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STUDIE IS TEKST EN CONTEXT 
 
We gaan het hebben over Bijbelstudie. Met de nadruk op Studie. Dus geen preek. Dus het is 
meedenken en meedoen. 
Het thema van dit jaar is nog steeds ‘Relaties’. Hoe sta ik in relatie naar de mens, maar ook met 
name in relatie tot God. En wat houdt die relatie met God voor mij persoonlijk in? Hoe kijkt God 
naar mij en hoe kijk ik naar God? 
Hoe je geloofsleven zich uit en hoe je er in staat is voor een groot deel daarvan afhankelijk. 
Allemaal kijken we door een bepaalde geloofsbril naar ons leven en hoe we daarin staan en 
wandelen. Ook onze geloofsopvoeding heeft een grote invloed op ons denken en doen. Invloed op 
hoe wij kijken naar God en hoe Hij met ons omgaat.  
Het is daarom belangrijk om niet de doorslag te laten zijn van wat anderen ons hebben geleerd, 
maar wat de Bijbel ons leert. Vandaar Bijbelstudie. 
 
Op 11 januari jl. stond er een artikel in het Algemeen Dagblad. è 
In het kort staat er: 

“’Marieke’ was onderdeel van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en groeide 
op zonder krant, zonder televisie, zonder zwemles, zonder feestjes, zonder uitgaan, 
zonder sport en spel, zonder eigen kledingkeuze. Zonder heel veel dingen die voor 
andere kinderen heel normaal zijn, kortom.  
Ze werd wel grootgebracht met elke zondag twee lange kerkdiensten vol hel en 
verdoemenis, met catechisatieavonden, met verplichte rok en lange haren, met 
strenge onderwijzers op de reformatorische basisschool, en met een opvoeding van 
tucht, orde en controle. 
Rond haar 22ste begon de breuk te ontstaan met haar ouders en de kerk. Een niet-
gelovig vriendje maakte het conflict onoplosbaar. ,,Van de ene dag op de andere was 
ik alles kwijt. Niet alleen het contact met thuis werd verbroken. Álle familieleden lieten 
me in de steek. Van mensen uit de kerk heb ik nooit meer iets gehoord. Plotseling was 
ik ontzettend eenzaam." 
Marieke liep helemaal vast. Eerst kwam de burn-out, gevolgd door allerlei fysieke 
klachten, en belandde ze zelfs in het ziekenhuis. 
Inmiddels heeft ze weer contact met haar vader en moeder. Al zijn heel veel 
gespreksonderwerpen nog altijd verboden terrein.” 

 
Dit komt voort uit een leer vanuit de Gereformeerde Gemeente dat de mens niets anders dan 
zondig is en je je plek in de hemel niet zomaar kan krijgen. Ze zijn gewend om eigenwaarde te zien 
als een gebrek aan nederigheid. Met andere woorden: beeld je maar niets in, je bent toch alleen 
maar tot slechte dingen in staat. 
 
Dat komt vanuit de Calvinistische kant. Calvijn die heel wat leer de kerk heeft binnengebracht 
waar je niet echt blij van wordt. Zoals de erfzonde, uitverkiezingsleer en de beperkte verzoening. 
En Nederland is, of was een behoorlijk Calvinistisch land. 
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Het is daarom belangrijk dat wanneer we de Bijbel bestuderen dat we 
onszelf een paar vragen stellen: è WAT (staat er); (door en aan) 
WIE (is het geschreven); WAAROM (is het geschreven; context); 
WANNEER (is het geschreven) en WAAR (is het geschreven). 
 
Als jullie van mij hebben gelezen of gehoord: “Frits heeft een ruit 
ingeslagen en is vervolgens hard weggerend!” Wat denk je dan van 
mij? Waarschijnlijk dat ik met een wraakactie bezig was, of 
vandalistisch bezig was. Maar dat is helemaal niet waar. Want we missen de context, waar het was 
en wanneer het was. 
 
Maar als ik de context erbij vertel:  

Ik reed laatst in mijn auto op een verlaten B-weg en ik begon wat te ruiken. Plotseling zag 
ik dat er onder het dashboard vlammen vandaan kwamen. Ik ben gestopt en wilde de deur 
openen, maar de verbrandde bedrading liet dat niet toe. Ik was bang dat de auto zou 
ontploffen, dus wat deed ik: Ik heb een ruit ingeslagen en vervolgens ben ik hard 
weggerend! 

 
Wat denk je nu van mij? Wat een held! Omstandigheden en waar het gebeurde, of te wel context 
doet ertoe! 
 
Zo ook in de Bijbel. Als ik de tekst neem uit de Bijbel die zegt: “een bovenkleed uit twee 
verschillende soorten stof ” (Leviticus 19:19), dan zal nu een groot ., mag u niet dragenvervaardigd

, Israëldeel van ons wat kleren uit moeten doen … Maar dit is geschreven als wet aan Mozes en 
als consequentie nadat de zonen van Aaron de heiligheid van God hadden verwaarloosd en 

. bepaalde wetten opgeeftdaarvan stierven en God ze dan  
En dan is de vraag of dat ook nog voor ons geldt. 
 
Dus de vragen: Aan wie, waarom en wanneer zijn wel belangrijk om mee te nemen in je kijk op je 
relatie met God en hoe God naar de mens kijkt. 
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CASUS 

 
Ik wil een casus voorleggen. En wel een tekst uit de Bijbel die best wel lastig is en veel is 
besproken, maar ook veel consequenties in de kerken heeft gehad. Ga er nu met groepjes van 4 
eens over hebben wat die tekst voor ons zou kunnen inhouden. 
De tekst komt uit: è 
1Tim. 2:11, 12 Een vrouw ik  maar, , laten onderrichtenonderdanigheid alle , inmoet zich rustig 

zij  ;heeft over de man gezag of onderricht geeft , dat een vrouwtoe niet sta
.houden zich rustig moet  

 
De vragen die we onszelf hier met name moeten stellen 
zijn dus:  
Aan wie is deze brief geschreven? Wat staat er, of waar 
gaat het over? En waarom is deze brief geschreven?  
 
è Aan wie?  
Het is geschreven aan Paulus’ geestelijk zoon, Timotheüs.  
1Tim. 1:2 aan Timotheüs, … oprechte zoon in het geloof mijn  
Hij was toen (en dat is gelijk de wanneer) de leider van de gemeente in Efeze.  
 
è Wat staat er? 
Kern: “Ik sta niet toe dat een vrouw onderricht geeft.” Onderricht is het Griekse woord ‘didasko’, 
waar ons woord didaktiek vanaf komt. Het betekent: onderwijzen anderen toespreken om hen te , 

.het ambt van leraar uitoefenen, didactische redevoeringen houdeneen onderrichten,  
Maar het staat hier niet in de gebiedende wijs, maar in de aantonende wijs. De aantonende wijs 
wordt gebruikt om een feitelijk gebeuren weer te geven. Als de handeling werkelijk plaatsvindt. 
Dus Paulus praat over iets wat op dat moment gaande is. 
 
è Waarom? 
Dat is waar hij vervolgens zijn brief mee begint en waar Timotheüs zich bezig moet houden, 
namelijk: 
1Tim.1:3, 4 blijf  noch, andere leer te brengen geen te bevelen sommigen , omEfeze nog te 

… geslachtsregisters eindeloze en met fabels zich bezig te houden  
Paulus adresseert dus een probleem in de gemeente over een andere leer, fabels en 
geslachtsregisters. Dat herhaalt hij eigenlijk in hoofdstuk 4: 
1Tim.4:1, 2 sommigen  leringen en , doordat zij dwaalgeestenvan het geloof zullen afvallen 

, die in hun van leugensprekers door de huichelarij, volgen geestenvan boze 
… gebrandmerkt zijn geweten eigen  

è Als je dan ook nog de achtergrond weet van de cultuur toen, waarin in die tijd Efeze de plek 
was voor de vruchtbaarheidsgodin Artemis, de zuster van Apollo. Er was voor haar een prachtige 
tempel gebouwd in Efeze en dat bracht best wel verwarring bij de nieuwe gelovigen over wat ze 
nou moesten geloven. Welke leer was nou de juiste. 
 
En dat probleem van die andere leer kan heel goed in relatie staan met wat Paulus schrijft in: 
1Tim.5:11-15 Maar neem nieuwe weduwen niet aan. Want als zij door het volgen van hun 

lusten zich afkeren leren  zoEn ….  van Christus, willen zij trouwen van de dienst
zij meteen ook om doelloos overal langs de huizen te gaan. En zij zijn niet alleen 

ook praatziek, en zij bemoeien zich met zaken die doelloos bezig, maar zij zijn 
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hun niet aangaan, en praten over dingen die onbehoorlijk zijn. … 15 Want 
sommigen hebben zich al afgewend, de satan achterna. 

è Het probleem wat speelde was dus kennelijk dat er weduwen in de gemeente waren die zich 
van Christus hadden afgekeerd, praatziek waren over onbehoorlijke dingen, daarmee langs de 
huizen gingen en sommigen gingen zelfs al satan achterna. 
 
è Dus? 
Dat is ook waar Paulus Timotheüs voor waarschuwt: 
1Tim.4:7 .de godsvrucht in u Oefen .oudevrouwenpraat van onheilige wees afkerig maar  
 
Dus is dit Bijbelgedeelte voor ons vandaag de dag?  
Nee, dit is een persoonlijke brief aan Timotheüs, met een plaatselijk probleem van vrouwen die 
een verkeerd Evangelie brachten en, volgens vers 12, ook nog gezag over de man wilden hebben. 
Of te wel dat ze wilden domineren, controle hebben over de mannen. Die vrouwen, zegt Paulus, 
moet je echt het zwijgen opleggen. 
Deze tekst gaat dus niet over dat vrouwen in onze gemeente niet mogen onderwijzen of spreken. 
 
Sterker nog, in de brief van Paulus aan Titus speelt eenzelfde probleem, maar dan onder mannen: 
Titus 1:10, 11 Want weten: het zijn ijdele  tucht van geen willen (opzieners = mannen) velen 

hun de mond  moet Men. zijn de besnijdenis die uit ooral, vmisleiders en praters
 winst oneerlijke en, om ondersteboven keren gezinnen gehele , daar zijsnoeren

.leren dingen te maken, onbehoorlijke  
 
Maar ik heb nog nooit iemand horen zeggen dat de mannen in de gemeente niet mogen spreken… 
Met andere woorden: Je kunt niet zomaar een tekst uit de Bijbel aanhalen en dat betrekken op 
jezelf als dat niet zo is volgens de context. Vandaar dat we de Woordverkondiging ook altijd 
moeten beproeven. 
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INDELING BIJBELBOEKEN 
Maar terug naar waar we waren. è 
Deze Bijbelstudie reeks gaat over verbondsrelaties. En deze verbonden zullen ons meer inzicht 
geven eigenlijk in heel de verhaallijn van de Bijbel. Verbonden die allen op zich een bijzonder 
inkijkje zullen gaan geven en dus waard zijn om te bestuderen. 
Maar allereerst zullen we een begin maken met een stukje basis. En de vraag waar we ons nu 
specifiek mee willen bezighouden is è WANNEER? 
 
Wanneer 

En dan is de eerste vraag: Wanneer is de Bijbel in haar huidige vorm samengesteld?  
è Want we hebben te maken met 66 boeken, geschreven door ongeveer 40 heel verschillende 
personen in verschillende culturen en verschillende periodes van zo’n 1500 jaar.  
 
Er bestond zeer weinig controverse over de canon van het Oude Testament. De Joodse gelovigen 
erkenden Gods boodschappers en aanvaardden hun geschriften als door God geïnspireerde 
werken. Rond 250 na Christus bestond er een bijna universele overeenstemming over de canon 
van de Joodse Schriftteksten. De enige overgebleven onzekerheid had betrekking op de 
Apocriefen, waarover tegenwoordig nog steeds in zekere mate wordt getwist en gediscussieerd. 
 
Het proces van erkenning en verzameling van Nieuwtestamentische boeken begon al in de eerste 
eeuwen van de Christelijke kerk. Maar het was pas in 363 na Christus dat het Concilie van Laodicea 
het Oude Testament en de 27 boeken van het Nieuwe Testament vaststelde. Het Concilie van 
Hippo (393 na Christus) en het Concilie van Carthago (397 na Christus) bevestigden eveneens dat 
diezelfde 27 boeken gezaghebbend waren. 
De hoofdstukindeling en vers nummers kwamen pas 15 eeuwen later. 
 

 
 
 
Volgorde 

è Tweede vraag is: Hoe zit het dan met de volgorde van de boeken? 
Vraag:  Hoe is onze Bijbel momenteel ingedeeld?  
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Antwoord: è Allereerst de Geschiedenisboeken, gevolgd door de Poëtische boeken, dan de Grote 
Profeten en als laatste de Kleine Profeten. De wet is een onderdeel van de 
geschiedenisboeken. 

 
Deze ziet er als volgt uit: è  
 

 
 
Het is dus ingedeeld naar categorieën. Maar als we het hebben over ‘wanneer’, dan is dit niet de 
chronologische volgorde.  
 

 
 
In de tijd gezien is de volgorde nogal anders. Dan ziet het er zo uit: è 
 

 
 
We zien een paar geschiedenisboeken behoorlijk later in de tijd verschijnen (Daniel, Ezra en 
Nehemia). Een aantal kleine profeten verschuiven juist terug in de tijd.  
Maar het opmerkelijkste is wel de verschuiving van Job, de Psalmen, Spreuken, Prediker en 
Hooglied. Job hoort qua tijd in de tijd van Noach en de Psalmen zijn ook behoorlijk verdeeld, 
afhankelijk wie het schreef. 
 

Vraag:  Waarom zou het belangrijk zijn om het in chronologische volgorde te 
bekijken? 

Antwoord:  Zodat we weten in welke context dat boek staat en waarom het is 
geschreven. 

 

Vraag: Wie kent de volgorde van de boeken in het Oude testament? 
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Psalm 90 en 91 zijn door Mozes geschreven, onder de wet, vandaar tekst als:  wij vergaan Want ”
U,  voor onze ongerechtigheden Gij stelt; worden wij verdelgd , door uw grimmigheiddoor uw toorn

8)7,(Ps.90: ”.van uw aanschijn zonden in het licht keonze heimelij  
 
è Als we het grof indelen, dan kunnen we zeggen dat het Oude testament bestaat uit 
Geschiedenisboeken, inclusief de wet. Een periode van vóór de ballingschap in Babylonië. Een 
periode van de terugkeer van het ballingschap en een periode van na de terugkeer uit de 
ballingschap. 
 
Als je verder naar de tijdlijn kijkt, dan zie je dat alleen het boek Genesis al een tijdperk beslaat van 
ruim 2400 jaar! De rest van het Oude Testament bestrijkt nog eens 1300 jaar! 
è Dat maakt de tijdsindeling vele malen belangrijker dan die van het Nieuwe Testament, want die 
werd geschreven in slechts 40 jaar tijd. 
 
Als we dus teksten gaan bekijken en bestuderen, dan is het belangrijk om te weten wanneer dit 
zich afspeelt. Kijk je naar een tekst uit bij voorbeeld Job en je leest: 
Job 1:5 Job stond ‘s morgens vroeg op en bracht brandoffers, voor ieder van hen één (7 

zonen en 3 dochters), want Job zei: Misschien hebben mijn kinderen gezondigd 
en God in hun hart vaarwelgezegd. Zo deed Job alle dagen. 

 
Als we dan bedenken dat Job in een tijd leefde dat er nog helemaal geen wet bestond en dus ook 
geen wet van brandoffers, dan is dit heel bijzonder wat Job doet. 
Daarom begint het verhaal met Job ook dat hij vroom, oprecht, godvrezend en wijkend van het 
kwaad was. Het woord ‘vroom’ betekent zelfs volmaakt, perfect. Juist in de tijd van Noach en de 
mensheid weer steeds slechter werd, was hij dus iemand die perfect was. 
Reden te meer dat God zo trots was op Job en dat de boze juist hem van God wilde aftrekken. 
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INDELING VAN DE JOODSE BIJBEL 

è 
INDELING: 
1. DE TORA (5 BOEKEN) 

• GENESIS (BERESHIET) 
• EXODUS (SHEMOT) 
• LEVITICUS (WAJIKRA) 
• NUMERI (BEMIDBAR) 
• DEUTERONOMIUM (DEWARIEM) 

 
2. DE PROFETEN (NEWIE’IEM) (21 BOEKEN) 

• EERSTE / VROEGE PROFETEN (6 BOEKEN) 
O JOZUA (JEHOSHOE’A) 
O RICHTEREN (SHOFTIEM) 
O I + II SAMUËL (SHMO’EL) 
O I + II KONINGEN (MELECHIEM) 

• LATE / LAATSTE PROFETEN (3 BOEKEN) 
O JESAJA (JESHAJAHOE) 
O JEREMIA (JERMIJAHOE) 
O EZECHIËL (JECHEZKEL) 

• KLEINE PROFETEN (NEWIE’IEM) (12 
BOEKEN) 

O HOSEA (HOSHEA) 
O JOËL 
O AMOS 
O OBADJA (OWADJAH) 

O JONA 
O MICHA 
O NAHUM (NACHOEM) 
O HABAKUK (CHABAKOEK) 
O ZEFANJA (TSEFANJAH) 
O HAGAÏ (CHAGAI) 
O ZACHARIA (ZECHARJAH) 
O MALEACHI 

 
3. GESCHRIFTEN (KETOEWIEM) (13 BOEKEN) 

• PSALMEN (TEHILIEM) 
• SPREUKEN (MISHLEE) 
• JOB (IEJOW) 
• 5 FEESTROLLEN 

O HOOGLIED (SHIER HA’SHIRIEM) 
O RUTH (ROET) 
O KLAAGLIEDEREN (EECHA) 
O PREDIKER (KOHELET) 
O ESTER 

• DANIEL 
• EZRA 
• NEHEMIA (NECHEMJA) 
• I + II KRONIEKEN (DIWREE HAJAMIEM)

 
è Het Eerste (of Oude) Testament wordt in het Hebreeuws TeNaCH of TaNaCH ( n”ַנַּת ) genoemd. 
TeNaCH is samengesteld uit de beginletters van de drie delen van het Eerste Testament: 
 

הָרֹוּת  de Tora (Pentateuch), םיִאיִבְנ  de Newi’iem (Profeten), םיִבּותְּכ  de Ketoeviem (Geschriften).  
(Joden spreken niet van het Oude Testament maar van TeNaCH of van de ‘Hebreeuwse Bijbel’.) 
(Daarbij wordt de k van Ketoeviem een zachte ch-klank, omdat de letter kaf aan het eind van een 
woord nooit als k, maar als ch wordt uitgesproken.) 
 
Joden tellen de Bijbelboeken op verschillende wijzen. De meest gangbare telling is 22 boeken. Dit 
getal komt overeen met de 22 letters die het Hebreeuws kent. 
Als 1 boek worden geteld: 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Koningen, 1 en 2 Kronieken, Daniel tot Nehemia 
en de 12 kleine profeten. 
 
In een andere telling komt men tot 39 boeken.  
Voor Joden is dat eveneens een symbolisch getal. In het Hebreeuws heeft iedere letter (en 
daardoor ieder woord) een getalswaarde. We spreken dan van de ‘gematria’ van een letter of een 
woord. Omgekeerd herinnert een getal aan een Hebreeuws woord (vergelijk Openbaring 13:18).  
 
è De Tora en profeten zijn samen 26 boeken. 26 is het getal van Gods heilige vierletterige naam 
(J-H-W-H).  
De Geschriften zijn samen 13, dat is het getal van het Hebreeuwse woord één (ECHAD).  
Op deze manier komt in de indeling van de boeken de dagelijkse Joodse belijdenis, “God is één”, 
naar voren.  
Deze belijdenis, afkomstig uit Deuteronomium 6:4, heet “het SJEMA”. 
Deut. 6:4 Luister, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één! 
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Vier theologische verhaallijnen 
 
è  Naast de chronologische indeling van de Bijbel, zijn er verschillende theologiën die de Bijbel 
indelen naar de zich meer en meer ontvouwende verhaallijn door de Bijbel heen van de relatie 
tussen God en de mens. 
 
Er zijn grofweg 4 verschillende kijken hoe de verhaallijn door de Bijbel heen verloopt, te weten: è 
 

• Bedelingenleer (dispensationalisme) 
• Verbondstheologie 
• Nieuwe Verbondstheologie 
• Leer van de 5 Verbonden 

 
We zullen de eerste 3 kort doorlopen om langer stil te staan bij de laatste. Nogmaals, deze zullen 
ons qua verhaallijn meer inzicht geven op de Bijbel als geheel en ook, bij het bestuderen van het 
Woord, Bijbelteksten in een juist verband plaatsen. We zullen daarbij mooie inkijkjes krijgen van 
Gods verhaal, dus vooral erbij blijven. 
Maar dus eerst kort over de verschillende leren over die verhaallijn. 
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BEDELINGENLEER 

 
è Dit is de leer die in de 30er jaren van de 19e eeuw werd verspreid en ons ook grotendeels door 
de Thiessens is onderwezen. Het deelt de Bijbel in naar 7 tijdsperioden, 7 bedelingen, te weten: 
 

 
 
è Typerend voor deze leer is dat elke tijdsperiode eindigt met een falen, waarna God opnieuw 
begint.  
In de Hof gaat het fout met Adam en Eva.  
Na de zondeval gaat het fout met heel de mensheid.  
Na de zondvloed gaat het weer fout, maar daarin wordt Abram geboren met wie God opnieuw 
begint. Dit eindigt echter met ballingschap naar Egypte en 400 jaar stilte. 
Mozes komt op het toneel en bevrijdt het volk en brengt de bedeling van de wet. Dat loopt echter 
ook heel vaak mis gevolgd door de verbanning naar Babylon en Assyrië.  
 
Wederom volgt een periode van 400 jaar stilte, maar dan komt Jezus op aarde en volgt de 
bedeling van genade, ook wel de bedeling van de kerk genoemd. Daarin bevinden wij ons nu. We 
hebben nog niet volledig gefaald, maar we gaan er volgens de bedelingenleer wel naar toe. 
 
è Het beeld van de 7 gemeenten in het boek Openbaring zou verwijzen naar het verval van de 
huidige gemeente van Christus. Bij Laodicea is het verval compleet en zal de kerk vervallen. 
Vandaar de uiteindelijke vraag van Jezus: “Zal ik nog geloof vinden?” (Luk.18:8). 
 
è Dan volgt een periode van 7 jaar verdrukking en de antichrist, waarbij de gemeente daarvoor is 
opgenomen bij de terugkomst van Jezus.  
 
è Na die periode komt Jezus weer terug om het 1000-jarig vrederijk te vestigen. Ook wel 
genoemd het Messiaans vrederijk, waarin de tempel wordt herbouwd en de tempeldiensten weer 
terugkomen als onder Mozes.  Kerk en Israël zijn dan ook volkomen twee volkomen gescheiden 
entiteiten. 
 

 

Vraag: Wat vinden jullie van deze leer? 
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VERBONDSTHEOLOGIE 

 
è Deze leer onderscheidt zich door het aanhouden van de drie verbonden:  
è Het verbond van verlossing, het verbond van werken en het verbond van genade. 
è Het verbond van verlossing is al gegeven door de Vader aan Zijn Zoon vóór de grondlegging van 
de wereld. Het is het grote verlossingsplan dat door heel de Bijbel gelijk is. Ze hebben dezelfde 
beloftes, dezelfde Verlosser, dezelfde condities en dezelfde verlossing in zowel het Oude 
Testament als het Nieuwe Testament. 
è Het verbond van werken is ontstaan bij Adam in de Hof van Eden. Daar kreeg hij de opdracht 
om te werken en te heersen. 
 

 
 
è Het verbond van genade is gegeven na de zondeval in Genesis 3:15 over het zaad van de vrouw 
die de kop van de slang zou vermorzelen. De oorsprong van zowel het verbond van werken en van 
genade vinden dus plaats in de Hof van Eden in Genesis.  
 
è De leer is dat er in de rest van de Bijbel alleen een verandering van genade plaats vindt binnen 
hetzelfde verbond van genade.  
è Al de verbonden van genade zijn daarom niet apart, maar verschillen qua invullingen van dat 
ene verbond van genade. Ook die van Mozes zou onder het verbond van genade vallen. Zelfs het 
nieuwe verbond in Christus is daarmee niet geheel nieuw.  
 
è Daarbij wordt de wet van Mozes verdeelt in drie onderdelen: de morele wet, de burgerlijke wet 
en de ceremoniële wet.  
De burgerlijke wet (de handelingen die bestraft zouden moeten worden) zou nog steeds deels (het 
niet vervulde gedeelte) gehouden moet worden.  

 
 
  

Vraag: Wat vinden jullie van deze leer? 
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NIEUWE VERBONDSTHEOLOGIE 

 
è Deze theologie is ontstaan na de verbondsleer en heeft daar op voortgeborduurd, maar is 
eigenlijk nog in ontwikkeling. Met name de Baptisten gemeenten konden zich niet vinden in de 
bedelingenleer, noch in de verbondsleer en proberen daar een soort hybride oplossing in te 
vinden.  
è Waar zij echter moeite mee hebben is het verdelen van de wet van Mozes in drie delen, zoals 
bij de verbondsleer, maar zeggen wel dat de wet blijft, maar dan met veranderingen. Het is dus 
niet volledig vervuld in Christus. 
 

 
 
In tegenstelling tot de verbondsleer zeggen zij wel dat het nieuwe verbond een volledig nieuw 
systeem is en totaal anders dan het oude verbond.  
 
è Zij brengen dus een scheiding aan tussen het Oude testament en het Nieuwe Testament. 
Ze zien het echter wel nog steeds als een op de wet gebaseerd verbond. Zij hebben in het Nieuwe 
Testament gezocht naar nieuwe geboden en daar de wet van het nieuwe verbond van gemaakt. Zo 
komen zij op totaal 1050 geboden in plaats van de 613 in het Oude testament. 
 

 
  

Vraag: Wat vinden jullie van deze leer? 
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LEER VAN DE 5 VERBONDEN 

 
è Het verhaal van de Bijbel is niet slechts een verhaal over de menselijke geschiedenis, of over 
een religie; het is het zich voortdurend ontvouwende verhaal van de verbondsrelatie tussen God 
en de mensheid.  
In de schrift vinden we 5 grote verbonden tussen God en de mens (of een volk). Dit zijn in 
chronologische volgorde: è 
 

• Gods verbond met Noach (Noachitisch verbond – Noach leefde van 3050 - 2100 (Vloed in 2457) 
• Gods verbond met Abraham (Abrahamitisch verbond – Abraham leefde van 1948 – 2123) 
• Gods verbond met Mozes (Mozaïsch verbond – Mozes leefde van 2167 - 1992) 
• Gods verbond met David (Davidisch verbond – David leefde van ± 1030 - 965) 
• Het nieuwe verbond van Jezus (Nieuwe verbond) 

 
è Als er in de Bijbelse tijd een verbond werd gesloten, dan schreef men het op, ondertekende 
het, waarmee het wettelijk bindend was. Elk van de twee partijen kreeg een kopie mee om zo 
nodig ergens aanspraak op te kunnen maken.  
In de loop van de tijd werden er zaken aan toegevoegd over hoe zij het verbond uitleefden. Dit 
omvatte poëzie, muziek, kunst en cultuur. Die verzameling aan literatuur heet de canon. 
 
è Zo heb je dus het Noachitische canon, Abrahamitische canon etc … 
Zo is de canon van het Noachtische verbond veel kleiner dan bij voorbeeld het Mozaïsche verbond 
omdat deze laatste veel meer Schrift kent.  
En het Nieuwe Verbond is eigenlijk heel het Nieuwe Testament. 
 

