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Melk, Boter en Honing   
 
Honing 
 

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)          
                                   
In de Statenvertaling staat er honig in plaats van honing. Het woord honing komt in de Bijbel 
meer dan vijftig keer voor en is de vertaling van het Hebreeuwse woord dabash. Als we 
kijken naar het woord dabar dat Woord en bij betekent, is er een overeenkomst in twee 
letters. Beiden hebben zij doob in zich en dat betekent doof. Het woord doob heeft ook resh 
in zich en dat betekent hoofd, voorste, begin…Christus  dus! 
 
Openbaring 22 
13 Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste.  
 
Zónder de Heere Jezus Christus, het vleesgeworden Woord van God, is men doof. Honing en 
Woord hebben beiden het Hoofd,  de Heere Jezus Christus in zich. Eigenlijk niet zo 
verwonderlijk want honing heeft dezelfde zoete, krachtgevende en heilzame eigenschappen 
als het Woord van God.  
 
Genesis 1 
1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde.  
2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods 
zweefde op de wateren. 3 En God zeide (= Woord): Daar zij licht! en daar werd licht.  
 
Johannes 1 
1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.  
2 Dit was in den beginne bij God.   
 
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.  
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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. Zie studie Bijen en de Bijbel 
 
Openbaring 4 
11 Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij hebt 
alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.  
 
Land van melk en honing 
 
Bij de roeping van Mozes zegt de Heere tot twee keer toe dat de eindbestemming van Israëls 
woestijnreis een land zal zijn dat overvloeit van melk en honing. De Heere noemt het land 
Kanaän ook wel het sieraad van alle landen. Het is anders dan alle landen en het is een uniek 
land met ideale omstandigheden qua flora en klimaat. Het is Zijn land en de Heere heeft het 
allerbeste huis voor Zijn Volk en Vrouw uitgezocht. 
 
Exodus 3 
7 En de HEERE zeide: Ik heb zeer wel gezien de verdrukking Mijns volks, hetwelk in Egypte is, 
en heb hun geschrei gehoord, vanwege hun drijvers; want Ik heb hun smarten bekend.  
8 Daarom ben Ik nedergekomen, dat Ik het verlosse uit de hand der Egyptenaren, en het 
opvoere uit dit land, naar een goed en ruim land, naar een land, vloeiende van melk en honig, 
tot de plaats der Kanaänieten, en der Hethieten, en der Amorieten, en der Ferezieten, en der 
Hevieten, en der Jebusieten. 
--- 
17 Daarom heb Ik gezegd: Ik zal ulieden uit de verdrukking van Egypte opvoeren, tot het land 
der Kanaänieten, en der Hethieten, en der Amorieten, en der Ferezieten, en der Hevieten, en 
der Jebusieten; tot het land, vloeiende van melk en honig. 
 
Ezechiël 20 
6 Ten zelven dage hief Ik Mijn hand tot hen op, dat Ik hen uit Egypteland uitvoeren zou, in 
een land, dat Ik voor hen uitgespeurd had, vloeiende van melk en honig, hetwelk het sieraad 
is van alle landen.  
 
Dor en droog 
 
De Heere heeft Zich het lot van Zijn Volk aangetrokken en haar verlost van de slavernij in 
Egypte op grond van Zijn Beloften aan Abraham. Hij beloofde Israël te brengen naar een 
goed en ruim land, een land rijk aan melk en honig. Maar dit alleen op grond van geloof.  
Indien het Volk Hem ontrouw zou zijn, zou zij dit beloofde Land niet binnengaan. En in 
Ezechiël staat dat zij aan de Heere en Zijn Belofte te danken heeft dat zij uiteindelijk toch dat 
Land is binnengetrokken. Maar dat eens zo bijzondere land heeft een grote verandering 
ondergaan. Wat een tragedie dat het door ongeloof en ongehoorzaamheid allemaal zo 
anders is geworden. Het Joodse Volk in de staat Israël is hedentendage overwegend 
ongelovig. In de regering zit geen enkele gelovige. Een klein groepje orthodoxe Joden zegt in 
de Heere te geloven. Zij geloven echter niet in Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Ze 



3 

 

wachten nog steeds op hun Messias. Dit terwijl de Heere Jezus Christus het fundament is van 
het geloof in God. De Heere heeft dan ook Zijn Handen van het Volk afgetrokken. Zie ook de 
studie Doof en Weduwe.  
 

