 Ook zullen de pleinen der stad vol zijn van jongens en meisjes, die daar 
spelen. 6 Al zal dit in de ogen van het overblijfsel van dit volk in die dagen te 
wonderlijk zijn, zou het dan ook in mijn ogen te wonderlijk zijn? luidt het woord van 
de HERE der heerscharen. 7 Zo zegt de HERE der heerscharen: Zie, Ik verlos mijn 
volk uit het land van de opgang en uit dat van de ondergang der zon; 8 Ik breng hen 
terug en zij zullen binnen Jeruzalem wonen. Zij zullen Mij tot een volk en Ik zal hun 
tot een God zijn, in trouw en in gerechtigheid." (Zach 8:6-8). 

En verder in Zach 8:13-17:
 "13 Gelijk gij onder de volken een vervloeking geweest zijt, o huis van Juda en huis 

van Israël, zo zult gij, doordat Ik u heil schenk, een zegen worden; vreest niet, laten 
uw handen sterk zijn. 14 Want zo zegt de HERE der heerscharen: Zoals Ik Mij 
voorgenomen had u kwaad te doen, toen uw vaderen Mij vertoornden, zegt de HERE 
der heerscharen, en het Mij niet berouwde, 15 zo heb Ik in deze dagen Mij weer 
voorgenomen Jeruzalem en het huis van Juda wèl te doen; vreest niet! 16 Dit moet 
gij doen: spreekt waarheid onder elkander, oefent eerlijke en heilzame rechtspraak uit 
in uw poorten; 17 beraamt in uw hart elkanders onheil niet, en hebt geen valse eed 
lief, want dit alles haat Ik, luidt het woord des HEREN." (Zach 8:13-17) 

En Zach 8:20-23:
 "20 Zo zegt de HERE der heerscharen: Wederom zullen er volken komen en 

inwoners van vele steden, 21 en de inwoners van de ene zullen zich begeven naar die 
van de andere, en zeggen: Laten wij toch heengaan om de gunst des HEREN af te 
smeken en om de HERE der heerscharen te zoeken; ook ik wil gaan. 22 Ja, vele 
natiën en machtige volken zullen komen om de HERE der heerscharen te Jeruzalem 
te zoeken en de gunst des HEREN af te smeken. 23 Zo zegt de HERE der 
heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, 
ja vastgrijpen de slip van een Judeese man, en zeggen: wij willen met u gaan, want 
wij hebben gehoord, dat God met u is." (Zach 8:20-23)

Ook Ezechiël mag door God ingeblazen woorden spreken over de toekomst van Israël: 
Ez 37:1-14: 

 "De hand des HEREN kwam op mij, en de HERE voerde mij in de geest naar buiten 
en zette mij neer in een dal; dat was vol beenderen. 2 Hij deed mij daar aan alle 
kanten omheen lopen en zie, zij lagen in grote menigte door het dal verspreid, en zie, 
zij waren zeer dor. 3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, kunnen deze beenderen 
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herleven? En ik zeide: Here HERE, Gij weet het. 4 Toen zeide Hij tot mij: Profeteer 
over deze beenderen en zeg tot hen: gij dorre beenderen, hoort het woord des 
HEREN. 5 Zo spreekt de Here HERE tot deze beenderen: Zie, Ik breng geest in u, en 
gij zult herleven; 6 Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met een huid 
overtrekken en geest in u brengen, zodat gij herleeft; en gij zult weten, dat Ik de 
HERE ben. 7 Ik nu profeteerde zoals mij bevolen was, en zodra ik profeteerde, 
ontstond er een geruis, en zie, een beweging, en de beenderen voegden zich aaneen 
zoals zij bij elkander behoorden; 8 ik zag toe, en zie, er kwamen spieren op, en vlees, 
en er trok een huid overheen; maar geest was er nog niet in hen. 9 Daarop zeide Hij 
tot mij: Profeteer tot de geest, profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest: zo zegt de 
Here HERE: kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat 
zij herleven. 10 Toen profeteerde ik, zoals Hij mij bevolen had; en de geest kwam in 
hen en zij herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger. 11 
Voorts zeide Hij tot mij: Mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis Israëls. 
Zie, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen; het is met 
ons gedaan. 12 Daarom profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de Here HERE: zie, Ik open 
uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en u brengen naar het 
land Israëls. 13 En gij zult weten, dat Ik de HERE ben, wanneer Ik uw graven open 
en u uit uw graven doe opkomen, o mijn volk. 14 Ik zal mijn Geest in u geven, zodat 
gij herleeft en Ik zal u doen wonen in uw land; en gij zult weten, dat Ik, de HERE, 
het gesproken en gedaan heb, luidt het woord des HEREN." (Ez 37:1-14)

Dan, te dien dage, zal de Heere Zijn geliefd volk Israël doen nederliggen in grazige 
weiden. Hij zal hen voeren aan rustige wateren. Aan het levende water! 
Het zal hen aan niets ontbreken. Hij zal hen leiden in de rechte sporen, om Zijns Naams wil. 
Dan zal Israël het zout der aarde zijn en een geur van Christus onder de volkeren 
verspreiden. Dan zal heel de aarde vol zijn van de kennis des Heeren. Het is geweldig te 
zien, hoe in het eerste wonder, wat Elisa mocht doen, de complete heilsgeschiedenis van het 
volk Israël in het verborgen word verkondigd. En daarom het zout, wat wijst op het zeer 
vaststaan van deze feiten. En daarom een nieuwe schotel, die wijst naar al het nieuwe in de 
toekomst voor Israël. 

En zo leren we ook dat alles in Gods Woord een diepere betekenis heeft. 
Men zegt wel eens dat de Bijbel ook maar door mensen is geschreven. 
Maar broeders en zusters, wanneer over het eerste wonder van Elisa, wat slechts in vier 
verzen (2 Kon 2:19-22) in Gods Woord wordt uiteengezet, al zoveel te zeggen valt, dan 
kunnen we slecht in verbazing aanschouwen, hoe geweldig groots de Heere zelf Zijn Woord 
heeft samengesteld, door het de schrijvers in te blazen, zodat ze opschreven wat Hij wilde.
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Gezond water voor ons 

Tot slot nog even naar dat water van Jericho dat weer gezond werd. Wat betekent dat 
gezonde water nu voor ons? We weten hoe het al de eeuwen door in Israël is gegaan. Steeds 
werd de Heere God vervangen door eigen-gemaakte goden. Is het bij ons beter? 

2 Timoteüs 4:3-5:
 3 Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen 

verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) 
leraars zullen bijeenhalen, 4 dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich 
naar de verdichtsels keren. 5 Blijf gij echter nuchter (St. Vert.: wees wakker) onder 
alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten 
volle.”

Titus 1:9 zegt dat we ons moeten....
 9 …....houdende aan het betrouwbare woord naar de leer, zodat hij ook in staat is te 

vermanen op grond van de gezonde leer en de tegensprekers te weerleggen.  

Titus 2:1:
 “1 Maar gij, kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt.”

En Titus 2:8 spreekt over....:
 “8 een gezonde prediking, waarop niets valt aan te merken, opdat de tegenstander tot 

zijn beschaming niets ongunstigs van ons hebbe te zeggen.”

En dan naar Titus 2:11:
 “11 Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, 12 om ons 

op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, 
bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, 13 verwachtende de 
zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, 
Christus Jezus, 14 die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle 
ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken. 
15 Spreek hiervan, vermaan en weerleg met alle nadruk.”

Nog één tekst over dat gezonde water: 2 Timoteüs 1:13:
 13 Neem tot voorbeeld de gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in het 

geloof en de liefde (= agapè), die in Christus Jezus is.”

Dat is ons Levend Water! 
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De spottende knapen van Bethel (2e Wonder)

2 Kon 2:23-25:
 "23 Vandaar (van Jericho) ging hij naar Bethel. En toen hij de weg opklom, kwamen 

er kleine knapen uit de stad, die de spot met hem dreven en hem toeriepen: Kom op, 
kaalkop! Kom op, kaalkop! (Grondtekst: Ga op, Kaalkop – zie ook St.Vert: 
“Kaalkop, ga op, kaalkop, ga op!”) 24 Toen wendde hij zich om, zag hen en 
vervloekte hen in de naam des HEREN. Toen kwamen er twee berinnen uit het woud 
en verscheurden tweeënveertig van die kinderen. 25 En hij ging vandaar naar de berg 
Karmel, en vandaar keerde hij terug naar Samaria."

Naar de mens gesproken een gruwelijke geschiedenis. Maar we moeten ons altijd realiseren, 
dat ook deze geschiedenis niet zonder reden in Gods Woord staat opgetekend. Ook deze 
geschiedenis wijst naar de Christus der Schriften, net zoals de namen van Elia en Elisa naar 
de Christus heen wijzen. Weet u het nog?
Elia  = Elijahoe   =  Mijn God is JHWH
Elisa = Eliesha    =  God is Redding
De twee namen samengevoegd: Mijn God = Redding! God redt! 
We zullen in het vervolg van deze Bijbelstudie steeds zien, dat alle wonderen van Elisa 
wijzen op Christus. En Christus redt inderdaad!

Er kwamen dus kleine knapen uit de stad, die de spot met Elisa dreven en hem toeriepen: 
“Ga op, kaalkop! Ga op, kaalkop!” Hier wordt een dienaar van God, een gezagsdrager van 
God, iemand die "de mantel" toegeworpen had gekregen bespot en uitgescholden. Hiermee 
werd in wezen God zelf door die knapen uitgescholden. 
Hadden ze dat zelf in de gaten? (Komen we later op terug).

Kaalkop

Ze riepen dus: "Kaalkop", dat zou ons kunnen doen vermoeden dat Elisa ook inderdaad kaal 
was. Uit de schrift weten we dat Elisa na deze gebeurtenis nog 50 jaar heeft geleefd, dan 
zouden we de conclusie kunnen trekken, dat Elisa al vroeg kaal was. Maar dat is niet de 
betekenis van deze woorden. 
Het Hebreeuwse woord wat hier door kaalkop is vertaald komt 53 keer voor in de 
grondtekst, en is als volgt vertaald: 14 x (zoon van) “Kareach”, 2 x “ijs”, 2 x “kaalkop” in 
deze teksten, 1 x “kaalhoofdig”, 23 x “Korach en 11 x “Korachieten. Dus van de 53 keer 48 
keer “Korach of Korachieten, of Karech”, wat hetzelfde Hebreeuwse woord is. De naam 
Korach betekent: ijs, glad of stoutmoedig (in negatieve zin). Wanneer we willen ontdekken 
wat dat “kaalkop” betekent, dan moeten we dus op Korach letten. Wat was die Korach voor 
iemand? 
Toen het volk Israël uit Egypte was getrokken, kwam hij (Korach) voortdurend in opstand 
tegen Mozes. Hij (met 250 volgelingen) betwistte het leiderschap van Mozes en Aaron. Dat 
kwam tot een hoogtepunt in Num 16:
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Num 16:1-2:
 “Korach nu, de zoon van Jishar, de zoon van Kehat, de zoon van Levi, nam met 

Datan en Abiram, zonen van Eliab, en On, de zoon van Pelet, Rubenieten, (een aantal 
mannen); 2 en zij stelden zich vóór (eigenlijk tegenover) Mozes met tweehonderd 
vijftig mannen uit de Israëlieten, hoofden der vergadering, opgeroepenen ter 
volksvergadering, mannen van naam.” (dus 253 man)   

Num 16:16:
 “En Mozes zeide tot Korach: Gij en uw gehele aanhang, verschijnt morgen voor het 

aangezicht des Heren, gij en zij en Aäron!”

Num 16:23b-33:
 “De Here dan sprak tot Mozes: 24 Spreek tot de vergadering: Trekt u terug uit de 

omtrek van de woning van Korach, Datan en Abiram. 25 Toen maakte Mozes zich op 
en ging tot Datan en Abiram, en de oudsten van Israël volgden hem. 26 En hij sprak 
tot de vergadering: Wijkt toch van de tenten dezer goddeloze mannen en raakt niets 
aan, dat hun toebehoort, opdat gij niet door al hun zonden wordt weggeraapt. 27 Toen 
trokken zij weg uit de omtrek van de woning van Korach, Datan en Abiram, en Datan 
en Abiram traden naar buiten en stonden aan de ingang van hun tenten met hun 
vrouwen, zonen en kleine kinderen. 28 Daarop zeide Mozes: Hieraan zult gij weten, 
dat de Here mij gezonden heeft om al deze daden te doen, en dat het niet mijn 
bedenksel is: 29 indien dezen zullen sterven, zoals ieder mens sterft, en over hen 
bezoeking zal worden gedaan, zoals ieder mens bezocht wordt, dan heeft de Here mij 
niet gezonden. 30 Maar, indien de Here iets nieuws zal scheppen, zodat de grond zijn 
mond zal opensperren en hen verzwelgen met alles wat hun toebehoort, zodat zij 
levend in het dodenrijk zullen dalen, dan zult gij weten, dat deze mannen de Here 
gesmaad hebben. 31 Nauwelijks had hij al deze woorden uitgesproken, of de grond 
spleet onder hen, 32 en de aarde opende haar mond en verzwolg hen met hun 
huisgezinnen en met alle mensen die bij Korach behoorden en met alle have. 33 
Zo daalden zij, met al de hunnen, levend in het dodenrijk; en de aarde overdekte hen, 
zodat zij uit het midden der gemeente omkwamen.”

Wat heeft Korach nu te maken met dat “kaalkop”?
Dan moeten we proberen ons in die tijd te verplaatsen. Wat was Bethel in die tijd van Elisa? 
Een plaatst waar de afgoderij bedreven werd. Een plaats waar het gouden kalf stond. Ze 
wilden die man Gods niet in het afgodische Bethel.
Ze wisten best dat een profeet van God altijd maar over God spreekt, en zij hadden nu een 
andere god. De jonge knapen uit Bethel zijn gestraft voor hun spotternij.
In wezen is deze geschiedenis van de knapen van Bethel te vergelijken met die geschiedenis 
uit Num 16 over Korach en de zijnen. In beide gevallen kwamen ze in opstand tegen God. 
Hun straf is dezelfde. Op Godslastering stond de doodstraf: Lev 24:13-16:

 13 Toen sprak de Here tot Mozes: 14 Breng de vloeker buiten de legerplaats, en allen 
die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen, daarna zal de 
gehele vergadering hem stenigen. 15 En tot de Israëlieten zult gij zeggen: Een ieder, 
die zijn God vloekt, zal zijn zonde dragen. 16 Wie de Naam des Heren lastert, zal 
zeker ter dood gebracht worden: de gehele vergadering zal hem stenigen.”   
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Vandaar ging hij naar Bethel
Elisa was dus op reis van Jericho naar Bethel, anders gezegd: Elisa ging van Jericho óp naar 
het huis Gods. Want dát betekent Bethel. Elisa ging van "de vloek" (Jericho) óp naar het 
huis Gods. Dit is ook een beeld van Israël en Christus. Israël lag ook onder de vloek (der 
wet):  

 "Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er 
staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven 
is in het boek der wet, om dat te doen. (Gal 3:10)

Maar: 
 "Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te 

worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt.” 
(Gal 3:13)

Christus moest de dood in, én opstaan, om te gaan naar Gods Huis.
Die weg ging Elisa ook. Bethel was in die dagen bekend om iets wat in tegenspraak was met 
zijn naam. Er stond in de tijd van Elisa een gouden kalf in Bethel. We lezen daarover in 
1 Kon 12:28-32:

 "28 Toen overlegde de koning (Jerobeam over Israël, de 10 stammen) en maakte 
twee gouden kalveren, en zeide tot het volk: Het is te veel voor u om op te trekken 
naar Jeruzalem. Dit zijn uw goden, o Israël, die u uit het land Egypte hebben geleid. 
29 Hij stelde het ene op te Bethel en het andere plaatste hij te Dan. 30 En dit werd 
een oorzaak tot zonde. Zelfs was het volk voor het ene (beeld) uitgelopen tot Dan toe. 
31 Verder maakte hij tempels op de hoogten, en stelde priesters aan uit alle kringen 
van het volk, die niet tot de Levieten behoorden. 32 Ook voerde Jerobeam een feest 
in voor de achtste maand, voor de vijftiende dag dier maand, overeenkomstig het 
feest in Juda, en hij besteeg het altaar. Zo deed hij te Bethel en offerde aan de 
kalveren die hij gemaakt had. Daarbij liet hij telkens de priesters der hoogten, die hij 
aangesteld had, in Bethel optreden."

Toen Israël verdeeld was in een twee-stammen en een tien-stammen rijk, was koning 
Jerobeam, die over de tien stammen regeerde, bang dat zijn volk naar Jeruzalem, naar de 
tempel zou gaan om te offeren. Daarom maakte hij twee gouden kalveren, die hij het volk 
als hun goden voorstelde. 
Hij bouwde tempels voor het volk, en hij stelde lukraak priesters uit het volk aan, om dienst 
te doen in die afgoden-tempels. Zo stelde Jerobeam de afgoden dienst dus ook in Bethel in. 
Wanneer ik dit alles lees, dan vraag ik mij altijd af, hoe is het mogelijk dat dit volk steeds 
weer zo ver afdwaalde. Het volk, wat zoveel met de Heere had meegemaakt, die door God 
zelf uit Egypte was geleid, die God overdag beschermde met een wolkkolom en 's nacht de 
weg verlichte met een vuurkolom, die met Zijn tabernakel daadwerkelijk bij hun aanwezig 
was, en die zeer duidelijk gezegd had: 

 "Ik ben de HERE, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. 7 
Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. 8 Gij zult u geen gesneden 
beeld maken van enige gestalte, die boven in de hemel of onder op de aarde is of die 
in de wateren onder de aarde is. 9 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen." 
(Deut 5:6-9). 
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Ook ten tijde van de profeet Hosea waren de afgoden nog steeds in het land, en aanbad het 
volk de Baäl, we lezen in Hosea 13:2:  

 "Ook nu gaan zij voort met zondigen en maken zich gegoten beelden van hun zilver, 
afgodsbeelden, naar eigen inzicht, alles het werk van metaalbewerkers. Men zegt van 
hen: De mensen die offeren, kussen kalveren." 

Broeders en zusters, laat ons dit alles tot een les zijn, want ook heden ten dage zijn er vele 
afgoden, ze worden vaak niet zo genoemd, maar ze zijn het wel. U kunt ze zelf wel 
bedenken. De grootste afgod is ons eigen EGO.
Het heeft altijd te maken met de dingen die voor ogen zijn, met het omarmen van de 
zienlijke dingen. We mogen best van dingen genieten, maar we moeten ons hart er niet op 
zetten. Daarom geldt ook nu, laten we nauwgezet volgens Gods Woord wandelen, en zoeken 
die dingen die boven zijn, en niet die op deze aarde zijn, want als leden van het Lichaam 
van Christus zijn we burgers van een rijk in de hemelen!

Elia trok op naar Bethel. Wat zegt God van Bethel? 
 "Ik ben   de God van Bethel  , waar gij (Jacob) een opgerichte steen gezalfd hebt, waar 

gij Mij een gelofte gedaan hebt; welnu, maak u reisvaardig, ga uit dit land weg en 
keer naar het land uwer maagschap terug." (Gen 31:13) 

Toen Elia optrok naar Bethel was satan de god van Bethel. We leren hier ook uit dat satan de 
naäper is van God. De satan buigt altijd goede dingen om, teneinde er iets van te maken, wat 
van God af leidt. Zo gebruikt hij hier mensen, én mensen laten zich gebruiken om de 
tempeldienst van Jeruzalem te immiteren om het volk tot afgoderij te brengen. Bethel = huis 
Gods, is geworden tot een huis vol van afgoderij. 

Nog een duidelijk voorbeeld hoe satan te werk gaat lezen we in 2 Kon 18:1-4, waar we 
lezen hoe de door Mozes gemaakte koperen slang, die in de woestijn voor het volk Israël 
"ten leven" was opgericht (Num 21:9),  later als afgod misbruikt werd: 2 Kon 18:1-4:

 "In het derde jaar van Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël, werd Hizkia 
koning, de zoon van Achaz, de koning van Juda. 2 Vijfentwintig jaar was hij oud, 
toen hij koning werd, en hij regeerde negenentwintig jaar te Jeruzalem. Zijn moeder 
heette Abi; zij was een dochter van Zekarja. 3 Hij deed wat recht is in de ogen des 
HEREN, geheel zoals zijn vader David gedaan had. (En wat doet Hizkia?) 4 Hij 
verwijderde de offerhoogten, verbrijzelde de gewijde stenen en hieuw de gewijde 
palen om; ook sloeg hij de koperen slang stuk, die Mozes gemaakt had, omdat tot op 
die tijd de Israëlieten daaraan plachten te offeren. En men noemde haar (de slang) 
Nechustan."

 
De koperen slang: Num 21:4-9:

 “Toen zij van de berg Hor opgebroken waren in de richting van de Schelfzee (= Rode 
Zee) ten einde om het land Edom heen te trekken, werd het volk onderweg 
ongeduldig. 5 En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: Waarom hebt gij ons uit 
Egypte gevoerd? om te sterven in de woestijn? Want er is geen brood en geen water 
en van deze flauwe spijs walgen wij. 6 Toen zond de Here vurige slangen onder het 
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volk; die beten het volk, zodat er velen van Israël stierven. 7 Daarop kwam het volk 
tot Mozes en zeide: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de Here en tegen 
u gesproken; bid tot de Here, dat Hij de slangen van ons wegdoe. Toen bad Mozes 
ten gunste van het volk. 8 De Here dan zeide tot Mozes: Maak een vurige slang en 
plaats die op een staak; ieder, die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven 
blijven. 9 Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak; en wie, 
wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef in 
leven.”

Toen Elisa op weg was naar Bethel, was er dus een andere god die daar aanbeden werd. Een 
god naar hun eigen begeerte gemaakt. Een gouden kalf.  Er was geen geloof in de Ene 
waarachtige God. Men had een offerdienst ingesteld, welke een afgoden dienst was. Zo was 
Bethel, het "Huis Gods", een afgoden plaats geworden.
Wanneer we de Bijbel onderzoeken, en we zien, waar Bethel voor de eerste keer voorkomt, 
dan ontdekken we dat de naam Bethel voor het eerst voorkomt in: Gen 12:7-8: 

 "Toen verscheen de HERE aan Abram en zeide: Aan uw nageslacht zal Ik dit land 
geven. En hij bouwde daar een altaar voor de HERE, die hem verschenen was. 8 
Toen brak hij vandaar op naar het gebergte ten oosten van Betel, en hij spande zijn 
tent, met Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten, en hij bouwde daar een 
altaar voor de HERE en riep de naam des HEREN aan." 

De plaatsnaam “Bethel” bestond toen nog niet, maar Mozes, die Genesis later geschreven 
heeft, gebruikt hier de naam, om het gebied, de plaats aan te duiden waar Abram een altaar 
voor de Heere bouwde.  

Later, in Gen 28:10-19 komen we "Bethel" weer tegen bij de geschiedenis van de kleinzoon 
van Abraham: 

 "Jakob vertrok uit Berseba en ging naar Haran. 11 En hij bereikte een plaats, waar hij 
bleef overnachten, omdat de zon ondergegaan was. En hij nam een van de stenen der 
plaats, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats slapen. 12 Toen droomde hij, 
en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte, 
en zie, engelen Gods klommen daarlangs op en daalden daarlangs neder. 13 En zie, 
de HERE stond bovenaan en zeide: Ik ben de HERE, de God van uw vader Abraham 
en de God van Isaak; het land, waarop gij ligt, zal Ik aan u en aan uw nageslacht 
geven. 14 En uw nageslacht zal zijn als het stof der aarde, en gij zult u uitbreiden 
naar het westen, oosten, noorden en zuiden, en met u en met uw nageslacht zullen 
alle geslachten des aardbodems gezegend worden. 15 En zie, Ik ben met u en Ik zal u 
behoeden overal waar gij gaat, en Ik zal u wederbrengen naar dit land, want Ik zal u 
niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik u heb toegezegd. 16 Toen Jakob uit zijn 
slaap ontwaakte, zeide hij: Waarlijk, de HERE is aan deze plaats, en ik heb het niet 
geweten. 17 En hij vreesde en zeide: Hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet 
anders dan een huis Gods, dit is de poort des hemels. 18 De volgende morgen vroeg 
nam Jakob de steen die hij onder zijn hoofd gelegd had, stelde die tot een opgerichte 
steen en goot er olie bovenop. 19 En hij noemde die plaats Bethel, maar tevoren was 
de naam der stad Luz (= amandelboom)." (Gen 28:10-19).
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Het was Jacob, die de naam van die plaats heeft bepaald. Jacob wist niet op welke plaats hij 
zich te rustte begaf, maar na zijn droom, en na de hernieuwde belofte van God, wist hij het 
wel. En dan zalft hij de steen, die hem als hoofdkussen gediend had. Maar hij zalfde de 
steen niet zomaar, nee, hij nam die steen, en stelde die tot een opgerichte steen. Dat wijst 
ons op dé Opgerichte Steen,  de opgestane Christus, de Gezalfde. Zo mogen we zien dat 
Gods Woord altijd en overal wijst op de Christus der Schriften.

Even verder in Gen 35:1-7 komen we Bethel weer tegen. 
 "En God zeide tot Jakob: Maak u reisvaardig, trek naar Bethel, blijf daar, en richt er 

een altaar op voor de God, die u verschenen is, toen gij vluchttet voor uw broeder 
Esau. 2 Toen zeide Jakob tot zijn huis en tot allen die bij hem waren: Doet weg de 
vreemde goden die in uw midden zijn,   reinigt u en verwisselt uw klederen  . 3 Laten 
wij ons dan gereed maken en naar Bethel trekken, en ik zal daar een altaar oprichten 
voor die God, die mij geantwoord heeft ten dage mijner benauwdheid, en die met mij 
geweest is op de weg die ik gegaan ben. 4 Toen gaven zij Jakob al de vreemde goden 
die in hun bezit waren, en de ringen die in hun oren waren, en Jakob begroef ze onder 
de terebint die bij Sichem is. 5 Daarna braken zij op. En de schrik voor God viel op 
de steden rondom hen, zodat zij de zonen van Jakob niet achtervolgden. 6 Toen Jakob 
aangekomen was te Luz, in het land Kanaän, – dat is Bethel (= God van het huis 
Gods) – hij en al het volk dat bij hem was, 7 bouwde hij daar een altaar, en hij 
noemde die plaats El-Bethel, omdat God Zich daar aan hem geopenbaard had, toen 
hij voor zijn broeder vluchtte." (Gen 35:1-7) 

El-Bethel = De God van het huis Gods. Gen 35:9-15
 "En God verscheen wederom (in Bethel) aan Jakob, bij zijn komst uit Paddan-Aram, 

en zegende hem; en God zeide tot hem: Gij heet Jakob; gij zult niet meer Jakob 
heten, maar Israël zal uw naam zijn. En Hij noemde hem Israël. En God zeide tot 
hem: Ik ben God, de Almachtige, wees vruchtbaar en word talrijk; een volk, ja een 
menigte van volken, zal uit u ontstaan, en koningen zullen uit uw lendenen 
voortkomen. En dit land, dat Ik Abraham en Isaak gegeven heb, zal Ik u geven; en 
uw nageslacht zal Ik dit land geven. En God voer op van hem ter plaatse, waar Hij 
met hem gesproken had. En Jakob zette een opgerichte steen ter plaatse, waar Hij 
met hem gesproken had, een stenen zuil, en hij stortte een plengoffer erover uit en 
goot er olie op. En Jakob noemde de plaats, waar God met hem gesproken had, 
Bethel." 

Weer lezen we over "de opgerichte steen" die gezalfd werd met olie. Even later in Gen 
35:18 Krijgen Rachel en Jacob een zoon: 

 “Rachel noemde hem Ben-Oni, maar zijn vader noemde hem Benjamin. Rachel 
mocht een zoon baren, maar zij overleefde de bevalling niet. Jacob begroef Rachel 
aan de weg naar Efrat, dat is Betlehem. En Jakob zette op haar graf een opgerichte 
steen, dat is de opgerichte steen van Rachels graf tot op heden. (Gen 35:18-20) 

Ook dit getuigd van het geloof van Jacob. Jacob wist dat het met de dood niet afgelopen 
was. Daarom die opgerichte steen op Rachels' graf, ziende op de komende Verlosser, de 
Opgestane Heer.
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Nog iets over de zoon van Rachel en Jacob. Rachel noemde hen Ben-Oni, dat betekent 
"Zoon van mijn smart", maar Jacob noemde hem Benjamin, dat betekent "Zoon van mijn 
rechterhand". Beide namen wijzen naar de Heere Jezus Christus. Christus moest eerst een 
"Man van smarten" worden om door Zijn geloofsgehoorzaamheid tot een "Zoon van Mijn 
rechterhand" te worden. 

Honderden jaren later is Elisa op reis naar Bethel. Er is in al die jaren heel wat gebeurd in 
Bethel. Toen Jacob optrok naar Bethel, had Jacob zijn huis en allen die bij hem waren 
bevolen hun afgoden weg te doen, ze moesten zich reinigen, en zelfs hun klederen 
verwisselen. Zó trok Jacob met de zijnen naar Bethel. Die gehoorzaamheid van Jacob had 
tot gevolg dat de schrik voor God viel op de steden rondom hen, zodat de volken de zonen 
van Jakob niet achtervolgden. Dát werkt gehoorzaamheid uit.

Een groot verschil met de tijd van Elisa. Toen was Bethel vol afgoderij, en de god van 
Bethel was een kalf, waarvoor tempeldiensten werden gehouden, door valse priesters 
bediend. Men lag in een afgoden tempel op de knieën voor een kalf!

Kleine knapen
 
Toen Elisa de weg opklom, kwamen er kleine knapen uit de stad, die de spot met hem 
dreven en hem toeriepen: Kom op, kaalkop! Kom op, kaalkop! (2 Kon 2:23). We kunnen 
ons afvragen, wie zijn die kleine knapen, was dit nou kattekwaad van kleine jongetjes, of 
was hier meer aan de hand? Daarmee moeten we ons wel beseffen dat die knapen uit Bethel 
vandaan kwamen, waar de afgodendienst floreerde. Wat hadden die knapen meegekregen 
voor onderwijs aangaande de God van Israël? Waarschijnlijk niet veel. Voor "klein" staat er 
“katan” = klein, jong, onbelangrijk. Het Hebreeuwse woord voor knaap = “u-nor-im”, en dat 
betekent jongeling, knaap, knecht, jeugdige. In Neh 5:10 en Neh 4:23 vinden we ook het 
woord “u-nor-im”, waar het respectivelijk is vertaald met “mijn dienaren” en “mijn 
knechten”.

Om te begrijpen wie die knapen waren, en hoe oude ze waren, en om te weten of het hun 
toegerekend kon worden, gaan we enkele teksten onderzoeken. Het is altijd goed om 
bevestiging van Gods Woord uit de Bijbel te ontvangen: 2 Kron 34:1-5  

 "Josia was acht jaren oud, toen hij koning werd, en hij regeerde eenendertig jaar te 
Jeruzalem. 2 Hij deed wat recht is in de ogen des HEREN en wandelde in de wegen 
van zijn vader David; hij week niet af, rechts noch links. 3 In het achtste jaar (hij was 
toen dus 16 jaar oud) zijner regering, toen hij nog jong (= “u-nor-im”) was, begon 
hij de God van zijn vader David te zoeken, en in het twaalfde jaar (van zijn regering) 
(toen was hij 20 jaar) begon hij Juda en Jeruzalem te reinigen van de hoogten, de 
gewijde palen, de gesneden en de gegoten beelden. 4 Men brak in zijn 
tegenwoordigheid de altaren der Baäls af; de wierookaltaren die daarop stonden, 
hieuw hij om; de gewijde palen, de gesneden en de gegoten beelden verbrijzelde en 
verpulverde hij, en het stof strooide hij op de graven van hen die daaraan geofferd 
hadden; 5 de beenderen der priesters verbrandde hij op hun altaren. Zo reinigde hij 
Juda en Jeruzalem." 
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Gen 37:28-30 
 "Toen Midjanitische mannen, kooplieden, voorbijgingen, trokken zij Jozef omhoog, 

haalden hem op uit de put en verkochten Jozef voor twintig zilverstukken aan de 
Ismaëlieten; en dezen brachten Jozef naar Egypte. 29 Toen Ruben bij de put kwam, 
zie, Jozef was niet in de put. En hij scheurde zijn klederen, keerde naar zijn broeders 
terug en zeide: De knaap (= “u-nor-im”) is er niet, en ik, waar moet ik heen?” 

Jozef was toen net 17 jaar geweest, dat lezen we in Gen 37:2. Bovendien werd Jozef even 
later verkocht aan Potifar, een hoveling van Farao, de overste der lijfwacht. Jozef (die knaap 
= “u-nor-im”) was oud genoeg om de verantwoording over het huis van Potifar op zich te 
nemen.

Gen 41:12 
 "Nu was daar bij ons een Hebreeuwse jongeman (= “u-nor-im”), (dit was Jozef) een 

slaaf van de overste der lijfwacht (in de gevangenis), en wij vertelden hem onze 
dromen, en hij legde ze ons uit; aan ieder gaf hij uitleg naar zijn droom.” 

Richt 8:20 
 "Maar de knaap (= “u-nor-im”) trok zijn zwaard niet, omdat hij bang was, want hij 

was nog jong." 

1 Kron 29:1 
 "Daarop zeide koning David tot de gehele gemeente: Mijn zoon Salomo, de enige, 

door God verkoren, is nog een tengere knaap (= “u-nor-im”), en het werk is groot, 
want deze burcht is niet voor een mens bestemd, maar voor de HERE God." Uit het  
voorgaande kunnen we weten dat Salomo toen ongeveer 19 jaar oud was.

Spr 22:6 
 "Oefen de knaap (= “u-nor-im”) volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij oud 

geworden is, zal hij daarvan niet afwijken."

Spr 20:11
 “Reeds een knaap (= “u-nor-im”) laat zich door zijn handelingen kennen, of zijn 

doen zuiver is en recht.” (Spr 20:11)

We hebben in bovenstaande teksten gezien, dat een knaap kan zijn:
 In staat te regeren, en in staat de afgoden uit het land te verwijderen.
 In staat om in een huis de orde op zaken te houden (Jozef bij Potifar).
 Ervaren in allerlei wijsheid, in het bezit van kennis, met inzicht in wetenschap, 

geschikt om dienst te doen in het paleis van de koning, en hen te onderwijzen in de 
geschriften en de taal der Chaldeeën.

 Zelfstandig op reis kan gaan om zijn broeders in het veld op te zoeken (Jozef)
 In staat is om een zwaard te trekken.
 Onderscheid heeft in goed en kwaad (Spr 20:11). 
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Dan mogen we de conclusie trekken dat het in het geval van de bespotting van Elisa, 
jongeren geweest zijn, die het toegerekend kan worden. En misschien mogen we ook de 
voorzichtige conclusie trekken dat hun ouders nalatig geweest waren in de opvoeding van 
hun "knapen". Want de vermaning in het Woord is duidelijk: Spr 23:12-13:

 "Richt uw hart op de vermaning en uw oor op woorden van verstand. 13 Onthoud de 
tucht niet aan de knaap; slaat gij hem met de stok, hij sterft er niet van."

Kom op = Ga op
"Kom op, kaalkop! Kom op, kaalkop!" Dat schreeuwden de knapen uit Bethel tegen Elisa. 
De staten vertaling heeft dit vertaald met: "Kaalkop, ga op, kaalkop, ga op! Dát is een juiste 
vertaling, want het Hebreeuwse werkwoord wat hier gebruikt is, is "ala", en dat betekent 
"opgaan". ("EL AL" = naar boven). De tekst zegt ook duidelijk dat het spottend is bedoeld. 
Ze bedoelen te zeggen, dat Elisa maar net als Elia moet wegwezen naar boven toe, dan 
hebben ze geen last meer van hem. We moeten goed beseffen, dat geluid kwam vanuit een 
afgodisch Bethel!

In dit verband met dat word “ala” lezen we in 2 Kon 2:1: 
 "Het geschiedde, toen de HERE Elia in een storm ten hemel zou opnemen, dat Elia 

met Elisa uit Gilgal ging." 
En in 2 Kon 2:11: 

 "En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en 
vurige paarden! en die maakten scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een 
storm ten hemel." 

Beide keren, in vers 1 "opnemen", en in vers 11 "voer" (ten hemel), wordt het werkwoord 
"ala" gebruikt. En dat woord gebruikten die knapen van Bethel ook. En zij voegden daar 
nog “kaalkop” aan toe.
We hebben gezien dat “kaalkop” eigenlijk afkomstig is van het woord “Korach”. 
Eigenlijk riepen de knapen uit Bethel dat Elisa moest wegwezen. Elisa moest maar net als 
Elia “opgaan”. Zoals Korach met zijn opstandigheid niet kon vertoeven onder Israël, zo kon 
volgens die jongelingen uit Bethel Elisa niet vertoeven onder de bewoners van Bethel, en 
moest hij maken dat hij wegkwam. Ze wilden die man Gods niet in het afgodisch Bethel.
De jonge knapen uit Bethel zijn gestraft voor hun spotternij. Het woord “kaalkop” betekent 
niet dat Elisa kaalhoofdig was. Maar volgens de overlevering was het een scheldwoord wat 
betekende: “Je bent niets waard, waardeloos, wegwezen!”

Dat vinden vandaag ook velen van de Here Jezus. Hij wordt gelasterd en bespot als een 
nietswaardige! Weet u wat u zoal over onze Heiland kunt lezen? En dat komt dan van 
vooraanstaande theologen. Enkele uitspraken:

 De levensgeschiedenis van Jezus zoals weergegeven in de vier evangeliën van het 
Nieuwe Testament is in wezen een fictief verhaal.

 Hoogleraar theologie Burton Mack, bijvoorbeeld, gaat zelfs zover dat hij de 
beschrijving van Jezus in de evangeliën ‘verzinsels’ noemt.  

 In bepaalde geschriften binnen het Jodendom wordt onze Heiland zelfs afgeschilderd 
als de zoon van een hoer!
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Binnen het Christendom lopen allerlei fantasten rond die het beter menen te weten dan de 
Bijbel zelf en de Persoon van de Here Jezus Christus belachelijk maken, bespottelijk maken 
dus eigenlijk. Dit zal alleen maar toenemen als 'spotters met spotternij' zullen spreken naar 
hun eigen begeerten! Deze knapen spraken grote woorden (spotternij) en lasterden God. Het 
werd hun oordeel!
De essentie van deze geschiedenis is, dat met een profeet van God de spot gedreven wordt, 
dus eigenlijk met God Zelf! En daar moeten wel ongelukken van komen. Paulus 
waarschuwt in Galaten 6: "Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten."

Naarmate de tijd vordert zal de spotternij toenemen. In de brief van Judas, zo vlak voor 
Openbaring, lezen wij: 

 "Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze 
begeerten zullen wandelen." (Judas 1:18)

Ook Petrus wijst nadrukkelijk op de aanwezigheid van spotters in de eindtijd: 
 "Dit vooral (!) moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen 

komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: waar blijft de belofte van 
Zijn komst?" (2 Petr. 3:3)

Deze woorden moeten in de eerste plaats gelezen worden met betrekking tot het volk Israël. 
Immers, Petrus schrijft tot "de vreemdelingen in de verstrooiing.
De geschiedenis van het volk Israël zal in de toekomst uitlopen op goddeloosheid en 
spotternij. Maar ook onder de heidenen tot op vandaag is hetzelfde proces voltrokken van 
goddeloosheid en spotternij. 

In 2 Kon 2 vinden wij zo'n groep van spotters. En we lezen hoe het hun vergaat. Zij worden 
geoordeeld! Over de spotters in de eindtijd zal eveneens het oordeel komen: 

 “14 Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende: 
Zie, de Here is gekomen met Zijn heilige tienduizenden, 15 om over allen de 
vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, 
die zij goddeloos bedreven hebben, en voor al de harde taal, die de goddeloze 
zondaars tegen Hem gesproken hebben.” (Judas :14-15).

Tot vier keer toe wordt in deze verzen het woord “goddeloos” gebruikt. Dat is dus 
kenmerkend voor de personen over wie het gaat. De goddeloosheid komt tot een hoogtepunt 
(tot een volheid) als dé goddeloze zich zal openbaren, de mens der zonde, die zich verheft 
tegen al wat God of voorwerp van verering heet (2 Thess. 2). Steeds weer herhaalt de 
geschiedenis zich weer. Steeds komt de zonde tot een volheid: 
Genesis 6:13

 “Toen zeide God tot Noach: Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want 
door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde 
verdelgen.”

Genesis 15:16
 “Het vierde geslacht (van Israël) echter zal hierheen wederkeren, want eerder is de 

maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol.” 
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En ook in eindtijd zal de zonde tot zijn volheid komen. De satan zal dan door de werking 
van verleidende machten (bedrieglijke wonderen) zowel Joden als heidenen achter zich 
aantrekken met grootsprekerij en lastering. Wat Elisa overkwam is dan ook typologisch voor 
de spotternij tegen de Heere Zelf, met name in de laatste dagen.

Weet u waar ik dit verband ook aan moest denken? U weet nog wel dat Elia de woestijn 
introk omdat hij het niet meer zag zitten, en wenste te sterven. Koningin Izebel, de vrouw 
van koning Achab wilde hem vermoorden. Maar straks zal Elia terugkomen, en dan zal hij 
weer het evangelie in Israël verkondigen (3 ½ jaar), en ook dan zullen ze niets van hem 
willen weten, maar dán zal hij werkelijk door de Joden worden vermoord, tezamen met die 
andere getuige. (in die 3 ½ jaar). 
Het gevolg van deze bespotting van Elisa in 2 Kon, is een vervloeking in de naam des 
Heeren van de knapen door Elisa, met als gevolg dat twee berinnen 42 van die kinderen 
verscheurden. Er staat niet dat er 42 kinderen waren, maar dat er van die spottende kinderen 
42 gedood werden. Waarom nou precies 42?

Het getal 42
De vorige keer waren we bezig met het tweede “wonder” wat Elisa mocht doen te Bethel. 
Het ging toen over de spottende knapen van Bethel. Het gevolg van deze bespotting van die 
knapen in 2 Koningen is een vervloeking in de naam des Heeren van de knapen door Elisa, 
met als gevolg dat twee berinnen 42 van die kinderen verscheurden. Er staat niet dat er 42 
kinderen waren, maar dat er van die spottende kinderen 42 gedood werden. Daarvoor lezen 
we eerst nog even 2 Kon 2:23-25:

 "Vandaar (van Jericho) ging hij naar Bethel. En toen hij de weg opklom, kwamen er 
kleine knapen uit de stad, die de spot met hem dreven en hem toeriepen: Kom op, 
kaalkop! Kom op, kaalkop! (Grondtekst: Ga op, Kaalkop – zie ook St. Vert:  
“Kaalkop, ga op, kaalkop, ga op!”) 24 Toen wendde hij zich om, zag hen en 
vervloekte hen in de naam des HEREN. Toen kwamen er twee berinnen uit het woud 
en verscheurden tweeënveertig van die kinderen. 25 En hij ging vandaar naar de berg 
Karmel, en vandaar keerde hij terug naar Samaria." 

Waarom nou precies 42? Wanneer we in Gods Woord op zoek gaan naar dit getal 42, dan 
ontdekken we welke betekenis het getal 42 in de Bijbel heeft:

Ten eerste: Toen het volk Israël uit Egypte trok, ging het onder Gods hoede van plaats naar 
plaats. In Numeri 33 kunnen we al die pleisterplaatsen in volgorde lezen. Van Egypte tot 
voor de Jordaan vinden we 42 pleisterplaatsen. Het heeft 42 pleisterplaatsen geduurd 
voordat Israël het door God beloofde land binnen mag gaan.

Ten tweede: In Mattheus 1 lezen we het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van 
David. In Math 1:17 Lezen we: 

 "Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn veertien geslachten en van David 
tot de Babylonische ballingschap veertien geslachten en van de Babylonische 
ballingschap tot de Christus veertien geslachten." 
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Dus 3 x 14 = 42. Maar wanneer we al die namen tellen, dan ontdekken we dat er 2 x 14 + 13 
= 41 namen staan. Dus zouden we kunnen denken, er is één te weinig. Maar in Math 1:16 
lezen we: 

 "Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus geboren is, die Christus 
genoemd wordt." 

Jezus is dan nummer 41, en meer zijn er niet, zouden we kunnen denken. Maar Broeders en 
zusters, Jezus is niet dezelfde als Christus. Christus is de opgestane, de verheerlijkte, die zit 
aan de rechterhand des Vaders. En het geslachtsregister eindigt niet bij Jezus, maar bij 
Christus. Er staat immers in Math 1:17b: 

 “En van de Babylonische ballingschap tot de Christus veertien geslachten." 
 
Weet u nog, de jongste zoon van Rachel, Rachel noemde hem Ben-Oni (= zoon van mijn 
smarten), maar zijn vader Jacob noemde hem Benjamin (= zoon van mijn rechterhand). 
(Gen 35:18). Ben Oni was een type van Jezus, de "zoon van mijn smarten", en Benjamin 
was een type van Christus "de zoon van mijn rechterhand". Het zijn twee verschillende 
personen. Zo maakt “Christus” het getal 42 vol. 
In de belofte aan Abraham, die we lezen in Gen 13:15, lezen we hierover: 

 "Want al dit land, dat gij ziet, zal Ik u geven, en aan uw zaad, tot in eeuwigheid." (Er 
staat "zaad", dat is enkelvoud, en dat wijst op Christus). 

Zo zien we dat de belofte aan Abraham na 42 geslachten wordt vervuld. We zien hierin hoe 
geweldig Gods Woord in elkaar zit. En hoe bijzonder de positie van Christus is.

Ten derde: Het getal 42 spreekt ook van de dood. 
 "En hij (Jehu) gebood: Grijpt hen levend. Toen grepen zij hen levend en sloegen hen 

dood bij de put van Bet-Eked, tweeënveertig man; niemand van hen liet hij over." (2 
Kon 10:14) 

Dit had Jehu gedaan uit ijver voor de HERE. Ook liet Jehu allen die van Achabs huis in 
Samaria overgebleven waren, doodslaan, totdat hij het had uitgeroeid, volgens het woord, 
dat de HERE tot Elia gesproken had. (2 Kon 10:16-17). Ook de tekst van ons onderwerp (2 
Kon 2:24), bepaalde ons reeds bij 42 knapen die gedood werden.

Ten vierde: Openbaring 11:1-3: 
 "En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: Sta op en meet de 

tempel Gods en het altaar en hen, die daarin aanbidden. 2 Maar laat de voorhof, die 
buiten de tempel is, erbuiten, en meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven; 
en zij zullen de heilige stad vertreden, tweeënveertig maanden lang. 3 En Ik zal mijn 
twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig 
dagen lang." 

In die 42 maanden regeert de valse religie. Ná die 42 maanden zal de belofte vervuld 
worden. en zal het Koningschap voor Israël aanbreken, en zal Christus Zich in Zijn 
glorieuze heerlijkheid manifesteren. Die tijd van die 42 maanden geldt als een oordeel over 
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het ontrouwe en afvallige Jeruzalem van de eindtijd, dat "geestelijk genaamd wordt Sodom 
en Egypte". Na die tijd zal Jeruzalem bevrijd worden door de HERE Zelf en "dan zullen te 
dien dage levende wateren uit Jeruzalem vlieten..." (Zach. 14:8). Het water van Jeruzalem 
zal gezond (= levend) gemaakt worden. Dat is het beeld van het WATER van Jericho. 
Dus: enerzijds oordeel, anderzijds redding! (42 maanden is 1260 dagen oftewel 3½ jaar).

Ten vijfde: Openb 13. Dit is een profetie over het Beest. In Openb 13:5-6 lezen wij ook 
over het getal 42: Openbaring 13:1-6: 

 "En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn 
horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. 2 En het beest, dat ik 
zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil 
van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. 3 En (ik 
zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de 
gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, 4 en zij aanbaden de draak, 
omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: 
Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? 5 En hem werd een 
mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht 
gegeven dit tweeën-veertig maanden lang te doen. 6 En (het beest) opende zijn 
mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in 
de hemel wonen." 

Hier ontmoeten wij de grote lasteraar van de eindtijd, die spot met de Naam van God en 
Zijn heilig Woord. Even eerder wordt vermeld, dat de gehele aarde het Beest met verbazing 
achterna loopt. Maar ook deze spotternij   zal uitmonden in het oordeel van God  ! In 
Openbaring 16 zijn de oordelen reeds begonnen en ook dan nog lezen wij van de mensen: 
"..en zij lasterden de naam van God... en zij bekeerden zich niet om Hem de eer te geven" 
(vers 9, en ook vers 11). Voor de volledigheid: het getal 42 wordt ook nog genoemd in Num 
35:6, 2 Kon 10:14 en 2 Kron 22:2.

Bethel was de plaats waar zich dit over die 42 knapen allemaal afspeelde, Bethel waar 
toentertijd ook hun god stond, een gouden kalf. 
We hebben tot dusverre gezien dat het getal 42 ons bepaalde bij:

 42 pleisterplaatsen, voordat Israël het beloofde land binnen mocht gaan.
 De 42 geslachten uit Math 1:17. 
 De 42 maanden lange verdrukking van Israël in de eindtijd.
 De tijd van spotternij van de antichrist in die 42 maanden.

In deze voorbeelden uit Gods Woord hebben we gezien dat het getal 42 ons bepaalt bij de 
toekomst, en tevens heeft het Woord ons bij "spotternij" bepaald. 
In Handelingen 2 waren er al Joden, die met de discipelen spotten, toen de discipelen door 
de kracht van de Heilige Geest in vreemde talen spraken. Ook toen al ontging het de Joden 
waar het werkelijk om ging. Nadat de discipelen in allerlei talen de menigte had 
toegesproken zeiden sommigen: Hand 2:12-13: 

 “En zij waren allen buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen, en zij zeiden de 
een tot de ander: Wat wil dit toch zeggen? 13 Maar anderen zeiden spottend: Zij 
hebben te veel zoete wijn gehad! 
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We lezen ook duidelijk over die spotters in 2 Petr 3:3-5, waar staat: 
 “Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen 

komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte 
van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het 
begin der schepping af geweest is. 5 Want willens en wetens ontgaat hun, dat door 
het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en 
door het water bestaat, 6 waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door 
het water. 7 Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord 
als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de 
ondergang der goddeloze mensen."

