
1 

 

Vervolg op studie melk, boter en honing 
 
Bijen en de Bijbel  
 
Het leven van de honingbij krijgt een extra dimensie als we enkele aspecten van de bijen in 
het licht van de Bijbel gaan bekijken. In de honingbij en haar samenleving, de inwendige 
organisatie, de arbeidsverdeling, de honingproductie en de manier waarop iedere bij 
functioneert in het groter geheel, zijn veel Bijbelse Waarheden te herkennen. De honingbij 
en trouwens alles wat we om ons heen zien, kan niet ontstaan zijn door toevallige 
omstandigheden. Zij is geschapen tot eer van God en ten dienste van de mens.  
 
Een schilderij verraadt vaak al wie de schilder is. Men kan het zien aan de kleuren en de 
vormen en de technieken die gebruikt zijn. Zo laat God de Schepper Zich ook zien en kennen 
in Zijn hele Schepping. Het is een ware tentoonstelling van Bijbelse Waarheden. En dat staat 
ook in Romeinen; dat niemand te verontschuldigen is omdat men God zou kunnen zien en 
herkennen in Zijn Schepping.  

 
Romeinen 1 
19 Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun 
geopenbaard. 
20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen 
verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te 
verontschuldigen zouden zijn.  
 

Honing is een beeld van het Woord 
 

Honing     =  vbd =  Dabash  =  Vaste Spijs; Honing uit de honingraat, is een vaste massa.  

                    Rbd =  Dabar    =  Woord; Bij 

                            bd =  Doob     =  Doof   

                               r =  Resh      =  Hoofd; Voorste; Begin; Eerst = Christus                                                           

                                                         En zonder Christus is men doof(stom)         
 
Honing is een uitbeelding van het Woord van God. Honing heeft dezelfde zoete, 
krachtgevende en heilzame eigenschappen als het Woord van God. Het Woord van God 
smaakt dan ook als honing. 
 
Ezechiël 3 
3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, geef uw buik te eten, en vul uw ingewand met deze rol, 
die Ik u geef. Toen at ik, en het was in mijn mond als honig, vanwege de zoetigheid.  
                                   

Nectar      
 
Nectar is een suikerrijke vloeistof die door planten wordt geproduceerd. De nectar wordt 
uitgescheiden door honingklieren binnen en buiten de bloemen. Honing is een natuurlijke 
zoete substantie die ontstaat als honingbijen nectar uit bloemen verzamelen en deze 
vervolgens omzetten. De nectar wordt door toevoegen van enzymen en door indikking 
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vanwege verdamping omgezet naar honing. Honingbijen verzamelen het uit de bloemen, 
nemen het tot zich en slaan het op. 
 
Spreuken 24 
13 Eet honig, mijn zoon! want hij is goed, en honigzeem (honing nog in de raten) is zoet voor 
uw gehemelte.(zoet verwijst naar het leven onder het Nieuwe Verbond). 
14 Zodanig is de kennis der wijsheid (de Here Jezus Christus is de opperste Wijsheid) voor uw 
ziel; als gij ze vindt, zo zal er beloning wezen, en uw verwachting zal niet afgesneden worden.  
 
Honingraad   =  Honingvloed; Vloeiende honing     

                        =   vbd  pwx   =  Tzuwph  Dabash  

                        =  Bewegend, vloeiend, actief, en dus Levend Woord 
 
Roos van Sharon, Lelie der dalen 
 
Hooglied 2 
1 Ik ben een Roos van Saron, een Lelie der dalen. 
 
De Heere wordt in het Boek Hooglied vergeleken met een bloem. Met een roos. Hij is de 
Roos van Sharon. Sharon is een vruchtbare vlakte in het Westen van het land Kanaän. Aan de 
Middellandse zee. De roos die daar voorkomt, ziet er heel anders uit dan de roos die wij 
kennen. Het zijn planten die heel hoog kunnen worden met grote hoeveelheden bloemen. 
Ze ruiken enorm lekker en tot in de verre omtrek kun je ze ruiken. De vlakte van Sharon 
stond vol met heerlijk geurende bloemen. Maar door ontrouw en ongeloof is Sharon een 
woestijn geworden. Het is een beeld van het ontrouwe, ongelovige Joodse Volk. Straks, aan 
het einde van de zeventigste Jaarweek, zal een gelovig overblijfsel de Naam van de Heere 
aanroepen. Na haar wedergeboorte zal de woestijn weer bloeien als een roos. 
 