Hebreeën 3 
7 Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij Zijn stem hoort,  
8 Zo verhardt uw harten niet, gelijk het geschied is in de verbittering, ten dage der 
verzoeking, in de woestijn;  
9 Alwaar Mij uw vaders verzocht hebben; zij hebben Mij beproefd, en hebben Mijn werken 
gezien, veertig jaren lang.  
10 Daarom was Ik vertoornd over dat geslacht, en sprak: Altijd dwalen zij met het hart, en zij 
hebben Mijn wegen niet gekend.  
11 Zo heb Ik dan gezworen in Mijn toorn; Indien zij in Mijn rust zullen ingaan! (nooit zullen zij 
tot mijn rust ingaan)  
12 Ziet toe, broeders, dat niet te eniger tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart, om 
af te wijken van den levenden God;  
13 Maar vermaant elkander te allen dage, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet 
iemand uit u verhard worde door de verleiding der zonde.  
14 Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van dezen vasten 
grond tot het einde toe vast behouden;  
15 Terwijl er gezegd wordt: Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, 
gelijk in de verbittering geschied is.   
16 Want sommigen, als zij die gehoord hadden, hebben Hem verbitterd, doch niet allen, die 
uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn. 
17 Over welke nu is Hij vertoornd geweest veertig jaren? Was het niet over degenen, die 
gezondigd hadden, welker lichamen gevallen zijn in de woestijn?  
18 En  welken heeft Hij gezworen, dat zij in Zijn rust niet zouden ingaan, anders dan 
dengenen, die ongehoorzaam geweest waren?  
19 En wij zien, dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. (vanwege hun 
ongeloof konden zij het Beloofde Land niet ingaan)  
 
En deze situatie duurt voort tot op de dag van vandaag. De grond is dor en droog vanwege 
een gebrek aan regenwater. Regen is de uitbeelding van zegeningen die de Heere uit de 
Hemel geeft. Regen is een type van het Water en Woord van God dat uit de Hemel 
nederdaalt. Regen is dan een type van ‘al wat God gesproken heeft’. De irrigatie van vandaag 
de dag in het land Kanaän is de methode van Egypte. Egypte is in de Bijbel een type van de 
wereld. Het Hebreeuwse woord kanaän betekent verkrijgen; koophandel; bezit. Irrigatie is de 
methode van de mens en niet de methode van de Heere. Maar ná de zeventigste Jaarweek 
zal er weer regen uit de Hemel komen. Dan zal het land weer worden zoals het 
oorspronkelijk was. Een land met uitgestrekte bossen en bloemen en beken en rivieren. 
Zoals de hof van Eden. 
 

Ezechiël 36 
35 En zij zullen zeggen: Dit land, dat verwoest was, is geworden als een hof van Eden; en de 
eenzame, en de verwoeste en verstoorde steden zijn vast en bewoond.  
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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 sieraad van Karmel en Saron; zij zullen zien de heerlijkheid des 
HEEREN, het sieraad onzes Gods.  
 
Jesaja 51 
3 Want de HEERE zal Sion troosten, Hij zal troosten al haar woeste plaatsen, en Hij zal haar 
woestijn maken als Eden, en haar wildernis als den hof des HEEREN; vreugde en blijdschap 
zal daarin gevonden worden, dankzegging en een stem des gezangs.  
 
De Heere beloofde Israël een land van Melk en Honing. Melk en Honing horen bij de positie 
die aan Israël beloofd is. Dit Land duidt de eeuwige bestemming en positie van Israël aan, die 
de Heere voor haar heeft weggelegd. Een land dus met twee verschillende soorten 
zegeningen die op totaal verschillende wijze worden voortgebracht; Melk en Honing. Maar 
beide zegeningen horen bij de beloften die de Heere gedaan heeft en daarom zal de Heere 
deze beloften ook nakomen. 
 
