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Voorwoord

Gods woord centraal. Dat geldt voor dit kleine Bijbelstudie
magazine, dat u nu leest. Het bedoelt u te leiden naar en in de
heilige Schrift zelf, de bron van alle ware wijsheid.
We zijn blij en dankbaar u dit aan te kunnen bieden bij het be-
gin van 2015.
Een nieuw jaar, een nieuw magazine met diverse artikelen, die
allemaal iets van de heerlijkheid van Gods woord willen laten
zien; tot opbouw van het geloof, bemoediging van het hart en
tot aanspreken van de geest; in het diepe besef, dat een mens
niet leeft van brood alleen, maar van alle woord dat uit de mond
van God uitgaat.
Geloof, typologie, profetisch Woord, geheimenissen – Christus
Jezus, om Hem draait het in de Hebreeuwse en Griekse Schrif-
ten, omdat het hart van de Vader in en door Hem tot uitdruk-
king komt.

U leest het in deze eerste uitgave van Uitzonderlijke Rijkdom
(UR). Graaf Vladimir Gelesnof, die Unsearchable Riches in
1909 startte, schreef ooit: “Liefde, de bron van onuitputtelijke
wijsheid en het motief van onbeperkte kracht, welde op uit de
voorraadkamers van Gods hart als antwoord op de zonde. Hem,
de alleen wijze God, zij, door Christus Jezus, de heerlijkheid
voor de eonen van de eonen!”
Ons gebed is, dat het u opbouwt en bemoedigt en versterkt in
deze tijd, zo vlak voor de grote veranderingen die aanstaande
zijn in deze wereld. We horen de voetstappen van onze Heer,
Christus Jezus!

Namens de redactie: Gijs Bernouw en Wolter Brakshoofden,

Date Gorter, januari 2015.
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De vastgestelde ‘feesten’ van Ieue

Inleiding
Volgens Leviticus 23:1,2 zijn er zeven ‘vastgestelde tijden’ of
‘feesten’ van Ieue, waarvan Hij zegt: ‘(…) dit zijn Mijn ‘fees-
ten’ (…)’ Uit de tekst wordt duidelijk dat de Israëlieten deze
feesten of ‘vastgestelde tijden’ voor Hem moeten houden en
vieren.
Ook gold voor de mannen uit Israël de verplichting om jaarlijks
voor de drie grote feesten op te gaan naar de plaats die Ieue zou
uitkiezen. Ex.34:23,24 en Deut.16:16
Die plaats is Jeruzalem geworden.

De zeven ‘vastgestelde tijden’ / ‘feesten’
Natuurlijk was er de vastgestelde tijd: de wekelijkse sab-
bat, Lev.23:3 maar in deze studie ga ik daar even niet op in.

Naast de sabbat zijn er drie grote groepen van ‘feesten’:

A in de eerste maand – Nisan
B Wekenfeest
C in de zevende maand – Tisjri

Schriftplaatsen bij deze groepen van feesten: Exodus 12:1-20;

23:14-19; 34:18-23; Leviticus 23:1-44; Numeri 28:1-29:40;

Deuteronomium 16:1-17.

A in de eerste maand – Nisan
Deze eerste groep bestaat uit drie delen (in de 1ste maand):
∗ Pèsach of Pascha Lev.23:5; verg. Ex.12:1-6 met eraan vooraf-
gaande Dag van de Voorbereiding Joh.19:13, 14, 42

∗ het Feest van de ongezuurde broden Lev.23:6-8
∗ het Beweegoffer, eerste schoof van de gersteoogst Lev.23:10,11
(Dit gold uiteraard pas vanaf het moment dat Israël in het
land zou wonen.)
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B * het Wekenfeest
Een ‘feest’ nadat men zeven weken had geteld vanaf A,
op de 50ste dag: het Wekenfeest vanwege de eerste
vruchten van de tarweoogst Lev.23:15-17; Ex.34:22; Dt.16:10

C in de zevende maand – Tisjri
De laatste groep, ook weer in drie delen (in de 7de maand):
∗ de Dag van (bazuin-)geschal Num.29:1-6
∗ de Verzoendag Lev.25:9; Num.29:7-10
∗ het Loofhuttenfeest of het Feest van Inzameling

Lev.23:33-36, 39-43; Num.29:12

Andere vieringen:
Naast deze feesten kent de Schrift nog andere vieringen, maar
daarvan zegt de Heer niet: ‘(…) dit zijn Mijn ‘feesten’ (…)’ Ook
was er niet diezelfde verplichting om op te gaan naar Jeruza-
lem. Het gaat dan om:

∗ Poerim of het Loten‘feest’ [poer is lot Esther 9:24]. Zie bij-
voorbeeld Esther 9:26-32.

∗ Chanoeka, de her-inwijding van de tempel te Jeruzalem
in 164 v. Chr. Zie Joh.10:22.

Opmerkingen vooraf:
Over de ‘vastgestelde tijden’ uit bijvoorbeeld Leviticus 23 gaat
deze studie.

Eerst wat punten die u vooraf moet weten:

� Wat is een ‘dag’ in Israël?

In de Schrift begint een dag met de avond: dus bij zonsonder-
gang. Eén dag duurt telkens van de ene avond tot aan de vol-
gende avond. Genesis 1 drukt het steeds zo uit: ‘… toen was het
avond geweest en het was morgen geweest, de … ste/ …de dag’
(bijvoorbeeld: de eerste dag.)
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Om het begin van een nieuwe dag te bepalen keek men goed
naar de zonsondergang: dat was het moment van het aanbreken
van de nieuwe dag.

De nieuwe dag begon bij zonsondergang
De nieuwe week begon als op de sabbatsdag de zon onderging.

� De kalender

In onze zonnekalender duurt een jaar (ongeveer) 365 dagen.
Om de paar jaar is er een correctie, een schrikkeljaar nodig.
De Bijbelse en Joodse kalender echter gebruikt een maankalen-
der (eigenlijk een zowel maan- als zon-gebonden kalender). Dat
houdt het volgende in:
Eén maand duurt ongeveer 29½ dag. Vanaf het moment dat er
een nieuwe maansikkel te zien is aan de hemel, duurt het onge-
veer 29½ dag tot aan een volgende nieuwe maan.
Een maanjaar telt 354 dagen (namelijk 12 x 29 ½). Willen ech-
ter dezelfde seizoenen steeds in ongeveer dezelfde maanden
vallen, dan moet er ook bij deze kalender een correctie komen.
Af en toe is er een 13de maand. Dit was ook nodig, zodat in de
eerste maand van het jaar de eerste schoven van de gerst rijp
genoeg waren om te kunnen oogsten. Want alleen dan kon men
in deze maand het feest vieren, dat de Heer Israël voorschreef.
Wanneer begon er in Bijbelse tijden dus een nieuwe maand?
Daarvoor moest men goed kijken naar de hemel: namelijk wan-
neer de nieuwe maansikkel (in Jeruzalem) zichtbaar was; op dat
moment blies men de bazuin! Ps.81:4

Samengevat
In Israël gebruikt men een maankalender (inclusief de nodi-
ge zongebonden correcties), waarbij het van belang is te let-
ten op wat zichtbaar is aan de hemel. De maand begon met
het opnieuw verschijnen van de eerste maansikkel.



5

� De namen van de maanden

Voor de maanden worden in de Schrift verschillende namen
(per maand) gebruikt:

1 oude namen
ze hielden verband met de landbouw of de natuur:
1ste maand: Abib(Aviv) – maand der aren Ex.13:4;

23:15; 34:18; Dt.16:

2de maand: Ziv – maand der bloemen 1Kon.6: 1,37
7de maand: Ethanim – als alleen de altijd stromende beken
nog water hebben 1Kon.8:2

8ste maand: Bul – maand van de zware regens 1Kon.6:38

1

In Ezech. 8:14 komt Tammuz voor als de naam van een god

hoeveelste
maand? naam ‘onze’ maanden

I Nisan Neh.2:1; Esth.3:7 mrt. / april
II Ijar april / mei
III Sivan mei / juni
IV Tammuz1 juni / juli
V Ab juli / aug.
VI Elul Neh.6:15 aug. / sept.
VII Tisjri of Ethanim 1Kon.8:2 sept. / okt.
VIII (Mar)chesjvan okt. / nov.
IX Kislev nov. / dec.
X Tebeth Esth.2:16 dec. / jan
XI Sjebat Zach.1:7 jan. / febr.
XII 1 Adar Ezr.6:15; Esth.3:7; 8:12; Esth.9 febr. / mrt.

eventueel:
XII 2 Adar 2 'schrikkelmaand'
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2 een telwoord
de maanden worden simpel aangeduid met: de eerste, de
derde, de zevende maand, e.d.