Jesaja 33 
9 Het land treurt, het kweelt; de Libanon schaamt zich, hij verwelkt; Saron is geworden als 
een woestijn; zo Basan als Karmel zijn geschud. 
 
Jesaja 35 
1 De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en de wildernis zal zich 
verheugen, en zal bloeien als een roos. 
2 Zij zal lustig bloeien, en zich verheugen, ja, met verheuging, en juichen; de heerlijkheid van 
Libanon is haar gegeven, het sieraard van Karmel en Saron; zij zullen zien de heerlijkheid des 
HEEREN, het sieraad onzes Gods. 
 

Roos =  tlxbj =  Chabetzeleth  =  Schaduw, overschaduwen             

                                 De Heere zal, als Roos van Saron, Zijn Volk overschaduwen 
                                 Hij zal haar beschermen en haar veilig stellen in de woestijn 
                                 Het is Zijn Geest, Die haar zal overschaduwen; 
                                 Zij zal daar Zijn Geest ontvangen en Hij zal haar tot Zich  
                                 vergaderen en samenbrengen. 
 

Sharon  = nwrvh =  Ha Sharown = De Rechte weg; Recht zijn; Oprecht 
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De Roos is rood 
 

Adam     = rood =  mda  

Adamah = aardbodem 
 
Waarom wordt de Heere vergeleken met een Roos? De roos verwijst naar Zijn Menselijke 
afkomst. Een roos is rood.  Rood betekent in het Hebreeuws ‘Adam’. De Heere Jezus Christus 
is de Zoon des mensen. Hij is de Zoon en Rechtmatige Erfgenaam van de Troon over de hele 
mensheid in Adam.  
 

Adam werd geformeerd uit de aardbodem; uit Adamah. Dat was dus zijn ‘moeder’. Vandaar 
de term ‘moeder aarde’. Rood staat voor kracht; de mens is geneigd zich te overschatten. Als 
je twee dezelfde cirkels naast elkaar tekent op een papier en de ene rood kleurt en de ander 
groen of blauw, dan lijkt het alsof de rode cirkel de grootste is. Maar dat is niet zo. Dat is wat 
rood doet; zich opblazen, groter maken. Dit optisch bedrog komt door de kleur rood. Aan de 
andere kant is het positief te benoemen, want rood is de kleur van de Zoon des mensen en 
van Zijn Kracht waarmee Hij de hele aarde aan Zich zal onderwerpen. Daarom heet Hij de 
Zoon des mensen, de Zoon van Adam. Het had ook de ‘Zoon van rood’ kunnen zijn. 
 
De Roos is een lust om te zien 
 
Een roos is fijn om naar te kijken. Het is een prachtig mooie bloem. Een lust voor het oog. De 
Heere Jezus Christus is eveneens bekoorlijk. Bekoorlijk in de ogen des geloofs. Alles aan Hem 
is begeerlijk op geestelijk vlak. 
           

Hooglied 5   
16 a Zijn gehemelte is enkel zoetigheid, en al wat aan Hem is, is gans begeerlijk.  
 
De Roos ruikt lekker 
 
Zoals de Roos van Sharon een aangename, lekkere geur verspreidt, zo is de Heere Jezus 

Christus voor God een heerlijke, lieflijke Reuk. Gods Genadegaven en al Gods zegeningen, 

zijn als een welriekende Reuk tot ons gekomen in de Heere Jezus Christus. Zijn overgave nu,  

als Hogepriester ten behoeve van ons, Zijn Lichaam, is voor God een Welriekende Reuk    

Precies zoals in het Oude Verbond de dankoffers en vrijwillige offers tot lieflijke geur voor de 

Heere waren. 

 

Numeri 15 

1 Daarna sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 
2 Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: Wanneer gij gekomen zult zijn in het land 
uwer woningen, dat Ik u geven zal; 
3 En gij een vuuroffer den HEERE zult doen, een brandoffer, of slachtoffer, om af te zonderen 
een gelofte, of in een vrijwillig offer, of in uw gezette hoogtijden, om den HEERE een 
liefelijken reuk te maken, van runderen of van klein vee; 
4 Zo zal hij, die zijn offerande den HEERE offert, een spijsoffer offeren van een tiende 
meelbloem, gemengd met een vierendeel van een hin olie. 