2 Korinthe 1 
20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot 
heerlijkheid door ons.  
 

Melk was eens gras 
 
Melk is een emulsie van vetdruppels in water. Melk is een vloeistof die wordt geproduceerd 
door vrouwelijke zoogdieren die net een nakomeling hebben gebaard. De melk dient als 
voedsel voor de nakomeling. Oorspronkelijk is melk gewoon gras. Gras is een type van het 
kortstondige leven van de mens. Dit eerste leven behoort verslonden te worden door het 
tweede leven. De natuurlijke mens zouden wij voor dood houden om de nieuwe mens te 
leven. De oude mens uitdoen en de nieuwe mens in Christus aandoen. Dat gras wordt 
gekauwd en vermalen en nadat het tot gisting en sterven is overgegaan, is het gras melk 
geworden. Het gras is verdwenen en er is iets volkomen nieuws voor teruggekomen. Als dit 
gras typologisch het leven van de natuurlijke mens is, dan is de melk typologisch het nieuwe 
wedergeboren leven.   
 
Psalm 103 
13 Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen, die 
Hem vrezen.  
14 Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn.  
15 De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij.  
16 Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer.  
17 Maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over 
degenen, die Hem vrezen, en Zijn gerechtigheid aan kindskinderen;  
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1 Petrus 1 
23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het 
levende en eeuwig blijvende Woord van God.  
24 Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. 
Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen;   
25 Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u 
verkondigd is. 
 
Nieuwgeborene kinderkens 
 
1 Petrus 2 
2 En, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke (= logische) 
onvervalste (= onverdunde) melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen ( opgroeien, 
volwassen worden);  
 
Melk is hier een type van het Woord van God. Onverdund is zonder concessies. Het pure 
Woord. De gelovigen in Christus worden hier als pasgeboren kinderen aangespoord om 
begerig te zijn naar die redelijke, onvervalste melk, namelijk naar het Logische Woord van 
God. Als men nog maar net bekeerd en wedergeboren is, zou men begerig zijn naar het 
Woord van God. Door zich te laten voeden met het Woord van God kan het kind in geloof 
groeien naar volwassenheid. Het zou logisch zijn dat gelovigen willen opgroeien van kind 
naar een volwassen mens. Geloofsgroei. Iemand die net wedergeboren is, is nog een baby, 
een nieuw geboren kind. Door dat Woord van God zijn wij wedergeboren en door dat Woord 
zouden wij ook opgroeien. 
 
Geestelijk leven voeden 
 
Petrus spreekt op typologische wijze over de Melk. Melk is als het Woord van God dat 
bestemd is voor mensen die pas tot geloof zijn gekomen. Dat is redelijk (= logisch) want het 
is onvervalste (= onverdunde) Moedermelk. Het probleem is, dat niet elke baby na geboorte 
direct wil drinken. Men blijft op allerlei manieren proberen om de baby melk te laten 
drinken. Het moet drinken om in leven te blijven en te groeien. Dit zelfde verschijnsel komt 
ook voor in het geestelijk leven. Niet alle wedergeboren mensen willen opgroeien door dat 
Woord. Zo'n geestelijk leven ontwikkelt zich niet en zal in het leven van alle dag sterven. 
Sterven in de Bijbel betekent geen communicatie met de Heere. Als er geen begeerte is naar 
de melk, Zijn Woord, is er voor het geestelijk leven geen mogelijkheid tot geforceerd 
voeden. Geen begeerte naar de melk is feitelijk hetzelfde als het bedroeven van de Heilige 
Geest. Zie hiervoor ook de studie de Geest bedroeven, uitblussen of lasteren. 
 
Melk is de eerste voeding 
 

Melk is het eerste voedsel dat de mens krijgt toegediend. Het is bijzonder dat de melk 
dezelfde oorsprong heeft als het pasgeboren leven zelf. Beiden komen tenslotte voort uit 
het moederlichaam. Het heeft dezelfde oorsprong en de melkproductie komt na geboorte 
van een kind automatisch op gang. En die eerste redelijke, onvervalste melk, waarover 
Petrus het heeft, heeft dezelfde oorsprong als het nieuw geboren leven in Christus.  
De wedergeborene heeft zijn oorsprong in Zijn Woord. Melk is ook een uitbeelding van 
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zegeningen, die God heeft weggelegd voor de gelovigen in Christus. Maar het zijn 
zegeningen die alleen te maken hebben met aardse zaken. Het aardse, de Schepping, staat 
typologisch vrouwelijk ten opzichte van de Heere. En onze aardse zegeningen hebben hun 
oorsprong min of meer uit het vrouwelijke. Maar deze aardse zegeningen houden op want 
het vrouwelijke is tijdelijk. Ook het lichaam van onszelf, is maar tijdelijk en van 
voorbijgaande aard. 
 
