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De zeven verbonden 
 
Wat is een verbond: ‘een overeenkomst tussen twee of meer personen of partijen’. 
 
Volgens theologie gaat het om de beloften van God, met te vervullen voorwaarden door de mens, 
zoals: gehoorzaamheid, bekering, geloof en dergelijke. 
 
Eerste verbond 
In Genesis 6:18-22 lezen wij het eerste verbond. Het was een zogeheten éénzijdig verbond van 
Alueim met Noach. Het gaat hier om de bewaring van al het zielse leven. Er zijn geen verdere be-
palingen, geen ‘indien’ of ‘zullen’. Noach en de dieren zullen de ark binnengaan. 
Prachtig type van de uiteindelijke bewaring van de mensheid (1 Timotheüs 4:10)! 
Het feit, dat al het latere leven in de huidige eon en daarna toen gered werd, is een heenwijzing  
naar de uiteindelijke redding door God, die wil dat alle mensen gered worden (1 Timotheüs 2:4). 
De ark is vanzelfsprekend een prachtig type van de Heer Jezus Christus en de redding in Hem.  
Alle verbonden worden door Alueim gemaakt en zijn in feite éénzijdig, zoals dit verbond. Als er 
bepalingen bijkomen die anderen moeten doen, dan volgt een tijdelijk falen. Maar God voert ze later  
alsnog door de kracht van Zijn geest uit. 
 
Tweede verbond 
Kenmerk: de regenboog (Genesis 9:12-17).  
Vóór de grote vloed lezen wij dat Ieue Alueim geen regen op de aarde bracht (Genesis 2:5,6). 
De omstandigheden die regen en storm veroorzaken zijn abnormaal, en gevolg van verandering 
in de atmosfeer. Die waren er niet vóór deze vloed. De tweede keer dat regen genoemd wordt is bij 
de vloed zelf (Genesis 7:4). Daarna bleef dat zo, zodat wij het verschijnsel ‘regen’ kennen.  
God neemt zelf de verantwoordelijkheid dat er geen tweede vloed zoals bij Noach komt. Dat weten 
wij door de regenboog.  
 
Het bewijs van het eerste verbond met Noach is de bewaring van al het zielse leven tot nu toe. 
Wij zijn als mensen, allemaal een teken van Gods bewaring in het verleden en een aanwijzing van 
Gods redding in de toekomst. Maar God heeft de mens veel meer dan dat gegeven.  
Hij heeft een verbond gesloten met alle vlees, niet alleen Noach. Deze redding omvat niet alleen de 
gelovigen, maar heel de mensheid.  
Daar is een teken van met speciale betekenis. Elke regenbui zou ons herinneren aan het uit elkaar 
vallen van de aarde, maar de regenboog laat ons zien dat er nooit meer een grote vloed komt. Dat 
wat voorheen de vernietiging betekende is nu een brenger van goed nieuws! 
 
Dit is geen ‘eeuwig’ verbond. Het zal blijven tijdens twee eonen, de derde en de vierde. In de nieuwe 
schepping zijn de omstandigheden zó anders dat er geen regenboog meer nodig zal zijn. 
 
Derde verbond 
Het verbond van het land (Genesis 15:7-21).  
Abram moest 5 dieren nemen en drie ervan deelde hij, en later ging een rokende oven en brandende 
fakkel tussen de stukken door. Abram was in een diepe slaap toen hij de belofte kreeg. De symbolen 
van de aanwezigheid van Ieue gingen tussen de stukken door als bevestiging dat Hij de verantwoor-
delijkheid droeg voor de vervulling. Abram mocht niet tussen de stukken doorgaan. Hij hoefde niets 
te doen. Het was, net als bij Noach, een verbond van geloof. Dus de mens hoeft niets te doen. Alleen 
zouden tot de vervulling ervan eerst nog twee verbonden volgen, de besnijdenis en de wet. 
 
Vierde verbond 
Alueim veranderde de naam Abram in Abraham bij het instellen van het verbond van de besnijdenis. 
Dat betekende afsnijding van het vlees. Alueim onthult zich daarbij als Al-Sjaddai: God, de Algenoeg- 
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zame. Er was één voorwaarde: afsnijding van vlees, besnijdenis. Het land en bijbehorende zegen 
was bestemd voor de gelovige rest van het volk, die het geloof van Abram hebben, wat hij in 
onbesneden staat had. Alle nakomelingen van zijn vlees hoorden daar niet bij. Het teken hiervan was 
de besnijdenis, het wegsnijden van een stukje vlees.  
Als gevolg daarvan heeft het vleselijke Israël geen stand kunnen houden in het land, niet omdat zij 
niet besneden, maar omdat zij vertrouwden op hun eigen vlees en niet op Ieue Alueim.  
Zij beroemden zich op hun vleselijke afkomst in plaats van de geestelijke betekenis te zien. 
 