4 

 

5 En wijn ten drankoffer, een vierendeel van een hin, zult gij bereiden tot een brandoffer of 
tot een slachtoffer, voor een lam. 
6 Of voor een ram zult gij een spijsoffer bereiden, van twee tienden meelbloem, gemengd 
met olie, een derde deel van een hin. 
7 En wijn ten drankoffer, een derde deel van een hin, zult gij offeren tot een 
liefelijken reuk den HEERE. 
8 En wanneer gij een jong rund zult bereiden tot een brandoffer of een slachtoffer, om een 
gelofte af te zonderen, of ten dankoffer den HEERE; 
9 Zo zal hij tot een jong rund offeren een spijsoffer van drie tienden meelbloem, gemengd 
met olie, de helft van een hin. 
10 En wijn zult gij offeren ten drankoffer, de helft van een hin, tot een vuuroffer van 
liefelijken reuk den HEERE. 
 

Efeze 5 
1 Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; 
2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons 
heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk. 
 
 
Hij is een Lelie der dalen 

 

Lelie   =  nvwv  =  Shushan  = Suzan  =  Vreugde; Vrolijk; Blijdschap 

                   Vv    =  Shesh      =  Zes       vyv  = Shish  = Fijn wit linnen; Wit marmer 
 

De Heere Jezus Christus wordt niet alleen vergeleken met een Roos maar ook met een Lelie 
der Dalen. Waarom wordt de Heere vergeleken met een Lelie? Een Lelie heeft een hele 
mooie bloem die op een kelk of beker lijkt. De lelie is wit. Wit spreekt over reinheid, 
volmaaktheid en rechtvaardigheid. Wit is de kleur van de priesterlijke kleding. De lelie is een 
reine zuivere bloem zonder vlek of smet. En niemand kan Reiner en Heiliger en Smettelozer 
zijn dan de Heere Jezus Christus. En ook wij, als Gemeente, Zijn Lichaam, zijn in Hem rein en 
heilig en smetteloos. Wie deel wil hebben aan de Lelie moet afdalen van zijn eigen hoge 
plaats naar de diepte. Naar het dal. In het dal van Ootmoed en van Zelfovergave is de Heere 
Jezus Christus te vinden. De lelie groeit in de dalen, namelijk in de vernedering 
 

Lukas 14 
11 Want een iegelijk, die zichzelven verhoogt, zal vernederd worden; en die zichzelven 
vernedert, zal verhoogd worden. 
 
1 Johannes 3 
2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. 
Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen 
Hem zien, gelijk Hij is. 
3 En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is. 
 
Efeze 5 
25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, 
en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; 
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26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het 
Woord; 
27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek 
of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. 
 
Roos en Lelie brengen Honing voort 
 
Zowel de roos als de lelie bevatten volop nectar die opgezogen kan worden door de bijen. Zij 
zetten de nectar dan om in Honing. De Roos en de Lelie brengen Honing voort. Honing heeft 
te maken met de Hemelse, Geestelijke en onzienlijke dingen.(zie ook de studie Melk, Boter 
en Honing). Honing is een vaste spijs. Honing is de uitbeelding van het Voedsel dat God geeft 
aan de opgroeiende gelovigen. Wij kopen het vaak in erg vloeibare vorm, meestal in een pot. 
Maar een honingraat hangt verticaal en als het geen stevige massa zou zijn, zou het uit de raten 
lopen. Het is een stevige, vrij droge massa die aangelengd moet worden om het vloeibaar te 
krijgen.  
 
Dus Honing is een beeld van Geestelijk Voedsel dat de Heere uitdeelt aan gelovigen. Daarmee is 
Honing een uitbeelding van het Woord. Het Woord Gods is de Heere Jezus Christus Zélf. Wie 
van Hem eet, zal voor eeuwig leven. 
 
Openbaring 19 
13 En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt 
genoemd het Woord Gods. 
 
Johannes 6 
57 Gelijkerwijs Mij de levende Vader gezonden heeft, en Ik leve door den Vader; alzo die 
Mij eet, dezelve zal leven door Mij. 
58 Dit is het Brood, dat uit den hemel nedergedaald is (Manna smaakte naar Honingkoeken); 
niet gelijk uw vaders het Manna gegeten hebben, en zijn gestorven. Die dit Brood eet, zal in 
der eeuwigheid leven. 
 