2 Korinthe 4 
18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; 
want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig  
 

De Melk  =   bljh =  Ha cheleb =  het vette; vettigheid   

                                    =  Het zuigen    
 

Melk is voor wedergeboren kinderen die nog onvolwassen kinderen van God zijn. Melk heeft 
te maken met aardse, stoffelijke en zienlijke zegeningen. 
 
Wennen aan vast voedsel 
 
Het blijkt trouwens dat veel mensen op latere leeftijd helemaal geen melk meer verdragen. 
En zo hoort het ook ongeveer. Een beetje melk is nooit weg. Er is ook niets mis met 
melkproducten, maar altijd en alleen melk drinken, is hoogst ongezond. De redelijke 
onvervalste melk is maar voor een korte tijd. Volgens de Bijbelse normen is de melk slechts 
tot het vijfde levensjaar. Want als het kind vijf jaar is, wordt het gespeend. Gespeend 
betekent dat het kind geen borstvoeding meer krijgt. Vanaf dan zal het kind voedsel 
ontvangen dat niet meer afkomstig is van de moeder. Het zal vanaf dan vast voedsel krijgen. 
Het beste is om de baby op gegeven moment te laten wennen aan ander voedsel dan alleen 
de melk. Dat gaat soms niet zonder slag of stoot! Typologisch wordt het kind losgemaakt van 
de moeder (= het vrouwelijke) en wordt gegeven aan de Vader. De vader zal vaste spijzen 
aan het kind geven. 
 
Genesis 21 
8 En het kind werd groot, en werd gespeend; toen maakte Abraham een groten maaltijd op 
den dag, als Izak gespeend werd.  
 
1 Samuël 1 
22 Doch Hanna toog niet op; maar zij zeide tot haar man: Als de jongen gespeend is, dan zal 
ik hem brengen, dat hij voor het aangezicht des HEEREN verschijne, en blijve daar tot in 
eeuwigheid.  
 
Melk is voor wedergeboren kinderen die nog onvolwassen kinderen van God zijn. Melk heeft 
te maken met aardse, stoffelijke, en zienlijke zegeningen. Honing is een vaste spijs als 
uitbeelding van het Woord. Maar ook boter is een vaste spijs als uitbeelding van het Woord. 
Dus zowel Melk als Honing als Boter zijn een uitbeelding van Gods Woord. 
 

De Melk  =   bljh =  Ha cheleb =  het vette; vettigheid   

                                    =  Het zuigen    
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Wanneer volwassen? 
 

Petrus deed uitspraken over melk tot pas wedergeboren kinderkens in Christus. Maar Paulus 
zegt tegen de Hebreeën en de inwoners van Korinthe;  ik zou nu graag tot jullie spreken als 
volwassenen maar hoe lang gaat het nog duren voordat jullie volwassen zijn? Waarom willen 
jullie, net als baby’s, alleen maar melk drinken? Paulus wil namelijk over op vaste spijs. Maar 
de Hebreeën en Korintiërs willen helemaal niet van vloeibaar naar vast voedsel. Zij willen 
baby oftewel leerling blijven in plaats van volwassen en leraar. Zij willen kind blijven in plaats 
van opgroeien tot zoon en delen in de erfenis.  
 