 
 
è De literatuur behorend bij de verschillende verbonden vinden we in: 

• Noachitisch verbond: Genesis 1 – 11 (12 bld) 
• Mozaïsch verbond: Exodus – Deuteronomium  (& Jozua) (230 bld) 
• Abrahamitisch verbond: Genesis 12-50 (52 bld) 
• Davidisch verbond: 1&2 Samuel; 1 & 2 Koningen en Kronieken; Hooglied; Spreuken; 

Prediker en een deel van de Psalmen (± 400 bld) 
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• Nieuwe verbond: Het Nieuwe Testament (345 bld) 

TIJDSLIJN VAN HET OUDE TESTAMENT 
 
Als we even kijken naar de tijdslijn van het Oude Testament, dan zien we dat de eerste 1650 jaar er 
helemaal geen verbond was. God was er natuurlijk wel en de mens leefde hun leven, maar er was 
geen verbond die God aanging met de mens, totdat de zondvloed was geweest. 
 

 
 

Abraham wordt nog eens 300 jaar later pas geboren en het verbond met Mozes is nog eens 700 
jaar later. En voor David moet je nog eens 400 jaar verder in de tijd. 
Hier zie we dus nogmaals dat de mens ruim 2600 jaar zonder de wet van Mozes, of wel zonder het 
Mozaïsch verbond heeft geleefd.   
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DRIE SOORTEN VERBONDEN 
 
è Afgezien van dat God in de Bijbel met verschillende personen of volken een verbondsluit, zijn 
er ook nog drie verschillende soorten van verbonden. 

 
Zo heb je ook in de Bijbel een dergelijk contract en dat noemen we een: 
Verwantschapsverbond 
Dit is een verbond waarbij ook van beide kanten een afspraak wordt gemaakt waaraan de ander 
zou moeten voldoen.  
è En doe je dat niet, dan zijn er consequenties aan verbonden. En dit is heel belangrijk om te 
onthouden, want dat komen we straks tegen als we de verschillende verbonden nader gaan 
bestuderen. 
 
Een ander soort van verbond is misschien te vergelijken met wanneer China Taiwan inneemt. Wat 
denk je dat dat voor de mensen van Taiwan betekent?  
Zij vallen vanaf dat moment onder het regiem van China en daar kunnen ze dan niets tegen doen. 
Dat is ook wat er in de Bijbel voorkomt als de ene koning een andere koning verslaat en daarmee 
bepaalde dwang bevelen oplegt aan dat volk. Zoals de Romeinen deden bij het Joodse volk. Zij 
moesten bepaalde wetten volgen, zoals de wet van de belasting. Zo een soort van verbond noemt 
men: 
Vazalverbond 
è Onder dat verbond is het simpel weg een bepaalde last opgelegd krijgen. 
 

 
 

Maar er is nog een verbond welke zowel in het Oude Testament voorkomt, als ook in het Nieuwe 
Testament. 
 

Vraag: Waarmee zou je een verbond kunnen vergelijken in onze tijd? 
Antwoord: Met een contract. 
Vraag: Hoe zou je een contract omschrijven?  

Noem eens een voorbeeld. 
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Dat verbond wordt genoemd: 
Gunstverbond 
Bij dit verbond geeft degene die hoger in rang staat gewoon iets aan jou, zonder dat je er iets voor 
hoeft te doen. è Alleen maar te ontvangen. 
 
è En als we dan teruggaan naar de Leer van de 5 verbonden.  
 

 

 
 

Al de verbonden gaan we het kort over hebben, want allemaal hebben ze bijzondere 
eigenschappen.  
Maar het bijzondere van het Mozaïsche verbond is dat het uit twee soorten verbonden bestaat, 
wat eigenlijk ook een gunstverbond had moeten zijn.  
 
è Het gaat van een gunstverbond naar een verwantschapsverbond en naar een vazalverbond. 
Daarover even heel kort: 
Bij de berg Sinaï kwam er bij het geven van de wet een radicale verandering in het soort verbond 
wat God met het volk aanging. Mozes ging de berg op in Exodus 19:3 waar hem door God wordt 
verteld om woorden door te geven aan de kinderen van Israël, te weten: 
Exodus 19:5, 6 Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht 

neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de 
aarde is van Mij. U dan, è u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een 
heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. 

 
In eerste instantie zij het volk daar hun ja en Amen op. Ze zouden alles doen wat de Heer gezegd 
had. Daarmee geeft God hun een geweldig aanbod van een gunstverbond. Hij beloofde Goddelijke 
bescherming en het volk het voorrecht dat zij allen priesters zouden zijn. Dat houdt in dat 
iedereen directe toegang tot God zou hebben. 
 

Vraag:  Wat voor soort verbond mag dat dan zijn? 
 

Vraag: Welk verbond denk je dat bij welke soort verbond hoort? 
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In die hiernavolgende verzen geeft Mozes instructies aan het volk hoe zij zich moesten 
voorbereiden op de verbondsceremonie. Drie dagen van heiliging en ceremoniële wassingen.  
Dan volgt in vers 16 en 17 het moment dat God op de berg neerdaalt in een dichte wolk, met 
bliksem en donderslagen en luid trompetgeschal en dat het volk uitgenodigd was om te naderen. 
 
Wat er dan gebeurt lezen we in Deuteronomium: 
Deut. 5:24-27 En u zei: Zie, de HEERE, onze God, heeft ons Zijn heerlijkheid en Zijn grootheid 

laten zien en wij hebben Zijn stem gehoord vanuit het midden van het vuur; 
reekt en dat deze in leven vandaag hebben wij gezien dat God met de mens sp

Maar nu, waarom zouden wij sterven? Want dit grote vuur zou ons  blijft.
verteren; als wij de stem van de HEERE, onze God, nog langer zouden horen, 

Want wie is er van alle vlees, die de stem van de levende  zouden wij sterven.
God heeft horen spreken vanuit het midden van het vuur, zoals wij, en in leven 

Gaat u naar voren, en luister naar alles wat de HEERE, onze God,  is gebleven?
U moet dan alles wat de HEERE, onze God, tegen u zal zeggen,   èzal zeggen. 

wij zullen ernaar luisteren en het doen.tegen ons zeggen, en  
 
Exodus 19:24-25 De HEERE zei tegen hem: Ga, daal af, en daarna moet u naar boven klimmen, u 

met Aäron bij u, maar laat de priesters en het volk niet doordringen om naar 
de HEERE op te klimmen, anders zal Zijn Toen  over hen losbarsten. toorn

tegen hen. ditlk en hij zei daalde Mozes af naar het vo  
 
En zo werd het bedoelde gunstverbond een verwantschapsverbond. 
 

 
 
Maar later hebben we nog een wisseling. Mozes sterft. En omdat hij sterft heeft het verbond recht 
op vernieuwing, anders niet. 
Jozua wordt nu de leider van het volk. Onder Mozes was het volk vele malen het 
verwantschapsverbond ontrouw geweest. Veertig jaar woestijn was onder andere het gevolg. God 
kon het volk niet vernietigen, want Hij had een verbond met Mozes gesloten.  
Maar nu Mozes gestorven is, was er een moment om het verbond te herzien. God was zo kwaad 
op het volk dat Hij allerlei vervloekingen over hen uitstortte (lees bv. Deut. 29:24-27). 
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Dat doet Hij in Deuteronomium 27.  Hierin geeft Hij nieuwe wetten waarop het volk met een 
duidelijk Amen moet antwoorden. Die nieuwe wetten hielden in dat als ze die overtraden ze 
vervloekt zouden worden en het hun dood zou betekenen.  
Het ging over van een verwantschapsverbond naar een vazalverbond. Dat is het verbond waarbij 
de machtige Koning een reeks regels oplegt waarmee ze gewoonweg moeten instemmen. 
 
Dit zien we onder andere in: 
Deu. 27:14, 15 De Levieten moeten het woord nemen en tegen alle mannen van Israël zeggen 

met luide stem: een gesneden of gegoten beeld  Vervloekt is de man die è 
maakt, een gruwel voor de HEERE, het werk van de handen van een vakman, 

En heel het volk moet antwoorden en neerzet!  plaatsen dat op een verborgen 
zeggen: Amen. 

 
Hier is dan ook de uitdrukking “God straft onmiddellijk” op zijn plaats. 
 
Over al de verbonden gaan we het de volgende keer hebben, te beginnen bij het Noachitische 
verbond. 
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Avond 2 
 
Inleiding: 
è Afgelopen keer hebben we het gehad over de manier waarop we 
Bijbelstudie dienen te doen. Dat we ons altijd afvragen bij een 
Bijbelgedeelte: Wat staat er (ook vanuit de grondtekst); door wie en/of aan 
wie is het geschreven; waarom schreef de schrijver dit gedeelte, of wel wat 
is de context binnen het geheel; wanneer is dit geschreven (welke 
tijdsperiode) en waar is het geschreven? 
 
Om nog een voorbeeld te geven waarom het goed is om Bijbelstudie te doen en niet alleen maar 
te lezen wat er staat is bv. Johannes 12:32. Daar staat in de NBG-vertaling: 
Joh. 12:31-33 (NBG) als .trekken Mij tot allen, zal Ik verhoogd ben de aarde Ik van  
 
Dit kan de indruk geven en dat doet het ook bij bepaalde denominaties, dat iedereen gered zal 
worden, want Jezus zal ALLEN tot Hem trekken. Alle mensen worden gered. 
De Statenvertaling geeft waarschijnlijk nog meer houvast daaraan, want die zegt: 
SV: .trekken Mij tot , zal hen allenzal verhoogd zijn de aarde Ik van , zo wanneerEn Ik  
En de Groot Nieuws Bijbel zegt zelfs: 
GNB: Wanneer ik omhooggeheven ben van de aarde, zal ik alle mensen naar mij toe 

halen.’ 
Het woord ‘mensen’ staat nergens in de oorspronkelijke Griekse tekst. Ook het woord ‘hen’ niet in 
de SV. En het woord ‘allen’ is het Griekse woord ‘pas’ en dat betekent naast ‘iedereen’ of ‘elk ding’ 
ook gewoon ‘alles’. 
En als je de teksten erom heen bekijkt, dan staat er in vers 31: 
Vers 31 (NBG) Nu  wereld dezer zal de overste ; nuwereld over deze er een oordeel gaat 

;worden buitengeworpen  
 
Het gaat hier dus om een oordeel over de wereld en de overste van de wereld. En als je de tekst 
na vers 31 bekijkt dan staat daar: 
Vers 33 (NBG) En .zou Hij sterven dood , welkeom aan te duiden zei Hij dit  
De dood die Jezus zou sterven was om het oordeel van de wereld te halen en de overste van de 
wereld buiten te werpen. Dus vers 32 gaat niet over mensen, over ons, maar gaat over het oordeel 
en de overste van de wereld. Dat zou Hij alles tot zich trekken. Het oordeel kwam op Jezus, dat 
was de aard van Zijn dood. De overste van de wereld zou door Zijn dood worden verslagen: 
Hebr. 2:14 (HSV) Hij heeft eveneens deelgehad aan vlees en bloed om door de dood hem die de 

macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen. 
En dan krijgt vers 32 ineens een hele andere lading. Het gaat niet meer om ons, maar om wat 
Jezus heeft gedaan. 
 
è We hebben ook de Bijbel even in kaart gebracht in de zin van de 
tijdsperiode waarin het geschreven is, het aantal schrijvers en 
culturen en wanneer de Bijbel is vastgesteld van welke boeken erin 
zijn gekomen en wanneer. 
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è Vervolgens hebben we de volgorde van de 
Bijbelboeken bekeken qua chronologische volgorde 
in plaats van volgorde in categorieën als 
Geschiedenis, Poëzie, Grote Profeten en Kleine 
Profeten. De chronologie van het Nieuwe Testament 
is vele malen minder belangrijk omdat dat in slechts 40 jaar is geschreven, tegenover de 1400 jaar 
van het Oude Testament. 
Wat opvalt als je de boeken in chronologische volgorde zet is dat verschillende boeken behoorlijk 
verschuiven, zoals het boek Job, de Psalmen en de boeken van Salomo. 
Het beste kan je het dan indelen in Geschiedenis; Boeken vóór de ballingschap; boeken tijdens de 
terugkeer uit de ballingschap en na de ballingschap. 
 
è We hebben ook nog even stilgestaan bij de indeling van 
de Tenach, waarbij hun indeling een heenwijzing heeft 
naar Deuteronomium 6:4. 
 
Daarna hebben we gekeken naar de 4 verschillende 
manieren waarop Gods geschiedenis door de Bijbel heen wordt vertaald naar een bepaalde 
theologie, te weten: 
è Bedelingenleer (Dispensationalisme); Verbondstheologie; Nieuwe Verbondstheologie en Leer 
van de 5 verbonden. 
 
è De bedelingen leer verdeelt Gods geschiedenis in 7 
tijdsperioden van Hof van Eden tot en met het 1000-jarig 
Rijk, waarbij elke periode eindigt in een stuk falen en het 
opnieuw beginnen van God. Ook de kerk faalt uiteindelijk 
en de gemeente wordt opgenomen, waarna God verder 
gaat met Israël tot en met het 1000-jarig rijk. 
 
è De verbondstheologie gaat uit van 3 verbonden. 
Verbond van verlossing, verbond van werken  (welke 
beide al voor en in de Hof van Eden zijn vervuld) en het 
verbond van genade, welke verder de hele Bijbel beslaat, 
inclusief het Nieuwe Testament. 
 
è De Nieuwe verbondstheologie wijkt daar iets vanaf 
door de wet niet in drieën te delen (ceremonieel, 
burgerlijk en moreel) en tevens de wet meer uit te breiden door wetten uit het nieuwe testament 
toe te voegen aan de wetten uit het Oude Testament. 
 
è De leer van de 5 verbonden verdeelt Gods geschiedenis 
in door de 5 grote verbonden, te weten: Noachitisch-, 
Abrahamitisch-, Mozaïsch-, Davidisch- en Nieuweverbond.  
Elk van deze verbonden ken zijn eigen canon (bestaande 
uit boeken, gezangen, poëzie en cultuur). 
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Deze verbonden hebben we ook nog even in een tijdslijn gezet om te weten waar elk verbond zich 
in de tijd bevindt.  
 
è Ook hebben we de drie soorten van verbonden 
besproken, te weten:  
Verwantschapsverbond, te vergelijken met ons 
tegenwoordige contract waarin beide partijen afspraken 
maken die nagekomen moeten worden en bij schending 
consequenties kent. 
Het Vazalverbond, waarin de ene partij regels en wetten oplegt aan de andere partij die het 
gewoon heeft te slikken (zoals wanneer eek koning een ander gebied bezet). 
Het Gunstverbond, waarbij de ene partij alleen maar iets geeft en de andere partij het alleen maar 
in dankbaarheid kan accepteren. 
 
è En we hebben even kort gekeken naar de manier 
waarop het Mozaïschverbond overgaat van een 
Gunstverbond, naar een Verwantschapsverbond, naar 
uiteindelijk zelfs een Vazalverbond.  
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NOACHITISCH VERBOND 
 
Deze keer gaan we ons bezighouden met het eerste verbond, het Noachitisch verbond. De canon 
van het Noachitisch verbond begint in Genesis 1 t/m Genesis 11. In Genesis 12 begint het verhaal 
met Abram en dat is het tweede grote verbond. 
 
Zoals eerder gezegd is het belangrijk om de verschillende canons die bij bepaalde verbonden 
behoren niet te gaan verwarren. Om iets wat bij het ene verbond hoort toe te gaan passen bij een 
ander verbond, zonder dat daar Bijbelse gronden voor zijn. 
Natuurlijk is heel de Bijbel het Woord van God, waarvan Paulus ons zegt: 
2Tim.3:16 (HSV) Heel te onderwijzen,  daarmeedoor God ingegeven en is nuttig om  isSchrift  de

…op te voeden in de rechtvaardigheid ente weerleggen, te verbeteren  
En zegt Paulus ook: 
Rom.15:4 (HSV) Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder 

… geschreven  
Dus alles in Gods Woord is nuttig en tot onze onderwijzing geschreven, maar dat wil niet zeggen 
dat alles betrekking heeft op ons. 
 
Neem het voorbeeld van de kindertoeslagaffaire. Daar is heel veel over te doen geweest en de 
regering is er door gevallen. Maar op mij heeft het geen betrekking. Ik heb wel kinderen, maar ik 
heb nooit toeslag gekregen voor opvang, simpelweg omdat onze kinderen nooit naar een 
kinderdagverblijf zijn geweest. Dus het heeft geen betrekking op mij, maar het heeft mij wel wat 
geleerd over de regering en over ons belastingdienst en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. 
 
Zo is het ook bijvoorbeeld met het Noachitisch verbond. We kunnen er veel van leren, maar het is 
niet aan ons geschreven. 
Zo kunnen we weten dat God een verbond heeft gesloten met Noach dat God nooit meer een 
vloed zou geven die de aarde te gronde richt. En Hij heeft het teken gegeven van de regenboog. 
Noach had dat teken nodig, maar geldt dat ook nog voor ons? 
Nee! Wij weten dat God dat nooit meer zal doen. De aarde blijft: è 
Psalm 78:69 (HSV) Hij bouwde Zijn heiligdom, als hoogten, en vast e, die Hij voor eeuwig als de aard 

grondvestte. 
Psalm 93:1 (HSV) Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen; 
Psalm 96:10 (HSV) Zeg onder de heidenvolken: De HEERE regeert; ja, vast staat de wereld, ze zal 

niet wankelen; 
 
Maar het leert ons wel wat van God. Wat we leren is namelijk dat God gevoelens heeft voor wat 
ons overkomt. Er staat dat Hij verdriet had om wat er te gebeuren stond, het deed Hem zeer (Gen. 
6:6).  
Kortom, het is dus wel belangrijk om te leren van de verschillende canons, maar het hoeft niet 
altijd op ons betrekking te hebben. 
 
è De canon van het Noachitisch verbond begint dus bij Genesis 1 en loopt tot en met Genesis 11. 
 

 

Vraag: Als we de canon bekijken van het Noachitisch verbond, wat zou dan grofweg de 
inhoud zijn per hoofdstuk? 

 
 



BIJBELSTUDIE VERBONDSRELATIES 2022 
 

 

 26 

 
 
Uit deze 11 hoofdstukken zullen we een paar zaken halen die bepaalde principes of bijzondere 
inkijkjes geven in het Woord van God. 
 
 
Hof van Eden 

Zo kijken we eerst naar een principe uit hoofdstuk 1 tot 3 
è In hoofdstuk 1 worden Adam en Eva geschapen en krijgen zij hun autoriteit en wat ze wel en 
niet mogen eten. Ze krijgen autoriteit in de zin van dat ze heerschappij hebben over heel de aarde 
(erets) en al het gedierte. (Gen.1:26) En daar zijn we als mens niet echt in geslaagd. In plaats van 
er goed voor te zorgen, maken we er misbruik van voor eigen gewin. 
 
En er wordt Adam en Eva meegegeven wat hun tot voedsel zal zijn, namelijk: “al  het zaaddragend 

(1:29) zijn.” vruchten zaaddragende waaraan, het geboomte al en aarde de gehele op gewas  
Ook daar zijn we als mens behoorlijk in doorgeschoten. Het zaaddragend gewas (lees groente en 
zaden) en vruchten zijn meestal niet onze eerste prioriteit. Met alle gevolgen van dien in de 
gezondheidszorg. 
 
Wat niet gegeten mag worden is van de boom van kennis van goed en kwaad. Maar het zal de 
mens niet zijn dat als je ze zegt iets niet te mogen, dat ze het dan juist wel gaan doen. Wij zijn als 
mens kennelijk geneigd om verkeerde keuzes te maken. Zelfs al voor de zondeval. En zo 
geschiedde.  
Het gevolg, naast enkele verzwaarde omstandigheden: è “God verdreef  ten en Hij stelde de mens 

, , dat zich heen en weer wenddezwaard met een flikkerend de cherubs van Eden de hofvan  oosten
.”te bewaken des levens tot de boom om de weg  (Gen.3:24) 

 
è Adam en Eva werden dus via de Oostuitgang van de Hof weggestuurd. En er werden Cherubs 
voor de ingang gezet om te verhinderen dat ze erin terug zouden keren en misschien zelfs van de 
boom des levens zouden eten. 
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Cherubs (of Cherubim in het Hebreeuwse meervoud) zijn speciale engelen. Terwijl engelen tot de 
dienst van God worden uitgezonden, vinden de cherubim hun plaats alleen waar God Zelf is, daar 
waar zijn heerlijkheid zich openbaart.  
Cherubim zijn dus de getuigen van Zijn persoonlijke aanwezigheid. Waar zij zijn, is God op aarde 
neergedaald en persoonlijk tegenwoordig. Daarom zijn de beelden van Cherubim ook het 
voornaamste sieraad van de tabernakel en van de tempel van Salomo. En zijn het Cherubim die op 
de ark des verbonds de toegang daartoe beschermen met hun vleugels. 
Cherubim zijn altijd van vleugels voorzien en hebben zij vaak nog meer attributen van dieren. 

ngelen in het Oude Testament ongevleugeld en hebben de gestalte ewone’ eg‘Daarentegen zijn 
 van een mens.  

 
Adam en Eva worden dus naar het oosten de tuin uitgestuurd. Dat ze naar het oosten werden 
weggestuurd is een principe in de Bijbel. è Naar het oosten toe is de slechte kant, of wel van God 
weg. En naar het westen toe is de goede kant. De weg als het ware terug naar de Hof, terug naar 
de relatie met God.  
 
Hiervan zien we verschillende voorbeelden in de Bijbel. 

 
Voorbeelden: 
è Toen Kaïn het land was uitgezet, zwierf hij in een land dat Nod heet, ten oosten van Eden. 

(Gen.4:16). Dus hij ging van west naar oost, van God vandaan. 
è Lot trok naar het oosten en ging vlakbij Sodom wonen (Gen.13:11). We weten de gevolgen. 
è Toen Jozua op weg was naar het beloofde land, trok hij om het land Moab heen, om via het 

oosten richting het westen het land in te trekken. (Joz. 5:1) 
è Toen Israël in Ballingschap werd weggevoerd, gingen ze naar het Oosten. Toen ze weer 

terugtrokken om de tempel en Jeruzalem te herbouwen, trokken ze dus van oost naar west 
(2Kon.17&24). 

è Toen de wijzen de Koning van de Joden gingen zoeken kwamen zij uit het oosten. 
 

 

Vraag: Geef eens een (paar) voorbeeld(en) van naar het Oosten of Westen gaan wat 
aangeeft dat het van God af is, of naar God toe. 

 
 



BIJBELSTUDIE VERBONDSRELATIES 2022 
 

 

 28 

Nog twee voorbeelden: Jona ging zitten ten oosten van de stad om de vernietiging af te 
wachten(Jon.4:5). Zelfs Jezus’ komst is van het oosten naar het westen (Mat.24:27). 
 
Maar wat een heel goed beeld geeft is de opstelling van de tabernakel in de woestijn. 
è De ingang was aan de oostzijde en naar mate men naar het westen ging, kwam men steeds 
dichter bij God, tot in het heilige der heiligen (Exodus 27). 
Dus naar het westen toe is tot God naderen en naar het oosten is van God af. 
 

 
 
Daarnaast geeft ook de plaats van de tabernakel tussen het volk geeft een mooi beeld.  
è In elke windrichting werden 3 stammen geplaatst. Zoals in de afbeelding hieronder. Met de 
zonen van Levi, de priesters rondom de tabernakel met Mozes aan de oostkant. 
De stammen in het oosten vormden de grootste hoeveelheid en in het westen de kleinste 
hoeveelheid. In het noorden en zuiden was het aantal ongeveer even groot. 
è Als je het beeld destijds van boven zou fotograferen, dan zag je eigenlijk al de vorm van het 
kruis, waarin God zichzelf openbaarde. 
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Erfzonde 

 

 
è Nadat Adam en Eva de Hof van Eden hadden verlaten kregen zij twee zonen, Kaïn en Abel. De 
een wordt herder en de ander landbouwer. Allebei brengen zij een offer aan de Heer. Kain van de 
vruchten van het land en Abel een eersteling van zijn schapen. God sloeg acht op het offer van 
Abel, maar niet op dat van Kain. En dat maakte Kain ontzettend kwaad. Hij ontbrandde in toorn en 
dat kon je van zijn gezicht aflezen. Hij had zichzelf niet meer in de hand en het gevolg was dat hij 
zijn broer doodde. 
 
Wij leren vaak dat dat komt omdat door de val van Adam de zonde in elke mens wordt 
doorgegeven bij de geboorte. Het zit in onze genen, in ons bloed. Wij kunnen er niets aan doen. En 
toch lezen we bij Kain en Abel een andere invalshoek. 
God komt naar Kain toe, zo is Hij ook weer, en zegt: è 
Gen. 4:6,7 Waarom bent u ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken?  in woede

kunt opheffen? Maar als u  uw hoofdIs het niet zo dat u, als u het goede doet, 
zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, niet het goede doet, ligt de 

maar ú moet over hem heersen. 
 
è Kain doet niet het goede, wat in wezen zonde is. Die woorden ‘het goede 
doen’ is het Hebreeuwse woord ‘yatab’ en betekent letterlijk ‘goed kunnen 
omgaan met wat je meemaakt’. En God zegt dat als je niet goed kan omgaan 
met wat je meemaakt, dat de zonde aan de deur ligt.  
Zonde ligt dus aan de deur. Hij is nog niet binnen, maar ligt aan de deur. 
In een beeld ziet dat er zo uit: 
 
è Maar dan staat er iets achteraan: De begeerte van de zonde gaat naar jou 
uit, met andere woorden de zonde verlangt ernaar om zich naar jou uit te 
strekken, deel van jou te worden, maar, zegt God: u moet over hem heersen! 
Jij moet de zonde de baas zijn en niet toelaten. Dus ervoor zorgen dat hij niet 
die deur binnenkomt. In een beeld weer als volgt: 
 
è De vraag is dus of we over erfzonde moeten praten, of gewoon over zonde? Want wat zegt: 
Rom. 5:12 (HSV) Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de 

zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen 
gezondigd hebben. 

è Er staat dus dat door één mens de zonde de wereld is binnengekomen. Er staat dus niet dat de 
zonde de mens is binnengekomen. Het is de schepping binnengekomen, waarvan God al in het 
eerste hoofdstuk had gezegd dat wij over de schepping zouden heersen, dus over alles wat binnen 
de schepping valt zouden wij heerschappij moeten hebben. Dus ook als de zonde de schepping 
binnenkomt. 
 
Adam en Eva lieten echter toe dat zonde de wereld in kwam en Kain wist daar niet goed mee om 
te gaan. En met Kain ook alle andere mensen, want allen zondigen. 

Vraag: Wat verstaan wij onder het begrip erfzonde? 
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Alle mensen komen op een gegeven moment op een punt te staan waarbij ze zonde toelaten in 
hun leven. Wij zijn geneigd om het verkeerde te doen. Net als Adam en Eva. Niet dat de zonde er 
van de geboorte er al inzit, maar we laten het toe om deel van ons te worden.  
Op Één Persoon na. Die liet het niet toe. Jezus was geheel zonder zonde. Was er ook niet mee 
geboren en liet het niet toe. Hij wordt dan ook de laatste Adam genoemd (1Cor.15:45). 
En daarmee trok Hij recht wat er bij Adam fout ging en staat er vervolgens in Romeinen 5: è 
Rom. 5:17 Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, 

veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de 
gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, Jezus  namelijk
Christus. 