3 Babylonische namen
Soms werden ook Babylonische namen gebruikt:

Volgende keer:
In het vervolg zal korter of langer ingegaan worden op elk van
de zeven ‘feesten’. Deze hadden en hebben namelijk betekenis
en vervulling in: het verleden: tijden waarvan de Heer wilde dat
Israël (en de volkeren) deze zouden blijven herinneren. Maar
ook in het heden: elke keer bijvoorbeeld als het oogsttijd
werd/wordt moet Israël ze vieren.
Ook in de toekomst zullen ze verwijzen naar hetgeen komen
moet, of naar wat Hij inmiddels al vervuld heeft; dan hebben ze
alles te maken met verwachting.

Ans Bouman
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Er staat geschreven

Ik geloof God.
Als wij de meest geheime hoekjes van ons hart doorzoeken,
zullen wij waarschijnlijk allemaal daarin overeenstemmen, dat
de hoofdoorzaak van onze onrust en onze bezorgdheid het ge-
brek aan volkomen zekerheid is, de zwakheid van ons geloof,
de boze geest van de twijfel, die dikwijls het zwaard van de
geest in onze ongeoefende hand tegen onszelf richt en ons op
de kwetsbaarste plekken treft.
Zeker, wij hebben het geloof en aarzelen niet daarvan getuige-
nis af te leggen en wij staan vast in het geloof, 1Kor.16:13 dat ‘(…)
van de Zoon van God, Die mij liefheeft en Zichzelf voor mij
overgeeft.’ Gal.2:20 [CV*] Dat alleen maakt ons rechtvaardig voor
God. Cruciaal is echter, dat wij wandelen door geloof en niet
door waarneming. 2Kor.5:7 Het is gemakkelijker te staan dan te
wandelen.

Alles wat ons geestelijk leven en onze geestelijke standvastig-
heid betreft, hangt van Gods onthullingen af, van Zijn aan ons
geopenbaarde woord. Wij hebben geen zichtbare bewijzen en
geen tastbaar houvast om de waarheid en de reële waarde van
wat wij geloven te controleren. In ieder geval is de situatie zo
voor het menselijke verstand.
Als wij echter wijs zijn, zullen wij subjectieve persoonlijke
gevoelens met scepsis onder de loep nemen, net zoals de zo
vaak geciteerde ‘innerlijke ingeving’ of de ‘innerlijke stem’,
waarvan zo veel verdedigers van het geloof ons willen aanpra-
ten, dat wij ons aan de leiding daarvan moeten overgeven.
Zonder de mogelijkheid volledig uit te sluiten, zouden wij zul-
ke zaken met uiterste terughoudendheid en voorzichtigheid
moeten bekijken; want wie van ons is zo gerijpt, dat hij met

* CV = Concordante Vertaling
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absolute zekerheid kan bepalen, waar zulke ‘innerlijke ingevin-
gen’ vandaan komen.

Het woord is ons dagelijks brood en wij geloven vast, dat de
Schrift Gods woord is; maar afgezien van het feit, dat Zijn
woord levendmakend is en een opwekkende uitwerking op on-
ze geest heeft (waarvan onze wandel afhangt), zijn het, van
menselijk standpunt uit gezien, alleen maar woorden.

Om ons heen nemen wij een wereldbeeld waar, dat aan de toe-
schouwer geen enkel aanknopingspunt biedt om te geloven aan
duurzaamheid. Niets is bestendig, alles is aan gedurige veran-
dering onderhevig, alles is in beweging.
Ook wijzelf verschillen niet van de grote meerderheid van de
mensheid. Wij zijn blootgesteld aan dezelfde ziekten, verdragen
hetzelfde lijden, delen veel van de menselijke angsten en span-
ningen en worden helaas ook maar al te vaak in de bedrieglijke
verwachtingen en wensen van de mensheid meegesleept, zelfs
als wij vermoeden, dat dit niet met de wil van God verenigbaar
is. Slechts weinigen van ons bezitten de volkomen zekerheid,
die ons vast maakt, zodat wij onwankelbaar kunnen staan. Wij
zijn gewoon niet voldoende zeker in onze overtuiging.

Maar wij kunnen zo’n innerlijke zekerheid wel hebben, een
absolute zekerheid, die ons in het geloof en in de wandel altijd
en onder alle omstandigheden vastheid verleent.
Van één man weten wij met zekerheid, dat hij die had. Hij was
een mens zoals wij, een broeder in het geloof, in wiens woor-
den deze vaste zekerheid meeklinkt. Hij zegt ons, dat het on-
voorwaardelijke vertrouwen in God de enige mogelijkheid is
om aan alle gepieker en speculaties voor eens en altijd een eind
te maken. Dan is ons geloof door helemaal niets aan het wanke-
len te brengen.
Wat deze man tegen ons zegt is geen theorie, maar doorleefde
praktijk. Hij heeft bewezen, wat onwankelbaar, vast vertrou-
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wend geloof is. Herinneren wij onszelf slechts aan een gebeur-
tenis, waar hij dit heeft laten zien. Wij lezen in de Handelingen
der Apostelen, hoofdstuk 27, daarover een uitvoerig bericht.
In storm en nood op zee werkte hij zich vechtend vooruit, op
het door de wind gegeselde dek van het schip, naar de door
paniek aangegrepen zeelui en zei tegen hen: “Daarom, man-
nen, houdt moed (…) ik geloof God *!” vs.25
Een vertrouwen, dat ook in onmiddellijk doodsgevaar zo on-
veranderlijk en onwrikbaar blijft, is een schat waar niets tegen-
op weegt, een debetpost van de rijkdom, die wij door God in
Christus mogen hebben. Wat zijn daartegenover dan nog gods-
dienstige ‘lippenbelijdenissen’ of religieuze overtuigingen.
Zo’n vertrouwen kan alleen voortkomen uit een vaste geestelij-
ke zekerheid, een onverstoorbare geloofszekerheid. Dat Paulus
deze overtuiging had, blijkt uit al zijn geschriften.

Er zijn helaas niet veel gelovigen die serieus de Schrift onder-
zoeken, die de moeite nemen om zorgvuldig te lezen wat Pau-
lus geschreven heeft. En van degenen die dat wel doen, voelen
velen zich genoodzaakt opzettelijk twistvragen op te werpen, in
plaats van eenvoudig te geloven wat in de Schrift gezegd wordt.
Weer anderen zijn van mening, dat het meeste van wat de apos-
tel leert, mensen betreft, die geringere geestelijke kennis heb-
ben dan zijzelf en die volgens hun mening dus onmondig in het
geloof zijn.
Zo’n dwaze instelling, zulk onbegrip vermindert vanzelfspre-
kend op geen enkele manier de onschatbare waarde van de uit-
spraken van de apostel Paulus, die door de heilige geest geïn-
spireerde openbaringen van God zijn.

In feite zouden al onze geestelijke problemen zich in het niets
oplossen, als wij God in alles zouden geloven, van de waarheid
van Zijn woord vast overtuigd zouden zijn, een niet van de wijs

*
NBG51: Want dit vertrouwen heb ik op God …
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te brengen vertrouwen in Hem zouden hebben en ons in onze
zekere verwachting niet onzeker lieten maken. Als dat niet het
geval is, ligt dit voornamelijk aan onszelf.

Weinigen van ons spannen zich in God zo te leren kennen als
zou moeten en zoals mogelijk is. Wie helemaal niet probeert
om de goddelijke onthullingen te verstaan, zal altijd halverwege
blijven steken en zichzelf beroven van de volle zekerheid. Wie
God niet in alles als God erkent, die kan ook niet in alles op
Hem vertrouwen en niet in vol bewustzijn zeggen: ik geloof
God.

Wij luisteren bereidwillig naar vele stemmen en timmeren mo-
gelijk een eigen geloofsschema voor onszelf in elkaar, uit aller-
lei verschillende bronnen.
Veel geroemde predikers maken er (voor zichzelf) aanspraak
op Gods woord te verkondigen en wij nemen maar al te gewil-
lig in ons op, wat ons zo welsprekend aan onjuiste menselijke
opvattingen over God van de kansel en in de religieuze pers
wordt aangedragen.
Wanneer toetsen wij werkelijk zelf of het is zoals ons wordt
wijsgemaakt? Hoe vaak onderzoeken wij in de Schrift of de
verkondiging met het woord van God overeenstemt?