1 Korinthe 3 
1 En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleselijken, als tot 
jonge kinderen in Christus. 
2 Ik heb u met melk gevoed, en niet met vaste spijs; want gij vermocht toen nog niet; ja, gij 
vermoogt ook nu nog niet. 3 Want gij zijt nog vleselijk;  
 
Hebreeën 5 
10 En is van God genaamd een Hogepriester, naar de ordening van Melchizédek.  
11 Van Denwelken wij hebben vele dingen, en zwaar om te verklaren, te zeggen, dewijl gij 
traag om te horen geworden zijt.  
12 Want gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege den tijd, hebt wederom van node, dat 
men u lere, welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods; en gij zijt geworden, als die 
melk van node hebben, en niet vaste spijze.  
13 Want een iegelijk, die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der 
gerechtigheid; want hij is een kind.  
14 Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend 
hebben, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads  
 
Melkgebit 
 
Het is uiteindelijk de bedoeling dat we zélf het Woord van God, de Bijbel, pakken om te lezen 
en te onderzoeken. Anders blijf je je hele leven een kind in geloof. Je kunt je niet alleen maar 
laten voeden met melk. Ja natuurlijk, jezelf laten voeden is veel makkelijker dan zélf eten. 
Tóch is het de bedoeling dat wanneer we tot geloof zijn gekomen, we ook zouden groeien en 
volwassen worden in het geloof. Volwassenen drinken niet alleen maar melk. Vast voedsel is 
nodig om op te groeien. Vast voedsel moet je zélf pakken en kauwen. Als kind hebben wij 
eerst een melkgebit voordat het blijvende gebit er is. Met het gebit kauwen wij en kauwen 
staat typologisch voor ‘overdenken’. Kauwen zorgt ervoor dat er éénwording plaatsvindt van 
voedsel. Het is zoals het Woord van God te geloven, te aanvaarden, tot je te nemen en je 
eigen te maken. Dit Woord te kauwen en te herkauwen, zodat je door dit Woord, één wordt 
in denken. Eén wordt met dit Woord. Op melk hoef je niet te kauwen. Met andere woorden; 
laat je niet voeden door voorgangers of Bijbelleraren zonder na te kijken of het klopt. 
Vertrouw niet op een ander omdat dat nu eenmaal makkelijker is. Ga zélf je Voedsel pakken 
en kauwen. Onderzoek en lees alles zélf.   
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Efeze 4 
14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden 
met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk 
tot dwaling te brengen;  
15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen (opgroeien, 
volwassen worden) in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus;  
 
Boter   
 
Boter heeft dezelfde samenstelling als melk, alleen de verhoudingen zijn verschillend. Boter 
bestaat voor het grootste gedeelte uit vet. Boter maak je door melk te karnen. Karnen is het 
in beweging brengen van verzuurde volle melk of room. Door de juiste beweging scheidt het 
vet zich van de melk. Boter bestaat voor ruim tachtig procent uit het vet van de melk. Melk 
van de koe bevat ruim vier procent vet waardoor voor iedere kilo boter ongeveer twintig 
liter melk nodig is. Melk is vloeibaar en boter is een vaste spijs. Boter is eigenlijk melk waarin 
vastigheid aanwezig is. Boter is de overdaad in aardse zegeningen.  
 
Genesis 18 
8 En hij nam boter en melk, en het kalf, dat hij toegemaakt had, en hij zette het hun (= De 
Engel des Heeren en twee engelen in de gedaante van mannen) voor, en stond bij hen onder 
dien boom, en zij aten.  
 
Jesaja 7 
14 Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, 
en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten.  
15 Boter en honig zal Hij eten, totdat Hij wete te verwerpen het kwade, en te verkiezen het 
goede.  
 
Want een kind, de Heere Jezus, is ons geboren, een Zoon, Christus Jezus, is ons gegeven. Een 
kind leeft van Melk maar een Zoon eet vaste spijze, namelijk Boter en Honing. 
 
Richteren 5 
25 Water eiste hij (= Sisera, een type van de oude mens ), melk gaf zij; in een herenschaal 
bracht zij boter.  
 
Spreuken 30 
33 Want de drukking der melk brengt boter voort, (en de drukking van den neus brengt bloed 
voort, en de drukking des toorns brengt twist voort.) spreuken 30 
 
Bij verzoeking staan blijven in geloof door de geestelijke Wapenrusting geeft strijd maar 
onze relatie met Hem zal daardoor steeds inniger worden. Het geloof in God en Zijn Woord 
zal steeds meer in ons toenemen. De relatie zal groeien. Van vloeibare naar vaste spijze. 
 