Bijenwas 
 
Bijenwas is een vettige stof die door bijen wordt geproduceerd en waaruit zij de wanden 
maken van de cellen die zich in het nest in de raten bevinden. Daarin wordt honing en 
stuifmeel opgeslagen. Ook wordt daar jong bijenbroed opgekweekt. Mensen gebruiken 
bijenwas voor heel veel doeleinden. Er worden kaarsen van gemaakt. Of boenwas als 
poetsmiddel voor houten vloeren of kasten. Ook wordt het gebruikt om glans aan te 
brengen op houten sculpturen. In de Bijbel is hout een type van de natuurlijke mens en zijn 
werken. Het is onvermijdelijk dat wij die werken met ons meedragen omdat wij immers nog 
in ons zondige lichaam zijn. Hoe bij-zonder dat hout onderhouden kan worden met een aan 
honing gerelateerd product; zowel als reinigingsmiddel als om te laten glanzen. Glanzen 
heeft in de Bijbel te maken met Heerlijkheid. Hoewel hout natuurlijk uiteindelijk wel vergaat. 
Dit lijkt op aardse zegeningen 
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De taak van de mannelijke bij 
 

Wat is de taak van de mannelijke bij? De dar haalt geen honing, geen stuifmeel, voert geen 
larven, bouwt geen raat en laat zich het liefst voeren door de werkbijen. Zijn bijdrage aan de 
kolonie is wat helpen bij de temperatuur-regeling. Wanneer de temperatuur te laat wordt, 
gaan de darren en de werkbijen warmte genereren door te trillen. Wanneer de temperatuur 
te hoog wordt, gaan de darren en werkbijen met de vleugels wapperen ter ventilatie. De 
enige echte taak van de mannelijke bij is om te paren met de koningin. 
 
Bruidsvlucht 
 
In het nest hebben darren en jonge koninginnen nog geen speciale belangstelling voor 
elkaar. Het paren vindt exclusief plaats in de lucht bij darren-verzamelplaatsen. Dit zijn open 
plekken op tien tot veertig meter in de lucht. Dit wordt de bruidsvlucht genoemd. In de 
Bijbel wordt Israël de bruid en vrouw genoemd van de Heere. En ook het Huwelijksverbond 
tussen Israël en de Heere werd in principe hoog in de lucht gesloten. 
 
De koningin paart, in een periode van ongeveer twee weken, met meerdere darren en 
ontvangt bij elke paring tot wel zes miljoen zaadcellen. Het sperma dat ze hierdoor heeft 
ontvangen is voldoende voor de bevruchting van alle eitjes die ze gedurende haar leven van 
drie tot vier jaar zal leggen. Het sperma dat ze tijdens paring ontvangt, wordt opgeslagen in 
een miniscuul klein zaadblaasje. Na de paring gaat ze onmiddellijk terug naar haar woning. 
 
Darrenslacht 
 

Aan het einde van de zomer zijn er geen darren meer nodig voor bevruchting van de 
koningin. Zij worden dan door de werksters vijandig buiten de poort gezet. Voorheen 
mochten ze in vrijheid in en uit vliegen want ze behoorden bij dit bijenvolk; ze waren leden 
van dit bijenvolk maar nu mogen ze niet meer naar binnen. Dit wordt darrenslacht genoemd. 
Darrenslacht is eigenlijk een onjuiste term want de darren worden zelden daadwerkelijk 
door de werksters gedood. Eerst worden de darren niet meer gevoerd. Hierdoor verzwakken 
de darren waarna ze naar de buitenwand van de kast en vervolgens naar de kastbodem 
worden gedreven. Uiteindelijk worden de darren door de werkbijen naar buiten gesleept en 
van de vliegplank afgekieperd. Darren die weer naar binnen willen wordt de toegang 
ontzegd. Voor het in stand houden van deze familie maakt het niet uit; darren komen in het 
voorjaar weer gewoon uit onbevruchte eitjes 
 
Buiten de legerplaats 
 
De darrenslacht spreekt van de Heere Jezus, Die door zijn eigen volksgenoten werd 
overgeleverd aan de Romeinen die Hem buiten de stad hebben gedood. ‘Weg met Hem, weg 
met Hem, kruisig Hem!’ Hij werd in Jeruzalem gevangen genomen, Hij werd door  Zijn 
broeders uitgedreven buiten de legerplaats en Hij werd ter plekke gekruisigd bij Golgotha. 
Gedurende de winterperiode zijn er in principe geen darren in de familie omdat ze dan geen 
taak meer hebben te vervullen. Hierin zien we de Heere Jezus Christus Die kwam om Zijn 
Taak te volbrengen en wegging toen het was volbracht.  
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Hebreeën 1 
3b nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is 
gezeten aan de rechterhand der Majesteit in de hoogste hemelen;  
 
Hebreeën 13 
12 Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij door Zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de 
poort geleden. 
13 Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende. 
14 Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. 
 