De Bijbel wordt vandaag de dag meestal als een soort religieus
handboek beschouwd, waar de religie eigenlijk net zo goed
buiten zou kunnen. De heilige Schriften worden in sterke mate
als een verzameling geschiedenissen en uitspraken gezien, die
als een naslagwerk gebruikt wordt om willekeurige morele ei-
sen te ondersteunen, terwijl teksten eenvoudig uit hun verband
gerukt worden. Dat maakt indruk op religieuze gevoelens, maar
heeft helemaal geen echt geestelijke waarde. Is het dan een
wonder, dat bij zoveel gelovigen het absolute vertrouwen in
God ontbreekt en zij ‘zwalkend meegedragen worden door iede-
re wind van leer’? Ef.4:14 [CV]
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Tegen de levende waarheid van de openbaringen van God is te
allen tijde weerstand ingezet. Verkeerde interpretaties en fla-
grante vergissingen zijn echter maar voor een gering deel door
foutieve vertalingen ontstaan; de hoofdschuld ligt bij menselij-
ke filosofie en vooronderstellingen. Daarvan zijn ongelukki-
gerwijze ook diegenen, die zich leraren van de waarheid noe-
men, dikwijls niet vrij. Hier ligt een voortdurend gevaar op de
loer, waartegen wij gewapend en op onze hoede moeten zijn.

Als wij de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen lezen,
vinden wij direct aan het begin een zeer belangrijke aanwijzing
betreffende hen, die God niet als God verheerlijken, maar van
wie de overleggingen op niets zijn uitgelopen en van wie het
onverstandige hart verduisterd is. Wij worden eraan herinnerd,
dat het ons gemakkelijk ook zo zou kunnen vergaan en wij
worden ervoor gewaarschuwd de waarheid niet door de leugen
te vervangen. Rom.1:21,25 Maar hoe weinig mensen schenken aan-
dacht aan deze waarschuwing!
Wie tot een kerk of een religieuze gemeenschap wil toetreden,
die wordt maar zelden gevraagd of hij God gelooft. Er wordt
alleen van hem verwacht, dat hij de theologische dogma’s van
deze organisatie erkent en zich onderwerpt aan de voorgeschre-
ven riten. Zelfs als iemand zich aansluit bij een onafhankelijke
groep van schriftonderzoekers, kan hij zeer snel in ongenade
vallen als hij niet zonder vragen met alle conclusies van de lei-
der van deze groep instemt.
Wat staat er echter in 1 Korinthiërs 3:20? ‘De Heer weet dat de
overleggingen der wijzen vruchteloos zijn.’
Vanzelfsprekend wijzen wij de overleggingen van aperte dwa-
zen af, daaraan hoeven wij verder geen woorden vuil te maken.
Hier is echter geen sprake van dwazen, maar van normale men-
sen, die bedachtzaam en intelligent zijn – de overleggingen van
de wijzen. Zelfs de wijzen van de wereld echter zijn van deze
onvermijdelijkheid op de hoogte en wantrouwen daarom hun
eigen conclusies en stellingen. Was het niet de belangrijke
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Griekse dichter Ovidius, die van 43 vóór tot 18 na Christus
leefde, die de stelling poneerde: Gelooft de feiten! Wij zouden
van hem kunnen leren.

Het fundamentele feit is, dat God Gód is.
Paulus zegt, dat wie Hem niet als God erkent, vruchteloos is in
zijn overleggingen, Rom.1:21 d.w.z. zijn hele denken loopt in ver-
keerde banen en is tot niets nut, omdat het uitgaat van verkeer-
de vooronderstellingen.
Als wij niet vast overtuigd zijn van de absolute goddelijkheid
van God en dat Hij boven alles staat en over alles heerst naar de
raad van Zijn wil en naar Zijn welbehagen, dan zal ons denken
altijd door twijfel overschaduwd worden; onze overleggingen,
beweegredenen en argumenten met het oog op God zullen
steeds onderhevig zijn aan ernstige vergissingen en deze ver-
gissingen en twijfels zullen aan de wortels van ons vertrouwen
knagen, zodat wij nooit volkomen zeker kunnen zijn.

Wij moeten in ons denken voor God de plaats inruimen die Hij
in het universum inneemt. Alle materie en alle krachten gaan
terug op Hem en Hij heeft daar onbeperkte macht over. Aan
Zijn wil wordt niet getornd, Zijn handelen is onbetwist, alles is
volkomen afhankelijk van Hem. Lees de laatste vijf hoofdstuk-
ken van het boek Job maar eens rustig door. Wat daar geschre-
ven staat, spreekt voor ons vandaag net zo krachtig als lang
geleden voor hem. Het zal ons vertrouwen versterken, als wij
net als Job kunnen zeggen: ‘Ik weet, dat Gij alles vermoogt en
dat geen Uwer plannen wordt verijdeld.’ Job42:2
Als deze waarheid voor de stoffelijke schepping geldt – en dat
doet zij zonder twijfel en zonder beperking – hoeveel te meer
wint ze aan waarde, als wij haar tot het geestelijke niveau ver-
heffen. Ook daar regeert God en is Hij soeverein. Zijn wil is
doorslaggevend en onaantastbaar, Zijn liefde alles omvattend,
Zijn woord waarachtig en onherroepelijk.
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God regeert niet alleen het heelal naar de raad van Zijn wil in
die zin, dat Hij alles controleert, de loop van de hemellichamen
en de omwenteling van de aarde en alles, maar Hij is ook volle-
dig Heer van iedere situatie waarin de mensheid zich kan be-
vinden.

Vrees en onrust hebben de natiën aangegrepen. De gevestigde
kerk is tot een groot gebouw geworden, waarin sommige in-
strumenten tot eer en andere tot oneer zijn. 2Tim.2:20 De meerder-
heid van de mensen, in de ijdelheid van hun denken, geeft on-
getwijfeld God niet de eer. Zij behoren de lasteraar toe. Het kan
niet over het hoofd gezien worden, dat het goede steeds weer
door het kwaad overmeesterd wordt.
Maar, en daaraan moeten wij altijd denken, God hoeft Zijn toe-
vlucht niet tot noodoplossingen te nemen om tegen deze be-
dreiging in te gaan. Hij wordt niet door de ontwikkelingen en
gebeurtenissen verrast. Alles dient Zijn plan en is onderworpen
aan de raad van Zijn wil. Alles is Hem ondergeschikt. Hij is
God!

Er zijn vele en zeer tegengestelde meningen over de zogenaam-
de vrije wil van de mens. Bij alle overwegingen daarover wordt
meestal volledig over het hoofd gezien, dat Gods wil de enige
in het universum is, die werkelijk vrij is. Hij kan doen wat Hij
wil. De mens kan dat niet. God is de Enige, Die onbeperkt kan
uitvoeren wat Hij gezegd heeft, dat Hij het doen wil – en Hij
doet het.

Ons vertrouwen kan verdiept worden als wij een terugblik wer-
pen op de geschiedenis. Want sinds het begin van de schepping
is alles zo gevormd en geleid, dat het tot de uitvoering van het
plan van God moet dienen. Niets is ooit in tegenspraak met Zijn
geheime plan verlopen, ook als Zijn bekendgemaakte wil altijd
weer tegenstand ontmoette; en alles gebeurde en gebeurt vol-
gens een tevoren bepaald plan. Het aardse leven en de dood van
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onze Heer zijn er een in het oog springend voorbeeld van, hoe
God de weerspannigheid van de mens zo leidt en gebruikt, dat
Hem daaruit lofprijzing en verheerlijking ten deel valt.