Boter       =  hamj  =   Chamah = vaste spijs 

                       dmj        =   Chamed = verlangen; begeren  
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Vaste spijzen 
 
Tegenover de vloeibare redelijke onvervalste melk als uitbeelding van het Woord van God 
staat vast voedsel. En die vaste spijzen worden samengevat in het begrip ‘Honing’. Vast 
voedsel is niet bestemd voor pasgeboren kinderen maar voor diegenen die een zekere mate 
van groei en volwassenheid hebben bereikt. Zo kunnen baby's onder een jaar het beste nog 
geen honing eten. Dit in verband met een bepaalde bacterie die in de honing voor zou 
kunnen komen. Het maag- en darmstelsel van zuigelingen tot twaalf maanden is nog niet 
volledig ontwikkeld en daardoor nog instabiel. Niemand kan dus direct met Honing 
beginnen. Elk mens moet met Melk zijn Geestelijk Leven starten. 
 
Van kind naar zoon 
 

Honing is voor de volwassenen. Het is voor degenen die willen opgroeien tot mede-
erfgenamen in Christus. Zij die van kind naar zoon willen groeien. Honing heeft te maken 
met de Hemelse, Geestelijke en onzienlijke dingen. Aangezien wij met Christus gezet zijn in 
de Hemel, heeft honing dus ook te maken met Gemeentelijke waarheden. 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. 
 

Lukas 24 
40 En als Hij dit zeide, toonde Hij hun de handen en de voeten. 
41 En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, en zich verwonderden, zeide Hij tot hen: 
Hebt gij hier iets om te eten?  
42 En zij gaven Hem een stuk van een gebraden vis, en van honigraten.  
43 En Hij nam het, en at het voor hun ogen. 
44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk 
dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de 
Profeten, en Psalmen.  
45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden. (De Heere Jezus Christus 
opent hier het verstand van de discipelen voor Hemelse, Geestelijke en daardoor Eeuwige 
Zaken) 
 

Honing spreekt over eeuwige Hemelse Zaken 
 

Honing is dus een uitdrukking van het Woord van God. Maar honing drukt een ander aspect 
uit van het Woord dan de melk. De melk spreekt over dingen die met de oude mens te 
maken hebben. De melk spreekt over dezelfde dingen als de oorsprong van de oude mens. 
Maar honing spreekt over de Hemelse Vader en dus over Hemelse, Geestelijke en eeuwige 
dingen. Honing bederft dan ook nauwelijks. Er is honing gevonden in Egyptische konings 
graven die nog geschikt was voor consumptie! 
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Psalm 119 
89 O HEERE! Uw Woord bestaat in der eeuwigheid in de hemelen.  
 
2 Korinthe 4 
18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; 
want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig.  
 

Manna smaakte naar honingkoeken 
 
Exodus 16           
31 En het huis Israëls noemde deszelfs naam Man; en het was als korianderzaad, wit, en de 
smaak daarvan was als honigkoeken.  
 

Johannes 6 
31 Onze vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn; gelijk geschreven is: Hij gaf hun 
het brood uit den hemel te eten.  
32 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Mozes heeft u niet gegeven het 
brood uit den hemel; maar Mijn Vader geeft u dat ware Brood uit den hemel.  
33 Want het Brood Gods is Hij, Die uit den hemel nederdaalt, en Die der wereld het leven 
geeft.  
34 Zij zeiden dan tot Hem: Heere, geef ons altijd dit Brood.  
35 En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins 
hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.  
 

Manna is, net als Honing en Melk en Boter, een uitbeelding van het Woord van God. Het 
Levende Brood. Manna is een vaste spijs en spreekt dus over Hemelse zaken. De smaak van 
het Manna was als Honing. Het eten van het Manna doet de mensen denken aan honing. 
Manna had ook geen aardse oorsprong maar is uit de Hemel nedergedaald. 
 
Het Woord van God smaakt als honing 
 
Het is logisch dat het Woord van God smaakt als honing. Want als honing een uitbeelding is 
van het Woord van God, dan moet het Woord van God proeven als honing! Nu we dit weten, 
zijn de volgende teksten niet meer verrassend; 
 
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.  
 
Openbaring 10 
9 En ik ging henen tot den engel, zeggende tot hem: Geef mij dat boeksken. En hij zeide tot 
mij: Neem dat en eet het op; en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet 
zijn als honig.  
10 En ik nam dat boeksken uit de hand des engels, en ik at dat op; en het was in mijn mond 
zoet als honig, en als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter.  
 