Willens en wetens
Dat “willens en wetens” is een belangrijke uitdrukking, want het geeft aan dat hier zelfs 
opzet in het spel is, dat geldt altijd wanneer er staat: "Willens en wetens!" 
Zo ook hier in Petr 3:5. In Rom 1:23 zien we waar de spotternij op uitloopt. We zouden dat 
hele Bijbel gedeelte samen moeten lezen, vanaf vers 18:

 “Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en 
ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder 
houden, 19 daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, 
want God heeft het hun geopenbaard. 20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan 
worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld 
uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. 
21 Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of 
gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden 
in hun onverstandig hart. 22 Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, 23 en 
zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt 
op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipen-
de dieren. 24 Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, 
zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. 25 Zij immers hadden de waarheid Gods 
vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, 
die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 26 Daarom heeft God hen overgegeven aan 
schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen 
door de tegennatuurlijke. 27 Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met 
de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met 
mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun 
afdwaling in zichzelf ontvangende. 28 En daar zij het verwerpelijk achtten God te 
erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat 
niet betaamt: 29 vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en 
slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid; 30 oorblazers, lasteraars, 
haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, 
hun ouders ongehoorzaam; 31 onverstandig, onbestendig, zonder hart of 
barmhartigheid. 32 Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat 
zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar 
schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven.”
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Hierover een vraag:
Rom 1:18: Die mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, doen ze 
dat onwetend? Per ongeluk? Nee, beslist niet, want er staat in vers 19: “daarom dat hetgeen 
van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard.” 
Bovendien hebben ze de waarheid vervangen door de leugen. (Rom 1:25). En in vers 32 
hebben we gelezen dat zij de rechtseis van God kenden. Dat is willens en wetens! 
En dat willens en wetens wordt zwaar aangerekend, broeders en zusters.

Over dat willens en wetens lezen we nog meer in het Woord. Hebr 10:26: 
 NBG51: “Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid 

gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, 27 maar een vreselijk 
uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal 
verteren.”

 HSV Hebr 10:26: “Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van 
de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over.”

 St. Vert: “Want zo wij willens zondigen.....” 

2 Petrus 3:5: 
 “5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de 

hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water 
vaststaat.”

Vooral dat gedeelte uit Rom 1:18 is van toepassing op die knapen van Bethel, waarvan we 
de vorige keer hebben gezien dat het hun toegerekend kon worden, vanwege hun leeftijd. 
Want we hebben teksten behandeld, die lieten zien, dat een knaap kan zijn:

 In staat te regeren, en in staat de afgoden uit het land te verwijderen.
 In staat om in een huis de orde op zaken te houden (Jozef bij Potifar).
 Ervaren in allerlei wijsheid, in het bezit van kennis, met inzicht in wetenschap, 

geschikt om dienst te doen in het paleis van de koning, en hen te onderwijzen in de 
geschriften en de taal der Chaldeeën.

 Zelfstandig op reis kan gaan om zijn broeders in het veld op te zoeken (Jozef)
 In staat is om een zwaard te trekken.
 Onderscheid heeft in goed en kwaad (Spr 20:11). 

Dan mogen we de conclusie trekken dat het in het geval van de bespotting van Elisa, 
jongeren geweest zijn, die het toegerekend kan worden. Rom 1:18: 

 “Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en 
ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder 
houden” 

En broeders en zusters, de Heere is zeer duidelijk in Zijn Woord: 
 "Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook 

oogsten." (Gal 6:7).

De Heere doet wat Hij zegt, ook al duurt het 42 pleisterplaatsen in de woestijn.
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In Gods Woord staat een “soort wet”geschreven over de straf op lastering. We hebben eerder 
al de tekst gelezen uit Lev 24:13-16. Hier blijkt dus dat de straf op Godslastering steniging 
te zijn. En dat is ook wat wij lezen in het boek Openbaring 16:19-21: 

 “En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden der volken stortten in. En 
het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met 
de wijn van de gramschap zijns toorns te geven. 20 En alle eilanden vluchtten weg en 
bergen werden niet (meer) gevonden. 21 En grote hagel(stenen), een talent zwaar, 
vielen uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van 
de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot.

Zoals eens Egypte geoordeeld werd met een plaag van hagelstenen (Exod. 9), zo zal deze 
wereld in de eindtijd, als de zondigheid van de mensen tot een volheid komt, en is 
uitgelopen op spotternij en lastering, getroffen worden door een plaag van hagelstenen, met 
een gewicht van een talent, dat is ruwweg zo'n 30 kilo! Want ook dan zijn de mensen niet 
onwetend. Ze spotten en lasteren willens en wetens. Dan is het de tijd dat die twee profeten 
van God, Mozes en Elia in het land 3 ½ jaar lang hun getuigenis zullen laten horen. Maar 
zelfs dan willen de mensen niet horen, Mozes en Elia worden vermoord. Ook in de 
geschiedenis van Elisa in 2 Kon 2 werden de spotters werden geoordeeld.
Ik heb mij afgevraagd, waarom ging Elisa nu van Jericho naar Bethel? 

 Elisa wist toch van de toestand in Bethel?
 Hij wist toch dat daar een gouden kalf stond? (1 Kon 12:28)  
 Hij wist toch dat hij daar niets goeds zou vinden?
 Hij wist toch dat daar dingen gebeurden, die de Heere een gruwel waren?  
 Hij wist dat de afgoderij daar hoogtij vierde?

Ja, dat wist Elia, maar Elisa was een profeet. En wat doet een profeet? 
Die profeteert! En daarom geloof ik dat Elisa naar Bethel moest om de profetie aangaande 
het einde van Israël opnieuw in het verborgen duidelijk te maken.  
Elisa maakte bekend dat de Heere niet met Zich laat spotten, en dat ongeloof gestraft zal 
worden, toen en ook na die toekomstige 42 maanden van Openbaring, waarin men met 
verbazing het beest achterna loopt. Daarom het getal van die 42 kinderen.
Dat was de verborgen profetie van Elisa in deze geschiedenis.  
Het zal best niet makkelijk voor Elisa zijn geweest om dat allemaal mee te moeten maken. 
Hij zag 42 jongeren voor zijn ogen verscheurd worden. Hij zal vast verdriet om de doden 
hebben gehad. Waar moest hij toen heen? Ging hij nog naar Bethel, waarheen hij op reis 
was? Nee, er staat zo mooi in 2 Kon 2:25:

 “En hij ging vandaar naar de berg Karmel.”

Elisa, de man Gods vervolgde zijn weg. Hij vertrok vandaar naar de berg Karmel en de 
Karmel is een beeld van de heerlijkheid van God en Zijn volk Israël! Hij zocht zijn heil bij 
God! 

Broeders en zusters, Bijbelstudie is iets wat we samen doen. Ik heb hier nu wel het woord, 
maar u moet mij ook niet geloven. We moeten samen de Schrift onderzoeken, of het 
allemaal wel klopt. Bijbelstudie doe je in eerste instantie alleen met de Heere. En wanneer 
we dat in afhankelijkheid van Hem doen, dan zullen we ondervinden, dat Hij je gedachten 
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leidt. Hij vernieuwd je denken. Hij geeft je geopende ogen van je hart. En dan ga je 
ontdekken, dat het echt waar is wat er staat: “Hij is een beloner voor wie hem ernstig 
zoeken.” Dan ga je dingen ontdekken, die je graag wilt delen, om samen op te wassen. Dan 
ga je ontdekken, wat het betekent dat we samen in staan zijn te ontdekken hoe groot de 
lengte, de breedte, de hoogte en de diepte is van Gods Woord. En daar gaan we ook de 
volgende keer weer mee verder. 

De berg Karmel (betekent “wijngaard”)
Nadat Elisa de bespotting door de knapen te Bethel had meegemaakt, ging hij  vandaar naar 
de berg Karmel. 2 Kon 2:25: 

 “En hij ging vandaar (van Bethel) naar de berg Karmel, en vandaar keerde hij terug 
naar Samaria.”

Karmel betekent "wijngaard". Een "berg" duidt in de Bijbel altijd op een koninkrijk, in dit 
geval op het Koninkrijk van God. Een mooi voorbeeld van zo'n berg, zo'n koninkrijk, 
vinden we in de droom van Daniël, wat begon met een steen, die steen die zonder 
mensenhanden los raakte, en tot een grote berg werd, die gehele aarde vulde (Dan 2:35). Dat 
gaat over het hemels Koninkrijk, wat in de eindtijd zal worden opgericht.
 
Na de spotternij (van de knapen), en na het oordeel van 42 doden, wat wijst op 42 maanden 
verdrukking voor Israël, volgt de berg Karmel, het Koninkrijk van God. 
Na de verdrukking komt Christus om orde op zaken te stellen. In de eindtijd volgt na de 
spotternij het oordeel, de grote verdrukking, en dan wordt het gelovig overblijfsel van Israël 
in de woestijn bewaard, waarna het in Gods "wijngaard" zal vertoeven onder Koningschap 
van Christus. Daar is de berg Karmel een beeld van.
Zien we de profetische boodschap die tot ons komt door de profetie van Elisa?

Elisa ging naar de berg Karmel. Dit wordt maar in één zinnetje genoemd. Wat de reden was 
dat Elisa daarheen ging wordt ons niet meegedeeld. Maar de betekenis van de Karmel, en de 
betekenis van “de berg” wijst ons op de heerlijkheid van God. Nadat Elisa de spotternij van 
Bethel had meegemaakt, wilde hij in de nabijheid van de Heere zijn. En zó zullen in de 
eindtijd ook de dingen elkaar opvolgen en in vervulling gaan. 

Onwillekeurig moest ik denken aan de tegenwoordige tijd. We leven ook nu in een tijd 
waarin men soms willens en wetens de waarheid aan de kant zet, en de leugen accepteert, ja 
zelfs omarmt. En broeders en zusters, we moeten goed opletten, dat we niet door allerlei 
wind van leer heen en weer worden geslingerd. 
Want dat gebeurt soms heel dichtbij, dat de waarheid geweld wordt aangedaan. En dat 
gebeurt vanuit een heel onverwachte hoek. Er zijn gemeenten, die goed liepen, maar nu 
helemaal de verkeerde kant op gaan, en de alverzoeningsleer binnen laten. En daarmee 
zetten ze de waarheid aan de kant. 

Ik ga hier nu geen uiteenzetting houden over de alverzoeningsleer, maar even in het kort: Ik 
citeer hier twee aanhalingen uit brochure 21 van broeder Denijs: “Is God de schepper van 
het kwaad.”  
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1. “De alverzoeningsleer kent diverse gradaties, maar komt hier op neer, dat alle mensen, 
na het aardse leven, uiteindelijk worden verzoend met God en worden verlost  . Vaak 
gaat de leer der alverzoening zover, dat ook Satan met zijn engelen, boze geesten en 
demonen, nadat zij door God gestraft zijn, ook in deze verzoening en verlossing 
delen.” 

2. “En wat nog erger is, men komt ook tot uitspraken, waarmee men God lastert, 
zoals: "God is de Schepper van het kwaad". Satan heeft de gelovige dan precies in 
die positie gebracht, waar hij de mens het liefst ziet. Men lastert dan (evenals hij) de 
naam van God. Men maakt God dan verantwoordelijk voor het kwaad en zuivert 
Satan van alle blaam en schuld. Men komt dan als betoverd tot de meest kromme 
redeneringen, zoals: "En ook al zou er een Satan in werkelijkheid bestaan, dan 
beantwoordt Satan aan het doel waarvoor hij geschapen is. God zal hem daarvoor 
niet kunnen straffen".

Tot zover de citaten. Wij weten dat zowel de schepping van de hemelen en de aarde als de 
schepping van de mens volkomen recht was, “gaaf”, “zonder vlek of rimpel”. Dit geldt ook 
voor de schepping van de gezalfde overdekkende cherub, zoals satan in den beginne werd 
genoemd. Bij zijn schepping was hij volkomen schoon, vol van wijsheid (Ez 28:12).
In den beginne was satan onberispelijk, volkomen gaaf, zonder vlek of rimpel. Het onrecht 
dat in satan gevonden werd, was het resultaat van zijn eigen keuzes en zijn eigen handelen. 
Over de Heere schrijft de psalmist in Ps 92:16: “Mijn Rots in wie geen onrecht is.” Alle 
zonde en kwaad komt voort door eigen keuzes en eigen handelen van satan. Wanneer je de 
deur openzet voor de alverzoening, dan zet je de deur open voor de leugen! En dát gebeurt 
vandaag de dag, broeders en zusters. 

Eigenlijk zouden we dan Galaten 5:7 moeten laten horen: 
 “Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer 

gehoorzaamt?”

Ook nu leven we te midden van soms grote spotternij. Dan is de beste plaats om ons heil te 
zoeken, dicht in de nabijheid van de Heere. Altijd mogen we schuilen bij Hem. En we 
kunnen maar het beste doen wat we lezen in Openbaring 3:11:

 “Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.” (Voor 
hen die tot het Lichaam van Christus behoren, betekent dit dat je niet alleen een 
kroon, maar de complete de erfenis kunt mislopen).   

Elisa ging dus naar de Karmel. Elisa's voorganger, Elia was ook eens op de berg Karmel: 1 
Kon 18:17-40:

 “Zodra Achab Elia zag, zeide Achab tot hem: Zijt gij daar, gij, die Israël in het 
ongeluk stort? 18 Doch hij zeide: Ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar gij en 
uws vaders huis, doordat gij de geboden des Heren hebt verzaakt en de Baäls zijt 
nagelopen. 19 Nu dan, laat heel Israël tot mij bijeenroepen naar de berg Karmel, ook 
de vierhonderd vijftig profeten van de Baäl en de vierhonderd profeten van de Asjera, 
die van de tafel van Izebel eten. (dus dat waren totaal 850 z.g. Profeten, dat waren 
allemaal profeten, die de mens naar de mond praten, zij profeteerden wat men  
wilde horen). 20 Daarop zond Achab heen onder alle Israëlieten en riep de profeten 
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naar de berg Karmel bijeen. 21 Toen naderde Elia tot het gehele volk (op die berg 
Karmel) en zeide: Hoelang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de Here God 
is, volgt Hem na; maar indien het de Baäl is, volgt hem na. Doch het volk 
antwoordde hem niets. 22 Voorts zeide Elia tot het volk: Ik ben als profeet des Heren 
alléén overgebleven, en de profeten van de Baäl zijn vierhonderd vijftig man. 23 Laat 
men ons nu twee stieren geven; laten zij voor zich de ene stier uitkiezen, die aan 
stukken houwen en op het hout leggen, maar geen vuur daarbij aanbrengen; dan zal 
ik de andere stier bereiden, op het hout leggen, en ook geen vuur daarbij aanbrengen. 
24 Roept gij dan de naam van uw god aan, en ik zal de naam des Heren aanroepen. 
De God die met vuur zal antwoorden, die zal God zijn. En het gehele volk 
antwoordde: Dat is goed. 25 Daarna zeide Elia tot de profeten van de Baäl: Kiest 
voor u de ene stier uit en bereidt hem eerst, want gij zijt met zovelen. Roept dan de 
naam van uw god aan, maar brengt geen vuur daarbij. 26 Toen namen zij de stier die 
hij hun gaf, bereidden hem, riepen van de morgen tot de middag de naam van de Baäl 
aan en zeiden: Baäl, antwoord ons! Maar er kwam geen geluid en niemand gaf 
antwoord. Daarbij hinkten zij om het altaar dat zij gemaakt hadden. 27 Toen het 
middag was geworden, begon Elia hen te bespotten en zeide: Roept luider, want hij is 
immers een god. Hij is zeker in gepeins, of hij heeft zich afgezonderd, of hij is op 
reis; misschien slaapt hij en moet wakker worden. 28 Toen riepen zij luider en 
maakten zich naar hun gewoonte insnijdingen met zwaarden en speren, totdat zij 
dropen van bloed. 29 En zodra de middag voorbij was, tot tegen het brengen van het 
avondoffer, geraakten zij in geestvervoering, maar er kwam geen geluid, en niemand 
gaf antwoord, of sloeg er acht op. 30 Toen zeide Elia tot het gehele volk: Nadert tot 
mij. En het gehele volk naderde tot hem. Daarop herstelde hij het altaar des 
Heren, dat omvergehaald was. 31 Elia nam twaalf stenen naar het getal van de 
stammen der zonen van Jakob, tot wie het woord des Heren gekomen was: Israël zal 
uw naam zijn. 32 Hij bouwde met de stenen een altaar in de naam des Heren, en 
maakte rondom het altaar een groeve ter wijdte van twee maten zaad. 33 Hij schikte 
het hout, hieuw de stier aan stukken en legde die op het hout. 34 Toen zeide hij: Vult 
vier kruiken met water en giet ze uit over het brandoffer en over het hout. Daarna 
zeide hij: Doet het ten tweeden male. En zij deden het ten tweeden male. Daarna 
zeide hij: Doet het ten derden male. En zij deden het ten derden male, 35 zodat het 
water rondom het altaar liep; zelfs de groeve vulde hij met water. 36 Op de tijd nu, 
dat men het avondoffer brengt, trad de profeet Elia naar voren en zeide: Here, God 
van Abraham, Isaak en Israël, heden moge bekend worden, dat Gij God zijt in Israël, 
en dat ik uw knecht ben, en op uw bevel al deze dingen doe. 37 Antwoord mij, Here, 
antwoord mij, opdat dit volk wete, dat Gij, Here, God zijt, en dat Gij hun hart weer 
terugneigt. 38 Toen schoot het vuur des Heren neer en verteerde het brandoffer, het 
hout, de stenen en de aarde, en lekte het water in de groeve op. 39 Toen het gehele 
volk dat zag, wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden: De Here, die is God! De 
Here, die is God! 40 Daarop zeide Elia tot hen: Grijpt de profeten van de Baäl, laat 
niemand van hen ontkomen. Zij grepen hen, en Elia voerde hen naar de beek Kison 
en liet hen daar slachten.” 

Een indrukwekkende geschiedenis, waarin God laat zien dat Hij alleen God is.
Deze geschiedenis is waarachtig gebeurd! God laat hier zien dat alleen Hij waarachtig God 
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is! We leren hieruit dat God niet alleen een genadig God is, maar ook een rechtvaardig God. 
Hij laat niet met Zich spotten.
En net zoals Elia op de berg Karmel Gods heerlijkheid liet zien, zo zal straks Christus op de 
berg Karmel, oftewel in Zijn koninkrijk Gods heerlijkheid laten zien, en zal Hij daar recht 
spreken. 
Daarbij moeten we niet vergeten dat Christus in de toekomst zal optreden als de “Goël”. De 
“Goël” heeft twee betekenissen, de eerste is “Verlosser” en de tweede betekenis is “Wreker.” 
En dat wordt meestal “vergeten” wanneer er wordt gezegd dat alle mensen worden 
behouden. 

Een tekst over de Goël = Verlosser:
 Ps 19:15: Een Psalm van David: “Mogen de woorden van mijn mond en de 

overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn Rots en mijn Verlosser 
(= Goël).”

Een tekst over de Goël = Wreker:
 Jes 47:3b-4: “Ik zal wraak nemen en niemand sparen. 4 De naam van onze Verlosser 

(= Goël = Wreker) is de Here der heerscharen, de Heilige Israëls.”

De Heere zal komen in grote majesteit en luister, maar Hij komt ook als de rechtvaardige 
rechter, die het zaad van de slang zal teniet doen.
Nu gaat Elisa naar de berg Karmel. De berg waar God Zich had geopenbaard in Zijn 
heerlijkheid ten tijde van Elia, en straks ten tijde van het 1000 jarig vrederijk.  
Het gebied van de Karmel is zeer vruchtbaar. Er valt meer regen dan op andere plaatsen. 
Daardoor is ook de naam “Karmel” (= wijngaard) ontstaan.
In 1 Sam 25:2 staat een tekst:

 “Nu woonde er in Maon een man, die te Karmel zijn bedrijf had. Die man was zeer 
rijk: hij bezat drieduizend schapen en duizend geiten.”

De weelderigheid van de Karmel wordt in het boek Hooglied omschreven in de schoonheid 
van de bruid:

 “Uw hoofd op u is als de Karmel, uw haardos is als purper: een Koning is gevangen 
in die lokken.” (7:5).

In Jesaja lezen we ook over die wijngaard: Jesaja 5:1-7:
 “Ik wil van mijn geliefde zingen, het lied van mijn beminde (= Israël) over zijn 

wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel; 2 hij spitte 
hem om, zuiverde hem van stenen, beplantte hem met edele wijnstokken, bouwde 
daarin een toren en hieuw ook een perskuip daarin uit. En hij verwachtte, dat de 
wijngaard goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht wilde druiven voort. 3 
Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, spreekt toch recht tussen Mij 
en mijn wijngaard. 4 Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen, dat Ik er niet aan 
gedaan heb? Waarom verwachtte Ik, dat hij goede druiven zou voortbrengen, en 
bracht hij wilde druiven voort? 5 Nu dan, Ik wil u doen weten, wat Ik met mijn 
wijngaard ga doen: zijn doornhaag wegnemen, opdat hij verwoest worde; zijn muur 
doorbreken, opdat hij vertrapt worde; 6 Ik zal hem tot een wildernis maken, hij zal 
gesnoeid noch behakt worden, zodat er dorens en distels opschieten; en Ik zal de 
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wolken gebieden, dat zij op hem geen regen doen vallen. 7 Welnu, de wijngaard van 
de Here der heerscharen is het huis Israëls, en de mannen van Juda zijn de planten 
waarin Hij vreugde heeft; Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het was 
bloedbestuur; rechtsbetrachting, maar zie, het was rechtsverkrachting.

En dan vertelt de Heere zelf een gelijkenis van de wijngaard. Lukas 20:9-19:
En wanneer we deze gelijkenis lezen moeten we het voorgaande uit Jesaja 5 in gedachten 
houden:

 “Hij begon tot het volk deze gelijkenis te spreken: Iemand (= de Heere) plantte een 
wijngaard en hij verhuurde die aan pachters en ging geruime tijd buitenslands. 10 En 
toen het de tijd was, zond hij een slaaf tot de pachters, opdat zij hem van de vrucht 
van de wijngaard zouden geven. Maar de pachters sloegen hem en zonden hem met 
lege handen weg. 11 Maar hij ging voort en zond een andere slaaf. Zij sloegen ook 
die, behandelden hem smadelijk en zonden hem met lege handen weg. 12 En hij ging 
voort en zond een derde. Zij verwondden ook die en wierpen hem buiten de 
wijngaard. (dit zenden van de slaven wijst op het zenden van de profeten in Israël,  
die niet werden geaccepteerd). 13 Toen zeide de heer van de wijngaard: Wat moet ik 
doen? Ik zal mijn geliefde zoon zenden; die zullen zij wel ontzien. 14 Maar toen de 
pachters hem zagen, overlegden zij met elkander en zeiden: Dit is de erfgenaam: 
laten wij hem doden, opdat de erfenis voor ons zij. 15 En zij wierpen hem buiten de 
wijngaard en doodden hem. Wat zal dan de heer van de wijngaard met hen doen? 16 
Hij zal komen en die pachters ombrengen en de wijngaard aan anderen geven. Maar 
toen zij dat hoorden, zeiden zij: Dat nooit! 17 Maar Hij zag hen aan en zeide: Wat 
betekent dan dit, dat er geschreven is: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, 
deze is tot een hoeksteen geworden? 18 En ieder, die op die steen valt, zal verpletterd 
worden; en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. 19 En de Schriftgeleerden en 
overpriesters trachtten op hetzelfde ogenblik de hand aan Hem te slaan, maar zij 
vreesden het volk. Want zij begrepen, dat Hij deze gelijkenis met het oog op hen 
gesproken had.”

De  Schriftgeleerden en overpriesters hadden zeer goed in de gaten, dat ze zelf op de korrel
werden genomen, maar ze werden niet beschaamd in hun hart, en ze bekeerden zich niet. 
Nee, integendeel, willens en wetens wilden ze de Heiland doden. En om die reden werden 
ze door de Heere “adderengebroed” genoemd. Dat is zaad van de slang! En we weten aan 
welke eindbestemming dat adderengebroed deel krijgt. Die leidslieden van Israël wilden 
stoppen bij het 41 ste geslacht. Maar het 42 ste geslacht (Christus) moest worden 
volgemaakt. Zo zit Gods plan in elkaar! God gaat door met de volvoering van Zijn plan! Hij 
laat niet met zich spotten! Hij komt in Christus op de "Karmel" tot Zijn doel! 

We hebben nu twee “wonderen” van Elisa gehad. En we hebben gezien hoe geweldig Gods 
Woord in elkaar zit. Het zijn maar tipjes van de sluier, die we mogen oplichten, en waar we 
geopende ogen voor mogen krijgen. Maar we zien hoe God de profeten en hun daden 
gebruikt om zijn boodschap bekend te maken. De profeten kwamen voor Israël, en de 
boodschap gaat over het Israël van toen en van de toekomst! Maar er zitten ook voor ons 
geweldige lessen in.
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De Olie der Weduwe (3e Wonder)
 
Het derde wonder wat Elisa mocht doen, lezen we in 2 Kon 4:1-7: 

 "Een van de vrouwen der profeten riep tot Elisa om hulp en zeide: Uw knecht, mijn 
man, is gestorven, en gij weet zelf, dat uw knecht de HERE vreesde. En nu is de 
schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven voor zich weg te halen. 2 En 
Elisa vroeg haar: Wat kan ik voor u doen? Vertel mij, wat gij in uw huis hebt. En zij 
antwoordde: Uw dienstmaagd heeft niets in huis behalve een kruikje olie. 3 Toen 
zeide hij: Ga heen, vraag buitenshuis vaten van al uw buren, ledige vaten; laat het er 
niet weinige zijn. 4 Ga dan naar binnen, sluit de deur toe achter u en uw zonen, en 
giet in al die vaten; en wat vol is, moet ge laten wegzetten. 5 Zij ging van hem weg, 
sloot de deur achter zich en haar zonen toe; dezen plaatsten steeds (de vaten) bij haar 
en zij goot steeds door. 6 Toen de vaten vol waren, zeide zij tot haar zoon: Breng mij 
nog een vat. Maar hij zeide tot haar: Er is geen vat meer. Toen hield de olie op te 
stromen. 7 Zij ging het de man Gods vertellen, en deze zeide: Ga heen, verkoop de 
olie en betaal uw schuld, en leef met uw zonen van het overige."

Het derde wonder van Elisa komt na het tweede. Ja, logisch zult u misschien zeggen, maar 
ook gezien de openbaring van Gods plan voor Israël is het opeenvolgend. 
Want na het getal 42 uit het tweede wonder, wat van oordeel sprak, wat eigenlijk heen wijst 
op de grote verdrukking die er over Gods volk zal komen, en die 42 maanden zal duren, 
weten we dat na die verdrukking Christus wederkomt om het koningschap op Zich te nemen 
over het gelovige overblijfsel van Israël. Dan zal in vervulling gaan wat door verschillende 
profeten reeds was voorzegd: Jeremia 31:33:

 “Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, 
luidt het woord des Heren: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun 
hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.” 

Ezechiël 11:19:
 “Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste, en Ik zal het hart 

van steen uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven.” 

Na het getal 42 (oordeel) volgt het in overvloed uitgieten van de olie (= beeld van Gods 
Geest). We zien dat in dit derde wonder "het beloofde" komt. Na de grote verdrukking van 
Israël volgt: 

 "Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees." (Hand 2:17).

Zo zien we dat de profetie over Israël zich gewoon voortzet in het derde wonder van Elisa. 
Een prachtige geschiedenis, dat derde wonder wat Elisa mocht doen. 
Er was een profeet gestorven. Die profeet wordt een knecht van Elisa genoemd. 
Zijn weduwe zat met de handen in het haar. Wat nu? Waarschijnlijk hadden ze al niet rijk 
geleefd, maar toen haar man gestorven was, kon ze de touwtjes helemaal niet meer aan 
elkaar knopen. En ze had ook nog twee kinderen die ze te eten moest geven. 
Bovendien had ze op één of andere manier ook nog een schuld, die ze niet kon aflossen. De 
schuldeiser had waarschijnlijk gedreigd, wanneer ze niet betaalde, dat hij dan haar twee 
kinderen kwam ophalen, om hem als slaven te dienen. Dan zou ze helemaal alleen en 
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berooid achterblijven. Eigenlijk was ze wanhopig. Daarom riep ze om hulp tot Elisa.
We zien in deze geschiedenis de wanhoop van weduwe Israël in de eindtijd. Dan zal Israël 
ook roepen uit hun benauwdheid tot de Heere. 

Elisa kwam bij haar, en vroeg wat ze in huis had om de schulden af te lossen. En dat was 
nou net het probleem, want ze had helemaal niets in huis, waarmee ze de schuld-eiser kon 
aflossen. Helemaal niets? Oh ja, ze had nog een klein kruikje, waar nog wat olie in zat. En 
toen zei Elisa, dat zij bij de buren en waar ook maar, naar lege vaten moest vragen, zoveel 
ze maar kon krijgen. En die vele vaten moest ze vol olie gieten. 
En dán zien we het   grote geloof   van die weduwe  . Want ze had ook kunnen denken: "Wat 
moet ik nou met zo'n raad? Ik heb maar één kruikje olie, en dat zullen er nooit meer 
worden." Maar we lezen niets van tegenwerpingen, we lezen alleen dat de weduwe ging 
doen wat haar opgedragen werd. In geloof ging zij aan het werk. 
En haar geloof gaf haar én haar kinderen overvloed en zegen! 

Les voor ons: Het was een minimaal bezit van de weduwe: een klein kruikje met olie. Maar 
wat doet God een overvloedig werk door het geloof. 
Als God zegent, is dat overweldigend, is dat overvloed! 
We zien hier dat God het zeer geringe gebruikt om tot Zijn grote doel te komen. Wat zegt de 
Heere aan de gemeente te Filadelfia? 

 "Want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet 
verloochend." (Openb 3:8). 

Die kleine kracht, daar gaat het om. Ooit heeft iemand gezegd: 
 "Je kunt wel te groot zijn, maar nooit te klein om door God te worden gebruikt"

Net zo zal de Heere straks wanneer hij terug komt, het zeer kleine, het kleine gelovige 
overblijfsel van Israël, gebruiken om tot zegen voor de volken op te treden. 

Wonderen en tekenen

Even iets over de wonderen en de tekenen. Alle teksten die in de bijbel voorkomen, waar het 
over wonderen en tekenen gaat, gaan deze wonderen en tekenen van de Heere zelf uit. Het 
zijn de wonderen en tekenen van de Heere zelf, het zijn ZIJN wonderen en tekenen. Behalve 
als de na-aper van God ook wonderen en tekenen doet, maar dezen zijn vals, en alleen 
bedoeld om de mensen te verleiden.
De Heere zei: Ex 34:10: 

 "Hij zeide: Zie, Ik sluit een verbond; in het bijzijn van uw gehele volk zal Ik 
wonderen doen, zoals niet gewrocht zijn op de gehele aarde en bij al de volken; het 
gehele volk, in welks midden gij zijt, zal het werk des Heren zien, want 
ontzagwekkend is wat Ik met u doe."

De Heere maakte zich aan Zijn volk bekend door tekenen en wonderen. 
En hij verzamelde voor Zichzelf een volk door teken en wonderen: "om Zich een volk uit 
het midden eens volks aan te nemen, door verzoekingen, door tekenen, en door 
wonderen, ........." (Deut 4:34).
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Ten dienste van Israël

Alle in de bijbel beschreven tekenen en wonderen zijn ten dienste van Israël, of speciaal 
voor Israël. Altijd wanneer de Heere de Zijnen iets wilde meedelen of kenbaar maken, ging 
dat gepaard met tekenen en wonderen. Dit was heel speciaal het geval toen de Heere Jezus 
op aarde was te midden van Zijn volk, want toen wilde de Heere echt iets vertellen aan Zijn 
volk. En de boodschap was, dat het Koninkrijk aanstaande was. 
Het was ondenkbaar, dat daar geen tekenen en wonderen bij hoorden. En dat werd door de 
enkeling toen ook wel verstaan. Zolang het Koninkrijk aangeboden werd, dus tot 
Handelingen 28:28, golden die regels. Daarom zijn er heden ten dage NIET van de 
openlijke manifestaties van tekenen en wonderen. Omdat Gods volk nu terzijde is gezet. 
Wanneer we de Bijbel onderzoeken, dan zullen we steeds ontdekken, dat de Heere zich 
alleen aan Zijn volk openbaart door tekenen en wonderen. 
Het volk Israël. dat eens aan de spits der volkeren zal staan, en dan zullen alle volkeren zien 
wie hun God is.
Reeds vanaf Egypte was de Heere bij Zijn volk aanwezig door tekenen en wonderen. 
De Heere, Zijn volk én tekenen en wonderen zijn eigenlijk een onafscheidelijk drietal.

De wonderen wijzen in het verborgen altijd naar de toekomst. Zo ook dit wonder van Elisa 
en de weduwe. Ze wijzen altijd op het grote plan van God, wat Hij met Zijn volk, en door 
Zijn volk met de wereld, tot uitvoering zal brengen. 
Uiteindelijk wijzen alle wonderen op Gods grote einddoel: God alles in allen, en allen in 
God. We mogen uit Gods Woord weten dat het gelovig overblijfsel van het volk Israël een 
geweldige toekomst heeft. Dat is vast en zeker. 
Er zal nog een tijd van grote benauwdheid komen, maar het volk zal net als de weduwe om 
hulp roepen, en die hulp zal zeker komen in de persoon van de Koning der Koningen, de 
Heere Jezus Christus. 
En dán zal er net als bij de weduwe, voor de gelovigen grote overvloed zijn. God zal in 
alles tot Zijn doel én Zijn eer komen.

En ook voor ons geldt deze overvloed, zij het op een andere manier. 
Ef 2:8-10:

 Wij mogen weten: 8 door genade behouden te zijn, door het geloof, en dat niet uit 
onszelf, omdat het een gave van God is, 9 en niet uit werken, opdat niemand roeme. 
10 Want Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te 
doen, die God tevoren (King James: “hath before ordained”) bereid heeft, opdat wij 
daarin zouden wandelen. (Efeze 2:8-10). 

Broeders en zusters, we lazen net, dat De Heere allen die tot Zijn Lichaam behoren heeft 
geschapen om Zijn werken te doen. Werken die Hij al voor de nederwerping der 
kosmos/grondlegging der wereld had bereid, opdat wij daarin zouden wandelen.
Deze tekst bewijst tevens, dat de tekst is gericht aan hen die tot het Lichaam van Christus 
behoren, omdat er staat dat die werken tevoren door Hem bereid zijn. Dát is voor de 
nederwerping der kosmos. En alles wat van voor die nederwerping der kosmos is, heeft 
altijd betrekking op Christus, en datgene wat van Hem is, zijn Lichaam.  
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Hoe doen we dat? Hoe kunnen wij in die werken van hem wandelen? Dat doen we 
uitsluitend door in alle ootmoed te luisteren naar Hem, en in alle ootmoed te vragen: “Heere 
wat wilt Gij dat ik doen zal?” Door dicht aan Zijn zij te blijven, en door de dagelijkse 
omgang met Hem een relatie met Hem op te bouwen. 

En wat voor werken zijn dat? Want het betreft niet onze werken, maar Zijn werk, wat Hij in 
ons wil doen. En dát zijn werken van goud, zilver en kostbaar gesteente, die we vanuit 
onszelf nooit kunnen voortbrengen.  
En wanneer we door het geloof Gode welgevallig wandelen, zullen we ook  overvloed 
ontvangen. Dan mogen we ook ontdekken dat alles wat God in Zijn Woord zegt waarheid is. 
Dan krijgen we meer kennis van Zijn Woord, en dan verdiept onze relatie in onze Heiland. 
En die relatie geeft meer licht, en dan ontdekken we rijke buit. (Psalm 119:162). 
Zo ontdekte de weduwe door het geloof ook een zeer rijke "buit".

Lege Vaten

We lazen in 2 Kon 4:3-4: 
 "Toen zeide hij: Ga heen, vraag buitenshuis vaten van al uw buren, ledige vaten; laat 

het er niet weinige zijn. 4 Ga dan naar binnen, sluit de deur toe achter u en uw zonen 
en giet in al die vaten; en wat vol is, moet ge laten wegzetten."

In de Bijbel is vaker sprake van "vaten". Wanneer we ervan uitgaan dat de beschreven 
tekenen en wonderen zijn ten dienste van Israël (en ons tot lering) zijn beschreven, dan is 
het zinvol om te onderzoeken wat die lege vaten te zeggen hebben. 
Lege vaten wijst ook op armoe. Vooral op geestelijke armoe. 
Dat die weduwe overal lege vaten kon verzamelen, wijst ook op de geestelijke armoede van 
het volk Israël. Het bekendste voorbeeld over “vaten” is waarschijnlijk het eerste optreden 
van de Heere Jezus te Kana. Daar waren ook lege vaten. 
De Heere zei daar: 

 "Vult de vaten met water. En zij vulden ze tot de rand." (Joh 2:7).  

Daar werden lege vaten gevuld met water en de Here Jezus veranderde water in wijn.
Die lege vaten geven een beeld van de geestelijke armoedige toestand van het volk Israël ten 
tijde van de Heere Jezus. 
Het volk was "leeg", hun wegwijzers, hun "voorgangers" waren blinde leidslieden, die het 
volk bezig hielden met zelfbedachte wetten, die ook "leeg" waren.

Volle Vaten
De gevulde vaten wijzen op veel betere dingen. Dat zijn de dingen waarover Petrus in 
Handelingen 2 sprak, en die in de toekomst tot de volle vervulling zullen komen: Hand 
2:16b-21:

 "16b Dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joël: 17 En het zal zijn in de 
laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw 
zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en 
uw ouderen zullen dromen dromen: 18 ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn 
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dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. 
19 En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: 
bloed en vuur en rookwalm. 20 De zon zal veranderen in duisternis en de maan in 
bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. 21 En het zal zijn, dat al 
wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden."

Dan zullen de lege vaten vol worden van Gods Geest (beeld van de olie). Dit is een beeld 
van de toekomstige hereniging tussen de Heere en het gelovig overblijfsel van Israël. Het 
overblijfsel van Israël zal in de toekomst tot aanvaarding komen van de Here Jezus. Dát 
gelovig overblijfsel is dan het "ganse Israël". Zij zullen het levende Woord (uitgebeeld door 
het water in de lege vaten te Kana) aanvaarden. 

Het is opmerkelijk dat er in Kana zes lege aarden vaten klaar stonden om gevuld te worden 
(Joh 2:6). Zes is het getal van de mens. Die vaten (mensen) moesten gevuld worden met 
water ( = Woord), en dat water veranderde in wijn ( = Geest). 
In de toekomst zal Israël vol worden van heilige Geest. Gods Geest zal op hen uitgestort 
worden, en dan zal er nieuw leven, vreugde en blijdschap (uitgebeeld door de wijn) in hen 
zijn. Dan zal voor het gehele gelovig overblijfsel van Israël in vervulling gaan: 

 "Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn 
binnenste vloeien." (Joh 7:38) 

Zo is het wonder van de bruiloft te Kana een beeld van het nieuwe verbond voor Israël. De 
tekenen van het oude verbond deed Mozes, toen in Egypte het water in bloed te veranderde. 
Nog een bekende tekst over "vaten" is 2 Kor 4:7 

 "Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven 
gaat, van God is en niet van ons." 

Hier wordt het lichaam met een aarden vat vergeleken. Van nature zijn wij holle lege vaten, 
die slecht holle klanken voortbrengen, maar door genade zijn wij gevuld met een grote 
"schat". We werden door genade gevuld met water (= het levende Woord) en ook in ons 
mocht het water veranderd worden in wijn, want we zijn verzegeld met Gods Geest (Ef 
1:13). 

Echter, zolang wij nog in deze aardse tent vertoeven, hebben wij deze schat in een breekbaar 
aarden vat (= aardse tent). In Oud Testamentische tijden was het soms gebruikelijk om 
belangrijke documenten, ook Bijbelboeken in aarden vaten te bewaren om ze lange tijd goed 
te houden. Hiervan spreekt de profeet Jer 32:14: 

 "Zo zegt de Heere der heerscharen, de God van Israël: Neem deze brieven, deze 
koopbrief, zowel de verzegelde als deze open brief, en leg ze in een aarden vat, opdat 
zij lange tijd bewaard blijven." 

Een mooi voorbeeld hiervan zijn de Dode Zeerollen die zijn gevonden. Deze rollen 
bevonden zich ook in vaten, enkele waren nog heel, en andere lagen in scherven.
De Dode Zeerollen omvatten een collectie handschriften van circa 850 documenten, 
inclusief verschillende handschriften van de Tenach. Deze handschriften zijn ontdekt tussen 
1947 en 1956 in een elftal grotten in de buurt van Qumran, een plaats ten noorden van de 
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Dode Zee en ongeveer 12 kilometer ten zuid-westen van Jericho. 
De handschriften zijn geschreven in de Hebreeuwse, Aramese en Griekse taal. De 
handschriften dateren uit de periode van 200 voor Christus tot ongeveer 100 na Christus. 
(Bron: Wikpedia).

Olie  

 "Uw dienstmaagd heeft niets in huis behalve een kruikje olie." (2 Kon 4:2). 

Het  lijkt een zeer armoedig bezit, wat de weduwe in huis heeft, maar geestelijk gezien, is de 
olie wel het belangrijkste wat ze in huis kon hebben, want olie spreekt van een rijk bezit, 
omdat het een beeld is van de Heilige Geest. 

Wanneer we in de Bijbel onderzoeken wat “olie” zoal inhoudt, en wanneer en waarvoor het 
werd gebruikt, dan kunnen we het beste Gods Woord lezen, en ontdekken wat de Bijbel 
zegt: Zo lezen we in Gen 28 over de droom van Jacob. Gen 28:16-19:

 "Toen Jakob uit zijn slaap ontwaakte, zeide hij: Waarlijk, de Here is aan deze plaats, 
en ik heb het niet geweten. 17 En hij vreesde en zeide: Hoe ontzagwekkend is deze 
plaats. Dit is niet anders dan een huis Gods, dit is de poort des hemels. 18 De 
volgende morgen vroeg nam Jakob de steen die hij onder zijn hoofd gelegd had, 
stelde die tot een opgerichte steen en goot er olie bovenop. 19 En hij noemde die 
plaats Betel.”  

Die opgerichte steen wijst op Christus, ook Hij was de gezalfde des Heeren. Ook Hij werd 
met olie gezalfd. Later in de tabernakel, en nog later in de tempel was olie nodig voor de 
uitvoering van Gods instellingen. Er was olie nodig voor het licht (Ex 39:37). 
Olie om licht te geven. Dit betekent ten diepste: 
Zonder Heilige Geest geen licht op Gods Woord. 

Een spijsoffer moest met olie aangemaakt worden (Lev 7:10), en de koningen van  Israël 
werden met olie tot koning gezalfd (= apart geplaatst) (2 Kon 9:6 en Psalm 89:21). 
In Ezechiël 16 wordt de hopeloze toestand van Jeruzalem, en daarmee van Israël 
beschreven, maar we zien ook dat de Heere Zijn trouw betoonde, en dat Hij Jeruzalem onder 
Zijn hoede neemt, en haar de eer en waardigheid geeft die behoort bij een geliefde van God: 
Ez 16:8-10:

 "Toen kwam Ik voorbij u en zag u, en zie, de tijd der liefde was voor u gekomen; Ik 
spreidde de slip van mijn kleed over u en bedekte uw naaktheid, Ik ging onder ede 
een verbond met u aan, luidt het woord van de Here HERE; zo werd gij de mijne. 9 
Toen wies Ik u met water, spoelde het bloed van u af en zalfde u met olie.  10 Ik 
bekleedde u met een kleurig geborduurd gewaad, schoeide u met het kostbaarste 
leder, wond u een fijn linnen hoofddoek om en hulde u in zijde." 

Ook hier zien we het beeld van water (= reinigende Woord) en olie (= Heilige Geest).
Eerst het wassen met water, het Woord van God, daarna de olie, de heilige Geest van God, 
waardoor het Woord kan worden verstaan, en waardoor gelovigen is staat zijn waardig te 
wandelen.
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In het eerste hoofdstuk van Joël lezen we over de treurige toestand van Israël vóór de dag 
des Heeren: Joël 1:10:

 "Verwoest is het veld; de aardbodem treurt, want het koren is verwoest, de most 
verdroogd, de olie weggeslonken". 

Maar er kwam een ommekeer: Joël 2:18-19:
 "Toen nam de HERE het op voor zijn land en Hij kreeg medelijden met zijn volk. 19 

De HERE antwoordde zijn volk: Zie, Ik zal u koren, most en olie zenden, zodat gij 
daarmede verzadigd wordt, en Ik zal u niet meer prijsgeven tot een smaad onder de 
volken.". 

En Joël 2:24: 
 "De dorsvloeren zullen vol koren zijn en de perskuipen van most en olie 

overstromen.". 
Deut 11:13-14: 

 "Indien gij nu aandachtig luistert naar de geboden, die ik u heden opleg, zodat gij de 
Heere, uw God, liefhebt en Hem dient met uw ganse hart en uw ganse ziel, 14 dan 
zal Ik de regen voor uw land op zijn tijd geven, de vroege en de late regen, zodat gij 
uw koren en uw most en uw olie kunt inzamelen." 

Dan is er nog de gelijkenis van de tien maagden. 
Zij namen alle tien hun lampen en gingen de Bruidegom tegemoet. Vijf hadden onvoldoende 
olie bij zich. Zij kwamen te laat op de bruiloft, omdat ze (te laat) nog olie moesten halen. 
Deze maagden mochten de bruiloftszaal niet binnen. De Bruidegom zegt zelfs: "Ik ken u 
niet." De vijf wijze maagden konden met hun brandende lampen licht verspreiden = door 
de olie (= is een beeld van de heilige Geest) getuigen van het Woord verspreiden. Dat 
konden de andere maagden niet. 

Over dit "licht verspreiden" lezen we ook in Matteüs 5:14-16: 
 "Gij zijt het licht der wereld. 15 Ook steekt men geen lamp aan (een lamp brandt 

door de olie) en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt 
voor allen, die in het huis zijn. 16 Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij 
uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken."

Een Jood moet licht verspreiden om het Koninkrijk der hemelen binnen te mogen gaan. 
Want dan is hij/zij een verstandige en trouwe slaaf (Matt. 25:45), die uitgezonden kan 
worden om het evangelie te verkondigen.
Dan is er ook nog de prachtige Psalm 23:5: 

 "Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn 
hoofd met olie, mijn beker vloeit over." 

Dát is de positie die God voor Israël op het oog heeft: 
 De grazige weiden, de rustige wateren, 
 verkwikking, vertroosting, 
 de helende olie van Gods Geest, 
 een overvloeiende beker met het water des Levens, 
 heil en goedertierenheid, 
 het verblijven in het huis des Heeren.
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"Gethsemané" betekent: oliepers 
Op de Olijfberg bevond zich een plaats met de naam: "Gethsemané", wat betekent: oliepers. 
We weten dat olie vaak gewonnen werd (en wordt) uit olijven. 
Dus de Heere Jezus ging naar de "oliepers" om Zelf (met alle respect) "uitgeperst" te 
worden. En die “olie” bracht heel veel zegen voort. Olie is in de Bijbel een beeld van de 
Heilige Geest. Wanneer we dan in Hebreeën 9:14 lezen, dat "Christus door de eeuwige 
Geest Zichzelf als een smetteloos Offer aan God gebracht heeft", dan staat er eigenlijk dat 
Christus door de "Olie" (= een beeld van de heilige Geest), Zichzelf als een smetteloos Offer 
aan God gebracht heeft.

Hebr 1:8-9: 
 "Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter der rechtmatigheid is de 

scepter van zijn koningschap. 9 Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid 
hebt Gij gehaat; daarom heeft U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw 
deelgenoten."

Als laatste de tekst over “olie” uit Jac 5:14, die heden ten dage vaak veel verwarring geeft, 
omdat dit Bijbelgedeelte uit de context (van de Handelingen periode) wordt gehaald: (zie 
Bijbelstudie “Olie – Met Olie zalven”)

 "Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat 
zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. 15 
En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En 
als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. 16 Belijdt 
daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt."  

Bovenstaande is maar ten dele over alles wat er in de Schrift geschreven staat over olie, 
maar wel is duidelijk geworden waar "olie" voor staat:

 Olie   is een beeld van de Heilige Geest.  
 Olie wordt gebruikt om iets heiligs mee te zalven (Gen 28:16-17)
 De koningen van  Israël werden met olie tot koning gezalfd
 Israël zal op Gods tijd met olie (= heilige Geest) worden gezalfd.
 Israël zal letterlijk met olie gezegend worden wanneer ze in gehoorzaamheid 

wandelen. (Joël 2:18-19)
 Olie is om licht te verspreiden in een donkere wereld.
 Olie getuigd van overvloed en van heel maken.
 Door de olie, door de heilige Geest van God mogen wij Gods Woord verstaan.

De olie van de weduwe getuigd van grote overvloed. We kennen uit de Bijbel nog zo'n 
wonder van grote overvloed. Dat deed de Heere zelf, toen hij de vijfduizend voedde van vijf 
broden en twee vissen. (Math 14:19) Daar werden 5000 mensen mee gevoed. Het getal 5 
wijst op genade. Een meervoud van 5 is 5000, en dat wijst op een overweldigende genade! 
Deze overweldigende genade is de weduwe ook ten deel gevallen. En deze overvloedige 
genade is ons in Christus Jezus ook ten deel gevallen.
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De Weduwe = Beeld van Israël

 Jes 54:4-8: "Vrees niet, want gij (Israël) zult niet beschaamd staan; word niet 
schaamrood, want gij zult niet te schande worden; ja, gij zult de schande van uw 
jeugd vergeten en aan de smaad van uw weduwschap niet meer denken. Want uw 
man is uw Maker, HEERE der heerscharen is zijn naam; en uw losser is de Heilige 
Israëls, God der ganse aarde zal Hij genoemd worden. Want als een verlaten en diep 
bedroefde vrouw heeft u de HEERE geroepen, als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat 
zij versmaad werd – zegt uw God. Een kort ogenblik (2000 jaar) heb Ik u verlaten, 
maar met groot erbarmen zal Ik u tot Mij nemen; in een uitstorting van toorn heb Ik 
mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid 
ontferm Ik Mij over u, zegt uw Losser, de HEERE."  

In dit Bijbelgedeelte zien we dat “Lo-Ammi” (= niet Mijn volk) weer wordt “Ammi” (= 
Mijn volk). We lezen in Jes 59:2 dat Israël "Lo-Ammi” wordt: 

 "Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen ulieden en tussen uw God, 
en uw zonden verbergen het aangezicht van ulieden, dat Hij niet hoort."  

En in Jer 3:8 kunnen we lezen dat Israël een scheidbrief gegeven was: 
 "En Ik zag, als Ik ter oorzake van alles, waarin de afgekeerde Israël overspel 

bedreven had, haar verlaten, en haar haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze, 
haar zuster Juda, niet vreesde, maar ging henen, en hoereerde zelve ook."  