De Joden claimen ook nu dat God hen het land gaf, zodat het aan hen toebehoort. Dit omdat zij 
afstammen van Abraham en zich lieten besnijden (en zich zo aan het verbond hielden). Zij zitten 
daarmee op twee punten naast de waarheid.  
1. Het land behoort toe aan Ieue, de Bezitter (Eigenaar) van heel de aarde. De Joden hebben om die 
reden steeds een deel van het land of helemaal niets. Als Ieue het hen gegeven had hadden ze er 
in kunnen blijven. Maar zij zijn niet de eigenaren van het land, maar lotdeelgenieters. Zij worden eruit 
verwijderd als zij niet Ieue de plaats geven die Hem toekomt. Daarom hebben zij nu slechts een 
fractie van wat Abram beloofd was en moeten er elke dag voor vechten.  
2. Het teken van de besnijdenis zou hen doen begrijpen dat het land niet slechts voor vleselijke zaad  
van Abraham bestemd is, maar voor zijn geestelijke nakomelingen. Het is niet voor Ismaël, hoewel 
ook hij besneden was, maar voor Isaäk. Ismaël was dan ook de naar het vlees verwekte (Galaten 
4:23). Pas wanneer zij de besnijdenis van het hart (Deuteronomium30:6) hebben ondergaan, zullen 
zij lotdeelgenieters van het land zijn. De ware besnijdenis is dus niet een uitwendige verminking van 
het vlees, maar een inwendige verandering van het hart! 
 
Het vijfde verbond 
Dit is het verbond, waarover in de Hebreeuwse Schrift veel gesproken wordt. Het verbond dat 
gesloten werd met Israël, het uitverkoren volk van God. Hier zien we twee ‘partijen’, die allebei 
een verplichting hebben om hun kant te doen. In Exodus 19:5,6 lezen wij de bekende woorden. 
Zulke voorwaarden lezen wij niet bij Noach of Abram. Zij waren gelovigen.  
Zo hebben vandaag de dag de heiligen (in Christus Jezus) geen bepalingen waaraan zij zich moeten 
houden, dus geen tweezijdige verbonden. Want dat zou niet met genade en geloof sporen.  
Voor Israël betekende het (oude) verbond een lange lijdensweg.  
 
Waarom werd dit verbond dan ingesteld en wat was het doel ervan?  
De omstandigheden bij Sinaï zijn veelbetekenend. We zien hoe het zou werken in de praktijk en wat 
de toekomst zou zijn. Nadat Mozes de tien woorden had ontvangen, daalde hij af en zag dat het volk 
danste rond het gouden kalf. Hij wierp de tafelen op de grond en zij braken als teken dat Israël het 
eerste woord al verbroken had voor zij het ontvingen (Exodus 32:19)! 
 
Zij zeiden dat zij de Thora zouden doen (Exodus 19:8;24:3,7), maar hun daden waren heel anders. 
 
Bij het tweede stel stenen tafelen (Deuteronomium 9,10) zouden ook gebroken zijn als Mozes niet 
gezegd was deze in de kist te doen. Op de kist van het verbond (Numeri 10:33) was het 
‘verzoendeksel’ (Hebreeuws: kapporèth), letterlijk: bescherming (Exodus 37:6-9). 
Dit beschermde het volk voor de werking van de Thora: zij zouden vergaan als die er niet was! 
Twee incidenten laten de werking zien: toen Uzza de verbondskist probeerde tegen te houden  
(2 Samuël 6:1-8) en wat Mozes deed toen hij de Sinaï afdaalde: een bedekking voor zijn gezicht 
(2 Corinthiërs 3:12-16) opdat Israël niet de verdwijnende heerlijkheid van de Thora zou zien. 
     