Paulus, de man die God geloofde, heeft ons erover onderwezen,
dat God alles ten goede doet samenwerken voor hen die Hem
liefhebben. Rom.8:28
Als wij Hem liefhebben, zullen wij Hem als God erkennen en
Zijn geopenbaarde wil niet weg willen argumenteren of ons
door leerstukken laten misleiden, die bij verificatie door de
uitspraken van de Schrift geen stand houden. Wij worden niet
opgeroepen een of andere leraar te geloven; want ook de besten
onder hen zijn maar mensen zoals wij en neigen ertoe op hun
eigen conclusies verliefd te zijn, hoe oprecht ze ook mogen
zijn. Ieder van ons moet het woord van God zelf kennen.
Natuurlijk mogen wij alle hulp inroepen, die ons voor een juist
onderzoek in de Schrift geboden wordt (vgl. Hand. 17:11). Wij
moeten echter in geen geval volgelingen, aanhangers dus, van
zo’n leraar, verkondiger of uitlegger worden, anders gebeurt het
maar al te gemakkelijk, dat wij sektariërs worden, d.w.z. bui-
tenstaanders en ‘separatisten’, die het grote geheel uit het oog
verliezen. Dan kunnen wij ‘enkelsporig’ en bekrompen worden
en alle anderen voor dwalend houden en ons daarnaar gedra-
gen, in plaats van de eenheid van de geest te bewaren in de
band van de vrede, totdat wij allen tot eenheid van het geloof en
van de bewustwording1 van de zoon van God komen. Ef.4:3,13
Wij moeten God geloven, Hem aanhangen, Hem nabootsen.

Persoonlijk geloof is, zoals veel eenvoudige dingen, een zeer
diepgaande zaak. Abraham geloofde God en dat werd hem tot
gerechtigheid gerekend. Alleen door het persoonlijke geloof
verkrijgen wij de gerechtigheid van God door het geloof van
Jezus Christus. Rom.3:21,22 Als wij in ons hart geloven, dat God de

1
bewustwording – Grieks: epignōsis = op-kennis.
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Heer Jezus uit de doden opwekte, dan moeten wij logischerwij-
ze God ook in al het andere geloven, zonder beperking. Een
‘beetje geloof’ is helemaal niets. Ons staat echter de volle rijk-
dom ter beschikking.
Iedere gelovige zou met Paulus mogen zeggen: ‘Ik weet Wie ik
geloofd heb, en ik ben ervan overtuigd, dat Hij bij machte
is (…)’ 2Tim.1:12 [CV] Als wij dat werkelijk kunnen, dan blijven
wij vast geworteld en gegrond, onwrikbaar en volhardend. Wij
worden standvastig in het werk van de Heer, waarachtig, vol
vertrouwen, gelukkig in de verwachting en in alles volkomen
zeker.

‘Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdruk-
king of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid,
of gevaar, of het zwaard?’

Hier is het antwoord:

‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door
Hem, die ons liefheeft. Want ik ben verzekerd, dat noch dood
noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch
toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch
enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde
Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer.’ Rom.8:35, 37-39

Blay, C.J. (1982) Es ist geschrieben. Unausforschlicher
Reichtum, 1982/2. (Vertaling: ajjj)
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Het profetisch woord.

Vandaag de dag kennen we geen profeten, zoals de heilige
Schrift die kent. Er treden geen mensen op als Jesaja of Jere-
mia, die echt konden zeggen: “Zo spreekt de Heer.”
Het profetisch woord – heeft het waarde in deze tijd?
Sommigen zeggen, dat het alleen voor Israël waarde heeft. An-
deren geven de voorkeur aan de bestudering en het doen van de
Thora; ze houden zich ook niet of nauwelijks bezig met dit as-
pect van Gods woord. Weer anderen gaan verder en zeggen dat
er vandaag wel profeten optreden. In sommige kringen hoor je
dan ook regelmatig ‘zo spreekt de Heer’ in de samenkomsten.
We lezen echter in Kolossenzen 1:25 :

‘Van haar werd ík dienaar in overeenstemming met het be-
heer van God dat mij gegeven is voor jullie om het woord
van God compleet te maken (…)’ [CV]

Dit maakt alle profetie daarna overbodig. Nu het woord van
God compleet is, hebben we geen aanvullende onthullingen
meer nodig.

In de Schrift zelf vinden we veel profetie. Niet alleen de uitge-
sproken profetieën door de profeten van de Tenach (OT), maar
ook de geschiedenissen zelf blijken profetisch te zijn. Zeer veel
geschiedenissen, op het eerste gezicht soms zelfs ‘saaie’ verha-
len, komen tot leven, wanneer de typologie erin herkend wordt.
Een duidelijk voorbeeld, dat door Paulus uitgelegd wordt, is de
geschiedenis van Abraham en Sara, Hagar, Ismaël en Iza-
ak. Gal.4:21-31
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Aanbevelingen
De Schrift zelf geeft aanbeveling aan de lezer om het profetisch
Woord te bestuderen, of het zich eigen te maken. Zo stelt de
apostel Petrus vast:

‘En wij hebben het profetisch woord meer bevestigd, waarop
jullie, ideaal doende, acht slaan (als op een lamp, schijnend
in een duistere plaats, tot de dag aanbreekt en de morgen-
ster opgaat) in jullie harten, dit eerst wetend, dat geen enke-
le profetie van de Schrift een eigen verklaring verkrijgt.
Want niet door de wil van een mens werd op enig moment
profetie voortgebracht, maar, gedragen door heilige geest,
spreken heilige mensen van God.’ 2Petr.1:19-21

Het profetisch woord geeft, zoals alle woord van God, licht –
op de toekomst, maar ook op de tijd waarin wij nu leven. God
spreekt door de profeten. En die woorden werden zeer nauw-
keurig vervuld. Dat geeft ons troost en verwachting. Want álle
profetie zal vervuld worden, exact zoals gesproken. Het woord
van Ieue (Jahweh) is waar!

Een tweede aanbeveling lezen we in Openbaring 1:3:

‘Gelukkig hij, die de woorden van de profetie leest en zij die
horen en zij die houden wat in haar geschreven is, want de
era is nabij.’

We zouden als gelovigen, als leden van het lichaam van Chris-
tus, benieuwd en meelevend moeten zijn, als het gaat om Israël
en de volkeren, en wat hen te wachten staat in de nabije toe-
komst. Als gelovigen gaan wij vermoedelijk het nodige van
bovenaf zien. We kunnen ons mede om die reden op de hoogte
stellen van wat Christus Jezus dan gaat doen. Een van de be-
langrijkste redenen is:
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‘Aanbid God! Want het getuigenis van Jezus is de geest van
de profetie.’ Openb.19:10

De profetie is doordrongen van Zijn geest. De woorden getui-
gen van Hem, Die komen zou. Hij ís gekomen in vernedering
en zal nog komen, maar dan in heerlijkheid.
We lezen verder in de Schrift, dat al wat geschreven staat van
Hem getuigt, in feite:

‘Hij nu zei tot hen: "Dit zijn Mijn woorden, die Ik tot jullie
spreek, terwijl Ik bij jullie ben, want alle dingen die over Mij
geschreven werden in de wet van Mozes en de profeten en de
Psalmen, moeten vervuld worden."’ Luc.24:44

Wat is profetie?
Profetie is het spreken van het woord van God. Er zijn talloze
profeten geroepen; de grote zijn algemeen bekend. Mozes was
echter ook een profeet: Deut.18:17,18

‘En Ieue (Jahweh) zegt tot mij: Zij deden goed met wat zij
spraken. Een Profeet zal Ik voor hen doen opstaan uit het
midden van hun broeders, zoals jij, en Ik geef Mijn woorden
in Zijn mond; en Hij spreekt tot hen al wat Ik Hem zal op-
dragen.’

En dat geldt ook voor David, zoals Petrus vaststelt op de pink-
sterdag, Hand.2:29,30 maar zeker ook voor Daniël. Dat zegt de Heer
zelf in Mattheüs 24:15. Johannes de doper wordt zelfs groter
genoemd dan de profeten voor hem. Maar de allergrootste van
alle profeten is de Heer Jezus Christus zelf; we zien Hem zo in
de Onthulling (meestal Openbaring genoemd) van Jezus Chris-
tus. Hij spreekt daar profetisch. Overigens wordt Hij in dat bij-
zondere Bijbelboek ook als Priester en Koning voorgesteld.
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De profeet spreekt meestal naar aanleiding van gebeurtenissen
in zijn dagen. Dat spreken geeft soms een terugblik op voorbije
tijden, maar het geeft ook geestelijk doorzicht op de situatie van
zijn dagen. Vaak worden de zonden van het volk Israël of later
van Juda en Israël scherp aangesproken door de optredende
profeet.
Het andere en meest bekende aspect, maar ook het moeilijkste,
is de vervulling in de (soms verre) toekomst.

Dat Bijbelse profetie Gods woord is, en dus de waarheid, blijkt
uit de nauwgezette vervulling en eert de Schepper van dat
Woord: God, de Vader, zelf. Hij spreekt en doet wat Hij zegt!
Dat is werkelijk de ware en enige God, de Vader van onze Heer
Jezus Christus.