 
In Christus is het ons dus gegeven om elke keer opnieuw de keuze te kunnen maken om over 
zonde te regeren. Dat is wat Paulus ons in het volgende hoofdstuk vertelt: è 
Rom. 6:12, 13 Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten 

daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als 
wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als 

.geworden zijndie uit de doden levend  mensen  
Niet de zonde regeert, wij regeren over de zonde in Christus, door ons ter beschikking te stellen 
aan God. 
 
 
Geslachtsregister 

 
Als we overgaan naar hoofdstuk 5 dan komen we daar een heel stuk tegen van allemaal namen. 
Een geslachtsregister geheten. Normaal zou je daar snel overheen lezen, of zelfs overslaan, maar 
toch geeft dit ook een dieper inkijkje. 

è è 
Maar als je de namen vervangt door de 
betekenissen van deze namen, dan krijg je het 
volgende: 

Ofwel, je krijgt de zinnen: 
De mens legde vast sterfelijk verdriet. 
De gezegende God zal neerdalen onderwijzende. 
Zijn dood zal brengen de vermoeiden rust. 

Vraag: Als je al de namen die genoemd worden van Adam tot en met Noach welke 
volgorde krijg je dan? 
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Het gaf God verdriet wat er in de mensen was gebeurd (Gen.6:6), maar Hij zou ooit neerdalen en 
de mensen leren hoe God is en Hij zou in Christus de vermoeiden rust geven (Mat.11:28) 
Maar er zit nog meer in die geslachtsregisters die in de Bijbel staan. 
In de tijd die gaat van Adam t/m Mozes, of te wel de tijd dat er geen wet was en de mensen onder 
het gunstverbond leefden van God, komen we 4 keer in het Hebreeuws de woorden tegen: è ‘Ele 
Toldoth’, of te wel ‘De geslachtsregisters van’. 
Deze woorden kom je tegen in Genesis 5, Genesis 10, Genesis 11 en in Exodus 6. 
 
Als je al deze namen onder elkaar zet, dan ziet dat er als volgt uit: è è è 
 

 
 
Van links naar rechts zijn dat er 10 – 5 – 6 – 5. We weten inmiddels dat elke Hebreeuwse letter ook 
een getalswaarde kent. Zet je de letters van die getallen naast elkaar dan krijg je: 

 
En deze letters vormen de naam van God. Het zogenaamde tetragram JHWH (Exodus 6:2).  
Wij spreken dat uit als Jahweh, maar de Jood weet zelf niet meer hoe de werkelijk uitspraak zou 
moeten zijn, omdat zij die naam te heilig vinden om uit te spreken.  
 
Maar wat dit eigenlijk met zich meebrengt is dat God hier laat zien dat Hij Zijn Naam legt op al die 
geslachten. Hij is met hen. Wat er ook gebeurt, Zijn Naam ligt op dit volk. En dat toont Hij ook door 
de eeuwen heen. 
En dat is iets wat niet alleen aan deze canon is gekoppeld, want dat is iets wat ook later 
verschillende keren wordt herhaald: 
Deut. 31:6 want .verlaten en u niet begeven u; Hij zal u niet met , zelf gaat, uw Godde HERE  
Zo ook in Deuteronomium 4:31; Jozua 1:5; 1Kron.28:20; Psalm 37:28; Hebr. 13:5. 
 
En die naam is ook op ons gelegd. In het Hogepriesterlijk gebed van Jezus uit Hij naar de Vader wat 
Jij in Zijn Naam heeft gedaan en eindigt Zijn gebed met: 
Joh. 17:26 (HSV) En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal bekendmaken, opdat de  die

.liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen  
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Jezus’ Naam ligt op jou en mij! 
 
De zondvloed 

 
In Genesis 6:3 zien we de volgende tekst: è 
Genesis 6:3 (HSV) Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat 

ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn. 
 

 
Wat het ons in ieder geval niet zegt is dat de mens niet ouder wordt dan 120 jaar. Ten eerste 
wordt dit gezegd in een tijd dat de mensen veel ouder werden. Noach werd 950 jaar oud 
(Gen.9:29). Sem leefde 500 jaar (Gen.11:11). Arfachsad leefde 403 jaar. Selah 403 jaar. Heber 430 
jaar. Etc… 
è Of als we naar onze tijd gaan, dan is de officieel de oudste vrouw een zekere Jeanne Calment 
uit Frankrijk. Zij werd 122 jaar oud en overleed in 1997.  
è In Indonesië werd Sodimedjo Ghoto 146 jaar oud en overleed in 2016. Echter toen hij geboren 
werd was er in Indonesië nog geen geboorteregistratie en ontbreekt het echte bewijs van zijn 
leeftijd. 
 
Dus het heeft niet betrekking op de maximale leeftijd van de mens. Maar waar dan wel op? 
Ten eerste staat er: “zijn dagen zullen 120 jaar zijn.” Of ook wel vertaald met ‘hun dagen’. Het 
gaat dus om de mensen die toén leefden. 
God wilde niet blijven ‘twisten’ met de mens. Het woord twisten betekent ook ‘pleiten’. Eigenlijk 
vertaalt de Basis Bijbel dit het mooist en zegt: 
Genesis 6:3 (BB) Toen zei de Heer: "Mijn Geest zal niet voor altijd de mensen blijven 

waarschuwen. Ze zijn sterfelijk en krijgen nog maar 120 jaar." 
 
Er zou een einde aan Zijn geduld komen om steeds weer voor de mens op te komen die er een 
zooitje van maakten. Het meest aanneembare is dat God in Zijn geduld de mens nog 120 jaar geeft 
voordat het afgelopen is. 
 
Die 120 jaar kunnen we zien aan de hand van de tijdslijn van Noach: è 
è Als we de aankondiging van Gods geduld als 0-punt nemen, dan lezen we daarna dat hij 3 
zonen krijgt, waarvan Jafeth de oudste is. Een aanname is dan dat Noach Jafeth ontvangt 20 jaar 
na de aankondiging. Wat wel zeker is, is dat Noach dan inmiddels 500 jaar oud is (vers 32). 
è Op een gegeven moment staat er dat alle drie de zonen van Noach getrouwd zijn (7:7), dus 
laten we aannemen dat dat zo’n 25 jaar later is en Noach dan inmiddels 525 jaar oud is. 
è Op dat moment wordt door God besloten om een einde te maken aan al wat leeft (vers 13), 
maar ook dat Hij dan een verbond zal gaan maken met Noach (vers 18). Noach begint dan aan de 
bouw van de ark. 
è Op een gegeven moment verzamelt hij al de dieren en al het voedsel wat ze nodig hebben. 
Hoelang dat duurt weten we niet precies, maar zal wel een paar weken in beslag hebben 
genomen.  

Vraag: Wat zegt ons deze tekst? 
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è En daarna is het einde gekomen aan Gods geduld. Wat we dan weten is dat Noach op dat 
moment 600 jaar oud is (7:11). En de tijd dat Gods geduld ten einde is gekomen vanaf het moment 
dat Hij het aankondigde overeen zou komen met de 120 jaar die Hij de mens nog gaf. 
Dus tussen het moment van de geboorte van zijn eerste zoon en dat alle drie de zonen getrouwd 
waren en de bouw van de ark begon, zit 100 jaar. Dus de bouw zal ongeveer 75 jaar hebben 
geduurd. 

 
 

 
 
Het verbond 

 
Vorige keer heb ik vragen meegegeven voor deze keer. Die vragen waren: è 

 
Het verbond vinden we in: è 
Gen. 9:8-11 (HSV) En God zei tegen Noach en zijn zonen met hem: En Ik, zie, Ik maak Mijn verbond 

met u, met uw nageslacht na u, en met alle levende wezens die bij u zijn: de 
vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u; van alles wat uit de ark is 
gegaan, tot alle dieren van de aarde toe. Ik maak Mijn verbond met u, dat niet 
meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er 
geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronde te richten. 

 
Dit verbond moet voor Noach en zijn gezin heel belangrijk zijn geweest. Je moet je voorstellen dat 
ze vóór de zondvloed nog nooit regen hadden meegemaakt. Tijdens de zondvloed regent het 40 
dagen lang en verdrinkt al het leven op aarde. De angst zal er dus behoorlijk ingezeten hebben dat 
als het weer zou gaan regenen (wat het geval zou zijn), dat ze weer bedreigd werden met de 
verdrinkingsdood. Daarvan zegt het verbond van God dat dat nooit meer zal gebeuren. 
Bovendien stappen ze uit de ark op een compleet veranderde wereld. Het is dus niet zo gek dat 
Noach van de eerste wijnoogst dronken werd om dit allemaal te verwerken … 
 

Vraag: Hoe luidt het verbond met Noach en denk eens na wat dit voor hen 
betekende.  
Waarom was de regenboog daarin belangrijk als teken? 
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è Om die herinnering aan Gods verbond levend te houden en de angst voor nóg een zondvloed 
weg te nemen, werd de regenboog als teken gegeven. Die regenboog was dus elke keer een grote 
geruststelling dat die vloed nooit meer komt. 
 
 
Toren van Babel 

 
In het laatste hoofdstuk van de canon van Noach vinden we de toren van Babel. Het begint al met 
iets opmerkelijks, namelijk: è 
Gen.11:1, 2 Heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde, toen zij naar 

het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen zij 
wonen. 

Ten eerste staat er dat ze naar het oosten trokken! Dat is, zoals we eerder hebben gezien, van God 
weg! Dit is al een aanwijzing dat het niet goed gaat komen. 
Het tweede is dat ze gingen wonen in Sinear. Uit Genesis 10:10 weten we dat Sinear toebehoorde 
aan de afstammelingen van Cham (een zoon van Noach) en dat waren nou net degenen die door 
Noach waren vervloekt (Gen.9:25). 
Ze gingen daar dan ook wonen. Het werd hun thuis. Het woord hier heeft zelfs de betekenis van 
een huwelijk. Ze werden een met die plek. 
Al met al is het niet al te best wat er gebeurt, maar het wordt nog erger. 
 
In Genesis 11 vers 4 zien we dan wat hun voornemens zijn, namelijk: è 
Gen.11:4 Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de 

hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel 
de aarde verspreid! 

 
In deze tekst zien we ook alweer 3 dingen die de verkeerde kant opgaan, namelijk: è 
 

1. Ze willen een toren met de top tot in de hemel. We denken dan aan een heel groot 
gebouw, die tot God in de hemel reikt. Maar dat kan natuurlijk niet. Er staat ook in vers 5 
dat God moest afdalen naar die toren. Een betere vertaling is hier ‘dat ze een toren 
bouwden om de hemel te eren’. Het werd voor hen een soort tempel om onafhankelijk van 
God een imperium te bouwen. Ze wilden, eigenlijk net als Adam en Eva, aan God gelijk te 
worden. 

2. Ze wilden naam maken voor zichzelf. Dit betekent dat ze oppermachtig wilden zijn. Een 
sterk volk welke zou heersen over andere volken. 

3. Ze wilden niet verspreid worden over de aarde. En dat is in tegenspraak met de opdracht 
die God had meegegeven aan zowel Adam en Eva, als aan Noach: “Weest vruchtbaar, 

(Gen.9:1). .”de aarde en vervult wordt talrijk  

 
In de volgende tekst zien we dat God dan zelf gehoor geeft aan die opdracht: è 
Gen.11:8, 9 (HSV) Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de aarde, en zij hielden op met 

het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel; want daar 
verwarde de HEERE de taal van heel de aarde 

Daarom kreeg die stad de naam Babel. Babel komt van twee woorden, te weten ‘Bab’ en ‘El’.  
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è ‘Bab’ betekent ‘poort’ en ‘El’ betekent ‘God’. Met andere woorden het betekent ‘de poort van 
God’. Dat was wat de mensen ervan hadden gemaakt. 
è Maar God maakte het uiteindelijk tot een stad van verwarring. De woorden ‘want daar 
verwarde de Heere’, zou eigenlijk vertaald moeten worden met ‘maar daar verwarde de Heere…’ 
 
Maar er zou een dag komen (Zef.3:9), dat God dit weer zou terugdraaien en dat werd vervuld op 
de Pinksterdag: 
Hd.2:6-12 (HSV) Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, 

want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij waren allen buiten 
zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen 
Galileeërs die daar spreken? En hoe horen, eenieder in onze  hen danwij  kunnen

?eigen taal, waarin wij geboren zijn  
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Avond 3 
 
è Afgelopen keer hebben we een aantal onderwerpen besproken over het Noachitisch 
verbond. Even kort samengevat: 
We hebben aan de hand van het uitzetten van Adam en Eva uit de Hof 
van Eden een principe mogen zien. Namelijk dat het gaan naar het 
oosten veelal in relatie staat met het weggaan van God. En dat het 
westwaarts gaan in relatie staat tot het naar God terugkeren.  
We hebben dat gezien aan voorbeelden als van Kaïn die naar het 
oosten wegging naar de moord op zijn broer. Aan Jozua die van oost 
naar west het beloofde land binnenging. De ballingschappen van Israël waren naar het oosten. De 
wijzen kwamen uit het oosten. Jona ging aan de oostkant van Ninevé zitten afwachten op het 
oordeel. En zelfs Jezus’ komst was vanuit het oosten. 
 
We hebben het ook gezien aan hoe de tabernakel was opgesteld. Als 
je van buiten naar binnenging, richting het heilige en heilige der 
heiligen, dan liep je van oost naar west, naar God toe. 
 
Het bijzondere aan de opstelling van de stammen rondom de 
tabernakel is ook dat de grootte van de stammen in wezen een kruis 
vormen, met in het midden God als heenwijzing naar Jezus die onder 
ons heeft ‘getabernakeld’ (Joh.1:14) en voor ons aan het kruis is 
gegaan.  
 
 
Erfzonde 

Dan hebben we het ook gehad over erfzonde. En dat was wellicht toch een van de heilige huisjes 
die omver is gehaald. Dat verdient dus misschien wat extra aanvulling. De stelling was: è 
 

De mens is niet zondig geboren, 
maar is geboren met de verleiding om aan zonde toe te geven. 

 
Laat mij hier nogmaals wat onderbouwing aan geven: 

è Ten eerste zien we dat Adam en Eva wandelen met God, terwijl ze nog zonder zonde zijn, 
maar wel al verleid kunnen worden door de slang. Pas na de verleiding spreken we over de 
zondeval. De woorden ‘zondeval’ en ‘erfzonde’ komen helemaal niet in de Bijbel voor, 
maar kennelijk waren Adam en Eva, voordat ze voor de eerste keer zondigden, wel al 
bevattelijk voor de verleiding om iets te doen wat buiten Gods wil lag. Dat noemen we dan 
zondigen.  
Dus ze waren niet zondig geschapen, maar ze gaven toe aan de verleiding om de zonde toe 
te laten. God zei daarom tegen Adam: Je hebt geluisterd naar de 
stem van je vrouw en niet naar die van Mij. (Gen.3:17) 

è Dan zien we dat God tegen hen had gezegd dat de zonde áán de 
deur ligt (Gen.4:7). Als iets aan de deur ligt is het nog niet binnen. 
Dat hebben we voorgesteld als het plaatje hiernaast. 

è In hetzelfde vers lezen we dat God zei dat zij over de zonde moesten 
heersen (Gen. 4:7). Het Hebreeuwse woord ‘mashal’ betekent 
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regeren, besturen n De mens moest dus heersen over de zonde e, heerschappij uitoefenen. 
niet dat de zonde over ons heerst.dus  

è We hebben ook gezien dat het Woord ons zegt dat de zonde door Adam de wereld is 
binnengekomen (Rom.5:12). Het is niet de mens binnengekomen, maar de wereld. En 
omdat zonde de wereld is binnengekomen, wordt ook iedereen in zonde geboren, zoals 
David zegt in Psalm 51:5 “in zonde t zonde éHij is niet m .”ontvangen heeft mij mijn moeder 

.zonde inontvangen, maar  Want heel de wereld lag in zonde. 
è Verder zeggen we dat Jezus volledig mens was, maar ook volledig God. Als mens is Hij net 

zo bevattelijk geweest voor de verleiding tot zonde: 
Hebr. 2:17, 18  “Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een 
barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God , om de betreffen
zonden van het volk te verzoenen. Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht 

 werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.”  
Hij is door de boze verzocht in de woestijn. Waarom zou hij Jezus proberen tot zonde te 
verleiden als dat niet mogelijk zou zijn geweest? Het was mogelijk, maar Jezus zondigde 
niet. Hij weerstond de verleidingen van de boze, daar waar Adam eraan toegaf. Hij 
luisterde naar het Woord van God en niet naar die van de satan. Daarom wordt Jezus ook 
de laatste Adam genoemd. En zo kon Jezus zonder zonde sterven, omdat het ook niet bij de 
geboorte in Hem zat en er ook nooit aan had toegegeven.  
Hebr. 4:15  “Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze 
zwakheden, maar zonder zonde.” maaris verzocht,  als wijDie in alles op dezelfde wijze  Een  

è Als laatste, maar zeker niet het minste, zegt Paulus dat wij niet in zonde hoeven te blijven 
leven, omdat we in Christus zijn gestorven. (Rom.6) En eigenlijk gaat heel Romeinen 6 
daarover. Een mooi vers is: 

Rom. 6:11  “Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God 
in Christus Jezus, onze Heere.”  

Zonde heeft geen recht meer om over ons te heersen, wij kunnen over zonde heersen in 
Christus Jezus die voor de zonde gestorven is! 

 
Jakobus vat dit geheel mooi samen door te zeggen: è 
Jakobus 1:14, 15 Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt 

meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze 
zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. 

 
 
Derde en vierde generatie 

Maar dan is er nog een soort van ‘erfzonde’ waar afgelopen keer een vraag over kwam. Hoe zit het 
met de zonde die doorloopt tot in de derde en vierde generatie? Is dat geen erfzonde waar ook wij 
mee te maken kunnen hebben? Een van de uitleggingen is dat het over ging van de ene generatie 
op de volgende, omdat er tot wel 4 generaties onder één dak met elkaar woonden. 
Maar laten we kijken wat de tekst zegt die daarover spreekt. Dit staat in zowel  
Exodus 20:4-6 & Deuteronomium 5:8-10 in exact dezelfde bewoording: è 

U zult voor uzelf geen beeld maken … U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet 
dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de 
vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij 
haten, maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn 
geboden in acht nemen. 
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è  Wat we hier lezen is dat het gaat over mensen die afgoden maken en voor die zouden gaan 
neerbuigen. Dat pikt God niet, want daar is Hij te jaloers voor. 
è  Ten tweede zien we dat het gaat om mensen die God haten. Niet mensen die God willen 
gehoorzamen en ook dat pikt God niet. 
è  Ten derde zien we dat het draait om de geboden in acht te nemen. Het gaat hier dus om het 
verbond wat Hij met het volk heeft. Het verbond waarin we hier leven is het verbond met Mozes. 
En we weten van de eerste avond dat het bij Mozes verliep van een Gunstverbond, via een 
Verwantschapsverbond naar een Vazalverbond. Een vazalverbond waarbij het volk de mindere 
partij is en slechts heeft te gehoorzamen aan de meerdere. Zo niet, dan volgt straf. 
 
Geldt dit dan ook voor ons? 
Nee, want wij leven in een nieuw verbond, een veel beter verbond. Een verbond van genade. Als 
we dit onszelf toe-eigenen, dan kunnen we ook de woorden van Jozua ons toe-eigenen dat zegt: 
è 
Jozua 24:19 Toen zei Jozua tegen het volk: U zult de HEERE niet kunnen dienen, want Hij is 

een heilig God, Hij is een na-ijverig God. Hij zal uw overtreding en uw zonden 
niet vergeven. 

Ook hier is God een na-ijverig God en hier vergeeft Hij de overtredingen en zonden niet. Geldt dat 
voor ons ook? Dacht het niet, want tegen ons wordt gezegd in vele Schriftgedeelten, maar bij 
voorbeeld: è 
1Pet.2:24 [Jezus] Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat 

wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn 
striemen bent u genezen. 

 
Hier zien we dus hoe belangrijk het is om teksten niet uit hun verband en ook niet uit hun verbond 
te halen, want dan krijgen we vreemde gedachten over God. 
 
Tot zover over de erfzonde. 
Verder hebben we gezien hoe bijzonder het geslachtsregister 
is in Genesis 5. Hoe de vertaling van de namen een bijzondere 
boodschap vertellen. Dan ontstaat de zin: 

De mens legde vast sterfelijk verdriet. 
De gezegende God zal neerdalen onderwijzende. 
Zijn dood zal brengen de vermoeiden rust. 

Het gaf God verdriet wat er in de mensen was gebeurd (Gen.6:6), maar Hij zou ooit neerdalen en 
de mensen leren hoe God is en Hij zou in Christus de vermoeiden rust geven (Mat.11:28) 
 
Dan hebben we ook nog gezien dat er 4 keer in de Torah gesproken 
wordt over ‘Ele Toldoth’, of wel ‘de geslachtslijn van’. En als je die 4 
op een rij zet van Adam tot Mozes, dan krijg je respectievelijk 10, 5, 6 
en 5 geslachten. In het Hebreeuws vormt dat het JHWH, of wel de 
Naam van God. Waarmee Hij eigenlijk aantoont dat Zijn Naam met dit 
volk is, zonder dat er zelfs maar een wet is in die eerste 2400 jaar!  
En ook nu zegt Hij nog steeds dat Hij met ons zal zijn, ons nooit zal begeven of verlaten. Omdat wij 
Zijn kinderen zijn, dat zit in Zijn Naam.  
Joh. 1:12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven 

kinderen van God te worden, die in Zijn Naam geloven; knamelij  
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Dan heel kort over de zondvloed. Hieruit hebben we geleerd dat de 
120 jaar die de mens is gegeven niet gaat over onze maximale leeftijd, 
maar over de tijd die God het volk nog gaf om zich te bekeren. Hij zou 
niet blijvend voor ze opkomen. En inderdaad 120 jaar nadat Hij dat 
heeft gezegd en de mensen zich niet bekeerden, kwam de zondvloed. 
In die tussenliggende ongeveer 75 jaar heeft Noach de ark gebouwd en werd behouden met zijn 
vrouw, zonen en schoondochters.  
 
Als laatste hebben we het gehad over de Toren van Babel. Dit was 
geen toren tot in de hemel, want God moest neerdalen om er te 
komen. (Gen.11:7)  
Maar juist vertaald is het een toren ‘om de hemel te eren’. Ze wilden 
naam maken, of wel oppermachtig worden.  
En ze wilden zich niet verspreiden, wat regelrecht ingaat tegen de opdracht van God om de aarde 
te vervullen. 
Babel bestaat uit de twee woorden ‘Bab’ en ‘El’, wat betekent ‘de poort van God’. Dat was wat de 
mensen ervan maakten. Maar God maakt het tot een stad van verwarring en verspreidt ze over 
heel de aarde. Hij maakt Zijn opdracht zelf waar door ze te verspreiden over de aarde. 
 
En dat brengt ons naar het volgende verbond: 
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ABRAHAMITISCH VERBOND 
 
Het Abrahamitisch verbond staat voornamelijk in de hoofdstukken 12 t/m 25 van Genesis, maar 
loopt door t/m hoofdstuk 50. Het bespreken van de hele canon zou te veel tijd met zich 
meebrengen, dus we beperken ons tot enkele hoofdpunten en bijzondere inkijkjes in Gods Woord 
t/m hoofdstuk 25. 
 
Direct in het begin pakt Genesis 12 het verhaal van Abram en Saraj op. God geeft opdracht om het 
huis van zijn vader te verlaten. En hoewel Abram in het Nieuwe Testament in Hebreeën 11 steeds 
wordt gelinkt met zijn geloof, wordt hij door God in eerste instantie niet geroepen om een nieuw 
geloof, of religie te beginnen. Hij werd geroepen om tot een groot volk te worden. En dat wordt 
eigenlijk de rode lijn door heel zijn leven heen. 
 
Genesis 12 begint dus met: è 
Ge 12:1-3 (HSV) De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het 

huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk  
Ik zal  maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn.

zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle 
.aardbodem gezegend wordengeslachten van de  

 
Dus zijn roeping was om een groot volk te worden, met het vooruitzicht dat in hem alle geslachten 
op aarde gezegend zouden worden. Hij had geen idee wat dat inhield. Wij nu wel, omdat we het 
Nieuwe Testament hebben, maar Abram had geen flauw idee. 
 
Er wordt ook gesproken over zegenen, wat later een priesterlijke taak zou worden, maar in 
Abrams tijd was er nog geen priesterlijke orde, sterker nog, er was nog helemaal geen wet. Het 
enige wat hij had was zijn geweten. Een geweten welke we allemaal bij onze schepping hebben 
meegekregen.  
Het woordenboek omschrijft het geweten met: ‘het innerlijk besef van goed en kwaad’. Dat is 
waarschijnlijk het menselijk deel geworden na het eten van de boom van kennis van goed en 
kwaad. Sinds die tijd is het ook zo typisch menselijk dat we zo nodig onze mening willen uiten van 
wat wij vinden dat goed is en wat slecht is. Het ‘vingerwijzen’ is geboren. Ook in de kerk zijn we 
daar helaas niet van gevrijwaard. 
Had Adam dat maar geweten… Maar met alleen dat geweten ging Abram dus op weg. 
 
Hij vertrekt met zijn vrouw en zijn bezittingen en neemt zijn neef Lot en gezin mee op weg naar 
Kanaän. En dan komt hij op een plek waar hij ook een altaar voor de Heer bouwt in vers 8: è 
Genesis 12:8 Vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent 

op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de 
HEERE een altaar en riep de Naam van de HEERE aan. 

En gezien door de ogen van de Jood zien we hier iets speciaals. 
 
En we zullen deze studie vaker de teksten gaan bekijken vanuit Joods oogpunt. Waarom? Omdat 
het Woord ons leert: è 
Rom. 3:1, 2 Wat heeft de Jood dan voor ? Of wat is het voordeel van het op anderen

besneden zijn? Veel, in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de 
woorden van God toevertrouwd. 
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Hun is het in het bijzonder ‘toevertrouwd’, een woord in het Grieks welke het woordenboek 
omschrijft als “de overtuiging en het vertrouwen  bepaaldwaartoe iemand gebracht is door een  

.innerlijk en hoger voorrecht en wet van de ziel ” 
En zeker wat betreft het Oude Testament, welke geheel in het Hebreeuws is geschreven en 
daarmee meer aan de Jood zegt dan dat wij erin zouden kunnen zien. 
Dus we zullen veel Hebreeuws gaan meenemen in deze studie. 
 
Genesis 12 - Bethel en Ai 

è Er staat dus in vers 8 dat hij zijn tent opzette tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten en 
daar middenin bouwde hij een altaar en riep de Naam van de Heer aan.  
En je zou nu zo verder kunnen lezen en de diepgang missen die het heeft. Zoals we weten zijn 
namen belangrijk in de Bijbel.  
Bethel betekent ‘Huis van God’, terwijl Ai (eigenlijk H-Ai, wat zo ook vertaald wordt in de American 
Version) betekent ‘Ruïne’, of ‘puinhoop’. Ook hier zien we weer het principe: Naar het westen 
nader je tot God, naar het oosten, weg van God, wordt het een puinhoop. 
 

è Maar zoals we ook weten heeft 
elke letter in het Hebreeuws een 
getalswaarde. Bij de Alef is dat 1, de 
Beth is 2 en dat loopt op tot 10 en 
daarna gaat het over op tientallen en 
vervolgens op honderdtallen. 
En elke letter heeft ook nog een 
letterlijke betekenis. 
Zo heeft de letter Jod de letterwaarde 
10 en heeft de letterlijke betekenis 
van ‘hand’, waar ons woord je ‘jatten’ 
vandaan komt. 