Toen Christus stierf, was Israël officieel vrij. Toen was de vrouw in feite weduwe geworden. 
Toen moest Israël ook het "huis" uit. In 70 na Christus is het volk het land uit gegaan. En 
wat heeft die weduwe (Israël) het sindsdien zwaar te verduren gehad door toedoen van Gods 
tegenstander. Voortdurend zijn ze belaagd. Daar zijn talloze voorbeelden van. In de eindtijd 
zal de tegenstander tot zijn hoogtepunt van verdrukking komen. De “diabolis” zal er alles 
aan doen om de weduwe te vernietigen. 
Maar God houdt Zijn Woord: Na een tijd van grote benauwdheid zal net als bij de weduwe, 
ook voor Israël de "olie" rijkelijk vloeien.

Een Kruikje = Een Rijsje

 Jes 11:1-5: "En er zal een rijsje (HSV = twijgje) voortkomen uit de tronk van Isaï en 
een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. 2 En op Hem zal de Geest des HEREN 
rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van 
kennis en vreze des HEREN; 3 ja, Zijn lust zal zijn in de vreze des HEREN. Hij zal 
niet richten naar hetgeen Zijn ogen zien, noch rechtspreken naar hetgeen Zijn oren 
horen; 4 want Hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen 
des lands in billijkheid rechtspreken, maar Hij zal de aarde slaan met de roede zijns 
monds en met de adem Zijner lippen de goddeloze doden. 4 Gerechtigheid zal de 
gordel Zijner lendenen zijn en trouw de gordel Zijner heupen."

Het woord dat hier door "rijsje" is vertaald, is zeer nauw verwant aan het woord wat in 2 
Kon 4:2 door "kruikje" is vertaald. Dat "rijsje" zal net als het "kruikje" veel vrucht dragen. 
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Dus in dat “kruikje” van de weduwe wordt ons in het verborgen verteld over het “rijsje”, 
over het “twijgje”, wat uit de wortel Davids zal voortkomen, en wat overweldigend veel heil 
zal voortbrengen. 
 
En op dat "rijsje" zal veel Geest des Heeren rusten, Hij zal de Gezalfde (olie) des Heeren 
zijn. Datzelfde "rijsje" zien we weer terug in Jesaja 53, waar het "loot" wordt genoemd:

 Jes 53:2-5: "2 Want als een loot schoot Hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel 
uit dorre aarde; Hij had gestalte noch luister, dat wij Hem zouden hebben aangezien, 
noch gedaante, dat wij Hem zouden hebben begeerd. 3 Hij was veracht en van 
mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor 
wie men het gelaat verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. 4 
Nochtans, onze ziekten heeft Hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij 
echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. 5 
Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden 
verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen 
is ons genezing geworden." 

  
De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan 
 
In deze gelijkenis wordt olie en wijn gebruikt om het leed van het slachtoffer te verlichten: 
Lukas 10:25-37:

 "En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken en zeide: Meester, wat 
moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? 26 En Hij zeide tot hem: Wat staat in 
de wet geschreven? Hoe leest gij?  27 Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw 
God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en 
met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. 28 En Hij zeide tot hem: Gij hebt 
juist geantwoord; doe dat en gij zult leven. 29 Maar hij wilde zich rechtvaardigen en 
zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste? 30 Daarop hernam Jezus en zeide: Een zeker 
mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem 
niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl zij hem 
halfdood lieten liggen. 31 Bij geval daalde een priester af langs die weg; en deze zag 
hem, doch ging aan de overzijde voorbij. 32 Evenzo ging ook een Leviet langs die 
plaats, en hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij. 33 Doch een Samaritaan, die 
op reis was, kwam in zijn nabijheid, en toen hij hem zag, werd hij met ontferming 
bewogen. 34 En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op; 
en hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. 
35 En de volgende dag stelde hij de waard twee schellingen ter hand en zeide: 
Verzorg hem en mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden, op mijn 
terugreis. 36 Wie van deze drie dunkt u, dat de naaste geweest is van de man, die in 
handen der rovers was gevallen? 37 Hij zeide: Die hem barmhartigheid bewezen 
heeft. En Jezus zeide tot hem: Ga heen, doe gij evenzo.” (Lukas 10:25-37).

In deze gelijkenis komen we een paar belangrijke aspecten tegen, wat we in verband met 
ons onderwerp tegen het licht willen houden:
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Lukas 10:28b: 
 "Doe dat en gij zult leven." We weten dat niemand dit kon. De wet is een bediening 

des doods. Door werken der wet zal geen vlees voor God gerechtvaardigd worden, 
want wet doet zonde kennen (Rom 3:20). 

Lukas 10:30: 
 "Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho." 
 Bijbels gezien is dit de verkeerde kant opgaan. "Afdalen naar" is nooit goed. Het laat 

ook een beeld van Israël zien. 
 Israël was ook steeds van God afgedwaald (afgedaald) van Jeruzalem, waar de 

tempel stond, naar de hoogten buiten Jeruzalem, waar de afgoden gediend werden. 
 Hier daalt een zeker mens af uit de stad waar God Zijn tempel had naar de vervloekte 

stad Jericho. Kan dat iets goeds voortbrengen? 
 Ja toch wel, want de Heere Jezus daalde af naar deze wereld, toen hij het Vaderhuis 

verliet, Hij daalde af naar deze wereld! En Zijn komst heeft geweldig veel goeds 
voortgebracht.

Lukas 10:30b: 
 "Terwijl zij hem halfdood lieten liggen." Half dood, dat is op sterven na dood. Dát 

was de situatie van Israël toen de Heere op deze aarde kwam, en dat zal ook de 
situatie van Israël zijn in de eindtijd. Maar Israël zal opstaan. Hiervan lezen we in Ez 
37:4-6: "Toen zeide Hij tot mij: Profeteer over deze beenderen en zeg tot hen: gij 
dorre beenderen, hoort het woord des HEEREN. Zo spreekt de Here HEERE tot deze 
beenderen: Zie, Ik breng geest in u, en gij zult herleven; Ik zal spieren op u leggen, 
vlees op u doen komen, u met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij 
herleeft; en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben." Dit betekent voor Israël: Leven uit 
de dood!

Lukas 10:31-32: 
 "Bij geval daalde een priester af langs die weg; en deze zag hem, doch ging aan de 

overzijde voorbij. Evenzo ging ook een Leviet langs die plaats, en hij zag hem en 
ging aan de overzijde voorbij." 

 Zowel de priester als de Leviet waren wets-dienaars. Hieruit leren we dat de dienaars 
der wet geen leven voortbrengen. We moeten het niet van de werken der wet 
verwachten. De wet is een bediening des doods. (2 Kor 3:7). 

 We zien in voorbijgaan van de priester en de leviet, dat die Israël laten liggen voor 
wat het is. Ze trokken zich niets van Israël aan, en lieten Israël voor dood liggen. 
[Denk aan de beraadslagingen van het Sanhedrin onder leiding van de hogepriester  
Kajafas om Jezus te vermoorden, zij hadden alleen hun eigen belang op het oog]

Lukas 10:33: 
 "Doch een Samaritaan werd met ontferming bewogen." 
 Samaritanen werden in die tijd door de Joden gezien als een verwerpelijk soort 

mensen. (= beeld van de Heere Jezus, Hij was veracht en verlaten, lezen we in Jesaja 
53:3). 

 Het moet dan ook voor die wetgeleerde, die bij de Heere Jezus kwam, bijzonder zijn 

De Profeet Elisa                                                                                                                     Pag  69



geweest dat de Heere vertelde, dat een Samaritaan met ontferming werd bewogen. 
Joden gingen ook niet met Samaritanen om. 

 Het was voor de Joden zelfs een gruwel om door Samaria te reizen. Wanneer een 
Jood van Judea naar Galilea moest reizen, dan ging hij met een boog om Samaria 
heen. 

 De Heere Jezus deed dat niet, Die trok er dwars doorheen, en genas zelfs een 
Samaritaan, en sprak met een Samaritaanse vrouw (Lukas 4 en 17:11-19).

Lukas 10:34: 
 "En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op." 
 In het bovenstaande hebben we gezien dat olie staat voor "heel maken", en wijn staat 

voor nieuw leven, vreugde en blijdschap. 
 Beide, de olie en de wijn zijn een beeld van Gods Geest. 
 Ook hierin zien we in het slachtoffer weer een beeld van het volk Israël. Gods Geest 

zal op Israël uitgestort worden, en dan zal er nieuw leven, vreugde en blijdschap 
(uitgebeeld door wijn) in hen zijn.

De vraag waar het is deze gelijkenis om gaat: 
 Wie giet olie en wijn? Wie zorgt voor de olie, en Wie verandert water in wijn? 
 Het antwoord is: Onze Heiland, de Heere Jezus Christus. En dat is onze naaste! 
 Hij staat ook naast ons in alle omstandigheden!

 
Lukas 10:35: 

 "En de volgende dag stelde hij de waard twee schellingen ter hand en zeide: Verzorg 
hem en mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden, op mijn terugreis." 

 De Samaritaan verzorgde de man niet alleen toen hij hem vond, maar hij deed meer, 
hij verzorgde de man tot hij hersteld was. Hierin zien we de overvloed van genade 
die het slachtoffer ten deel viel. 

 Deze overvloed van genade zal straks het gelovig overblijfsel van Israël te deel 
vallen.

 Wanneer we zien dat de barmhartige samaritaan een beeld is van de Heere Jezus, die 
verzorgt met olie en wijn, en dan vervolgens zien dat die voor dood liggende man op 
Israël wijst, en dan lezen dat de man verzorgd werd tot hij hersteld was, mogen we 
hieruit leren dat de Heere Israël zal bewaren tot op Zijn terugreis, totdat Hij 
wederkomt. 

Nog even over die twee schellingen. Hoeveel was dat nou? Het zou heel mooi zijn wanneer 
het Woord ons daar een antwoord op geeft, en dat doet het ook, want we lezen in:
Math 20:1-2, waar de Heere een gelijkenis vertelt:

 “Want het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een heer des huizes, die des morgens 
vroeg arbeiders voor zijn wijngaard ging huren. 2 Toen hij het met de arbeiders eens 
geworden was voor een schelling ’s daags, zond hij hen in zijn wijngaard.”

Dus een schelling was het loon voor één dag. En de Heere stelde de waard twee schellingen 
ter hand, dat was het loon voor twee dagen. De Heere liet de gewonde man twee dagen 
verzorgen. Dit is een beeld van verschillende dingen:
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1. Beeld van 2000 jaar dat Israël nu als verstrooid volk in de wereld is. 
2. Die twee dagen zijn ook een beeld dat de Heere Israël tijdens Zijn afwezigheid in het 

verborgen verzorgt. Hij zorgt ervoor dat er straks 12 stammen zullen zijn, die door 
Hemzelf weer terug vergaderd zullen worden. En weer in rust en vrede in het land 
zullen wonen.

3. Bovendien mogen we in de verzorging van de twee schellingen, benodigd voor twee 
dagen verzorging, ook een beeld zien hoe de Heere twee dagen lang het Evangelie 
van Johannes laat klinken in deze wereld, en twee dagen zorgt voor de nodige 
voeding om in Leven te voorzien.

Leven en Overvloed
Een prachtig voorbeeld van deze toekomstige overvloed van genade van de olie van de 
weduwe, die Israël ten deel zal vallen lezen we in Johannes 10:1-16: Dit wil ik graag 
samen met u lezen, omdat hierover nogal eens misverstanden zijn:

 "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi (St. Vert.: “stal 
der schapen) binnenkomt, 2 maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een 
rover; maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen. 3 Voor hem 
doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen 
schapen bij name en voert ze naar buiten. 4 Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar 
buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn 
stem kennen; 5 maar een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen, doch zij zullen 
van hem weglopen, omdat zij de stem der vreemden niet kennen. 6 In dit beeld sprak 
Jezus tot hen, maar zij begrepen niet, wat het was, dat Hij tot hen sprak. 7 Jezus zeide 
dan nogmaals: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen. 8 Allen, die 
vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet 
gehoord. 9 Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden 
worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. 10 De dief komt niet dan om te 
stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en 
overvloed. 11 Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn 
schapen; 12 maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, 
ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht – en de wolf rooft ze en 
jaagt ze uiteen – 13 want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte. 14 
Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, 15 gelijk Mij de 
Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. 16 Nog 
andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen 
naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder.” 

De Here Jezus spreekt hier in Johannes 10 in de eerste plaats over en tot Israël. Hij spreekt 
over een voor de Joden bekend beeld uit het leven van alle dag, maar zij begrepen niet, wat 
het was, dat Hij tot hen sprak. (vers 6).

In Joh 10 vers 1, vers 2, en vers 9 lezen we steeds over "maar wie door de deur 
binnenkomt" (vers 2). De Heere Jezus vertelt het voor hun bekende ritueel van de herder, 
die in de vroege morgen de schapen uit de schaapskooi naar buiten brengt, en reken maar 
dat de schapen daar zin in hebben, want zo'n pretje is het nou ook weer niet om in die 
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schaapskooi opeengehoopt te zitten.
Dus dat “binnenkomen door de deur” slaat op het binnenkomen in de vrijheid.
En ook dit is weer een beeld van Israël, wat nú in de druk der tijden in de "nacht" bewaard 
wordt, om in de toekomst in de "morgen" uit de schaapskooi bevrijdt te worden, en door de 
herder naar de “grazige weiden” geleid te worden. In de toekomst zal Israël door de Herder 
uit de "schaapskooi" verlost worden, en in de vrijheid gebracht worden.

Voor de duidelijkheid gaan we enkele verzen uit Johannes 10 behandelen: 
 Vers 1, 2 en 9 lezen we over "binnenkomt”, maar een betere vertaling is: "ingaat" En 

dan is de vraag "ingaan" waarin? In het toekomstige Koninkrijk.
 Vers 3- 4: "De schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij name 

en voert ze naar buiten. Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht 
heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen." De 
herder brengt ze naar buiten, waar ze in “grazige weiden” kunnen genieten van de 
overvloed.

 Vers 6: "In dit beeld sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet, wat het was, dat Hij 
tot hen sprak." Het beeld waarin de Heere sprak was het beeld van de nacht, waarin 
ze verkeren, en van de morgen, die voor hen zal aanbreken. Maar ze begrepen het 
niet, en daarom probeert de Heere het nogmaals uit te leggen.

 Vers 8: "Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen 
hebben naar hen niet gehoord." De Heere spreekt hier over de geestelijke leiders van 
Israël, die de kudde niet hebben geleid.

 Vers 9: "Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt (= ingaat St Vert), zal hij 
behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden." Hier is duidelijk 
waartoe de Heere Zelf de deur is. Hij is de deur om in te gaan in het komende 
Koninkrijk. 

 De Heere is niet de deur om in te gaan in de stal. Nee Hij leidt hen juist uit de stal!
 Hij is de deur om in te gaan naar de grazige weiden. Er staat ook "ingaan en uitgaan", 

dat heeft in Gods Woord altijd te maken met "leven" in de betekenis van "omgang 
hebben met...." of "in nauwe gemeenschap wandelen met....", en als er dan ook nog 
achter staat "en weide vinden", dan is het zeer duidelijk, dat de Heere diegene is met 
wie de schapen in nauwe gemeenschap wandelen in overvloed in grazige weiden. En 
dat lezen we dan ook in vers 10:

 Vers 10: "Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed." 
 Na deze verzen mag het duidelijk zijn, dat "ingaan" niet betekent dat zij in de 

schaapskooi gingen, maar juist het tegenover gestelde, zij mochten "ingaan" in het 
"leven en de overvloed", in de grazige weiden. Het mag duidelijk zijn, dat dat leven 
en overvloed zich niet afspeelt in, maar buiten de schaapskooi. Zij zullen "leven", en 
leven is "ingaan en uitgaan", en ingaan en uitgaan is leven in overvloed.

 Vers 11-13 gaat weer over de valse herders, voorstellende de geestelijke leiders van 
Israël, die hier door de Heere "wolven" worden genoemd.

En dan volgt vers 16, waar vaak misverstanden over zijn:
Joh 10:16: "Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden 
en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder." 
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Andere stal

Het woord wat hier in Joh 10:16 door stal is vertaald, is in het Grieks hetzelfde woord wat in 
vers 1 ('schaapskooi') is vertaald. Dat woord is “aule” (uitgesproken: 'ow-lay').
Wanneer die “andere schapen” niet van dezelfde stal zijn, dus niet in dezelfde schaapskooi 
als Israël zitten, dan kan dat niets anders betekenen, dat zij niet van Israël zijn. We moeten 
goed begrijpen waar het hier over gaat, broeders en zusters.
Het gaat hier over de toekomst, wanneer Christus zijn koningschap zal opnemen, en Hij 
Israël zal brengen in die grazige weiden van het vrederijk. Dit betreft “gans Israël”. Hier is 
geen sprake meer van een scheiding van de twee en de tien stammen. Al de schapen 
Israëls, al de twaalf stammen zullen worden gebracht in die grazige weiden.

Wanneer de Heere dan in Joh 10:16 zegt dat er “nog andere schapen” zijn, die niet van deze 
stal, die niet van Israël zijn, wie zijn dan die andere schapen naast het complete Israël? Het 
gaat er dus om dat naast het complete Israël, naast de 12 stammen die zullen worden 
verzameld, nog andere schapen, nog andere gelovigen zijn, die zullen worden verzameld.  
Hier wordt duidelijk gewezen op de “schapen” uit de heidenen, die ook tot geloof komen, en 
tezamen met de gelovigen uit Israël zullen zij worden tot één kudde, en onder één Herder! 
Dan wordt ook duidelijk dat dat de gelovigen zijn, die in de gelijkenis (Math 22:9) worden 
geroepen op de kruispunten der wegen, en dat zij, die tot geloof gekomen heidenen, tezamen 
met het gelovig overblijfsel van Israël één kudde zullen vormen. 

Dit is niet iets nieuws, wat tot ons komt in het Johannes Evangelie, maar hiervan hebben 
reeds de profeten gesproken. Eén voorbeeld: Jes 56:6-8: 

 “En de vreemdelingen die zich bij de HERE aansloten om Hem te dienen, en om de 
naam des HEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn, allen die de sabbat 
onderhouden, zodat zij hem niet ontheiligen, en die vasthouden aan mijn verbond: 
hen (die vreemdelingen) zal Ik brengen naar mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde 
bereiden in mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig 
zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken. Het 
woord van de Here HERE, die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt, (die 
verdrevenen van Israël, die bijeengebracht worden zijn de 12 stammen) luidt: Ik zal 
daartoe (dus naast Israël) nog meerderen bijeenbrengen, dan er reeds toegebracht 
zijn.” (HSV: Ik zal er tot Hem nog meer bijeenbrengen, naast hen die al tot Hem 
bijeengebracht zijn.)

Dat dit soms moeilijk is te begrijpen kan twee redenen hebben:
1. Wanneer we alle gelovigen zonder uitzondering in het Lichaam van Christus gaan 

plaatsen, dan zijn alle gelovigen vanaf Handelingen 28 in het Lichaam van Christus 
geplaatst, en dan blijven er helemaal geen gelovigen uit de heidenen meer over, die 
samen met Israël die “kudde” kunnen vormen, terwijl het Woord zegt dat dat wel het 
geval is.

2. Wanneer we het Johannes Evangelie niet de plaats geven, die het werkelijk toekomt, 
namelijk als een Evangelie voor de wereld, dan zien we ook niet de positie, die de 
gelovigen, de kinderen, uit het Johannes Evangelie toekomt, namelijk als gasten aan 
de tafel des Heeren. 
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Dan zien we niet dat er twee bedieningen, twee bedelers, twee “uitdelers” werkzaam zijn in 
onze tijd. Dat kan komen omdat aan het woord “bedeling” een heel lange tijd, en ook nu 
nog, een verkeerde betekenis is gegeven. De Bijbelleraar Scofield en meerdere leraren 
hebben een bedeling gezien als een bepaalde tijdsperiode. En zij leerden dat de ene 
bedeling, dus de ene tijdsperiode volgde op de andere. Lijkt logisch in hun uitleg. 

Maar wanneer we leren inzien dat een bedeling een bediening is, dan wordt het een heel 
ander verhaal. Want een bedeling is eigenlijk een uitdeling, een bediening.
Het is een oud woord, wat vroeger ook zo werd gebruikt. Vroeger zei men, wanneer men het 
zeer arm had, en hulp nodig had: “hij of zij krijgt van de bedeling”. 
Dat kon een kerkelijke “bedeling”, of een gemeentelijke “bedeling” zijn. 
Men kreeg dan geld of goederen uitgedeeld om in de dagelijkse behoeften te kunnen 
voorzien. Ook toen konden dus twee bedelingen, twee uitdelers, naast elkaar lopen. 
Precies zo is het Bijbels gezien ook. In deze tijd lopen er twee bedelers/uitdelers naast 
elkaar. De bedeling van Johannes voor de wereld, én de bedeling van Paulus voor de 
getrouwe, door God uitverkoren gelovigen (Efeze 1:4).

Bovendien zeggen we vaak: “We leven in de tijd van de verborgenheid.” Maar is dat wel zo, 
broeders en zusters? Is de tijd van het Johannes Evangelie in de Bijbel een verborgenheid? 
Is deze 2000 jaar waarin wij leven een verborgenheid? 
Heeft de Heere Zich verborgen in deze tijd? Dat vinden we nergens.
De Heere belooft Zelf in het Johannes Evangelie dat Hij de gelovigen niet als wezen achter 
laat, maar dat Hij hun de Trooster, de heilige Geest zal zenden. 

Daarbij laat de Heere Jezus zelf zien, tot verbazing van Zijn discipelen, dat hij in gesprek 
gaat met een Samaritaanse vrouw. We lezen dat in Johannes 4. En dan zien we in dat 
Bijbelgedeelte, dat Hij daar twee dagen blijft. Dat is profetisch, broeders en zusters. Twee 
dagen bleef de Heere bij de heidenen. Twee dagen van duizend jaar zal het evangelie door 
het Joannes Evangelie worden verkondigd aan de heidenen, en daarna, na die twee dagen 
zal Israël worden hersteld, zo zegt Hosea 6. Dus zowel in het Oude, als in het Nieuwe 
Testament is de bediening van Johannes geen verborgenheid. Er wordt gesproken over deze 
2000 jaar. Daarnaast is de huidige bediening van Paulus wel een verborgenheid. Beide zijn 
uitdelers, of zoals de Bijbel zegt: Rentmeesterschappen, die in deze tijd naast elkaar lopen.  

Uitverkiezing

Dan in verband met die twee uitdelers nog even naar de uitverkiezing. Spreekt Johannes 
ergens over een uitverkiezing? Dat lezen we nergens. Iedereen mag komen, en nemen het 
water des levens om niet! En het is dan ook zo mooi dat er in de gelijkenis van de Heere 
Jezus op het einde staat in Math 22:8-10:

 “Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden (Israël) 
waren het niet waard. 9 Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, 
die gij aantreft, tot de bruiloft. 10 En die slaven gingen naar de wegen en 
verzamelden allen, die zij aantroffen, zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal 
werd vol met hen, die aanlagen.”
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Hier is geen sprake van uitverkiezing. ALLEN werden genodigd. Zo ook in het Johannes 
Evangelie. En dan zien we later in de late brieven van de apostel Paulus dat God wel een 
uitverkiezing doet uit gelovigen, die Hij wil opvoeden tot het zoonschap, tot volwassenheid. 
Zo zien we duidelijk het verschil in bediening.    

We weten, dat wanneer we de brieven van het N.T. niet de juiste plaats geven, dan wordt het 
één grote warboel in het verstaan van Gods Woord. Net zo wordt het één groot misverstaan 
van de tekst uit Joh 10:16, wanneer we dat niet in de juiste context plaatsen, en de 
bedieningen, de bedelers voor deze tijd niet onderscheiden. 

We hebben gezien de olie in het kruikje van de weduwe een beeld is van Christus. 
Olie was ook bedoeld voor de zalving, en Christus is de gezalfde. De olie is bestemd tot de 
gezalfde bediening. Als Israël in de toekomst de olie (Gods Geest) ontvangt, dan treed het 
nieuwe verbond met de 12 stammen in werking. Christus is de deur, de deur die toegang 
geeft tot de grazige weiden. Hij zal Koning van Israël zijn, en Hij zal aan het hoofd der 
volkeren staan. Hij is en zal de bron zijn van leven en overvloed. 

Het einde van Israël zal net zo zijn als het einde van Job. Job ontving na alle ellende, die hij 
moest doorstaan een dubbele zegen, en zo zal Israël op het einde gezegend worden met 
leven en overvloed als nooit te voren. En vanuit Israël zal die zegen naar de gehele wereld 
doorvloeien. Dan zal Israël wonen binnen de door God beloofde grenzen, van de rivier in 
Egypte tot aan de Eufraat. Dat land zal zijn een land overvloeiende van melk en honing. 
Dán zal de woestijn bloeien als een roos. Dán zal geheel Israël zijn als de Hof van Eden. 
Dán zal "de olie" rijkelijk vloeien.

Maria zalfde met olie

Als laaste voorbeeld uit de Bijbel over de olie, de geschiedenis dat Maria haar Heiland 
zalfde met olie. Dat was niet Maria, de moeder van de Heere Jezus, maar dat was Maria van 
Magdela, de zuster van Martha en van Lazarus, die later door de Heere werd opgewekt. 

 “Er was iemand ziek, Lazarus van Betanië, het dorp van Maria en haar zuster Marta. 
2 Maria was het, die de Here gezalfd had met mirre en zijn voeten met haar haren 
had afgedroogd. En haar broeder Lazarus was ziek.” (Joh 11:1).  

Uit deze tekst blijkt dat Maria, Martha en Lazarus broer en zusters waren.
Maar er meer over deze geschiedenis te zeggen. In alle vier Evangeliën lezen we over 
dezelfde geschiedenis. En ik wil graag alle vier verhalen van de vier Evangeliën met u 
lezen:
Als eerste Math 26:6-16:

 “Toen Jezus te Betanië was, in het huis van Simon de melaatse (dit is dezelfde als de  
Farizeeër uit Luk 7:36), 7 kwam een vrouw tot Hem met een albasten kruik vol 
kostbare mirre en goot die uit over Zijn hoofd, terwijl Hij aanlag. 8 Toen de 
discipelen dit zagen, waren zij verontwaardigd en zeiden: Waartoe die verkwisting? 
9 Want deze (mirre) had duur verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. 10 
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Maar Jezus merkte het op en zeide tot hen: Waarom valt gij deze vrouw lastig? Want 
zij heeft een goede daad aan Mij verricht. 11 De armen hebt gij immers altijd bij u, 
maar Mij hebt gij niet altijd. 12 Want toen zij deze mirre over mijn lichaam uitgoot, 
heeft zij dat gedaan om mijn begrafenis voor te bereiden. 13 Voorwaar, Ik zeg u, 
overal waar dit evangelie verkondigd zal worden in de gehele wereld, zal ook tot haar 
gedachtenis gesproken worden van wat zij gedaan heeft.” 

In Marcus 14:3-9 lezen we hierover:
 “En toen Hij te Betanië was in het huis van Simon de melaatse, kwam, terwijl Hij aan 

tafel aanlag, een vrouw met een albasten kruik vol echte, kostbare nardusmirre; en zij 
brak de albasten kruik en goot (de mirre) over zijn hoofd. 4 En sommigen spraken 
verontwaardigd tot elkander: Waartoe dient die verkwisting der mirre? 5 Want deze 
mirre had voor meer dan driehonderd schellingen verkocht en aan de armen gegeven 
kunnen worden. En zij waren zeer verstoord tegen haar. 6 Maar Jezus zeide: Laat 
haar begaan; waarom valt gij haar lastig? Zij heeft een goede daad aan Mij verricht. 7 
De armen hebt gij immers altijd bij u en gij kunt hun weldoen, wanneer gij maar wilt; 
maar Mij hebt gij niet altijd. 8 Zij heeft gedaan, wat zij kon; van tevoren heeft zij 
mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. 9 Voorwaar, Ik zeg u, overal waar het 
evangelie verkondigd zal worden, over de gehele wereld, zal ook tot haar gedachtenis 
gesproken worden van wat zij gedaan heeft.”

Over die “zalving” lezen we in Lukas 7:36-50:
 “Een der Farizeeën nodigde Hem om bij hem te komen eten; en Hij kwam in het huis 

van de Farizeeër en ging aanliggen. 37 En zie een vrouw, die in de stad als zondares 
bekend stond, bemerkte, dat Hij aan tafel was in het huis van de Farizeeër. En zij 
bracht een albasten kruik met mirre, 38 en zij ging wenende achter Hem staan, bij 
zijn voeten, en begon met haar tranen zijn voeten nat te maken en droogde ze af met 
haar hoofdhaar, en kuste zijn voeten en zalfde [ze] met de mirre. 39 Toen de 
Farizeeër, die Hem genodigd had, dat zag, zeide hij bij zichzelf: Indien deze [de] 
profeet was, zou Hij wel weten, wie en wat deze vrouw is, die Hem aanraakt: dat zij 
een zondares is. 40 En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Simon (dat was de naam 
van die Farizeeër, die de Heere had uitgenodigd), Ik heb u iets te zeggen. Hij zeide: 
Meester, zeg het. 41 Een schuldeiser had twee schuldenaars. De een was hem 
vijfhonderd schellingen schuldig, de ander vijftig. 42 Toen zij niet konden betalen, 
schonk hij het hun beiden. Wie van hen zal hem dan het meest liefhebben? 43 Simon 
antwoordde en zeide: Ik onderstel, hij, aan wie hij het meeste geschonken heeft. Hij 
zeide tot hem: Gij hebt juist geoordeeld. 44 En Zich naar de vrouw wendende, zeide 
Hij tot Simon: Ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen; water voor mijn 
voeten hebt gij Mij niet gegeven, maar zij heeft met tranen mijn voeten nat gemaakt 
en ze met haar haren afgedroogd. 45 Een kus hebt gij Mij niet gegeven, maar zij 
heeft, van dat Ik binnengekomen ben, niet opgehouden mijn voeten te kussen. 46 Met 
olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft met mirre mijn voeten gezalfd. 47 
Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij vele, want zij 
betoonde veel liefde; maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. 48 
En Hij zeide tot haar: Uw zonden zijn u vergeven. 49 En die met Hem aan tafel 
waren, begonnen bij zichzelf te zeggen: Wie is deze, dat Hij zelfs de zonden 
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vergeeft? 50 En Hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden, ga heen in 
vrede!”

Vervolgens lezen we Johannes:12:1-8:
 “Jezus dan kwam zes dagen vóór het Pascha te Betanië, waar Lazarus was, die Jezus 

uit de doden had opgewekt. 2 Zij richtten daar dan een maaltijd voor Hem aan en 
Marta bediende, en Lazarus was één van hen, die met Hem aan tafel waren. 3 Maria 
dan nam een pond echte, kostbare nardusmirre, en zij zalfde de voeten van Jezus en 
droogde zijn voeten af met haar haren; en de geur der mirre verspreidde zich door het 
gehele huis. 4 Maar Judas Iskariot, één van zijn discipelen, die Hem verraden zou, 
zeide: 5 Waarom is deze mirre niet voor driehonderd schellingen verkocht en aan de 
armen gegeven? 6 Maar dit zeide hij niet, omdat hij zich om de armen bekommerde, 
maar omdat hij een dief was en als beheerder der kas de inkomsten wegnam. 7 Jezus 
dan zeide: Laat haar begaan en het bewaren voor de dag mijner begrafenis; 8 want de 
armen hebt gij altijd bij u, maar Mij hebt gij niet altijd.” 

Ziet u dat gezelschap daar aan tafel aanliggen? De discipelen, de Farizeeër Simon, Martha, 
Lazarus, Maria ...en de overigen. Het is Maria, de zuster van Martha en Lazarus, die deze 
avond de Heere meer troost gaf dan zijn eigen discipelen in die Hof van Getsemané. Maria 
laat aan de vooravond van Jezus' onnoemlijk lijden een liefdedaad zonder woorden zien. Zij 
neemt tijdens de maaltijd een pond zalf van onvervalste, zeer kostelijke nardusolie uit een 
albasten fles en zalft daarmee hoofd en voeten van de Heere Jezus, haar Heiland!

Een geweldige liefdesdaad waar wij nu nog over spreken. Wat drijft Maria hiertoe? 
Wel, dat is de liefde van haar hart, dat door en voor God is gewonnen! Een hart dat door de 
Heere Jezus Zelf is bewerkt. Het hart dat onderwijs heeft gekregen aan Zijn voeten. Maria is 
van God geleerd! Daar komt het voor ons allemaal op aan. Te zitten aan Zijn voeten, en 
door Hemzelf geleerd te worden.

Ook Maria is onderwezen in die liefdekennis en zo gebracht tot de rechte wederliefde en 
dankbaarheid. Want het ware geloof werkt door de liefde. En we weten, het is: “Uit Zijn 
geloof tot ons geloof.” En zijn geloof is één en al liefde, onvoorwaardelijke liefde (agapè). 
Deze liefde werkt in Maria en brengt haar ertoe, hoofd en voeten van de Heiland te zalven 
met kostbare nardus, als voorbereiding op Zijn dood. 
Nardusolie, ruim drie ons van deze dure olie met een waarde van het jaarloon van een 
arbeider. 't Beste van het beste voor haar Heiland!

Maria van Magdela

Zij was één van de weinigen, misschien wel de enige, die de Heere tijdens Zijn wandeling 
op aarde heeft begrepen. Zij heeft voortdurend met de Heere gewandeld al vanaf het vroege 
begin, nadat er zeven boze geesten uit haar waren verdreven. Ze besefte wat er met de Heere 
ging gebeuren.
We kennen het verhaal, maar wanneer we het dicht bij ons hart laten komen, dan is het heel 
indringend. Huilende aan de voeten van de Heere Jezus, en zo heftig, dat het nodig is om de 
voeten van de Heere met haar haar te drogen. En dan is het zo mooi te lezen, dat de Heere 
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de harten kent. De Heere Jezus zei zonder dat Maria dat had meegedeeld: “Zij doet dit als 
voorbereiding op mijn begrafenis.” Maria wist wat er stond te gebeuren. 

Simon de melaatse

Zowel in Matheus als in Marcus lezen we dat de Heere Jezus in het huis van Simon de 
melaatse was. Dat betekent niet dat die Simon, die Farizeeër nog melaats was. Want met een 
melaatse ging je niet mee om, die werden afgezonderd. Waarschijnlijk was hij dat wel 
geweest, maar was hij daarvan hersteld. 

Het is bijzonder dat de Heere ons vier Evangeliën gegeven heeft. 
Vier Evangeliën die over dezelfde gebeurtenis schrijven. De Schrijvers is door God 
ingeblazen wat zijn moesten opschrijven. Wat ook mooi is, dat er verschillen in zitten. Maar 
wat het mooist is, dat ze de geschiedenis alle vier tezamen compleet maken. Zo is het ons 
overgeleverd.

Waar ik hier aan moest denken was het volgende: Wanneer vier mensen naar een bepaalde 
gebeurtenis kijken, en daar later verslag van moeten doen, dan krijgen we vaak vier 
verschillende verhalen. 
De kernpunten zijn meestal wel gelijk, maar de details verschillen, omdat elk mens toch net 
weer iets anders heeft waargenomen. 
Ik geloof dat dat in de vier Evangeliën ook het geval is. De Heere heeft alle vier laten 
opschrijven wat ze hebben waargenomen onder supervisie van Hemzelf. 
Over de tranen van Maria lezen we alleen in Lukas.

Voor de duidelijkheid plaatsten we het schema in zijn geheel op de volgende pagina:
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  Hieronder een schema van de gebeurtenissen van de zalving in de 
verschillende Evangeliën

 
 

Matheus Markus Lukas Johannes

huis van Simon de 
melaatse Math 26:7

huis van Simon de 
melaatse Mar 14:3

De Farizeeër (Luk 
7:36) heette Simon 
(Luk 7:40)

Niet vermeld

Een kruik kostbare 
mirre Math 6:7

een kruik kostbare 
mirre Mar 14:3 
(wordt gebroken)

een kruik kostbare 
mirre Luk 7:37

een kruik kostbare 
mirre Joh 12:3

Vijandige sfeer,
verontwaardiging

Vijandige sfeer, 
verontwaardiging

Vijandige sfeer,
gesloten ogen voor de 
identiteit van Christus

Vijandige sfeer

In Bethanië
Math 26:6

in Bethanië 
Marc 14:3

in Bethanië
Joh 12:1

Ongenoegen over de 
vrouw

Ongenoegen over de 
vrouw

Ongenoegen over de 
vrouw

Ongenoegen over de 
vrouw Maria

Gesprek over geld Gesprek over geld Gesprek over geld Gesprek over geld

Woorden van de Heere: 
“Waarom valt gij haar 
lastig?”

Woorden van de Heere: 
“Laat haar begaan, ze 
heeft gedaan wat zij 
kon”

Woorden van de Heere: 
“Geloof heeft haar 
gered”

Woorden van de Heere: 
“Laat haar begaan” 
“Zij heeft dit gebruik 
onderhouden”

Voor Mijn begrafenis Voor Mijn begrafenis Voor Mijn begrafenis

Meld het aan de hele 
wereld

Meld het aan de hele 
wereld

Hoofd wordt gezalfd
Math 6:7

Olie over Zijn hoofd 
Marc 14:3

Heere werd gezalfd
Luk 7:38. En de voeten 
met de haren gedroogd

Olie over de voeten
Joh 12:3. En met de 
haren gedroogd

Een vrouw Een vrouw Een vrouw Maria Joh 12:3
Maria Joh 11:1
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Verschillende Maria's in de Bijbel

We komen verschillende Maria's tegen in de Bijbel. Als eerste komen we Maria, de moeder 
van de Heere Jezus tegen. We leren uit de Bijbel dat deze Maria meer zonen had. We lezen 
in Math 13:55: 

 “Is dit niet de zoon van de timmerman? Heet zijn moeder niet Maria en zijn broeders 
Jakobus en Jozef en Simon en Judas?”  

Deze Maria komen we weer tegen in Math 27:55-56 toen de Heere Jezus was gestorven aan 
het kruis. 

 “En daar waren vele vrouwen, die uit de verte toeschouwden, welke Jezus gevolgd 
waren uit Galilea, om Hem te dienen. 56 Tot dezen behoorden Maria van Magdala, 
en Maria, de moeder van Jakobus en Jozef (dit is de moeder van de Heere Jezus 
volgens Math 13:55), én de moeder der zonen van Zebedeüs.” 

Hier worden dus drie vrouwen genoemd, waaronder twee Maria's, maar uit Joh 19:25 zal 
blijken dat die derde vrouw ook Maria heette)

Bij het kruis van de Heere Jezus stonden dus drie Maria”s. Johannes 19:25:
 “En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zuster zijner moeder, Maria 

van Klopas (dat is de vrouw van Zebedeüs) en Maria van Magdala.”

In Matteüs 27:61 zien we twee Maria's tegenover het graaf zitten:
 “En daar waren Maria van Magdala en de andere Maria (de moeder van Jacobus,  

staat in Lukas 24), gezeten tegenover het graf.”

Dezelfde twee Maria's komen we in Matteüs 28:1 weer tegen:
 “Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van 

Magdala en de andere Maria het graf bezien.” 

Dit deden zij nadat zij specerijen hadden gekocht om het lichaam van de Heere te zalven. 
Dat lezen we in Marcus 16:1:

 “En toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria, (de moeder) 
van Jakobus, en Salome specerijen om Hem te gaan zalven.”

Uit de vergelijking van deze drie teksten weten dat “de andere Maria” dus de moeder van de 
Heere Jezus was. Wie was nu die Maria van Magdela? 
We lezen over haar in Johannes 11:2, waar staat:

 “Maria was het, die de Here gezalfd had met mirre en zijn voeten met haar haren had 
afgedroogd. En haar broeder Lazarus was ziek.”

Verder weten we uit Johannes 11:1, de geschiedenis van de opwekking van Lazarus, Dat die 
Maria van Magdela een zuster had doe Martha heette

 “Er was iemand ziek, Lazarus van Betanië, het dorp van Maria en haar zuster Marta.” 
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We lezen ook over Maria van Magdela in Luk 8:2:
 “En enige vrouwen, die genezen waren van boze geesten en van ziekten: Maria, met 

de bijnaam: van Magdala, van wie zeven boze geesten uitgegaan waren.” (ook in 
Marc 16:9).

In Lukas 10:38b-42 lezen we dat de Heere in het huis van Maria van Magdela en Martha 
kwam, en dat Maria aan de voeten des Heren gezeten, naar zijn woord luisterde:

 “En een vrouw, Marta geheten, ontving Hem in haar huis. 39 En deze had een zuster, 
genaamd Maria, die, aan de voeten des Heren gezeten, naar zijn woord luisterde. 40 
Marta echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. En zij ging bij Hem 
staan en zeide: Here, trekt Gij het U niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? 
Zeg haar dan, dat zij mij komt helpen. 41 Maar de Here antwoordde en zeide tot 
haar: Marta, Marta, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, 42 maar weinige 
zijn nodig of slechts één; want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar 
niet zal worden weggenomen.”

 
De Maria tot wie Jezus sprak na Zijn opstanding was Maria van Magdala getuige Joh 20:1. 
En dan zegt de Heere tot haar in Joh 20:16:

 “Jezus zeide tot haar: Maria! Zij keerde zich om en zeide tot Hem in het Hebreeuws: 
Rabboeni, dat wil zeggen: Meester!”

In Handelingen 1 waren er ongeveer 120 personen bijeen in die bovenzaal in Jeruzalem, en 
daar lezen we in hand 1:14:

 “Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed, met enige vrouwen en 
Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.”

 
Verder lezen we in Handelingen 12:12 over nóg een Maria:

 “En na een ogenblik van overleg, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van 
Johannes, bijgenaamd Marcus, waar velen vergaderd waren in gebed.”

Johannes en Jacobus waren zonen van Zebedeüs, en wanneer we hier over Johannes lezen, 
dan leren we tevens daaruit dat de vrouw van Zebedeüs ook Maria heette, en tevens Maria 
van Klopas wordt genoemd.
 
En als vierde lezen we in Romeinen 16:6

 6 Groet Maria, iemand, die zich veel moeite voor u heeft gegeven.

Dus in totaal komen we vier Maria's tegen in het Woord:
1. Maria, de moeder van de Heere Jezus
2. Maria van Magdela, uit wie zeven boze geesten verwijderd werden, en die de Heere 

voortdurend heeft gevolgd.
3. Maria, de zuster van de moeder van de Heere, Maria van Klopas.
4. Maria uit Romeinen 16:6, daar wordt verder niets over gezegd, alleen dat “zij zich 

veel moeite voor de broeders heeft gegeven.” 
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Twee van deze Maria's waren bezig met olie. Eerst Maria van Magdela, toen zij de Heere de 
voeten kuste, en Hem zalfde met olie. En later, toen de twee Maria's na de sabbath naar het 
graf gingen om het lichaam van de Heere te balsemen met olie. 

Wat was nu de betekenis van die olie?

Eén tekst die mij opviel, en die ook belangrijk is voor ons: Joh 12:3: 
 “En de geur der mirre verspreidde zich door het gehele huis.”

In het Grieks staat hier voort “geur” het woord “osme” (uitgesproken als: os-may')
Die geur bracht reacties teweeg. Het was een liefdesgeur. Maar wie herkende die geur daar 
aan die maaltijd? Voortdurend lezen we over het ongenoegen en de z.g. verspilling van de 
vrouw. De aanwezigen herkenden niet de geur van de grote liefdes-daad van Maria. 
Nog enkele teksten, waar het ook over die geur gaat. 
2 Kor 2:12-16:

 “Toen ik nu te Troas was gekomen om het evangelie van Christus te prediken, en mij 
een deur geopend was in de Here, 13 heb ik geen rust gehad voor mijn geest, omdat 
ik mijn broeder Titus niet aantrof; doch ik nam afscheid van hen en vertrok naar 
Macedonië. 14 Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet 
zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt, 15 want 
wij zijn voor God een geur van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, 
die verloren gaan; 16 voor dezen een doodslucht ten dode, voor genen een levensgeur 
ten leven.” 

En dit is wat ook ons kan overkomen. Wanneer wij over de Here spreken, over onze Redder 
en Zaligmaker, dan weet u welke reacties we kunnen krijgen. 
Voor sommigen is ons spreken een geur ten leven, omdat zij de Heere liefhebben, en willen 
luisteren. Zij komen tot leven. 
Voor anderen is het een geur ten dode, omdat het voor hen dwaasheid is, en daarom een 
geur ten dode. Zij blijven dood, en dat waren ze immers ook al.  

Het is mooi dat er in de Griekse tekst van 2 Kor 2:15 het woord “apollum” staat, wat is 
vertaald met “verloren gaan”. Want dat woord “apollum” is zeer nauw verwant met het 
woord “apoleia”, wat in Fil 3:18-19 staat, en waar van hen staat, “die wandelen als vijanden 
van het kruis van Christus, staat in Fil 3:19: “Hun einde is het verderf.” 
Hier is “verderf” vertaald uit het Griekse woord “apoleia”. Ook in Fil 3 betekent het woord 
niet dat zij voor altijd verdoemd zullen zijn, maar dat zij iets zullen missen, namelijk het 
deelhebben aan de hoge roeping die Paulus in Zijn late brieven bekend maakt.

Zo ook hier in 2 Kor 2:15. Ook daar zullen zij die de geur van Christus niet herkennen, geen 
deel hebben aan het leven in Christus. In de juiste context van de Handelingen periode 
geplaatst, zullen ze geen deel hebben aan de gemeente der eerstgeborenen. Maar zij zullen 
net als ieder mens in de toekomst door de Heere worden opgewekt. Alle mensen sterven in 
Adam en alle mensen zullen in Christus worden opgewekt! En ook zij zullen dán geloof 
moeten openbaren of niet. Zij zullen alsnog in de toekomst een keus moeten maken. Er zal 
te allen tijde geloof moeten worden geopenbaard. 
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Dat de geur van de olie een doodsgeur kan zijn, werd meteen duidelijk bij het voorval in de 
behandelde geschiedenis in het huis van die Farizeeër. Wat voor de Heere Jezus een geur 
van liefde is, is voor Judas Iskariot de druppel, die de emmer van zijn teleurstelling en haat 
doet overlopen. Judas gaat meteen de donkere nacht in om zijn Meester te verraden. En dat 
voor de prijs van dertig zilverlingen, het loon voor drie maanden arbeid.
Die geur werkt altijd wat uit. Die geur van liefde prikkelt óf tot verzet óf tot overgave. Toen 
en nu.
 
Vervolgens komen we die geur tegen in Efeze 5:1b-2: 

 “Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, 2 en wandelt in de liefde, zoals 
ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en 
slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.”

Dus broeders en zusters, we behoren als navolgers Gods te wandelen in de liefde (agapè), 
zodat ook onze wandel is: “Gode tot een welriekende reuk.” Hoe doen we dat? Hoe kunnen 
we die geur verspreiden? Door Hem Zijn gang in ons te laten gaan, zodat Hij door Zijn 
Geest in ons kan werken, zodat we de geur van Hem, van Zijn Geest om ons heen 
verspreiden in die agapè, die onvoorwaardelijke liefde. 
Die geur komen we nog eenmaal tegen in Fil 4:18 waar het gaat over de gaven, die zijn: 
“Een welriekend, een aangenaam, Gode welgevallig offer.”

 “Nu is alles voldaan en ik ben rijkelijk voorzien; alles is aangezuiverd, nu ik van 
Epafroditus het door u gezondene ontvangen heb, een welriekend, een aangenaam, 
Gode welgevallig offer.”  

Wanneer God spreekt, dan weegt Hij ieder Woord dat Hij zegt zorgvuldig af. Hij zegt nooit 
een Woord teveel of te weinig. Ieder Woord heeft een betekenis en een boodschap voor ons. 
Het feit dat 201 hoofdstukken en 345 verzen in het Woord van God over de olie spreken, en 
het feit dat de term “Gezalfde”, wat de vertaling van Messias is, 596 keer voorkomt, verteld 
ons dat er bijna 1000 verzen zijn waardoor God ons iets wil leren over de Zalving en de 
Zalfolie. De Heere Jezus Christus wordt de Messias genoemd! Zijn naam is “Zoon van 
God.” Maar Zijn naam is ook: de Gezalfde. 

De koningen in het O.T worden heel vaak “de gezalfde des Heeren” genoemd.  
Eén tekst over dé Gezalfde, onze Heere: 2 Kor 1:21-22:

 “Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God, 22 die 
ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven 
heeft.” 

Een prachtige tekst, waarin Paulus spreekt over de inlijving van gelovigen in de gemeente 
van eerstgeborenen in de Handelingen periode. Zij worden door hun geloof, en daaruit 
voortvloeiend hun wandel, geplaatst in die gemeente van eerstgeborenen. Precies zo worden 
later door de verkondiging van de onnaspeurlijke verborgenheid door Paulus de uitverkoren 
gelovigen door hun geloof geplaatst in Christus, in het Lichaam van Christus. Geweldig te 
zien, hoe de Heere door zijn “bedienaar” Paulus in alle tijden tot Zijn doel komt, om Zijn 
plan der aionen te volmaken! 
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De meeste Zalfoliën in de Bijbel waren geur oliën. Alle Zalfoliën die voor de dienst van de 
Heer werden gebruikt waren geur oliën. Zoals we kunnen ontdekken in Gods Woord is de 
Zalving een bekrachtiging van God met Gods Geest. Het zijn eigenlijk een apartplaatsingen 
door Gods Geest voor Zijn doel doel.
Iedere geur van de Zalfoliën heeft ook een specifieke profetische betekenis. 
Prachtige teksten staan er in de hele Bijbel over de geur van de olie (Gen 27:27, Hooglied 
1:3, Hooglied 1:12, Hooglied 2:13, Hooglied 4:10, Hooglied 4:11, Hooglied 7:8, Hooglied 
7:13, Jeremia 48:11 enHosea 14:7).

We weten dat het gedeelte uit Hooglied naar  “dé Gezalfde” verwijst. En we weten dat het 
de geestelijke wereld betreft. We weten dat Zijn geur, waar die Bijbelgedeelten naar 
verwijzen, in de geestelijke wereld geroken kan worden. Voor ons betekend die geur leven. 
Voor ieder schepsel dat niet aan Christus toebehoort is het een doodsgeur. 
De hele geestelijke wereld is zich zeer bewust van de geur van Christus. Zijn geur en glorie 
gaan voor Hem uit. Wanneer een geest, die niet van God is, Zijn geur ruikt, dan beeft en 
vlucht deze. Denk maar eens aan de boze geesten, die de Heere heeft verdreven. Zodra ze de 
Heere zagen aankomen, begonnen ze al te schreeuwen, doodsbenauwd!
Dus in de geestelijke wereld haat het zaad van de slang deze geur. Maar ook in de 
natuurlijke wereld is dit bekend. Want het is bekend, dat in Israël de geur van de nardusolie 
vaak werd gebruikt om slangen onder de huizen weg te houden.
 