Meerdere vervullingen
De moeilijkheid van heel wat profetische uitspraken is, dat zij
meerdere lagen kennen. Er zijn meer vervullingen op verschil-
lende tijdstippen in de toekomst. Zo blijken profetieën over de
komst van de Messias (dat blijkt Jezus te zijn) vervuld te wor-
den in Zijn komst in vernedering als Mens, maar ook in Zijn
komst nadat het lichaam van Christus weggerukt is van de aar-
de. Het is dan niet altijd duidelijk, welke tijd bedoeld wordt. Zo
gaat Psalm 2 over beide!

Typologie is in feite een vorm van verborgen profetie. De typen
uit de Schrift kennen soms ook meerdere vervullingen en kun-
nen op verschillende tijden wijzen. De eigenaardige geschiede-
nissen blijken achteraf verrassend heen te wijzen naar toekom-
stige gebeurtenissen en periodes in Gods handelen met Israël,
met Zijn Messias en/of met de volkeren. En niet zelden is spra-
ke van onderbroken geschiedenissen, die wijzen naar de onder-
breking van Gods handelen met Zijn volk: de tijd waarin het
lichaam van Christus geroepen wordt.
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Heel de Schrift profetisch
In feite maakt de Heer Zijn discipelen in Lucas 24:44 duidelijk,
dat heel de Tenach [OT] van Hem spreekt. Dat kan ook niet
anders, want Hij is het Woord van God. Wanneer God spreekt,
gaat het over Zijn Zoon. Alle profetie van de grote en kleine
profeten draait op een of andere manier om Hem of loopt op
Zijn komst uit. Maar ook de Thora (Genesis tot en met Deu-
teronomium) spreekt in feite profetisch van Hem. De Thora
heeft een schaduw van de toekomstige (dingen) Heb.10:1 En niet
te vergeten: de Psalmen spreken van Christus, van Hem die
komen zou.

Een prachtig voorbeeld is de allereerste zin van Psalm 1:1:

‘Gelukkig is de man die niet gaat in de raad van de goddelo-
zen en niet staat op de weg van de zondaren en niet zit in de
zetel van de spotters, maar veeleer is in de Thora (onder-
wijzing) van Ieue (Ik ben) zijn genoegen, en Zijn Thora
overweegt hij dag en nacht.’

De enige man die aan deze woorden 100% kon voldoen, is de
Heer Jezus Christus. Hij was voortdurend bezig met de Schrif-
ten, kennelijk op 12-jarige leeftijd al,. Hij was in de tempel te
vinden in gesprek met de geestelijke leiders van Israël in die
tijd. En Hij deed hen versteld staan over de vragen die Hij stel-
de. Gaandeweg blijkt dat Hij beter begreep dan wie ook in Zijn
dagen, wat de woorden van God werkelijk betekenen, en dat ze
over Hem zelf gaan!

Date Gorter
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Samuël,
en type van onze Heer Jezus Christus

Wat is een type? Is het een bijbels woord?
Een type is een beeld of een voorbeeld dat in de bijbel gebruikt
wordt, waarbij de onderlinge samenhang en eenheid tussen de
Bijbelboeken zichtbaar wordt. Het is een Bijbels woord, dat wij
in diverse teksten terugvinden.

Hebreeën 8:5 vertelt ons: ‘Zie toe, zegt Hij immers, dat u alles
maakt naar het voorbeeld [Gr.: typos], dat u getoond werd op
de berg.’
In deze tekst zien we het Griekse woord ‘typos’ gebruikt als
voorbeeld.
In de Romeinen 5:14 lezen we, dat Adam een beeld [Gr.: typos]
van de komende (Jezus Christus) genoemd wordt en Paulus
vraagt in Filippenzen 3:17: ‘Wordt gezamenlijk-navolgers van
mij, broeders, en let op hen die zo wandelen, zoals jullie ons tot
voorbeeld [Gr.: typos] hebben.’ [CV]
In Efeziërs 5:31-32 maakt Paulus een geheimenis bekend. Na-
melijk het geheimenis dat de eenwording van man en vrouw
een beeld [een type] is van het hoofd en het lichaam, dus van de
eenheid van Christus en zijn gemeente [ekklesia].

Samuël in het Nieuwe Testament
De naam van Samuël komt u een paar keer tegen in het Nieuwe
Testament. Het is goed om te zien in welk verband zijn naam
genoemd wordt en dit in gedachten vast te houden.
Samuël was standvastig, spreekt van de Christus en is een pro-
feet.

In Hebreeën 11:1-32 zien we de naam van Samuël in de rij van
mensen staan waarvan o.a. genoemd wordt, dat ze door geloof
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‘de smaad van Christus’1 liever verdroegen dan ‘aardse rijk-
dommen’, omdat ze standvastig bleven staan op de beloften van
God.

In Handelingen 3 komen we zijn naam ook tegen. Na de gene-
zing van de verlamde man – die daarna samen met Petrus en
Johannes springende en God lovende de tempel binnengaat –
spreekt Petrus de menigte toe in de zuilengang van Salomo.
Petrus geeft aan dat zij tot berouw en bekering zouden komen,
omdat zij (en hun oversten) in onkunde de Leidsman ten leven
hadden gedood en opdat er ‘tijden van verademing’ zouden
komen. Petrus vertelt de menigte, die hij zonen van de profeten
en het verbond noemt, dat Jezus de Christus (de Gezalfde) is,
en dat Mozes en al de profeten van Samuël af van Hem, die
voor hen tevoren bestemd was, gesproken hebben. Hand.3:12-20
Het gaat mij er nu om dat we lezen dat Samuël van Hem sprak!

In Handelingen 13 lezen we dat Paulus te Antiochië in de syna-
goge tot de mannen van Israël en de vereerders van God een
woord van opwekking tot het volk mag uitspreken. En dat doet
hij. Hij vertelt hen in dit Bijbelgedeelte keer op keer van de
trouw van God en van Zijn beloften voor het volk. Hierbij
noemt hij ook Samuël de profeet. vs.20

Elkana en zijn twee vrouwen.
De geschiedenis, zoals beschreven in het Bijbelboek 1 Samuël,
begint bij Elkana die twee vrouwen heeft. Hanna die onvrucht-
baar is en een ‘verstorven’ moederschoot heeft, en Peninna die
wel vruchtbaar is en kinderen heeft ontvangen.

1

De smaad van Christus dragen wil zeggen: Christus is verworpen, zijn

koningschap is toekomstig. Wij, de ekklesia, delen nu in Zijn verwerping.

Dat wil zeggen voor de maatschappij zijn wij niet van belang. In Hebr.11

wordt een lijst van namen genoemd van hen die niet in tel waren bij ‘de

toenmalige maatschappij’ en droegen daarom smaad (Abraham, Izaäk,

Jacob, Jozef, Mozes, Rachab, Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en

Samuël).
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De gedachte aan de geschiedenis van Abraham en Sara dringt
zich hier op. Sara dacht de Heer ‘een handje te moeten helpen’
en gaf Hagar, de Egyptische slavin, aan Abraham tot vrouw. In
Genesis 16:2 lezen we haar gedachte: ‘Misschien zal ik uit haar
gebouwd worden.’ Ismaël is dus geboren uit ongeloof en ver-
volgde de ‘zoon van de belofte’.
Uiteraard is dit volledig naar de raad van Zijn wil. Leest u maar
eens wat Paulus over Hagar en Sara zegt in Galaten 4:21-32.
Een typologische geschiedenis!
Terug naar de tekst.
In 1 Samuël 1:6 lezen we dat Peninna Hanna voortdurend terg-
de om haar tot drift te ‘prikkelen’. Net als in de geschiedenis
van Genesis 16 waar Sara in Hagars ogen verachtelijk was.
Waar een man twee vrouwen huwt, heerst ‘onrust’, heerst geen
eenheid. Dat is een Schriftuurlijk gegeven. In het volgende ge-
deelte meer over het prikkelen.