Bijenvolk type van het Joodse Volk 
 
Zoals de dar geboren wordt temidden van één bijenvolk, zo werd ook de Heere Jezus uit één 
Volk geboren. In het huis van Juda en breder gezien in het huis van Israël. Een bijenvolk is 
onder andere een type van het Joodse Volk. Het bijenvolk leeft en werkt in honingraten. Die 
honingraten zijn zeskantige vakjes waarin de bij zijn honing bewaart. Ook de ster van David 
is zespuntig en was het zegel van Salomo en is het embleem van Israël. De Davidster is het 
teken van de Zoon des mensen. Het getal zes is ook het getal van de Zoon des mensen. 

                                                             

w =    Vau; getalswaarde 6  =  Haak; en (als voegwoord, ‘en’ koppelt twee zinnen)  

6   =        Spreekt over de mens, die op de zesde dag geschapen werd. 
                Maar spreekt in bijzonderheid over de Zoon des mensen en over Zijn Wederkomst  
                in de zesde Bedeling;  
                Spreekt ook over het Volk Israël, denk daarbij aan de zespuntige Davidsster 
      =        De Volmaakte (verbindings) Haak tussen Hemel en Aarde; 
                De Middelaar van God en van de mensen, de Mens Christus Jezus de Heere 
 
De Davidster spreekt over de Zoon des mensen. 

 

Numeri 234 
17 Ik zal hem zien, maar nu niet; ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster 
voortgaan uit Jakob, en er zal een scepter uit Israël opkomen; die zal de palen der Moabieten 
verslaan, en zal al de kinderen van Seth verstoren.  
 
2 Petrus 1 
19 En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht 
hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de 
Morgenster opga in uw harten.  
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Openbaring 22 
Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster.  
 
David de Geliefde 
 

David   =  dwd    =  Geliefde 

 
De Bijbel noemt David een man naar Gods hart. De Heere heeft David lief. En zo heet David 
ook. Want David betekent Geliefde. David is een type van de Heere Jezus Christus. Christus, 
de Geliefde van de Vader, is de Zoon en Erfgenaam van de Levende God. 
 
Handelingen 13 
21 En van toen aan begeerden zij een koning; en God gaf hun Saul, den zoon van Kis, een 
man uit den stam van Benjamin, veertig jaren.  
22 En dezen afgezet hebbende, verwekte Hij hun David tot een koning; denwelken Hij ook 
getuigenis gaf, en zeide: Ik heb gevonden David, den zoon van Jesse; een man naar Mijn hart, 
die al Mijn wil zal doen.  
23 Van het zaad dezes heeft God Israël, naar de belofte, verwekt den Zaligmaker Jezus;  
         

2 Samuël 7 
8 Nu dan, alzo zult gij tot Mijn knecht, tot David, zeggen: Zo zegt de HEERE der heirscharen: 
Ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen, dat gij een voorganger zoudt 
zijn over Mijn volk, over Israël  
---- 
12 Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal Ik 
uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en Ik zal zijn koninkrijk 
bevestigen.  
13 Die zal Mijn Naam een huis bouwen; en Ik zal den stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in 
eeuwigheid.  
14 Ik zal hem zijn tot een Vader, en hij zal Mij zijn tot een zoon; dewelke als hij misdoet, zo zal 
Ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen.  
15 Maar Mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als Ik die weggenomen heb 
van Saul, dien Ik van voor uw aangezicht heb weggenomen.  
16 Doch uw huis zal bestendig zijn, en uw koninkrijk tot in eeuwigheid, voor uw aangezicht; 
uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid.  
17 Naar al deze woorden, en naar dit ganse gezicht, alzo sprak Nathan tot David.  
 