Verschillende soorten oliën (bron wikipedia) 

Mirre olie
Door iemand te zalven met een geurige zalfolie werd ook een persoon (een koning) in het 
O.T. voor God apart geplaatst voor Gods doel!
Mirre werd gebruikt voor het zalven van een overledene en in zuiveringsrituelen. Het 
spreekt van lijden en dood, maar ook van onze totale bevrijding in het verzoenende werk 
van de Messias. Wierook en mirre waren twee van de drie profetische gaven die aan de 
Messias werden gegeven door de wijzen bij Zijn geboorte. De geuren vertegenwoordigen 
Zijn rol als Priester en Profeet en benadrukken alles wat de Messias voor ons gedaan heeft 
en blijft doen namens ons.
“Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; 

de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing 
geworden.” (Jesaja 53:5).

Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft 
om voor hen te pleiten. (Hebreeën 7:25)

Cassia olie
Cassia was één van de belangrijkste kruiden van de heilige zalfolie die gebruikt werd om 
priesters, koningen en hun klederen te zalven. Zo zullen ook de gewaden van de komende 
Koning en Messias naar Cassia ruiken. Cassia wordt vandaag de dag niet veel meer 
gebruikt, maar werd in Bijbelse tijden zeer gewaardeerd. Het woord “cassia” is in de 
grondtekst “kiddah”, en betekend zowel in het Hebreeuws “een strook” en verwijst naar de 
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stroken bast waaruit de specerij wordt gemaakt. In geestelijke zin spreekt Cassia (of kassie) 
van toewijding (apart gezet) en Godsvrucht (ontdaan van trots), met het hart van een 
dienaar. De diepe exotische geur, en de rijke kleur van de Cassia olie, maken het een 
kostelijke aanvulling op de familie van Bijbelse geurige zalfoliën.

Nog even over die “Godsvrucht”, waar ik boven over schreef. Ik schreef erachter “ontdaan 
van trots”. Wanneer je “trots” opzoekt in de concordantie, dan vindt je dat trots altijd tot 
gevolg heeft: Het niet dienen van de Heere (2 Kon 19:22, Neh 9:35, Job 39:23, Job 40:6-7, 
Ps 10:2, en nog vele andere verzen, waarvan enkele hieronder genoemd: 

 Psalm 32:9: “Weest niet als een paard, als een muildier zonder verstand, welks trots 
men bedwingt met toom en bit, opdat het u niet te na kome.”

 Psalm 101:5: “Wie zijn naaste heimelijk lastert, die zal ik verdelgen; wie hoog van 
ogen en trots van hart is, die duld ik niet.”

 Psalm 131:1: “Here, mijn hart is niet hovaardig (hoogmoedig/trots), mijn ogen zijn 
niet trots; ik wandel niet in grootse dingen, noch in dingen die te wonderbaar voor 
mij zijn.

Wanneer we “godsvruchtig” willen wandelen, dan kunnen wij dat zelf niet, maar dan 
bewerkt God zelf de vrucht in ons. Dat kan alleen maar in die gezindheid door alles van 
jezelf in te leveren. Daarbij is de trots één van onze valstrikken, daarom schreef ik “ontdaan 
van al onze trots!” Alleen zo kan de Heere Zijn werk in ons doen. Alleen zo kan een mens 
de Heere waardig wandelen, alleen zó kan de Heere Zijn vrucht van Zijn Geest in ons 
bewerken. En in Galaten 5:22 lezen we: “De vrucht van de Geest is liefde.” Die vrucht van 
Zijn Geest is LIEFDE = agapè = onvoorwaardelijke liefde. En uit die liefde komen voort: 
“blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, 
zelfbeheersing.”

Dan nog even over de “toewijding” waar in geestelijke zin de cassia olie ook een beeld van 
is, en waar ik “apart geplaatst” achter had geschreven. Wanneer je na denkt over 
“toewijding”, dan betekent dat “toegewijd aan.” Wanneer we wandelen naar Gods wil, dan 
is ons leven onverdeeld toegewijd aan de Heere (1 Kor 7:35 en 2 Kor 8:7), en dan mogen 
wij door genade Hem waardig wandelen, en wil Hij ons als apart geplaatsten/uitverkorenen 
tot de volwassenheid leiden, wat betekent dat wij als volwassenen de erfenis in Christus in 
ontvangst zullen mogen nemen. Geweldige onverdiende genade! 

De Ceder – Cederolie
De ceder van Libanon is, conform de standaard in het Midden Oosten, een enorme 
groenblijvende boom. De boom kan een hoogte van zo’n 27 meter bereiken en is daarmee 
de “koning” van alle Bijbelse bomen. Het hout is verbazingwekkend verval-bestendig en het 
wordt nooit door insectenlarven gegeten. Het is een prachtige majestueuze en rood getinte 
boom met diep groene bladeren. De boomschors is donkergrijs en brengt een gomachtige 
hars voort, waaruit de zeer aromatische oliën worden geproduceerd. De ceder van de 
Libanon is de sterke en geurige houtsoort die gebruikt werd om het huis van David, het huis 
van Salomo en een groot deel van de eerste tempel mee te bouwen. Het werd ook gebruikt, 
in combinatie met Hysop, om het huis van een melaatse te reinigen. Het spreekt van kracht, 
duurzaamheid, heelheid en herstel. 
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Hysop  
Hysop is een laaggroeiend en groenblijvend borstelig kruid, dat tussen de 30 en 60 cm hoog 
kan groeien. Het wordt gekweekt voor de bloemtoppen, waarvan de geur wordt gewonnen. 
Het kruid groeit in droge klimaten van rotsachtige grond en uit de scheuren in oude muren, 
zoals in het gebied van de oude tempel in Jeruzalem. Hysop was ooit een zogenaamd “heilig 
kruid”, omdat het werd gebruikt voor besprenkeling in de rituele praktijken van de 
Hebreeën. In Exodus 12:22 staat: “Daarna zult gij een bundel hysop nemen en in het bloed 
in een schaal dopen, en van het bloed in die schaal strijken aan de bovendorpel en aan de 
beide deurposten…” Door de verwijzing in Numeri 19:6 (“En de priester zal cederhout, 
hysop en scharlaken nemen en dat midden op de brandende koe werpen.”), heeft deze geur 
de bijnaam “Holy Fire” (heilig vuur) gekregen. Hysop kan het beste worden omschreven als 
een “frisse, schoon ruikende” aroma.

King’s Garments – Glorie van de Koning
De indrukwekkende geestelijke betekenis van deze geur staat voor leiderschap, autoriteit en 
gezag. Het gebruik van de olie is een profetische handeling van erkenning en bevestiging 
van autoriteit. Tegelijk is het een beeld van het soort dienend leiderschap dat Christus, de 
Geliefde van de Hemel, heeft voorgeleefd hier op aarde.
“Uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig, Uw koninklijke scepter is een rechtmatige 

scepter. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft, o God, uw 
God u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen; mirre, aloë en kassia zijn al uw 
klederen. (Psalm 45:7-9).

King’s Garments is een speciale aromatische samenstelling van drie Bijbelse geuren, 
bestaande uit Mirre, Kassie en Aloë.

Mirre 
Mirre is een gomhars die voortkomt uit een kleine dichtbegroeide boom, welke kan worden 
gevonden in Arabië. Het stroomt uit de boom als melkwitte vloeistof, maar verandert snel in 
een diep paars-bruine kleur wanneer het begint te kristalliseren.
Mirre is een exotische Bijbelse specerij welke werd gebruikt in de zuiverings- en 
schoonheidsrituelen, in de heilige Zalfolie en tijdens begrafenissen. Koningin Esther moest 
zich zes maanden lang baden in Mirre olie en daarna nog eens zes maanden in Aloë en 
parfums, alvorens haar presentatie aan de koning. Bitter van smaak, maar zoet van geur, 
spreekt mirre in geestelijke zin van sterven aan onszelf om een “welriekende geur” voor de 
Heere te worden.

Aloë
Aloë is het product van een boom van het geslacht Aquilaria, welke gevonden kan worden 
in Noord-India. In een bepaald stadium van verval ontwikkeld het hout een van oudsher 
welbekende geur, waaruit deze zeldzame geur worden verkregen.

Ik ga nu even een zijstapje maken. Want tijdens een Bijbelstudie kreeg ik een vraag van een 
zuster: “Hoe moeten wij nu wandelen?” Dat is een zeer belangrijke vraag, waar ik graag op 
in wil gaan alvorens we verder gaan met de profeet Elisa en de wonderen, die hij mocht 
doen. 
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Hoe moeten wij nu wandelen?

Broeders en zusters, wandelen doe je op de loopbaan aan Gods hand! Enkele teksten over 
die loopbaan. Ik heb een stukje gemaakt met als titel: “Paspoort tot de loopbaan”, wat ik 
graag met u wil doornemen als antwoord op de vraag “Hoe moeten wij nu wandelen?” 
Enkele teksten over de loopbaan:  
1 Kor 9:24-27:
“Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de 

prijs kan ontvangen? Loopt dan zó, dat gij die behaalt! 25 En al wie aan een wedstrijd 
deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij 
om een onvergankelijke. 26 Ik loop dan ook niet maar in den blinde en ik ben geen 
vuistvechter, die zo maar in de lucht slaat. 27 Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het 
in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te 
worden.”

Hand 20:24:
“Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn 

loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen 
heb om het evangelie der genade Gods te betuigen.”

2 Tim 4:6-8:
“Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn 

verscheiden staat voor de deur. 7 Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten 
einde gebracht, ik heb het geloof behouden; 8 voorts ligt voor mij gereed de krans der 
rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, 
doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.”

De apostel Paulus spreekt verschillende keren in zijn brieven over de renbaan, of de 
loopbaan. Vooral de laatste tekst geeft duidelijk aan dat de gelovige zijn/haar loop op de 
renbaan tot het einde moet lopen, moet volmaken. Je kunt niet voortijdig afhaken, dan wordt 
je gediskwalificeerd, ook daar spreekt de Bijbel duidelijk over. (Kol 2:18).
En als we nou gaan naar die tekst in Kol 2:18-19:
“Laat niemand u (Wie zijn dit? > dat zijn die getrouwen en apart geplaatsten) de prijs doen 

missen (HSV: Laat u niet de prijs ontzeggen) door gewilde nederigheid en 
engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen 
door zijn vleselijk denken, (= aardsgezind), terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd, 
waaruit het gehele lichaam, door pezen en banden ondersteund en samengehouden, zijn 
goddelijke wasdom ontvangt.”

Dat woord prijs is “brabeon”, afgeleid van het Griekse “brabeus”, wat betekent 
scheidsrechter. En die “brabeus” dat was de scheidsrechter bij de Griekse spelen.  
Zo kan je dus de prijs missen. Door vleselijk te denken, en door met aardse zaken bezig te 
zijn, die in ieder geval hun hart hadden, en hun afhielden van de hemelse dingen. Zo konden 
die apart geplaatsten en getrouwen de prijs missen. Alleen het feit al dat er staat, “Laat 
niemand u de prijs doen missen”, betekent dat de gelovigen, dat zelfs de apart geplaatsten de 
prijs konden mislopen. Dat zou ons allen al waakzaam moeten maken, opdat ons dat niet 
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overkome.
Voor “prijs missen” staat daar het Griekse woord “katabrabeuo”. (komt maar één keer 
voor in de grondtekst). Eigenlijk is de echte betekenis van “katabrabeuo” een beetje weg 
vertaald. Want als je het beter zou vertalen, staat er eigenlijk: “diskwalificatie door de 
scheidsrechter.” Wie diskwalificeert? De scheidsrechter. En wie is de scheidsrechter in ons 
leven? De Heere Jezus Christus. Dus Christus kan je diskwalificeren. “Laat niemand u de 
prijs doen missen!” 

Dit betekent, wanneer je geroepen wordt, en je geen acht slaat op Zijn roeping, of je wilt er 
niet van horen, van die “hoge” boodschap van Paulus, en je gaat willens en weten niet 
wandelen je roeping waardig, dan zul je daarvan worden gediskwalificeerd, dan zul je niet 
in aanmerking komen voor je geroepen positie. Dan zul je niet in aanmerking komen voor 
die prijs der roeping Gods. 
Dan wordt je gediskwalificeerd. Dan lijdt je schade (verderf = apoleia).
En die schade, dat is dat verderf uit Fil 3, waar gelovigen waren, die als vijanden van het 
kruis van Christus wandelden.
Let dus op, deze diskwalificatie betreft uitsluitend iemands positie. Wanneer je tot geloof 
gekomen bent, dan raak je je behoud nooit meer kwijt, dat ligt vast in het volbrachte werk 
van Christus. Maar het ingelijfd zijn én ingelijfd blijven in het Lichaam van Christus hangt 
af van iemands wandel, hangt af van iemands gezindheid! 
Nogmaals lezen: Kol 2:18 en 19 heel kort samengevat: 
“Laat niemand worden gediskwalificeerd, doordat hij zich niet houdt aan het Hoofd!”

Over deze diskwalificatie lezen we ook in Fil 3:17-19:
 “Weest allen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen, die evenzo wandelen, gelijk gij 

ons tot voorbeeld hebt. 18 Want velen (= gelovige uitverkorenen) wandelen – ik heb 
het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende – als vijanden van 
het kruis van Christus. 19 Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer 
stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind.” (Net als Demas). 

Maar wie lopen er eigenlijk op de loopbaan? Lopen daar alle gelovigen, of loopt daar een 
groep door God uitverkoren gelovigen? Ook daar proberen we door middel van deze 
Bijbelstudie inzicht in te krijgen. Van groot belang in dit verband is de tekst uit Fil 2:5:

 “Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus [was], 6 die, in de 
gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, 7 maar 
Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en 
aan de mensen gelijk geworden is. 8 En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft 
Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des 
kruises. 9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven 
alle naam geschonken.” 

Broeders en zusters, voor mij is dit eigenlijk de kern van de Bijbel. Daarom moeten we dit 
gedeelte eigenlijk biddend overdenken. Eigenlijk innerlijk de schoenen van je voeten doen. 
Knielen, en in die houding overdenken. Het gaat hier om de gezindheid welke ook in 
Christus Jezus (was). (het woordje “was” uit vers 5 ontbreekt in het Grieks). En Paulus zegt 
dit in de gebiedende wijs tegen die uitverkorenen: “Laat! Dat zó zijn, dat die gezindheid in u 
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is.” De geadresseerden van de brief aan de Filippenzen zijn de door hun geloof apart 
geplaatste gelovigen, die te Filippi zijn. Het zijn de uitverkorenen Gods van toen en nu aan 
wie dit wordt geschreven. Dit wordt dus over die apart geplaatsten, over Het Lichaam van 
Christus gezegd: “Laat die gezindheid in u Zijn.................!” 
En broeders en zusters, Als het goed is, dan zijn wij als uitverkoren gelovigen bezig te 
groeien, op te wassen in Christus, en dan bevinden wij ons positioneel in Christus. 
Deze gezindheid hoort dan ook in allen gevonden te worden, die één zijn in Christus Jezus. 
En aan Fil 2:5-9 vast gekoppeld lezen we over de gezindheid van Paulus die ons wordt 
voorgehouden uit Fil 3:

 “Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer: 5 besneden ten 
achtsten dage, uit het volk Israël, van de stam Benjamin, 6 een Hebreeër uit de 
Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, 
naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. 7 Maar alles wat mij winst was, heb ik 
om Christus’ wil schade geacht. 8 Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de 
kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik 
dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen, 9 
en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de 
gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het 
geloof. 10 (Dit alles) om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de 
gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, 11 zou 
mogen komen tot de opstanding uit de doden. 12 Niet, dat ik het reeds zou verkregen 
hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen 
mocht, omdat ík ook door Christus Jezus gegrepen ben. 13 Broeders, ik voor mij acht 
niet, dat ik het reeds gegrepen heb, 14 maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen 
achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het 
doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. 15 Laten wij 
dan allen, die volmaakt (= volwassen) zijn, aldus gezind zijn.”

Waar het in dezen om gaat is de gezindheid, die we als door God uitverkorenen aan de 
dag behoren te leggen. Paulus was bereid alles uit het verleden prijs te geven. En dat was 
nogal wat! Zie de zeven genoemde punten, die hij om Christus wil wilde prijsgeven, maar 
eens op een rij: Fil 3:4-6

 “Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer.” 

En dan volgt een opsomming van 7 punten uit zijn oude leven naar het vlees waarin hij zou 
kunnen roemen, al weet hij dat dat roemen tot niets dient:

 besneden ten achtsten dage, (vs 5)
 uit het volk Israël, (vs 5)
 van de stam Benjamin, (vs 5)
 een Hebreeër uit de Hebreeën, (vs 6)
 naar de wet een Farizeeër, (vs 6)
 naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, (vs 6)
 naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. (vs 6)

Ik wil dit naar mezelf toetrekken, en u kunt allemaal voor uzelf wel punten invullen, dan 
komt er te staan:
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 ik ben als kind gedoopt in de geref. kerk, 
 en vanaf dat moment was ik volgens de regels van die kerk ingelijfd bij de gemeente. 

(dit was een leugen)
 ik was uit een gereformeerd gezin
 ik was meelevend lid van de gereformeerde kerk
 ik was belijdend lid van die kerk
 ik ging trouw naar de Bijbelstudies van die kerk
 En wat moet ik nog meer voor goede dingen invullen?

U weet het zelf wel. Iedereen kan voor zichzelf ook zo'n lijstje maken. Je kan van alles 
invullen, maar wat heeft uw hart? Paulus achtte alles schade! Maar hij kreeg er heel veel 
voor terug.

De Boomstam 

Naar aanleiding van de vraag “Hoe moeten wij nu wandelen?”, wil ik graag aangaande de 
teksten uit Fil 3, die we eerder gelezen hebben twee voorbeelden noemen uit het dagelijks 
leven, die deze teksten duidelijk maken. Als eerste het verhaal van een stuk boomstam, zie 
onderstaande foto. Wat laat die boomstam nou aan ons zien. Wat kunnen we daarvan leren?

Door toeval (?) kreeg ik een stuk van een boomstam in mijn handen, toen ik ons erf aan het 
opruimen was. En zoals we weten, kunnen we door de zogenaamde jaarringen de ouderdom 
van een boom uitrekenen, door die jaarringen te tellen. Ik bekeek het stuk hout dat ik in mijn 
handen had, en telde ongeveer 33 jaar. Maar er was iets bijzonders met die jaarringen. 
Vanuit het hart gerekend waren de eerste 22 jaar normaal gegroeid, maar voor wat betreft de 
laatste 11 jaren viel me iets op. In de laatste 11 jaren was de groei totaal gestagneerd. De 
jaarringen van die laatste 11 jaren waren nog wel te zien, maar de groei stelde niets voor. Er 
moest iets zijn wat de groei heeft belemmerd in die laatste 11 jaren. De jaarringen van die 
laatste jaren waren bijna niet te tellen, zo klein waren ze. Wat was het geval?
Ik kwam erachter dat ongeveer 11 jaar geleden naast de boom een groot gat was gegraven 
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van ongeveer 3 bij 4 meter, en dat in dat gat van alles en nog wat was gegooid, voornamelijk 
veel puin, wat vrij komt bij de sloop van een huis. Dus al die rommel in dat gat naast de 
boom had de groei van die boom geweldig belemmerd. Daardoor was de groei van de boom 
tot stilstand gekomen. Toen ik hierover nadacht kwamen de woorden van Paulus uit Fil 3:7-
11 in mijn gedachten, waar Hij erover spreekt dat hij al het oude uit zijn leven moest 
opruimen. Die boomstam laat ons zien, dat die boom niet wilde groeien, als de grond vol 
rommel zit. Daaruit leren we dat we:

 De belemmeringen, alle oude dingen in ons leven moeten opruimen, die oude dingen 
belemmeren ons om te groeien in Christus. De ballast, de leringen uit eerdere 
gemeenten of kerken, die we moeilijk kunnen loslaten, dat we die achter ons moeten 
laten. 

 Wanneer we die oude leringen in wat voor vorm ook willen vasthouden, dan kan er 
niets voor in de plaats komen, omdat ons hart vol is van het oude. Maar wanneer we 
echt bereid zijn om al het oude om Christus wil in te leveren, dán kan Christus onze 
harten vullen met Zijn nieuwe waarheden. 

 En dan zullen we ontdekken, dat het nieuwe wat we uit Zijn Woord ontvangen van 
veel groter waarde zal blijken te zijn dan al het oude!

Kijk maar eens wat Paulus allemaal ontving toen hij de oude dingen achter zich liet, en 
wanneer Paulus in die gezindheid van Fil 2:5 gaat staan, dan lezen we in Fil 3:8-11 de zeven 
zaken op die hij in Christus wil najagen:

1. De kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb 
ik dit alles (het oude) prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge 
winnen. (vs 8).

2. En in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de 
gerechtigheid door het geloof van Christus, welke uit God is op grond van het geloof. 
(vs 9)

3. (Dit alles) om Hem te kennen (vs 10)
4. En de kracht zijner opstanding (vs 10)
5. En de gemeenschap aan zijn lijden, (vs 10)
6. Of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, (vs 10)
7. zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. (11)

Alleen wanneer we bereid zijn om die oude belemmeringen op te ruimen, zullen we kunnen 
groeien en wortelen in Christus Jezus, onze Heere. En net zoals de boom weer normaal kan 
groeien, wanneer we de grond “schoon” maken, zodat de wortels weer normaal hun voeding 
kunnen vinden, zo zal ons leven in de Heere weer kunnen groeien, als we al het oude 
opruimen, en dan kunnen we weer vrijelijk wortelen en groeien in de Heere. Dus wanneer 
we bereid zijn al die oude dingen op te ruimen, is er ruimte om nieuwe dingen te ontvangen. 
Dan zijn er geen belemmeringen meer, dan alleen kunnen we vrijelijk ingaan in al het 
nieuwe wat God ons wil geven. Dan ontvangen we geopende ogen des harten om de 
zegeningen die de Heere ons wil geven, te ontdekken. 
Wat moeten wij doen? Alles schoonmaken en opruimen, en dan bedoel ik alles wat u in 
de weg kan staan om te groeien en op te wassen in Christus Jezus onze Heere. 
Want zolang er van alles en nog wat in de weg staat, kan God ons niet vullen met zijn 
zegeningen en kan er onmogelijk groei in Hem zijn. 
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De Schaatser

Als tweede voorbeeld wil ik u het verhaal van “de schaatser” vertellen. Wanneer een 
jongeman (of een jonge vrouw) al tot z'n achttiende goed heeft geschaatst, kan hij opeens op 
het idee komen om mee te gaan doen aan die wedstrijden van de KNSB. 
Hij meld zich aan, en wil graag deelnemen aan die wedstrijden. Wat zegt de coach dan? De 
coach zegt: “Ga maar eens een paar rondjes rijden, en laat maar eens zien wat je kunt.”
De schaatser rijdt zijn rondjes en komt terug bij de coach om zijn beoordeling aan te horen. 
Wat denkt u dat de coach tegen de schaatser zegt? Meeste kans dat de coach zegt: 

 “Beste jongen, wanneer je echt mee wilt doen aan de wedstrijden, dan moet je alles 
wat je tot dusver hebt geleerd achter je laten, dat moet je afleren, want zoals jij 
schaatst zul je nooit bij de besten gaan behoren. Vanaf nu ga ik je leren hoe je echt 
moet gaan schaatsen, dan gaat het je lukken.”

En wanneer die schaatser dan “nieuw” gaat schaatsen op advies van zijn coach, merkt hij 
dat dat nog niet meevalt, want steeds merkt hij dat zijn oude gewoonten nog een grote rol 
spelen. Steeds moet zijn coach ingrijpen, hem bij de les  houden en hem dingen afleren. 
Maar door veel oefenen (“sun-athleo”) en goed te luisteren (gehoorzaam zijn) lukt het steeds 
beter. Na een tijdje merkt de schaatser dat het toch echt werkt, wanneer hij zeer nauwlettend 
de instructies van zijn coach opvolgt. Het gaat beter en beter, en hij krijgt er steeds meer 
plezier in.
Precies zo werkt het geestelijk gezien ook. Er zijn gelovigen die tot geloof komen en niet 
verder opwassen. En er zijn gelovigen die horen van die hoge roeping van Paulus, en daarop 
mogen ingaan. Steeds heeft het met keuzes te maken die die mens doet. Over de eerste keus 
lezen we in Efeze 1:13:

 “In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer 
behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met 
de heilige Geest der belofte.”    

Dit geldt voor alle gelovigen. Wanneer een mens onder het gehoor van het Woord komt, 
onder het gehoor komt van het Evangelie van Jezus Christus en dien gekruisigd, dan staat 
hij voor een keuze. En wanneer hij/zij kiest om de Heiland te aanvaarden, waarbij de Heere 
zelf het hart aanziet, dan wordt hij/zij op dat moment verzegeld met Gods Geest.
Precies zo staat de gelovige van nu voor de volgende keuze wanneer hij hoort van de hoge 
roeping van Paulus. Dan staat hij opnieuw voor een keus: “Wil ik deze nieuwe dingen 
aannemen, of wil ik dit niet, en hou mij maar liever bij het eenvoudig Evangelie?” Want 
wanneer hij opnieuw ingaat op de boodschap van die hoge roeping, dan moet hij veel 
afleggen van wat hij eerder geloofde. Dat is voor velen een moeilijke zaak. Dan komen ze 
voor dingen te staan zoals: 

 Is er voor mij dan geen “opname van gelovigen, zoals ik altijd geloofd heb?
 Hoef ik dan geen “avondmaal” meer vieren? 
 Hoeven we ons niet te laten dopen? Enz. Enz.

Dit zijn voor vele gelovigen moeilijke keuzes, waarom ze dan ook vaak besluiten het maar 
bij “het oude vertrouwde” te houden. Zij blijven als het ware in hun kindschap steken. Maar 
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we moeten hierbij wel bedenken, dat zij, wanneer zij oprecht tot geloof zijn gekomen, zij 
wel behouden zijn en blijven. Zij zullen niet kunnen erven, omdat zij kinderen blijven, maar 
zij behoren tot de genodigden van de bruiloft van de Heere, en zullen als gasten aanzitten 
aan de bruiloft van het Lam. 
Bij dit alles moeten we niet vergeten dat God zelf na de Handelingen een uitverkiezing doet 
uit gelovigen. Daar hebben wij geen zicht op. Maar die uitverkiezing heeft God reeds 
gedaan voor de nederwerping der kosmos. Wanneer aan deze uitverkiezing voorbij wordt 
gegaan, dan krijgen we de gekste dingen, die er ook heden ten dage worden verkondigd, 
zoals: “Alle gelovigen behoren tot het Lichaam van Christus”, en: “Maak je niet druk, het 
komt allemaal wel goed.” Door dat te zeggen, wordt er eigenlijk gezegd, dat alle gelovigen 
tot de volwassenheid opgroeien, en dus de erfenis in Christus zullen ontvangen. 
Bijbels gezien is dit een leugen. En het gevolg van deze verkondiging is dan ook dat alle 
gelovigen, die dit horen ook gaan denken, dat dit zo is. Het gevolg is, dat er niet meer 
“gejaagd” wordt naar de prijs der hoge roeping, die door Paulus werd verkondigd.

Of sommigen denken, oh, ik ben dus uitverkoren en mag gaan lopen in navolging van 
Paulus, en ga op die loopbaan lopen. De Heere heeft alles al in orde gebracht en alles komt 
zo dus wel goed. En ze gaan met heel hun “bepakking” en “al hun oude fundamentjes” op 
die loopbaan lopen. En daarbij merken ze dat ze vele malen struikelen. En daarbij merken ze 
dat die oude “ballast” hun belemmert om vrijuit op die loopbaan te lopen. Eigenlijk willen 
ze van twee walletjes eten door hun oude ballast mee te zeulen. En met al die oude ballast 
zullen ze nooit de eindstreep van hun loopbaan bereiken. Anderen worden door deze 
verkondiging geestelijk lauw en lui. Het komt immers toch allemaal wel goed.   
Nee, broeders en zusters, we moeten als leden van het Lichaam van Christus, net als die 
schaatser leren te luisteren naar onze Coach, de Heere Jezus Christus. We moeten net als die 
schaatser onze oude gewoonten afleggen, onze oude “overleveringen der mensen” afleggen, 
achterlaten, en die niet gaan meezeulen op die loopbaan, dan redden we het niet!     
De apostel Paulus zegt in Fil 3:17:

 “Weest allen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen, die evenzo wandelen, gelijk gij 
ons tot voorbeeld hebt.” 

Want, er is ook nog een andere kant: en dat gaat ook over gelovigen:
 “velen wandelen – ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook 

wenende – als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God 
is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind.” (Fil 3:18-19).  

Als je aardsgezind bent, dan zie je nog op het zichtbare. Dan hou je je vast aan het zichtbare. 
Dan ben je horizontaal gericht. Maar we moeten leren te zien met een nieuwe bril op het 
onzichtbare, en dan leren we verticaal te kijken op de boven-hemelse zegeningen.
De apostel wijst ons door het aan hem geopenbaarde Woord de weg, die de uitverkorenen 
moeten gaan. Al het oude, wat naar de mens eerst winst leek, achter je laten, en in die 
gezindheid gaan staan welke ook in Jezus Christus was. Die gezindheid van vernedering, 
van ootmoedigheid. Dat betekent NUL van je zelf. 
In Fil 2:8 staat:

 “heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des 
kruises.”
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Dat woord “gehoorzaam worden” is het Griekse woord “hupekoos”. Dat woord komt ook 
verschillende keren voor in teksten in de brieven van Paulus. En wanneer we die teksten 
bestuderen dan ontdekken we wat het betekent. Dat woord “hupekoos” geeft aan “een 
aandachtig luisteren” en “een onderdanige gehoorzaamheid”. 
Aan Paulus is Gods plan der aionen bekendgemaakt, en Christus (God zijnde) wist uiteraard 
ook van Gods plan der aionen. Beide hebben in “onderdanige gehoorzaamheid” (hupekoos) 
Gods plan uitgevoerd. Wetende dat alleen zó Gods doel bereikt kon worden. Christus ging 
tot in de dood, daarmee de wereld met Zichzelf verzoenende. Alleen zó, door de dood heen, 
kon onze Heiland compleet één worden met de mens, en die complete éénwording bracht 
veel leven voort. Paulus roept ons op om ook in die gezindheid te gaan staan. 

 Die gezindheid van volkomen vernedering voor het Woord, 
 Die gezindheid van volkomen buigen voor het Woord,
 Die gezindheid van een aandachtig luisteren en een volkomen gehoorzaamheid.
 Die gezindheid die tot de dood van je eigen IK leidt. 

En die gezindheid, broeders en zusters is het toegangsbewijs, noem het maar het paspoort 
tot onze loopbaan om op het einde van die loopbaan de erfenis in ontvangst te kunnen 
nemen. Die erfenis begint bij de opstanding van tussen de doden uit! 
Dat is de eerste “kennismaking” met het “in Christus zijn”. 

Alleen in die gezindheid ben je in staat volkomen te luisteren en volkomen te gehoorzamen 
naar je Coach die naast je loopt op de loopbaan. Daarbij past geen ballast of eigen 
overleveringen. Op die loopbaan kun je geen twee heren dienen. 
Hij wil dat we volkomen alleen gericht zijn op Hem, onze Heiland, de Heere Jezus Christus. 
Dán kan Hij ons tot de volwassenheid leiden.  
Broeders en zusters, bent u in geloof deze weg ook gegaan, van vernedering en 
gehoorzaamheid? Dit zal lijden om Christus wil met zich meebrengen, maar dan wacht ook 
de heerlijkheid in Christus!  Dan mogen wij als uitverkorenen Gods door Gods grote genade 
ook die weg in Christus omhoog gaan.

Waarom is ons eigenlijk de wapenrusting gegeven?

Bij dit alles moeten we nooit vergeten, dat de Heere ons een geweldige wapenrusting heeft 
gegeven, om door Hem begeleid, op de loopbaan die weg omhoog te gaan. 
Over de wapenrusting lezen we in Efeze 6:10-20:

 “Voorts, weest (!) (teg, tijd) krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. 11 
Doet de wapenrusting Gods aan (!) (aorist-1), om te kunnen standhouden tegen de 
verleidingen des duivels; 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. 13 Neemt (!)   (aorist-1)   
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en 
om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. 14 Stelt u dan op (!), (aorist-
1) uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, 
15 de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; 16 
neemt! (aorist-1) bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de 
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brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; 17 en [neemt] de helm des heils aan 
en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. 18 En bidt daarbij met 
aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende 
met alle volharding en smeking voor alle heiligen; 19 ook voor mij, dat mij bij het 
openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis 
van het evangelie bekend te maken, 20 waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan 
zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken.”

Broeders en zusters, de apostel zegt in dit bijbel gedeelte tot vijf keer toe dingen tot ons in 
de gebiedende wijs. Eigenlijk beveelt de Heere dit aan ons:

1. Weest (!)   (teg, tijd) krachtig in de Here (vers 10).
2. Doet   de wapenrusting Gods aan (!) (vers 11).
3. Neemt (!)   daarom de wapenrusting Gods   (vers 13).
4. Maak je taak af = Loop de loopbaan tot het einde (vers 13)
5. Stelt u dan op (!)   (vers 14).
6. Neemt (!)   bij dit alles het schild des geloofs ter hand (vers 16).

Vier werkwoorden in deze opsomming staan in de Griekse aorist-1 tijd (punt 2, 3, 5 en 6). 
Dat betekent dat de handeling (Gods besluit) reeds in het verleden heeft plaatsgevonden, en 
na Handelingen 28 in vervulling is gegaan, en voortduurt tot in het heden. Dit betekent dat 
de Heere reeds voor de nederwerping der kosmos in Zichzelf had voorgenomen om de 
uitverkorenen van het Lichaam van Christus te omringen met Zijn wapenrusting, zodat allen 
door Hem begeleid mogen ingaan in het hemels Kanaän.
Precies zo krijgt Jozua bij het ingaan van het beloofde land ook bevelen om het beloofde 
land in bezit te nemen. 
Jozua 1:6-7: 

 “Wees sterk en moedig!, want gij zult! dit volk het land doen beërven, dat Ik hun 
vaderen gezworen heb hun te zullen geven. 7 Alleen, wees! zeer sterk en moedig en 
handel! nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden 
heeft; wijk daarvan niet af! naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, 
overal waar gij gaat.”

Jozua 1:9: 
 “Heb Ik u niet geboden: wees! sterk en moedig? Sidder niet! en wordt niet 

verschrikt!, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat. 10 Toen beval 
Jozua de opzieners van het volk: 11 Gaat! midden door de legerplaats en beveelt het 
volk aldus: bereidt! u teerkost, want binnen drie dagen zult gij! de Jordaan hier 
overtrekken om bezit te gaan nemen van het land, dat de Here, uw God, u tot een 
bezitting geven zal.”

Ook hier in Jozua 1 zien we acht keer hoe de Heere Jozua een bevel geeft. En in vers 11 
zien we dat Jozua die bevelen doorgeeft aan het volk. Hieruit leren we dat de Heere zowel 
aan Jozua, als aan ons door de mond van Paulus opdrachten geeft. 
En de mens heeft de keuze om te gehoorzamen. En net zoals Jozua door zijn 
gehoorzaamheid het volk Israël mocht binnen leiden in het beloofde land, zal dé Joshua 
(JHWH) door Zijn gehoorzaamheid zijn uitverkoren binnenleiden in hun erfdeel. Daarbij 

De Profeet Elisa                                                                                                                     Pag  95



komt het erop aan dat we in die gezindheid gaan staan, welke de Heere ons opdraagt in Fil 
2:5. Want alleen dan kan Hij Zijn werk in ons doen. 
Dán kan Hij ons tot het einde voortleiden op onze loopbaan. En dan kan Hij ons tot de 
volwassenheid leiden, opdat we onze erfenis in ontvangst kunnen nemen.   
Laat! die gezindheid IN u zijn.......! 

Dan gaan we terug naar de olie van de weduwe.

Olie ook van betekenis voor ons? 

Naar aanleiding van het wonder wat Elisa mocht doen voor de weduwe (1 Kon 4), die haar 
vaten vulde met olie, gaan we het nog even over de olie hebben. Wanneer we weten dat olie 
een beeld is van de heilige Geest, dan weten we ook hoe belangrijk de olie, een beeld van 
Gods Geest, in ons leven is. We weten dat alle gelovigen op het moment dat ze tot geloof 
kwamen, zijn verzegeld met Gods Geest (Ef 1:13). Dat geldt voor alle gelovigen. Wanneer 
we vervolgens horen van de hoge roeping van Paulus, dan is het Gods bedoeling dat we 
door Gods Geest, die een Geest is van wijsheid en openbaring, dat we Christus recht leren 
kennen (Ef 1:17). We weten dat de leden van het Lichaam van Christus door Gods Geest 
worden gebouwd als een woonstede Gods (Efeze 2:22).

Broeders en zusters, een vraag: Hoe worden wij gebouwd tot een woonstede Gods in de 
Geest? Daarop geeft Petrus ons het antwoord in 1 Petr 2:5:
“En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis.” 

Ja, dit zegt Petrus “aan de vreemdelingen, die in de verstrooiing zijn in Pontus, Galatië, 
Kappadocië, Asia en Bitynië, 2 de uitverkorenen naar de voorkennis van God, de Vader, in 
heiliging door de Geest.” (1 Petr 1:1-2). Dit betreft de uitverkorenen, de apart geplaatsten 
voor de gemeente van eerstgeborenen.

En precies hetzelfde zegt de Heere in Zijn Woord tegen nog een groep uitverkorenen in Ef 
2:19-22:

 “Zo zijt gij (die “gij” zijn voortdurend de geadresseerden van de Efeze brief - Ef 1:1) 
dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en 
huisgenoten Gods, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, 
terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. 21 In Hem wast elk bouwwerk, goed 
ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, 22 in wie ook gij mede gebouwd 
wordt tot een woonstede Gods in de Geest.”

Er is dus iets wat opvalt wanneer we de Bijbel bestuderen:
In Petrus is sprake van de bouw van een geestelijk huis, gevormd door  uitverkorenen.
In Efeze is ook sprake van de bouw van een woonstede Gods, gevormd door uitverkorenen.

Lezen we “over die woonstede Gods” ergens in de Bijbel ook v.w.b. de kinderen? 
Lezen we in het Johannes evangelie over de bouw van zo'n geestelijk huis door de kinderen 
Gods? Nee, broeders en zusters, in beide gevallen betreft het uitsluitend Gods 
uitverkorenen. 
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In deze teksten sprake is van twee groepen uitverkorenen. Twee groepen gelovigen, die 
heel speciaal door God apart geplaatst zijn. Dit betreft twee zonen, waar God Zijn bedoeling 
mee heeft: 
De zoon, de gemeente der eerstgeborenen, en 
de zoon, het van Lichaam van Christus.

Die vreemdelingen in de verstrooiing Zijn door Gods Geest apart geplaatst, staat 1 Petr 1:2. 
Net zo zijn die heiligen in Efeze, door God apart geplaatst, om te worden gebruikt als 
levende stenen voor die woonstede Gods. Zo heeft de Heere het besloten in Zijn plan der 
aionen. Wanneer ben je een levende steen? Wanneer wordt je een steen, passend gemaakt 
voor Gods bouwwerk? Wanneer je in die gezindheid mag gaan staan, zodat de Heere Zijn 
werk in jouw en aan jouw kan doen. Dán kan Hij je vormen naar de door Hem gewenste 
vorm. Petrus zegt het eigenlijk heel duidelijk in 1 Petr 2:5:
“En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis.”     

Laten we ons gebruiken? Kan de Heere ons gebruiken? We zijn gezalfden des Heeren, 
broeders en zusters! En dat niet alleen, want het gaat verder, want wanneer we als gelovigen 
gehoord hebben van die hoge roeping van Paulus, die hij in zijn late brieven bekend maakt, 
dan mogen we daarop ingaan. En wanneer we die roeping bevestigen door de wandel, die de 
Heere in ons wil bewerken, dan mogen we weten dat we zelfs door God apart geplaatst zijn 
voor een hele bijzondere bestemming. En dat kan alleen wanneer we staan in die gezindheid 
van Fil 2:5-7.

Deze dingen zijn heel bijzonder, broeders en zusters. De Heere kiest uit gelovigen om hen 
op te voeden tot de volwassenheid. Paulus zegt in Ef 3: 4b-9 tegen die apartgeplaatsten:
“het geheimenis van Christus, 5 dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is 

geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan 
de heiligen, zijn apostelen en profeten: (volgens de grondtekst staat hier: “aan Zijn  
heilige apostelen en profeten). 6 (dit geheimenis), dat de heidenen mede-erfgenamen 
zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, 7 
waarvan ik een dienaar geworden ben naar de genadegave Gods, die mij geschonken is 
naar de werking zijner kracht. 8 Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze 
genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te 
verkondigen, 9 en in het licht te stellen (wat) de bediening van het geheimenis 
(inhoudt), dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle 
dingen.”

 
En in Ef 3:16-19 staat:
“16 opdat Hij u (die uitverkorenen) geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht 

gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, 17 opdat Christus door het 
geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, 18 zult gij dan 
(samen met alle gelovigen? Nee, dat staat er niet, er staat:) samen met alle heiligen (= 
apart geplaatsten), in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en 
diepte is, 19 en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij 
vervuld wordt tot alle volheid Gods.”
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Waar in de NBG staat “in staat zijn te vatten”, en in de HSV “ten volle zou kunnen 
begrijpen” staat in de grondtekst het woord “katalambano”, en dat betekent inderdaad “ten 
volle zou kunnen begrijpen”, helemaal compleet kunnen begrijpen. Door Zijn Geest wil Hij 
de geestelijke dingen aan Zijn apartgeplaatsten compleet duidelijk maken. Daarvoor is het 
wel nodig, broeders en zusters gemeenschap met Hem te hebben, en in alle ootmoed te 
wandelen. Over dat “katalambano” wil ik graag nog een tekst met u lezen uit Fil 3:10-11:
Nadat Paulus heeft meegedeeld, dat hij alles van hemzelf wil prijsgeven, 

 “10 om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn 
lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, 11 zou mogen komen tot de 
opstanding uit de doden.”

En dan zegt Paulus in Fil 3:12: 
 “Niet dat ik het alrede gekregen heb (= lambano), of alrede volmaakt ben (= teleioo); 

maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht (katalambano), waartoe ik van 
Christus Jezus ook gegrepen ben (katalambano).

De volle werkelijk betekenis is moeilijk te vertalen. Maar wanneer we gaan begrijpen wat 
Paulus ons hier wil meedelen, dan staat er in de grondtekst in Fil 3:12:

 “Niet dat ik alreeds alles betreffende de erfenis zou hebben ontvangen, of reeds 
volgemaakt zou zijn met de dingen uit de toekomst (= teleioo), maar ik jaag ernaar, 
zodat ik het ook volledig bevatten kan, en daartoe ben ik ook helemaal volledig door 
Christus gegrepen.”  

We zien dat Gods Geest heel veel wil doen in de heiligen. De Heere heeft enorm veel te 
geven, broeders en zusters. En ontzettend belangrijk is hierbij Zijn Geest, waardoor wij licht 
op deze dingen mogen krijgen. Door die “olie” loopt alles gesmeerd! 
Denk daarbij maar eens aan onze auto. Wanneer de motor niet voortdurend wordt verzorgd 
door de olie, loopt de heleboel vast. Geestelijk is dat net zo. Wanneer we de olie niet zijn 
werk laten doen in ons, gaat het echt fout. En kan het fout gaan? Ja, wanneer we niet 
luisteren naar Gods Woord, dan bedroeven we de heilige Geest. Ja, dan kunnen we zelfs die 
Geest uitdoven: 
1 Tess 5:19-21:

 “Dooft de Geest niet uit, 20 veracht de profetieën niet, 21 maar toetst alles en 
behoudt het goede.”

Ef 4:30:
 “30 En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag 

der verlossing.”
 
Laten we maar ootmoedig doen wat in Filippenzen 1:27 staat:

 “27 Alleen, gedraagt u waardig het evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u 
zie, hetzij ik afwezig blijf, ik van u moge horen, dat gij vaststaat in één geest, één van 
ziel medestrijdende voor het geloof aan het evangelie.”

Dat “medestrijdende” is in het Grieks: “sunathleo”. Dat hebben we al eens eerder 
behandeld. Een atleet oefent zich ergens in. Denk maar aan die schaatser die nieuw moest 
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leren schaatsen. Daarvoor moeten we een nieuwe strategie toepassen, weet u nog dat “sun-
stratiotus”, een strategie die ons door Gods Woord wordt geleerd.

Als laatste over de “olie” wil ik graag nog een tekst met u lezen uit Ex 27:20-21. 
De NBG heeft boven dat gedeelte als opschrift geplaatst: “De olie voor het licht” Dat is een 
goede omschrijving:

 “Gij zult de Israëlieten bevelen, dat zij u brengen zuivere olie, uit gestoten olijven, 
voor het licht, om voortdurend een lamp te kunnen laten branden. 21 In de tent der 
samenkomst buiten het voorhangsel dat vóór de getuigenis is, zal Aäron met zijn 
zonen die verzorgen, van de avond tot de morgen, voor het aangezicht des Heren: een 
altoosdurende inzetting bij de Israëlieten voor hun geslachten.”

Wat duidelijk is uit deze tekst dat de olie diende om licht voort te brengen. Die olie diende 
ervoor om de zevenarmige kandelaar in het heilige te laten branden. Zonder olie was het 
totale duisternis in het heilige. Dit geldt ook voor ons. De olie wil ons licht op het Woord 
van God geven, zodat we het kunnen verstaan. Door Gods Geest leren we door een “nieuwe 
bril” het Woord te verstaan. 
En dan staat erachter: “Olie, voor het licht.” We vinden dit vaak heel vanzelfsprekend, maar 
in Bijbels licht bekeken, is het heel bijzonder. Olie, dus heilige Geest voor het licht. Dus 
zonder heilige Geest geen licht. Zonder heilige Geest blijft het duister. En dat is in de 
praktijk ook zo. Zonder tot geloof te komen, blijft het duister in ieder menselijk hart. Maar 
wanneer een mens tot geloof komt wordt hij verzegeld met Gods Geest, die die mens wil 
leiden tot de volle Waarheid, waarbij de gezindheid van levensbelang is!

Verder staat er “uit gestoten olijven”. Door de olijven helemaal kapot te maken kwam er olie 
uit de olijven. Door de olijven helemaal uit te persen kwam er olie uit. Die olijven brachten 
veel olie voort door te lijden. Ik moest hierbij denken aan datgene wat we eerder hebben 
behandeld in deze Bijbelstudie over “Gethsemané” De naam Gethsemané betekent 
“oliepers.” Christus moest lijden, en ook dat lijden van Christus bracht heel veel zegen 
voort. En door dat lijden heeft de Heere Zijn licht (olie) in onze harten laten schijnen.
Wanneer we dan in Hebreeën 9:14 lezen, dat "Christus door de eeuwige Geest Zichzelf als 
een smetteloos Offer aan God gebracht heeft", dan staat er eigenlijk dat  Christus door de 
"Olie" (= een beeld van de heilige Geest), Zichzelf als een smetteloos Offer aan God 
gebracht heeft. 
We lezen hierover ook in Hebr 5:7-9:

 “Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep 
en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit 
zijn angst, 8 en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit 
hetgeen Hij heeft geleden, 9 en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die 
Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden.”

Als laatste: We weten dat Israël in de Bijbel wordt vergeleken met de edele olijfboom. En 
net zoals de “olijf” moet lijden om kostbare olie voort te brengen, zal in de toekomst de 
“olijfboom”, Israël moeten lijden, zal Israël worden “gestoten”, verdrukking ondergaan om 
zeer veel vrucht voort te brengen, wanneer de Heere in al Zijn heerlijkheid zal verschijnen 
om het Koninkrijk voor Israël op te richten.   
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De Sunamitische en haar Zoon (4e wonder)

Het vierde wonder wat Elisa in dienst van de Heere mocht doen, betreft het wonder wat 
beschreven staat in 2 Kon 4:8-37.  

Voor een goed verstaan is het nodig dit in zijn geheel te lezen, maar eerst iets over de eerste 
zin van dit tekst gedeelte:

 “Op zekere dag ביום (= te dien dage) begaf Elisa zich naar Sunem.”

Waar staat “op zekere dag”, staat in de grondtekst een woord wat veelvuldig in de schrift 
voorkomt, en wat voortdurend wordt vertaald met “te dien dage”. En wanneer we dat 
zouden onderzoeken, wanneer dat dan is, dan komen we tot de conclusie dat dat altijd wijst 
op de dag van de Heere, dat Hij wederkomt om Zijn koninkrijk op te richten. Dus wanneer 
we dan lezen, dat Elisa zich “te dien dage” naar Sunem begeeft, dan kunnen we profetisch 
lezen dat de Heere Zich “te dien dage”, op Zijn dag naar Israël zal begeven, en naar hen zal 
omzien. 