Achtergrond van namen en woonplaats – Genade en wet.
Namen en plaatsnamen worden nooit zomaar willekeurig in de
Bijbel gebruikt. (Plaats)namen zijn niet alleen veelzeggend
maar ook betekenisvol. Het mooiste voorbeeld vind ik Filip-
penzen.2:9. Daar lezen we: daarom heeft God Hem ook uiter-
mate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken,
opdat in de naam van Jezus – de Heer is redder – ALLE knie
zou buigen.
De naam Hanna betekent ‘begenadigde’ (genade) en de beteke-
nis van Peninna is ‘koraal, parel of juweel’. Zij woonden te
Rama of Ramataïm-Sofim. Ramataïm is het meervoud van
Rama en betekent ‘twee hoogten, twee heuvelen’. Sofim komt
van Zopheh en betekent ‘zien, uitkijkplaats’.
Als ik het nu als volgt vertel, zal duidelijk worden dat in deze
geschiedenis iets bijzonders wordt ingezet:
Elkana [God heeft geschapen] woonde met de begenadig-
de/genade en met de parel/juweel op een uitkijkpost, op de
hoogte.
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Bedenk hierbij dit: Paulus is de apostel die het genade-
evangelie mocht herauten Gal.1:6 en een parel wordt vaak in ver-
band gebracht met Israël (zie o.a. Openb.21:17).
In deze geschiedenis zien we onder de oppervlakte een heen-
wijzing naar de ‘genade – Natiën’ en ‘wet – Israël’.
Peninna prikkelde Hanna. Bij prikkelen moet ik denken aan het
principe van de wet die de zonde prikkelt. 1Kor.15:56 Maar Paulus
geeft aan: ‘Jullie zijn niet onder [de] wet, maar onder gena-
de.’ Rom.6:14

Eli en Hanna, Eli en zijn zonen Chofni en Pinechas
Elk jaar gingen Elkana en zijn vrouwen naar Silo om de Heer te
aanbidden en offers te brengen. Daarbij gaf Elkana Peninna en
haar kinderen een deel, en Hanna een dubbel deel. En dan terg-
de Peninna Hanna. Zo ging het jaar op jaar.
Terwijl Eli, de hogepriester uit het geslacht van Ithamar, een
zoon van de eerste hogepriester Aäron, bij de deurpost van de
tempel zat, bidt Hanna bitter bedroefd tot de Heer, dat Hij haar
gedenkt. Te gelijker tijd doet zij een belofte, dat als zij een
mannelijk nakomeling mag ontvangen deze voor zijn leven aan
de Heer teruggegeven zal worden, waarbij geen scheermes op
zijn hoofd zal komen.
Eli die denkt dat zij dronken is, spreekt haar aan.
Na uitleg over haar grote zorg en smart spreekt Eli haar toe: Ga
heen in vrede en de God van Israël zal u geven, wat u van Hem
gebeden hebt.

In hoofdstuk 2 lezen we dat de zonen van Eli, Chofni en Pine-
chas, de priesters(!) nietswaardige lieden waren. God spreekt
dan ook via een man van God tot Eli. ‘Waarom veracht u mijn
slacht- en spijsoffer (...) eert u uw zonen boven mij (…)?’ vs.29
Eli krijgt te horen dat in zijn huis nooit een oud man te vinden
zal zijn, en als teken daarvan zullen Chofni en Pinechas op één
dag sterven.
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Wat wij in gedachte zouden houden is, dat Eli, de hogepriester,
een representant van het oude verbond was. Hij was de hoge-
priester in de lijn van Aäron.

Een dubbel deel? – Het voorbeeld Elia en Elisa.
Ik heb eerder aangegeven dat in de naam van Hanna een ver-
wijzing zit naar genade. Het dubbele deel wijst in precies de-
zelfde richting. Als onderbouwing voor deze uitspraak wil ik u
meenemen naar de profeten Elia [mijn God is YHWH] en Elisa
[mijn God is redder].
Het bijzondere van Elisa is dat een dubbel deel van ‘uw geest’1

op hem was. 2Kon.2:9 Elia werd niet meer gezien [was verborgen]
net als de Heer nu in deze genadetijd! 2Kon.2:12 Elisa is een uit-
beelding van de Christus na de opstanding (het dubbele deel
van uw geest). Elia is een uitbeelding van Zijn gang hier op
aarde.
U twijfelt? Wat dacht u hiervan: nadat Elia niet meer werd ge-
zien, nam Elisa de mantel van Elia en sloeg op het water van de
doods-Jordaan, waarbij het water zich verdeelde, en Elisa kon
oversteken. De Jordaan is altijd een beeld van de dood. Dus
Elisa trok door de dood naar de overkant, naar het leven. De
geschiedenis vertelt ons zelfs dit: de profeten zochten drie da-
gen(!) en vonden hem (Elia) niet. 2Kon.2:17 Ziet u de heenwijzing
van drie dagen in de dood, en naar de opstanding van de Heer?
Als u Schrift met Schrift vergelijkt, en het in genade gegeven
wordt, komen de antwoorden vanzelf naar boven. Hanna, de
begenadigde, ontving ‘Hem’ als door de dood heen. Ze ontving
letterlijk van Elkana, van God heeft geschapen, een dubbel
deel, ze ontving genade en vreugde. Leest u maar de lofzang
van Hanna 1Sam.2 waar de vreugde en dankbaarheid van de blad-
zijden af spat.

1

de geest van Elia
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Geboorte Samuël – lied van Hanna – Samuël onder toezicht
van Eli
Ongeveer een jaar na de belofte van Hanna en de uitspraak van
Eli baart Hanna een zoon: Samu-el. ‘Sjemoe’ – heeft met ver-
horen te maken, en ‘EL’ is God, of zoals de NBG51 weergeeft:
van de Heer gebeden.
Nadat Hanna hem gespeend had, bracht ze hem als kleine jon-
gen in het huis van de Heer te Silo. Hanna beseft heel goed dat
Samuël leven uit de dood is (uit een ‘verstorven moeder-
schoot’). Dat lezen we letterlijk in de lofzang van Hanna:

“Zelfs een onvruchtbare baart er zeven,
maar wie rijk was aan kinderen, verwelkt.
De Heer doodt en doet herleven,
Hij doet naar het ‘seoul’ [dodenrijk] neerdalen en daaruit
opkomen.” 1Sam.2:5,6

Het kan niet missen, onder de oppervlakte verwijst deze ge-
schiedenis naar Hem Die opstond uit de dood. Net zoals Samu-
el uit een verstorven moederschoot tot leven werd geroepen, is
Hij na drie dagen en nachten opgewekt door God.

In 1 Samuël 3:1 lezen we, dat Samuël in de dienst van de Heer
onder toezicht van de hogepriester Eli stond. Samuël stond on-
der toezicht van het oude verbond. Van de Heer Jezus lezen we
in Galaten 4:4 dat hij geboren is onder de wet. Precies zoals
Samuël onder het oude verbond stond.
Wat we zouden onthouden is, dat Samuël een type van de Heer
Jezus Christus is, de eerstgeborene, leven uit de dood; dat hij
door Hanna aan God gewijd werd, (zie ook Exodus 13:12: ‘(…)
dan zult u al wat het eerst uit de moederschoot voortkomt, de
Heer wijden.’) en dat hij net als de Heer onder de wet stond.
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Linnen lijfrok – de efod
‘Samuël nu diende voor het aangezicht van de Heer, een jon-
gen, met een linnen lijfrok omgord.’ 1Sam.2:18 Als u de tekst vol-
gens de NBG51 leest, ontgaat u iets. In de grondtekst staat
‘efod linnen’. Het gaat hier om een priesterlijk gewaad. Zie ook
2 Samuel 6:14 ‘en David danste uit alle macht voor het aange-
zicht van de Heer; David nu was omgord met een linnen lijf-
rok.’ Ook hier staat efod linnen. Zie ook 1 Samuël 22:18
Samuël was uit de lijn van Levi, de derde zoon van Ja-
cob 1Kron.6:28 Wat u moet weten is dat de Levieten de hogepries-
ter dienden: “Laat de stam Levi aantreden en stel hem voor het
aangezicht van de priester Aäron, opdat zij hem die-
nen.” Num.3:5-7
Eli was hogepriester uit de lijn van Aäron. Daarom staat Eli
voor het oude verbond, dat een tijdelijke functie heeft. De Heer
Jezus Christus is de hogepriester naar de ordening van Mel-
chisedek. Hij is koning-priester niet naar ‘vleselijke afkomst,
maar krachtens onvernietigbaar leven.’ Hebr.7:16 en 5:1-8
In het gewaad dat Samuël droeg, de efod, ziet u een verwijzing
naar de hogepriester die komen zal.

Slecht zicht – de lamp die bezig was om uit te gaan
In hoofdstuk 3 lezen we dat Samuël onder toezicht van Eli
stond en dat in die dagen het woord van de Heer schaars was.
Er was geestelijke armoede. Het zicht van de oude man was
zeer slecht. Dit geeft precies ook de situatie van het volk weer.
Ze hadden ‘geen’ zicht meer.