God heeft dat niet voor niets in het alfabet gestopt. Niet om te gaan goochelen met getallen, maar 
er zijn letter- en cijfercombinaties die niet toevallig iets bijzonders vertellen. Als een Jood dus een 
woord ziet, ziet het ook cijfers en getalen. En daar gaan ook wij behoorlijk mee aan de slag. 
 
è In de naam Bethel zijn de letterwaardes als volgt: 
De totale woordwaarde komt daarmee op 443. 
 
è In de naam H-Ai zijn de letterwaardes als volgt:  
De totale woordwaarde komt daarmee op 85. 
 
è Het verschil tussen die twee plaatsen, of zoals de Jood zegt, de afstand tussen die twee 
plaatsen is dus 358. Je komt vanuit de Ruïne, de puinhoop van het leven, naar het huis van God 
door de 358 af te leggen. En wat wil nou het geval?  
è Het woord voor Messias (Mashiyach) is ook totaal 358! Het is de Mashiyach die 
van de Ruïne van de wereld naar het Huis van God kan brengen. 
Dus tussen het huis van God en de puinhoop, of ruïne, ontmoet je de Messias. Dat is 
dan ook de plek waar Abram de Heer aanroept. En tussen die twee plekken heb je 
de keuze welke kant je opgaat. Richt je een altaar op voor Hem, of voor de wereld. 

לא-תיב
30-1 - 400-10-2

443 

יעה
10-70-5
85 

חישמ
Mashiyach

8-10-300-40
358 
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è Maar het kan ook andersom. Dat we deel zijn van het Huis van God, maar dat we 
verleid worden door de slang om terug te gaan naar de puinhopen van deze wereld. En 
ook dat is precies het geval met de woordwaarde. Want ook het woord voor de slang 
uit Genesis 3:1, Nachash, heeft een woordwaarde van 358.  
Maar we hebben de keuze om ons daartegen te verzetten en over hem te heersen. Ook in de Hof 
van Eden hadden Adam en Eva de keuze: volg ik wat God heeft gezegd, of wat de slang zegt. 
 
In het leven hebben we altijd die keuze. Kies ik voor Hem, of kies ik voor de wereld. Het Huis van 
God, of de puinhoop van de wereld. 
En als je daar midden tussen die twee plaatsen staat, dan is de weg terug naar God, terug naar de 
Hof van Eden, net zo goed te doen als de weg van de wereld. Beide zijn 179 lang. En wat wil nou 
het geval? Ook de woordwaarde van de Hof van Eden (Gan be-Eden) is precies 179! Wij mogen de 
weg terugnemen naar de Hof van Eden. 
 
Bij de roeping van Abram wordt hem ook al de zegen en de vloek voorgelegd.  
Genesis 12: “Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken;” Diezelfde keuze 
legt God ons ook voor in: è 
Deut.30:19,20 het leven , dan het leven ; kiesen de vloek , de zegenvoor ik u stel en de dood 

, naar , lief te hebbenuw God ,, door de HEREen uw nageslacht , gijgij leeft opdat
en Hem aan te hangen… te luisteren zijn stem  

Het is een kwestie van kiezen. 
 
 
Genesis 12 - De leugen van Abram 

In Genesis 12 is er een grote hongersnood en Abram moet uitwijken naar Egypte.  
En dan lezen we: è 
Genesis 12:11-13 En het gebeurde, toen hij op het punt stond om Egypte binnen te gaan, dat hij 

tegen zijn vrouw Saraj zei: Zie toch, ik weet dat je een vrouw bent knap is  die
om te zien. Als de Egyptenaren je zien, dan zullen ze zeggen: Dat is zijn vrouw! 

ij doden en jou in leven laten. Zeg toch dat je mijn zuster bent, Dan zullen ze m
zodat het mij omwille van jou goed zal gaan en ik omwille van jou blijf leven. 

 
Abram liegt om zijn eigen hachje te redden en hopelijk ook dat van zijn vrouw. Als er iets is wat 
tegen God ingaat, dan is het liegen. In de tien geboden staat: “U zult geen vals getuigenis spreken 
tegen uw naaste.”  
 

 
Gods reactie is: è 
Gen.12:17 , de SarajMaar de HEERE trof de farao en zijn huis met zware slagen, vanwege 

vrouw van Abram. 
Dus ondanks de leugen komt God voor Abram op. Waarom? Omdat er nog geen wet bestond dat 
je niet mocht liegen. Abram reageert vanuit zijn geweten. En vanuit angst denkt hij nu een goede 
beslissing gemaakt te hebben om hun beider levens te redden. Zijn geweten spreekt hem hierin 
niet aan. 
 

שחנ  
Nachash
300-8-50
358 

Vraag: è  Wat denk je dat de reactie van God hierop is? 
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Zoals we ook kunnen lezen in: è 
Romeinen 2:14, 15 Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, zijn zij zichzelf tot wet. … Daar  

getuigt ook hun geweten van; 
 
 
Hoofdstuk 13 en 14 – Lots verlossing 

In hoofdstuk 13 scheiden de wegen van Abram en Lot zich (met Lot naar het oosten!). In hoofdstuk 
14 is er een regionale oorlog waarin Lot en zijn gezin gevangengenomen worden. Abram grijpt in 
en bevrijdt hen. Dit is steeds het geval in het leven van Lot, hij heeft een verlosser nodig (terug 
naar het westen). 
Door deze verovering wil de koning van Sodom hem belonen, maar Abram neemt niets van hem 
aan in gehoorzaamheid aan God. En daarna begint hoofdstuk 15 met: 
Genesis 15:1, 2 Na deze dingen kwam het woord van de HEERE tot Abram in een visioen: Wees 

niet bevreesd, Abram, Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Toen zei 
Abram: Heere HEERE, wat zult U mij geven, aangezien ik kinderloos heenga  dan

tter van mijn huis deze Eliëzer uit Damascus zal zijn?en de bezi  
 
Abram heeft zoiets van: Wat heb ik aan een groot loon? Ik heb geen kinderen aan wie ik het kan 
nalaten, dus wordt het automatisch mijn knecht Eliëzer. Want zo ging dat in die tijd. 
Maar God belooft Abram dat zijn nageslacht zo talrijk zal zijn als de sterren aan de hemel. En 
Abram geloofde de Heer! 
 
 
Genesis 15 - Verbondsritueel 

En dan sluit God een verbond met Abram. In die tijd was het de normale gang van zaken om een 
verbond te sluiten als beschreven: è 
Genesis 15:9, 10 Hij zei tegen hem: Haal voor Mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, 

een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Hij haalde al deze  dieren
voor Hem, deelde ze doormidden en legde de stukken tegenover elkaar; de 
vogels deelde hij echter niet. 

 
In de praktijk zag het er als volgt uit: è 
è De bedoeling is dan dat beide partijen tussen de gehalveerde dieren doorlopen (ik heb het 
bloederige gedeelte maar niet getoond) en daarmee aan elkaar verklaarden zich aan het verbond 
te houden. Beide hadden verplichtingen. Een verwantschapsverbond en een daadwerkelijk 
bloedverbond. 
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Weer door de bril van een orthodoxe Jood gezien, zien wij hier eigenlijk de scheppingsorde.  
De schepping begint bij God. En God is 1. Niet verdeeld zoals de jonge duif.  
Dan volgen de scheppingsdagen die eigenlijk zijn verdeeld in 2 x 3 scheppingsdagen welke elkaars 
aanvullend beeld zijn. Dag 4 is een aanvulling op dag 1, Dag 5 op dag 6 etc. Om bij dag 7 weer uit 
te komen bij de 1, de Shabat, waar God weer centraal staat. 
 
Dat ziet er als volgt uit: è 
 

 
 
 
Wat er ook in wordt gezien is dat het een beeld is van de profetie die God hier geeft. Hij zegt 
namelijk in: è 
Vers 13, 16 Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet 

van hen is; zij zullen hen dienen en men zal hen vierhonderd jaar onderdrukken. 
… (16)  De vierde generatie zal hier terugkeren.” 

 
Ook het beeld van de dieren en de schepping toont dat het begint bij God, maar dat er 
verdeeldheid ontstaat, geen eenheid meer met God. Die eenheid herstelt zich weer in de vierde 
stap, of wel de vierde generatie (in het Hebreeuws: de 4e ‘periode’).  
Die 400 jaar is de volheid van de 4. Na 400 jaar zou God het volk weer uit Egypte verlossen en 
verEENigen met Hem. Dat wordt hier al geprofeteerd en uitgebeeld. Wat een groots Woord van 
God! 
 
Maar het wordt ook in de woorden uitgebeeld van Kanaän en Egypte. Kanaän en Egypte schrijf je 

als volgt: è en  
 

è 

Vraag: Wat is de woordwaarde van de woorden Egypte en Kanaän? 
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 Kana’an = 50-70-50-20 = 190 

   Mitsrayim = 40-10-200-90-40 = 380 
 
Wat we dus zien is dat zelfs in de woordwaarden 
van deze landen is er het gaan van de 1 naar de 
verdeeldheid en weer terug naar de 1. 
Mitsrayim is een meervoudsvorm, net zoals 
jadajim een meervoudsvorm is van jad, hand. Of als raglajim het meervoud is van ragel, been. Zo 
is Mitsrayim het meervoud van Mitsr en dit woord heeft te maken met leed, of onderdrukking. Zo 
wordt Mitsrayim vertaald met: ‘het leed in de tweeheid’. En dat is precies wat het volk overkwam, 
leed in Egypte en verdeeldheid naar God. 
 
è  Dus schematisch gezien gaan ze van de eenheid met God, maar de verdeeldheid in leed in 
Egypte. En na de vierde ‘periode’, na vierhonderd jaar, gaan ze weer terug naar de eenheid met 
God. Van de 1 naar de 2 naar de 1. 
 
 

 
 
 
Maar terug naar de verbondssluiting.  
Het opmerkelijke is nu dat deze handelingen niet bij dit 
verbond gebeuren zoals het gebruikelijk is.  
è  Wij lezen bij Abram dat het nacht wordt en dat Abram in 
slaap is gevallen. En terwijl hij slaapt staat er dat er een 
rokende oven en een brandende fakkel tussen de dieren 
doorgaat. (vers 17) 
En dan staat er in vers 18: “Op die dag sloot de HEERE een verbond met Abram.” 
 
Abram is dus nooit tussen de stukken doorgelopen! Alleen God ging er tussendoor. Het werd dus 
een eenzijdig verbond, alleen van de kant van God, waar Abram niets aan hoefde toe te voegen. 
Een zogenaamd Gunstverbond! 
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En dat verbond wordt eigenlijk in drie delen bevestigd. Hier in Genesis 15:18 is de eerste: 
“Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de 
rivier de Eufraat;” 
Volgens Genesis 15:18 en Genesis 17:8 zou het plaatje hieronder het land van Israël zijn volgens de 
grenzen die God aangaf en dus eigenlijk vele malen groter dan wat Israël nu heeft: 
 

 
 
 
Genesis 16 - Ismaël 

In Genesis 16 besluiten Abram en Saraj de belofte van God in eigen hand te nemen en Abram 
verwekt een kind bij Hagar, hun Egyptische slavin. Dat was overigens heel gebruikelijk in die tijd als 
je eigen vrouw onvruchtbaar bleek.  
Ismaël wordt geboren en is de eerste van slechts 4 mannen in heel de Bijbel die in de 
moederschoot al hun namen worden toebedeeld: Ismaël, Isaak, Johannes de Doper en Jezus. Al 
deze namen beginnen overigens met de ‘Jod’, de letter j.   Dit is ook de eerste letter van de 
Naam van God. 
 
De letter Jod (of Yud) is in zijn meest simpele vorm slechts een punt. Een ondeelbare letter, 
waarmee het het ondeelbare van God weergeeft. Het staat ook beeld voor de zegen en kracht 
welke van God uit neerdaalt op de mensen. 
Misschien dat ook daarom elk van de zinnen in de priesterlijke zegen in Numeri 6 begint met een 
Jod. 
 
 
Genesis 17 – het verbond 

In Genesis 17 zijn we inmiddels 13 jaar verder en Abram is hier 99 jaar oud. En hier komt God weer 
tot hem met het verbond. Je zou dan zeggen, ja maar Hij heeft toch al een verbond gesloten? Ja, 
maar hier is het een bevestiging van een van de aspecten van het verbond. 
De belofte was namelijk in hoofdstuk 12 dat God hem zou zegenen met een groot volk. En dat 
bevestigt God hier: è 
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Genesis 17:2-4 Ik zal Mijn verbond sluiten tussen Mij en u, en u uitermate talrijk maken. Toen 
wierp Abram zich met het gezicht en God sprak met hem: Wat Mij  ter aarde
betreft, zie, Mijn verbond is met u! U zult vader worden van een menigte volken. 

 
En het teken van het verbond werd de besnijdenis (vers 11).  De ‘Brit Milah’. 
Allereerst heel zijn gezin en allen die tot zijn huis behoorden. En daarna elk nieuwgeboren kind op 
de 8ste dag. 
 
Het was een teken. Net zoals de regenboog voor Noach een teken was dat God nooit meer de 
aarde met water zou bedekken. Dat elke keer wanneer God of Noach de regenboog zag, zij eraan 
zouden worden herinnerd dat dit nooit meer zal gebeuren.  
Zo is het teken van de besnijdenis ook iets om elke keer als het zou worden gezien, de Jood eraan 
herinnerd zou worden, en ik denk zelfs ook God, dat dit een eeuwig verbond zou zijn met het volk 
om hen te zegenen en het verbond te houden. 
 
Het zou hen eraan herinneren dat God de Gever van leven is in onmogelijke situaties zoals bij 
Abram en Saraj. Het zou hen er ook aan herinneren dat het te maken heeft met toewijding aan 
God, heiliging: è 
De 10:16 (HSV) Besnijd dan de voorhuid van uw hart en wees niet langer halsstarrig. 
De 30:6 (HSV)  De HEERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de 

HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u 
leven zult. 

 
Tevens staat het weghalen van de voorhuid voor het terugdringen of wegnemen van het vleselijke, 
zintuiglijke en het vrijmaken van de kern van waaruit de volgende generaties zullen ontstaan. Het 
is de uitdrukking van de weg naar de belofte “weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u”. 
 
Het gebeurde op de 8ste dag. Hier liggen kennelijk ook medische redenen aan ten grondslag wat 
we nu weten, namelijk dat op de 8ste dag het lichaam van een baby hele grote veranderingen 
doormaakt, waardoor de 8ste dag het allerbeste moment is om te besnijden.  
In de eerste 7 dagen na de geboorte vindt er namelijk een aanzienlijke daling van vitamine K plaats 
in de baby waardoor het bloedstollingsniveau erg daalt. Op de 8ste dag stijgt deze echter boven de 
100% en hebben ze op die dag meer vitamine K dan ze ooit in hun leven nog zullen hebben. Dus de 
beste dag voor een besnijdenis. God wist dat natuurlijk en stelde daarom deze dag in. 
 
Maar geestelijk gezien is het omdat de 8 het overstijgen inhoudt van het natuurlijke.  
De 7 dagen van de schepping is aards, de wereld. De hoogste maat voor de wereld is de vervulling 
van de 7 met zichzelf. Of wel 7 x 7 = 49. En dan begint de 8ste dag te tellen, de 50, de nieuwe dag, 
een nieuwe wereld. 
Denk aan Pinksteren, waarbij op de 50ste dag een nieuwe dag, een nieuwe wereld, zich 
openbaarde door Gods Geest.  
Tussen de uittocht uit Egypte en de openbaring van God op de Sinaï staan 49 dagen en op de 50ste 
dag openbaart God zich. 
Een slaaf was voor altijd gebonden aan zijn meester, maar die duurde op zijn langst 7 x7 jaar. In 
het 50ste jaar was er bevrijding voor elke slaaf. Zij betraden een nieuwe werkelijkheid. 
Zo werd ook een jongen bij de besnijdenis op de 8e dag deel van een nieuwe werkelijkheid, 
namelijk deel aan het verbond met God met al haar zegeningen. 
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Moeten wij ons nu nog laten besnijden?  
Nee, want het was voor de Jood en bovendien zegt Paulus ons: è 
Ro 2:28-29 (HSV) Want niet híj is Jood die het in het openbaar is, en niet dát is besnijdenis die in 

het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar híj is Jood die het in het verborgene  
is, en dát is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. 

” Zijn lof is niet uit mensen maar uit God.  
Col 2:11-12 (HSV) In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen 

plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, 
door de besnijdenis van Christus. met Hem begraven in de doop,  immersU bent  

bent opgewekt, door het geloof van de werking van God,  Hemwaarin u ook met 
Die Hem uit de doden heeft opgewekt. 

 
Tegenwoordig wordt door meerdere volken besnijdenis toegepast, niet vanwege verplichting, 
maar meer voor de (rituele) reiniging van het lichaam, of gewoon om hygiënische redenen.  
 
 
Nieuwe naam 

In hoofdstuk 17 krijgen Abram en Saraj bij de verbondssluiting ook een nieuwe naam. Abram 
wordt Abraham en Saraj wordt Sarah. Abraham gaat daarmee van ‘geëerde vader’ naar ‘vader van 
een menigte volken’ en Sarah gaat van ‘twistzieke’ naar ‘prinses’. Althans, dat is wat wij er in 
eerste instantie uithalen als we de naam vertalen. 
Maar vertalen is niet de enige optie hier.  
 

Aan zowel Abram en aan Saraj wordt de naam veranderd door de letter ‘hee’  
è  De Hee is de 5e letter van het alfabet met dus 5 als letterwaarde en heeft de letterlijke 
betekenis van ‘venster’. Je ziet het ook aan de vorm van de letter met een opening aan de 
bovenkant. Het betekent dat je ergens naar uitziet, een wachten op de vervulling van iets. 
De 5 wacht op de vervulling door de andere 5. En dat is precies wat er bij Abraham en Sarah 
gebeurt.  
Bij Saraj wordt de ‘Jod’ aan het einde van haar naam weggehaald. De Jod heeft de waarde 10. En 
daarvoor in de plaats komt de Hee, met als waarde 5.  

è  Saraj = à Sarah =  
Dus van haar naam wordt 5 afgehaald, om uit te zien naar de andere aanvullende 5.  
 
En die 5 is nou juist toegevoegd aan de naam van Abraham door de letter Hee.  
è  Abram =  à Abraham =  
Samen komen zij uit op die vervulling, de belofte van een zoon. 
 
Dat zien we ook bij de schepping. Bij de schepping van Adam en Eva wordt er iets uit Adam wordt 
weggenomen (een van zijn ribben) en daar wordt Eva van gemaakt. Zij wordt vervolgens door God 
bij Adam gebracht. Dus hier wordt iets uit Adam gehaald, wat door Eva weer wordt aangevuld.  
Genesis 2:18 En de HERE  . Ik zal hem een hulpzij alleen , dat de mensgoed Het is niet zei: God 

., die bij hem pastmaken  
En hier bij Abraham en Sarah is het precies andersom. De balans is hersteld! 
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Genesis 18 – Sodom en Gomorra 

In Genesis 18 bezoeken 3 engelen Abraham en Sarah en zij vertellen dat ze over precies 1 jaar 
terugkomen en dan zal Sarah een zoon hebben. Vervolgens zeggen zij dat ze de steden Sodom en 
Gomorra zullen vernietigen. De stad waar zijn neef Lot woont.  
Abraham komt op voor de aanwezige rechtvaardigen in die steden, met het oog op Lot en zijn 
gezin. Hij gaat van 50, naar 45, naar 40 en uiteindelijk stopt hij bij 10. Denkende dat er wel 10 
zouden zijn, maar er dus niet waren, voorkomt hij alleen het behoud van Lot en zijn gezin, maar 
niet de steden. 
Steden, die beeld staan voor de wereldse ongerechtigheid en zonden, worden beide vernietigd. 
 
 
Genesis 19 – Lots vluchten 

De engelen waarschuwen Lots gezin om te vluchten. Hij, zijn vrouw en 2 dochters vluchtten, maar 
de 2 schoonzoons geloofden het niet. 
è   Ze renden naar het dorp Zoar, terwijl de steden werden vernietigd. Lots vrouw keek achterom 
en veranderde in een zoutpilaar. Volgens commentaren gebeurt dat doordat ze nog te dicht bij de 
brandende zwavel was en door de hitte gekristalliseerd werd als een instant zoutfossiel. 
 
Als we naar de geschiedkundige religieuze documenten kijken van de Jood, de zogenaamde 
‘Targum’, dan zien we mogelijk bijkomende oorzaken. 
Toen Lot in Sodom ging wonen is hij met een Sodomitische getrouwd. Haar naam zou zijn Aedith. 
Zij had een relatie met deze stad waar ze was opgegroeid, net zoals dat de mensen die nu vluchten 
uit Kiev en andere steden, daar weer zo snel mogelijk naar terug willen. Het is hun stad, hun land. 
Zo had Aedith als het ware een verbond met die stad.  
 
In verband hiermee is het mooi om te weten dat zout een onderdeel uitmaakte van een van de 
soorten verbondssluitingen (Num. 18:19). Een zoutverbond was een eeuwig verbond die je niet 
kon verbreken. Het was toen ook de gewoonte om een zoutbuideltje op de heup te dragen. 
Wanneer 2 mannen een zoutverbond met elkaar aangingen, dan deden ze elk een snufje zout uit 
hun buidel in de buidel van de ander. Dit betekende: Als jij uit mijn buidel jouw zoutkorrels weet 
terug te nemen, dan kan je het verbond verbreken. Dit was natuurlijk onmogelijk. Zo een verbond 
kon je niet verbreken, je zat er aan vast en kon het niet loslaten. 
 
Zo kon ook Lots vrouw die stad niet loslaten. Ze was als het ware als met zout door een verbond 
met de stad verbonden. Ze verlangde eigenlijk weer terug naar die stad en bleef daarin voor altijd 
hangen. 
 
Lots vrouw wordt nog één keer genoemd, wat bevestigt dat zij eigenlijk terug naar huis wilde: è 
Lu 17:31-32 (HSV) Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar 

beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker , moet evenmin is
.an de vrouw van LotDenk a terugkeren naar wat hij achterliet.  

 
 
Genesis 21 – Izak geboren 

Precies een jaar later wordt inderdaad hun zoon Izak geboren. En hier vindt de scheiding plaats 
tussen het Joodse geloof en de Islam. Zij schuiven Ismaël naar voren als de beloofde zoon en 
maken Izak tot de zoon van de slavin. Het was dan ook Ismaël die mee de berg opging om te 
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worden geofferd, niet Izak. Een gewiekste verdraaiing van een geloofsfeit welke al zo’n 2500 jaar 
ouder was dan het verhaal van de Islam. 
 
Izak, of wel in het Hebreeuws Yitzchak (spreek uit Jietsgak) betekent lachen, of plezier hebben. 
Aan de ene kant verwijst dit naar het moment dat Sarah moest lachen als haar verteld wordt dat 
zij op hoge leeftijd nog een kind zal baren. Maar aan de andere kant werd deze naam door God 
gegeven (Gen.17:19). Hij zou God een plezier gaan doen, vanwege wat er door deze man tot stand 
gaat komen in de toekomst. 
 
Zijn naam verwijst ook naar het bovennatuurlijke wat God door hem tot stand heeft gebracht en 
nog zal brengen. 
 
We weten inmiddels dat de ‘8’ verbonden is met het 
overstijgen van het natuurlijke en alles te maken heeft 
met God. Dat zit ook in de naam van Yitzchak.  
 
è  De woordwaarde van zijn naam is namelijk 208.  
è  En die waarde is 8 keer de woordwaarde van YHWH, 
welke 26 is. 
Dus in zijn naam overstijgt God het natuurlijke door een 
wonderlijke geboorte, welke alleen door ingrijpen van God mogelijk was. 
 
 
Genesis 22 – Het offeren van Izak 

Genesis 22:2 Hij zei: Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga naar het land 
Moria, en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die Ik u noemen 
zal. 

Dit lijkt op een gruweldaad vanuit Gods kant, maar misschien is God hier niet zo hard als dat we 
denken. 

 
We dienen hierbij we de volgende zaken in overweging te nemen: è è 

• Abraham had nog geen wet die zegt: Gij zult niet doodslaan (Ex.20:13). 
• Iedere religie die Abraham kende vereiste kinderoffers. 
• God stelde Abraham op de proef (vers 1) 
• God gebood het niet, maar de Hebreeuwse vorm is meer een verzoek, met de keuze om 

het af te wijzen (vers 2). 
• De beloften van het gunstverbond stonden niet op het spel, die stonden vast. 
• Abraham was ervan overtuigd dat hij samen met zijn zoon weer van de berg zou afdalen 

(vers 5 en Hebr. 11:18) 
• God onderbrak de offerande zelf en voorkwam de dood van Izak (vers 12). 

 
Dit alles gebeurde op de berg Moria. Op diezelfde plek zou later de tempel van Salomo komen te 
staan.  

Vraag: Welke feiten moeten we hierin ter overweging nemen? 
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Moria bestaat uit twee woorden en wel ‘ra’ah’ en ‘Yahh’. Het eerste betekent ‘gezien worden, of 
doen zien’ en Yahh is de afkorting van JHWH, of te wel een plek waar God zich doet zien.  
 
Dit alles wijst natuurlijk heen naar het werk van Christus, in Wie God ook van zich doet zien. Dat 
het verwijst naar het offer van Christus is eigenlijk al te zien aan de bewoordingen in vers 8: “God 
zal Zichzelf voorzien van het lam”. God zelf wordt het Lam Gods.  
 
Geestelijk gezien zijn wij allemaal op weg naar de berg Moria. Op weg naar Moria om ons oude 
leven af te leggen voor Hem. Op weg om “onze lichamen te wijden als een levend offer,  aan God

(Rom.12:1) onze redelijke godsdienst.” dat isheilig en voor God welbehaaglijk:  
Ons lichaam welke de tempel van Gods Geest is, “welke met Christus gekruisigd is.” (Gal.2:20) 
 
Abraham noemt vervolgens die berg, volgens de vertaling in vers 14: “De Heere zal erin voorzien.” 
Maar eigenlijk staan hier dezelfde woorden als Moria. ‘Moria’ komt van het Hebreeuws ‘ra’ah 
JHWH’ en ‘De Heere zal voorzien’ is in het Hebreeuws ‘JHWH ra’ah’.  
Ook als wij op weg zijn naar Moria zal de Heer van zich laten zien.  
 
In de verzen 17 en 18 bevestigt God nogmaals, nu voor de derde keer, het verbond met Abraham, 
namelijk dat hij een groot volk zal worden, waarmee alle volken van de aarde gezegend zullen 
worden. 
 
 
Genesis 23 – Sarah 

Sarah was niet zomaar een vrouw. Zij was een diep gerespecteerd persoon. Dit blijkt uit de 
volgende feiten: 

• Er wordt een heel hoofdstuk aan haar dood gewijd.  
• We lezen dat Abraham het beste graf gratis aangeboden krijgt, maar dat hij daar niet op in 

gaat en het voor 400 Shekel koopt. Dit toont de waarde die hij hecht aan zijn vrouw. 
• Zij is de enige vrouw in de Bijbel waarvan haar leeftijd specifiek wordt genoemd. Zij is 127 

jaar oud geworden. 
• Het is ook niet alleen Abraham waar God een verbond mee aangaat, maar met hen samen. 