Zoon des mensen en Zoon van God 
 

Hier lezen wij dat God een Eeuwige Zoon belooft aan David. En God zegt daarbij dat deze 
Zoon van David, Gods Zoon zal zijn. Deze Zoon zal voor Eeuwig zitten op de Troon van Zijn 
Hemelse Vader. Deze Zoon zal ook voor Eeuwig zitten op de Troon van Zijn vader Koning 
David in Jeruzalem. En daarmee is Hij voor eeuwig Koning over alle Volkeren der Aarde. 
David was de zoon des mensen, David was de erfgenaam van de troon over de gehele 
mensheid in Adam. En de laatste Zoon en Erfgenaam van de troon over de gehele mensheid 
is uiteraard de Heere Jezus Christus. Hij is sinds Zijn Opstanding uit de dood, nu al meer dan 
tweeduizend jaar, de Zoon des mensen. En tevens Zoon van God 
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Het bijenvolk is typologisch het Volk Israël 
 
Elke bij wordt geboren in een zeskantig hokje. Elke bij wordt geboren in een zeskantig teken 
van de Zoon des mensen, de Davidster. De hele kolonie, het bijenvolk, spreekt over het Volk 
Israël. De dar spreekt in de eerste plaats over Christus. Maar in die bijenkolonie worden niet 
alleen darren geboren. Er worden ook werksters geboren, die hebben een taak. Die moeten 
opdrachten uitvoeren, afhankelijk van hun leeftijd. Het merkwaardige is, dat deze werkbijen 
allemaal vrouwtjes zijn. Deze werkbijen, werksters, zijn onvruchtbaar. Ze zijn vrouwelijk in 
puur technische zin maar ze zijn niet in staat om nageslacht voort te brengen. Ze zijn 
onvruchtbaar. En dat is ook zo met het Volk Israël nu. En denk eens aan al die vrouwen in de 
Bijbel die in eerste instantie onvruchtbaar waren, maar waaruit het Volk Israël desondanks 
toch is voortgekomen. We denken daarbij aan Sarah, Rebekka, Hanna, Elisabeth (en Maria) , 
die onvruchtbaar waren, maar die toch een (Z)zoon voortgebracht hebben. 
 
Onvruchtbaar 
 
In het algemeen is het natuurlijke Volk Israël onvruchtbaar. Ook de oude Schepping is 
onvruchtbaar (typologisch is de Schepping vrouwelijk). En ook de vrouwelijke werkbijen zijn 
onvruchtbaar. Toch brengt zij vrucht voort. Omdat er onder al die vrouwelijke werkbijen, 
één vrouwtjesbij is die wel degelijk tot bevruchten in staat is. Dit komt omdat dit ene 
vrouwtjesbij anders gevoed wordt. Zij krijgt namelijk de zogenaamde koninginnenmelk. 
Daardoor ontwikkelt zij zich tot een geslachtsrijpe vrouw en dus tot koningin.  
 
Koninginnemelk 
 

Wat is koninginnemelk? Koninginnegelei is een door voedsterbijen geproduceerd voedersap 
met een speciale samenstelling. Koninginnegelei bestaat uit vetrijke en eiwitrijke 
afscheidingen van de voedersapklieren. Het heeft een hoger suikergehalte en een andere 
vitaminesamenstelling dan de voedersappen voor de andere bijen en larven. 
Koninginnegelei komt wat de samenstelling betreft vrij goed overeen met stuifmeel. Het is 
vloeibaar, wit troebel en rijk aan eiwitten en vitamines. Het is zeer voedzaam. Larven nemen 
binnen drie dagen tweehonderdvijftig keer in gewicht toe. Alle jonge bijen scheiden deze 
stof af tussen hun zesde en tiende levensdag om de jonge larven te voeden. Alleen de 
koninginnelarve blijft de koninginnegelei krijgen gedurende de hele cyclus en groeit 
daardoor uit tot koningin. Deze gelei heeft dan ook niet dezelfde samenstelling als het 
voedersap dat voor de werksterlarven is bestemd. Omdat koninginnelarven erg snel groeien 
worden er bijzondere, gezondheidsbevorderende eigenschappen toegeschreven aan dit 
voedersap.  
 
De ene is wel vruchtbaar omdat men het goede voedsel tot zich heeft genomen en de 
andere niet. Zo was en is het ook onder het Volk Israël en zo is het ook onder de gehele 
mensheid.  
 
Zaad verworpen 
 
Het hele lichaam van de koningin, de moer, ontwikkelt zich anders dan bij de werksters. 
Uiteindelijk zal de koningin helemaal toegerust zijn voor de taak die ze moet volbrengen. 
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De imker zet meestal een kruisje of een stip op haar rug zodat ze herkenbaar wordt in de 
raat. Die ene koningin is het belangrijkste want zij is de enige vruchtbare en zal voor het 
nageslacht moeten zorgen. Die ene koningin wordt op een gegeven moment in de zomer 
bevrucht door meerdere darren. De koningin bewaart het zaad in een zaadblaasje en zij 
bepaalt zélf of zij eitjes zal bevruchten of niet. Dat wil zeggen dat die vrouw het zaad ter 
beschikking krijgt. En ze kan er mee doen wat ze wil. De bevruchting komt niet rechtstreeks 
tot stand maar is afhankelijk van de wil van de vrouw.  
 