2 Kon 4:8-37:
 "8 Op zekere dag ביום (= te dien dage) begaf Elisa zich naar Sunem.” Daar woonde 

een welgestelde vrouw, die bij hem aandrong, dat hij zou blijven eten. En zo vaak hij 
op zijn doorreis daar kwam, ging hij erheen om te eten. 9 En zij zeide tot haar man: 
Zie toch, ik weet, dat het een heilige man Gods is, die altijd bij ons aankomt. 10 Laat 
ons dan nu een kleine gemetselde bovenkamer maken, en daar voor hem een bed, een 
tafel, een stoel en een kandelaar plaatsen, opdat hij, wanneer hij bij ons komt, daar 
zijn intrek kan nemen. 11 Op zekere dag (= te dien dage) kwam hij daar; hij nam zijn 
intrek in de bovenkamer en legde zich daar te ruste. 12 Vervolgens zeide hij tot zijn 
knecht Gechazi: Roep deze Sunamitische. Toen hij haar geroepen had, bleef zij voor 
hem staan. 13 En hij zeide tot Gechazi: Zeg tot haar: zie, gij hebt u voor ons al deze 
moeite getroost; wat kan er nu voor u gedaan worden? Is er iets waarover ik voor u 
tot de koning of tot de legeroverste kan spreken? Maar zij antwoordde: Ik woon te 
midden van mijn familie. 14 En Elisa zeide: Maar wat kan er dan voor haar gedaan 
worden? Gechazi zeide: Zij heeft helaas geen zoon, en haar man is oud. 15 Daarop 
zeide hij: Roep haar. En hij riep haar en zij kwam in de ingang staan. 16 Toen zeide 
hij: Op deze zelfde tijd over een jaar zult gij een zoon omhelzen. Maar zij zeide: Och 
neen, mijn heer, gij man Gods, spiegel uw dienstmaagd niets voor. 17 En de vrouw 
werd zwanger en baarde een zoon op dezelfde tijd een jaar later, zoals Elisa tot haar 
gesproken had. 18 Toen de knaap groot geworden was, ging hij op zekere dag naar 
zijn vader, bij de maaiers. 19 En hij zeide tot zijn vader: Mijn hoofd, mijn hoofd! 
Toen zeide deze tot een knecht: Draag hem naar zijn moeder. 20 Hij droeg hem weg 
en bracht hem naar zijn moeder; en hij zat op haar knieën tot aan de middag; toen 
stierf hij. 21 Zij ging naar boven, legde hem op het bed van de man Gods en sloot de 
toegang tot hem af. 22 Daarop ging zij naar buiten, riep haar man en zeide: Zend mij 
één van de knechten met een ezelin; ik wil mij naar de man Gods spoeden en dan 
terugkomen. 23 En hij vroeg: Waarom wilt gij vandaag naar hem toegaan? Het is 
immers geen nieuwe maan of sabbat. Maar zij antwoordde: Wees maar gerust. 24 
Toen zij de ezelin gezadeld had, zeide zij tot haar knecht: Drijf ze steeds aan en laat 
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mij zonder ophouden doorrijden, behalve wanneer ik het u zeg. 25 Zo ging zij op 
weg en kwam bij de man Gods op de berg Karmel. Zodra de man Gods haar op enige 
afstand zag, zeide hij tot zijn knecht Gechazi: Zie, daar is de Sunamitische. 26 Snel 
haar dadelijk tegemoet en zeg tot haar: Is het wel met u, met uw man en met het 
kind? En zij zeide: Alles wel. 27 Toen zij echter bij de man Gods op de berg 
gekomen was, greep zij zijn voeten; Gechazi trad nader om haar terug te stoten, maar 
de man Gods zeide: Laat af van haar, want haar ziel is bitter bedroefd, doch de Here 
heeft het voor mij verborgen gehouden en het mij niet meegedeeld. 28 Toen zeide zij: 
Heb ik soms mijn heer om een zoon gevraagd? Heb ik niet gezegd: Gij moet mij niet 
misleiden? 29 Hij zeide tot Gechazi: Omgord uw lendenen, neem mijn staf in uw 
hand en ga op weg. Wanneer gij iemand ontmoet, groet hem niet, en wanneer iemand 
u groet, antwoord hem niet; en leg mijn staf op het gelaat van de knaap. 30 Maar de 
moeder van de knaap zeide: Zo waar de Here leeft en gijzelf leeft, ik ga niet bij u 
vandaan. Toen stond hij op en volgde haar. 31 Gechazi nu was voor hen uitgegaan en 
had de staf op het gelaat van de knaap gelegd; maar er kwam geen geluid en geen 
levensteken; toen keerde hij terug, hem tegemoet en berichtte hem: De jongen is niet 
ontwaakt. 32 Daarna kwam Elisa het huis binnen en zie, daar lag de jongen dood op 
zijn bed. 33 Toen Elisa binnengegaan was, sloot hij de deur achter hen beiden en bad 
tot de Here. 34 Daarna ging hij bovenop de knaap liggen; hij legde zijn mond op 
diens mond, zijn ogen op diens ogen, zijn handen op diens handen, en boog zich zo 
over hem heen. Daarop werd het lichaam van de knaap warm. 35 Daarna keerde hij 
terug en ging eenmaal het huis op en neer; dan ging hij naar boven en boog zich over 
hem heen. Toen niesde de jongen zevenmaal en opende zijn ogen. 36 En hij riep 
Gechazi en zeide: Roep deze Sunamitische. En toen deze haar geroepen had, kwam 
zij tot hem, en hij zeide: Neem uw zoon op. 37 Zij trad binnen, wierp zich aan zijn 
voeten en boog zich ter aarde neder. Daarop nam zij haar zoon en ging heen."

Tot zover het Bijbelgedeelte over de Sunamitische en haar zoon. 
Nadat we in het derde wonder van Elisa te maken hadden met een arme weduwe, hebben we 
hier te maken met een welgestelde getrouwde vrouw (vers 8). 
De Staten Vertaling noemt haar een "grote" vrouw, en de Spaanse vertaling heeft hier mooi 
vertaald een "mujer importante", dat is: een belangrijke vrouw. 
Hieruit blijkt, dat we hier te maken hebben met een welgestelde, belangrijke vrouw, die 
aanzien genoot = een prachtig beeld van de toekomstige bruid des Heeren.

Ook in dit vierde wonder zien we dat de profetie van Elia gewoon doorgaat voor wat betreft 
de doorgaande toekomstige geschiedenis van Israël. 
In het derde wonder zagen we nog een arme weduwe, die rijk gezegend werd, wat een beeld 
is van het “arme Israël”, wat door de Heere rijk gezegend zal worden. 
En hier in het vierde wonder zien we een rijke gehuwde welgestelde vrouw, wat een beeld is 
van Israël in de rijke zegeningen van het 1000 jarig rijk.
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Door het geloof 

Zonder dat het genoemd wordt, blijkt toch uit de gehele context van dit Bijbelgedeelte over 
de Sunamitische vrouw, dat deze vrouw in groot geloof handelde. Dat kan eigenlijk ook niet 
anders, want wanneer deze vrouw een beeld is van Israël in het komende Koninkrijk, dan 
weten we dat Israël dan – in de toekomst –  de wet des Heeren in hart geschreven hebben 
gekregen. We mogen haar rekenen tot de geloofsgetuigen van Hebreeën 11, waar we steeds 
lezen: "Door het geloof........" In Hebr 11:35 lezen we: 
"De vrouwen hebben hare doden uit de opstanding wedergekregen."

De Sunamitische vrouw had liefde voor God, en daarmee liefde voor de "heilige man 
Gods", welke bleek uit het toebereiden van een gemetselde bovenkamer. De vrouw zorgde 
voor een rustpunt voor Elisa. De vrouw had de middelen om deze dingen te doen, en ze 
gebruikte de haar ten dienste staande middelen ook in dienst van God. 
En Elisa was daar zeer dankbaar voor, want hij liet zijn knecht Gechazi vragen of hij iets 
terug kon doen. Maar het antwoord van de vrouw daarop is: 
"Ik woon te midden van mijn familie." 

Een bijzonder antwoord, wat getuigd van tevredenheid, van rust en vrede in het land waar 
zij woonde. Zij wenste verder niets voor zichzelf. Dit antwoord van de vrouw is ook weer 
een profetische vooruitblik hoe Israël is de toekomst in rust en vrede te midden van het volk 
in het land zal wonen onder koningschap van Christus.
Maar Elisa wil toch graag iets terugdoen voor de vrouw. Hij zegt tegen Gechazi: "Maar wat 
kan er dan voor haar gedaan worden?" En Gechazi zegt dan: "Zij heeft helaas geen zoon, en 
haar man is oud." 

Hieruit blijkt dat de vrouw op de normale manier geen kinderen meer zou kunnen krijgen. 
Bovendien was het niet hebben van kinderen in Israël eigenlijk een schande, en zou het 
nageslacht niet voortgezet kunnen worden. Toch vroeg de vrouw niet om kinderen. Maar 
Elisa roept de vrouw bij zich en zegt tegen haar, hem door de Heere ingegeven, en zonder 
dat ze erom vroeg: 
"Op deze zelfde tijd over een jaar zult gij een zoon omhelzen." 

Dit gebeuren past volledig in het profetisch perspectief van deze geschiedenis, want wat had 
de Heere ook alweer door de mond van Mozes gezegd, toen Hij de regels van bewoning in 
het land bekend maakte: Ex 23:26: 
“Geen vrouw in uw land zal een misgeboorte hebben of onvruchtbaar zijn. Het getal uwer 

dagen zal Ik vol maken.” 

Dit was een belofte van de Heere, wanneer Israël in gehoorzaamheid in het land woonde. En 
dit zal ook de toestand zijn, wanneer Israël in de toekomst veilig zal wonen in het land. 
De vrouw reageert eigenlijk net als Sara, die het ook bijna niet kon geloven, dat ze in haar 
ouderdom nog een zoon zou krijgen. De vrouw zei in 2 Kon 4:16b: “Maar zij zeide: Och 
neen, mijn heer, gij man Gods, spiegel uw dienstmaagd niets voor.” 
Eigenlijk zegt de vrouw tegen Elisa: "Gij man Gods, je moet me niets wijsmaken." 
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En dan springt de tekst in één keer bijna een jaar verder. (van vers 16 naar vers 17). 
"En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon op dezelfde tijd een jaar later, zoals Elisa 

tot haar gesproken had." 

Wat zal er in het huis van de vrouw een grote blijdschap en verwondering zijn geweest toen 
de vrouw bemerkte dat ze zwanger was. Dat het (in haar ogen) onmogelijke toch was 
gebeurd. En wat zal zij de Heere gedankt hebben voor deze rijkdom. Voorspoedig groeit de 
jongen op, tot hij op zekere dag, met zijn vader op het land was, en hij iets aan zijn hoofd 
kreeg. Dit resulteerde erin dat de jongen op de schoot van zijn moeder kwam te overlijden. 
De vrouw weet dat haar maar één ding te doen staat. 

Vol geloof gaat ze met de grootste spoed op weg naar Elisa. Op de berg Karmel ontmoet 
zij Elisa. Het is bijzonder te lezen, dat de vrouw eigenlijk geen vertrouwen stelde in 
Gechazi, de knecht van Elisa. Want toen Gechazi haar in opdracht van Elisa moest vragen 
hoe het met haar man en kind gesteld was, zei ze dat alles in orde was (2 Kon 4:26). 
Maar pas toen ze bij Elisa kwam, stortte ze haar hart uit. En ook toen Elisa Gechazi 
opdracht gaf om naar de jongen te gaan en de staf van Elisa op zijn gelaat te leggen, ging de 
vrouw niet met Gechazi mee, maar was de vrouw niet te bewegen Elisa te verlaten.

Elisa had een persoonlijke omgang met de Heere. Dat blijkt uit dit hele Bijbelgedeelte. Hij 
had niet uit zichzelf gezegd, dat de vrouw een zoon zou krijgen, maar dat was Elisa door de 
Heere geopenbaard. Ook zei Elisa, toen de vrouw tot hem naderde: 
"Laat af van haar, want haar ziel is bitter bedroefd, doch de HEERE heeft het voor mij 

verborgen gehouden en het mij niet meegedeeld." (2 Kon 4:27). 

Hieruit blijkt, dat Elisa het ook heel normaal had gevonden, wanneer de Heere hem tevoren 
reeds had laten weten wat de vrouw was overkomen, maar in dit geval had de Heere het 
voor Elisa verborgen. Later, toen Gechazi Elisa wilde misleiden na het wonder van Naäman, 
was Elisa in de geest met Gechazi meegegaan, en wist Elisa wel precies wat er was gebeurd, 
en dat hij door Gechazi werd bedrogen (2 Kon 5:26).

Gechazi was dus vooruitgegaan, en had uitgevoerd wat Elisa hem had bevolen, zonder het 
gewenste resultaat (2 Kon 4:34). Elisa ging daarna ook het huis van de gestorven jongen 
binnen, en in de bovenkamer lag het lichaam van de jongen. 
Elisa sloot de deur, en bad tot de Heere. Voordat Elisa tot daden overgaat, vraagt hij eerst 
God om raad, en daarna voert hij uit wat de Heere hem heeft bekend gemaakt, met als 
gevolg dat Elisa een levende zoon aan de moeder terug geeft. 

Hieruit kunnen we leren, dat wij niet Gods zegen voor ónze plannen moeten vragen, maar 
eerst vragen naar Gods weg, en dan in die weg wandelen, welke door God gezegend zál 
worden. We moeten oppassen, broeders en zusters, dat we dit niet gaan omdraaien in ons 
dagelijks leven. Want is het niet vaak zo, dat wij onze eigen plannetjes al klaar hebben, en 
dan achteraf de Heere vragen of hij onze eigen plannen wil zegenen? 
Maar zo werkt het niet. We zouden moeten beginnen met te vragen: “Heere wat wilt Gij dat 
ik doen zal?”
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En hoe weet je dan wat de Heere van je wil? Ik geloof, dat wanneer je dicht bij de Heere 
leeft, en het van Hem verwacht, dan zal dat duidelijk worden.  Soms moet je even rustig in 
vertrouwen afwachten. Soms wordt je gedrongen om bepaalde dingen te doen. Doe ze dan 
maar gewoon, en laat het verder aan de Heere over.
Een prachtige geschiedenis over die welgestelde vrouw, waarin veel geloof en 
geloofshandelen naar voren komt. Maar nu gaan we nogmaals proberen na te gaan, waarom 
dit alles in Gods Woord staat, en wat het allemaal wil zeggen. Want broeders en zusters, 
niets in Gods Woord is zonder doel door Gods Geest opgetekend in Zijn Woord.

Eerst nog iets over de knecht Gechazi van Elisa. We hebben gezien, dat de vrouw eigenlijk 
geen vertrouwen stelde in Gechazi. Eerst al niet toen Gechazi haar in opdracht van Elisa 
moest vragen hoe het met haar man en kind gesteld was, en ook niet toen Elisa Gechazi 
opdracht gaf om naar de jongen te gaan en de staf van Elisa op zijn gelaat te leggen, ging de 
vrouw niet met Gechazi mee om naar de goede afloop te kijken. 
We zien in deze voorvallen dat Gechazi een type is van de Heere Jezus in Zijn eerste komst. 
Gechazi was de knecht van Elisa, Christus wordt ook door God zelf Mijn Knecht genoemd. 
(Math 12:18). 

 De knecht van Elisa kreeg geen vertrouwen van de vrouw. 
 De Knecht des Heeren kreeg net zo min vertrouwen (= geloof) van Israël. (= de 

vrouw) 
 De knecht van Elisa kwam naar de zoon van de vrouw, om hem levend te maken, 

maar het had geen resultaat. 
 Christus kwam als de Knecht des Heeren op aarde voor de Zijnen om hen leven en 

overvloed te geven, maar ze bleven "dood". 
 
Maar dán komt Elisa (Elisa betekent “God is Redding” = beeld van de tweede komst van 
Christus), en dan wordt de zoon (Israël) weer levend. Net zoals Christus ook leven zal 
voortbrengen voor Israël. Zo zien we hoe geweldig Gods Woord in elkaar zit, en dat niets 
zomaar toevallig door Gods Geest is geschreven in Zijn Woord, maar dat heel veel een 
profetisch perspectief heeft.

Sunem in Jizreël

Deze geschiedenis speelde zich af in Sunem in Jizreël. (2 Kon 4:8). Deze twee namen geven 
eigenlijk heel veel aan.  Sunem betekent: Tweevoudige, dubbele rustplaats.
En door dat “dubbel” vroeg ik mij af wat er in de grondtekst staat.
Sunem = שונם = shnm = shunim.
En omdat “Sunem” dubbele rustplaats betekent, dus meervoud, is de uitgang “im” volstrekt 
duidelijk. De Hebreeuwse uitgang “im” geeft altijd een meervoud weer. 
Zoals ook in Gen 1 waar we lezen over “Elohim” (= אלהים = Goden) en over “Eshmim” (= 
 .(hemelen = השמים
En ook in Gen 32:1-2 lezen we over dat meervoud in de legers, die de Heere aan Jacob ter 
bescherming had gegeven, toen hij vertrokken was van zijn oom Laban:

 “Ook Jakob ging zijns weegs, en engelen Gods ontmoetten hem. 2 Toen hij hen zag, 
zeide Jakob: Dit is een leger Gods. Daarom noemde hij die plaats Machanaïm.”
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Ook dat “Machanaïm” is een meervoud. “Machanaïm” betekent: “twee legers.” Jacob had in 
ieder geval twee legers van de Heere gekregen om hem te beschermen.
Er staat in vers 1 dat “engelen Gods hem ontmoeten”, daar staat in de grondtekst een woord 
dat eigenlijk betekent “dat engelen Gods kwamen rondom hem.” Zo ook “Shunim”, waar de 
Sunamitische vrouw woonde. 

Maar nog even over dat meervoud “im”. Wat betekent dat nu? We hebben gezien “Shunim, 
Elohim, Eshmin, Machanaïm”, en er zijn vast nog wel meer voorbeelden. 
Maar wanneer we hierover nadenken, dan komen we eigenlijk tot de conclusie, dat het 
Woord van God nadrukkelijk wil aangeven dat die woorden een bepaalde volledigheid, een 
volheid aanduiden: 

 Elohim wijst op de volheid van God, die Zichzelf in het Woord aan ons presenteert 
als de Vader én de Zoon. Beide zijn in die volheid inbegrepen.

 Eshmim laat de volledigheid van het volmaken van de hemelen zien.
 Machanaïm laat zien dat Gods bescherming totaal volledig is. Gods bescherming is 

Zijn volheid. Daar ontbreekt niets aan. Jacob kreeg van de Heere een volledige 
volheid van bescherming om zich heen.

 Shunim = een plaats van volledige (dubbele), volmaakte rust.

Nog even naar dat voorbeeld van Jacob. Jacob zag totaal voorbij aan de geweldige 
wapenrusting die Hij rondom zich had. Heel menselijk. Maar zien wij wel de geweldige 
wapenrusting die wij van de Heere rondom ons hebben ontvangen? Die hebben we niet voor 
niets gekregen, broeders en zusters. We kunnen er zelfs al de brandende pijlen van de boze 
mee doven! We weten het allemaal, dat we een geweldige wapenrusting van de Heere 
hebben ontvangen. Maar waartoe dient die wapenrusting?

Kata-ergazomai

Ef 6:10: 
 “Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. 11 Doet de 

wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des 
duivels; 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. 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om 
weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld 
hebbende, stand te houden. 14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de 
waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, 15 de voeten geschoeid met de 
bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; 16 neemt bij dit alles het schild des 
geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 
doven; 17 en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het 
woord van God.” 

Welke taak moeten we vervullen? En waarin moeten we stand houden?
HSV: “en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.”
St. Vert.: “en alles verricht hebbende, staande blijven.”
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Wanneer we grondtekst bestuderen, dan blijkt dat de NBG het eigenlijk zeer goed heeft 
weergegeven. In dat “taak vervullen” zit opgesloten dat de uitverkorenen hun taak geheel 
moeten volmaken. In het Grieks staat hier het woord “katergazomai”, dat is afgeleid van 
“kata” en “ergazomai”. Dat “ergazomai” betekent dat je een taak moet uitvoeren, en “kata” 
geeft aan dat je die taak volledig moet uitvoeren, dus volledig moet volmaken.
Om echt te beseffen hoe belangrijk zo'n tekst is uit Ef 6:13 aangaande “die taak geheel 
vervuld hebbende”, moeten we onderzoeken wat de Bijbel ons meer meedeelt over deze 
woorden.

En dan vinden we een prachtige tekst dit aangaande in Fil 2:12: 
 “Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet 

alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw 
behoudenis bewerken! met vreze en beven.”

Dat “bewerken”, en de HSV heeft vertaald “werk aan”, staat in de gebiedende wijs, en is 
ook vertaald uit het Griekse woord “kata-ergazomai”. Dit betekent dat Paulus met gezag 
beveelt (= gebiedende wijs) om helemaal compleet tot het einde de loopbaan te lopen. 
Paulus kan hier niet bedoelen dat de gelovigen hun behoud moeten bewerken, want hun 
behoud ligt uitsluitend vast in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. 
Dan moet dat “behoudenis bewerken!” betekenen, dat de gelovigen hun behoud uitwerken 
tot de volwassenheid, zodat ze op het einde van de loopbaan hun erfenis in ontvangst 
kunnen nemen. Dat is de beweegreden van Paulus van zijn spreken met gezag. Het is dan 
ook mooi dat de vertalers hebben toegevoegd “met vreze en beven”, wat betekent: “met het 
volste geloof en vertrouwen!” 

“KatallassO” = Verzoenen 

We vinden nog zo'n woord waarin “kata” voorkomt. Dat is het Griekse woord “katallasso”. 
De grondvorm van “katallasso” is het Griekse “allasso”. We vinden dit in Hand 6:14, Rom 
1:22-23, 1 Kor 15:51-52, Gal 4:20 en Hebr 1:12.

Om het woord “katallasso” goed te kunnen begrijpen, moeten we eerst nagaan wat het 
woord “allasso” betekent. Daarvoor gaan we naar Rom 1:22-23: 

 “Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, en zij hebben de majesteit van de 
onvergankelijke God vervangen (= allasso) door hetgeen gelijkt op het beeld van een 
vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren.” 

Letterlijk vertaald staat er: “En zij hebben vervangen (= allasso) de majesteit van de 
onvergankelijke God door hetgeen gelijkt op het vergankelijk beeld van een mens, enz.......” 
In zijn hoogmoed heeft de mens zijn Godsbeeld veranderd (= allasso). 
Uit het verband blijkt duidelijk dat deze verandering niet van tijdelijke aard is, maar dat het 
duidelijk om een blijvende vervanging gaat. En dan is het niet zomaar een vervanging, 
waarbij een oude fiets wordt ingeruild voor een nieuwe, maar hier gaat het om een totaal 
andere vervanging. In Rom 1:22 zet de mens zichzelf op de troon van God. Want in plaats 
van de levende God te dienen, hebben zij dode beelden gemaakt om te dienen. Zij hebben 
God vervangen (= allasso) door het beeld van een mens. Totaal iets anders!
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Dit woord “allasso” is de ene helft van het Griekse woord “katallasso”. 
En “katallasso” betekent verzoenen: “katallasso” is ontstaan uit “kata” en “allasso”. 
“Kata” is een voorzetsel, dat in een dergelijke samenvoeging van woorden een 
versterkende werking heeft, het geeft aan dat de “allasso” “kata” is. 
Met normale woorden gezegd: Het geeft aan dat de verandering heftig en compleet is.  
Dit betekent i.v.m. “katallasso” dat de verzoening een verandering heeft teweeg gebracht die 
helemaal volkomen en compleet is. 

We komen dit “katallasso” zes keer tegen, uitsluitend in de brieven geschreven vóór 
Handelingen 28, en het wordt steeds vertaald met “verzoenen”: Rom 5:10 (2x), 1 Kor 7:11 
en 2 Kor 5:18-20 (3x).

Het hiervan afgeleide zelfstandig naamwoord “katallagE” (= verzoening) komt voor in: 
Rom 5:11, Rom 11:15, 2 Kor 5:18 en in 2 Kor 5:19. De betekenis is dezelfde als 
“katallassO”. KatallagE betekent een complete verandering.

In de brieven die daarna zijn geschreven, in de late brieven van Paulus vinden we voor 
verzoenen nog een nieuw Woord: Apokatallasso = Volkomen Verzoenen, maar daar gaan 
we het nu verder niet over hebben. 

Dan nog even terug naar Ef 6:13, waar stond: “Uw taak geheel vervuld hebbende.”
Daar vinden we “katergazomai”, dat is afgeleid van “kata” en “ergazomai” vertaald met 
“uw taak geheel vervuld hebbende.” Dat “ergazomai” betekent dat je een taak moet 
uitvoeren, en dat “kata” geeft aan dat je die taak volledig moet uitvoeren, dus compleet 
moet volmaken. Dat “kata” geeft het uitvoeren van de taak in versterkende mate aan.

Bovendien zit in het Griekse woord “katergazomai” nog de betekenis opgesloten dat de 
lopers op de loopbaan moeten finishen, de eindstreep moeten bereiken. 
En dat heeft de King James dan ook prachtig vertaald: Ef 6:13:
“I have fought a good fight, I have finished [my] course, I have kept the faith.”  

“Die taak geheel vervuld hebbende”, dát is de wandel op de loopbaan, broeders en zusters, 
die we net als Paulus tot het einde moeten lopen. En daarvoor is ons de wapenrusting 
gegeven. En dat zegt Paulus ook in 2 Tim 4:7:

 “Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het 
geloof behouden; 8 voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke 
te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, 
maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.”

Paulus spreekt in deze late brieven tegen de uitverkoren gelovigen dat zij moeten staande 
blijven in datgene waartoe zij geroepen zijn. Dan weten we ook waartoe de wapenrusting 
ons is gegeven. Opdat wij kunnen standhouden, opdat niemand onze erfenis neme. Daarbij 
moeten we beseffen dat de Heere Zelf dat werk in ons wil doen. En dat kan dan weer 
uitsluitend alleen door in die gezindheid van ootmoedigheid te blijven staan.
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Die wapenrusting is ons niet gegeven om behouden te blijven. Ons behoud ligt uitsluitend 
verankerd in het volbrachte werk van onze Heiland.
Maar de wapenrusting is ons gegeven om de roeping waarmee wij geroepen zijn, vast 
te maken, en in de wandel stand te houden.    
We gaan weer terug naar de de Sunamitische vrouw. Zij woonde dus in Shunim, in de 
dubbele rustplaatst in Jizreël, in welstand in volkomen rust.

Over Jizreël lezen we in Hosea  

Hosea 1:1-5:
 “Het begin van het spreken des Heren door Hosea. De Here zeide tot Hosea: Ga 

heen, neem u een ontuchtige vrouw en kinderen uit een ontuchtige geboren, want het 
land wendt zich in schandelijke ontucht van de Here af. 3 Toen ging hij heen en 
huwde Gomer, de dochter van Diblaïm, en zij werd zwanger en baarde hem een 
zoon. 4 De Here zeide tot hem: Noem hem Jizreël, want het zal niet lang meer duren 
of Ik zal de bloedschuld van Jizreël bezoeken aan Jehu’s huis, en een einde maken 
aan het koninkrijk van het huis Israëls.” 

De vrouw baart Hosea een zoon, die hij Jizreël moet noemen. De naam Jizreël heeft een 
dubbele betekenis, n.l.: 

1. moge God verstrooien  , Jer. 31:10, en: 
2. moge God zaaien  , Zach. 10:9. 

In die naam van de zoon van Hosea komen twee profetische betekenissen naar voren:
1. Moge God verstrooien: Het Koninkrijk van het Huis Israël zal ophouden en Israël 

zal verstrooid en gezaaid worden onder de volken vanwege de afgoderij.
2. Moge God zaaien: Gods plan der aionen zal volvoerd worden, en dan zal Israël weer 

opnieuw in zijn eigen land worden gezaaid. 

Tot zolang is Israël Lo-Ruchama, d.i. Niet-ontfermd en Lo-Ammi, d.i. Niet-Mijn-volk. Dat 
die ommekeer voor Israël komt, wijst vers Hosea 1:10 aan:

 “Eens echter zullen de kinderen Israëls talrijk wezen als het zand der zee, dat niet te 
meten of te tellen is. En ter plaatse waar tot hen gezegd wordt: Gij zijt mijn volk niet 
– zullen zij genoemd worden kinderen van de levende God.” 

Hier hebben we een terugwijzing naar Gen 22:17, waar de Heere tegen Abraham zegt, nadat 
hij in gehoorzaamheid zijn zoon Izaak wilde gaan offeren: 

 "Ik zal u rijkelijk zegenen, en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren des 
hemels en als het zand aan de oever der zee, en uw nageslacht zal de poort zijner 
vijanden in bezit nemen.". 

De verstrooiing van Israël zal tot een einde komen: Hosea 1:11:
 “Dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël zich bijeenscharen, één 

Hoofd over zich stellen, en optrekken uit het land (= optrekken uit het land van hun 
verstrooiing); want groot zal de dag van Jizreël zijn (dit is de zaaiing van Israël in  
het land Kanaän). 12 Zegt tot uw broeders: Ammi, en tot uw zusters: Ruchama.”
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Vanaf Hosea 1:11 is nog niets vervuld. Nog steeds zit Israël zonder Koning en zonder Vorst, 
want zij hebben zich nog niet tot de Here hun God bekeerd.
Dan gaan we ook naar Hosea 2:
Hosea 2:15:

 “En het zal te dien dage geschieden, luidt het woord des Heren, dat gij Mij noemen 
zult: mijn man, en niet meer: mijn Baäl (Hebr. Baäli d.i. Mijn Heer.). 16 Ja, Ik zal de 
namen der Baäls verwijderen uit haar mond; hun naam zal niet meer genoemd 
worden.” 

Elke herinnering aan de vroegere afgodendienst zal worden afgesneden. 
Israël spreekt dan niet meer van Mijn Baäl, d.i. Mijn Heer. 
Dit woord “Baäl”, dat eerst een neutrale betekenis had en voor elke heer gebruikt kon 
worden, heeft een afgodische betekenis gekregen. 
 Hosea 2:16: 

 “Ja, Ik zal de namen der Baäls verwijderen uit haar mond; hun naam zal niet meer 
genoemd worden.”

Dit is nog niet geschied! 
Eerst zal er nog een gruwel der verwoesting worden opgericht in de tempel in Jeruzalem 
(Dan. 9:27; Mt. 14:15, Op. 13:15).

Maar na de verdrukking dier dagen: Hosea 2:17:
 “Te dien dage zal Ik voor hen een verbond sluiten met het gedierte des velds, het 

gevogelte des hemels en het kruipend gedierte der aarde. Dan zal Ik boog en zwaard 
en oorlogstuig in het land verbreken, en hen veilig doen wonen.”

 
Dit gaat over de toekomstige aioon van 1000 jaar. En dat is de rustperiode (de  zevende dag 
= de toekomstige dag van 1000 jaar) lezen we profetisch in Lev 25:5:

 “5 Wat vanzelf opkomt van uw oogst, zult gij niet inoogsten en de druiven van uw 
ongesnoeide wijnstok zult gij niet inzamelen; het zal een jaar van rust voor het land 
zijn.”

Elk zevende jaar moest het land rust hebben. En omdat Israël niet acht sloeg op die 
instelling van de Heere, en omdat zij dat 490 jaar hadden nagelaten, moesten zij 70 jaar in 
de ballingschap, opdat het land zijn jaren van rust alsnog zou krijgen. 
Dat sabbatsjaar wees profetisch naar de toekomstige zevende dag!
Dus de geschiedenis van de welgestelde vrouw speelde zich af in een dubbele rustplaats 
(Sunim) in Jizreël (Moge God zaaien). Dat sluit mooi aan bij wat de vrouw zei tegen Elisa: 
“Ik woon te midden van mijn familie.” Dus in de rust van het beloofde land. 

Hosea 6:1-3: 
 "1 Komt, laat ons wederkeren tot de Here! Want Hij heeft verscheurd, en zal ons 

helen; Hij heeft geslagen, en zal ons verbinden. 2 Hij zal ons na twee dagen doen 
herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn 
aangezicht. 3 Ja, wij willen de Here kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker 
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als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, 
die het land besproeit."

Wij kunnen zoveel leren van de totale geschiedenis van het volk Israël.
Wanneer we de tekst lezen uit Deut 12:10, waar staat:

 “Maar wanneer gij de Jordaan zult zijn overgetrokken en woont in het land dat de 
Here, uw God, u zal doen beërven, en Hij u rust geeft van al uw vijanden aan alle 
kanten, en gij veilig woont.”

Is dat ooit gebeurd, broeders en zusters? Ja, misschien een tijdje, en ten dele, maar nooit 
definitief. Altijd weer kwam er door verkeerde keuzes van mensen ellende over hun heen. In 
die geschiedenis van het land binnengaan zitten geweldige lessen.
Wat moest Israël doen toen ze over de Jordaan waren getrokken? In Jozua 1:3 staat: 

 “Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef Ik ulieden.”

Het volk moest gaan wandelen! In geloof gaan wandelen in dat land wat de Heere hun wilde 
geven. Ook wij moeten in geloof gaan wandelen op de loopbaan van ons leven, en al 
wandelende ontvangen we geweldige zegeningen van de Heere. 
Heeft Israël toen tot het einde toe gewandeld in het land, en het gehele land in bezit 
genomen? Nee, ze hebben de opdracht maar ten dele uitgevoerd. 
En ze hebben hun hele bestaan last gehad van die vervelende Filistijnen, die ze hadden 
moeten opruimen. En om die reden hebben ze nooit het hele land in bezit kunnen nemen, en 
hebben nooit in de rust geleefd.

De apostel Paulus roept ons op om hem na te volgen op die geestelijke loopbaan, teneinde 
op het laatst de erfenis in ontvangst te kunnen nemen. En ook wij kunnen die erfenis missen, 
wanneer we niet in navolging van Paulus gaan wandelen, maar onze ogen op de wereld 
richten. In Fil 3:18 zegt Paulus:

 “Want velen wandelen – ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook 
wenende – als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God 
is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind.”

Als je aardsgezind bent, dan kijk je horizontaal. En let eens op het volk Israël. Ook zij keken 
horizontaal, op wat voor ogen was. Want toen de inwoners van het land (dat waren o.a. de 
Gibeonieten – Jozua 9) bij Israël kwamen met hun versleten wijnzakken, hun versleten 
opgelapte schoenen, hun versleten kleren en hun droog brood, vroeg Israël onder aanvoering 
van Jozua niet de Heere om raad, maar keken naar wat voor de ogen was. En ze werden 
zwaar misleid.

En dat geldt voor heel Gods Woord. God heeft heel veel te geven. Maar God legt niets 
dwingend op. Mensen mogen keuzes maken. En die keuzes bepalen hoe zij in de 
tegenwoordigheid van God staan. We moeten leren verticaal te denken en te kijken. Alleen 
dán bouwen we aan een relatie met onze Heiland.  Dat zien we door heel Gods Woord. God 
is zeer genadig, maar Hij is ook rechtvaardig! De zoon van de Sunamitische, die sterft en 
weer opstaat, een beeld van Israël, wat ook sterft, en op Gods tijd weer zal opstaan, om 
onder Koningschap van Christus aan de spits der volkeren te staan.
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Bovenkamer = Bovenzaal  

De Sunamitische vrouw had voor Elisa een speciaal gemetselde "bovenkamer" in Jizreël 
gemaakt. Deze "bovenkamer" of "bovenzaal" komen we vier keer tegen in het Nieuwe 
Testament, en elke keer wil dat iets speciaals vertellen.
N.T. Bovenzaal = opperzaal = αναγαιον  
O.T. Septugintha: 2 Kon 4:10: bovenkamer =  λυχνίαν

De eerste keer dat we "bovenzaal" tegenkomen is in Lukas 22:7-13: 
 "7 De dag der ongezuurde broden kwam, waarop het Pascha moest geslacht worden. 

8 En Hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: Gaat heen, maakt het Pascha voor 
ons gereed, opdat wij het kunnen eten. 9 En zij zeiden tot Hem: Waar wilt Gij, dat wij 
het gereed maken? 10 Hij zeide tot hen: Zie, wanneer gij de stad inkomt, zal u een 
man tegenkomen, die een kruik water draagt. Volgt Hem in het huis, dat hij 
binnengaat, 11 en zegt dan tot de heer van dat huis: De Meester zegt u: Waar is het 
vertrek, waar Ik met mijn discipelen het Pascha kan eten? 12 En hij zal u een grote 
bovenzaal wijzen, van alles voorzien: maakt het daar gereed. 13 En zij gingen heen 
en vonden het zoals Hij hun gezegd had, en zij maakten het Pascha gereed.” 

De tweede keer dat we over "bovenzaal lezen is in Hand 1:12-15:  
 "12 Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg, genaamd de Olijfberg, die 

dicht bij Jeruzalem is, een sabbatsreis daarvandaan. 13 En toen zij in de stad 
gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal, waar zij verblijf hielden: Petrus en 
Johannes en Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeüs en Matteüs, 
Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus. 14 
Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed, met enige vrouwen en Maria, 
de moeder van Jezus, en met zijn broeders. 15 En in die dagen stond Petrus op onder 
de broeders – en er was een groep van ongeveer honderd twintig personen bijeen." 

Hieruit blijkt duidelijk dat het een flinke bovenzaal was, want er konden 120 man in 
samenkomen. Nadat de twaalfde apostel door de Heere zelf weer was aangevuld, en allen 
tezamen bijeen waren in de bovenzaal op de Pinksterdag, lezen we in Hand 2:1-4:

 “En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. 2 En eensklaps kwam 
er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, 
waar zij gezeten waren; 3 en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich 
verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; 4 en zij werden allen vervuld met de 
heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf 
uit te spreken.” 

De bovenzaal was de plaats waar dit gebeurde. We zien hierin, dat net zoals het lijden en 
sterven in de eerste plaats voor Israël was, zo is ook het uitstorten van Gods Geest in de 
eerste plaats voor Israël bestemd, net zoals ook het nieuwe verbond voor Israël is bestemd.

De derde keer in Hand 9:36-42:  
 "En er was te Joppe een discipelin, genaamd Tabita, hetgeen, vertaald, betekent 

Dorkas. Deze was overvloedig in goede werken en aalmoezen, die zij gaf. 37 En het 
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geschiedde in die dagen, dat zij ziek werd en stierf; en na haar gewassen te hebben, 
legde men haar in een   bovenzaal  . 38 En daar Lydda dicht bij Joppe lag, zonden de 
discipelen, toen zij hoorden, dat Petrus daar was, twee mannen tot hem met het 
verzoek: Kom zonder dralen tot ons. 39 En Petrus stond op en ging met hen mede. 
Toen hij daar aangekomen was, bracht men hem naar de   bovenzaal   en al de 
weduwen kwamen bij hem staan, en lieten hem onder tranen al de lijfrokken en 
mantels zien, die Dorkas, toen zij nog bij hen was, gemaakt had. 40 Maar Petrus zond 
hen allen naar buiten en knielde neder en bad. En hij wendde zich tot het lichaam en 
zeide: Tabita, sta op! En zij opende haar ogen en zag Petrus en ging overeind zitten, 
41 en hij gaf haar de hand en richtte haar op; toen riep hij de heiligen en de weduwen 
en stelde haar levend voor hen. 42 En het werd bekend door geheel Joppe en velen 
kwamen tot geloof in de Here."

Wat hier gebeurd, lijkt veel op het wonder wat Elisa deed in de   bovenkamer   van de 
Sunamitische vrouw. Ook hier in Joppe werd de gestorvene naar de bovenzaal gebracht. 
Ook hier wordt een dienstknecht van God bij de gestorvene geroepen, en ook hier is Petrus 
net als Elisa alleen bij de gestorvene in de bovenkamer in gebed. En ook hier wordt na het 
gebed tot handelen overgegaan. Wat opvalt, is het laatste gedeelte van deze tekst: "En zij 
opende haar ogen en zag Petrus en ging overeind zitten.” 
Dus toen zij haar ogen opende zag zij de "rots = Petra", en zien op dé Rots (Christus) 
brengt altijd leven voort. Christus geeft door het geloof geopende ogen des harten!

En de vierde keer in Hand 20:7-12: 
 "En toen wij op de eerste dag der week (dat is op de zondag, wat dit eerste dag der  

week komt zeven maal voor, en Math 28:1 zegt: “Laat na de sabbat, tegen het  
aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria  
het graf bezien.), samengekomen waren (in Troas) om brood te breken, hield Paulus 
een toespraak tot hen en, daar hij van plan was de volgende dag te vertrekken, zette 
hij zijn rede voort tot middernacht. 8 En er waren verscheidene lampen in de 
bovenzaal, waar wij vergaderd waren. 9 En een zekere jonge man, genaamd 
Eutychus, zat in de vensterbank, en door een diepe slaap bevangen, viel hij, toen 
Paulus zo lang sprak, door de slaap overmand, van de derde verdieping naar beneden 
en werd dood opgenomen. 10 Doch Paulus kwam naar beneden, wierp zich op hem, 
en sloeg de armen om hem heen, en zeide: Maakt geen misbaar, want er is leven in 
hem. 11 En bovengekomen, brak hij brood en at, en hij sprak nog lang met hen, tot 
de morgenstond, en zo vertrok hij. 12 En zij brachten de jongen levend weg, en 
werden buitengewoon bemoedigd."

Een bijzondere geschiedenis, die zich afspeelde in de   bovenzaal  . Eutychus, zat in de 
vensterbank, en viel van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgenomen. 
Eutychus betekent "de gelukkige". Naar de mens gesproken zouden we zeggen, dat hij niet 
zo gelukkig was, toen hij naar beneden viel. Maar wanneer we dit in de bijbelse context 
plaatsen, dan is zijn naam zeer wel van toepassing. Eutychus was namelijk onder het gehoor 
van het evangelie, en het aanvaarden van het evangelie heeft de dood (van de oude mens) tot 
gevolg, en na die dood volgt de opstanding (van de nieuwe mens), en dan is die naam “de 
gelukkige” zeer van toepassing. Ook hier wierp Paulus zich net als Elisa op de jongen, en 
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jongen werd niet meteen, maar werd later weer levend.
Dus, we hebben gezien:

1. De eerste keer was in de bovenzaal waar zij het Pascha gereed maakten.
2. De tweede keer was in de bovenzaal waar 120 personen in gebed bijeen waren, en 

kwam Gods Geest op die allen.
3. De derde keer bad Petrus tot de Heere en zei: Tabita, sta op! En zij opende haar ogen 

en zag Petrus en ging overeind zitten.
4. De vierde keer werd Eutychus (= "de gelukkige") levend gemaakt door Paulus. 

Alles wat in de bovenzaal gebeurde, wijst op Christus!
Eerste Keer: Het Pascha wijst op het Lam wat geslacht zal worden om de zonde der wereld 
weg te nemen. Wijst erop hoe Christus de weg naar het Heilige der Heiligen heeft geopend.
We gaan nog even kijken wat er o.a. moest gebeuren op dat Pascha. Wat had de Heere in 
Egypte gezegd bij de instelling van dat Pascha? 
Ex 12:14: 

 “En deze dag (dat Pascha) zal u een gedenkdag zijn, gij zult hem vieren als een feest 
voor de Here; in uw geslachten zult gij hem als een altoosdurende inzetting vieren. 
15 Zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten; dadelijk op de eerste dag zult gij 
het zuurdeeg uit uw huizen verwijderen, want ieder die iets gezuurds eet, van de 
eerste tot de zevende dag, zo iemand zal uit Israël worden uitgeroeid. 16 Zowel op de 
eerste als op de zevende dag zult gij een heilige samenkomst hebben; generlei arbeid 
zal daarop verricht worden; slechts wat door ieder gegeten wordt, alleen dat mag 
door u bereid worden.”

Wat van belang is “dat ze het zuurdeeg uit hun huizen moesten verwijderen.” We lezen in 
het N.T. dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt. De huizen moesten grondig 
worden schoongemaakt, zodat alles rein was. 
Dit mogen we naar onszelf toetrekken, en op onszelf toepassen. Wanneer we in relatie staan 
met de Heere Jezus Christus, moeten we ook al het “zuurdeeg” uit ons leven verwijderen. 
We moeten dicht bij de Heere schuilen en niets toelaten in ons leven wat daar niet bij past.  

Tweede keer: In de bovenzaal waren allen biddende bijeen, verwachtende de belofte van de 
Heere. Want Hij had beloofd in Hand 1:5: “Want Johannes doopte met water, maar gij zult 
met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze.” Eigenlijk staat er in de 
grondtekst: “Gij zult in de heilige Geest gedoopt worden”. Dat was iets nieuws, want in heel 
het O.T. kwam de heilige Geest incidenteel op personen. Hier krijgen gelovigen de heilige 
Geest inwonend. Vanaf Hand 2 krijgen de gelovigen de heilige Geest inwonend. Zij worden 
met de heilige Geest verzegeld.  

Derde keer: Tabita staat op. Tabita betekent: sierlijk, sierraad. Zo wordt Israël in het 
Woord ook genoemd. Deze gebeurtenis wijst op het opstaan van het Sierraad des Heren, 
wijst op het opstaan van Israël. In Deut 26:19 lezen we:

 “Dan zal Hij u verheffen tot een lof, een naam en een sieraad, boven alle volken die 
Hij geschapen heeft en dan zult gij een volk zijn, geheiligd aan de Here, uw God, 
zoals Hij gezegd heeft.”
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Vierde keer: Even terug naar Hand 20. Paulus was met gelovigen in een bovenzaal in 
Troas, en Hij hield daar een redevoering. (Paulus was daar 7 dagen – Hand 20:6). Tijdens 
die redevoering viel er een jongeman, Eutychus, uit het venster naar beneden. Dat kwam 
omdat hij in slaap was gevallen. Eutychus is een beeld van Israël. In Hand 11:8 lezen we: 

 “God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te 
horen, tot de dag van heden.”  

Eutuchus viel zoals ook Israël viel. Maar we lezen in Rom 11:11: “Door hun val is het heil 
tot de natiën gekomen…” Eutychus lag daar voor dood. Het is de toestand waarin het volk 
Israël nu verkeert. Paulus zegt, nadat hij bij Eutychus is geweest in Hand 20:10b: “Maakt 
geen misbaar, want er is leven in hem.”
We weten dat de edele Olijf (beeld van Israël) is omgehouwen in Hand 28, maar dat zijn 
tronk weer zal uitspruiten, dus er is leven in die tronk. Zo leek Eutychus wel dood, maar er 
was leven in hem (Hand 20:10). Een tekst over het leven in die tronk:
Jes 11:1-7:

 “En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï (de vader van David) en een 
Scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. 2 En op hem zal de Geest des Heren 
rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van 
kennis en vreze des Heren; 3 ja, zijn lust zal zijn in de vreze des Heren. Hij zal niet 
richten naar hetgeen zijn ogen zien, noch rechtspreken naar hetgeen zijn oren horen; 
4 want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands 
in billijkheid rechtspreken, maar hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en 
met de adem zijner lippen de goddeloze doden. 5 Gerechtigheid zal de gordel zijner 
lendenen zijn en trouw de gordel zijner heupen. 6 Dan zal de wolf bij het schaap 
verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het 
mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; 7 de koe en de 
berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de 
leeuw zal stro eten als het rund.” 

Zo lag Eutychus daar voor dood, maar er was leven in hem. We lezen niet dat Paulus wacht 
totdat Eutychus weer tot leven komt, maar Paulus gaat gewoon door tot de morgen (Hand 
20:11) met zijn boodschap te verkondigen. Pas daarna lezen we dat Eutychus levend werd 
weggebracht. Broeders en zusters, hier klinken prachtige dingen in door: We leren uit de 
toestand van Eutychus dat de “doodtoestand” van Israël een tijdelijke toestand is.
Ook Israël zal na een periode van terzijdestelling door God weer worden levend gemaakt. 

Als Paulus’ prediking door Eutychus’ val wordt onderbroken, ontfermt hij zich over hem en 
maakt hij meteen bekend dat het goed zal komen met hem. Precies zoals Paulus dat ook van 
Israël wist te melden. Israël's verwerping heeft een “totdat.....” (Rom.11:25). 
Paulus wacht vervolgens niet op Eutychus’ herstel maar gaat opnieuw naar de bovenzaal om 
zijn prediking voort te zetten tot de nieuwe morgen (Hand 20:11). Pas daarna wordt melding 
gemaakt van het feit dat Eutychus levend werd weggebracht (20:12). 
De voortzetting van de bijeenkomst na middernacht is een “beeld” van het vervolg van 
Paulus’ prediking, na Israëls val. Eutychus (= beeld van Israël) is afwezig en zal t.z.t. 
hersteld worden, maar ondertussen (nu al ca 2000 jaar) wordt men in de bovenzaal 
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“buitengewoon bemoedigd” door alles wat Paulus nog meer te melden heeft (Hand 20:11). 
En die bemoediging gaat door tot het licht van de nieuwe morgen aanbreekt!
Zo zien we dat alles wat zich in de bovenkamer afspeelde, spreekt van het complete heil 
voor de wereld en voor het volk Israël. Heel bijzonder. Wanneer we al deze dingen mogen 
bestuderen onder het licht van Gods Geest, dan ontdekken we zeer rijke dingen. En dan zien 
we hoe ontzagwekkend Gods Woord in elkaar zit.

Nog één keer, wat zich in de bovenzaal afspeelde:
1.  Het Lam dat geslacht werd voor de zonde der gehele wereld.
2.  De “Trooster”, de beloofde heilige Geest wordt uitgestort.
3.  Tabita, het “Sierraad” staat op.
4.  Eutychus (Israël) ligt voor dood, maar komt tot leven.
5.  Allen werden door Paulus buitengewoon bemoedigd!

Complete Eénwording

We hebben tot dusver een aantal zaken behandeld, die in relatie staan tot het wonder dat 
Elisa in Shunim deed. We gaan nu weer terug naar 2 Kon 4:32-35: 

 "32 Daarna kwam Elisa het huis binnen en zie, daar lag de jongen dood op zijn bed. 
33 Toen Elisa binnengegaan was, sloot hij de deur achter hen beiden en bad tot de 
Here. 34 Daarna ging hij bovenop de knaap liggen; hij legde zijn mond op diens 
mond, zijn ogen op diens ogen, zijn handen op diens handen, en boog zich zo over 
hem heen. Daarop werd het lichaam van de knaap warm. 35 Daarna keerde hij terug 
en ging eenmaal het huis op en neer; dan ging hij naar boven en boog zich over hem 
heen. Toen niesde de jongen zevenmaal en opende zijn ogen."

Wat staat hier nu? We moeten niet vergeten dat Elia een profeet was. Een profeet profeteert. 
En profetie gaat meestal over de toekomst. Wil de Heere ons ook iets vertellen in deze 
geschiedenis? 

 Vers 32: Elisa kwam het huis binnen – Is een beeld van de Heere Jezus, die naar het 
huis van Israël kwam.

 Vers 32: Daar lag de jongen dood op zijn bed – Is een beeld hoe Israël dood, zonder 
leven in het land woonde.

 Vers 33: Elisa ging bidden – Ook de Heere heeft veelvuldig met de Vader gebeden.
 Vers 34: Elisa vereenzelvigde zich volkomen met de dode jongen – Is een beeld van 

hoe de Heere Zich volkomen heeft vereenzelvigd met de mens. (Fil 2)
 Vers 35: Elisa liet de jongen alleen achter – De Heere liet Israël achter bij Zijn 

hemelvaart.
 Daarna kwam Elisa terug en boog zich over de jongen heen – De Heere komt terug 

(wederkomst) en zal zich over Israël ontfermen.
 Toen niesde de jongen zevenmaal en opende zijn ogen – Israël krijgt een volheid van 

leven van de Heere.

Nog even over dat “zeven keer niezen”. Dat woord “niezen” komt in de grondtekst alleen 
hier voor, nergens anders. Dus we hebben geen vergelijkings-teksten. Maar u weet allemaal, 
dat wanneer we niezen, dan halen we heel diep adem, en de lucht wordt er daarna zeer 
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heftig weer uitgeblazen. Dit niezen gebeurde tot zeven keer toe. Zeven is een volheid. De 
jongen kreeg een volheid van levensadem in zich.