Dat blijkt ook uit het feit dat de zoon die hij verwekt bij de slavin niet door God werd 
geaccepteerd. Het moest de zoon worden uit Abraham en Sarah samen. Zij moesten één 
worden om de belofte vrucht te laten dragen. Dat hebben we ook gezien uit de namen 
waarbij de beide Hee’s, de 5en elkaar moesten aanvullen. 

• De naam Abraham betekent dan wel ‘vader van een menigte’, maar van Sarah wordt 
gezegd dat zij “tot volken zal worden; er zullen koningen van volken uit haar voortkomen.” 
(Gen. 17:16) 

• Paulus eert Sarah door haar te tonen als type van het nieuwe verbond (Gal.4:23 vv). 
• In Hebreeën 11 is Sarah een van de weinige vrouwen die tussen de geloofshelden staat, 

naast Abraham, Izak, Jakob en Mozes. 
• Petrus spoort gelovige vrouwen aan om te handelen als Sarah (1Pet.3:6). 

Geen enkel ander vrouwelijk personage wordt met zoveel achting naar voren gebracht als Sarah.  
 
Abraham betaalde dus 400 Shekel voor haar graf. De 400 is ook de waarde van de laatste letter 
van het Hebreeuwse alfabet, de letter ‘taw’. De 400 staat beeld voor het uiterste in dit leven. De 
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weg in deze wereld en dit leven eindigt bij de 400. Zo eindigde ook het wereldse leven in Egypte 
bij de 400.  
è  Maar de Taw, of de 400, staat ook beeld voor de menselijke dood. Het woord Taw betekent 
zelfs ‘kruis’. En dit verwijst dan weer naar Jezus die verder gaat dan de 400 in een nieuwe wereld 
en daarvoor afsterft aan de taw, aan het kruis. Dat bracht verlossing van de dood en de overgang 
naar iets nieuws. 
Daarom ook dat bij de verlossing uit Egypte de Joden het bloed moesten strijken aan de 
deurposten om verlossing te krijgen van de verderfengel. Dat bloed aan de deurposten vormde de 
letter taw, het kruis.  
 
è  Maar het bijzondere van deze letter taw is dat het bestaat uit twee andere letters, namelijk de 
Dalet (4) en de Nun (50).   
Dalet betekent ‘opstaan’ en Nun betekent ‘bedrogen’.  
è  Samen vormen de letters Dalet en Nun het woord ‘Dan’ en dat betekent weer ‘(ver)oordelen. 
Allemaal aspecten die samenvallen rond de kruisiging en opstanding van Jezus en het nieuwe wat 
eruit voortvloeide. 
Gods Woord is groots! 
 
Volgende keer deel 1 van het Mozaïsch verbond. 
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Avond 4 
 
We zullen niet weer alles gaan doorlopen van de derde studieavond, behalve de grote lijn. 
è We zijn namelijk de verbonden aan het bestuderen en hebben er inmiddels twee gehad. 
De eerste was het Noachitisch verbond.  
è We hebben gezien dat dit een gunstverbond was. Een eenzijdig verbond vanuit God.  
è En dat verbond hield in dat God nooit meer de aarde te gronde zou richten door een 
watervloed. Het teken daarvoor was de regenboog. Noach hoefde daar niets voor te doen, het 
was een verbond vanuit God. En dat Hij zich aan Zijn verbond heeft gehouden weten we omdat er 
nooit meer een vloed over de aarde is geweest. 
 
Het tweede was het Abrahamitisch verbond. Ook dit was een è gunstverbond. 
è Dit verbond hield in dat God van Zijn kant had beloofd om Abram tot een groot volk te maken 
en een land zou geven om in te wonen. God zou dat geslacht zegenen. En dat Hij dat ook deed zien 
we aan verschillende verhaallijnen: è 

• God geeft Abram de overwinning bij het bevrijden van Lot en ontvangt zegen van 
Melchisedek. 

• God keerde ten goede waar Abraham om loog (2x; Gen. 12 & Gen.20)) 
• De geboorte van Izak was een wonder van God vanuit de belofte die Hij had gedaan. 
• God zegende Izak en opende de schoot van zijn onvruchtbare vrouw Rebekka en werd 

zwanger. 
• Etc… (God was hen Goedgunstig) 

 
En dan komen we nu toe aan het: 
 

MOZAÏSCH VERBOND 
 
Dit is een belangrijk verbond, omdat het zoveel meer begrip geeft voor wie God werkelijk is en hoe 
wij vandaag de dag nog steeds Hem een verkeerd beeld toedichten. 
In dit gedeelte gaan we God en de lijn van de Bijbel meer begrijpen, maar ook een andere kijk 
krijgen waarom God handelde zoals Hij handelde. 
 
Hoewel het eigenlijke verbondsverhaal begint bij Exodus 19 en we daar de draad zouden moeten 
oppakken, toch een paar gebeurtenissen van daarvoor. 
Het verhaal begint in Exodus 1 met de enorme groei van het Joodse volk in Egypte en de beslissing 
van de farao om alle geboren jongens te doden door ze in de Nijl te verdrinken.  
è Mozes werd toen ook geboren uit Amram en Jochebed, maar zij verstopten hem 3 maanden.  
Dit is alweer zo typerend, omdat Mozes’ leven ook bestond uit 3 perioden. Drie perioden van elk 
40 jaar. 40 Jaar bij de farao, 40 jaar als schaapherder en 40 jaar verlossingswerk in de woestijn. 
 
De ‘mand’ van verlossing 

Ex. 2:3 è Maar toen zij hem niet langer konden verbergen, namen zij voor hem een 
mandje van biezen en bestreek het met asfalt en pek. Zij legde het kind daarin 
en zette het in het water van de Nijl. 

 
Waaraan doet ons dit nog meer denken? 



BIJBELSTUDIE VERBONDSRELATIES 2022 
 

 

 54 

è Dit doet ons natuurlijk terugdenken aan Noach. Hij bouwde een ark en ... 
Genesis 6:14 u moet deze ark vanbinnen en vanbuiten met pek bestrijken. 
 
Bestrijken met pek kan je vertalen met ‘losprijs voor verzoening’! 
En ark, het woord ‘teva’, betekent ook ‘het woord’. En volgens Johannes is Jezus het Woord. Dus 
de losprijs voor verzoening was in de ark, in Jezus! Het Woord verloste hen van de dood in het 
water. Het wijst bij Noach al op de verlossing in Christus door Zijn bloed. (Col.1:20) 
 
Maar we zien hier hetzelfde bij Mozes. Ook hij werd gelegd in een mandje. En hier wordt hetzelfde 
woord gebruikt als de ark van Noach, ‘teva’. Ook hier verloste ‘het Woord’ Mozes van de dood in 
het water. Ook bestreek ze het hier met pek. Alleen worden hier wel andere woorden gebruikt, 
maar die toch wel betrekking hebben op de verlossing door het bloed. Want het gebruikte woord 
komt van het woord dat ook betekent ‘rood maken’. Welke weer heen wijst naar Jezus’ bloed. 
 
Hij wordt uit het water gehaald door de dochter van de farao. De naam Mozes betekent dan ook 
‘de uit het water gehaalde’. En Mozes groeit op in het paleis van de farao. 
Als hij ergens rond zijn 25e is vermoordt hij een Egyptenaar. Dat wordt bekend en hij vlucht naar 
Midjan om te voorkomen dat de farao hem doodt. Daar trouwt hij met Sippora en hoedt hij de 
kudde van zijn schoonvader Jetro. 
 
De braamstruik 

è Dan volgt de gebeurtenis met de brandende braamstruik. Hij kwam op die plek alleen maar 
doordat hij een afgedwaald lammetje uit de kudde had gevolgd om het terug te brengen. Je zou 
kunnen zeggen: è Het Lam brengt je bij God de Vader!  
Maar het is ook net zoals bij de gelijkenissen van Jezus over het verloren schaap, de verloren 
penning en de verloren zoon, dat alles en iedereen bij de Heer meetelt. 
De attentie voor datgene wat in andermans ogen onbelangrijk is, of niet meetelt, is juist hetgeen 
wat belangrijk is voor God. En dat brengt ook Mozes in eenheid met Hem en spreekt God met 
Mozes. En daar openbaart God zich met Zijn Naam: Ik Ben. Ik ben die Ik ben!  
En dan volgt de opdracht om het volk te bevrijden. 
 
 
Egypte 

Na wat tegenstrubbelingen geeft hij toe en gaat hij met vrouw en zoon richting Egypte, waar later 
ook Aäron zich bij hen aansluit. Zo komen ze in Egypte en begint het overhalen van de farao om 
het volk te laten gaan. Door zijn verharde houding volgen er 10 plagen. 
 
Doel van de plagen 

Het belangrijkste doel is om het volk te bevrijden uit Egypte om ze te brengen naar het beloofde 
land.  
Exodus 7:4 Ik zal Mijn hand op Egypte leggen en Mijn legers, Mijn volk, de Israëlieten, uit 

het land Egypte wegleiden onder zware strafgerichten. 
Maar daarnaast zijn er nog andere doelen voor deze plagen. 
è 
è 

1. Aantonen dat God boven al de Egyptische ‘goden’ staat: 
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Exodus 12:12 En Ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, Ik, de 
HEERE. 

Exodus 18:11 Nu weet ik dat de HEERE groter is dan alle goden .. 
Numeri 33:4 de HEERE had strafgerichten voltrokken over hun goden. 
 

2. Dat het volk God zou leren kennen als HEERE (JHWH): 
Exodus 6:2, 7 Ik ben met Mijn Naam HEERE hun niet bekend geweest. … Dan zult u weten dat 

Ik de HEERE, uw God, ben, Die u uitleidt van onder de dwangarbeid van de 
Egyptenaren. 

 
3. Dat de Egyptenaren zouden weten dat Hij JHWH is: 

Exodus 7:5 de Egyptenaren , dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik mijn hand tegen zullen weten 
.tIsraëlieten uit hun midden wegleidEgypte uitstrek en de  

 
4. God zou zijn Uniekheid tonen: 

Exodus 9:14 Ik zal al mijn plagen laten losbreken tegen u persoonlijk, tegen uw dienaren en 
uw volk, opdat gij weet, dat er niemand is op de gehele aarde, zoals Ik. 

 
De plagen beginnen bij het teken van de staf die in een slang verandert en welke vervolgens de 
slang opeet van de magiërs. 
è 

Dit zijn de tien plagen: 
 

  
 

• Het valt op dat de 10 plagen verdeeld zijn in 3 delen van 3 plagen, welke elk eindigt met 
het niet waarschuwen van de farao. 

• Daarnaast zien we dat God zich liet kennen als de God die boven al de Egyptische goden 
staat, zien we terug bij de plagen waarin Hij bepaalde goden bestraft, of afbluft. In het 
overzicht zie je welke goden dat betreft.  

Plaag Schrift Waarschuwing Egyptische goden Verhard hart door

Teken: staf wordt slang Ex. 7:8-13 Bisu: beschermer tegen wilde dieren, slangen en insecten Farao zelf

1 Water in bloed Ex. 7:14-25 Ja
Khnum: god van vruchtbare Nijldelta
Hapi: geest van de Nijl
Osiris: overstroming van de Nijl

Farao zelf

2 Kikkers Ex. 8:1-15 Ja Heket: godin met kikkerkop Farao zelf

3 Luizen Ex. 8:16-19 Nee
Bisu
Kepher: god van torren en vliegen Farao zelf

4 Steekvliegen Ex. 8:20-32 Ja Kepher Farao zelf

5 Veepest Ex. 9:1-7 Ja
Hathor: godin in de vorm van een koe
Apis: god afgebeeld als stier met zonneschijf
Mnevis: zonnestier

Farao zelf

6 Zweren Ex. 9:8-12 Nee
Imhotep: god van geneeskunde
Thoth: god van magie en genezing God

7 Hagel Ex. 9:13-35 Ja
Nut: hemel godin
Seth: beschermer van de oogst
Nepri: graan god

Farao zelf

8 Sprinkhanen Ex.10:4-20 Ja Seth God
9 Duisternis Ex. 10:21-29 Nee Ra, Aton, Atum, Horus: allen zonnegoden God

10 Dood eerstgeborenen Ex. 11:1-5 & 12:21-30 Ja
Isis: godin van het leven
Farao ! (God)

Vraag: Welke tien plagen zijn er geweest (en in welke volgorde)? 
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• En de rode lijn door alle plagen heen is het verharde hart van de farao. Iemand kwam eens 
met de opmerking naar mij toe dat het gewoon niet eerlijk is, want God verhard het hart 
waardoor Hij steeds weer een nieuwe plaag gaat doen. Maar hier zien we dat de eerste 6 
keer het de farao zelf was die zijn hart verharde en dat daarna dat pas door God werd 
gedaan. 
Bij de eerste 3 plagen is het drie keer de farao die zijn hart verhard. Bij de volgende drie is 
het twee keer de farao en bij de laatste drie is het nog maar één keer de farao. 

 
De laatste plaag is de doorslaggevende plaag. De enige plaag die direct op de mens betrekking had 
en zelfs de dood. Een vreselijke plaag. Maar de vraag die dan naar voren komt is: 
 
è  Waarom zó een laatste plaag? 
Eigenlijk was dit al de plaag waar alles om draaide. Een plaag waarmee God liet zien dat je niet aan 
Zijn volk moet komen. Hij zegt al voor al de plagen het volgende: è 
Exodus 4:22, 23 Zo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël. Daarom zeg Ik  

tegen u: Laat Mijn zoon gaan, zodat hij Mij kan dienen. Maar u hebt geweigerd 
ene, doden.hem te laten gaan, zie, Ik zal uw zoon, uw eerstgebor  

 
Hier wordt Israël de eerstgeborene genoemd. è 
Later lezen we van Jezus dat Hij de Eerstgeborene is (Ps. 89:27; Rom.8:29; Col. 1:15, 18).è  
Col. 1:15, 18 Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de 

schepping. … [18] En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de 
gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen 
de Eerste zou zijn. 

En weer later lezen we dat ook van de gelovigen in Christus (Hebr. 12:23).è 
Hebr. 12:22, 23 Maar u bent genaderd tot de stad van de levende God, ... tot een feestelijke 

vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen 
opgeschreven zijn ... 

 
è De eerstgeborenen zijn zij die een bijzondere relatie met God de Vader hebben. 

 
En Hij toont hier aan hoeveel die Eerstgeborenen Hem waard zijn. Kom niet aan Zijn kinderen.  
Hij verlost ze en zal ze verlossen. Zo is Christus door de Vader als winnaar verlost uit de dood en 
zijn ook wij verlost van onze geestelijke dood. En zijn wij in Christus meer dan overwinnaar. 
 
 
Het verbond 

We maken nu even de sprong naar het uiteindelijke verbond met Mozes en het volk Israël. Het 
was God zelf die het initiatief nam om dat verbond aan te gaan. En dat was in eerste instantie een 
geweldig verbond. We lezen: è 
Exodus 19:3-6 Toen klom Mozes omhoog, naar God. De HEERE riep tot hem vanaf de berg: Zo 

U hebt  moet u tegen het huis van Jakob zeggen en de Israëlieten verkondigen:
Ik u op arendsvleugels  hoelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en ze

gedragen en u bij Mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem 
gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn 

U dan, u zult voor Mij heel de aarde is van Mij. persoonlijk eigendom zijn, want 
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Dit zijn de woorden die u  een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn.
tot de Israëlieten moet spreken. 

 
Dit kwam volledig van God uit en stelde als enige eis om Zijn verbond in acht te nemen en het 
verbond te houden. Dat is alles. En als belofte kregen ze van God mee dat ze Hem zouden 
toebehoren met Zijn macht die Hij had getoond in Egypte en dat zij een volk van priesters zouden 
zijn.  
Dat betekent dat iedereen van het volk directe toegang tot God zou hebben! An offer you can’t 
refuse! Het gunstverbond stond op het punt werkelijkheid te worden. En dat aanbod sloegen zij 
dan ook niet af. è 
Exodus 19:8 Alles wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen! 
 
Vervolgens krijgt het volk de opdracht om zich voor te bereiden op de verbondsceremonie. Dat 
hield in dat ze zich 3 dagen moesten reinigen en heiligen. En als de ramshoorn zou klinken, dan 
mochten ze tot de berg naderen en vooral niet eerder.  
Dan komt die derde dag. Mozes leidt het volk naar de berg en dan staat er: è 
Exodus 19:18, 19 De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de HEERE er in vuur neerdaalde. 

De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de berg beefde 
eschal werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God hevig. Het bazuing

antwoordde hem met een stem. 
 
In het boek Deuteronomium lezen we over de reactie van het volk tijdens dit gebeuren. Uit angst 
voor wat ze zien en dat zij daar niet levend uitkomen. Ondanks dat ze wisten dat deze God te 
vertrouwen was en aan hun kant stond door wat Hij deed in Egypte en op hun weg naar de berg 
Sinaï, neemt het volk toch een beslissing uit angst. En die beslissing geven zij door aan Mozes met 
de woorden: è 
Deut. 5:27 Gaat u naar voren, en luister naar alles wat de HEERE, onze God, zal zeggen. U 

moet dan alles wat de HEERE, onze God, tegen u zal zeggen, tegen ons zeggen, 
en wij zullen ernaar luisteren en het doen. 

 
Het volk kiest er dus voor om niet als priesters direct in relatie te staan met God, maar om 
Mozes als hun middelaar te benoemen. Zij verkozen regels boven relatie.  
Dat was nooit het plan van God geweest. Hij wilde met heel het volk in contact staan, maar door 
hun beslissing krijgt dit een wending. God accepteert het wel, maar daarmee verandert het 
gunstverbond in een verwantschapsverbond. Dus een verbond waarbij aan. Beide partijen 
bepaalde condities voor het verbond worden vastgesteld. Een wederzijds contract. Maar het gaan 
van een gunstverbond naar een verwantschapsverbond was in feite een dieptepunt voor Israël! 
 
En God maakt vervolgens duidelijk aan Mozes wat dan de verhouding wordt: è 
Exodus 19:24 De HEERE zei tegen hem: Ga, daal af, en daarna moet u naar boven klimmen, u 

met Aäron bij u, maar laat de priesters en het volk niet doordringen om naar de 
HEERE op te klimmen, anders zal Zijn over hen losbarsten. toorn  

 
In plaats van het gunstverbond wordt het dus een verwantschapsverbond. En daarbij horen 
regels. Die regels krijgt Mozes vervolgens in de vorm van de 10 geboden, of 10 woorden. 
Het beeld wat we normaal gesproken krijgen over de twee tafels met geboden is dit: 
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Het verschil zit hem in het feit dat het twee dezelfde tafels waren met op de voor- en achterkant de 
10 geboden. Dat lezen we ook in: è 
Exodus 32:15 de En Mozes keerde zich om en daalde de berg af, met de twee tafelen van 

getuigenis in zijn hand. Deze tafelen waren aan beide kanten beschreven; ze 
beschreven. kantwaren aan de ene en aan de andere  

Reden daarvan was dat normaal gesproken beide partijen van het verbond 1 exemplaar kregen. 
Ieder zou dat exemplaar mee naar huis nemen en deze in hun tempel, of tabernakel, in een kist 
leggen. è   Deze kist werd de ‘ark’ genoemd. Zo een ark werd specifiek gebruikt om 
verbondsovereenkomsten in te bewaren, vandaar de naam ‘ark van het verbond’. 
 
Als nu een van de partijen het verbond zou schenden, dan zou de god van die partij hen straffen 
voor de overtreding. è   Het was dus de eigen god die zou straffen, omdat dat de god is waar zij in 
geloven, niet de god van de andere partij. 
Maar ... In het geval van Israël werd dat een ander verhaal.  
Want het was hun God zélf die een verbond met hen aanging. En daarin vertegenwoordigde God 
Zichzelf, want Hij had geen god boven zich om Hem op het rechte pad te houden. Hij had ook geen 
tempel om het in te bewaren. Dus behield Mozes allebei de tafels en legde deze allebei in de ark 
van het verbond. 
Maar daar moest eerst nog een tabernakel voor worden gebouwd om de kist in te bewaren. Die 
instructies volgen dan ook later. 
 
Het pijnlijke is dat God dus zowel moest zorgen dat Hij Zichzelf aan het verbond hield, maar ook 
voor Israël. Israël kon God aan Zijn Woord houden, maar ook andersom.  
Gods beloftes in de tien geboden waren: Ik ben de Here, uw God. Ik ben er voor jullie. Met Mijn 
macht! En (vers 6 van Exodus 20): Ik doe barmhartigheid en  die Mij liefhebben aan duizenden  

 waar plaats Op elkeegenen. Vers 24: Vers 11: Hij zal de Sabath dag z .onderhouden mijn geboden
.en u zegenen u komen , zal Ik totdoe gedenken Ik mijn naam  

Als God zich niet aan die beloftes zou houden van het verbond, dan konden ze Hem daarop 
aanspreken. 
 
Maar ook andersom. Hij zou Israël moeten aanspreken en bestraffen als zij zich niet aan het 
verbond hielden.  
In het beginsel was dit nooit Gods wil, maar werd Hem opgelegd door de houding van het volk. 
Straffen ligt niet in Gods aard, maar nu was dit de consequentie geworden van het 
verwantschapsverbond wat het volk zelf wilde. 
 
Het is als een vader iets afspreekt met zijn kind en wat de consequenties zijn als het kind zich daar 
niet aan houdt. Die straf die erop zou kunnen volgen is niet wat de vader graag wil, maar vanuit de 
afspraak die hij heeft gemaakt wel moet doen.  

Maar het is eigenlijk dit: à 
à 
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Zo vertegenwoordigt de reactie van God niet wie Hij echt is, maar wat Hij wel moet doen vanuit de 
afspraken die het volk zelf wilde maken. 
 
Vandaar dat we ook verschil zien in hoe God reageert op Israëls geklaag van vóór de tien geboden 
en daarna. Als we de Bijbel lezen, moeten we dus altijd bedenken: Vanuit welk verbond reageert 
God nu? Door welke (verbonds)bril moet ik dit zien en dus begrijpen? 
Israël had in feite 2400 jaar geleefd zonder een verwantschapsverbond, ofwel zonder wet en 
werden dan ook zo behandeld. Maar eenmaal gekozen te hebben voor dat 
verwantschapsverbond, de wet, verandert Gods actie richting het volk vanuit dat verbond. 
è 

 
 
Dit verschil maakte niet alleen dat God het volk zou moeten straffen bij overtredingen, maar ook 
dat Hij hun beschermer en bondgenoot moest zijn in gevechten die Hijzelf nooit had uitgekozen, 
of gewild.  
Daarom zegt Paulus in 2Cor.3 en 4 dat het Mozaïsch verbond, het Oude verbond, een bedekking 
over God bracht welke alleen in Christus wordt weggenomen. Het Oude verbond verborg de ware 
verlangens van Zijn hart en brachten de komende 1300 jaar van de wet alleen maar verwarring 
over hoe God daadwerkelijk is. Een verwarring die vandaag de dag nog steeds voortduurt. 
 

 
è Het gunstverbond toonde het hart van God, het verwantschapsverbond niet. 

 
 
De laatste keer dat God hoorbaar voor heel het volk sprak was bij de tien geboden. Daarna sprak 
Hij alleen nog maar tot Mozes omdat zij hem als middelaar hadden toegewezen. De hoorbare 
stem van God was pas weer aanwezig toen Jezus op aarde kwam als de Zoon van God. Ook in Hem 
wordt die sluier voor wie God werkelijk is weggenomen.  
Daarom zei Jezus: “Wie Mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien!” Gods hart is er dus een van 
genade en vergeving, niet van straf en oordeel. 
 
 
Het gouden kalf 

Dan komen we bij het gouden kalf. è  In Exodus 20 spreekt God rechtstreeks en hoorbaar tot het 
volk en spreekt de 10 geboden uit. Vervolgens is Mozes 40 dagen op de berg en de tafelen van het 

Tekst Klacht Gevolg Tekst Klacht Gevolg

Exodus 15:23-25
Toen morde het volk tegen Mozes, 
en zei: Wat moeten wij  nu  drinken?

en de HEERE wees hem een stuk 
hout.

Numeri 11:1
En het gebeurde, toen het volk zich 
beklaagde

En het vuur van de HEERE brandde 
onder hen en verteerde, aan de 
rand van het kamp

Exodus 16:2, 4

de Israëlieten morden: u hebt ons 
uitgeleid naar deze woestijn om 
heel deze gemeente van honger te 
laten sterven

Toen zei de HEERE tegen Mozes: 
Zie, Ik zal voor u brood uit de hemel 
laten regenen

Numeri 11:32, 33

En het volk stond op, die hele dag 
en die hele nacht, en heel de 
volgende dag, en men verzamelde 
de kwakkels

de toorn van de HEERE ontbrandde 
tegen het volk, en de HEERE bracht 
het volk een zeer grote slag toe

Exodus 16:27, 30

Het gebeurde echter op de zevende 
dag dat  sommigen  van het volk 
eropuit gingen om  brood  te 
verzamelen

Zo rustte het volk op de zevende dag Numeri 15:32, 35
Toen de Israëlieten in de woestijn 
waren, troffen zij een man aan die 
hout sprokkelde op de sabbatdag

Toen zei de HEERE tegen Mozes: 
Die man moet zeker gedood 
worden.

Exodus 17:2, 6
En het volk kreeg onenigheid met 
Mozes en zei: Geeft u ons water, 
zodat wij kunnen drinken. 

Dan moet u op de rots slaan, en er 
zal water uitkomen, zodat het volk 
kan drinken.

Numeri 21:5, 6

Waarom hebt u ons uit Egypte 
laten vertrekken om te sterven in 
de woestijn? Want  hier  is geen 
brood, ook geen water

Toen zond de HEERE gifslangen 
onder het volk; die beten het volk, 
en er stierf veel volk uit Israël. 

Voor het Verbond Na het Verbond
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verbond. Als hij terugkeert heeft het volk al de eerste twee geboden van het verbond overtreden 
door een afgod te maken in de vorm van een gouden kalf.  
Wij kunnen denken: Hoe is het mogelijk? God horen spreken en dan toch zo snel weer terug zijn 
bij af. Terug naar de gewoonten van Egypte. Maar niets is ook ons vreemd. God spreekt tot ons 
door Zijn Woord, door een preek, door een Podcast, of social media en al snel zijn we Hem alweer 
vergeten en gaan over tot de orde van de dag. 
 
Dit gouden kalf was slechts een klein kalf, want in Exodus 32:4 staat dat Aäron het in een mal 
gemaakt heeft. En over dat nietige godje, roepen zij uit: è 
Exodus 32:4 Dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. 
 
En dat was niet het enige. De dag daarna aanbaden ze dit beeld op de manier waarop ze dat in 
Egypte hadden zien gebeuren: è 
Exodus 32:6  ookn Zij stonden de volgende dag vroeg op, brachten brandoffers en brachte

dankoffers. Het volk ging daarna zitten om te eten en te drinken; vervolgens 
stonden zij op om uitbundig feest te vieren. 

De vertaling ‘uitbundig feestvieren’ kan ook een seksueel getint woord inhouden. Dit zou helemaal 
niet ondenkbaar zijn, omdat zulk soort van aanbidding van goden met eten en drinken ook heel 
vaak gepaard ging met orgies. 
Dat maakt ook de reactie van God, gedreven door de eigenschappen van een 
verwantschapsverbond, veel begrijpelijker: è 
Exodus 32:10 laat Mij begaan, zodat Mijn toorn tegen hen ontbrandt en Ik hen vernietig. 
 