En zo is het nu nog steeds met het Volk Israël. Het Zaad der Wedergeboorte is aan Israël 
toevertrouwd. Het Woord is aan Israël gegeven. Maar er is niets bevrucht geworden. Het 
zaad is gestrooid maar het is niet opgekomen. Want het Volk Israël en Joodse Volk heeft het  
Zaad, namelijk het Woord van God, de Heere Jezus Christus, tweemaal verworpen. De Heere 
heeft vanaf dat moment Zijn Handen afgetrokken van het uitverkoren Volk, 
 

Romeinen 3 
1 Welk is dan het voordeel van den Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis?  
2 Vele in alle manier; want dit is wel het eerste, dat hun de Woorden Gods zijn toebetrouwd.  
 
Hosea 4 
5 Daarom zult gij vallen bij dag, ja, zelfs de profeet zal met u vallen bij nacht; en Ik zal uw 
moeder uitroeien. 
6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb 
Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws 
Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten. 
 
Tóch Zaad voortgebracht 
 

Maar de Heere zegt; Ik heb Mijn Zaad gegeven en Ik zal zorgen dat Mijn Zaad voortgebracht 
wordt, ook al wil die vrouw niet.  
 
Jesaja 66 
9 Zou Ik de baarmoeder openbreken, en niet genereren? zegt de HEERE; zou Ik, Die genereer, 
voortaan toesluiten? zegt uw God.  
 

Nieuwe Bijbelvertaling; 
9 Zou Ik ontsluiten en niet doen baren? zegt de HERE. Of ben Ik een, die doet baren en 
toesluit? zegt uw God.  
 

Ondanks dat het Woord van God geen ingang vond, werd er tóch wat voortgebracht. Want 
daar is het eigenaardige verschijnsel, dat als de bijen-koningin de eitjes niet bevrucht, en het 
zaad van de dar dus niet gebruikt wordt, dan worden de eitjes tóch gelegd en dragen ze tóch 
vrucht. Wat er dan uitkomt, zijn uitsluitend mannelijke bijen, namelijk darren. Die 
ogenschijnlijk nergens toe dienen, omdat zij bijna geen functie hebben in de bijenkolonie. Ze 
zijn er als resultaat van de onwil van de moer, aan wie het zaad was toevertrouwd. 
Maar als de bijen-koningin het zaad alsnog tot zich neemt (in tweede instantie) en de eitjes 
bevrucht worden, dan wordt er wel degelijk iets voortgebracht. Maar dat zijn dan alleen de 
vrouwelijke bijen, namelijk de werksters. 
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In het kort is dit ook de geschiedenis van het Volk Israël, later het Joodse Volk. Het Woord 
van God kwam tot het Volk Israël. En later kwam het Woord van God, als het vlees geworden 
Woord van God,  bij het Joodse Volk. Maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. En tóch 
werd er Zaad voortgebracht. Want zonder dat zij dit wist en weet baarde het Joodse Volk  
alleen ‘mannelijk geslacht’. Want niet alleen Christus maar door Christus werden ook 
anderen gebaard van het mannelijk geslacht, namelijk de Gemeente, die Zijn Lichaam is. 
Geboren uit een onvruchtbare vrouw, het Joodse Volk. Dit mannelijk geslacht wat geboren is 
uit de onwil en uit het onvermogen van de bijen-koningin oftewel het Volk Israël. 
 
Openbaring 12 
5 En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; 
en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.  
 
Efeze 4 
12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams 
van Christus;  
13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon 
Gods, tot een volkomen Man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus;  
 
Wat is het nut van de darren? 
 