Er staat in vers drie dat de lamp bezig was uit te gaan. En dat is
bijzonder. Precies hetzelfde woord voor ‘uitgaan’ vinden we
alleen terug in Spreuken 31, de lof van de degelijke huisvrouw,
maar dan precies andersom. Spr.31:18b
Wist u dat juist dit laatste hoofdstuk van Spreuken een structuur
kent van vijf delen (haar man, haar bezigheden, haar karakter,
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haar huis , haarzelf en dan innerlijk en uiterlijk)? Juist al die
kenmerken spreken van een type van een herboren Israël.
De lamp die in deze geschiedenis langzaam uitgaat, zal straks
vol branden: ‘(…) des nachts gaat haar lamp niet uit.’ Spr.31:18b
In deze geschiedenis zien we, dat de geestelijke toestand van
het volk wordt weergegeven in de lamp die uitgaat.

Samuël geroepen
‘3 (…) Samuël had zich te ruste begeven in de tempel van de
Heer waar de ark Van God was. 4 Toen riep de Heer Samu-
el, en hij zeide: Hier ben ik. 5 Toen snelde hij naar Eli en
zeide: Hier ben ik, u hebt immers geroepen. Doch deze zei-
de: Ik heb u niet geroepen, leg u weer neer. Toen ging hij
heen en legde zich weer neer. 6 En de Heer riep Samuël op-
nieuw. Toen stond Samuël op, ging naar Eli en zeide: Hier
ben ik, u hebt immers geroepen. Doch deze zeide: Ik heb niet
geroepen, mijn zoon; leg u weer neer. 7 Samuël nu kende de
Heer nog niet, nog nooit was hem een woord van de Heer
geopenbaard. 8 En de Heer riep Samuël nog eens, voor de
derde maal. Toen stond hij op, ging naar Eli en zeide: Hier
ben ik, u hebt mij immers geroepen. Toen begreep Eli, dat de
Heer de jongen riep. 9 Daarom zeide Eli tot Samuël: Ga
heen, leg u weer neer, en als Hij u roept, zeg dan: spreek
Heer, want uw knecht hoort. En Samuël ging heen en legde
zich weer op zijn plaats neer. 10 Toen kwam de Heer, bleef
daar staan en riep als de vorige keren: Samuël, Samuël! En
Samuël zeide: Spreek, want uw knecht hoort.’ 1Sam.3:1-10

Samuël wordt door Eli ‘mijn zoon’ genoemd – een erfgenaam.
In dit tekstgedeelte zien we, dat Samuël onder het toezicht van
de Heer komt. Eli had de voogdij (oude verbond); dat verandert
hier: Samuël werd de knecht van de Heer.
Mooi is dat ook hier weer het getal ‘drie’ een prominente rol
speelt. Na drie dagen en drie nachten werd de Heer Jezus op-
gewekt. Iets verder in de tekst (vers 15) lezen we dat Samuël
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bleef liggen tot de morgen en dan de deuren van het huis van de
Heer opende!

Samuël nu groeide op en de Heer was met hem en liet geen van
zijn woorden ter aarde vallen. En geheel Israël van Dan tot
Berseba kwam tot de erkenning, dat aan Samuël (het type van
de Heer Jezus Christus) door de Heer het ambt van profeet was
toevertrouwd. Van Dan tot Berseba.
Dan lag in het noorden van het land, en Berseba in het zuiden.
Het was een uitdrukking waarmee men aangaf, dat het hele land
tot erkenning kwam. Alleen dat al is een geweldige heenwij-
zing naar de toekomst.
Bij Berseba sloot Abraham een verbond onder de tama-
risk, Gen.21 daar verscheen de Heer aan Izaäk, Gen.26:23 Jacob was
daar, Gen.28:10 later brengt Israël daar offers aan God. Gen.46:1
De plaats Dan (en de zoon van Bilha, de slavin van Rachel)
staat voor richten, oorlog voeren. Gen.49:16, Joz.19:47, Ezech.48

Onmiskenbare samenhang en eenheid
Ik zou u graag nog verder meenemen naar de zaken die in de
volgende hoofdstukken staan, waarin ook verborgen heen wij-
zingen zitten, maar dat zou nu te ver voeren. Hopelijk bent u
net als ik verwonderd over de diepere lagen die we mochten
zien in het Bijbelboek Samuël, die onmiskenbaar een type van
onze Heer Jezus Christus is, en hoe God in Zijn heilige Schrift
op elke bladzijde in elke geschiedenis spreekt van Hem, Die
opstond uit de dood en de overwinning behaalde. Hij, Die nu
onvergankelijk LEVEN bezit. Dat zal straks u ook ten deel val-
len! Zie naar boven en sta op die belofte uit Zijn machtige
Woord.
Het maakt mij dankbaar om iets te mogen zien van die onmis-
kenbare samenhang en eenheid in de Schriften.

Wolter Brakshoofden
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Uit, door en voor

‘32 O diepte van rijkdom en wijsheid en kennis van God!
…
36Want uit Hem en door Hem en voor [lett.: naarbinnen]
Hem is het al: Hem zij de heerlijkheid voor [lett.: naarbin-
nen] de eonen! Amen!’ Rom.11:32,36

A.E. Knoch schrijft in zijn Concordant Commentaar op het
Nieuwe Testament1 over vers 36:

Dit is de kortste samenvatting van Gods plan, die je kunt lezen.
God is de Bron van alles, het Kanaal van alles en het Doel van
alles. Het universum [heelal] kwam uit Hem voort; het heeft
zijn loop door Hem; en Hij staat aan het einde.
Dit doet alle veronderstellingen over de oorsprong van alles
verstommen. Schepping is uit God, niet uit niets.
Dit verklaart de geschiedenis van het universum. God is de Ene
Die zit achter alle bewegingen van de mensheid. Dit onthult de
bedoeling van alles. God leidt, ‘gidst’, Zijn schepselen, zodat
Hij uiteindelijk Alles voor hen zal zijn.
Hem zij, inderdaad, de heerlijkheid voor de eonen!

D.H. Hough schrijft2:

Onze verwachting is de heerlijkheid van God. Rom.5:2 De waar-
heid is, dat er geen andere verwachting voor wie dan ook is dan
de heerlijkheid van God.

1

Knoch, A.E. (1968). Concordant Commentary on the New Testament.
(p. 242) Saugus, California: Concordant Publishing Concern. (Vertaling:

D. Gorter)
2

Hough, D.H. (1985). Unsearchable Riches, LXXVI. (p.182). (Vertaling: D.
Gorter)
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Al wat geschapen is en al wat gebeurt, zal uiteindelijk Zijn
heerlijkheid laten zien. Christus’ (ont)lediging van Zichzelf –
zelfs tot de dood van het kruis – Zijn verhoging, het buigen van
alle knie en het van harte belijden van alle tong, dat Jezus
Christus Heer is –; het is alles tot eer van God, de Vader. Fil.2:5-11

Dit is geen fatalisme.
Er bestaat echter wel fatalisme. Dat werkelijke fatalisme denkt,
dat een deel van de schepping nooit gered wordt van het gebrek
aan heerlijkheid van God, Rom.3:23 of dat enige ervaringen in de
eonen voor altijd zonder betekenis zullen blijven.
Alles is voor [lett.: naar binnen] God!
Dit goede nieuws verkwikt ons, verheft onze geest en sterkt ons
in vreugde en vrede, als het gaat om een bruikbaar leven en
nuttig dienstbetoon.
En dus zeggen wij:

‘Aan God de eer en heerlijkheid gedurende (lett.: naar bin-
nen) de eonen! Amen!
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Over vrede gesproken...

Ideeën of overtuigingen die wij onszelf eigen hebben gemaakt,
kunnen nu net de dingen zijn die ons nekken.