De Thora verleende geen kracht aan hen aan wij zij gegeven werd. Daarom konden zij die niet 
volbrengen. Het lijkt er dan op dat deze Thora een mislukt project was. Maar als we kijken naar 
Gods bedoeling ermee, dan was het zeer succesvol.  
Ze was gegeven om de zonde te doen kennen (Romeinen 3:20; 7:7). Het vormt een zonde in een 
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overtreding en krenking.  
De wet (Thora) kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen (Romeinen 5:20).  
Uiteindelijk is Israël (en de mensheid) aangewezen op Gods genade. 
Dat laat de bedoeling van God ermee zien, namelijk de heerlijkheid van God aan Zijn schepselen te 
tonen, niet alleen tijdens de eonen, maar in het bijzonder daarna. En dat niet alleen op aarde, maar 
ook in de hemelen. Het is een cursus (als het ware) in geestelijke krachten om te laten dat het 
schepsel zwak,  waardeloos en weerspannig is - zonder Gods levendmakende geest. Deze lessen 
moeten geleerd voordat God uiteindelijk alles in allen kan zijn. 
 
Het zesde verbond 
Het nieuwe verbond (Jeremia 31:31-34) is toekomst. Het oude was ingekerfd in steen. Het nieuwe zal 
in hun (Israëls) harten geschreven worden. Hij zal Zijn wetten in hun harten schrijven en hun God, 
hun Onderschikker zijn (Hebreeën 8:8-12). Hij zal hun zonden, krenkingen en kwaad niet meer ge-
denken. Het grote verschil met het oude is, dat Hij alles doet en van hen niets geëist wordt.  
De woorden van het oude verbond werden snel onder het beschermdeksel gedaan dat besprengd 
werd met bloed in het heilige van de heiligen. Maar nu is Christus gestorven en Zijn bloed is toerei- 
kend voor allen, zullen Zijn woorden in hun binnenste geschreven worden. Zij zullen God dan waar- 
achtig kennen als hun Onderschikker en Christus zal over hen regeren. Zijn offer bracht een wezen- 
lijke verandering in hoe God handelde met zonde en wetteloosheid. Toen werd achteraf een offer 
gebracht tot bescherming. Nu is het Offer al gebracht en hebben zij vooraf al bescherming en God zal 
hun zonden en wetteloosheden niet herinneren (Hebreeën 8:12).  
 
Het zevende verbond 
Door middel van de stijlfguur (beeldspraak) associatie hebben wij als heiligen van vandaag een 
‘verbond’ dat in plaats komt van dat wat aan Israël gegeven werd. We lezen dat in 2 Corinthiërs 2 en 
3. Bij Paulus is ons ‘nieuwe verbond’ een zaak van het hart, niet alleen van de wil. Hij beveelt niet  
iets te doen, zoals Mozes bij Israël, maar hij is zelf afhankelijk van God en wij allen worden 
omgevormd van heerlijkheid tot heerlijkheid, in plaats van: van heerlijkheid tot veroordeling. 
Paulus begint met dat hij geen vertrouwen heeft in zichzelf, maar volledig op God vertrouwt. 
Als uitdeler heeft hij geen bekwaamheid in zichzelf, ook omdat het karakter heel anders is dan het 
oude. De letter van het oude doodt. De onze is die van de geest, die leven toedeelt (Cor.3:1-6). 
 
In Exodus 34:33 wordt duidelijk, en Paulus bespreekt dat, dat het oude verbond een verdwijnende 
heerlijkheid kende. Daarom deed Mozes een bedekking voor zijn gezicht. Dat verdwijnende wijst op 
het onvermogen van Israël om de wet te houden. Het was een oppervlakkige, waar te nemen ver- 
schijning, die verdween. Het oude verbond van de letter was een bediening van de dood. 
De heerlijkheden van de wet van Mozes werden nooit in de gezichten van de ontvangers 
gereflecteerd, eerder hun komende verduistering. 
 
Ons ‘verbond’ heeft een onwaarneembare, geestelijke heerlijkheid. Paulus hoefde de eerste heer-
lijkheid, zoals die in zijn eerste brieven naar voren komt, niet te bedekken. In die brieven ging het al 
van heerlijkheid tot heerlijkheid. In de latere brieven is de heerlijkheid nóg groter. Bovendien, wij die 
die heerlijkheden als in een spiegel zien, worden zelf verheerlijkt door hun reflectie, en omgevormd  
van heerlijkheid tot heerlijkheid! 
 
Wat leren wij van de verbonden? 
De les die de zeven verbonden ons leren, is: God alleen is in staat een verbond te houden. 
Wanneer menselijke inspanningen gevraagd worden, faalt een verbond hopeloos. Deze langdurige 
les over het menselijke onvermogen is een van de belangrijkste middelen van God. Waarvoor? Om 
de mensheid voor te bereiden op en gereed te maken voor de onderschikking bij en na de voleinding 
van de eonen.                                                                                              
A.E.K. UR XLVII, blz.21-36 Lesson of the covenants.  