1 Petrus 2 
9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, 
een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de 
duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht; 
10 Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt; die eertijds niet ontfermd waart, 
maar nu ontfermd zijt geworden 
 

En wat is ons nut daarbij in deze wereld? Of wat is het nut van de darren, deze mannelijke 
bijen in hun kolonie? Niets. Het enige nut wat je nog zou kunnen bedenken, is dat je iets 
hebt om over te kunnen spreken. Omdat ook deze bijen spreken over Christus en over Zijn 
wonderbaar Werk in deze Bedeling. De mannelijke bijen zijn in hun leven getuigen van het 
Werk van Christus. De Heere Jezus Christus die het Woord van God is; Dabar. En het is dan 
ook onze enige roeping en functie om te spreken over de Heerlijkheid van Christus. We 
hebben eigenlijk geen nut in deze wereld. Wij voegen niks toe bij het in stand houden of bij 
de ontwikkeling van de wereld. Wij zijn slechts het geweten voor de wereld. Omdat ons 
leven tot getuigenis is van al hetgeen Christus doet en gedaan heeft en nog doen zal. De 
Gemeente is geroepen om als een monument te zijn van wat Gods Genade in Christus voort 
gebracht heeft. Daarom zijn we ook uit Genade zalig geworden. We zijn in de wereld zodat 
de wereld zou kunnen kijken naar wat God op grond van Zijn Genade aan en in ons doet. En 
dit niet alleen aan de wereld maar nu eerst in bijzonderheid aan de overheden en geestelijke 
machten in den Hemelen. 
 

Efeze 2 
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit 
genade zijt gij zalig geworden) 6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in 
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den hemel in Christus Jezus;  7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den 
uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.  
 
Efeze 3 
10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in 
den hemel de veelvuldige wijsheid Gods; 
11 Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere;  
 
Romeinen 3 
26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij 
rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is. 
 
Een Hemels Volk 
         

De darren, en ook wij, zijn dus uit onwil van de bijen-koningin geboren. 

 

Romeinen 9 
30 Wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen, die de rechtvaardigheid niet zochten, de 
rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid, die uit het geloof is.  
31 Maar Israël, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet 
gekomen.  
32 Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet, want 
zij hebben zich gestoten aan den steen des aanstoots;  
 
Romeinen 10 
17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.  
18 Maar ik zeg: Hebben zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de gehele aarde 
uitgegaan, en hun woorden tot de einden der wereld.  
19 Maar ik zeg: Heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst: Ik zal ulieden tot jaloersheid 
verwekken door degenen, die geen volk zijn; door een onverstandig volk zal ik u tot toorn 
verwekken.  
20 En Jesaja verstout zich, en zegt: Ik ben gevonden van degenen, die Mij niet zochten; Ik ben 
openbaar geworden dengenen, die naar Mij niet vraagden.  
21 Maar tegen Israël zegt Hij: Den gehelen dag heb Ik Mijn handen uitgestrekt tot een 
ongehoorzaam en tegensprekend volk.  
        

We weten al dat de darren op een gegeven moment verjaagd worden. Zij moeten de woning 
verlaten en sterven. Niet alleen die ene Dar, Die ene Mannelijk Bij, namelijk de Heere Jezus 
Christus werd buiten de legerplaats gedood. Want ook wij zijn samen met Hem gestorven. 
Maar wij zijn óók met Hem mee opgestaan als Eerstelingen van een nieuwe Schepping. Hij 
heeft ons overgezet in een Hemels Koninkrijk. De Gemeente, Zijn Lichaam, is een Hemels 
Volk dat niet bij deze wereld hoort. 
 
Kolossenzen 1 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
van den Zoon Zijner liefde;  
 
 



13 

 

Romeinen 6 
3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt 
zijn? 
4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit 
de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens 
wandelen zouden. 
5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen 
wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 
 

Efeze 2 
4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad 
heeft, 
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit 
genade zijt gij zalig geworden)  
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;  
 
Buiten de legerplaats 

 
Hebreeën 13 
11 Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door den 
hogepriester, derzelver lichamen werden verbrand buiten de legerplaats.  
12 Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij door Zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de 
poort geleden.  
13 Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende.  
14 Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende.  
 
Ook wij worden geacht om uit te gaan buiten de legerplaats, de wereld, om ter plekke met 
Christus verworpen te worden en Zijn smaadheid (vernedering, verachting) te dragen. Alles 
wat wij in Christus ontvangen hebben, staat los van de dingen van deze wereld. We zouden 
ons er bewust van zijn dat wij met Christus buiten de legerplaats zijn. Er is daar geen melk 
maar alleen vaste Spijs. (zie studie Melk Boter en Honing)  
Dat wij dan onze blik omhoog gericht houden en door de vaste spijze, de Honing, de dingen 
bedenken die Boven zijn. 
 
Kolossenzen 3 
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus 
is, zittende aan de rechterhand Gods.  
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.  
3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.  
 
                                                           Amen. 
 