‘Want het kortstondige, lichte van onze verdrukking werkt
voor ons een alles te boven gaand, een bovenmate eonisch
gewicht aan heerlijkheid uit (…)’ 2Kor.4:17 [CV]

Natuurlijk hebben we dat draagvermogen niet vanuit onszelf,
want wij zullen fysieke of mentale (over)belasting vanuit de
mens nooit kunnen ervaren als een verdrukking van kortstondi-
ge en lichte aard. Daarnaast schrikken wij vaak nog zo van
menselijke zwakheden en belemmeringen en daar speelt de
tegenstander vervolgens handig op in.
Veel gelovigen proberen zwakheden te verdoezelen omdat ze –
naar hun idee – toch sterk moeten zijn in het geloof om zo-
doende een goed getuigenis te kunnen zijn voor God. Laat ik
vooropstellen dat de bedoeling van deze mensen uiteraard heel
erg goed kan zijn en ik wil daarnaast ook helemaal niets afdoen
aan een goed getuigenis voor God… maar God gaat heel anders
te werk: God wil dat we een goed getuigenis zijn door juist in
onze zwakheid en belemmeringen van Hem te leren getuigen.
Waarom? Zodat we zullen wijzen op de Zoon Die, tot eer van
de Vader, het werk op een volmaakte en God welgevallige wij-
ze voor ons volbracht heeft. Zodat we onze hemelse Vader de
dank en eer zullen geven voor het goede werk dat Hij onder ons
onderneemt en ook voltooien zal!

‘(…) hiervan overtuigd, dat Hij Die onder jullie een goed
werk onderneemt, het voltooien zal tot aan de dag van Jezus
Christus.’ Fil.1:6 [CV]
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Soms blijven we onszelf maar voorhouden dat we ‘gewoon niet
zo moeten zeuren omdat er altijd anderen zijn die het nog veel
slechter hebben.’ Dat deze dooddoener een kern van waarheid
in zich draagt wil nog niet zeggen dat het een gezonde situatie
zou zijn wanneer we, omwille van het leed van anderen, zelf
overal maar overheen zouden stappen.

~ Onderonsje ~

Zo had ik eens een gesprek met een vrouw – we zullen haar
Marit noemen – die problemen had met haar gezondheid. Haar
kwaal, die te maken had met slijtage, was niet ernstig of le-
vensbedreigend, maar wel lástig en de wetenschap dat het nooit
meer over zou gaan, ervoer Marit als zeer belastend. Ze had
inmiddels al van alles gedaan om ermee om te leren gaan en
hierin wisselden perioden van negeren, vluchtgedrag en kort-
stondige acceptatie elkaar af.
Omdat ik vanuit mijn eigen leven al aardig wat ervaring had
opgedaan met ziekte, spraken we daar samen over en omdat ik
wist dat Marit gelovig was, vroeg ik haar op den duur of ze in
deze situatie Gods vrede kon ervaren.
Marit keek verbaasd op. ‘Gods vrede ervaren…?’ Ze gaf aan
van niet. Nee, ze kon Gods vrede niet ervaren, integendeel! Ze
baalde gewoon verschrikkelijk van de hele situatie en voelde
zich daar dan weer schuldig over, want ‘er waren toch veel er-
gere dingen?! Nu had zij dít te dragen gekregen en moest ze
daar eigenlijk maar niet zo moeilijk over doen’, vond ze. Al
met al, viel het Marit allemaal behoorlijk tegen van zichzelf…

Ik vertelde Marit dat ik haar deze vraag heel bewust had ge-
steld. Niet vanuit de gedachte dat zij nu, door middel van haar
persoonlijke vermogens, in staat zou moeten zijn Gods vrede te
ervaren, maar meer als ervaringsdeskundige.
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‘We kunnen in ons leven inderdaad tot de ontdekking komen
dat we Gods vrede niet hebben van onszelf… maar het is met-
een juist een winst te noemen als we dit ontdekken’, zei ik te-
gen Marit. Ik gaf aan dat ik het idee had dat ze het waarschijn-
lijk nog te veel van zichzelf verwachtte in plaats van bij Gods
liefde uit te komen. Ze wilde deze moeilijkheden vanuit haar
eigen vermogens dragen en was, toen ze dat niet van harte
bleek te kunnen, bij een schuldgevoel aangeland. Hierdoor leed
Marit nu dubbel; boven op de bestaande situatie wierp dit
schuldgevoel haar nog meer terug op zichzelf, wat haar inner-
lijke onrust alleen maar vergrootte. En dat terwijl haar liefde-
volle Vader alleen wilde dat ze bij Hem zou uitkomen voor
innerlijke rust!

De tegenstander had het lijden in het leven van Marit aangegre-
pen om haar af te brengen van ‘Gods belangeloze aanvaarding
in onvoorwaardelijke liefde’ en had haar gericht op schuld.
Wanneer Marit op de waarheid van Gods liefde gericht zou
worden dan zou God haar, op Zijn tijd, ook Zijn vrede schen-
ken. Wat we daarom het beste konden doen was de hemelse
Vader vragen om hartenkennis.
Na afloop van het gebed slaakte Marit een zucht van verlich-
ting. Zulke vertroostende woorden had ze sinds lange tijd niet
meer gehoord en die had ze nou nét even nodig. Er was een
zware last van haar schouders genomen!

Nadien bleek dat Marit haar ouderdomskwaal niet meer zozeer
als belastend ervoer, maar als iets wat nu blijkbaar bij haar
hoorde. Iets waar ze zich soms ontzettend aan kon ergeren…
maar dat was geen probleem, want dat mocht gewoon! Ze be-
greep dat God hier samen met haar doorheen wilde gaan en kon
daarom in gebed bij haar hemelse Vader terecht. Ze kon haar
hart bij Hem uitstorten door haar ergernis en haar persoonlijke
onvermogen bij Hem te brengen.
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“Vader, ik heb Uw vrede niet, integendeel … maar ik wil deze
wel heel graag van U ontvangen. Ik strek me uit naar Uw vrede
en dank U, dat U het ‘uitstrekken naar Uw vermogen’ in mijn
hart heeft bewerkt! Dank U wel dat ik nu mag weten dat het
niet van mijn eigen vermogens afhangt en dat ik mij daar ook
niet meer schuldig over hoef te voelen.”

Aanvankelijk probeerde Marit op een menselijke manier met
haar uiterlijke en innerlijke ‘handicap’ om te gaan door op een
menselijke wijze sterk te zijn… en dat proberen zo veel mensen
– waaronder ikzelf lange tijd – want wat rest je immers an-
ders?!
Nou, dat zal ik je vertellen als je me dat toestaat. Natuurlijk is
er absoluut niets op tegen om te proberen op een menselijke
manier sterk te zijn. Maar dit is, zoals dat bij Marit het geval
was, enkel een psychische benaderingswijze van een situatie
waarin je jezelf bevinden kunt. Er is ook een geestelijke wijze
om hiermee om te gaan en daarvoor kunnen we bij onze hemel-
se Vader terecht. Hij is mild over ons en denkt niet in termen
als: wat dom en wat ondankbaar, dat ze deze problemen niet
eenvoudigweg uit Mijn hand kunnen aanvaarden.
Als onze Vader begrijpt God juist dat dit moeilijk voor ons kan
zijn en dat daar tijd voor nodig is. God geeft ons die tijd… en
we mogen onszelf die tijd ook geven.

Vanuit schuld kan niemand leven tot Gods eer;
Zijn liefde maakt het waar in ons!

In een wirwar van tegenstrijdige gevoelens had Marit haar
Rustpunt gevonden … en zo kon er toch nog geestelijke vrede
komen in haar situatie. Zij had Gods liefde leren erkennen in
kwetsbare en onvolkomen wegen en wist zichzelf vervolgens
gekend en geliefd door haar hemelse Vader.

—
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Zo zie je dat ‘in je zwakheid roemen’ niet zozeer ‘vreugde om
de zwakheid’ geeft, maar: vreugde om wat God door die zwak-
heid heen aan het uitwerken is! Dit is geen menselijke vreugde.
En laten we dat er ook alsjeblieft niet van maken, want velen
zijn daarop vastgelopen. Dit is geen vreugde in de zin van ‘la-
ten we maar blij en dankbaar zijn wanneer er vervelende of
verdrietige dingen gebeuren’, want ‘God zal heus wel weer
zorgen dat alles naar menselijke maatstaven goed zal komen.’

Nee … Dit is een geestelijke vreugdebeleving. Een vreugdebe-
leving die niet ‘van oor tot oor’ is in letterlijke zin, maar in fi-
guurlijke zin door het horen naar Gods woorden van Geest en
leven. Een vreugdebeleving die dwars door alles heen gaat en
niets hoeft te verbloemen.

Samenvatting uit:
‘Eén voor allen’ – Een hommage aan Gods vermogen (2014).
Inge van Wijnen-van ’t Veer. Hoenderloo: Novapres.
www.godsvermogen.nl