We zien ook in dit verhaal, hoe de Heere in het verborgen door allerlei geschiedenissen in 
het Woord steeds weer iets laat zien van zijn grote plan der aionen. Geen mens kan zoiets 
bedenken, de Bijbel is werkelijk Gods onfeilbaar Woord! 
We zien ook hier een beeld van hoe de Heere Jezus Christus zich compleet vereenzelvigde 
met de (dode) mens. Hij legde Zijn heerlijkheid af en werd mens (uitgenomen de zonde). 
En over die vereenzelviging van de Heere lezen we in:
Fil 2:5-9:

 “Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, 6 die, in de gestalte 
Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, 7 maar Zichzelf 
ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de 
mensen gelijk geworden is. 8 En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij 
Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. 
9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam 
geschonken.”

Dat “gehoorzaam worden” is het Griekse woord “hupekoos”. Dat komt ook voor in teksten 
in de brieven van Paulus. En het geeft aan “een aandachtig luisteren” en “een onderdanige 
gehoorzaamheid”. Aan Paulus is Gods plan der aionen bekendgemaakt, en Christus (God 
zijnde) wist ook van Gods plan der ainonen. Beide hebben in “onderdanige gehoorzaam-
heid” Gods plan uitgevoerd. En dat moet ook onze houding zijn, luisteren naar de Heere in 
alle ootmoedigheid, alleen zó Gods doel in Zijn uitverkorenen bereikt kon worden. 

Christus ging tot in de dood, daarmee de wereld met Zichzelf verzoenende. Alleen zó, door 
de dood heen, kon onze Heiland compleet één worden met de mens, en die complete 
éénwording bracht veel leven voort. Dat is het beeld wat we zien bij Elisa. Ook hij werd één 
met die dode zoon van de vrouw. We weten dat in Adam alle mensen sterven, ook de mens-
geworden-God. Alleen stierf de Heere niet – zoals alle mensen – vanwege de zonde van 
Adam, maar juist om door Zijn offer die zonde te verzoenen. Want Hij was zonder zonde, en 
daarom was Hij de enige die dat grote offer voor de hele wereld kon volbrengen. 
Allen sterven in Adam, maar allen zullen in Christus worden opgewekt.  

Elisa moest eerst bidden voor hij handelde, God liet hem zien wat hij doen moest. 
Wat Elisa deed wees in het verborgen reeds op Christus Jezus, onze Heere. Alleen via dood 
en opstanding komt God de Vader tot zijn grote doel.
We zien hier door die complete één-wording van Elisa met die zoon van de welgestelde 
vrouw een prachtig beeld. We lazen net in Fil 2:8: 

 “En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is 
gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.”

We zien in het optreden van de Heere Jezus ook een complete éénwording met 
de mens, uitgenomen de zonde! En die complete éénwording heeft heel veel leven 
voortgebracht! Eigenlijk mogen we zeggen: Die gehoorzaamheid van Christus tot in de 
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dood heeft HET LEVEN voortgebracht!
En de wereld heeft het niet in de gaten, en wil er meestal ook niets van weten, maar dat 
leven ligt voor iedereen voor het grijpen. Het vraagt alleen om geloof!

Romeinen 5:10
“Want als wij” (Wie zijn die “wij”? Dat zijn zij, die in Rom 5:1 worden aangesproken: “Wij  
dan, gerechtvaardigd uit het geloof.”). 

 Vers 10: “Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood 
zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat 
Hij leeft.”

Christus' dood bracht de verzoening voort. En Christus opstanding brengt HET LEVEN 
voort. Zonder dood én opstanding is er geen leven! Die twee, dood én opstanding horen 
onlosmakelijk bij elkaar!
1 Kor 15:12-19:

 “12 Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe 
komen sommigen onder u ertoe te zeggen, dat er geen opstanding der doden is? 13 
Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. 14 En 
indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en 
zonder inhoud is ook uw geloof. 15 Dan blijken wij ook valse getuigen van God te 
zijn, want dan hebben wij tegen God in getuigd, dat Hij de Christus opgewekt heeft, 
die Hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden. 16 Immers, 
indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt; 17 en 
indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in 
uw zonden. 18 Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren. 19 Indien 
wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de 
beklagenswaardigste van alle mensen.” 

Romeinen 5:17
 “17 Want, indien door de overtreding van de ene (Adam) de dood als koning is gaan 

heersen door die ene (door Adam), veel meer zullen zij, die de overvloed van genade 
en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de 
Ene, Jezus Christus.”

Romeinen 5:21
 “21 opdat, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou 

heersen door rechtvaardigheid ten eeuwigen leven door Jezus Christus, onze Here.”
 
Romeinen 6:4

 “4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus 
uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des 
levens zouden wandelen.”
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Leven door te sterven – Doop in de dood

Broeders en zusters, er is alleen maar leven door de dood. Een prachtig voorbeeld van dat 
leven door de dood, ons tot lering, lezen we in de geschiedenis dat Israël door de Jordaan 
heen het beloofde land binnen trok. Daar wil ik graag in verband met het levend worden van 
de zoon van de Sunnamitische bij stil staan.

We lezen over die overtocht in Jozua 4. Daar lezen we over de voorbereidingen, die God 
voor Israël maakte, om het voor hen mogelijk te maken om het land Kanaän dus in bezit te 
nemen. En typologisch gezien, heeft God voor ons dezelfde voorbereidingen ook gemaakt 
om voor ons de hemelse gewesten in bezit te nemen, ons erfdeel, wat daar is in het boven-
hemelse. Dat loopt parallel, en we kunnen daarom ook veel van dit hoofdstuk leren.

Wat zijn nu de geestelijke lessen van die gebeurtenissen die Israël meemaakte?
Dan gaan we eerst eens kijken naar die hele uittocht van Israël. Toen Israël uittoog uit 
Egypte, werden ze verlost uit de slavernij. Het waren verlosten. Wanneer waren ze verlost? 
Was Israël al verlost, toe ze uit het land Gosen trokken? Nee, ze waren pas verlost drie 
weken na hun vertrek uit het land Gosen, toen ze door de Rode Zee waren getrokken. 
Toen pas hadden ze het grondgebied van Egypte verlaten. Toen pas waren ze verlost van de 
boze. (de Farao is een beeld van de boze).Die eerste doortocht door de Rode Zee was een 
beeld van hun verlossing. 
Gingen ze toen ook leven als verlosten? Ze kwamen in de woestijn. En wat we dan zien bij 
het volk Israël, zien we ook vaak bij heel veel christenen: 

1. Israël kwam in de woestijn, en meteen begon het murmureren tegen de Heere. Ze 
vertrouwden zelfs niet op de beloften van de Heere. 

2. Veel gelovigen komen na hun verlossing in de woestijn van hun leven, en hebben 
vaak over van alles en nog wat iets te zeuren. En vertrouwen ze wel op de beloften 
van de Heere?

 
1. Israël stond voor het beloofde land, maar ze geloofden eerder die 10 verspieders, dan 

op de beloften van de Heere te vertrouwen. En daarom zijn die allen in de woestijn 
gestorven, en zijn nooit het beloofde land binnen gekomen. (ruim 600.000 mannen 
van 20 jaar en ouder).

2. Hoeveel gelovigen horen van de onnaspeurlijke verborgenheden in Paulus late 
brieven om in te gaan in de bovenhemelse zegeningen, maar vertrouwen liever op de 
overleveringen der mensen, en weigeren in te gaan op de hoge beloften, die ons door 
Paulus worden geleerd. En zij zullen geen deel hebben aan de rijke bovenhemelse 
zegeningen.

1. Door hun ongeloof bleef Israël nog een hele tijd in de woestijn met allerlei moeiten 
en nederlagen.

2. Door het ongeloof blijven heel veel christenen ronddolen in de woestijn van hun 
leven, zonder ooit het overwinnings-leven gekend te hebben.
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1. De grote fout die Israël maakte, was dat ze zagen op wat voor ogen was. En het 
gevolg was dat ze niet zien op de aanwezigheid van de Heere! Het gevolg is dat ze 
terug verlangen naar de vleespotten van Egypte.

2. De grote fout die veel gelovigen maken is ook dat ze zien op wat voor ogen is, en 
gaan ze zich bezig houden met zichtbare dingen. Ze houden totaal geen rekening met 
de geestelijke zegeningen, die vaak onzichtbaar zijn. Het gevolg is dat ze bezig zijn 
met alles wat in de wereld is.

Die doortocht door de Rode Zee is een beeld van de verlossing, een beeld van het kruis van 
Christus.    
De Jordaan is het beeld van de doods-Jordaan, en die doortocht door de Jordaan laat zien 
hoe wij als gelovigen begraven zijn met Christus in Zijn dood, en allen tezamen met 
Christus opgewekt worden, en in nieuwheid des levens mogen gaan wandelen in het 
beloofde land. Daar is die doortocht door de Jordaan een beeld van.
Dat wandelen kán ook alleen in nieuwheid des levens!

Lees er maar eens naast Rom 6, waar je ziet, als Paulus aan ons uitlegt wat er aan ons is 
gebeurd, wat er met de oude mens is gebeurd. Dan krijg je helemaal een mooi beeld van de 
overtocht van de Jordaan: Rom 6:3:

 “Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood 
gedoopt zijn?” (Rom 6:3).

Dit staat wel in de Romeinen brief, maar dit zijn waarheden die te allen tijde gelden. 
Deze doop uit Romeinen 6 heeft niks te maken met een doop met water. Er staat niet hier: 
“Die in Christus Jezus gedoopt zijn in water.” Dat staat er niet, nee, in Zijn dood gedoopt 
zijn. Met deze doop in Christus. Deze inlijving in Christus, daar komt geen druppel water 
bij te pas. Net zoals bij de overtocht van de Jordaan, kwam er geen druppel water aan te pas. 
Je hoefde niet te zwemmen, het viel compleet droog, en je ging over het droge naar de 
overkant. 
 
Rom 6:3-4:

  “Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood 
gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop (de doop in Christus) 
in de dood (in de dood van Christus), opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is 
door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.”

En dan ben je aan de overkant, dan ben je in nieuwheid des levens. Dan ontdek je opeens 
dat je een nieuw mens geworden bent. En je oude mens? Waar is je oude mens? Nou, die zit 
in de Jordaan, die komt er ook nooit meer uit. Die oude mens is in de dood, in de dood van 
Christus. Gelukkig nooit meer te vinden. Moet je je ook niet meer mee bezig houden. Dat 
ligt achter je! En dan mag je opklimmen uit de Jordaan, wat een beeld is van het opgewekt 
worden met Hem. En dan kom je in dat beloofde land als een wedergeboren nieuw mens, 
die ik door genade geworden ben. In dat beloofde land mag ik dan in nieuwheid des levens 
gaan wandelen. Rom 6:5:

 “Want indien wij samengegroeid zijn (S.V. = één plant geworden zijn =  sumphutos 
= sun-phutos) met hetgeen gelijk is aan zijn dood (grondtekst: “IN” Zijn dood), 

De Profeet Elisa                                                                                                                     Pag  119



zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan (grondtekst ook “IN”) zijn 
opstanding.” (Rom 6:5).

Wanneer we deze dingen overdenken, dan moeten we leren beseffen, wat hier staat. 
“Sun-phutos”, dat betekent in dit verband, compleet één geworden met de dood én 
opstanding in Christus! Vaak horen we zeggen: “Ja, ik weet dat de Heere Jezus voor mij aan 
het kruis heeft gehangen, en Hij daar mijn zonde heeft verzoend. Dat geloof ik. En dat is 
natuurlijk prachtig. En velen blijven daarbij stil staan, en komen ook niet verder. Maar we 
moeten goed beseffen, dat het daarbij niet kan blijven. Want we hebben geen overleden 
Heiland, maar een opgestane Heer. Hij leeft! En dat is meer. Die dood ligt achter Hem, en 
als het goed is, dan ligt die dood ook achter ons. We mogen ons uitstrekken naar het leven in 
Hem, omdat Hij leeft! 

Romeinen 8:34
 “Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand 

Gods is, die ook voor ons pleit.”

Naar aanleiding van het sterven en opstaan van de zoon van de Sunamitische vrouw hadden 
we het de hierboven over “leven uit de dood,” Broeders en zusters, we hebben geen 
overleden Heiland, maar een opgestane Heer. Hij leeft! En dat is meer. Die dood ligt achter 
Hem, en als het goed is, dan ligt die dood ook achter ons. We mogen ons uitstrekken naar 
het leven in Hem, omdat Hij leeft! 

Eens mocht Israël de Jordaan overtrekken en het beloofde land binnengaan. Zij zijn als volk 
de Heere ontrouw geweest. De Heere had veel geduld met het volk, maar toch moesten ze 
na Handelingen 28 wegens hun ongeloof het land weer uit. Maar wanneer Christus straks 
terug komt om Zijn koningschap over Israël op Zich te nemen, zullen zij weer mogen 
binnengaan in het beloofde land, en dan voorgoed. Dan zullen zij trouw zijn, want dan zal 
de wet des Heeren in hun hart geschreven zijn. 

Gods uitverkorenen, de heiligen in Christus Jezus, het Lichaam van Christus mogen nu 
reeds geestelijk binnengaan in “het beloofde land”, in het bovenhemelse. En wanneer zij 
sterven, zullen zij allen deel krijgen aan de opstanding in Christus, en zullen zij van tussen 
de doden uit in werkelijkheid daar zijn waar Christus is! 
Paulus zegt: “Want als wij gelijk zijn met Hem in Zijn dood, zijn wij dat ook gelijk in Zijn 
opstanding. Rom 6:6 zegt: “Dit weten wij immers”, ja, je moet het wel weten, er wordt 
niet alleen gevraagd om dit te geloven, nee, er wordt van je gevraagd, dat je dit weet, dat je 
daarvan doordrongen bent. En wat moet je dan weten? 

 “Dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het 
lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der 
zonde zouden zijn; 7 want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.” (Rom 6:6-7). 

Dat “medegekruisigd” is een bijzonder woord, want in de grondtekst vinden we daar het 
woord “sustauroo” wat is afgeleid van “sun” en “stauroo”. En we weten dat “sun” de exacte 
gelijkheid uitdrukt. En “stauroo” is gekruisigd. Dan betekent dit dat de oude mens echt in 
Christus dood is, die oude mens is op exact dezelfde manier gestorven als de Heiland. Die 
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oude mens is niet meer. Ook in Galaten 2:20 vinden we het woord “sustauroo”:
 “Met Christus ben ik gekruisigd (= sustauroo), en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn 

ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door 
het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft 
overgegeven.”

Ja, die oude mens is met Christus mede-gekruisigd, die blijft achter in die doods-Jordaan. 
Daar vindt je die oude mens, maar de nieuwe mens, die in nieuwheid des levens wandelt, 
vindt je aan de overzijde. Maar hier, bij die overtocht door de Jordaan, leer je dat na dat 
kruis ook Christus is opgestaan. Dat je die doods-Jordaan door mag gaan, en dat je mag 
weten, dat je oude mens mede-gekruisigd is met Christus, en dat je mag opklimmen aan de 
overzijde van die doods-Jordaan, en dat je mag gaan staan in nieuwheid des levens, en je 
mag de geestelijke betekenis leren kennen van de opstanding van Christus, en dat wij ook 
mede opgewekt zijn met Hem: Rom 6:8-11: 

 “Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen 
leven, daar wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: 
de dood voert geen heerschappij meer over Hem. 10 Want wat zijn dood betreft, is 
Hij voor de zonde eens voor altijd gestorven; wat zijn leven betreft, leeft Hij voor 
God. 11 Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wèl dood zijt voor de zonde, maar 
levend voor God in Christus Jezus.” (Rom 6:8-11).

Ja, ik weet, dat Paulus dit tegen de getrouwen in de Handelingen periode zei, maar deze 
waarheden gelden ook voor ons. Dit zijn dingen die ook voor ons moeten vast staan. Als je 
één keer die doods-Jordaan bent overgestoken, en je staat aan de andere zijde, dan moet iets 
voor je vast staan. Dat moet je iets zeker weten, dat moet onherroepelijk voor je vast staan. 
En wat moet dan voor je vast staan? 

 “Dat gij wèl dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus.” 

De dood ligt achter je, die oude mens ligt achter je, die ligt in het graf, die is mede-
gekruisigd, die moeten we ook niet meer gaan zoeken. Laat die oude mens in de dood! Want 
je bent levend voor God in Christus Jezus. En zó alleen kan Christus er voor zorgen, dat we 
deze dingen geestelijk meemaken in ons eigen geloofsleven, dat het overwinningsleven op 
ons wacht, dat we die hemelse gewesten kunnen binnen gaan, en dat we ons erfdeel 
geestelijk in bezit kunnen nemen. 
Alleen door deze geloofsbeleving, dit toetrekken van de betekenis, niet alleen van het kruis, 
maar ook van de opstanding van Christus, en dat je in nieuwheid des levens staat, dan kom 
je als gelovige in het overwinningsleven te staan, dan ligt het woestijnleven achter je.

Rom 6:12:   
 “Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij 

aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen.”

Dat is het woestijnleven, als christenen gebukt gaan onder de zonde, en een slaaf zijn van de 
zonde, dat de zonde als koning heerst in je sterfelijk lichaam, en dat je aan zijn begeerte 
gehoorzaamt. Nee, wanneer je in nieuwheid des levens staat en wandelt, dan zijn we totaal 
anders: Rom 6:13:
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 “En stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de 
zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar 
thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God.”

Dan opeens ontdek je, ik ben een heilssoldaat, ik heb een wapenrusting, waardoor ik mijn 
taak kan volmaken in Christus. Ik mag me helemaal inzetten. Het zijn wapenen der 
gerechtigheid, mijn mond, mijn ogen, mijn oren, heel mijn wezen. “Stelt uw leden als 
wapenen der gerechtigheid ten dienste van God.” Je bent in de dienst van God gekomen. 
Dat is militaire dienst. Dat is Kanaän binnen trekken. Dat is de geestelijke strijd strijden, die 
geestelijke strijd in de hemelse gewesten. Daar gaat het dan om.
Veel christenen maken dat nooit mee. Waarom niet? Omdat ze deze geestelijke beleving van 
het doortrekken van de Jordaan zich geestelijk niet weten toe te eigenen. Het wordt vaak 
ook niet gepredikt. Daar ligt het vaak ook aan. Men staat vaak eigenlijk als christen alleen 
maar stil bij het kruis, en men trekt eigenlijk alleen maar door de Rode Zee uit Egypte, en 
komt dan in de woestijn, terwijl Gods weg nog veel verder gaat. De Heere neemt je bij de 
hand, en leidt je ook nog naar een andere overtocht, de overtocht door de Jordaan, die heel 
belangrijk is om geestelijk te groeien.
Ja, u ziet hier aan het eind van Rom 6, wat we gelezen hebben, dat je je ten dienste van God 
stelt. Als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. 
Je komt in de dienst van God te staan. Dat zie je ook in Jozua 4.  

Rom 6:4 zei:
 “opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook 

wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.”

Besnijdenis van ons hart

Wanneer we in nieuwheid des levens gaan wandelen, dan staan we in de overwinning.
Maar als we werkelijk overwinningsleven willen gaan beleven vanuit die nieuwheid des 
levens, wat moet er dan nog gebeuren? 
Als we werkelijk overwinningsleven willen beleven in ons geloofsleven, dan moet er nog 
iets gebeuren in ons leven. Laten we maar eens lezen in Jozua 5:1-3:

 “Zodra al de koningen der Amorieten aan de westzijde van de Jordaan en al de 
koningen der Kanaänieten aan de zee hoorden, dat de Here de wateren van de 
Jordaan voor het aangezicht der Israëlieten had doen opdrogen, totdat zij erdoor 
getrokken waren, versmolt hun hart en zij hadden geen moed meer vanwege de 
Israëlieten.” 2 Te dien tijde zeide de Here tot Jozua: Maak u stenen messen en besnijd 
de Israëlieten opnieuw, ten tweeden male (de eerste maal was in Egypte). 3 Toen 
maakte Jozua zich stenen messen en hij besneed de Israëlieten op de Heuvel der 
voorhuiden.”

Dat is het wat er gebeuren moet. Je moet worden besneden, ja niet met een besnijdenis, zegt 
Paulus in Kol 2, niet met een besnijdenis die een werk van mensenhanden is, maar:
Kol 2:11-15

 “In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, 
besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van 
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Christus, 12 daar gij met Hem begraven zijt in de doop (die doop in Zijn dood). In 
Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit 
de doden heeft opgewekt. 13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw 
overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij 
ons al onze overtredingen kwijtschold, 14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door 
zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan 
door het aan het kruis te nagelen: 15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend 
en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.”

Laten we eens kijken wie er werden besneden te Gilgal? Jozua 5:4-8
 “Dit nu was de reden, waarom Jozua hen besneed: al het volk van het mannelijk 

geslacht, dat uit Egypte getrokken was, alle krijgslieden waren in de woestijn 
onderweg gestorven, nadat zij uit Egypte getrokken waren. 5 Want al het volk dat 
uitgetrokken was, was besneden geweest, maar al het volk dat geboren was in de 
woestijn onderweg na de uittocht uit Egypte, had men niet besneden. 6 Want veertig 
jaren zijn de Israëlieten door de woestijn getrokken, totdat het gehele volk 
omgekomen was, de krijgslieden, die uit Egypte getrokken waren, die naar de stem 
des Heren niet gehoord hadden, aan wie de Here gezworen had, dat Hij hun niet zou 
laten zien het land, waarvan de Here hun vaderen gezworen had, dat Hij het ons 
geven zou, een land, overvloeiende van melk en honig. 7 Maar hun zonen heeft Hij 
in hun plaats gesteld; dezen heeft Jozua besneden, want zij waren onbesneden, omdat 
men hen onderweg niet besneden had. 8 Toen het gehele volk zich tot de laatste 
man toe had laten besnijden, bleven zij waar zij waren in de legerplaats, totdat zij 
hersteld waren.

Allen, tot de laatste man werden besneden. Dat was de voorwaarde om te kunnen gaan 
wandelen in het beloofde land. We lezen het zo in één zinnetje. Maar daar gebeurde wel wat, 
broeders en zusters. Want daar werd een nieuw geslacht besneden. Het vorige geslacht was 
wegens hun ongeloof in de woestijn gestorven. Er waren weer ruim 600.000 man van 20 
jaar en ouder, en natuurlijk waren er ook nog de kinderen. Waarschijnlijk zijn daar meer dan 
een miljoen mannen besneden. Dat was de voorwaarde om in nieuwheid des levens te 
kunnen gaan wandelen in het beloofde land.

Precies hetzelfde geldt voor allen die tot het Lichaam van Christus behoren.
 Israël was Gods uitverkoren volk. Tot de laatste man moesten zij allen worden 

besneden.
 Het lichaam van Christus bestaat uit uitverkoren Gods, en ook die allen zullen tot het 

laatste lid besneden moeten worden aan hun hart, om in te gaan en te gaan wandelen 
in nieuwheid des levens in het “beloofde land.”

Zonder die besnijdenis des harten is het onmogelijk te wandelen in nieuwheid des levens! 
En die wandel is noodzakelijk, om de loopbaan te lopen, om aan het einde van die loopbaan 
de erfenis in ontvangst te kunnen nemen.

Dit betekent dat je in die gezindheid moet staan die ons in Fil 2:5 wordt geleerd, zodat 
Christus ons vrijelijk kan leren en kan opvoeden. Daarvoor moet eerst ons hart hem 
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volkomen toegewijd zijn. Want, broeders en zusters, kan de Heere ons leren, wanneer we 
nog vol zijn van onze eigen dingen? Nee. Dat kan alleen wanneer we gedoopt zijn in Zijn 
dood, en in nieuwheid des levens mogen gaan wandelen. En dat is de praktische besnijdenis 
in ons leven, dat het niet alleen maar theoretisch is: 

 van ik ben met Christus gekruisigd, 
 en ik ben met Hem begraven, 
 ik ben met Hem gestorven dus, 
 en ik ben met Hem levend gemaakt, 
 en ik ben met Hem gezet in de hemelse gewesten, 
 dat het alleen maar theoretisch is, 

Nee, dat er ook wat op volgt, dat je je oude mens, letterlijk in de praktijk van je leven, 
aflegt, en dat je in de praktijk van je leven, de nieuwe mens aan doet. 
En dat is waar heel Efeze over gaat, waar Kolossenzen over gaat, waar Filippenzen over 
gaat. Daar worden hele hoofdstukken aan gewijd, wat dit in de praktijk van het leven wil 
zeggen. Dat je je oude mens aflegt, en dat je je nieuwe mens aandoet. (Ef 4:24). Dit is iets 
wat de Heere al voor de grondlegging had besloten, maar waarin de gelovige zijn/haar keuze 
mag doen, zo van: Laat ik dat aan mij gebeuren? En dát is hier aan de hand. 
Daar gaat het hier om, dat maken ze mee.

Dan vindt er een enorme verandering in je leven plaats. Echter, wat is wel een kenmerk? Dat 
we ook werkelijk gaan wandelen in nieuwheid des levens. Toen ik persoonlijk zelf 
toentertijd, en dat is vele jaren terug, persoonlijk de Heere Jezus leerde kennen als mijn 
Heiland, had ik toen enige kennis, 

 dat ik met Hem was gestorven, 
 en dat ik met Hem was mede-gekruisigd, 
 en met Hem begraven was, 
 en met Hem opgewekt was, levend gemaakt was, 
 en gezet was in de hemelse gewesten, in een hemels Kanaän?

Nee, die kennis had ik helemaal niet. Daar wist ik helemaal niet van. En ook de Israëlieten 
hier, die maakten alleen maar de uittocht mee. De uittocht uit Egypteland. Ze werden verlost 
van de macht van de Farao. En daarna moesten ze leren te wandelen in die woestijn. En dat 
ging helemaal mis. Daarom kon het geslacht dat uit Egypte getrokken was, het beloofde 
land niet binnen gaan. 
En zo maak je ook in je leven mee dat je verlost wordt uit de macht, eigenlijk van de boze, 
en dat je gered wordt, en dat je uitgeleid wordt. En je weet ook wel dat je een hemel ergens 
in het verschiet hebt, dat wisten de Israëlieten ook. Ja, de Heere zal ons wel leiden naar een 
Kanaän. Maar dat je in alle ootmoedigheid door in die woestijn des levens mag wandelen 
aan Zijn hand, en daardoor in het heden al in geestelijke zin mag binnen gaan in het 
overhemelse, dat wist ik vroeger helemaal niet.

Dat moet je ook niet van een jong-gelovige, van een zuigeling in het geloof, van een baby in 
het geloof, iemand die jong is in het geloof, of hoe je het ook moet uitdrukken, daar moet je 
dat ook niet van verwachten. Dat wordt ook bijna nooit gepredikt, nee, dat kan ook niet. Dat 
is een boodschap, die kan je niet aan de wereld brengen, dat is een boodschap, die kan je 
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alleen maar aan gelovigen brengen. Gelovigen, die opeens tot de ontdekking komen dat 
het geestelijk leven, het geloofsleven toch wel zwaar is, want je komt in de woestijn. Je 
komt niet in een hemel, je hebt te maken met een brandende zon, je hebt te maken dat je 
steeds water des levens nodig hebt, je hebt ook steeds voedsel nodig, je hebt ook steeds 
manna nodig, en dat manna moet je ook iedere dag gaan zoeken. De Heere geeft dat ook. 
Hij heeft ons immers Zijn Woord gegeven.

Je hebt eerst die melk vanuit Gods Woord ook steeds nodig, want aan die melk, ja je bent 
een zuigeling, ja, daar drink je ook van. En je hebt dat manna nodig, dat hemels brood. 
En kan je daar van leven? Ja, daar kan je van leven. Maar is dat nou vast voedsel? Nee, dat 
niet, het is geen boterham met kaas. Het zijn ook geen aardappelen met vlees en groente, 
nee, dat is het niet. Ef 4:20-24:

 “Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. 21 Gij toch hebt van Hem 
gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, 22 dat gij, wat 
uw vroegere wandel betreft, (en nou krijg je het, dat is de besnijdenis van ons hart) 
de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, 23 dat 
gij verjongd wordt door de geest van uw denken, 24 en de nieuwe mens aandoet, die 
naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.” (Ef 
4:20-24). 

In het Grieks staat er eigenlijk: 
 “Dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens afgelegd hebt, die ten 

verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, 23 dat gij verjongd zoudt worden 
door de geest van uw denken, 24 en de nieuwe mens aangedaan hebbende, die naar 
(de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.”

Zo moet je het eigenlijk vertalen, niet iets dat we nu moeten doen, nee, het is waar we de 
Heere in mogen volgen, want Hij schakelt die oude mens uit in de dood. 
En in de praktijk moeten we dat ook voor dood dan houden, en moeten we in dat nieuwe 
leven ook gaan staan, waarin Hij ons gebracht heeft. We moeten naar die nieuwe mens gaan 
leven. In ons denken moeten we ook verjongd worden, vernieuwd gaan leren denken, anders 
gaan leren denken, want we zijn heel anders dan de wereld, nou en dat uit zich dan in 
allerlei dingen: Ef 4:25-32:

 “Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij 
leden zijn van elkander. 26 Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet 
over een opwelling van uw toorn ondergaan; 27 en geeft de duivel geen voet. 28 Wie 
een dief was, stele niet meer, maar spanne zich liever in om met zijn handen goed 
werk te verrichten, opdat hij iets kan mededelen aan de behoeftige. 29 Geen liederlijk 
woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit 
nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen. 30 En bedroeft de heilige Geest 
Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. 31 Alle bitterheid, 
gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle 
kwaadaardigheid. 32 Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander 
vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.” (Ef 4:25-32).
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Dat gaat over hele praktische dingen. Dat gaat over de besnijdenis van ons hart in de 
praktijk van ons leven. En willen we daadwerkelijk overwinningsleven beleven, zoals Israël 
dat moest beleven om het land Kanaän in bezit te nemen, en willen wij werkelijk 
overwinningsleven beleven om de hemelse gewesten en alle zegeningen in Christus in de 
hemelse gewesten persoonlijk in bezit te nemen, ja, dan begint het met die besnijdenis van 
ons hart, die geen werk is van mensenhanden, die God aan ons doet. 

We moeten Hem aan het werk laten. En doet dat zeer? Ja, dat doet best zeer. Eigenlijk zou je 
kunnen zeggen, ze lagen volledig geveld toen die besnijdenis was geschied, Joz 5:8: 

 “Toen het gehele volk zich tot de laatste man toe had laten besnijden, bleven zij 
waar zij waren in de legerplaats, totdat zij hersteld waren.” 

Wat ook opvalt, toen Israël het beloofde land was binnen getrokken, dat er een verandering 
plaats vindt op het gebied van wat zij elke dag eten. Tot dit moment hebben ze altijd gegeten 
van het manna, wat de Heere elke dag gaf. Maar het wonderlijke is, als ze besneden zijn, en 
dan daar het Pascha vieren, dat dan direct hierachter staat, Joz 5:12:
“En het manna hield op, daags nadat zij van de opbrengst van het land hadden gegeten. Dus 

hadden de Israëlieten geen manna meer, maar zij aten dat jaar van wat het land Kanaän 
opleverde.”

Het manna hield gelijk op, en daarvoor in de plaats kwam de opbrengst van het land. 
Je zou kunnen zeggen in geestelijke zin: Die hele verschaffing van de melk, wat ze in de 
woestijn te eten kregen, hield op. En dat zie je in geloofslevens ook: 

 dat dan opeens men oog krijgt voor wie ze eigenlijk in Christus geworden zijn, 
 en ze leren kennen hun roeping, 
 en ze worden ook geroepen als kinderen Gods, 
 dat ze dan doorgroeien naar de volwassenheid in Christus, 
 en dat ze die melk laten voor wat het is, 
 en dat dat plaats maakt voor het vaste voedsel. 

Dat vaste voedsel vinden ze hier in Kanaän. Het manna houdt op, dat bijzondere manna, wat 
er elke ochtend was te vinden. We moeten ons realiseren dat er in de woestijn ander voedsel 
was dan later. Dat geldt ook nu: De gelovigen, die in de woestijn blijven rond tobben, eten 
heel ander voedsel, dan zij, die door genade in het beloofde land zijn gekomen! 
Dat manna werd ingewisseld voor het echte voedsel, het vaste voedsel van Kanaän, of in 
ons geval: van de hemelse gewesten.

Maar nog is het niet klaar. Want nadat Israël door de Jordaan was getrokken, dus door de 
doodsrivier waren getrokken, en waren opgeklommen aan de overkant, beeld is van 
opgewekt worden in de Heere, wat een beeld is van het wandelen in nieuwheid des levens, 
en aan de overkant waren besneden, en leerden te eten van het vaste voedsel van het 
beloofde land, was het nog niet klaar.
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Buigen èn aanbidden

Wat moet er dan nog verder gebeuren? Daarover gaan we lezen in Jozua 5, een hele 
bijzondere geschiedenis: Jozua 5:13-15
“Het gebeurde nu, terwijl Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg – zie, daar stond 

een Man tegenover hem met een uitgetrokken zwaard in de hand. Jozua trad op hem toe 
en vroeg Hem: Behoort Gij tot ons of tot onze tegenstanders? 14 Doch Hij antwoordde: 
Neen, maar   Ik ben     de Vorst van het heer des Heren  . Nu ben Ik gekomen. Toen wierp 
Jozua zich op zijn aangezicht ter aarde, boog zich neer en zeide tot hem: Wat heeft mijn 
heer tot zijn knecht te zeggen? 15 En de Vorst van het heer des Heren zeide tot Jozua: 
Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat, is heilig. En Jozua 
deed dit.”

Het is heel mooi dat de Statenvertaling het iets beter heeft vertaald, en dat lezen we in vers 
14, waar de Staten Vertaling heeft vertaald: 
“Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en aanbad, en zeide tot Hem: Wat spreekt 

mijn Heere tot Zijn knecht?”

En dat is juist vertaald. Want het betreft hier inderdaad de Heere die aan Jozua verscheen. 
En dan is de enige houding ter aarde vallen én aanbidden. 
[Tussen haakjes: Alle aanbidden is in de Bijbel een voorover buigen met het aangezicht ter  
aarde vallen. In veel z.g. genezingsdiensten zien we mensen achterover vallen. Dat is niet  
van God, maar van de tegenstander. Het is dus vals.]

Jozua moest leren dat hij niet zelf aan het werk moest gaan, maar dat de Heere voor hem 
zou gaan strijden. Zo ook wij, ook wij moeten leren het volkomen aan de Heere over te 
laten. De Heere heeft de leiding in ons leven, wij moeten buigen in aanbidding – Hij zal het 
doen.
Ze kenden Christus als het Lam, maar hier zie je in hoofdstuk 5, ze leren Hem ook kennen 
als de Vorst van het Heer des Heeren, van het Leger des Heeren. Ze leren hem als ware in 
een veel volmaaktere zin kennen.

En dat zie je ook in geloofslevens terug: Dat we eerst de Heere Jezus alleen belijden, dat Hij 
de Verlosser van ons is, dat we kennen de kracht van het bloed van Christus, enz, dat we 
Hem kennen aan het kruis, en wat dat allemaal voor mij betekent, dat Hij daar voor mijn 
zonden stierf, maar later leren we Hem ook kennen, en dat is het vaste voedsel, dat ze Hem 
leren kennen als de Opgestane, en de Verheerlijkte, dat we leren te buigen voor Hem, want 
ook wanneer we het Woord openen, dan betreden we heilige grond. En past er maar één 
houding: Van aanbidding.  

En zo gaan ze de Heere meemaken, zo gaan ze Hem zien. En dat is ook zo hier in Hoofdstuk 
5, dat opeens, het gebeurde nu, vers 13:

 “Het gebeurde nu, terwijl Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg – zie, daar 
stond een Man tegenover hem met een uitgetrokken zwaard in de hand.”

Hij moet eerst goed nadenken wie dat is, maar als die Man zich bekend maakt, dan is het de 
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Zoon des mensen, dan is het in feite de Heere Jezus Christus, die zegt: 
 “Maar ik ben de Vorst van het Heer des Heeren. Nu ben ik gekomen.”

Dán is Hij gekomen. Hij voert de strijd aan! En je leert ook pas in je geloofsleven de Heere 
Jezus zó kennen als je doorgroeit in het geloof. Hij staat naast je. Hij strijdt voor je. Als je 
leert verstaan, dat je niet alleen verlost bent, en dat je daar wandelt in de woestijn, waar je 
dan geniet van het water des levens, en het brood des hemels, wat er daar elke dag is, maar 
je als het ware de stap neemt, dat je door die doods-Jordaan gaat, wat dat allemaal betekent, 
dat mede-gekruisigd, dat mede-gestorven zijn met Christus, en dat je aan door de Jordaan in 
het hemels Kanaän komt. 
Ook voor ons, wanneer we als Lichaam van Christus in de hemelse gewesten binnenkomen, 
en dat je ontdekt, ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen in die hemelse gewesten, 
die je allemaal stuk voor stuk in bezit mag nemen. 

Maar je ontdekt ook gelijk, dat die hemelse gewesten zijn bevolkt door overheden, 
door machten, die helemaal niet voor jouw plaats willen maken, en gelijk is daar een 
strijd in die hemelse gewesten.

En dat ontdekt hier Israël ook, door over die Jordaan te komen in Kanaän, want gelijk is 
daar die confrontatie met Jericho. En zó is het voor de gelovigen ook, die die hemelse 
gewesten betreden, er is gelijk een confrontatie!

Het doet zich aan ons altijd voor, alsof wij een strijd hebben met vlees en bloed, we krijgen 
als gelovigen geen gehoor bij deze wereld. Je zou kunnen zeggen, de mens van deze wereld, 
als die hoort, dat wij echt gelovigen zijn, dan zakt voor hen gelijk het zonnescherm, de 
deuren gaan dicht, en de ramen gaan dicht, en niemand komt er meer in, en niemand komt 
er meer uit. Het is gelijk het stoppen van alle communicatie. 
Dat is hier ook zo bij Jericho, Joz 6:1:
“Intussen had Jericho de poort gesloten; het was volkomen gesloten voor de Israëlieten; 

niemand kon daar uit of in gaan.”

Ja, dat is heel kenmerkend natuurlijk, aan de ene kant komt dat ook wel omdat Jericho 
natuurlijk bevreesd was voor Israël, want je leest ook als je gaat naar Joz 5:1, als Israël dan 
door die Jordaan getrokken is, dan staat er:

 “Zodra al de koningen der Amorieten aan de westzijde van de Jordaan en al de 
koningen der Kanaänieten aan de zee hoorden, dat de HERE de wateren van de 
Jordaan voor het aangezicht der Israëlieten had doen opdrogen, totdat zij erdoor 
getrokken waren, versmolt hun hart en zij hadden geen moed meer vanwege de 
Israëlieten.” (Joz 5;1).

Ze hadden geen moed meer, hun hart was versmolten. Ze waren dus best wel angstig. 
Maar ze wilden ook niet in gesprek raken met de Israëlieten, of het met hun op een 
akkoordje gooien, ze stuurden ook geen onderhandelings-commissie naar de Israëlieten toe, 
nee de poorten gingen dicht, het was volkomen gesloten, niemand kon er meer in, of 
niemand kon er meer uit. Dat ervaren wij toch ook wel in deze wereld, als toch blijkt dat wij 
de Heere Jezus Christus toebehoren, en wij geestelijk groeien, en wij best wel een 
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boodschap hebben, die we kunnen uitdragen, ja, daar is dan toch gelijk een houding, dat dat 
niet op prijs wordt gesteld, en er wordt niet met ons gesproken. Dat is toch altijd het pro-
bleem, dat gaat toch altijd wringen. En wat hier Israël meemaakt, dat maken wij ook mee. 

Wij komen nou eenmaal direct terecht in een geestelijke strijd. We merken dat aan mensen 
om ons heen, maar we weten wel wat Paulus zegt, en laten we dat maar eens lezen over die 
geestelijke strijd in Efeze:

 “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.”(Efeze 6:12).

Wanneer we nog even doorlezen in Jozua 6, dan staat daar: Jozua 6:
 “Intussen had Jericho de poort gesloten; het was volkomen gesloten voor de 

Israëlieten; niemand kon daar uit of in gaan. 2 En de Here sprak tot Jozua: Zie, Ik 
geef Jericho met zijn koning, de krachtige helden, in uw macht.”

Maar nog even over die strijd. Komen we die strijd ook niet tegen bij gelovigen? 
Praat maar eens met christenen. Wanneer je zegt: “Ik weet het zeker.” Dan ben je al 
hoogmoedig. Je mag niks zeker weten. Het gaat altijd over meningen. En men kan eindeloos 
praten over allerlei meningen, en evenzovele waarheden. Of er wordt gezegd: “Ja, zo zie jij 
dat, of zo leg jij dat uit.”
Maar broeders en zusters laat u niet verleiden door allerlei gepraat over meningen. Durf uw 
mening vast te leggen op grond van het Woord. En sta vast op Zijn beloften, dan zult u nooit 
beschaamd uitkomen. 

Alleen in die houding, door die “doop in de dood”, door net als Jozua te buigen voor de 
HEERE, kunnen wij in nieuwheid des levens gaan wandelen. 
Want alleen in die gezindheid, door de schoenen van onze voeten doen, ons eigen vlees voor 
dood te houden kunnen wij “nieuw” gaan wandelen op onze persoonlijk loopbaan. 

Verleidingen

We weten dat alles wat Israël is overkomen ons tot lering is. 
Laten we ook eens terug gaan kijken wat er met Israël gebeurde vlak voordat ze zouden 
overtrekken over de Jordaan het beloofde land in. Want we moeten goed begrijpen, dat er 
altijd één staat mee te kijken, en dat die persoon het helemaal niet leuk vindt, dat Gods volk 
de rust van het beloofde land zal binnentrekken. Dat geldt ook nu, broeders en zusters, ook 
nu zal satan er alles aan doen om u de rust van het beloofde land te ontnemen. Ook nu zal 
satan er alles aan doen om onze ogen horizontaal te richten, op aardse zaken, en om ons af 
te houden van onze hemelse wandel in afhankelijk van Christus. Hij vindt het afschuwelijk 
dat u gaat wandelen aan Christus hand, en die afleidingen komen vaak van heel dichtbij. 

De satan hij doet er dan ook alles aan om dat te verhinderen. En heel vaak gebruikt de satan 
daar mensen voor. Zo'n mens was Balak, de koning van Moab. Die Balak riep Bileam. 
Bileam was een soort profeet, die niet deugde. Balak betekent “verwoester”, en Bileam 
betekent “Verwoesting van het volk” of “verzwelgende het volk”. Dit betekende niet veel 
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goeds. Beide lieten zich dan ook door satan gebruiken om Gods plan te dwarsbomen.
Balak zei tegen Bileam in Num 22:6: 

 “Nu dan, kom toch en vervloek mij dit volk, want het is sterker dan ik; misschien zal 
ik dan in staat zijn het te verslaan en uit het land te verdrijven, want ik weet: wie gij 
zegent, die is gezegend, en wie gij vervloekt, die is vervloekt.” 

Tot drie keer toe werden door Balak in samenwerking met Bileam pogingen ondernomen 
om Israël te vervloeken, maar tot drie keer toe kon Bileam's mond door God gestuurd, 
uitsluitend Israël zegenen. Toen werd Bileam door Balak naar huis gestuurd. Maar niet 
voordat die twee samen nog een nieuw plannetje bedachten. Want Balak bedacht samen met 
Bileam een nieuw plannetje, aangestuurd door Gods tegenstander. En dat verteld ons 
Openbaring 2:14, waar aan de engel der gemeente te Pergamum wordt geschreven:

 “14 Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat gij daar sommigen hebt, die vasthouden 
aan de leer van Bileam, die Balak leerde de kinderen Israëls een strik te spannen, dat 
zij afgodenoffers zouden eten en hoereren.”

Wanneer je zulke dingen bedenkt, dan ben je een werktuig van satan. In Jozua 13:22 lezen 
we dan ook dat Bileam door de Israëlieten met het zwaard werd gedood:

 “22 Ook Bileam, de zoon van Beor, de waarzegger, hadden de Israëlieten met het 
zwaard gedood, tegelijk met degenen, die zij versloegen.

Dus door Bileam ingefluisterd bedacht Balak:  
 “Weet je wat? Ik stuur mijn mooie vrouwen naar dat volk, en ga hun op die manier 

verleiden, en ga ik hen uitnodigen voor mijn feesten, en dan gaan ze samen met mijn 
mooie vrouwen de afgoden aanbidden, en dan zal hun God vast wel een vervloeking 
over hen uitspreken.”

Heel slim bedacht. Als de vervloeking door Bileam niet werkte, dan maar zó proberen.
En dat gebeurde dan ook. Num 25:1 

 Terwijl Israël in Sittim (Sittim is een beeld van de wereld, is een beeld van de  
zwakheid van de mens) verbleef, begon het volk ontucht te plegen met de dochters 
van Moab. 2 Dezen nodigden het volk tot de slachtoffers van haar goden en het volk 
at daarvan en boog zich neer voor haar goden. 3 Toen Israël zich aan Baäl-Peor (de 
afgod) gekoppeld had, ontbrandde de toorn des Heren tegen Israël 4 en de Here zeide 
tot Mozes: Neem al de oversten van het volk en hang hen in het openbaar op voor de 
Here, opdat de brandende toorn des Heren zich van Israël afwende. 5 Toen zeide 
Mozes tot de richters van Israël: Ieder dode diegenen onder zijn mannen, die zich aan 
Baäl-Peor gekoppeld hebben. 6 En zie, een der Israëlieten kwam een Midjanitische 
bij zijn broeders brengen ten aanschouwen van Mozes en van de gehele vergadering 
der Israëlieten, terwijl dezen weenden aan de ingang van de tent der samenkomst. 7 
Toen Pinechas, de zoon van Eleazar, de zoon van de priester Aäron, dat zag, stond hij 
midden uit de vergadering op en nam een speer in zijn hand; 8 toen hij de 
Israëlitische man tot in het vertrek achterhaald had, doorstak hij hen beiden, zowel de 
Israëlitische man, als de vrouw, in het onderlijf. Toen hield de plaag over de 
Israëlieten op. 9 Het getal van hen die aan de plaag gestorven waren, bedroeg 
vierentwintigduizend. 10 De Here nu zeide tot Mozes: 11 Pinechas, de zoon van 
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Eleazar, de zoon van de priester Aäron, heeft mijn toorn van de Israëlieten afgewend, 
doordat hij met een ijver voor Mij in hun midden heeft geijverd, zodat Ik de 
Israëlieten in mijn ijver niet heb verdelgd. 12 Zeg daarom: Zie, Ik geef hem mijn 
verbond des vredes, 13 opdat het voor hem en zijn nakomelingen tot een verbond van 
een altoosdurend priesterschap zij, omdat hij voor zijn God geijverd en over de 
Israëlieten verzoening gedaan heeft. 14 De Israëliet die tegelijk met de Midjanitische 
gedood werd, heette Zimri en was de zoon van Salu, een familievorst der 
Simeonieten, 15 en de Midjanitische vrouw die gedood was, heette Kozbi en was de 
dochter van Sur; hij was een familiestamhoofd in Midjan. 16 De Here nu sprak tot 
Mozes: 17 Behandelt de Midjanieten als vijanden en doodt hen, 18 want zij hebben u 
vijandig behandeld met de listen die zij tegen u bedacht hebben ten aanzien van Peor 
en ten aanzien van Kozbi, de dochter van de Midjanitische vorst, hun zuster, die 
gedood is ten dage van de plaag ter oorzake van Peor.”

Wanneer we lezen wat daar in Sittim gebeurde, dan is dat ons tot grote lering. De satan zal 
er alles aan proberen te doen dat we niet intrekken in de rust en vrede door de Heere 
beloofd. De satan stuurt ons allerlei dwaling en verleiding om dat te verhinderen. Zo was 
Hij ook al meteen bij de Heere Jezus met zijn verleidingen, toen deze Zijn werk op aarde 
begon. Maar de Heere ging ons voor in hoe wij ook dienen te handelen. We moeten de 
wapenrusting, het Woord ter hand nemen, en dan gaat satan er met de staart tussen de benen 
vandoor. Het was de Heere een gruwel, wat daar in Sittim gebeurde, en het kostte het leven 
van 24.000 man van Israël. Zij waren zó dichtbij het beloofde land, maar zij kwamen er niet 
binnen. 
Een les voor ons, broeders en zusters, wijk niet af, noch naar links, noch naar rechts, maar 
houd uw oog gericht op de Voleinder des geloofs!
Paulus zegt in Hebr 12 tegen de Hebreeën, tegen die gemeente van eerstgeborenen:

 “Laten wij met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. 2 Laat ons oog 
daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de Leidsman en Voleinder des geloofs, die, om 
de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet 
achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.” 

 
Dit zegt Paulus tegen de gemeente van eerstgeborenen, die zoon, die de Heere ook tot de 
volwassenheid wil leiden. Maar dit geldt op exact dezelfde wijze ook voor allen, die tot het 
Lichaam van Christus behoren. Want ook zij moeten met volharding de wedloop lopen, om 
op het einde van hun leven de erfenis in ontvangst te kunnen nemen. Christus is ons 
voorgegaan op die loopbaan. Hij heeft Zijn loopbaan tot het einde uitgelopen, en is 
uitermate verhoogd, Hij zit nu aan de rechterhand Gods. 
Nu loopt Christus met ons mee op onze loopbaan, en Hij moedigt ons aan (door de mond 
van Paulus) om die loopbaan tot het einde af te maken.  

De zevende dag

Het is in dit verband ook mooi te zien wanneer Israël door de Jordaan trok. Sittim lag vlak 
bij de Jordaan. Vanuit Sittim werden door Jozua twee verspieders uitgezonden. (Joz 2:1).
De verspieders kwamen na drie dagen (dit zijn de eerste drie dagen) bij Jozua terug. (Joz 
2:22).
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Toen de verspieders terug waren lezen we in Jozua 3:1-3: 
 “Toen stond Jozua des morgens vroeg op, en hij en al de Israëlieten braken op van 

Sittim en kwamen tot aan de Jordaan, waar zij overnachtten, voordat zij overtrokken. 
2 Na verloop van drie dagen (bij de Jordaan vertoeft te hebben, dit zijn de tweede  
drie dagen) gingen de opzieners de legerplaats door, 3 en zij gaven het volk dit bevel: 
Zodra gij de ark des verbonds van de Here, uw God, ziet en de levitische priesters, 
die haar dragen, dan zult gij ook van uw plaats opbreken en achter haar aan trekken.”