God zou dit hebben mogen uitvoeren volgens dit verbond, ware het niet dat Mozes op een 
bijzondere manier tussenbeide komt in vers 11 t/m 14. Hij doet een beroep op Gods werkelijke 
Vaderhart op basis van het eerdere gunstverbond met Abraham. Welke een verbond was van 
genade en niet van straf.  
En op basis van dat pleiten van Mozes wordt niet heel het volk vernietigd, maar alleen degenen 
die betrokken waren geweest bij die afgodendienst. Dat bleken uiteindelijk 3000 mensen te zijn 
geweest. (Exodus 32:26-29). 
De tegenhanger van God was op de eerste Pinksterdag. Toen Gods Geest werd geschonken 
kwamen er 3000 mensen tot geloof en werd waarheid wat Paulus schrijft in: 
2Cor. 3:6 Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt dienaars van het nieuwe verbond  om

, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de te zijn
Geest maakt levend. 

 
 
God wil niet mee 

Toch heeft heel deze situatie wat bij God teweeggebracht. Tot nu toe had Hij het volk persoonlijk 
begeleid, maar dat wil Hij nu eigenlijk niet meer. Hij wil dat niet, omdat Hij weet hoe dit volk is en 
wat de consequenties zouden kunnen zijn van hun handelen. Dus is Zijn bedoeling om niet zelf 
mee te gaan, maar een engel mee te sturen: è 
Exodus 33:2, 3 Ik zal een engel vóór u uit zenden ...  Maar Ik zal niet in uw midden  Zelf

meetrekken, omdat u een halsstarrig volk bent en Ik u anders onderweg zou 
vernietigen. 

Dit was Gods poging om hun zo genadig mogelijk te behandelen en toch het verbond te kunnen 
houden.  
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Maar Mozes zou Mozes niet zijn als hij niet voor het volk op de bres ging. Hij liet een aparte 
ontmoetingstent neerzetten, waar hij met God van aangezicht tot aangezicht sprak. Daar smeekt 
hij bij God om toch mee te gaan. En God stemt toe om Mozes gerust te stellen. En in zijn 
vrijmoedigheid vraagt Mozes zelfs om Gods heerlijkheid te mogen zien. God stemt ook daarin toe, 
maar alleen van achteren als Hij voorbijgaat en pas nadat Mozes twee tafelen moest maken en de 
berg opgaan. 
Mozes doet dat en blijft weer 40 dagen op de berg. In de daaropvolgende hoofdstukken lezen we 
over: è 
 
Exodus 34 Mozes ontvangt opnieuw de 10 geboden en instructies voor wat betreft de 

tabernakel, de priesterheiliging, de feesten etc.. 
Exodus 35-37 Het verzamelen van materialen en bouwen van de ark en de tabernakel met 

enkele attributen. 
Exodus 38-39 Het maken van de priestergewaden en het wasbekken. 
Exodus 40 De tabernakel wordt neergezet en God maakt daarin Zijn woning, zichtbaar door 

de aanwezigheid van een wolk, met ’s nachts zelfs een vuur daarin. 
 
Die wolk geeft eigenlijk aan dat God bij Zijn volk is. We zien de wolk bij de bevrijding uit Egypte. 
En zelfs de Egyptenaren zijn er getuige van (Ex.14:24, 25). Diezelfde wolk zien we ook weer hier in 
de tent van de ontmoeting en bij de tabernakel. Ook later weer bij de tempel en God ook daar dit 
tot Zijn woning maakt. Ook in Openbaring 15 ziet Johannes deze wolk de hemelse tempel 
vervullen. 
 
è  De Joden hebben aan deze wolk een naam gegeven, namelijk de ‘Shekinah’. Hoewel dit woord 
niet in de Bijbel voorkomt, komt wel het concept van dit woord naar voren.  
è  Het komt van de Hebreeuwse woorden ‘shakan’ (verblijven) en ‘mishkam’ (onderkomen, huis) 
dat “in een woning verblijven” betekent, of zelfs “tabernakel”. Het staat voor de glorierijke 
aanwezigheid van God. 
En in die zin is het ook een voorverschijning van Jezus, waarvan is geschreven door Johannes: è 
Joh. 1:14 Het Woord  (ge’tabernakeld’) gewoond ons het heeft onder en geworden is vlees 

van de  als , een heerlijkheidaanschouwd heerlijkheid wij hebben zijn en
.waarheid en van genade , volVaders des eniggeborene  

En ook krijgt Jezus de naam Immanuel, welke betekent ‘God met ons’ (Mat.1:23). 
De Jood zou daardoor kunnen weten dat Jezus de verwachte Messias is, de wolk die onder de 
mensen is komen wonen om bij hen te zijn (en zelfs in hun te zijn). 
 
 
Het beloofde land of de woestijn 

Dan volgen de volgende boeken en hoofdstukken:  è 
Leviticus Handleiding voor de priesters hoe ze met de tabernakel moeten omgaan. 
 Instructies over welke dieren rein en onrein zijn. 

Numeri 1-10 Begint met volkstelling en het vieren van het eerste Pascha (inmiddels al 1 jaar 
aan de voet van de berg Sinaï). 

Numeri 11 Geklaag over het manna, dus krijgen ze kwakkels, maar ook een plaag (door het 
verwantschapsverbond). 
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Numeri 12 Rebellie van Aäron en Mirjam tegen Mozes. Mirjam wordt geslagen met 
melaatsheid, maar geneest door voorbede van Mozes. 

Numeri 13 Opdracht van God om 12 verkenners het land in te sturen. Hij vroeg niet om 
inname te beoordelen, maar te bekijken wat ze zouden krijgen. (Lees Numeri 
13:17-20) De aandacht ging echter naar de reuzen en slechte berichten volgden. 

Numeri 14 Het volk beraamt een plan om de leiders te doden en terug te gaan naar Egypte. 
Dat ondanks alle wonderen en het aanschouwen van God in Zijn wolk. God is hun 
ontrouw aan het verbond zat en komt met maatregelen. Lees Numeri 14:11, 12. 

 Maar opnieuw doet Mozes voorbede bij God en doet een beroep op Zijn 
vergevingsgezinde natuur. Hij verhoort dat, maar voor iedere dag dat de 
verkenners in het land waren moeten zij 1 jaar door de woestijn. De 10 
verkenners met de slechte berichten werden wel onmiddellijk gedood en de rest 
stierf in de woestijn, behalve Jozua en Kaleb. Een hele nieuwe generatie gaat het 
beloofde land in. 

Numeri 15-36 Het verhaal van de 40-jarige reis. Hierin ontstaat de vijandige strijd van de 
Kanaänieten tegen de Israëlieten. Dit had voorkomen kunnen worden omdat 
volgens Exodus 23 God de Kanaänieten op natuurlijke wijze zou hebben 
verdreven, ware het niet dat ... Vanuit Zijn verbondsrelatie moest God het volk 
wel verdedigen, hoewel deze strijd nooit Zijn oorspronkelijke bedoeling was. 

Deuteronomium Het boek van de wet en de overdracht van het leiderschap aan Jozua. Het 
verbond verandert. 

 

Maar daarover meer de volgende keer ... 

è Maar het meest belangrijke van dit gedeelte is: 

è het begrip dat God moet handelen vanuit de afspraken die het volk zelf wilde maken. God 
handelt niet vanuit Zijn hart, maar vanuit het verbond.  

è Wij leren God niet werkelijk kennen door het lezen van het een groot gedeelte van het Oude 
Testament. We leren Hem kennen door Jezus. “Wie Hem heeft gezien, heeft de Vader gezien.” 
(Joh.14:9). 

En het gebruikte woord voor ‘zien’ is het woord ‘horao’, welke de betekenis heeft van leren 
kennen, inzicht krijgen en door ervaring mee bekend worden. 
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Avond 5 
Samenvatting Avond 4: è 
 

 
 

MOZAÏSCH VERBOND - 2 
 

è Laten we eerst nog even kijken naar de verschillende verbonden tot dusverre. De eerste 1700 
jaar na de schepping was er geen verbond en ook geen wet. Bij Noach komen we het eerste 
verbond tegen waarin God belooft nooit meer de aarde te bedekken middels een watervloed. Het 
was een gunstverbond, met alleen zegen vanuit God. 

Dan, zo’n 450 jaar later, gaat God een verbond aan met 
Abram en belooft hem tot een groot volk te maken met een 
land wat hij van God zal ontvangen. Ook dat verbond is een 
gunstverbond en loopt zo’n 400 jaar lang door tot Mozes. 
Dan zijn we inmiddels 2600 jaar zonder wet en 950 jaar met 
een gunstverbond. 

è Dan gaat God een verbond aan met Mozes, welke begint als een gunstverbond, waarbij heel 
het volk direct toegang wordt verleend tot God. Eenieder zou priester zijn, een heilig volk 
(Ex.19:6). 
Het volk verkoos echter Mozes als hun middelaar, waardoor het verbond een 
verwantschapsverbond werd met afspraken waar beide 
partijen zich aan dienden te houden en waarop maatregelen 
getroffen konden worden als zij zich er niet aan hielden. 
Wat dus begon als een gunstverbond, werd een verbond met 
afspraken en consequenties. Iets wat nooit Gods bedoeling 
was geweest en waardoor Hij zich moest uiten op een manier 
die niet bij Zijn wezen hoorde. Hij hield zich aan de afspraken 
zoals het volk dat had gewild. 
Het volk overtrad die afspraken met grote regelmaat (beginnende al direct met het maken van een 
gouden kalf als afgod), waardoor God straffen uit moest vaardigen. 
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Maar dan is het einde van het leven van Mozes in zicht (Deu.34). God stond nu op het punt Zijn 
verbondspartner te verliezen. En er stond een nieuwe verbondspartner klaar om Mozes te 
vervangen, Jozua. De vraag is dan echter: Wat gebeurt er met het verbond? En wat voor soort 
verbond wordt dat dan? 
 
Vazalverbond 

è Het punt is dat als twee partijen een verwantschapsverbond hadden en een van de partijen 
heeft deze slecht onderhouden, dan kon, bij overlijden van de partner, het verbond worden 
veranderd. Dat kon niet zolang de eerste partner nog leefde, maar als er een opvolger kwam, dan 
wel. 
Dit is wat er plaatsvond toen Mozes stierf en Jozua het overnam. 
Maar doordat het volk zich in al die jaren zo vaak niet aan het verbond had gehouden, sloot God 
een ander soort verbond en wel een Vazalverbond. 
Een verbond waar niet meer beide partijen afspraken maakten en inspraak hadden, maar waar 
alleen de bovenliggende partij regels oplegde aan de mindere partij. Bij voorbeeld als een koning 
een andere koning had overmeesterd, dan legde de winnende partij regels op aan het verslagen 
volk. In het geval van het volk was dat God zelf. 
 
In het boek Deuteronomium zien we dat er duidelijk is overgegaan van een 
verwantschapsverbond naar een vazalverbond. 
 
Ook de structuur van een vazalverbond zoals dat in het oude Midden-Oosten gebruikelijk was, zien 
we hierin terug.  
è Een Vazalverbond had in die tijd de volgende structuur van 5 stappen: 
 

1. Een inleiding, waarbij de datum, de plaats en de 
bemiddelaar van het verbond werden genoemd. 

2. Een voorwoord waarin de historie van het verbond 
tot dan toe was verlopen, waarin ook werd 
genoemd waarin ze trouw of ontrouw waren. 

3. Dan kwamen de bepalingen en de verplichtingen 
waaraan men binnen het verbond moest leven. Een 
opsomming van alles waaraan voldaan moest worden. Dit was meestal het langste 
gedeelte van het verbond. 

4. Dan volgde uiteindelijk de bekrachtiging van de overeenkomst, waarbij de mindere 
akkoord moest gaan met de bepalingen van de meerdere. 

5. Uiteindelijk werd de opvolger genoemd van degene die het verbond overneemt bij het 
sterven van de eerdere verbondspartner. 

 
Deze zelfde structuur vinden we terug in het boek van de wet, Deuteronomium: è 
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Deze toevoegingen aan de eerder wet uit Exodus en Leviticus moest naast de ark van het verbond 
worden gelegd. Dus niet erin, waar de twee tafelen met de tien geboden lagen, maar ernaast. Het 
was een addendum naast het echte verbond met nieuwe verplichtingen. 
Deu. 31:26 Neem dit wetboek en leg het naast de ark van het verbond van de HEERE, uw 

God, zodat het daar is als getuige tegen u. 
 
 
Zegen en vloek 

In Deuteronomium 27 t/m 29 worden vervloekingen gegeven als deel van dit verbond als men zich 
niet aan bepaalde regels houdt, maar ook zegeningen als men er wel aan gehoorzaamt. Op al die 
vervloekingen moest het volk hun ‘Amen’ geven als bevestiging dat zij daarmee instemden. Bv.: 
Deu. 27:18 Vervloekt is wie een blinde laat verdwalen op de weg! En heel het volk moet 

zeggen: Amen. 
En zo zijn er tal van vervloekingen, maar ook zegeningen.  
 
In deze hoofdstukken zit een hele structuur, een zogenaamde chiastische structuur. 
De chiastische structuur is een structuur waarbij binnen een bepaalde verhaallijn de verschillende 
thema's in een bepaalde volgorde worden gerangschikt, waarbij de eerste helft van het verhaal de 
structuur A-B-C... enz. heeft, die in de tweede helft precies wordt omgekeerd.  
Een hele eenvoudige chiastische structuur heeft de vorm A-B-C -C-B-A. Het idee achter deze 
structuur is dat door deze symmetrische ordening elk van de thema's afzonderlijk meer nadruk 
krijgt. Met name ligt de nadruk wat er in het centrale deel staat tussen de twee C’s  
 
De meest eenvoudige structuur is A-B-B-A, deze vinden wij bijvoorbeeld in wat Jezus heeft 
volbracht: è 
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Zo is dat ook in het geheel van Deuteronomium 26 t/m 29, maar ook in de zegeningen en de 
vervloekingen van hoofdstuk 28. 
 
Zo zien we de structuur van het geheel over hoofdstuk 26 t/m 29als volgt: è 
 

 
 
Het centrale deel, in dit geval de zegeningen die volgen op gehoorzaamheid is het meest 
belangrijke punt. Dat is waar dit gedeelte eigenlijk om draait.  
 
 
Vraag: Wat zegt ons dit centrale deel? 
 
 
Het zegt ons dat God geen God wil zijn van vervloeking, maar van zegening. 
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Maar als we gaan kijken naar Deuteronomium 28, waarin de zegeningen en de vervloekingen 
beschreven staan, dan zien we daar een dubbel chiastische structuur.  è 
 

 
 
Het centrale deel is weer waar eigenlijk alles om draait en wat er ook in het hoofdstuk 30 als 
samenvatting wordt gegeven: è 
Deu. 30:19 Het leven , dan het leven ; kiesen de vloek , de zegenvoor ik u stel en de dood 

.en uw nageslacht , gijgij leeft opdat  
 
Het centrale deel geeft ook hier weer aan dat we een God hebben van overwinning, omdat Hij in 
de basis een God is van zegening en niet van vloek. 
 
 
Mislukt 

Het verbond is nu vernieuwd en er zijn zegeningen en vervloekingen aan verbonden, maar door de 
mond van Mozes geeft God al aan dat het volk dit niet zal nakomen en het zal mislukken met alle 
gevolgen van dien. 
Dit lezen we in Deuteronomium 29, waar onder andere staat: è 
Deu. 29:24-29 Waarom heeft de HEERE dit gedaan met dit land? Wat betekent deze grote 

ontbranding van ij het verbond van Omdat zDan zal men zeggen: ? toorn Zijn
Zij zijn andere goden gaan dienen en hebben zich . verlaten hebben de HEERE

Daarom is de toorn van de HEERE ontbrand tegen dit n. daarvoor neergeboge
brengt Hij daarover al deze vervloekingen die in dit boek beschreven  enland 

, in toorn, in grimmigheid e HEERE heeft hen uit hun land weggeruktEn d. zijn
en in grote verbolgenheid, en Hij heeft hen weggeworpen in een ander land, 
zoals het op deze dag is. 

 
Onder Jozua gaat het nog een tijd goed, zo zelfs dat aan het einde van zijn leven (rond het jaar 
1400 v.Chr.) Jozua kan zeggen: è 
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Jozua 23:14 En zie, ik ga heden de weg van heel de aarde, en u weet met heel uw hart en 
met heel uw ziel dat er geen enkel woord van al de goede woorden die de HEERE, 
uw God, over u gesproken heeft, onvervuld gebleven is. Alles is uitgekomen voor 
u, geen enkel woord ervan is onvervuld gebleven. 

 
Maar ook Jozua voegt eraan toe dat er een tijd gaat komen dat ze uit het land verdreven zullen 
worden: è 
Jozua 23:15 En zoals al die goede dingen u overkomen zijn, die de HEERE, uw God, tot u 

gesproken heeft, zo zal het gebeuren dat de HEERE al die kwade dingen  ook
dat  over u zal laten komen, totdat Hij u weggevaagd heeft uit dit goede land,

de HEERE, uw God, u gegeven heeft. 
 
Het ging al fout ten tijde van de richters. Het volk diende de afgoden en pleegde allerlei gruwelijke 
zonden. Na een korte tijd van voorspoed onder de regering van David en Salomo, ging het 
opnieuw snel bergafwaarts onder de volgende koningen van Israël en Juda. 
Het boek Koningen heeft over het koninkrijk Israël vrijwel niets positiefs te vertellen. De hoofdstad 
Samaria werd in 722 voor Christus door de Assyriërs veroverd en met de grond gelijkgemaakt. De 
tien stammen zijn tot op de dag van vandaag verdwenen. 
 
Het tweestammenrijk hield het nog 150 jaar langer uit en had enkele goede koningen waaronder 
Josefat, Hizkia en Josia. Maar ook hier zondigde de meerderheid van het volk tegen de Heere en 
hun naasten, ondanks de voortdurende waarschuwingen van de profeten. God strafte hen om hen 
tot bekering te brengen, maar tevergeefs. Ze hielden vast aan hun eigen wegen. 
 
Na al die jaren van waarschuwingen bracht God uiteindelijk het oordeel over het volk van Juda 
waar Mozes al over gesproken had. De stad Jeruzalem werd in 587 voor Christus door de 
Babyloniërs veroverd. Jeruzalem lag in puin, het land was verwoest en de bovenlaag van de 
bevolking werd voor zeventig jaar verbannen naar Babel als straf op hun zonden.  
 
Herstel 

Maar Mozes voorzegde niet alleen de straf over het volk door de ballingschap, maar ook de 
genade van God door ze weer te herstellen. Dat zei hij in: è 
 
Deu. 30:1-3 Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen die ik u voorgehouden heb over u 

komen, ... en u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, ... dan zal de HEERE, uw 
God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij 
zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u 
verspreid had. 

 
In 538 v.Chr. roept koning Kores, de koning van Perzië, de Judeeërs op om de tempel te gaan 
herbouwen. Dat gebeurt in de jaren 537 - 516 v.Chr. onder Ezra. De tempel wordt hersteld en de 
erediensten worden hervat. 
 
In het jaar 445 v.Chr. neemt Nehemia de leiding om de stadmuur van Jeruzalem te herstellen. 
Door tegenstand en vertragingen zijn deze 12 jaar later herbouwd. 
 
In een tijdslijn ziet dat er als volgt uit: è 
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Maar zowel het Noordelijk 10-stammenrijk, als ook het Zuidelijke 2-stammenrijk werd dus door 
hun ongehoorzaamheid en het niet houden aan de wet weggevoerd naar een vreemd land. 
 
Vraag:  Is het wel eerlijk van God om dat te doen als je weet dat het onmogelijk is om je aan de 

wet te houden die God zelf heeft voorgeschreven? 
 
Zou God van de mens dingen verlangen die ze nooit zouden kunnen waarmaken?  
 
In Deuteronomium 30 geeft God daar zelf antwoord op: è 
Deu. 30:11-14 voor u en het is niet  is niet te moeilijkWant dit gebod, dat ik u heden gebied, 

zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons  u, zodat is niet in de hemelHet ver weg. 
naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen en ons te laten horen, zodat 

zou  u, zodat Het is ook niet aan de overzijde van de zeewij het kunnen doen? 
kunnen zeggen: Wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee om 

ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen?  hethet voor ons te halen en 
Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen. 

 
Vaak wordt gedacht dat Jezus kwam om de wet volmaakt uit te leven, omdat nog nooit iemand 
dat had gedaan. Maar de Bijbel zelf spreekt dat tegen. Als het onmogelijk geweest zou zijn, dan 
zou dat een slecht beeld van God geven. Dat Hij een wet zou geven die niemand kan houden en 
vervolgens daarvoor wordt gestraft. 
 
Jezus kwam om mensen te behouden. De wet was er niet om mensen te behouden, maar om te 
zegenen of te vervloeken. Niet om te redden of het eeuwig leven te geven. Dat wordt op geen 
enkele manier in de wet genoemd.  
De beloning van gehoorzaamheid was zegen in dit leven, niet het leven hierna.  
De wet en het Oude verbond brachten zonde aan het licht, maar het nieuwe verbond in Christus 
brengt redding en is daarom een veel beter verbond.  
 
 
Vraag: Kennen we mensen die zich helemaal aan de wet hielden? 
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Paulus zegt van zichzelf: è 
Hand. 23:1 terwijl hij de ogen op de Raad gevestigd hield: Mannenbroeders, ik heb voor 

God met een volkomen zuiver geweten gewandeld tot op deze dag. 
Fil. 3:4, 6 als iemand anders denkt te vertrouwen op het vlees, ik nog meer: ....  kunnen

wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. 
Over Zacharias en Elisabeth zegt Lukas: 
Lukas 1:6 Zij waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle 

geboden en verordeningen van de Heere. 
De rijke jongeling die naar Jezus kwam zei over de wet: 
Mat. 19:20 Al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af; wat ontbreekt mij 

nog? 
Hizkia bidt tot God met de woorden: 
2Kon.20:3 hart  (volmaakt) Och HEERE, bedenk toch dat ik in trouw en met een volkomen

.daan heb wat goed is in Uw ogenvoor Uw aangezicht gewandeld heb en ge  
 
 
Verkeerd Godsbeeld 

Door de boeken van Leviticus en Deuteronomium te lezen en te denken dat God zo is, dan 
ontwikkelen we een verkeerd beeld van God.  
 
è Richard Dawkins (een van de bekendste atheïsten ter wereld) kwam daardoor tot de conclusie 
in zijn boek “God als misvatting”: è 

“De God van het Oude Testament is aantoonbaar het onplezierigste karakter dat ooit in de 
verhalen is voorgekomen: Hij is jaloers en is er trots op; een kleingeestige, onrechtvaardige, 
onvergevingsgezinde control freak; een rancuneuze, bloeddorstige etnische zuiveraar: een 
vrouwen hatende, homofobe, racistische, infantiele, genocidale, kinderen-vermoordende, 
zeurderige, megalomane, sadomasochistische, wispelturige, boosaardige bullebak.” 

 
 
Mozes’ levenseinde 

Nadat het verbond was veranderd in een Vazalverbond en Israëls mislukking was voorzegt, gaf 
God de opdracht aan Mozes om hierover een profetisch lied te schrijven voordat hij sterft. Een lied 
dat beschrijft dat al de ellende over het volk niet van hun afgoden komt, maar omdat ze zich van 
Hem hebben afgekeerd. 
Heel dat lied is uitgeschreven in Deuteronomium 32 en het volk moest dat uit het hoofd leren.  
 
Direct daarna volgt het verslag over de dood van Mozes en in hoofdstuk 34 opnieuw beschreven, 
hoogstwaarschijnlijk als aanvulling van Jozua na Mozes’ dood. 
 
Hierna is er geen hernieuwing van het verbond meer omdat een vazalverbond niet meer hoeft te 
veranderen bij een nieuwe leider. Het ging van generatie op generatie over en loopt door tot het 
einde van het Oude Testament.  
Dan komt Jezus met een nieuw verbond in Hem. En heel veel wat de mensen van God dachten te 
weten wordt anders. 
 

Jezus kwam niet om Gods gedachte te veranderen over ons, 
Hij kwam om onze gedachte te veranderen over God! 
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Hij kwam openbaren hoe God werkelijk is. Hij zei: Als je Mij gezien hebt, dan heb je de Vader 
gezien. Als je wilt weten hoe God op zonde reageert, kijk dan hoe Ik daarmee omga. Als je wilt 
weten hoe God reageert op religie, kijk dan hoe Ik reageer op religie. (vb. Farizeer en de tollenaar 
in gebed - Lukas 18:11 vv)). 
 
Als je het hart van de Vader wilt kennen, ga dan niet naar Mozes, je gaat ook niet naar Elia, jij gaat 
ook niet naar Jesaja. Je kijkt naar Jezus. Hij deed wat de Vader zou doen. Hij zei wat de Vader zou 
zeggen. Hij was, zoals de Vader is. De wet en de reacties van God op de wet gaven niet het beeld 
van de Vader, maar van een God die moest reageren vanuit het verbond wat het volk wilde. 
 
Daarom is de transfiguratie, de verheerlijking op de berg zo'n krachtig gedeelte. (Matheus 17:3; 
Markus 9:4 vv; Lukas 9:30 vv) 
è Mozes en Elia, de wet en de profeten staan daar met Jezus. Petrus, Jakobus en Johannes, 
worden wakker en Petrus zegt, hé, laten we drie tenten bouwen, hetzelfde woord voor tempel, of 
tabernakel, synagogen bouwen. Met andere woorden, laten we de wet aanbidden, laten we de 
profeten aanbidden, en laten we gewoon Jezus toevoegen aan ons jodendom en Judaïsme 2.0 
vormen. 
 
Op het moment dat ze zeiden, laten we drie synagogen bouwen, met andere woorden, laten we 
deze allemaal samen aanbidden, staat Jezus daar helemaal alleen en de Vader buldert vanuit de 
hemel: Dit is mijn zoon. Hoor hem! 
De tijd van de wet is voorbij. De tijd van straf is voorbij. 
In het Oude Testament leefden ze in de schaduw, kijkend naar het licht. Kijkend naar wat Jezus zou 
brengen. Een geheel nieuw verbond! Een tijd waarin wij nu leven. Het Nieuwe Verbond. Een veel 
beter verbond. 
 
Een klein voorproefje van dat nieuwe verbond vinden we gedurende de regering van David, maar 
dat komt hierna aan de beurt. 
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Quiz! 
 
Algemeen: 

1. Job is het 15e boek in het Oude Testament volgens onze indeling, maar qua tijdsindeling 
hoort het eigenlijk bij Noach / Abraham / Mozes 

2. Als we de Bijbel indelen naar de grote verbonden, hoeveel verbonden zien we dan? 3 / 4 / 
5 

3. Elk verbond omvatte een stuk poëzie, kunst en cultuur. Deze literatuur noemen we een 
'Verbondsleer'. Niet waar. 

4. Hoeveel jaren leefde het volk zonder de wet? 1300 / 2100 / 2600 jaar 
5. Bij een vazalverbond hadden: beide partijen hun eisen / geen van de partijen eisen / één 

partij zijn eisen 
 
 
Noachitisch verbond: 

1. Het teken van het verbond met Noach was een regenboog.  Dit teken geldt ook nog steeds 
voor ons. Niet waar 

2. De canon van het Noachitisch verbond loopt van Genesis 1 t/m 6 / Genesis 1 t/m 11 / 
Genesis 1 t/m 31 

3. Een veel voorkomend principe is dat het gaan naar het Oosten een richting op is: weg van 
God / Naar God toe / Geen van beide 

4. Als de tabernakel wordt opgebouwd en de stammen er omheen worden verdeeld dan 
vormt zich een: ster / vierkant / kruis 

5. Zonde is iets waar wij als mens mee worden geboren. Niet waar. 
 
Abrahamitisch verbond: 

1. Wat Abram werd beloofd bij zijn roeping was: een nieuwe religie te vormen / een groot 
volk te worden / veel bezittingen te ontvangen. 