Bitter voor de buik 
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Bitter voor de buik is de uitwerking van het Woord van God. In eerste instantie is het zoet in 
de mond namelijk zoet voor het gehemelte; Hemelse dingen. Maar daarna is het bitter voor 
de buik. De buik is een type van het oude leven, een type van de natuurlijke mens. De oude 
mens wordt door Gods Woord genegeerd dus is het Woord voor de buik bitter van smaak. 
Kijk maar eens in Romeinen drie wat er over de oude mens geschreven staat ! De oude 
mens, de buik, wil niks van God weten… 
 

Romeinen 3 
10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één;  
11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.  
12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er 
is ook niet tot één toe.  
 
Filippenzen 3 
18 Want velen wandelen anders; van dewelken ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende 
zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn;  
19 Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun 
schande, dewelken aardse dingen bedenken. 
20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk 
den Heere Jezus Christus;  
 
En waarom wil de oude mens niks weten van God? Omdat het Woord van God nooit positief 
is over onze oude mens. De buik is in de Bijbel de uitbeelding van de oude mens. De 
menselijke natuur. De buik is waarmee onze oude mens gevoed, versterkt en onderhouden 
wordt. De Bijbel spreekt altijd negatief over de oude mens want die moet juist verdwijnen.  
 
De nieuwe mens in Christus 
 
De ‘oude mens’ staat lijnrecht tegenover ‘de nieuwe mens in Christus’. De oude mens heeft 
een zonde-natuur terwijl de nieuwe mens de Goddelijke natuur in Christus bezit. De oude 
mens is gestorven bij de dood van de Heere Jezus aan het kruis en de nieuwe mens, de 
wedergeborene is door geloof in de Heere Jezus Christus met Hem mee opgestaan uit de 
dood. De nieuwe mens maakt daardoor deel uit van de nieuwe Schepping die een Goddelijke 
natuur bezit. De oude mens is geboren uit (zondig) vlees, de nieuwe mens is geboren uit 
Geest. De nieuwe mens is uit God geboren. En God is Geest. 
 

2 Petrus 1 
3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, 
geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en 
deugd; 
4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve 
der Goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de 
wereld is door de begeerlijkheid.  
 
Johannes 3 
5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water 
en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.  
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6 Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is 
geest.  
 
Johannes 4 
24 God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.  
 
1 Johannes 3 
9 Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en 
hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.  
 
Oude mens moet minder worden 
 
God ziet alleen de nieuwe Mens in Christus. Als God naar ons, gelovige, wedergeboren 
mensen kijkt, ziet Hij Zijn Zoon. De oude mens is dood want met de dood van de Heere Jezus 
was heel de schepping dood. Maar de Wedergeboren mens leeft in Christus. Samen met 
Hem eerstelingen van de nieuwe Schepping. Maar onze oude mens, ons zondig vlees loopt 
nog gewoon op aarde rond. En hoe meer je van het Woord van God tot je neemt, hoe 
slechter het gaat met die oude mens. Want het Leven van Christus moet toenemen maar de 
oude mens moet minder worden. Onze oude mens zondigt er nog op los maar wij zouden 
onze oude mens, en die van onze broeders en zusters, voor dood rekenen en daarmee dus 
negeren. 
 
Efeze 4 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die 
verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,  
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid.  
 
Johannes 3 
30 Hij moet wassen (groeien), maar ik minder worden.  
 
Galaten 2 
20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en 
hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij 
liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.  
 
Zoet voor de ziel 
 
Spreuken 16 
24 Liefelijke redenen zijn een honigraat, zoet voor de ziel, en medicijn voor het gebeente. 
 
Lieflijke redenen zijn Woorden van de Heere Jezus Christus. Het Woord van God is zoet voor 
de ziel. Het leven van het Nieuwe Verbond geeft toekomst aan de ziel, de natuurlijke mens. 
Door geloof in het Woord van God is er immers wedergeboorte en dus eeuwig Leven. Hij is 
onze Heelmeester en heeft het juiste medicijn voor het gebeente. Het gebeente, de 
beenderen zijn typologisch de oorsprong van het leven van de natuurlijke mens. Het juiste 
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medicijn voor de natuurlijke mens is het Woord van God; een honigraat vol met vaste Spijze.  
Door geloof in het Woord van God wordt de natuurlijke mens een nieuw schepsel.  
 