Dus na 2 x 3 dagen, na zes dagen, op de zevende dag trok Israël het beloofde land binnen.
Dat zal ook in de toekomst plaatsvinden op de zevende dag! Op die zevende dag trok Israël 
door de “doods-Jordaan” het beloofde land binnen.
Toen het volk Israël voor de Jordaan stond, en zag hoe die Jordaan totaal buiten haar oevers 
was getreden, hebben ze vast gedacht: “Hoe komen wij aan de overkant met onze kinderen, 
onze bejaarden, en ons vee?” Zo kunnen ook wij de gedachte hebben: Hoe komen wij in dat 
hemels paradijs? Hoe doen we dat? Broeders en zusters, dat kunnen wij niet. En dat kon 
Israël ook niet. Wat moest Israël doen om binnen te gaan? Ze moesten volledig op de Heere 
zien, en op Hem vertrouwen. In Jozua 3:11 staat: 
“Ziet, de ark des verbonds van de Here der ganse aarde trekt vóór u over, de Jordaan in.” 

De Heere zelf ging hun vóór. Hij ging hun vóór door de doods-Jordaan. De Heere gaat ons 
ook voor, broeders en zusters, Hij ging ons vóór door voor ons te sterven. Hij ging tot in de 
dood. En wij dienen Hem daarin te volgen. En om die reden van grote gehoorzaamheid en 
vernedering is Hij ook uitermate verhoogd. Hij is ons voorbeeld, broeders en zusters. Ook 
wij moeten die weg gaan om in te gaan in ons “beloofde land”.
[Dit alles naar aanleiding van de zoon van de weduwe die stierf en weer levend werd.]

Sterven aan onszelf 

We hebben dus gezien dat er uitsluitend leven is door te sterven. We hebben de tekst uit 
Rom 6:4 gelezen: “Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood.” 
We gaan daar nog een tekst over lezen:
2 Kor 4:7-12:

 “Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, 
van God is en niet van ons: 8 in alles zijn wij in de druk, doch niet in het nauw; om 
raad verlegen, doch niet radeloos; 9 vervolgd, doch niet verlaten; ter aarde geworpen, 
doch niet verloren; 10 te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam 
omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. 11 
Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood overgeleverd, om Jezus’ wil, 
opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare. 12 Zo werkt dan 
de dood in ons, doch het leven in u.

“Te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende”, wat betekent dat nou? Dat 
betekent ten diepste dat we ons te allen tijde dood moeten houden wat ons vlees betreft. 
Dat Christus te allen tijde ons leven is. Dat “omdragende” uit 2 Kor 4:10 is vertaald uit het 
Griekse woord “periphero”. We vinden dat in vijf teksten: 
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1. Marcus 6:55 St. Vert.: 
 “En het gehele omliggende land doorlopende (= periphero), begonnen zij op 

beddekens, hen, die kwalijk gesteld waren, om te dragen, ter plaatse, waar zij 
hoorden, dat Hij was.” 

 De NBG heeft vertaald: “en zij liepen die gehele streek af..” 

2. Hebr 13:9: St. Vert.: 
 “Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen; want het is goed, dat 

het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid 
bekomen hebben, die daarin gewandeld (= periphero) hebben.” 

 NGB: “Laat u niet medeslepen door allerlei vreemde leringen; want het is goed, dat 
het hart zijn vastheid vindt in genade en niet in spijzen: wie het hierin zochten, 
hebben er geen baat bij gevonden.”

3. Judas 1:12: St. Vert.: 
 “Dezen zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als zij met u ter maaltijd zijn, weiden 

zij zichzelf zonder vrees; zij zijn waterloze wolken, die door de winden omgedreven 
(= gedragen = periphero) worden; zij zijn als bomen in het afgaan van de herfst, 
onvruchtbaar, tweemaal verstorven en ontworteld.” 

 NBG: “Dezen zijn de schandvlekken bij uw liefdemalen, zij, die zonder schroom 
tezamen feesten om zichzelf te weiden; wolken, die geen water geven, daar zij door 
winden voorbijgejaagd worden; bomen, die in de late herfst geen vrucht geven; 
tweemaal gestorven zijn zij en ontworteld,”  

4. Ef 4:14: St. Vert.: 
 “Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd 

worden (= gedragen wordende = periphero) met alle wind der leer, door de 
bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listig tot dwaling te brengen.” 

 NBG: “Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd 
onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun 
sluwheid, die tot dwaling verleidt.” 

5. 2 Cor 4:10: 
 “Te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende (= periphero), opdat 

ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare.” 
 
Wanneer we de betekenis van dat woord “periphero” onderzoeken, dan zien we dat het 
betekent dat we iets in ons hart “laten inwerken”, in de betekenis dat we daarin wandelen in 
afhankelijkheid, en ook dat we daarin gedragen worden. Dan leren we ons te gedragen als 
volwassenen, die niet meer door allerlei wind van leer heen en weer bewogen worden, maar 
leren te zien op de Voleinder des geloofs!
Dit kan alleen wanneer we in de juiste gezindheid staan, waartoe we door de apostel Paulus 
worden opgeroepen: Filippenzen 2:8.

 “En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is 
gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.”
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Die vernedering heeft een ontzagwekkende verhoging tot gevolg voor de uitverkorenen in 
Christus. Filippenzen 3:10:

 “10 (Dit alles) om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap 
aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, 11 zou mogen komen 
tot de opstanding uit de doden.”

Waar hier vertaald is “gelijkvormig wordende”, staat het Griekse woord “summorphoo”, 
afgeleid van “sun” en “morphoo”. Dus we moeten daarin totaal één worden, in die dood van 
Christus. Ons vlees voor dood houden! Ons eigen ego voor dood houden. Dat kan 
uitsluitend in de houding van nederigheid en aanbidding! Dit woord “summorphoo” vinden 
we ook nog in Fil 3:21:

 “Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus 
Christus als verlosser verwachten, 21 die ons vernederd lichaam veranderen zal, 
zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig (= summorphoo) wordt, naar de 
kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.” 

Geestelijk gezien bezitten we als Gods uitverkorenen reeds het hemels burgerschap. 
En we weten dat de Heere ons vernederd lichaam zal veranderen in een verheerlijkt lichaam, 
gelijk aan Zijn verheerlijkt lichaam. Geestelijk begint dat reeds hier en nu door die doop in 
Zijn dood. Dit is een duidelijke bevestiging van de eerder genoemde teksten. 
Het laat zien dat onze gezindheid, onze wandel identiek moet gaan worden aan de gestalte, 
aan de wandel van de Heere. “Sun” betekent “identiek aan”, helemaal gelijk! 
Misschien denkt u, dat kunnen we nooit. Nee, inderdaad, van onszelf kunnen we dat nooit. 
Maar Hij zal dat in en aan ons doen, wanneer we ons compleet aan Hem overleveren. 
Want dan gaat Hij dat in ons en aan ons doen. En daarom is onze gezindheid van het 
allergrootste belang. 

Kolossenzen 2:13
 “Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid 

naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen 
kwijtschold.”

2 Timoteüs 1:10
 “Doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze Heiland, Christus Jezus, 

die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht 
gebracht heeft door het evangelie.”

Uit de hele geschiedenis van Israël leren we, dat het allemaal te maken heeft met dat sterven 
aan onszelf. En al deze teksten getuigen van Gods overweldigende liefde voor de mens. 
Want wat is de mens op zichzelf eigenlijk? Niets, een stofje. Maar Christus maakt 
ondubbelzinnig in het Woord bekend dat Hij ons echt het LEVEN wil geven, het LEVEN in 
Hem, door de kracht van Zijn opstanding!
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Leven door te sterven

Er staat nog een prachtige geschiedenis over dood en opstanding in Gods Woord 
opgetekend. Deze gebeurde toen de Heere onder de Zijnen was. We lezen die in Marcus 
5:22-43: 

 "21 En toen Jezus met het schip weder overgestoken was naar de overkant, 
verzamelde zich een grote schare bij Hem; en Hij was bij de zee. 22 En er kwam een 
van de oversten der synagoge, genaamd Jaïrus, en toen deze Hem zag, wierp hij zich 
neder aan zijn voeten, 23 en hij smeekte Hem dringend, zeggende: Mijn dochtertje 
ligt op haar uiterste; kom toch en leg haar de handen op, dan zal zij behouden worden 
en in leven blijven. 24 En Hij ging met hem mede en een grote schare volgde Hem en 
zij drongen tegen Hem op. 25 En een vrouw, die twaalf jaar aan bloedvloeiingen 
geleden had, 26 en veel doorstaan had van vele dokters en al het hare daaraan ten 
koste had gelegd en geen baat had gevonden, maar veeleer achteruit was gegaan, 27 
had gehoord, wat er van Jezus verteld werd, en zij kwam tussen de schare en raakte 
van achter zijn kleed aan. 28 Want zij zeide: Indien ik slechts zijn klederen kan 
aanraken, zal ik behouden zijn. 29 En terstond droogde de bron van haar bloed op en 
zij bemerkte aan haar lichaam, dat zij van haar kwaal genezen was. 30 En Jezus 
bemerkte terstond bij Zichzelf de kracht, die van Hem uitgegaan was, en Hij keerde 
Zich om in de schare, en zeide: Wie heeft mijn klederen aangeraakt? 31 En zijn 
discipelen zeiden tot Hem: Gij ziet, dat de schare tegen U opdringt en Gij zegt: Wie 
heeft Mij aangeraakt? 32 En Hij keek rond om te zien, wie dat gedaan had. 33 De 
vrouw nu, bevreesd en bevende, wetende wat met haar geschied was, kwam en wierp 
zich voor Hem neder en zeide Hem de volle waarheid. 34 En Hij zeide tot haar: 
Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw 
kwaal. 35 Terwijl Hij nog sprak, kwam men uit het huis van de overste der synagoge 
hem zeggen: Uw dochter is gestorven; waarom valt gij de Meester nog lastig? (dus 
op hetzelfde ogenblik dat de vrouw gezond werd, stierf het meisje van 12). 36 Doch 
Jezus luisterde niet naar wat gezegd werd, maar Hij zeide tot de overste der 
synagoge: Wees niet bevreesd, geloof alleen. 37 En Hij stond niemand toe met Hem 
mede te gaan, behalve Petrus en Jakobus en Johannes, de broeder van Jakobus. 38 En 
zij kwamen in het huis van de overste der synagoge en Hij zag het misbaar en 
mensen, die luid weenden en weeklaagden. 39 En binnengekomen, zeide Hij tot hen: 
Waarom maakt gij misbaar en weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. 
40 En zij lachten Hem uit. Doch Hij dreef hen allen het huis uit en nam de vader van 
het kind en de moeder en die bij Hem waren mede en Hij ging het vertrek binnen, 
waar het kind lag. 41 En Hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar: Talita 
koem, hetgeen betekent: Meisje, ik zeg u, sta op! 42 En het meisje stond onmiddellijk 
op en het kon lopen; want het was twaalf jaar. En zij ontzetten zich terstond 
bovenmate. 43 En Hij gebood hun nadrukkelijk, dat niemand dit te weten zou komen 
en zeide, dat men haar te eten zou geven."

We zien hier een overste van de synagoge, die geloof toonde. Hij vertrouwde er totaal op dat 
de Heere Jezus zijn dochtertje van twaalf jaar oud, welke op sterven lag, weer gezond kon 
maken. En de Heere ging met hem mee. Op weg naar het huis van Jaïris volgde de Heere 
een grote schare, die elkaar verdrongen, om toch vooral niets te missen van wat komen ging. 
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Tussen die krioelende menigte bevond zich een vrouw, die al twaalf jaar ziek was. Zij had 
een groot geloof, want zij wilde door het aanraken van de kleding van de Heere behouden 
worden. En dat gebeurde ook! In het gekrioel, waarin de Heere misschien wel vaker 
aangeraakt werd, was dit een bijzondere aanraking. De Heere wist dat er iets bijzonders 
gebeurd was, en vroeg daarom: "Wie heeft mijn klederen aangeraakt?" 

De discipelen vonden het maar een rare vraag, want er waren zoveel mensen om de Heere 
heen, die "tegen Hem opdrongen". De vrouw voelde zich betrapt, en bekende dat zij het had 
gedaan. Bijzonder is het antwoord van de Heere, we zouden misschien verwacht hebben, dat 
de Heere zou zeggen, dat ze van nu af gezond zou zijn, maar de Heere zei: "Dochter, uw 
geloof heeft u behouden; ga heen in vrede", en pas als laatste zei de Heere: "En wees 
genezen van uw kwaal." Iets om over na te denken. Eerst komt het geloof! Door dat geloof 
volgt het rusten in Christus, in Zijn vrede, en als laatste komt de genezing.  

Dit alles gebeurde op weg naar het huis van Jaïris, waar zijn dochtertje op sterven lag. Maar 
op hetzelfde ogenblik dat de vrouw beter was geworden, kwam een boodschapper 
vertellen dat het al te laat was, het dochtertje was reeds gestorven. Maar de Heere trok 
zich van die boodschap niets aan, en zei tegen Jaïris: "Wees niet bevreesd, geloof alleen." 

En toen ging de Heere met Petrus en Jakobus en Johannes (alleen die drie) het huis van 
Jaïris binnen. Mensen maakten luid misbaar en weeklaagden en lachten de Heere uit, toen 
hij zei dat het meisje alleen maar sliep. Zij hadden totaal niet in de gaten, met Wie zij te 
maken hadden. We mogen ons afvragen of de schare die Hem gevolgd was, wel in de gaten 
had Wie zij volgden. De conclusie lijkt gerechtvaardigd, dat ze alleen maar uit sensatie de 
Heere volgden, er viel wat te beleven! Maar de Heere dreef allen het huis uit en nam alleen 
de vader en de moeder van het kind mee het vertrek binnen, waar het meisje lag. 
Daar liet de Heere het meisje weer opstaan. Hij liet zien dat Hij gekomen was voor de 
Zijnen om hen leven en overvloed te brengen, maar de Zijnen hadden niet in de gaten wie 
er onder hen aanwezig was, Hij, van wie Jesaja had geprofeteerd wie Hij was: 

 "Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst". 

Israël heeft de Christus der Schriften als zodanig niet herkend noch erkend. 
Dat er speciaal bij staat dat het meisje twaalf jaar oud was, en dat we eerder lazen dat de 
vrouw twaalf jaar aan bloedvloeiingen geleden had, is in Gods Woord geen toeval. 

 In dit geval werd de vrouw ziek, toen het meisje geboren werd.
 En de vrouw werd gezond, toen het meisje stierf.

Wat betekent dit? Wanneer we dit geestelijk toepassen, dan zien we dat sterven leven 
voortbrengt. Toen het meisje stierf, werd de vrouw gezond. Toen het meisje haar leven 
aflegde, kwam de vrouw tot leven! Het is niet voor niets dat deze twee personen in één 
verhaal worden genoemd. Beide personen zijn één beeld van Israël, wat ons wil meedelen: 
Door het sterven wordt het leven voortgebracht! 

Het getal twaalf heeft altijd met het volk Israël te maken. Twaalf komen we heel vaak tegen 
in de Bijbel in verband met Israël. In Marcus 5 lazen we:

 “25 En een vrouw, die twaalf jaar aan bloedvloeiingen geleden had, 26 en veel 
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doorstaan had van vele dokters en al het hare daaraan ten koste had gelegd en geen 
baat had gevonden, maar veeleer achteruit was gegaan.”

Dit betekent dat de vrouw (= beeld van Israël) reeds zeer lange tijd, een volheid van tijd (12) 
ziek was. En niemand kon haar helpen. Ze bleef ziek, het werd alleen maar erger. Totdat de 
Heere Jezus komt! Dat meisje was 12 jaar oud. Ook dat meisje wijst op Israël. Dat meisje 
werd levend door de komst van de Heere. Deze hele geschiedenis is een dubbele 
heenwijzing dat de komst van de Heere Jezus het volk Israël weer heel zal maken.

Uit het Land

Het verhaal van de Sunamitische vrouw heeft nog een vervolg in 2 Kon 8:1-2:
 "1 Elisa had gesproken tot de vrouw wier zoon hij weer levend gemaakt had: Maak u 

gereed en ga heen, gij met uw gezin, en vertoef in den vreemde, waar gij maar kunt, 
want de Here heeft een hongersnood opgeroepen. – En deze is inderdaad over het 
land gekomen, zeven jaren lang. – 2 Toen maakte die vrouw zich gereed en deed naar 
het woord van de man Gods; zij ging heen, zij met haar gezin, en vertoefde als 
vreemdeling in het land der Filistijnen, zeven jaren lang." 

Ook hier is de Sunamitische vrouw een beeld van Israël. De vrouw ging met haar gezin in 
gehoorzaamheid in den vreemde wonen. Israël moest ook het land uit. Er was voor het volk 
geen plaats meer in het land, daarom moesten zij de verstrooiing in tot op de huidige dag. 
Zeven jaar geeft in dit geval een bepaalde volheid van tijd aan, een tijd door God bepaald. 
En op Gods tijd zal die verstrooiing voor Israël eindigen.
[Bij die zeven jaar kunnen we ook denken aan de laatste jaarweek voor Israël, waar ook 
honger voor de getrouwen zal zijn, die de antichrist niet willen aanbidden, die geen teken 
aan hun hoofd of hand zullen hebben, en die om die reden niet kunnen kopen of verkopen.]

In het Land

We lezen verder in 2 Kon 8:3-6:
 "3 Aan het eind van die zeven jaren keerde de vrouw terug uit het land der Filistijnen, 

en ging de hulp van de koning inroepen met het oog op haar huis en haar akker. 4 De 
koning was juist in gesprek met Gechazi, de knecht van de man Gods, en had gezegd: 
Vertel mij toch al de grote daden die Elisa verricht heeft. 5 Terwijl hij bezig was de 
koning te vertellen, dat deze een dode levend had gemaakt, riep daar juist de vrouw 
wier zoon hij levend had gemaakt, de hulp in van de koning met het oog op haar huis 
en haar akker. Toen zeide Gechazi: Mijn heer de koning, dit is de vrouw en dit is haar 
zoon, die Elisa levend gemaakt heeft. 6 De koning ondervroeg daarop de vrouw en 
zij vertelde het hem; toen gaf de koning haar een hoveling mee en zeide: Zorg, dat al 
wat haar toebehoort teruggegeven wordt, benevens de gehele opbrengst van de akker 
sedert de dag, waarop zij het land verliet tot nu toe.” 

Prachtig om te zien, hoe de geschiedenis van de Sunamitische de geschiedenis, ja de 
toekomst van het volk Israël weergeeft. Toen de vrouw na de door God vastgestelde tijd 
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(zeven jaar) terug kwam, riep zij de hulp van de koning in met betrekking tot haar huis en 
land. Net zó zal Israël in de toekomst (na zeven jaar) de hulp van dé Koning nodig hebben, 
om te verkrijgen wat hun door God is beloofd, namelijk het land van de de rivier van Egypte 
tot de grote rivier, de rivier de Eufraat. (Gen 15:18).
 
De koning zorgde ervoor dat alles wat haar toebehoorde haar werd teruggeven, zelfs de 
gehele opbrengst van de akker sedert de dag, waarop zij het land verliet tot nu toe. 
Wanneer Gods volk door God Zelf weer op haar plaats wordt gezet, dan zal het volk ook in 
grote overvloed leven. Dan zal de tijd aanbreken, die reeds door Ezechiël was voorzegd: 
Ez 37:24-28:

 "24 En mijn knecht David zal koning over hen wezen; één herder zal er voor hen 
allen zijn. Zij zullen naar mijn verordeningen wandelen en naarstig mijn inzettingen 
onderhouden. 25 Zij zullen wonen in het land dat Ik aan mijn knecht Jakob gegeven 
heb en waarin hun vaders gewoond hebben; ja, zij zullen daarin wonen, zij, hun 
kinderen en hun kindskinderen, tot in eeuwigheid, en mijn knecht David zal hun voor 
eeuwig tot vorst zijn. 26 Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten, een eeuwig 
verbond met hen zal het zijn; Ik zal hun een plaats geven, hen vermeerderen en mijn 
heiligdom voor eeuwig te midden van hen stellen. 27 Mijn woning zal bij hen zijn; Ik 
zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 28 En de volken zullen 
weten, dat Ik, de Here, het ben die Israël heilig, doordat mijn heiligdom voor eeuwig 
te midden van hen staat."  

Zo zal de Heere in dit alles tot Zijn grote doel komen. Dit alles wordt in het verborgen vele 
malen door vele profeten in het Oude Testament voorzegd. Door dood en opstanding komt 
Hij tot Zijn doel. Een beeld waar de dood en opstanding van de zoon van de Sunamitische 
een voorafschaduwing van was.

Onze Positie 

En misschien zult u denken, en wij dan? Wat is de positie van het Lichaam van Christus in 
dit geheel? Als Gods uitverkorenen behoren wij door genade tot het Lichaam van Christus, 
en dan hebben wij reeds een hemelse positie. Want wij mogen weten dat wij het burgerschap 
bezitten van een rijk in de hemelen. (Fil 3:20). En ook in ons zal God tot Zijn doel komen, 
want er staat geschreven: 

 "Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, 
dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. (Fil 1:6). 

Broeders en zusters, is de Heere al een goed werk in u begonnen? Heeft u uw hart in geloof 
opengezet voor Zijn Woord en Zijn liefdewerk, wat Hij in u wil doen? 
Dán zal Hij dat werk ten einde toe volmaken, Hij gaat daarmee door tot de dag van Christus 
Jezus, tot op Zijn dag! (Fil 1:6).
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De Dood in de Pot (vijfde wonder)  

De vorige keer zijn we geëindigd met het vierde wonder van Elisa, waar we naar aanleiding 
van die zoon van de weduwe, die stierf en weer levend werd, uitvoerig hebben stilgestaan 
bij het feit, dat er uitsluitend leven is na de dood. Ja, dat er eigenlijk alleen maar leven is na 
de dood, na de dood van ons eigen IK.  
Het Bijbelgedeelte over dit vijfde wonder vinden we in 2 Kon 4:38-41:
"38 Toen Elisa naar Gilgal terugkeerde, was er honger in het land. Terwijl de profeten vóór 

hem gezeten waren, zeide hij tot zijn knecht: Zet de grootste pot op en kook moes voor 
de profeten. 39 Daarop ging er een naar het veld om groenten te plukken; en hij vond 
een wilde slingerplant  (Het Hebreeuwse woord wat hier is gebruikt, komt 11 keer voor  
in het O.T. en is 10 keer vertaald met wijnstok, alleen hier met “slingerplant”) en plukte 
daarvan wilde kolokwinten, zijn kleed vol. Toen hij teruggekomen was, sneed hij die in 
stukjes in de moespot; want zij kenden ze niet. 40 Vervolgens schepte men voor de 
mannen op om te eten. Maar zodra zij van het moes hadden gegeten, schreeuwden zij 
het uit: De dood is in de pot, man Gods! En zij konden het niet eten. 41 Doch hij zeide: 
Haal dan meel. En hij wierp het in de pot en zeide: Schep op voor het volk, opdat zij 
eten. Toen was er niets kwaads meer in de pot.”

Het leven van Elisa is doorweven van wonder-tekenen, die iets te betekenen hebben, en ook 
ons iets willen zeggen. Altijd wijzen de wonder-tekenen naar het verlossingswerk van God 
in Zijn Zoon Jezus Christus. En altijd zit er in de wonder-tekenen een boodschap voor het 
volk Israël. Vaak laat het wat zien over de geschiedenis en de toekomst van Israël, waar 
overigens het gehele Oude Testament over handelt. Maar ook altijd is al het geschrevene ons 
tot lering. In 2 Kon 4:38 lazen we: 
"Toen Elisa naar Gilgal terugkeerde was er honger in het land". 

Hoe kon er nu honger zijn in een land, waarvan de Heere had gezegd, dat het een land was 
overvloeiende van melk en honing? Wat had de Heere ook al weer beloofd? Lev 26:3-5:
“Indien gij in mijn inzettingen wandelt en mijn geboden nauwgezet in acht neemt, 4 dan zal 

Ik u te rechter tijd uw regens geven, zodat het land zijn opbrengst geeft en het geboomte 
des velds zijn vrucht draagt; 5 de dorstijd zal bij u duren tot de wijnoogst, en de 
wijnoogst tot de zaaitijd; gij zult uw brood eten tot verzadiging en veilig in uw land 
wonen.”

Maar wat was er gebeurd in dit vijfde wonder van Elisa? 
Het oordeel van Lev 26:18-20 rustte op het volk:
“En indien gij desniettegenstaande niet naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen 

wegens uw zonden, tot zevenmaal toe, 19 en uw trotse macht zal Ik breken en uw hemel 
maken als ijzer en uw land als koper. 20 Dan zal uw kracht tevergeefs verbruikt worden; 
uw land zal zijn opbrengst niet geven en het geboomte des lands zal zijn vrucht niet 
dragen.” 

Altijd wanneer we lezen over “honger in het land”, dan mogen we de conclusie trekken, dat 
Israël dan niet wandelt overeenkomstig de wetten des Heeren. Want de Heere had hun 
beloofd, wanneer ze nauwgezet zouden wandelen volgens Zijn voorschriften, dan zou het 
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hun aan niets ontbreken. Er kon geen honger zijn in het land, waarvan de Heere had gezegd, 
dat het een land was overvloeiende van melk en honing! Dat kon maar één ding betekenen: 
Het volk leefde in ongehoorzaamheid aan de Heere, en daarom was er honger in het land. 
We lezen dit wel vaker. Een duidelijk voorbeeld vinden we in het boek Ruth. Ruth 1:1: 
“In de dagen dat de richters richtten, gebeurde het, dat er een hongersnood in het land was.” 

Daar gingen Elimelek met Naomi en hun twee zoons, Machlon en Chiljon naar Moab. Naar 
Moab gaan is weg van de Heere, het was de verkeerde kant op. En Naomi's man en haar 
twee zoons stierven daar in Moab. Maar ook daar zien we hoe de Heere dingen ten goede 
keert, een Moabitische, Ruth keert met Naomi mee terug, en die Ruth vinden we later in het 
geslachtsregister ven de Heere Jezus weer terug. 
Boven het Bijbelgedeelte wat dit vijfde wonder beschrijft, hebben de vertalers geschreven: 
"De dood in de pot." En dat is inderdaad een goede omschrijving.

Wet tegenover Genade

We zien in dit Bijbelgedeelte over het vijfde wonder van Elisa in 2 Kon 4:38-41 een beeld 
van de wet. De wet wordt in 2 Cor 3:7 een bediening des doods genoemd. Niet omdat de 
wet niet goed was, want die was goed, zo lezen we in Rom 7:12:
“Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.”

Waarom werd de wet dan “een bediening des doods” genoemd? Omdat men vanaf het begin 
niet heeft begrepen waartoe de wet was gegeven. Wat zei Israël toen hun de wet werd 
gegeven? Ex 19:8:
“En het gehele volk antwoordde eenparig: Alles wat de Here gesproken heeft, zullen wij 

doen.” 

Hieruit spreekt geen ootmoed, maar eigenlijk meer hoogmoed. Niemand zou de wet kunnen 
houden. En dat is ook veelvuldig gebleken. Ze hadden in alle ootmoed op de knieën moeten 
vallen, en belijden: 
“Heere God, wees Gij ons genadig, want dat kunnen we nooit van onszelf. Wilt u ons 

alstublieft daarbij helpen? 

In Galaten 3:10 lezen we dat allen, die het van werken der wet verwachten, onder de vloek 
liggen. Omdat de wet een bediening des doods was geworden.  

Wedergeboorte - Gilgal

Het Bijbelgedeelte wat handelt over dit vijfde wonder van Elisa begint in 2 Kon 4:38 met 
ons mee te delen dat Elisa naar Gilgal terugkeerde. We hebben eerder in deze Bijbelstudie 
gezien, dat Elia samen met Elisa hun reis begonnen in Gilgal (2 Kon 2:1). 
Elia en Elisa reisden van Gilgal naar Betel, en vandaar naar Jericho, en verder naar de 
Jordaan. Dus de start was in Gilgal. Verder hadden we reeds gezien dat Gilgal betekent 
“wiel of rad”, en is afgeleid van het werkwoord “galal”, wat met wedergeboorte heeft te 
maken. Gilgal was ook de plaats waar het hele volk Israël is besneden. 
Broeders en zuster, hebben wij ook een “Gilgal” meegemaakt? 

De Profeet Elisa                                                                                                                     Pag  140



Wanneer we de Heere aan ons hart hebben laten snijden, kunnen we daar volmondig “ja” op 
zeggen. Kolossenzen 2:11: 

 “In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, 
besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van 
Christus.” 

Dat is de besnijdenis van ons hart! Die besnijdenis van Israël was een eenmalige zaak. 
Maar die besnijdenis van ons hart gaat ons leven lang door. En dát is onze wandel. In die 
wandel met de Heere moeten we steeds leren dingen af te leggen. Wanneer we niet praktisch 
wandelen in Christus, met Hem gekruisigd zijnde (Kol 2:11; Rom 6:6), dan zal God ook ons 
geestelijke zegen onthouden, broeders en zusters.

We lazen in 2 Kon 4:38: “Er was honger in het land”. 
Ook wij leven in een tijd, waarvan in het algemeen gezegd kan worden, dat de wereld, maar 
ook de christenheid in een geestelijke hongersnood verkeert. Ieder die, op welke wijze dan 
ook, met het evangelie onder de mensen komt, kan dit dag aan dag ervaren. Ja, nog sterker 
gezegd, een ieder die dagelijks onder de mensen verkeert, alleen maar om je werk te doen, 
ervaart de gebrokenheid en de leegheid van deze wereld.
Ik heb het kort geleden zelf persoonlijk nog meegemaakt met familie, met iemand, die weet 
dat ik het Woord van God, de Bijbel serieus neem. Toen ik in een onderwerp, wat hij 
aansneed, volgens hem te weinig interesse toonde – het ging over geld en bankzaken – zei 
hij opeens: “Geloof je wél nog steeds in die Bijbel?” En met ogen vol haat zei hij toen: 
“Scheur die Bijbel nog eens finaal kapot, want wat daarin staan is nog erger dan ISIS.”
De haat die uit zijn woorden sprak, had ik persoonlijk zelden zo meegemaakt. Zo wordt er 
over het Woord van God gedacht. Waar echter Christus de centrale plaats gegeven wordt en 
zijn Woord gehoorzaamd wordt, daar zegent Hij, en daar opent Hij ogen!  

Nog even over “Gilgal”, wat “wiel” of  “rad” betekent. Een wiel draait rond. En wanneer 
een wiel één rondje heeft gemaakt, komt het in dezelfde stand weer terecht, maar nu wel op 
een andere, nieuwe plaats. Dit draaien van het wiel beeld de wedergeboorte uit. 
Wedergeboorte is sterven en opnieuw opstaan, maar dan wel opstaan in een andere plaats. 
Hier komt denk ik het gezegde "het rad der wedergeboorte" vandaan. 
En we kunnen nog iets verder gaan door te zeggen dat het voortgaande wiel ook het 
voortgaande leven (in groei) van die wedergeboren mens uitbeeld.

De volgende gebeurtenis speelde zich ook te Gilgal af: 
 "Te dien tijde zeide de HEERE tot Jozua: Maak u stenen messen en besnijd de 

Israëlieten opnieuw, ten tweeden male. Toen maakte Jozua zich stenen messen en hij 
besneed de Israëlieten op de Heuvel der voorhuiden. Dit nu was de reden, waarom 
Jozua hen besneed: al het volk van het mannelijk geslacht, dat uit Egypte getrokken 
was, alle krijgslieden waren in de woestijn onderweg gestorven, nadat zij uit Egypte 
getrokken waren.  Want al het volk dat uitgetrokken was, was besneden geweest, 
maar al het volk dat geboren was in de woestijn onderweg na de uittocht uit Egypte, 
had men niet besneden. Want veertig jaren zijn de Israëlieten door de woestijn 
getrokken, totdat het gehele volk omgekomen was, de krijgslieden, die uit Egypte 
getrokken waren, die naar de stem des HEEREN niet gehoord hadden, aan wie de 
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HEERE gezworen had, dat Hij hun niet zou laten zien het land, waarvan de HEERE 
hun vaderen gezworen had, dat Hij het ons geven zou, een land, overvloeiende van 
melk en honig. Maar hun zonen heeft Hij in hun plaats gesteld; dezen heeft Jozua 
besneden, want zij waren onbesneden, omdat men hen onderweg niet besneden had. 
Toen het gehele volk zich tot de laatste man toe had laten besnijden, bleven zij waar 
zij waren in de legerplaats, totdat zij hersteld waren. En de HEERE zeide tot Jozua: 
Heden heb Ik de smaad van Egypte van ulieden afgewenteld. Daarom noemt men die 
plaats Gilgal, tot op de huidige dag." (Jozua 5:2-9) 

Zo is Gilgal de plaats van besnijdenis van het gehele volk Israël. Deze besnijdenis is een 
beeld van de besnijdenis des harten, wat spreekt van nieuw leven, van wedergeboorte. 
Wedergeboorte gebeurt door het water = het Woord. Al verschillende malen was het volk op 
wonderbare wijze door het water gegaan, denk aan de doortocht door de Schelfzee (= Rode 
Zee), en de doortocht door de Jordaan. Maar in Gilgal moest het volk het teken van de 
wedergeboorte aan den lijve ondergaan. Alleen mogen we ons afvragen of het volk wel 
werkelijk de geestelijke betekenis van die besnijdenis ooit heeft begrepen. Zelfs de leiders 
van Israël in latere tijden begrepen er niets van, denk maar eens aan Nicodemus. Het volk 
was blind, omdat het blinde wegwijzers had, en daardoor was er geen kennis.
Wat ook van belang is, dat we zien, dat die besnijdenis als eerste moest gebeuren, voordat 
Israël kon gaan wandelen in dat nieuwe land. Dat geldt ook voor ons, broeders en zusters, 
ook wij moeten ons hart door de Heere laten besnijden, voordat we kunnen gaan lopen – 
wandelen – in ons hemels Kanaän.  

De Wijnstok(ken) en de Wijngaard

Dus Elisa keerde terug naar Gilgal. En er was honger in het land (2 Kon 4:38). Elisa zei 
tegen Gechazi dat hij de grootste pot moest opzetten om "moes" te koken. 2 Kon 4:39:

 NBG: “Daarop ging er een naar het veld om groenten te plukken; en hij vond een 
wilde slingerplant en plukte daarvan wilde kolokwinten, zijn kleed vol. Toen hij 
teruggekomen was, sneed hij die in stukjes in de moespot; want zij kenden ze niet.”

 St. Vert.:"Toen ging er één uit in het veld, om moeskruiden te lezen, en hij vond een 
wilden wijnstok (is juist vertaald), en las daarvan, zijn kleed vol wilde kolokwinten, 
en kwam, en sneed ze in den moespot; want zij kenden ze niet.” 

Wat wil deze geschiedenis ons nu vertellen? We lezen over een wilde wijnstok, waarvan de 
vruchten bijeenverzameld werden, en we lezen dat ze ze niet kenden. 
Die wilde “kolokwinten” zijn dus de onrijpe vruchten van de wilde wijnstok.

Eerst over die wijnstok: Jeremia 2:21
NBG: “Ik echter had u geplant als een edele druif, een volkomen zuiver zaad; doch hoe zijt 
gij Mij veranderd in wilde ranken van een vreemde wingerd!” 
St. Vert.: is beter vertaald: “Ik had u toch geplant, een edele wijnstok, een geheel getrouw 
zaad; hoe zijt gij Mij dan veranderd in verbasterde ranken van een vreemde wijnstok?”
HSV: “Ík had u evenwel geplant, een edele wijnstok, een volkomen betrouwbare stek. Hoe 
bent u tegenover Mij dan veranderd in wilde ranken van een uitheemse wijnstok?”
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En dan vers 22, wat er achteraan komt: 
 “Ja, al zoudt gij u wassen met loog en veel zeep gebruiken, dan blijft toch uw 

ongerechtigheid als een onuitwisbare vlek voor mijn oog, luidt het woord van de 
Here Here (= Adonai JaHWeH).”

Het Hebreeuwse woord wat hier in Jer 2:21 vertaald is met “vreemde” (wijnstok), is 10 keer 
gebruikt in het O.T. en is het meest vertaald met “onbekende”, en ook met “vreemde”, en 
zelfs één keer met “ontuchtige.” Dit gaat over Israël. De Heere had hen als een edele 
wijnstok in het land geplant. Maar wat was ervan terecht gekomen?
Ze waren veranderd in bastaards van een vreemde, onbekende wijnstok.

Veranderen = omkeren

Even over dat “veranderen” in deze tekst. 
Daar wordt een Hebreeuws woord gebruikt wat nog één keer voorkomt in het O.T., en wel 
in de geschiedenis van Jona, toen hij in Nineve moest gaan verkondigen, dat over 40 dagen 
de stad volledig zou worden omgekeerd, wanneer men niet wilde geloven. 
Dát “omgekeerd worden” is het “veranderen” waarvan gesproken wordt in Jer 2:21. 
Zo ver was Israël van de Heere afgeweken, ze waren totaal ondersteboven gekeerd.
Israël was zó veranderd, dat ze totaal waren omgekeerd. Ze dienden andere goden. 
Ze waren een volkomen zuiver zaad, maar waren geworden tot zaad van de slang. Dát is de 
boodschap die hier achter zit. Dát is de boodschap van de wilde wijnstok.  

Dus de vruchten van dat totaal veranderde zaad ging “die ene” uit 2 Kon 4:39 zoeken én 
verzamelen. En dan staat er ook nog bij: “En zij kenden ze niet.”
Daar kan nooit veel goeds uit voortkomen.

 "Daarop ging er één naar het veld om groenten/kruiden te plukken". (2 Kon 4:39). 

We lezen niet, dat deze man een bevel daartoe ontvangen had. De opdracht om de grootste 
pot op te zetten, en moes te koken was aan Gechazi, de knecht van Elisa gegeven. Maar er 
ging een ander het veld in om wat te zoeken. Zo zijn er velen, die zonder roeping van God te 
hebben, trachten in de geestelijke hongersnood van Gods volk te voorzien. Maar we moeten 
altijd oppassen dat we niet op eigen houtje de hongerigen ons eigen brood te eten geven, dan 
vinden we de dood in de pot. Dit handelen zonder opdracht gebeurde ook al in de 
Handelingen tijd. In Hand 15:24 lezen we daarover:

 “Aangezien wij gehoord hebben, dat enigen uit ons midden u met hun woorden 
hebben verontrust, uw zielen in verwarring brengende, hoewel wij hun niets geboden 
hadden.”

 
Wanneer je op eigen houtje gaat handelen, gaat het altijd mis in geestelijke zaken. 
We moeten leren dat we eerst moeten zitten aan de voeten van de Heiland om te luisteren 
naar zijn onderricht. En pas als we Zijn stem hebben verstaan kan Hij ons in Zijn dienst 
gebruiken. Wanneer dit nagelaten wordt, is het gevaar levensgroot dat er elementen aan "de 
pot" worden toegevoegd, die vreemd zijn aan het evangelie. 
Dat werkt altijd als een soort dodelijk zuurdesem, wat we ook hier zien in het vijfde wonder 
van Elisa. En het gekke is, zulke vreemde elementen zijn ondanks de “hongersnood” altijd 
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voldoende voorradig. Deze man had helemaal geen moeite om zijn kleed vol van deze 
kolokwinten (een soort onrijpe vrucht van de wilde wijnstok) te verzamelen. 
Ze zijn echter niet te eten, en zijn dodelijk voor het geestelijk leven, en velen beseffen de 
uitwerking niet. Bovendien staat er: "Zij kennen ze niet" (2 Kon 4:39). Ze waren bezig met 
totaal onbekende dingen!

Broeders en zusters, dit is een voorbeeld voor alle tijden. Want deze dingen gebeuren 
veelvuldig overal en altijd. Een goed voorbeeld hiervan vinden we bij de mensen, die 
bedoeld worden in Hand 15, waar Paulus in Antiochië was, en waar Paulus had verkondigd 
over de verlossing die er is in Christus Jezus, en dat ze een levende Heiland hadden, en dat 
ze alleen door het volbrachte werk van de Heere behouden konden worden. 
En dan komen er mensen uit Judea, die gaan daar zo mooi vertellen:

 “Ja, dat is nou allemaal wel mooi wat die Paulus verkondigt, maar zo zit het niet 
hoor, jullie moeten je wél laten besnijden, en jullie moeten je wél aan de wet houden, 
anders red je het nooit, en anders kun je nooit behouden worden”

Hand 15:1-2:
 “1 En sommigen, uit Judea gekomen, leerden de broeders: Indien gij u niet besnijden 

laat naar het gebruik van Mozes, kunt gij niet behouden worden. 2 En toen er van de 
zijde van Paulus en Barnabas geen gering verzet en tegenspraak tegen hen ontstond, 
droegen zij Paulus en Barnabas en nog enigen van hen op zich tot de apostelen en 
oudsten te Jeruzalem te begeven naar aanleiding van dit geschil.”

 
Die personen uit Judea wilden het “zuurdesem” van het Judaïsme toevoegen aan het 
geestelijk voedsel dat God de gelovigen door de dienst van Paulus gegeven had. 
Hetzelfde vinden we in Kol. 2:16-19:

 “Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een 
feestdag, nieuwe maan of sabbat, 17 dingen, die slechts een schaduw zijn van 
hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. 18 Laat niemand u de 
prijs doen missen (hier staat in de grondtekst: Pas op dat niemand van u wordt  
gediskwalificeerd) door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat 
hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk denken, 19 terwijl 
hij zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het gehele lichaam, door pezen en banden 
ondersteund en samengehouden, zijn goddelijke wasdom ontvangt.”

 
Het zijn de beginselen van het vlees, die als een dodelijk zuurdesem toegevoegd worden aan 
het Woord van God. Ze brengen echter de dood in de pot. 
En in de Galatenbrief zien we hetzelfde, ook daar wordt er zuurdesem toegevoegd aan het 
evangelie van Paulus. Paulus zegt daar in Gal 1:6:

 “Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van 
Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, 7 en dat is geen 
evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van 
Christus willen verdraaien (ook hier wordt het evangelie van Christus omgekeerd). 8 
Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, [u] een evangelie verkondigen, 
afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! 9 Gelijk wij 
vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie 
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predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!”

Steeds zien we door alle tijden heen, dat satan mensen gebruikt, om valse zaken aan het 
Evangelie toe te voegen, waardoor de zuivere boodschap totaal wordt verkracht, ja 
ondersteboven wordt gekeerd. Paulus riep dan ook uit in Galaten 4:11: 

 “Ik vrees, dat ik mij wellicht tevergeefs voor u ingespannen heb." 

Hoe ernstig is het als "in de pot" waar leven hoort te zijn, de dood heerst. Gelukkig is er een 
geneesmiddel, maar dat is Christus alleen, het brood des levens. 
Uiteindelijk spreken al deze dingen, ook de wonderen van Elisa, van Christus en Zijn werk. 
En de les voor ons is, waar Christus ingebracht wordt in een geestelijk dode toestand, daar 
wordt werkelijk voedsel verstrekt, waardoor leven wordt voortgebracht. 
Eén persoon (satan) brengt de dood in de pot, er is ook maar één persoon, onze Heere Jezus 
Christus, die de dood heeft overwonnen en leven voortbrengt! 

Wie verdraait er al vanaf den beginne de woorden van God? Gods tegenstander! De satan is 
voortdurend bezig een ander evangelie toe te voegen aan Gods Woorden. Hij is de 
dooreenwerper vanaf den beginne. Dat gebeurt nog steeds broeders en zusters. Ook nu in 
onze dagen worden er dingen verzwegen of toegevoegd aan Gods Woord. Een voorbeeld: 
Wanneer nu wordt verkondigd dat alle mensen worden behouden, en dat God de schepper is 
van het kwaad, en dat de satan het daarom ook niet kan helpen, dat hij zo gemaakt is, dan is 
dit een grote leugen, die voortvloeit uit de hersenspinsels van satan zelf. Dan gaat het niet 
meer over onze God, maar over een zelfverzonnen God. Bij zo'n evangelie wordt het kwade 
toegeschreven aan God, als zijnde afkomstig van God! Een paar uitspraken van dingen die 
heden ten dage in onze kringen worden geleerd, het zijn letterlijke citaten:  

1. “God is de Schepper van alle dingen. Dat lijkt een vanzelfsprekendheid voor wie 
uitgaat van de Bijbel, maar in de praktijk gelooft slechts een enkeling dit. Want 
wanneer we de vraag stellen: waar komt het kwaad in deze wereld vandaan (lijden, 
pijn, dood), dan blijkt slechts een enkeling te durven zeggen: God is de Schepper van 
alle dingen, dus ook van het kwade.” (hier wordt totaal voorbijgegaan aan de  
overste van deze wereld, die zelf zijn keuze heeft gemaakt 0m in opstand te komen).

2. “God schiep engelen maar ook een wezen dat wij kennen als satan, “de oude slang” 
(Gen. 3:1; Openb. 12:9). De vraag of deze serpent nu “zondigde vanaf den beginne” 
(1 Joh 3:8) of pas op een later tijdstip, doet in dit verband niet ter zake. Want hoe dan 
ook, als dit creatuur boosaardig werd zonder dat God dit had bedoeld, dan is God 
volgens de Bijbelse definitie een zondaar, d.w.z. een doelmisser. Wanneer God 
daarentegen met dit kwade (=destructieve) creatuur een bedoeling had, dan was de 
schepping van satan (de tegenstander) dus volkomen doelmatig.”

3. “Wanneer God de Schepper is van alle dingen, inclusief van het kwade, dan betekent 
dit dat het kwaad in goede handen is! Het vervult een noodzakelijke functie. Het 
bestaan van het kwaad in deze wereld is geen Goddelijk bedrijfsongeval. GOD wist 
wat Hij deed toen Hij satan (de tegenstander) creëerde. De ellende die dit zou 
veroorzaken was geen onaangename verrassing voor Hem, maar volkomen voorzien. 
Pijnlijk, jazeker… maar niet zinloos! GOD keert het kwade ten goede (Gen.50:20). 
Van elke min maakt Hij een plus!”

4. “In Kolossenzen 1:20 lezen we dat God ALLES wederzijds verzoent, niet alleen op 
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aarde maar ook in de hemel. Dus ook de vijandige hemelingen (Efeziërs 6:12) (dit  
gaat over de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse  
gewesten, waarvoor de Heere ons juist een wapenrusting heeft gegeven) zullen 
veranderen in schepselen die in harmonie met hun Schepper zullen verkeren. Dan is 
satan (= tegenstander) geen satan en de duivel geen duivel meer! Alles en iedereen, 
inclusief satan zal van harte belijden dat Jezus Heer is (Filippenzen 2:11). Dat en niet 
minder is de onvoorstelbare kracht van het bloed van het Kruis waardoor God vrede 
maakt!” 

Dit zijn keiharde leugens! Het klinkt heel mooi, maar het is volstrekt niet waar! Het zijn 
leugens ontsproten aan de koker van satan. Mensen die deze woorden zeggen, spreken met 
de mond van satan. En het trieste is, wanneer dergelijke sprekers voorgaan, zijn er stoelen te 
weinig, dan zit alles vol. 
Men onderscheid het niet meer. Dit zijn letterlijke citaten van de site van een voorganger in 
onze kringen. We moeten goed begrijpen dat de Heere alles goed heeft gemaakt, maar dat 
alle schepselen, inclusief satan, kunnen kiezen God te dienen of niet.
En wanneer er willens en wetens wordt gekozen voor de zijde van het zaad van de slang, 
dan is er maar één oordeel: De tweede dood, oftewel de Gehenna, die voor de satan en zijn 
engelen is bereid! 
En uit die tweede dood is geen opstanding mogelijk, want ze worden tot as op de grond! (zo 
zullen we in het vervolg lezen). Nooit heeft God marionetten gemaakt. Ieder schepsel mag 
zelf kiezen! Ook satan was eerst een lichtende morgenster, “Lucifer” genaamd, maar uit zijn 
eigen binnenste kwam opstand tegen God!

Enkele teksten uit Gods Woord, die het tegendeel verkondigen van bovenstaande valse 
beweringen:

 Matteüs 25:41: “Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat 
weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, (dat is het vuur van de eeuw = 
de Gehenna = de tweede dood, waaruit niemand zal opstaan) dat voor de duivel en 
zijn engelen bereid is.”

 Hebreeën 2:16: “Want over de engelen ontfermt Hij Zich niet, maar Hij ontfermt 
Zich over het nageslacht van Abraham.” 

 2 Petrus 2:4: “Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, 
maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft 
overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren.”

 Openbaring 12:7: “En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden 
oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog.” 

 Openbaring 12:9: “En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, 
die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de 
aarde geworpen en zijn engelen met hem.”

 Ezechiël 28:18: “Door uw vele ongerechtigheden, door het onrecht bij uw 
koophandel, hebt gij uw heiligdommen ontwijd. Vuur deed Ik oplaaien uit uw 
midden – dat verteerde u! Ik maakte u tot as op de grond voor de ogen van allen die u 
zagen.”
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Panta en Tapanta

Nog even over dat “alle dingen” in het Woord. 
Daarvoor gaan we naar de genoemde tekst uit Kol 1:18b-20:

 “Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste 
geworden is. 19 Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, 
20 en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen 
weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de 
hemelen is.” 

Hier staat voor “alle dingen” het Griekse woord “Ta-panta”. En de “verkondiger in dezen” 
gaat totaal voorbij aan de betekenis van dit Griekse woord. En misschien is het bij u bekend, 
maar dan herhaal ik het nog maar eens:
“Alle” kent in het Grieks twee woorden: “Panta” en “Ta panta”
“Panta” betreft echt alles, zonder uitzondering!

 “Als wij “Ta Panta” vertalen door “alle dingen” in de betekenis van “alle dingen 
zonder uitzondering”, dan worden wij volledig op het verkeerde been gezet. "Ta 
Panta" betreft niet alles, maar betreft de dingen waar het onderwerp over handelt.

 “Ta Panta” kunnen wij daarom het beste vertalen door “al deze dingen” in plaats van 
“alle dingen”, of door “dit alles” in plaats van “alles”.     

 “Ta Panta” duidt nooit op alle dingen zonder uitzondering, zoals “Panta” dat wel 
doet. “Ta Panta” geeft een begrenzing aan, wijst op een beperking, die gegeven wordt 
in de context.  

Een goed voorbeeld: Kol 3:8: 
 “Maar thans moet ook gij dit alles (= Ta Panta) wegdoen: toorn, heftigheid, 

kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond.”

Nog een voorbeeld: Rom 8:28 en 32:
 Rom 8:28: “Wij weten nu, dat [God] alle (= Panta = alles) dingen doet medewerken 

ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen 
zijn.”

 Rom 8:32: “Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons (die 
uitverkorenen in de Handelingen) allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle 
dingen (= Ta Panta = datgene wat die uitverkorenen nodig hebben) schenken? 33 Wie 
zal uitverkorenen Gods beschuldigen?”

Weet u wat er ook altijd wordt vergeten, wanneer bepaalde voorgangers zeggen, dat alle 
mensen worden behouden? In het Woord lezen we over de Verlosser, ook genoemd:  וגאלי 
= De Goël

Enkele teksten over de Goël = Verlosser:
 Ps 19:15: Een Psalm van David: “Mogen de woorden van mijn mond en de 

overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn Rots en mijn Verlosser 
(= Goël).”