2. Als Abram liegt over dat zijn vrouw zijn zus zou zijn is Gods reactie: straf voor Abram / straf 
voor Sara / straf voor farao 

3. Bij het sluiten van een verbond legde men doormidden gesneden dieren tegenover elkaar 
en men liep er tussendoor. Bij Abram: gingen God en Abram er tussen door / ging alleen 
God er tussendoor / ging alleen Abram er tussendoor. 

4. God ging er tussendoor als een: rokende oven / brandende braamstruik / vlammende staf 
5. Abram en Saraï krijgen een nieuwe naam door de Hebreeuwse letter 'Hee'. Deze wordt aan 

beide namen toegevoegd. Waar 
 
Mozaïsch verbond: 

1. Het mandje waarin Mozes werd gelegd is het Hebreeuwse woord ‘Teva’. Dit wijst heen 
naar: God de Vader / God de Zoon / God de Heilige Geest. 

2. De volgorde waarin het verbond van God met Mozes verliep was: Gunstverbond / 
Verwantschapsverbond / Vazalverbond 

3. Het werd een verwantschapsverbond door: afgoderij / ongehoorzaamheid / angst 
4. Onder het Mozaïsch verbond straft God het volk omdat God dat moest. Waar. 
5. Het verwantschapsverbond verandert in een vazalverbond door: nieuw leiderschap / 

ongehoorzaamheid / dood van Jozua. 
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Avond 6 
 
Het belangrijkste wat we uit de twee avonden over het Mozaïsch verbond mogen meenemen is 
het verloop van het verbond door de jaren heen: è 
 

 
 

 
Waarin het Gunstverbond het hart van God toonde, maar het Verwantschapsverbond en het 
Vazalverbond niet. Daarin handelde Hij uit verplichting aan het verbond. 
 
Jezus kwam niet om Gods gedachte te veranderen over ons, Hij kwam om onze gedachte te 
veranderen over God! 
 
 

 
“Wie Jezus heeft gezien, heeft de Vader gezien!”  

(Joh. 14:9) 
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Davidisch verbond 
 
Mozes heeft het verbond doorgegeven aan Jozua. Jozua op zijn beurt heeft geen opvolger 
aangesteld, maar het doorgegeven aan heel het volk. Daarmee werd het eigenlijk een verbond 
met heel het volk Israël. Je kan het dus een Mozaïsch verbond noemen, maar ook het Israëlisch 
verbond, of gewoon de Wet. 
Aan het einde van Jozua’s leven stelt hij dit verbond voor het volk met de woorden: 
Jozua 24:22, 24, 25 U bent getuigen voor uzelf dat ú voor u de HEERE gekozen hebt om Hem te 

dienen. En zij zeiden: Het volk zei tegen Jozua: Wij zullen de  getuigen. Wij zijn
HEERE, onze God, dienen en wij zullen Zijn stem gehoorzamen. Zo sloot Jozua 

met het volk. Het gebeurde na deze dingen dat Jozua, op die dag een verbond 
de zoon van Nun, de dienaar van de HEERE, stierf, honderdtien jaar oud. 

 
Dat verbond loopt dus door tot aan het Nieuwe verbond. Maar tussendoor komen het Davidisch 
verbond tegen. Maar voordat we aan het Davidisch verbond toekomen, moeten we even door het 
boek Richteren heen. Want dat is de periode tussen de dood van Jozua en het begin van de 
koningen van Israël, waarvan David de tweede is. Jozua had aan het eind van zijn leven niet voor 
een opvolger gezorgd en dus kwam er een periode waarin God mannen aanstelden als richter over 
het volk. 
 
Dit is het patroon in het boek Richteren:  
 

 
Het patroon dat zich steeds herhaalt is dat het volk afgoden aanbidt, waardoor God vervolgens de 
verdrukking door vijanden over hen brengt. Als dan het volk zich bekeert zendt de HERE richters 
om het te bevrijden.  
Het is een prachtig beeld van de ontrouw van mensen en de trouw van God! 
 
De rode draad door heel het boek heen is: è 
Richt. 2:11, 14, 18, 19  Toen deden de Israëlieten wat kwaad is in de ogen des HEREN en 

gingen de Baals dienen. .... Hij gaf hen over in de macht van hun vijanden 
rondom hen ... Telkens wanneer de HERE hun een richter verwekte, verloste Hij 
hen uit de macht van hun vijanden, maar met de dood van de richter begonnen 
zij weer verderfelijk te handelen ... 

 
Het boek Richteren beschrijft de geschiedenis van het volk Israël in de periode na de dood van 
Jozua en vóór het optreden van Samuël, een periode van ongeveer twee of drie eeuwen. 
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Er zijn 14 Richters geweest, van wie het boek Richteren de eerste twaalf vermeldt, die 
onderscheiden worden in zes ‘grote’ (Othniël, Ehud, Debora met Barak, Gideon, Jefta en Simson) 
en zes ‘kleine’ Richters (Samgar, Thola, Jair, Ebzan, Elon, Abdon). Eli en Samuël ontbreken, hoewel 
ze ook onder de Richters gerekend kunnen worden (zie 1 Sam. 4:18, 7:15, 8:4) 
 
Het boek Richteren heeft duidelijk de bedoeling ons uit de historie twee dingen te laten zien: 

a. dat Israël zonder buitengewone Goddelijke hulp niet in staat was te blijven in de weg van 
het Verbond. Het volk was niet rijp een zuivere theocratie, een rechtstreeks door de HERE 
Zelf geregeerd volk te zijn; 

b. dat het godsdienstig en zedelijk verval van het volk in de hand werd gewerkt door het 
ontbreken van een sterk centraal gezag. Het kon nog niet zonder een leider als Mozes of 
Jozua en zo lezen we als een triest refrein: ‘In die dagen was er geen koning in Israël; ieder 
deed wat goed was in zijn ogen’ (17:6, e.a.). 

 
De steeds herhaalde les van dit Bijbelboek is, dat ongehoorzaamheid, in welk opzicht ook, leidt tot 
wanorde en slavernij. Daartegenover is de andere les, dat na berouw God steeds een weg naar de 
verlossing wijst, waarbij mensen worden ingeschakeld. 
 
We kunnen het boek Richteren als volgt indelen: 

1. Inleiding. De verdere verovering van Kanaän  1:1-3:4 
a. Israël na de dood van Jozua  1:1-2:5 
b. Israël vervalt tot afgoderij  2:6-3:4 

2. Het optreden der richters van Othniël tot Simson  3:5-16:31 
a. Othniël  3:5-11 
b. Ehud  3:12-30 
c. Samgar  3:31 
d. Debora en Barak; het lied van Debora  4:1-5:31 
e. Gideon (samen met) 6:1-8:35 
f. Abimélech  9:1-57 
g. Thola en Jaïr  10:1-5 
h. Jefta  10:6-12:7 
i. Ebzan, Elon, Abdon  12:8-15 
j. Simson  13:1-16:31 

3. Twee aanhangsels  17:1-21:25 
a. De stichting van het heiligdom te Dan  17:1-18:31 
b. De schanddaad van Benjamin te Gibea en de bestraffing 19:1-21:25 

 
Wanneer we de regeringsperioden van de afzonderlijke richters optellen, omspannen deze een 
tijd van 410 jaar. Maar omdat sommige richters gelijktijdig optraden – zo zijn bv. Simson en Jefta 
volgens 10:7 tijdgenoten geweest – kan dit totaal worden ingekort en komt men tot 336 jaren 
voor het tijdperk van de dood van Jozua tot het begin van Sauls regering. Dit is ongeveer van 1389-
1053 vóór Christus. Saul was de eerste koning over het volk.  
 
Hoewel Saul een koning was die door menselijk inzicht werd aangesteld, is het wel altijd duidelijk 
geweest dat God koningen zou aanstellen. Dat lezen we al in Genesis waar God dit aan Abraham 
belooft: 
Genesis 17:6 maken: Ik zal u tot volken maken en er zullen Ik zal u uitermate vruchtbaar 

koningen uit u voortkomen. 
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Hij herhaalde deze belofte ook aan zijn kleinzoon Jakob: 
Genesis 35:11 Ik ben God, de Almachtige. Wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk, ja, een 

menigte van volken zal uit u ontstaan; koningen zullen uit uw lichaam 
voortkomen. 

Saul werd echter gekozen op het moment dat het volk zich in hun hart had afgekeerd van God en 
een koning verkozen boven Hem. Als ze het op een door God gekozen moment hadden gedaan, 
dan zou de keuze beter zijn geweest. En zo kwam David in zicht. 
 
Een paar honderd jaar na het verbond met Mozes en Jozua sloot God middenin dit verbond een 
speciaal verbond met David. Het Mozaïsch verbond liep door, maar het Davidisch verbond was 
een speciaal verbond. Het is een verbond wat in grote lijnen teruggrijpt naar het Gunstverbond 
met Abraham en naar het Nieuwe Verbond in Christus. Maar daarover verderop meer. 
 
In de tijd gezien staat het Davidisch verbond dus na de tijd van de Richters en na koning Saul, maar 
wel middenin het Mozaïsch verbond. Hieronder de tijdslijn: 
 

 
 
David was een geweldige koning en eerde God. Hij was een man naar Gods hart. (Hd.13:22) Hij 
woonde in een prachtig paleis die hij voor zichzelf had laten bouwen. Maar dan komt er een 
schuldgevoel bij hem op dat God zelf nog steeds in een tent woont. Hij neemt zich dan ook voor 
om een tempel te bouwen voor de Heer, maar God zelf neemt die taak van hem weg (2Sam.7) en 
zegt dat zijn zoon Salomo dat zal gaan doen. 
 
En bij die belofte gaat God met David een verbond aan. Dat verbond staat in: 
2Samuel 7:16 Uw huis en uw koningschap zullen voor uw voor eeuwig vaststaan, uw  ogen

.troon zal voor eeuwig zeker zijn  
 
Dat dit een verbond is en niet zomaar een belofte wordt aangehaald door iemand die aan het hof 
van David een wijze man was en dienstbaar als zanger. Hij schrijft een paar Psalmen, waaronder 
Psalm 89 waarin hij zegt: 
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Psalm 89:3 Ik heb - met Mijn uitverkorene, Ik heb Mijn  een verbond gesloten -sprak U 
zal uw nakomelingen tot in eeuwigheid stand doen  dienaar David gezworen: Ik

houden, uw troon bouwen van generatie op generatie. 
 
 
David en het Nieuwe Verbond 

Zoals al aangehaald is het Davidisch verbond een verbond wat in grote lijnen teruggrijpt naar het 
Gunstverbond met Abraham, maar ook naar het Nieuwe Verbond in Christus. De link tussen het 
Davidisch verbond en het Nieuwe verbond is als volgt: 
 
Als erover de zoon van David wordt gesproken, Salomo, dan verwijst dat naar Jezus: 
Hebr. 1:1, 5 Hij heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon .... Want tegen 

wie van de engelen heeft ooit gezegd: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U  God
verwekt? En verder: Ik zal voor Hem tot een Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot 
een Zoon zijn? 

Hier haalt de schrijver van de Hebreeënbrief de woorden aan die tegen David worden gezegd: 
2Sam.7:14 n ...Ík zal hem tot een Vader zijn, en híj zal Mij tot een zoon zij  
Dus bij David wordt verwezen naar De Zoon en wordt de belofte op een grotere manier vervuld in 
Christus. 
 

 
 
Het verbond was een zegen voor David in hun tijd, maar toen het Nieuwe verbond kwam in Jezus 
was het tot zegen van iedereen. 
Dit is een grote tegenstelling met het Mozaïsch verbond dat nooit tot zegen van iedereen werd, 
maar een enorme last voor het volk Israël.  
 
 
Vier grote beloften 

Als we 2Sam.7:9-13 lezen dan geeft God daar aan David een aantal beloften voor dit verbond 
welke bestaat uit 4 grote beloften: 
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1. Ik zal jouw naam groot maken 2Sam. 7:9  Ook zal Ik u een grote 
der  van de groten gelijk die maken naam

.aarde  

2. Ik zal zijn vader zijn en hij mijn zoon 2Sam. 7:14  zal hem tot een vader Ik
.zijn zal Mij tot een zoon , en hijzijn  

Deze verzen spreken over Salomo, de zoon 
van David. 

3. Ik zal een (konings)huis voor je bouwen 2Sam. 7:11 Ook kondigt u  de HERE 
.bouwen zal u een huis : De HEREaan  

Als men spreekt over het huis van David, 
dan wordt daarmee de familielijn en zijn 
opvolgers bedoeld. (bv. 2Sam. 3:1, 6) Met 
name gaat het hier om het koningshuis van 
David. 

4. Jouw koningshuis en troon zijn voor eeuwig 2Sam. 7:13, 16 Ik zal zijn koninklijke 
Uw huis en  .bevestigen immer voor troon

voor  ogenuw koningschap zullen voor uw 
eeuwig vaststaan, uw troon zal voor 
eeuwig zeker zijn. 
M.a.w. Hij beloofde aan David een 
eeuwigdurend koningshuis. 

 
Relatie met het Nieuwe Verbond 

We hebben al gezien dat de belofte aan David over vader en zoon zijn vervulling vindt in Jezus.  
Maar gaan we kijken naar de hierboven genoemde grote beloften aan David, dan zien we ook die 
vervuld in Christus. 
Als we die beloften aan David gaan vergelijken met wat er over Jezus staat in: 
 
Lukas 1:30-33 En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade 

gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult 
Hem de Naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste 
genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David 
geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan 
Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. 

Zetten we deze beloften naast elkaar dan zien we: 
 

Beloften van Davidisch Verbond 
1. Ik zal jouw naam groot maken 
2. Ik zal zijn vader zijn en hij mijn zoon 
 
3. Ik zal een (konings)huis voor jou bouwen 
4. Jouw koningshuis en troon zal eeuwig 

bestaan 

 Vervulling in Jezus Christus 
1. Hij zal groot zijn 
2. Hij zal Zoon van de Allerhoogste genoemd 

worden 
3. God zal Hem de troon van David geven 
4. Aan Zijn Koninkrijk komt geen einde 
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Geslachtsregister 

Het bijzondere is dat als Mattheus begint met het Nieuwe Testament, zeg maar het begin van het 
verhaal over het Nieuwe Verbond, dat de eerste woorden zijn: 
Mattheus. 1:1 Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van 

Abraham. 
Hier wordt dus heel specifiek de verbinding gelegd met zowel Abraham als David. We mogen 
hierin zien dat het Nieuwe Verbond de vervulling is van de beloften aan Abraham en David.  
Hij begint vervolgens ook het geslachtregister bij Abraham en niet bij Adam. En als we bij David 
komen, dan wordt er alleen bij hem tweemaal specifiek zijn titel bij genoemd, namelijk David, de 
koning. 
En als laatste komen we uit bij Jezus, om aan te tonen dat Jezus niet alleen een symbolische zoon 
is van Abraham en David, maar dat hij daadwerkelijk uit hun geslachtslijn komt.  
 
Mattheus eindigt die lijn met de woorden: 
Mattheus 1:17 Al de geslachten dus, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en van 

David tot de Babylonische ballingschap zijn veertien geslachten; en van de 
Babylonische ballingschap tot Christus zijn veertien geslachten. 

Tel je de geslachten echter na, dan zijn er inderdaad eerst 14 tot David, daarna nog eens 14 tot 
Jechonia, de ballingschap. Daarna zijn het er echter maar 13 tot Jezus! Maar daar staat achter: 
“Jezus, Die Christus genoemd wordt.” Christus is dus het 14e geslacht!  
Hierin zien we de twee geslachten van Jezus. Hij is zowel mens, als God. Zowel de zoon van Jozef 
en Maria, maar ook geestelijk de zoon van Abraham en David als de beloofde Messias, de 
Gezalfde. En verwijst hier al naar het Nieuwe Verbond in Christus. 
 
 
Zoon van David 

In lijn met bovenstaande geslachtslijn, zien we ook hoe men Jezus bij name noemt. Hij wordt 
genoemd de Zoon van God, de Zoon des mensen, maar ook als Zoon van David. Zelfs door de 
mensen wordt Hij zo genoemd, bv. 
Mattheus 20:30 En zie, twee blinden, die aan de weg zaten, riepen, toen zij hoorden dat Jezus 

voorbijging: Heere, Zoon van David, ontferm U over ons! 
 
Als men sprak over Hem als de Zoon van David, dan was dat in de context van de beloofde zoon 
die de troon van David zou bestijgen en een koninkrijk zonder einde zou hebben. 
2Sam. 7:13 Ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. ... 
 
Als Jezus aan het eind van Zijn leven Jeruzalem binnenkomt rijden op een ezel, dan is dat de 
vervulling van een profetie van Zacharia (9:9) waar staat: “Zie is  tot u, hij komt , uw koning

, een een ezelshengst , opeen ezel op , en rijdende, nederigen zegevierend rechtvaardig
.”ezelinnejong  

En de menigte haalt Hem binnen met de woorden: “Hosanna Hij, die  , gezegendvan David de Zoon 
(Matt.21:9) des Heren.” de naam in komt  

M.a.w. Jezus kwam om de troon van David te bestijgen. Zo zag men dat en zo haalde men Hem 
binnen. 
 
De verwarring bij Zijn volgelingen was echter dat zij dit letterlijk zagen, terwijl Jezus het geestelijk 
bedoelde. Dit kwam echter niet over.  
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Ook na de opstanding is dit nog steeds het onderwerp bij de discipelen. Als Jezus is opgestaan 
verschijnt Hij vele malen aan de discipelen en wat is Zijn grootste onderwerp? 
Hand. 1:3 veertig dagen lang, waarbij Hij  ook levend aan hen vertoond Hij heeft Zichzelf

.betreffenover de dingen sprak die het Koninkrijk van God  
Daarna droeg Hij hun op om te wachten op de Heilige Geest. 
Maar dan nog is hun volgende vraag: 
Hand. 1:6 Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? 
 
Hun verwachting was dus een Koninkrijk in Israël, waarbij de Messias de koning was die op de 
troon in Jeruzalem zou zitten. Zij hadden het over een aardse troon. 
 
Maar als Jezus over het Koninkrijk sprak, dan had Hij het over het hervatten van het verbond met 
David, waarin Hij zou regeren over het Koninkrijk dat geen einde kent. 
Hij had het niet over een aards Koninkrijk, maar een geestelijk Koninkrijk. Jezus zegt: 
Lukas 17:20, 21 Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet 

zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u. 
 

 
 
Wat de discipelen willen weten is wanneer aan Israël weer de heerschappij wordt teruggegeven. 
Jezus beantwoordt die vraag dat die heerschappij niet iets uiterlijks is, maar met: 
Hand. 1:8 u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult 

Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan 
het uiterste van de aarde. 

 
Op de Pinksterdag, na de ontvangst van de Heilige Geest, is ineens duidelijk geworden wat er 
gaande is. Petrus houdt een lange toespraak in Handelingen 2 en in die toespraak haalt Petrus ook 
de relatie met het verbond met David aan: 
Hand. 2:29-31 Mannenbroeders, het is toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen  mij

begraven is, en dat zijn graf tot op deze dag u te zeggen dat hij én gestorven én 
bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed 

vlees  zijngezworen had dat Hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het 
 roon te zetten, daaromop zijn t Hembetrof, de Christus zou doen opstaan om 

en zei hij over de opstanding van Christus dat Zijn ziel niet is  ditvoorzag hij 
verlaten in het graf en dat Zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. 
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Dus door een Geest vervulde Petrus wordt verkondigd dat de belofte, dat David een nakomeling 
op de troon zou hebben, wordt vervuld door de opstanding uit de dood van Jezus. 
Petrus gaat dan o.a verder met: 
Hand. 2:34-36 David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: De Heere heeft 

gesproken tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechter , totdat Ik Uw vijanden hand 
neergelegd zal hebben als een voetbank voor Uw voeten. Laat dan heel het huis 

us gemaakt heeft, van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christ
deze Jezus, Die u gekruisigd hebt. namelijk  

 
Wat hier eigenlijk staat is dat David is nog altijd in het graf (welke nog steeds is te bezichtigen in 
Israël), maar uit zijn geslachtslijn kwam Jezus, wiens graf leeg is en zich gezet heeft aan de 
rechterhand van God. Hij heeft de troon. Bestegen tot in eeuwigheid. 
 

 
 
Dus Jezus’ hemelvaart vervulde de belofte aan David dat hij een nakomeling zou hebben die op 

de troon zou zitten en een eeuwigdurend Koninkrijk zou besturen. 
 
Velen geloven dat Jezus in de toekomst naar het fysieke Jeruzalem zal komen om op de troon van 
David plaats te nemen, maar Jezus heeft dit Davidisch verbond al vervuld op alle vlakken. Eigenlijk 
is dat dezelfde verwarring die de discipelen hadden over de fysieke troon in Jeruzalem, maar zaten 
zij er volledig naast. 
 
CONCLUSIE 

Het Davidisch verbond is voltooid. Het is volkomen vervuld in Christus en wij leven nu binnen het 
Koninkrijk van Koning Jezus als Zijn ambassadeurs op aarde. Het is een geestelijk koninkrijk met 
bovennatuurlijke ingrediënten.  
 



BIJBELSTUDIE VERBONDSRELATIES 2022 
 

 

 82 

Abraham en vervulling 
 
We hebben gezien dat het Davidisch verbond is vervuld in Christus, maar Jezus wordt ook de Zoon 
van Abraham genoemd in Mattheus 1: 
Mattheus 1:1 Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van 

Abraham. 
De belofte aan Abraham was dat in hem alle volken gezegend zullen worden. Dit is vervuld in 
Christus. Zoals staat in: 
Hand. 3:25, 26 toen Hij tegen Abraham zei: En in uw Nageslacht zullen alle geslachten van de 

aarde gezegend worden. God, Die Zijn Kind Jezus heeft doen opstaan, heeft Hem 
eerst naar u gezonden. 

 
Net zoals we gezien hebben bij David, gaat de belofte bij Abraham eigenlijk ook niet om Izaäk, 
maar om de Zoon met een Hoofdletter. 
 

 
 
Dit komt met name tot uiting in de brief van Paulus aan de Galaten. Zie het volgende vers: 
Galaten 3:16 Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt 

niet: En aan de nageslachten, alsof van velen; maar van één:  er sprake zou zijn
En aan uw Nageslacht; dat is Christus. 

De belofte gold dus niet voor het volk, maar voor slechts één Persoon, het Nageslacht in 
enkelvoud, Jezus Christus. 
 
De belofte aan Abraham ging ruim 400 jaar aan de Wet van Mozes vooraf. En toch is de belofte 
van het Abrahamitisch verbond niet vervangen, want die beloften bleven geldig.  
Galaten 3:17 Dit nu zeg ik: Het verbond, dat eertijds door God rechtsgeldig was gemaakt met 

het oog op Christus, wordt door de wet, die na vierhonderddertig jaar gekomen 
.is, niet krachteloos gemaakt om de belofte teniet te doen  

 
En toch kwam daarna de wet. Waarom kwam die dan? Ook daar geeft Paulus antwoord op: 
Galaten 3:19 Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de 

overtredingen, totdat het Nageslacht zou gekomen zijn aan Wie het beloofd 
was; 

De wet was niet gegeven om rechtvaardiging te brengen, maar zegen of vloek in het leven van het 
volk Israël. Zo leefden de Israëlieten onder het juk van de wet en keken zij uit naar de tijd dat de 
belofte aan Abraham vervuld zou worden. Een belofte die dus voor de wet al was gegeven. Met 
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Jezus verscheen uiteindelijk de belofte van de Nakomeling, Christus en daarmee de vervulling van 
de belofte. 
 
Door de wet zat de mens gevangen onder de vloek. Door het geloof wordt de mens bevrijd van de 
vloek van de wet doordat Jezus aan het kruis is gestorven, want eenieder die aan het kruishout 
hangt is vervloekt. (Galaten 3:13) 
De belofte komt dus niet door de wet, maar door het geloof. Abraham werd dan ook 
gerechtvaardigd door het geloof (Rom. 4:3). 
Galaten 3:22, 23 Maar de Schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de 

gelovigen gegeven zou worden door geloof in Jezus Christus. Voordat het  het
geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen 

penbaard zou worden.opgesloten, totdat het geloof geo  
 
Daardoor komt Paulus tot de conclusie: 
Galaten 3:26, 29 Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. ... En als 

u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de 
belofte erfgenamen. 

In beeld gebracht: 

 
Conclusie: Beide verbonden zijn vervuld in Christus! 
Maar eigenlijk kunnen we zeggen dat in Christus ALLE Oud Testamentische verbonden zijn vervuld 
in het Nieuwe Verbond. En daar mogen wij deel van uitmaken! 
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Het Nieuwe Verbond 
 
Een nieuw verbond brengt Jezus tot stand door Zijn dood en opstanding. Een nieuw verbond zoals 
Jezus dat aankondigde en wij dat altijd gedenken bij het Avondmaal. Wij vinden dat terug in 
diverse teksten:  
Mattheus 26:27, 28 Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: 

Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het van het nieuwe verbond,  bloed
dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.  

Lukas 22:20 Evenzo  verbond is het nieuwe beker : Deze, zeggendede maaltijd , nade beker 
.uitgegoten wordt u voor , diebloed mijn in  

1Cor. 11:25 Evenzo  is beker : Dezeafgelopen was, en Hij zei de maaltijd , nadatde beker ook 
 mijn , totgij die drinkt dikwijls , zodit , doetbloed mijn in verbond het nieuwe

.gedachtenis  
Hebr. 9:15 Daarom had  , nu Hij de dood, opdatverbond van een nieuw de middelaar is Hij 

, de verbond het eerste onder van de overtredingen te bevrijden , omondergaan
.ontvangen zouden erfenis der eeuwige de belofte geroepenen  

Hebr. 12:22, 24 Maar u bent genaderd tot ... de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, 
 
Het nieuwe verbond is dus ingegaan bij de dood van Jezus en verzekerd door Zijn bloed. 
 
Dé brief in het Nieuwe Testament die over het Nieuwe Verbond spreekt is de brief aan de 
Hebreeën.  
Een brief die zo heet is omdat deze alleen aan Joden is geschreven. Maar hoezo alleen aan Joden? 
Sommigen zijn van mening dat deze brief rond het jaar 65 na Christus is geschreven, maar de 
meeste geleerden zijn het erover eens dat deze brief geschreven is aan de gemeente in Rome, nog 
voordat de brief van Paulus aan de Romeinen is gericht. We spreken dan rond het jaar 54 n.Chr.  
 
Rond het jaar 50 zijn ongeveer 10.000 Joden onder de regering van Claudius uit Rome verdreven. 
Ook Priscilla en Aquila ontvluchtten toen Rome. 
De gemeente bestond daarna hoofdzakelijk uit heidenen. Na de dood van Claudius, 4 jaar later, 
kwamen de Joden weer terug naar Rome. Er ontstonden toen echter spanningen tussen de 
leidinggevende heidenen en de teruggekeerde Joden in de gemeente.  
Maar daarnaast maakte ook de vervolging van Christenen onder keizer Nero het de gemeente 
zwaar door onder andere de huizen van Christenen te vernielen en hun bezittingen in beslag te 
nemen. 
 