 Jes 47:3b-4: “Ik zal wraak nemen en niemand sparen. 4 De naam van onze Verlosser 
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(= Goël = Wreker) is de Here der heerscharen, de Heilige Israëls.”
 Jes 63:16: “Gij immers zijt onze Vader; want Abraham weet van ons niet en Israël 

kent ons niet; Gij, Here, zijt onze Vader, onze Verlosser (= Goël) van oudsher is uw 
naam.

Maar de “Goël” heeft twee betekenissen, de eerste is “Verlosser” en de tweede betekenis is 
“Wreker”  Nahum 1:2:

 “Een naijverig God en een wreker is de Here, een wreker is de Here en vol van 
grimmigheid; een wreker is de Here voor zijn tegenstanders, en toornen blijft Hij 
tegen zijn vijanden.”

Ps 94:1-2: St. Vert.:
 “O God der wraken! o Heere, God der wraken! verschijn blinkende. 2 Gij, Rechter 

der aarde! verhef U; breng vergelding (= Goël) weder over de hovaardigen.”

De Heere zal komen in grote majesteit en luister, maar Hij komt ook als de rechtvaardige 
rechter, die het zaad van de slang zal teniet doen.

Tweede voorbeeld   van wat er heden ook wordt verkondigd, en wat ook de dood in de pot   
veroorzaakt:
In het Woord lezen we dat we als leden van het Lichaam Christus onze wandel, onze taak 
geheel vol moeten maken. We moeten onze loopbaan tot het einde lopen, en aldus de finish 
bereiken. We hebben eerder daarover gelezen in Ef 6:13:

 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze 
dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.  

We hebben toen gezien dat in dat “taak vervullen” zit opgesloten dat de uitverkorenen hun 
taak geheel moeten volmaken. In het Grieks staat hier het woord “kata-ergazomai”, dat is 
afgeleid van “kata” en “ergazomai”. Dat “ergazomai” betekent dat je een taak moet 
uitvoeren, en “kata” geeft aan dat je die taak volledig moet uitvoeren, dus volledig moet 
volmaken. Dat “kata” geeft het uitvoeren van de taak in versterkende mate aan.
De King James had het zo mooi vertaald: I have finished [my] course.
 
En ook lezen we in het Woord, dat wanneer we dat niet doen, dan gaan we onze erfenis 
mislopen, dan kunnen we gediskwalificeerd (katabrabeuo) worden door de scheidsrechter 
(brabeuo). Dan weten we uit het Woord door de vele vermaningen van Paulus, dat het van 
groot belang is, dat we dergelijke waarschuwingen serieus nemen, en daar acht op slaan. 
(Kol 2:18).
Maar wanneer er daartegenover nu wordt verkondigd dat alle gelovigen tot het Lichaam van 
Christus behoren, en dat alles al klaar is, dan is dit niet naar de waarheid van Gods Woord, 
en is dit een eigendunkelijke godsdienst, die de toehoorders op het verkeerde been zetten. 
Dan wordt ook eigenlijk het evangelie van Paulus omgedraaid! 
Want wanneer dat waar zou zijn, dan zouden ook de gelovigen, die in hun kindsheid blijven 
steken, de erfenis in Christus ontvangen, terwijl het Woord zegt dat zij geen erfenis in 
ontvangst kunnen nemen. En terwijl het Woord zegt dat God een uitverkiezing uit gelovigen 
doet, een zoon wil opvoeden, die Hij bestemd heeft tot de volwassenheid in Christus.

De Profeet Elisa                                                                                                                     Pag  148



God heeft een plan, en in dat plan wil Hij drie zonen tot de volwassenheid leiden!

Ook in dit geval is er één die in dergelijke verkondiging de hand  heeft. Want satan wil niets 
liever dan dat we op onze lauweren rusten, en helemaal niet gaan lopen op die renbaan in 
navolging van Paulus. Want we moeten ook begrijpen dat de plaats die hij eerst als lichtende 
morgenster innam, nu de plaats is, waar de leden van het Lichaam van Christus zijn 
geplaatst. En reken maar dat hem dat een doorn in het oog is. En daarom zal hij ook niet 
nalaten om zijn brandende pijlen op ons los te laten.
En daarom zal hij alles in het werk stellen om ons die plaats te ontnemen. En daarom, 
broeders en zusters, is het van het grootste belang, dat we acht slaan op het Woord, en ons 
daaraan vasthouden, en ons niet heen en weer laten slingeren door allerlei wind van leer, 
hoe schoonklinkend ook! We hebben een genadige God, maar ook een rechtvaardige God! 

Terugkomend op het wonder van Elisa: Daar werden wilde kolokwinten, die zij niet kenden 
aan de kookpot toegevoegd. Iets dat je niet kent, moet je niet eten. Iets wat bezijden Gods 
Woord is moet je ook niet eten! En hoe weet je nu wanneer iets anders, een ander evangelie, 
een omgekeerd evangelie wordt gebracht?
Wanneer Christus niet centraal staat, of wanneer aan de Goddelijkheid én de 
rechtvaardigheid van God afbreuk wordt gedaan, en het Woord niet recht gesneden wordt, 
hebben we te maken met een ander evangelie. En daarom is het zó belangrijk, dat we het 
Woord leren kennen, en de dingen, die er op ons af komen weten te onderscheiden.
 
Er wordt iets anders toegevoegd, wat de dood in de pot teweeg brengt. Dat voorbeeld van 
Kol 2. Het zijn de beginselen van het vlees, die toegevoegd worden aan het Woord van God. 
Ze brengen echter de dood in de pot. Kol 2:8-10:

 “Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte (hier staat in de 
grondtekst: Ziet toe dat niemand u de prijs doet missen = katabrabeuo) en door ijdel 
bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten 
en niet met Christus, 9 want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; en 
gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.”

Dan kan men de kolokwinten, die vruchten van de wilde wijnstok nog zo fijn snijden, zoals 
deze man deed, zodat ze totaal niet meer, te herkennen zijn, het doet echter aan de fatale 
uitwerking niet af. 
Paulus wekt Timotheüs op om zich Gode beproefd voor te stellen, "als een arbeider, die zich 
niet behoeft te schamen die het woord der waarheid recht snijdt" (2 Tim. 2 : 15). 
Het voedsel moet dus gesneden worden in de juiste proporties en op de juiste wijze.
Hoe ernstig is het als "in de pot" waar leven hoort te zijn, de dood heerst. Gelukkig is er een 
geneesmiddel, en dat “geneesmiddel” wijst altijd op de Heere Jezus Christus.

Zowel in de geschiedenis van Mozes als van Elisa vinden we het gebruik van een middel, 
dat weer heel maakt, en dat weer leven voortbrengt:

 Mozes gooide een hout in het water van Mara en het werd zoet. 
 Mozes sloeg met een staf op een rots en er kwam water. 
 Elisa wierp zout in de bron te Jericho en het water werd gezond. 
 Elisa wierp een hout in het water en de bijl kwam boven drijven. 
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 En hier wierp Elisa meel in de pot en de dood verdween. 

Uiteindelijk spreken al deze dingen van Christus en Zijn werk. 
Evenals het manna, is het meel wat in de pot gedaan werd, een beeld van de Heer Jezus.   
Wanneer we het Woord lezen, dan moeten we ons voortdurend afvragen, wat God ons door 
heel het Oude Testament in het licht van het nieuwe testament te zeggen heeft. 
En de les voor ons is: Waar Christus ingebracht wordt in een geestelijk dode toestand, daar 
wordt werkelijk levend voedsel verstrekt. 

Eén persoon brengt de dood in de pot, er is ook maar één persoon, die de dood vervangen 
kan door leven, en dat is Christus Jezus, onze Heere!

We waren bezig met het vijfde wonder van Elisa. Het Bijbelgedeelte over dit vijfde wonder 
vinden we in 2 Kon 4:38-41, wat als titel heeft “de dood in de pot”. We lezen: 
2 Kon 4:38b-39:

 “Zet de grootste pot op en kook moes voor de profeten. 39 Daarop ging er een naar 
het veld om groenten te plukken; en hij vond een wilde slingerplant  (Het 
Hebreeuwse woord wat hier is gebruikt, komt 11 keer voor in het O.T. en is 10 keer  
vertaald met wijnstok, alleen hier met “slingerplant”) en plukte daarvan wilde 
kolokwinten, zijn kleed vol.”

De opdracht was om de grootste pot te nemen, om "moes" te maken. 
Het Hebreeuwse woord wat hier door moes is vertaald, komen we nog één keer tegen in het 
O.T., en wel in Gen 25:29, waar Jacob bezig is die linzensoep te bereiden. Daar is het 
vertaald met “een gerecht.” En het blijkt een linzengerecht te zijn, wat blijkt uit vers 34.
Gen 25:29-34:

 “Eens had Jakob een gerecht gekookt, en Esau kwam vermoeid van het veld. 30 Toen 
zeide Esau tot Jakob: Laat mij toch slokken van dat rode, dat rode daar, want ik ben 
moe. Daarom gaf men hem de naam Edom. 31 Maar Jakob zeide: Verkoop mij dan 
eerst uw eerstgeboorterecht. 32 En Esau zeide: Zie, ik ga toch sterven; waartoe dient 
mij dan het eerstgeboorterecht? 33 Daarop zeide Jakob: Zweer mij eerst. En hij 
zwoer hem. Zo verkocht hij aan Jakob zijn eerstgeboorterecht. 34 Toen gaf Jakob aan 
Esau brood en het linzen gerecht; hij at en dronk, stond op en ging heen. Zo 
verachtte Esau het eerstgeboorterecht.”

Wat hier gebeurt is een zeer kwalijke zaak, broeders en zusters, want eigenlijk minachtte 
Ezau hier zijn erfenis. Hij verkocht zijn erfenis. 
We mogen dan ook veronderstellen dat het in 2 Kon 4 de bedoeling was om van de groenten 
of van de kruiden een soep te koken. Dan gaat er één, waarschijnlijk één van de zonen der 
profeten, het veld in om moeskruiden te zoeken. De NBG heeft hier "groenten", en de King 
James "herbs = kruiden" vertaald. Die opdracht wordt niet uitgevoerd, want we zien die 
persoon terugkeren met iets heel anders, namelijk de onrijpe vruchten van de wilde 
wijnstok.

groenten      = ארת
wijnstok      = גפן
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Wilde kolokwinten, ook "sodomsappels" genoemd, zijn de onrijpe knoppen van de wilde 
wijnstok. We lezen wat er verder gebeurd: De onrijpe knoppen van de wilde wijnstok 
werden gesneden, en de stukjes werden in de moespot klaargemaakt. Eigenlijk wisten ze 
niet waar ze mee bezig waren, want er staat: 
"want zij kenden ze niet". (2 Kon 4:39). 

2 Kon 4:40: 
 "Vervolgens schepte men voor de mannen op om te eten. Maar zodra zij van het 

moes hadden gegeten, schreeuwden zij het uit: De dood is in de pot, man Gods! En 
zij konden het niet eten."

In dit gehele gebeuren zien we het volk Israël onder de wet. Nooit is er één Israëliet 
geweest, die de gehele wet heeft kunnen volbrengen. Altijd weer wandelde het volk de 
afgoden achterna. Steeds waren ze ongehoorzaam, en voerden de gegeven opdracht niet 
uit. En we zien waar dat toe leidde: Ze vonden de dood in de pot! 
Wie van de wet wil "eten", zal ontdekken, dat hij daardoor niet tot leven komt, maar de 
dood in de pot vindt. Daarom wordt de wet ook een bediening des doods genoemd (2 Kor 
3:7). En daarom zegt Paulus ook in de Galaten brief dat allen, die het van werken der wet 
verwachten, onder de vloek liggen.  

Een prachtig gedeelte uit Gods Woord wat handelt over de wijnstokken en de wijngaard, dus 
over de positie van Israël in het land, lezen we in Jesaja:
Jesaja 5:1-7: 

 "1 Ik wil van mijn geliefde zingen, het lied van mijn beminde over zijn wijngaard. 
Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel; 2 hij spitte hem om, 
zuiverde hem van stenen, beplantte hem met edele wijnstokken, bouwde daarin een 
toren en hieuw ook een perskuip daarin uit. En hij verwachtte, dat de wijngaard 
goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht wilde druiven voort. 3 Nu dan, 
inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, spreekt toch recht tussen Mij en mijn 
wijngaard. 4 Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen, dat Ik er niet aan gedaan 
heb? (De Heere had werkelijk voortdurend alles gedaan om Israël op het recht spoor  
te krijgen) Waarom verwachtte Ik, dat hij goede druiven zou voortbrengen, en bracht 
hij wilde druiven voort? 5 Nu dan, Ik wil u doen weten, wat Ik met mijn wijngaard ga 
doen: zijn doornhaag wegnemen, opdat hij verwoest worde; zijn muur doorbreken, 
opdat hij vertrapt worde; 6 Ik zal hem tot een wildernis maken, hij zal gesnoeid noch 
behakt worden, zodat er dorens en distels opschieten; en Ik zal de wolken gebieden, 
dat zij op hem geen regen doen vallen. 7 Welnu, de wijngaard van de Here der 
heerscharen is het huis Israëls, en de mannen van Juda zijn de planten waarin Hij 
vreugde heeft; Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het was bloedbestuur; 
rechtsbetrachting, maar zie, het was rechtsverkrachting.”
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Meel = Brood (des Levens)

2 Kon 4:41:
 “Doch hij (Elisa) zeide: Haal dan meel. En hij wierp het in de pot en zeide: Schep op 

voor het volk, opdat zij eten. Toen was er niets kwaads meer in de pot."  

Christus is het meel, Hij is het brood, Hij is het koren des lands. Er is geen voedsel, geen 
zegen buiten Hem! Er was maar één middel wat Israël uit hun ellendige toestand kon 
redden: Meel! We zien in het "meel" een prachtig type van het ware Meel, oftewel het ware 
Brood des levens. Wanneer dat "Brood" in Israël wordt ingebracht, zal er leven zijn én 
overvloed. Dan zal er geen honger in het land zijn. Christus zelf zei tot de Zijnen: 

 "Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in 
Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten." (Joh 6:35) 

Door de hele Bijbel heen geeft God aan Israël tekenen van de grote belofte die Hij reeds aan 
Adam had gedaan: 

 "En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; 
dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen." 

Het zaad van de vrouw, Christus, heeft satan vermorzeld. Sinds Adam zijn alle mensen in 
zonde geboren. Dat gelooft de wereld niet meer, maar het is wel de Waarheid. 
Gods Woord zegt: Rom 3:9b-11:

 "Allen zijn onder de zonde, 10 gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook 
niet één, 11 er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; 12 allen 
zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, 
zelfs niet één.”

  
Duidelijke taal, maar gelukkig staat er meer: Rom 3:21:24:

 "Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan 
de wet en de profeten getuigen, 22 en wel gerechtigheid Gods door het geloof in (= 
geloof van) [Jezus] Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 23 
Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, 24 en worden om niet 
gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.”

Christus was zonder zonde. Hij was uit God geboren, Hij was gehoorzaam tot de dood des 
kruises, Hij had geen zonde, maar Hij is voor ons tot zonde gemaakt. Onze vloek was op 
Hem. Dat is genade in plaats van (anti) de eerdere genade! 
Want broeders en zusters, God is rechtvaardig. Wanneer de mens zondigt, dan verdient die 
mens straf, God ziet de zonde werkelijk niet door de vingers. Hij knijpt (met alle respect) 
niet even een oogje dicht. Gods rechtvaardigheid eist een rechtvaardige straf. 
En God wist dat er geen mens in staat was om aan Zijn rechts-eis te voldoen, en daarom 
offerde Hij het dierbaarste wat Hij had, Zijn eigen Zoon voor de totale zondeschuld van alle 
mensen. Ook voor u en mij. 

 "Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, 
het nieuwe is gekomen." (2 Kor 5:17). 
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Dáárom moest er meel in de pot, en dáárom was er daarna niets kwaads meer in de pot. 
Meel wordt in de wet genoemd als ingrediënt voor de toebereiding van het spijsoffer: Lev 
2:4:

 "Wanneer gij als offergave van spijsoffer een baksel uit de oven zult brengen, dan zal 
het uit fijn meel bestaan: ongezuurde koeken, met olie aangemaakt, en ongezuurde, 
dunne koeken, met olie bestreken."  

Wat staat hier? 
 De offergave bestaat uit fijn meel = Christus = het Woord.
 De offergave was ongezuurd = Het was zuiver, zonder toevoegingen.
 De offergave werd met olie aangemaakt, en met olie bestreken = de Heilige Geest.

Het spijsoffer spreekt van de gave (offer) van de Israëlieten aan God. En we weten dat alle 
offers uit het Oude Testament een voorafschaduwing zijn van het Ene ware Offer, Het Brood 
des Levens, wat voor de zonde der wereld is gestorven. Hier verrichtte Elisa opnieuw een 
wonder. Zoals hij eerder het slechte water te Jericho gezond maakte, zodat er geen dood of 
misgeboorte meer uit voortkwam, maakte hij in Gilgal de dood in de pot onschadelijk. 
Het eerste wonder vond plaats door zout in de bron te werpen, hier door meel te werpen in 
de moes-pot. Zo maakte Elisa het oneetbare voedsel weer eetbaar, en toonde hij zich 
opnieuw de dienstknecht van God. Hij is hierin een treffend beeld van onze Heere Jezus 
Christus, die de Adamitische dood voor alle mensen voorgoed heeft overwonnen, en 
eenmaal voor Israël leven en overvloed zal brengen.

Leven door het Brood des Levens

Natuurlijk zit in deze geschiedenis ook voor ons een duidelijke les. Wij moeten leren te 
leven en te wandelen in afhankelijkheid van Christus. Hij heeft ervoor gezorgd dat wij nooit 
(geestelijke) honger behoeven te hebben. Wij hebben het Woord, dat zeer vast is, en mogen 
jagen naar de prijs der roeping Gods, daarbij trachtende rechte voren te trekken bij het 
brengen en onderzoeken van Gods Woord. 

Daarbij moeten we niet, net als de "kolokwinten-zoeker", op eigen houtje gaan handelen, 
maar ons houden aan Gods Woord. We moeten niet maar van alles en nog wat bijeen 
vergaren, en niet eten wat we niet (her)kennen. Dat moeten we niet eten, en dat moeten we 
ook niet anderen voorzetten. Want als we onze eigen "foute" vruchten oogsten, en die als 
voedsel aanbieden aan onze broeders en zusters, kan dat wel eens kwalijke gevolgen 
hebben. 

Wij moeten niet eten van de wilde, maar van de ware Wijnstok. Dan worden we geen prooi 
van de vijand door de verderfelijke invloed van wereldse wijsbegeerte en wereldse 
inzettingen. Want, broeders en zusters, dat moeten we niet onderschatten, satan zal er alles 
aan proberen te doen om ons de rust en de wandel in Christus af te nemen. 
 
Tot slot van dit vijfde wonder van Elisa wil ik graag nog één tekst met u lezen uit Kol 2:1-3: 

 “Want ik stel er prijs op, dat gij weet, hoe zware strijd ik te voeren heb voor u, en 
voor hen, die te Laodicea zijn en voor allen (die te ….... zijn), die mijn aangezicht 
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niet hebben gezien in het vlees, 2 opdat hun harten getroost en zij in de liefde 
verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig (volwassen) inzicht, en zij het 
geheimenis Gods mogen kennen, Christus, 3 in wie al de schatten der wijsheid en 
kennis verborgen zijn.”

Paulus voerde een zware strijd, waarvoor? 
 Om hun harten te vertroosten.
 En zij in de liefde (= agapè) verenigd worden.
 Dat zij zullen komen tot een volwassen inzicht.
 En dat zij de verborgenheden Gods mogen kennen (= epignosis).
 Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis (= gnosis) verborgen zijn.
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Eerstelingen (6e wonder)
In 2 Kon 4:42-44 lezen we over het zesde wonder dat Elisa mocht doen: Het opschrift luidt: 
De spijziging van de honderd.

 “42 Er was een man gekomen uit Baäl-Salisa; deze bracht de man Gods (= Elisa) in 
zijn tas brood van de eerstelingen, twintig gerstebroden en vers koren. En hij zeide: 
Geef het aan het volk, opdat zij eten. 43 Maar zijn dienaar zeide: Hoe kan ik dit aan 
honderd man voorzetten? En hij (= Elisa) zeide: Geef het aan het volk, opdat zij eten. 
Want zo zegt de Here: Men zal eten en overhouden. 44 Daarop zette hij het hun voor, 
en zij aten en hielden over, naar het woord des Heren.”  

Spijziging van de 100

We zien in dit gedeelte uit 2 Kon 4:42-44, waar we over het zesde wonder van Elisa lezen, 
een beeld van de overvloed van de Heere. Hij geeft te eten, en er is genoeg voor allen, en er 
blijft over. Een prachtig beeld van de Gods genade.
Een mooi gedeelte uit Gods Woord, wat over de genade handelt lezen we in Joh 1:14-17: 

 "Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn 
heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol 
van genade en waarheid. 15 Johannes heeft van Hem getuigd en heeft geroepen, 
zeggende: Deze was het, van wie ik zeide: Die na mij komt, is vóór mij geweest, 
want Hij was eer dan ik. 16 Immers uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen 
zelfs genade op genade; 17 want de wet (bediening des doods) is door Mozes 
gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen."

Graag wil ik samen met u even stilstaan bij vers 16. We lezen er zo gemakkelijk overheen. 
En het is zo'n bekend vers: “Immers uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen........”
Uit zijn volheid van Liefde en Genade geeft Hij ons! Dat is al bijna niet te bevatten, maar 
wat het nog mooier maakt, is de Griekse grammaticale tijd, waarin dit is geschreven. Want 
dat “hebben ontvangen” staat in de Aoristus 2 tijd, en dat betekent, dat de Heere in het 
verleden al deze dingen reeds heeft besloten en ook in het verleden met de handeling is 
begonnen, maar dat het een voortgaande handeling is tot in het heden. Gods genade voor de 
Zijnen is een overvloeiende beker!

Johannes zegt in vers 14, dat het Woord onder ons heeft gewoond. Eigenlijk staat hier in de 
grondtekst: Het Woord heeft onder ons “getabernakeld”, dit “tabernakelen” spreekt van 
wonen in een tent. De tent der samenkomst in de woestijn werd ook tabernakel genoemd. 
Dat "tabernakelen" spreekt ook van wonen zonder vaste verblijfplaats. En dat gold zeker 
voor de Heere Jezus, toen Hij onder de Zijnen  "tabernakelde". De Heere zei zelf in Mat 
8:20: 

 "De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des 
mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen." 

Dit geeft heel duidelijk weer hoe de Heere in Israël "tabernakelde". 
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Johannes zegt in Joh 1:14: 
 "En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de 

eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid." 

Johannes spreekt hier over de "heerlijkheid" van de Heere Jezus. Wat zegt Jesaja van de 
verschijning van de Heere? Jes 53:2b-3: 

 “Hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, 
dat wij hem zouden hebben begeerd. 3 Hij was veracht en van mensen verlaten, een 
man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat 
verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.”  

En wat zegt David over de Heere in Psalm 22:17-19? 
 "17 Want honden hebben mij omringd, een bende boosdoeners heeft mij omsingeld, 

die mijn handen en voeten doorboren. 18 Al mijn beenderen kan ik tellen; zij kijken 
toe, zij zien met leedvermaak naar mij. 19 Zij verdelen mijn klederen onder elkander 
en werpen het lot over mijn gewaad."

Alles uit deze teksten is letterlijk vervuld. Deze laatste tekst haal ik wel eens aan om te laten 
zien hoe wonderlijk de Bijbel in elkaar zit. Het is geen menselijk boek, maar van God 
ingegeven. Zouden die Romeinse soldaten eerst de Psalm van David hebben gelezen en toen 
hebben gedacht: “Wij moeten nu gaan dobbelen over Zijn klederen”?  Nee, natuurlijk niet! 
God zorgde voor die vervulling van Zijn Woord!

Uit bovenstaande teksten spreekt weinig "heerlijkheid". Maar de apostel Johannes zag niet 
aan wat voor ogen was, maar Johannes zag het innerlijk van de Heere Jezus. Van buiten was 
Hij niet om aan te zien, maar van binnen zag Johannes een majestueuze heerlijkheid, een 
heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders. Net zó was het ook bij de echte tabernakel 
in de woestijn. Van buiten was daar niets moois aan, maar van binnen was alles van grote 
heerlijkheid gemaakt, en met goud overtrokken. Bovendien heeft Johannes op de berg de 
Heere gezien in al zijn heerlijkheid: 

 Math 17:2: "En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk 
de zon en zijn klederen werden wit als het licht."

In Zijn werken openbaarde de Heere ook Zijn heerlijkheid, dat schreef Johannes in Joh 
2:11, nadat de Heere in Kana het water in wijn had veranderd: 

 "Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Kana in Galilea en Hij heeft 
Zijn heerlijkheid geopenbaard, en zijn discipelen geloofden in Hem."

Maar er staat nog meer in Johannes 1, namelijk vers 14: 
 "Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene 

des Vaders, vol van genade en waarheid." 

En in Joh 1:16 lezen wij over die genade: 
 "Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs "genade op genade."  
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Genade op genade = Genade anti (= in plaats van) Genade
We lezen in Gods Woord in de grondtekst (N.T. Grieks) vaak het woordje "anti", wat is 
vertaald met “in plaats van”. Bijbelse woorden hebben vaak in ons spraakgebruik een hele 
andere betekenis gekregen. Zo is er ook het woord “hoop”. In ons spraakgebruik is dat 
twijfelachtig, maar in de Bijbel is “hopen” en “hoop” een heel zeker weten. 
Dit woord “anti” heeft bij ons vaak een negatieve betekenis. Je bent "anti", dan ben je 
ergens op tegen. Maar de Bijbelse betekenis van het Griekse woord "anti", is een geheel 
andere betekenis, "anti" betekent "in plaats van". 
Zo weten we dat satan Gods naäper is, en hij heeft zijn antichrist, dat wil zeggen dat hij in 
plaats van dé Christus zijn christus zal plaatsen. De satan is anti God, dat betekent dat hij 
zichzelf op de plaats van God zet. Dat begon al bij zijn opstand in den beginne tegen God, 
en deze opstand duurt heden ten dage nog voort, en die opstand zal zijn hoogtepunt nog 
bereiken, wanneer de komst van Christus aanstaande is.

Er zijn vele teksten waar het Griekse woord "anti" in gebruikt is. 
Ik zal ze hier niet allemaal behandelen, maar bovenstaande tekst, Joh 1:16 zegt toch heel 
veel: 

 "Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade". 

Een prachtige tekst, die zonder de juiste vertaling toch vaak wordt misverstaan. Want hier 
staat vanuit de grondtekst: 

 "Dat vanuit de volheid van Hem wij allen hebben ontvangen genade in plaats van 
( = anti) genade." 

Dus er was genade, en daarvoor in de plaats is er andere, nieuwe, betere genade gekomen. 
Wanneer we deze tekst in de context plaatsen, dan weten we dat Johannes in de eerste plaats 
tot de Zijnen, tot het volk Israël sprak, en wat was er in Israël aan de hand tijdens de 
rondwandeling van de Heere Jezus? De wet werd nog steeds nageleefd. De wet was aan 
Israël gegeven. In de wet had God al veel genade gelegd. God wist dat de Zijnen de wet niet 
konden naleven, en daarom had God hen ceremoniële wetten gegeven, die hun zonden 
konden bedekken. 

De offers spreken van vergeving, en zó was de wet al een toonbeeld van Gods genade. 
Maar nú was de Heiland der wereld voor hen gekomen, en Hij was gekomen om de wet te 
vervullen, en daarom was er nú een andere, waarachtige genade in de plaats van ( = anti) 
de eerste genade (de wet) gekomen. Een genade die veel verder ging. Christus zou het 
volmaakte offer brengen, waardoor er geen ander offer meer nodig was, en waardoor er 
zelfs geen ander, geen beter offer meer mogelijk was. 
Door dat offer van Christus, én door Zijn opstanding zou er werkelijk leven én overvloed 
zijn. Dát betekent de tekst: 

 "Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op (= anti) 
genade". 

En eigenlijk verklaart Joh 1:17 dat ook een beetje, wat daar staat (vrij vertaald): 
 “Want de wet (met de genade, die God reeds in de wet verborgen had), is door Mozes 
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gegeven, maar in plaats van de wet zijn de waarachtige genade en de waarheid door 
Jezus Christus gekomen." 

En wij dan? Welke genade is er voor de uitverkorenen, die tot het Lichaam van Christus 
behoren? Geldt ook voor ons die “genade – in plaats van –  genade”? 
Wij hebben in Christus de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, 
naar de rijkdom Zijner genade." (Efeze 1:7).  En aan Paulus, verreweg de geringste van 
alle heiligen, is de genade te beurt gevallen, aan de heidenen, aan de uitverkoren gelovigen 
de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. (Efeze 3:8).  

Bovendien zal in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade aan de 
wereld getoond worden, en dan zal de wereld zien welk een goedertierenheid ons in 
Christus Jezus is gegeven. (Efeze 2:7). Wij zullen “sun-phaneroo” in heerlijkheid 
verschijnen. Dat betekent, dat allen die door genade mogen behoren tot het Lichaam van 
Christus, volkomen aan Hem gelijk met Hem zullen verschijnen in dezelfde heerlijkheid als 
Christus.  
Zij worden zelfs gezegend met alle, let wel met alle geestelijke zegeningen in de hemelse 
gewesten in Christus. Niet in één keer zoals veelal wordt geleerd, maar stuk voor stuk, 
wanneer we in alle ootmoedigheid wandelen aan Zijn hand. Wanneer we wandelen in Hem, 
en bezig zijn met de dingen die boven zijn, zal Hij ons belonen en ons geestelijk inzicht 
geven.

We kunnen dus dat “genade op genade” ook toepassen op de genade die de gelovigen in 
deze tijd ontvangen. Er ontstaan in deze tijd twee groepen van gelovigen uit de twee 
bedieningen, uit de twee bedelers, die in onze tijd werkzaam zijn. 

 De ene groep ontvangt de genade in Christus door het Johannes Evangelie. 
 En de andere groep ontvangt meerdere genade, namelijk anti (= in plaats van) genade 

door de aanvaarding van de onnaspeurlijke verborgenheid, door Paulus bekend 
gemaakt in zijn latere brieven.  

Nog enkele teksten om te onderzoeken waar in de grondtekst "anti = in plaats van" staat: 
Math 2:22, Math 5:38 (2x), Math 17:27 (Geef het hun in plaats van mij en u), Math 20:28 
(als losprijs inplaats van velen), Marc 10:45 (als losprijs in plaats van velen),   Lukas 11:11 
(hem in plaats van een vis een slang zal geven), Joh 1:16, Rom 12:17 (Vergeldt niemand 
kwaad in plaats van kwaad), 1 Kor 11:15 (het haar is haar in plaats van een sluier gegeven), 
Efeze 5:31 (daarom = in plaats van),   1 Tess 5:15 (kwaad in plaats van kwaad), Hebr 12:2 
(die, in plaats van de vreugde, welke vóór Hem lag), Hebr 12:16 (die in plaats van één 
spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht), Jac 4:15 en twee keer in 1 Petr 3:9 (kwaad in plaats 
van kwaad of laster in plaats van laster).

De waarachtige genade is gekomen door en in Jezus Christus, onze Heere, en dat heeft 
uiteraard alles te maken met het volbrachte werk dat Hij in volkomen gehoorzaamheid aan 
de Vader heeft volbracht. De Vader heeft de volheid van Zijn Liefde tentoongesteld in Zijn 
Zoon. En de Zoon heeft het niet als een schande gezien, om de heerlijkheid, die hij bij de 
Vader had, af te leggen, en de gestalte van een Dienstknecht aan te nemen. Welk een 
overweldigende genade! Dit alles, deze boodschap ligt ook verborgen in 2 Kon 4. 
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Eerstelingen-gave

2 Kon 4:42:  
 “Er was een man gekomen uit Baäl-Salisa; deze bracht de man Gods (= Elisa) in zijn 

tas brood van de eerstelingen, twintig gerstebroden en vers koren.”

In de wet was voorgeschreven, dat de eerstelingen van de oogst naar de tempel gebracht 
moesten worden en aan de priesters gegeven moesten worden. 
Exodus 34:26:

 “Het beste van de eerstelingen van uw bodem zult gij in het huis van de Here, uw 
God, brengen.”

Met deze geschiedenissen, van de wonderen van Elisa, van de weduwe met haar vaten olie, 
en van de welgestelde vrouw, zitten wij in de tijd van de Koningen van het 10 stammenrijk, 
waar men naar eigen goeddunken rijks-tempels had opgericht; één in Dan en één in Bethel. 
Hier werden de gouden kalveren vereerd. Zo zit de mens in elkaar. Men had iets zichtbaars 
gemaakt om te aanbidden! 

Waar moest men in die tijd met de “eerstelings-gave” heen? 
Er zullen in die tijd zeker gelovige Israëlieten in dit 10 stammenrijk geweest zijn, die hun 
gaven en hun offers niet naar de rijks-tempels te Dan of Bethel wilden of konden brengen. 
Helemaal naar Jeruzalem gaan was misschien ook niet goed mogelijk, want dat behoorde tot 
de andere twee stammen, en de twee en de tien stammen waren soms als vuur en water. 
Dus brachten zij, zoals in deze geschiedenis, hun gaven van de eerstelingen klaarblijkelijk 
naar Elisa, de man Gods, of naar de profeten, de zgn. profetenscholen. In ieder geval 
ondersteunden zij zo het werk van God er mee.
Deze man bracht o.a. 20 gerstebroden. Hierbij zullen wij niet moeten denken aan broden in 
ons formaat, maar meer aan kleine broodjes, grote koeken. Want we lezen ook dat hij ze in 
zijn tas had.

Opdracht voor dit offer

De opdrachten over de eerstelingengaven lezen wij in: 
 Lev. 2:14-16: “Indien gij de Here een spijsoffer der eerste vruchten zult brengen, dan 

zult gij in het vuur geroosterde aren, fijngewreven graankorrels, als spijsoffer uwer 
eerste vruchten brengen. 15 Gij zult daar olie bij doen en wierook daarop leggen; het 
is een spijsoffer. 16 En de priester zal een deel van het fijngewrevene en van de olie, 
met al de daarbij behorende wierook, als gedenkoffer in rook doen opgaan, als een 
vuuroffer voor de Here.”

 Lev 23:9-11: “En de Here sprak tot Mozes: 10 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot 
hen: Wanneer gij komt in het land dat Ik u geef, en de oogst daarvan binnenhaalt, dan 
zult gij de eerstelingsgarve van uw oogst naar de priester brengen, 11 en hij zal de 
garve voor het aangezicht des Heren bewegen, opdat gij welgevallig zijt; daags na de 
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sabbat zal de priester die bewegen.”
 

 Num 18:13: “De eerstelingen van alles wat op hun land is, die zij de Here brengen, 
zullen voor u (dit zijn Aäron en zijn zonen) zijn; al wie in uw gezin rein is, zal het 
eten.

 Deut. 18:4-5: “De eerstelingen van uw koren, uw most en uw olie en de eerste wol 
van uw schapen zult gij hem geven. 5 Want de Here, uw God, heeft hem uit al uw 
stammen uitverkoren, opdat hij voor de Here zou staan en dienst zou doen in zijn 
naam, hij en zijn zonen, altijd door.” (dit gaat over de priesters uit de stam Levi).

Deze regel, de zorg voor Gods dienaren, is later in het N.T. enigszins overgenomen: 
 1 Cor. 9:14: “Zo heeft de Here ook voor de verkondigers van het evangelie de regel 

gesteld, dat zij van het evangelie leven.” 
 Gal. 6:6: “En hij, die onderricht wordt in het woord, dele van alle goed mede aan wie 

dat onderricht geeft.”

Het brood is voor "het volk"

We gaan verder met het zesde wonder van Elisa over de eerstelingen uit 2 Kon 4:42-44.
De man zeide: “Geef het aan het volk, opdat zij eten.” (2 Kon 4:42b). Wanneer we weten dat 
de eerstelingen voor de Heere waren, en dat de eerstelingen voor Aäron en zijn zonen, voor 
de priesters waren, en wanneer we dan hier in 2 Kon 4:42.b over de profeten lezen, dan gaat 
het hier ook over dienaren des Heeren: In 2 Kon 4:38 hebben we gelezen: 

 “Toen Elisa naar Gilgal terugkeerde, was er honger in het land. Terwijl de profeten 
vóór hem gezeten waren, zeide hij tot zijn knecht: Zet de grootste pot op en kook 
moes voor de profeten.”

We lezen niet in het Woord, dat Elisa zich verplaatst had tussen het vierde en het vijfde 
wonder, en mogen dus aannemen dat Elisa zich nog op dezelfde plaats bevond, als waar hij 
meel in de pot deed. Het ene wonder volgde op het andere op dezelfde plaats met dezelfde 
toeschouwers, namelijk die profeten.
 
Ik vroeg mij af wat dat nu voor profeten waren, die “voor hem” (voor Elisa) gezeten waren. 
Het Hebreeuwse woord wat hier door “voor hem” is vertaald, komt 115 keer voor in het 
O.T. En het is vertaald door “voor hem”, en door “voor zijn aangezicht”, en door “in zijn 
dienst” en ook door “aan zijn tafel”. Hieruit mogen we concluderen dat die profeten 
eigenlijk aan de voeten van Elisa zaten, in ieder geval in zeer nauwe relatie tot Elisa 
stonden, en waarschijnlijk door Elisa onderwezen werden. 

Uit 2 Kon 4:43 blijkt "Het volk" uit 100 personen te bestaan. 
Het brood wordt blijkbaar door Elisa gedeeld met de 100 leerling profeten. 
Elisa's knecht moet het uitdelen aan “het volk”, aan die 100 profeten.
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Die 100 profeten kwamen we al eerder tegen in het Woord:
1 Koningen 18:4

 “Toen Izebel de profeten des Heren uitroeide, had Obadja honderd profeten genomen 
en hen, vijftig bij vijftig, in een spelonk verborgen en met brood en water verzorgd.”

 
1 Koningen 18:13

 “Is het mijn heer niet meegedeeld, wat ik gedaan heb, toen Izebel de profeten des 
Heren doodde? Toen heb ik van de profeten des Heren honderd man verborgen, 
vijftig bij vijftig in een spelonk, en ik heb hen met brood en water verzorgd.”

 
Nadat een gedeelte van Gods volk was teruggekeerd uit de ballingschap naar hun eigen 
land, lezen we ook over die “honderd”: Ezra 2:68-69:

 “Enige van de familiehoofden schonken, toen zij bij het huis des Heren, dat te 
Jeruzalem is, aankwamen, vrijwillige gaven voor het huis Gods, om het weder op te 
richten op zijn plaats; 69 naar hun vermogen droegen zij bij tot de schat, benodigd 
voor het werk: aan goud eenenzestigduizend drachmen, aan zilver vijfduizend minen, 
en honderd priesteronderklederen.”

Wanneer we dat getal 100 even vasthouden, en dan naar de eerste wonderbare spijziging 
door de Heere Jezus gaan, waarvan we lezen in Marcus 6:35-44, dan komen we ook daar 
iets bijzonders tegen:

 “En toen het reeds laat geworden was, kwamen zijn discipelen tot Hem en zeiden: De 
plaats (hier) is eenzaam en het is reeds laat. 36 Zend hen weg, dan kunnen zij naar de 
gehuchten en dorpen in de omtrek gaan om voedsel voor zich te kopen. 37 Maar Hij 
antwoordde hun en zeide: Geeft gij hun te eten. En zij zeiden tot Hem: Zullen wij dan 
voor tweehonderd schellingen brood gaan kopen en hun te eten geven? 38 Hij zeide 
tot hen: Hoeveel broden hebt gij? Gaat eens zien! En toen zij het nagegaan hadden, 
zeiden zij: Vijf, en twee vissen. 39 En Hij droeg hun op, dat allen groepsgewijze 
moesten gaan zitten op het groene gras. 40 En zij gingen zitten in groepen van 
honderd en van vijftig. 41 En Hij nam de vijf broden en de twee vissen, zag op naar 
de hemel, sprak de zegen uit en brak de broden en gaf ze aan de discipelen, dat die ze 
hun zouden voorzetten, en de twee vissen verdeelde Hij onder allen. 42 En zij aten 
allen en werden verzadigd. 43 En zij raapten de brokken op, twaalf manden vol, en 
ook van de vissen. 44 En die de broden gegeten hadden, waren vijfduizend man.”

Het getal 100 
 
2 Kon 4:42 

 “Er was een man gekomen uit Baäl-Salisa; deze bracht de man Gods (= Elisa) in zijn 
tas brood van de eerstelingen, twintig gerstebroden en vers koren. En hij zeide: Geef 
het aan het volk, opdat zij eten. 43 Maar zijn dienaar zeide: Hoe kan ik dit aan 
honderd man voorzetten?” 

Uit 2 Kon 4:43 blijkt "Het volk" uit 100 personen te bestaan. Het brood wordt blijkbaar door 
Elisa gedeeld met de 100 leerling profeten. Elisa's knecht moet het uitdelen aan “het volk”, 
aan die 100 profeten.
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Het getal 100 is 10 x 10. Het getal 10 staat volgens Bullinger voor de perfectie van de 
Goddelijke orde. Het getal tien wordt in het Hebreeuwse alfabet weergegeven door de jod 
(Grieks: jota). Het is de kleinste letter van het Hebreeuwse alfabet.  
Overigens kennen wij het woord “jod” in onze taal als “jat”. Dit komt van het Jiddisch.
'Jatten' staat voor 'handen' en als werkwoord betekent het: iets wegnemen, iets stelen.
Maar het getal 10 staat vooral ook voor de menselijke verantwoordelijkheid. 
We hebben 10 vingers en 10 tenen, en een ieder is verantwoordelijk wat hij met zijn handen 
doet, en hoe hij met zijn voeten in gehoorzaamheid wandelt.

En wanneer we de Heere waardig wandelen, ons in alle ootmoedigheid heid door hem laten 
leiden, dan gaat dat getal 10 als het ware vrucht dragen, dan wordt dat getal 10 
vermenigvuldigd. En 10 x 10 = 100.
Het getal 100 wijst op een volheid, wijst op een volheid van zegen, die de gehoorzaamheid 
uitwerkt. En die zegen is voor elk van de verschillende zoonschappen weer anders. 
Voor de leden van het Lichaam van Christus betekent dat dat zij deel zullen hebben aan alle 
zegeningen in Christus, en deel zullen krijgen aan de erfenis van Christus, die aanvangt met 
de opstanding van tussen de doden uit.

100 wijst ook op de toegang tot het beloofde:
De toegang, de poort van de Tabernakel was twintig ellen lang en vijf ellen breed of hoog. 
20 x 5 = 100 vierkante el. 
Nu ik toch met die poort bezig ben kan ik ook nog wel even over het gordijn van de poort 
vertellen: Het gordijn dat de poort afsloot was veelkleurig, namelijk blauw, purper, 
scharlaken, en wit (overigens dezelfde kleuren die we terug zien in de kleding van de 
hogepriester (Ex 28). In die kleuren zien we een type van Christus.  Hij is immers de 
"Erfgenaam van alle dingen" (Hebr. 1). De Heere Jezus is: 

De Zoon van God........................... Blauw          – hemelsblauw
De Zoon van Adam (= de mens).... Scharlaken   – rood – aarde
De Zoon van David........................ Purper          – koningschap
De Zoon van Abraham................... Wit               – reinheid

Bij de bouw van de tabernakel en de bouw van de latere tempel komen we steeds de maten 
het getal 100 tegen, wat wijst op de volmaaktheid van datgene wat gemaakt werd.

De Letter Q

Er is ook een letter met een getalswaarde 100. Dat is de letter Q. (Qoph) = Kofh = 100
De betekenis van het woord “qoph” (Kofh) is: “oog van de naald”. 
Over dat “oog van de naald” lezen we in Marcus 10, de geschiedenis van de rijke jongeling.
Marcus 10:17-27:

 “En toen Hij op weg ging, liep iemand op Hem toe, viel op de knieën en vroeg Hem: 
Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? 18 En Jezus 
zeide tot hem: Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen. 19 Gij 
kent de geboden: Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, 
gij zult geen vals getuigenis geven, gij zult niet ontvreemden, eer uw vader en 

De Profeet Elisa                                                                                                                     Pag  162



moeder. 20 Hij zeide tot Hem: Meester, dat alles heb ik in acht genomen van mijn 
jeugd af. 21 En Jezus, hem aanziende, kreeg hem lief en zeide tot hem: Eén ding 
ontbreekt u, ga heen, verkoop al wat gij hebt en geef het aan de armen, en gij zult een 
schat in de hemel hebben, en kom hier, volg Mij. 22 Maar zijn gelaat betrok bij dat 
woord en hij ging bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. 23 En Jezus, 
rondziende, zeide tot zijn discipelen: Hoe moeilijk zullen zij, die geld hebben, het 
Koninkrijk Gods binnengaan. 24 En zijn discipelen waren zeer verbaasd over zijn 
woorden, maar Jezus antwoordde weder en zeide tot hen: Kinderen, hoe moeilijk is 
het het Koninkrijk Gods binnen te gaan. 25 Het is gemakkelijker dat een kameel gaat 
door het oog ener naald, dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat. 26 En zij 
waren nog meer verslagen en zeiden tot elkander: Maar wie kan dan behouden 
worden? 27 Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij 
God; want alle dingen zijn mogelijk bij God.”

We hebben nu gezien dat het getal 100 wijst op:
 Het oog van de naald,
 De toegang tot het beloofde, denk maar aan de poort van de tabernakel. 

Maar wat zien we in deze geschiedenis van de rijke jongeling? Hij wilde graag het eeuwige 
leven beërven, maar hij wilde ook al zijn aardse schatten behouden. Hij wilde eigenlijk van 
twee walletjes eten, maar dat gaat niet! Hij was zijn hele leven al druk bezig met de wet te 
onderhouden, maar niet met zijn hart. Hij had zijn hart gezet op zijn aardse bezittingen.
Hij wilde het eeuwige leven beërven, maar was niet in staat zijn aardse schatten achter zich 
te laten. Eigenlijk wilde die rijke jongeling het liefst met al zijn aardse schatten het 
koninkrijk binnen gaan.

Dit is ons tot grote lering broeders en zusters. 
Toen ik hierover nadacht, moest ik denken aan de apostel Paulus. De Heere zegt in Fil door 
de mond van Paulus precies hetzelfde als wat Hijzelf zei in Mar 10. Paulus zei in Fil 3:

 “Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik 
Christus moge winnen, 9 en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de 
wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in (= van) Christus, welke uit 
God is op de grond van het geloof.”

En nadat Paulus dat hele betoog heeft gehouden, zegt hij in Fil 3:17:
“Weest allen mijn navolgers.” Daar staat het Griekse woord “summimetes”, wat afkomstig 
is van “sun” en “mimites”. Dus Paulus zegt hier eigenlijk: Doe precies hetzelfde (= sun) als 
mij, “immiteer mij” daarin, en “houdt ook al het oude voor vuilnis.”
En dan komt de moeilijkheid. Willen we dat? Stellen we zoveel vertrouwen in onze Heiland 
dat we ons leven aan Hem toevertrouwen? Ik zie heel vaak om mij heen, dat men denkt, ja, 
zo is het. En vervolgens gaan ze door waar ze mee bezig waren. 
Ook gebeurt het veelvuldig, dat men hoort van die hoge prachtige dingen, maar nog in één 
of andere kerk zit, en men probeert dan die hoge (nieuwe) dingen toe te voegen bij datgene 
wat ze al in die kerk hadden vastgelegd. Dan wordt dus het nieuwe toegevoegd aan het 
oude. 
Broeders en zusters, dat werkt nooit! Ten eerste ben je dan bezig om nieuwe wijn in oude 
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zakken te doen, en die zakken scheuren! Ten tweede ben je ook bezig met van twee 
walletjes te eten. 
Het is echt het één of het ander. Of je vertrouwt op de Heere, en laat Hem Zijn werk in je 
doen, óf je gaat je eigen oude weg, en gaat zelf weer aan het werk. 

Kijk maar naar Paulus. Kon Paulus zijn positie als geleerd Farizeeër vasthouden, en tegelijk 
Christus dienen? Onmogelijk! De weg met Christus is een weg ten leven, welke rust en 
blijdschap brengt. De andere weg is een doodlopende weg, die alleen maar verdriet en 
teleurstelling brengt.

 De Heere Jezus zegt in Markus 10:21: “Volg mij, met achterlating van al wat je 
hebt.”

 Paulus zegt in Fil 3:17: “Volg mij na, met al het oude achter je te laten, voor drek te 
houden.” 

De vraag, die we allemaal in ons hart moeten beantwoorden is: “Wil ik zijn als die rijke 
jongeling, of wil ik zijn als Paulus?” Natuurlijk wil niemand zijn als die rijke jongeling. 
Maar broeders en zusters, er zijn vele gelovigen, die wel precies zo doen als die rijke 
jongeling. Want als je dan wilt zijn als Paulus, dan vraagt de Heere een volkomen overgave 
aan Hem. Een volkomen zien alleen op Hem. Een Hem volkomen toelaten in alle hoeken en 
gaten van je hart. En wanneer je in je hart kijkt, de Heere daar toelaat, dan weet je best wat 
je voor drek moet houden. En daarom mijn oproep, ook aan mijn eigen hart: 

 “Eet voortdurend van dat hemels “manna”, en neem dat in de juiste houding tot 
je, buigend, op de knieën.”      

In Marc 10:22 lazen we over die rijke jongeling: 
 “Maar zijn gelaat betrok bij dat woord (“volg Mij”) en hij ging bedroefd heen, want 

hij bezat vele goederen.”

Vervolgens lezen we , dat de Heere Jezus zegt in Marc 10:25:
 “Het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog ener naald, dan dat een rijke 

het Koninkrijk Gods binnengaat.”

En in vers 27:
 “Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij 

God.”

Deze hele tekst moeten we lezen in de juiste context. De Heere Jezus predikte over het 
komende koninkrijk. En het eeuwige leven is hier in Markus 10: Het leven van die eeuw. 
Het betrof het ingaan in dat koninkrijk. En ingaan in dat koninkrijk kan alleen door geloof! 
Door vertrouwen!
Als we nu ons leven leggen in Gods Hand, áls we nu ons volledig overgeven aan onze 
Heiland, en Hem het roer van ons leven overgeven, en we komen in die gemeenschap met 
de Heere, hoe moeten we dan in gemeenschap met God blijven? Door maaltijd te houden 
met Hem.  
     Wordt vervolgd D.V.            Bert Boersma, december 2017, boersmaklm@hetnet.nl 
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