De Joden konden echter aan deze vervolging ontkomen door terug te gaan naar de synagoge. Het 
Jodendom werd namelijk door Nero wel wettelijk toegestaan en de synagogen werden officieel 
geregistreerd. De Romeinse heidenen konden daar echter geen gebruik van maken en moesten 
gedwongen ondergronds gaan. 
De prijs voor de Joden was echter wel dat ze hun geloof in Jezus openlijk moesten afzweren. 
Daarom is deze brief gericht geschreven aan deze Joodse gelovigen, omdat de schrijver onder 
andere bang is dat zij hun behoud zouden verliezen door terug te gaan naar het Judaïsme, het 
oude verbond. 
Het is om die reden dat de Hebreeënbrief vol staat met woorden om hen te overtuigen dat ze niet 
terug moeten gaan naar het oude verbond, want het nieuwe verbond is zoveel beter. 
Als je ook de grote lijnen van deze brief bekijkt dan is dat het thema:  
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Hoofdstuk Onderwerp  
JEZUS IS BETER 

1 - 2 Jezus de God-mens is meer dan de engelen 
3- 4:13 Jezus de apostel is meer dan Mozes 

4:14 - 6:12 Jezus de Hogepriester is beter dan Aaron 
6:13 - 7 Jezus is beter dan Melchisedek 

HET NIEUWE VERBOND IS BETER 
8 Het nieuwe verbond is gebaseerd op betere beloften 

9:1-10 Het nieuwe verbond heeft een beter heiligdom 
9:11-28 Het nieuwe verbond heeft een beter offer 
10:1-18 Het nieuwe verbond heeft betere resultaten 

ONZE REACTIE IS GELOOF 
10:19-39 We verbinden ons met dit betere verbond door middel van geloof 

11 Adam, Noach, Henoch en vele anderen geven ons het voorbeeld van geloof 
12 Geloof is de basis van een betere relatie 
13 Geloof is een betere manier van leven 

 
 
Dat is ook de reden dat in hoofdstuk 8 de schrijver dieper ingaat op het nieuwe verbond en 
belangrijke elementen bevat over dit verbond. We lezen:  
 
Hebreeën 8:6-13 

Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals Hij ook van een beter 
verbond Middelaar is: is vastgelegd. betere beloftendat in  een verbond  

onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats  verbondImmers, als dat eerste 
berispend zegt Hij tegen hen: henWant . zijn gezocht  

Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda 
een nieuw verbond zal sluiten, niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten 
heb, op de dag toen Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden. Want zij 
bleven niet in Mijn verbond en Ik heb geen acht op hen geslagen, zegt de Heere. meer  
Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik 
zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God 
zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 
En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de 
Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen. 
Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos 
gedrag beslist niet meer denken. (Jesaja 31:31-34) 
Als Hij spreekt van een nieuw verklaard.  ste voor verouderdeerhet  daarmee, heeft Hij verbond

.op het punt te verdwijnenEn wat oud is verklaard en wat veroudert, staat  
 
Het middengedeelte (tussen de lijnen) komt rechtstreek en woordelijk uit Jeremia 31:31-34. Deze 
woorden zullen ongetwijfeld bij deze Joodse gemeente bekend in de oren hebben geklonken. 
Dat is ook waar zij naar uitkeken. Dat er een nieuw tijdperk zou aantreden en dat zou zijn als de 
Messias komt. Dan zou het ene tijdperk worden afgesloten en er een nieuw tijdperk zou 
aantreden. De tijd dat de Messias zou komen en alles zou rechtzetten. De tekst waaraan men 
onder andere zal hebben gedacht is: 
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Jeremia 31:31-34 Zie, er komen dagen, dat Ik een nieuw verbond zal sluiten ....: Ik zal Mijn wet in 
hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn 
en zíj zullen Mij tot een volk zijn. ... zij zullen Mij allen kennen... Want Ik zal hun 
ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. 

 
Een aantal woorden springen eruit in het gedeelte van Hebreeën 8:6:13:  

Het is een beter verbond - Met betere beloften - het is een nieuw verbond - Zij (het volk Israël) 
bleef niet in het verbond - het wordt in het hart geschreven - zij allen zullen Mij kennen - Hij zal 
aan het (verkeerde) gedrag niet meer denken - het eerste verbond is voor verouderd verklaard 
- en dat staat op het punt te verdwijnen. 

Als je daar als Jood niet naar zou uitkijken dan was je geen gelovige Jood. 
 
Als we het woord ‘nieuw’ bekijken, dan komt dat in deze tekst van het Grieks ‘Kainos’. Dit woord 
betekent ‘iets wat niet eerder is voorgekomen, ongekend, ongewoon en ongehoord’.  
Ook het parallelle Hebreeuwse woord uit Jeremia  ‘chadash’, heeft diezelfde betekenis. In die zin 
heeft het dus niets meer met het oude verbond te maken, de wet. Het is iets compleet nieuws wat 
nog nooit eerder is geweest. 
 
Kijken we vervolgens naar het woord ‘verouderd’, wat gaat over de wet welke verouderd is, dan is 
dat het Griekse woord ‘palaioo’, wat staat voor dingen die door de tijd versleten zijn en afgeschaft 
worden. 
Paulus heeft het bijvoorbeeld over de ‘oude mens’ die we moeten afleggen (Efe.4:22) en de ‘oude 
mens’ die mede gekruisigd is (Rom.6:6). Dat gaat dus over zaken die niet meer zouden moeten 
voorkomen. Zo ook met het oude verbond. 
 
En het is niet alleen verouderd om afgeschaft te worden, maar het staat ook op het punt om te 
‘verdwijnen’. Dit Griekse woord ‘aphanismos’ betekent inderdaad verdwijnen of vernietigd 
worden. En dat is ook precies wat er is gebeurd.  
 
Al met al doet ons dit sterk denken aan de tekst uit: 
2Cor. 5:17 Zo is dan , is voorbijgegaan ; het oudengscheppi is een nieuwe Christus in wie 

.gekomen is , het nieuwezie  
 
De tempel 

Alles stond op het punt om te verdwijnen, afgeschaft te worden. Niet alleen de wet zou 
verdwijnen, maar ook alles wat daarmee samenhangt. Met name de tempel stond daarin centraal.  
Dat is de plek waar God woonde in Jeruzalem. Waar de ark van het verbond stond, met daarin het 
begin van de wet en het oude verbond, de Tien Geboden (of 10 woorden). 
Het is de plaats waar de offerandes werden gehouden en al de officiële feesten, zoals de Grote 
Verzoendag (Yom Kipur) en het Pesach feest.  
Dit kon alleen maar worden gedaan op de plek die daarvoor was bestemd en dat was de tempel in 
Jeruzalem, nergens anders (vlgs. Deu.12:5, 6). 
Ook in de periode tussen de vernietiging van de tempel van Salomo en de herbouw daarvan, 
werden er geen offerandes gebracht en was er dus in wezen geen mogelijkheid tot echte 
verzoening met God.  
Zonder die tempel zou het Judaïsme dus haar waardeverliezen en daarmee ook een heel 
belangrijk deel van het Joodse geloof. 
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Van die tempel had God gezegd:  
1Koningen 9:1-3 Het gebeurde nu, toen Salomo de bouw van het huis van de HEERE en het huis 

van de koning voltooid had, dat de HEERE aan Salomo verscheen. De HEERE zei 
tegen hem: Ik heb dit huis dat u gebouwd hebt, geheiligd om Mijn Naam daar 
tot in eeuwigheid te vestigen. Alle dagen zullen Mijn ogen en Mijn hart daar zijn. 

 
Maar toch is die tempel en Jeruzalem in het jaar 70 na Christus door de Romeinen met de grond 
gelijkgemaakt met alles wat zich daarin bevond. 
Het jaar 70 is daarmee een kantelpunt geworden, een cruciaal jaar geworden in de Joodse 
geschiedenis en Joodse religie en tevens een centraalpunt in de brieven van Paulus. En we moeten 
daarbij niet vergeten dat heel het Nieuwe Testament is geschreven vóór het jaar 70. 
 
Het jaar 70 en de vernietiging van de tempel was en is voor de Jood zó een dramatische 
gebeurtenis dat zij daar vandaag de dag nog steeds een dag van herdenking voor hebben op de 9e 
van de maand Aw  (Tisha B’Av), welke dit jaar op 9 augustus viel. 
Zowel de eerste tempel van Salomo als de tweede tempel, welke herbouwd is onder Nehemia, zijn 
beide op exact diezelfde dag verwoest.  
Bij de Jood wordt niet alleen op die dag de verwoesting herdacht, maar door heel het jaar heen 
hebben Joden, die volgens het Jodendom leven, een plek in huis om zich daaraan te herinneren, 
zoals een onbedekt stuk muur (geen behang of verf), of een niet volledig gedekte tafel. Een 
algemene gedachte is dat er geen volledige vreugde kan zijn zolang de tempel nog niet is 
herbouwd. 
Sinds die verwoesting is er dus in de letterlijke zin geen echt Judaïsme meer. 
 
Maar hoe zit het dan met 1Koningen 9:1-3 dat het huis wat Salomo gebouwd had, dat God Zijn 
Naam daar tot in eeuwigheid zou vestigen? Nou, daarachteraan zegt God nog iets en wel:  
1Koningen 9:6-8 Maar als u en uw kinderen zich ooit van achter Mij afkeren en Mijn geboden en  

Mijn verordeningen, die Ik u voorgehouden heb, niet in acht nemen, maar 
dan zal Ik Israël  andere goden gaan dienen en zich voor hen neerbuigen,

even heb, en zal Ik het huis, dat Ik voor Mijn uitroeien uit het land dat Ik hun geg
Naam geheiligd heb, van voor Mijn aangezicht wegwerpen ... En dit huis zal een 
ruïne worden. 

 
Het afkeren van God door het volk zou de verwoesting van dat huis in werking zetten. En dat is 
wat er is gebeurd in het jaar 70 na Christus. En dat is wat Jezus ook had voorzegt:  
Lukas 19:41-44 En toen Hij dichtbij kwam en de stad zag, weende Hij over haar. ... Want er 

zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen, 
u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En zij zullen 
u met de grond gelijkmaken en uw kinderen in u . Ook zullen zij in verpletteren

steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u  andereu geen steen op de 
. ezien werd, niet hebt onderkendomg  

 
 
Josephus Flavius 

 Er leefde ooit een zekere Titus Flavius Josephus, geboren te Jeruzalem in het jaar 37 n.Chr. en 
gestorven in Rome rond het jaar 100, was een Romeins-Joodse geschiedschrijver van priesterlijke 
en koninklijke afkomst. Aanvankelijk deed Flavius Josephus als legerleider mee in de Joodse 
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Opstand (66-70). Hij werd in een vroeg stadium van deze opstand gevangengenomen en dankt 
hieraan waarschijnlijk zijn overleven.  
In zijn werk “De Joodse oorlog”, geschreven rond het haar 75 in Rome, ligt het accent vooral op de 
Joodse opstand tegen de Romeinse bezetting in de periode 66 - 70 n.Chr. die resulteerde in de 
vernietiging van Jeruzalem in 70. Hiervan geeft hij een uitgebreid en historisch betrouwbaar 
verslag. 
 
In het boek van Jonathan Welton over de Opname geeft hij een verslag over de val van Jeruzalem 
en de tempel en al de gruwelijkheden die daar zijn gebeurd zoals deze heel uitgebreid door Flavius 
Josephus zijn beschreven.  (bld. 45 t/m 75 in het boek van Welton).  
 
Hier een deel ervan (bld. 56)  
 

 
 
Het is de vervulling van onder andere Lukas 19. 
 
 
Ook David Chilton, in zijn boek over het Paradijs, geeft een hele korte samenvatting van Josephus 
wat de lading maar slechts een heel klein beetje dekt (bld. 122, 123).  
 
Uit dat boek het volgende verslag:   
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Met al deze verschrikkelijke gebeurtenissen kwam uiteindelijk het Mozaïsch verbond tot een 
abrupt einde. Geen offerandes meer. Geen verzoening in het heilige der heilige bij de ark van het 
verbond.  
Wat er met de ark is gebeurd is tot op de dag van vandaag een vraag. Is het mee verbrand? Is het 
meegenomen en ergens bewaard? Of heeft God het in de hemel opgenomen? (Opb.11:19). Het is 
in ieder geval nergens op de aarde gevonden. 
En daarmee kwam het de Joodse religie tot een einde en brak het nieuwe verbond volledig door. 
 
Maar daar waar de verbonden van 
Noach, Abraham en David vervuld 
waren en eindigden in Christus’ dood 
en opstanding, bleef het Mozaïsch 
verbond nog doorlopen nadat Jezus het 
nieuwe verbond al had ingesteld.  
Zolang de tempel nog aanwezig was in 
Jeruzalem konden nog altijd de door 
God ingestelde feesten van het oude 
verbond worden gevierd en daarmee 
het Judaïsme in leven gehouden 
 
Pas toen de tempel werd verwoest in het jaar 70 was het oude verbond en daarmee de wet 
voorgoed voorbij en het nieuwe verbond kwam tot bloei. 
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Vermenging oud met nieuw 

Maar in de periode van bijna 40 jaar tussen de instelling van het Nieuwe Verbond in Christus en de 
verwoesting van de tempel en dus de Joodse religie, was het oude verbond (de wet) bij vele Joden 
nog springlevend en was het ook bij Messias belijdende Joden vaak een valkuil om toch nog zaken 
van het oude verbond te vermengen met zaken van het nieuwe verbond.  
 
En eigenlijk doet de kerk dat vandaag de dag ook nog steeds. Zoals:  

• Bij veel gelovigen speelt hun handel en wandel een grote rol in of God ze accepteert of 
niet. Maar wij zijn niet behouden door werken, maar door geloof. 

• Rituelen zijn soms heilige huisjes in de kerk, maar rituelen is typisch oud verbond. 
• Kerken zijn vaak naar binnen gericht in plaats van naar buiten (het verzorgen van de visjes 

in jouw aquarium). Het oude verbond gaat over gelovigen jouw theologie laten aanhangen. 
Het nieuwe verbond is juist gefocust op mensen die nog niet geloven.  

• Als je je tienden niet geeft ontneem je jezelf Gods zegen. Oud verbond is minimaal 20 - 
23% wat je afstaat en niet 10%. Dit was om de Levieten te kunnen onderhouden in hun 
dienst aan God, om de armen te kunnen voorzien en om Gods zegen te ontvangen. Het 
nieuwe verbond is geven vanuit je hart. (2Cor.9:7) 

• Christen-zijn is een last, geen zegen. Het oude verbond is een juk, maar het nieuwe 
verbond bevrijdt. 

Het oude verbond is echter over en uit. Niemand leeft nog onder de wet in de afgelopen 2000 
jaar. 
 
 
De laatste dagen 

Die periode van een kleine 40 jaar wordt in het nieuwe Testament (nieuwe verbond) ook wel de 
periode van ‘de laatste dagen’ genoemd, of ‘de voleinding van de tijd’, of ‘het einde van de 
tijd(en)’. 
 
Dat is ook waar de brief aan de Hebreeën mee begint:  
Hebr. 1:1 Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had 

door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon 
... 

Maar ook Lukas, Paulus en Petrus spreken hierover:  
Lukas 2:17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, Ik zal uitstorten van Mijn Geest  dat

;op alle vlees  
2Tim.3:1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 
Hebr. 9:26 Maar nu is hij slechts eenmaal verschenen, bij de voleinding van de tijd, om door 

het offer van zichzelf de zonden weg te nemen. 
1Cor. 10:11 Wat hun overkwam, moet een voorbeeld voor ons zijn. Het werd opgeschreven 

om ons te waarschuwen, omdat we voor het einde der tijden staan. 
1Petrus 1:20 Al voor de schepping van de wereld had God hem in gedachten, maar eerst nu, 

aan het einde van de tijd, is hij verschenen, omwille van u. 
 
 Met andere woorden:  
 

De ‘laatste dagen’ en de ‘voleinding van de tijd’ liggen niet in onze 
toekomst, maar in de tijd van de apostelen en dus in ons verleden! 
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Die 40 jaar tussen de dood en opstanding van Jezus en de vernietiging van de tempel dat waren de 
laatste dagen. De laatste dagen waarin de wet aan het uitsterven was en teniet werd gedaan bij de 
vernietiging van de tempel.  
 
Dat is ook wat Paulus schrijft aan de Korintiërs:  
2Cor.3:7-11 Als nu de bediening van de dood, met letters in stenen gegrift (de wet), in 

heerlijkheid was ... hoeveel te meer zal dan de bediening van de Geest in 
heerlijkheid zijn? ... Want als wat tenietgedaan wordt in heerlijkheid was, veel 
meer is wat blijft in heerlijkheid.  

In de tijd van Paulus moest de wet nog tenietgedaan worden en het Nieuwe verbond is wat blijft. 
De NBG vertaalt het zo: 
2Cor.3:11 Want is dan het  meer , veelheerlijkheid gepaard ging etm het verdwijnende als 

d ...heerlijkhei in blijvende  
 

 
 
En dat is ook wat de brief aan de Hebreeën ons vertelt:  
Hebr. 10:8-10 Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en graanoffer en brandoffers en  offers

voor de zonde hebt U niet gewild en zij hebben U niet behaagd, hoewel zij 
. overeenkomstig de wet worden gebracht  

 
  Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te 

doen, o God. Hij neemt het eerste weg om 
het tweede . te zetten daarvoor in de plaats
Op grond van die wil zijn wij geheiligd door 
het offer van het lichaam van Jezus 

.gebrachtChristus, eens en voor altijd  
 
Dus er komt een dag, welke voor de schrijvers van het Nieuwe Verbond nog in de toekomst lag, 
waarop het oude verbond voorgoed voorbij zou zijn en het nieuwe verbond het enige verbond 
was wat de oude heeft vervangen. 
Dat het niet meer gaat om de tempel en de diensten die daar worden gehouden, maar zoals Jezus 
al zegt: 
Johannes 4:21-23 Vrouw, geloof Mij, de tijd komt dat u niet op deze berg, en ook niet in Jeruzalem 

de Vader zult aanbidden. ... Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware 
aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid ... 

Die dag komt en is nu ... De dag waarnaar ze uitkeken. De dag waarop het oude voorbij was 
gegaan en het nieuwe is gekomen. 
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En dan komt bv de tekst die op Hebreeën 10:10 volgt weer in een ander daglicht te staan, namelijk 
vers 25, waarmee wij soms mensen om de oren slaan die niet naar de gemeente komen:  
 
Hebr. 10:25 Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de 

gewoonte is, maar dag ziet  als u dezoveel te meer  dat aansporen, en elkaar
naderen. 

De dag waarover hier wordt gesproken is niet een dag 2000 jaar in de toekomst, maar is een dag 
die de lezers bezighoudt, namelijk de dag dat Jeruzalem, de tempel en daarmee het oude verbond 
zouden worden verwoest. Dat was wat die Joden dienden te weten die terug dreigden te vallen in 
het oude verbond in plaats van het nieuwe. 
Niet dat het ook nu belangrijk is om de samenkomsten niet te verzuimen, maar dat is niet omdat 
we het oude verbond aanhangen, maar omdat Paulus ons zegt: 
Efeze 4:11, 12 Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, anderen  weer

om de heiligen toe , anderen als herders en leraars nog weerals evangelisten en 
te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van 

s ... Christu  
Naar de samenkomsten komen is belangrijk om te worden toegerust en tot opbouw van de 
gemeente. Alleen als we als gemeente samenkomen komen we tot het kennen van de liefde van 
Christus (Efeze 3:18, 19). 
 
Hemel en aarde 

Nog een tekst die hierop betrekking heeft en ons veel te denken zal geven en veel teksten in een 
ander daglicht stelt, is de tekst in Mattheus 5. Een tekst die vooraf wordt gegaan met de woorden 
van Jezus over de wet. Hij zegt:  
Matt. 5:17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben 

niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. 
Jezus heeft het dus over de wet en de profeten, heel de Joodse Bijbel dus. Daarvan zegt Hij dat Hij 
deze niet zal afschaffen, of ontbinden (SV & NBG), maar om te vervullen. Jezus heeft heel veel 
vanuit het Oude Testament in vervulling gebracht waarmee Hij aantoonde de Messias te zijn. 
 
Maar dan komt er een zin achteraan die Jezus spreekt:  
Matt. 5:18 Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet 

één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. 
Dit lijkt in tegenspraak te zijn met het verdwijnen van de wet, want er zal niet het minste van de 
wet voorbijgaan voordat de hemel en de aarde voorbij zijn gegaan.  
Maar de letterlijke hemel en aarde zijn nog niet voorbij gegaan, dus zou de wet nog steeds in 
werking zijn?? Maar we hebben juist duidelijk gemaakt aan de hand van de Bijbel dat dat niet het 
geval is. Het is voorbij. 
 
Maar hoe zit dat dan? 
Voor de Jood was het duidelijk wat Jezus hiermee bedoelde. Ook voor de Jood Flavius Josephus 
was dit duidelijk en hij omschrijft dat ook in zijn geschiedkundig verhaal. 
De hemel en de aarde spreekt namelijk over de tempeldienst. 
 
Voor de Jood was de hemel het Heilige der Heiligen. Daar waar God woonde. Waar de ark van het 
verbond stond met de wet van Mozes. Waar de engelen waakten over de ark.  
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Als je daar kwam dan trad je als het ware de hemel binnen, wat alleen toegestaan werd aan de 
hogepriester eens per jaar. En dat onder strenge voorwaarden, want je ontmoette God en kon wel 
eens het leven laten. Dus de hemel staat beeld voor het Heilige der Heiligen in de tempel. 
 
De aarde was de ruimte ervoor. Het heilige. Die ruimte was ook gevuld met aardse afbeeldingen 
en menselijke eigenschappen.  
Met materialen als cipressenhout, edelstenen, zuiver goud, kandelaren met licht, het geheel was 
bekleed met amandelbloesem, ook op de kandelaren, als beeld van het leven.  
Er lagen 12 toonbroden (lechem hapanim) op een tafel welke Gods aardse berachot, zegeningen 
representeerden. 
Er stond een bak voor het reukwerk. Het reukwerk symboliseert de gebeden van Israël. Zoals 
David schreef: “Mijn gebed worde gesteld als reukwerk voor Uw aangezicht” (Ps. 141:2). Maar ook 
ons leven zou moeten zijn als een welriekend reukwerk voor God (Efe.5:2; 2Cor. 2:15). 
Dus vanuit het aardse trad men een keer per jaar de hemel binnen. 
 
Het voorhof wordt ook wel de zee genoemd, omdat daar een groot bronzen watervat stond. Een 
vat met een omtrek van 15 meter en 2,5 meter hoog. Met recht de Zee genoemd. 

 
Als Mattheus, een Jood die dit schrijft, en Jezus, een Jood gekomen voor de Jood, deze woorden 
zegt, dan weten zij dat het niet gaat over de letterlijke aarde en hemel, maar over het 
tempelsysteem.  
En dan kloppen de woorden van Jezus weer als Hij zegt dat niets van de wet zal vergaan voordat 
de tempeldienst is afgedaan. Want met de vernietiging van de tempel, verging dus ook de wet. 
 
En die tempel zal nooit meer worden herbouwd. Ook al hopen velen daarop. Maar dat zou 
betekenen dat de offerandes weer gedaan zouden gaan worden en het volbrachte werk van Jezus 
daarmee zou worden tenietgedaan. En dat zal nooit gebeuren! 
 
Maar wat komt er dan wellicht ook een nieuw licht over het vers in Openbaring:  
Opb. 21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de 

eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. 
Wij zeggen normaal gesproken dat dit gaat over de nieuwe hemel en aarde die ooit gaat komen. 
Mijn vraag zou dan zijn: Waarom een nieuwe hemel? Is de huidige hemel waar God in woont niet 
een ‘hemelse’ plaats? Wat zou daaraan moeten worden vernieuwd? 
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En ook de aarde. Hoewel wij er een zooitje van maken is de aarde op zich iets waar van God bij de 
schepping heeft gezegd dat het goed was. 
Of zou ook dit gedeelte gaan over de tempel die verdwijnt en het nieuwe verbond wat zou 
komen? 
 
De hemel, de aarde en zelfs de zee was er niet meer. De zee, welke diende voor de dagelijkse 
reiniging van de priesters, hoefde zelfs niet meer.  
Waarom waren die er niet meer?  
1Cor. 3:16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? Als 

iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want 
de tempel van God is heilig, en u!bent  deze tempel  

 
Wij zijn Gods tempel. Wij zijn gereinigd en mogen het heilige binnengaan als aardse mensen een 
reuk voor Christus te zijn. En we mogen de hemel binnengaan, dagelijks vergeving ontvangen en 
altijd Bij God zijn, omdat Hij ins ons woont door Zijn Geest. 
 
Hoeveel beter is inderdaad het nieuwe verbond. Dat wat God al voorhad bij het volk, dat zij 
allemaal priesters zouden zijn met rechtstreekse toegang tot God, maar het afwezen, is nu ons 
deel geworden in Christus. 
 
God herstelt alles naar hoe Hij het heeft bedoeld.  
 
Andere teksten ter overdenking 

Als de laatste dagen de tijd was waarin de apostelen leefden en de nieuw testamentische brieven 
werden geschreven, dan zijn bepaalde teksten het (her)overdenken meer dan waard, zoals: 
 
2Petrus 3:3, 4 Dit met spotternij  spotters dagen de laatste iner  , datmoet gij weten vooral 

 blijft : Waarzeggen en, wandelen begeerten eigen hun , die naarzullen komen
?komst van zijn de belofte  

 
¿¿ Dacht men dan dat Zijn komst zou zijn voordat Jeruzalem en de tempel verwoest zouden zijn?? 
 
2Tim.3:1-5 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de 

, , kwaadsprekers, vermetel, pochers, geldgierigzijn zelfzuchtig zullen mensen
, , trouweloosliefdeloos, , onheilig, ondankbaarongehoorzaam aan hun ouders
, verraderlijk, , afkerig van het goede, onhandelbaar, onmatiglasteraars

een  die met, voor God dan liefde voor genot , met meer, opgeblazenroekeloos
 dezen ; houd ookverloochend hebben daarvan de kracht van godsvrucht schijn

.op een afstand  
Het woord voor ‘tijden’ is niet zomaar een tijd, maar een hele specifieke tijd. Het gebruikte woord 
‘kairos’ is een beslissend tijdstip waar alles heenleidt. Ook wel vertaald met een Goddelijk tijdstip. 
Het andere woord voor tijd is ‘chronos’ en is heel algemeen.  
 
¿¿  Is dit het tijdstip in het jaar 70 ?? 
 
Zelfs de volgende tekst is het overdenken dan waard, waarin Jezus gelijkenissen geeft over Zijn 
Koninkrijk, dan zegt Hij o.a.: 
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Mat. 13:40-43  bij zal het gaan , zoverbrand met vuur en verzameld wordt het onkruid nu Zoals
 en uitzenden engelen zal zijn des mensen De Zoon. * wereld der voleindingde 

hen, die de  en wat tot zonde verleidt al verzamelen zijn Koninkrijk zij zullen uit
zal  ; daarwerpen oven de vurige in zij zullen hen en, bedrijven ongerechtigheid

 als stralen zullen de rechtvaardigen Dan. het tandengeknars en zijn het geween
!, die horeheeft oren . WieadersV huns het Koninkrijk in de zon  

* Waarbij het woord ‘wereld’ onjuist is vertaald. Het gebruikte woord ‘aion’ betekent een bepaald tijdsperk 
en niet wereld. Als het om de wereld gaat dan wordt het woord ‘kosmos’ gebruikt. (bv. Mat.5:14: U bent het 
licht van de wereld (kosmos)) 

 
¿¿ Gaat dit over de scheiding in het jaar 70 ?? 
 