De beenderen 
 
Rode bloedlichaampjes worden aangemaakt in de botten van de mens. En zij transporteren 
zuurstof oftewel adem oftewel geest door heel het lichaam van de mens. Het gebeente van 
de mens zou je dus tot op zekere hoogte kunnen beschouwen als de oorsprong van het 
leven van de natuurlijke mens. Het gebeente is de essentie van iemand.  
 
Het gebeente van de Heere Jezus Christus is de oorsprong van het leven van de 
wedergeboren mens. De nieuwe mens in Christus; een nieuw schepsel met de Goddelijke 
natuur. Omdat wij nu van hezelfde vlees en benen zijn als Hij, delen wij in Hem in elke 
geestelijke zegening in de Hemel. 
 
Efeze 5 
30 Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen. 
 
Salomo 
 
Spreuken 25 
16 Hebt gij honig gevonden, eet dat u genoeg is; opdat gij misschien daarvan niet zat wordt, 
en dien uitspuwt. 
---- 
27 Veel honigs te eten is niet goed; maar de onderzoeking van de heerlijkheid van zulke 
dingen is eer.  

 

Salomo beveelt in zijn spreuken het eten van honing aan maar waarschuwt tegelijk dat je er 
niet teveel van moet eten. Een teveel aan honing maakt misselijk, het is bitter voor de buik… 
Het Woord van God is schadelijk voor de oude mens. Salomo zegt ook nog dat het 
onderzoeken van honing een goede zaak is; letterlijk omdat je dan zal ontdekken dat Honing 
een type is van het Woord en overdrachtelijk omdat het onderzoeken van de Bijbel je tot 
Heerlijkheid en eer zal zijn. Er zijn in Israël bijenkorven gevonden uit de tijd van Salomo. In 
zijn tijd waren er uiteraard ook al imkers en werd er (waarschijnlijk op grote schaal) honing 
geproduceerd.  
 
Het gehemelte 
 
Het gehemelte smaakt de spijze. Het gehemelte kan proeven of iets zoet, zout of zuur is. Het 
gehemelte kan waarnemen of iets smaakt naar honing; of er de zoetigheid van het Nieuwe 
Verbond der Genade inzit. Het gehemelte is het bovenste gedeelte van de mond. Dit is 
letterlijk zo vanwege de typologische betekenis vanuit het Woord van God. Op het 
gehemelte van de mond en op de tong zitten de smaakpapillen. Door het gehemelte en dus 
vanuit het bovenste gedeelte van de mond, zouden wij (be)proeven of het geestelijk voedsel 
wat ons voorgezet wordt, vol van smaak is, of vals en smakeloos. 
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Job 34 

3 Want het oor proeft de woorden, gelijk het gehemelte de spijze smaakt.   
 
In verband met het oor gaat het om het horen. Horen is het geloven en gehoorzamen van 
het Woord van God. Elihu zegt hier tegen Job: het oor behoort te proeven of het de 
Woorden van God zijn, zoals het gehemelte, de geestelijke spijs proeft, of zij uit God is. 
Wij zouden proeven en beproeven of de gesproken woorden wel uit God zijn. 
 
Romeinen 10 
17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods. romeinen 10 
 
1 Johannes 4 
1 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest,(= gelooft niet elke geestelijke lering) maar 
beproeft de geesten (= geestelijke leringen), of zij uit God zijn; want vele valse profeten  
(= zogenaamde geestelijken) zijn uitgegaan in de wereld.  
 
Hebreeën 5 
14 Maar der volmaakten (de volwassenen in het geloof) is de vaste spijze, die door de 
gewoonheid (= gewenning) de zinnen (= de zintuigen) geoefend hebben, tot onderscheiding 
beide des goeds (= alles wat te maken heeft met het leven onder het Nieuwe Verbond der 
Genade) en des kwaads (alles wat te maken heeft met het leven van het Oude Verbond der 
Wet en met het leven naar de oude mens)  
 
Spreuken 24 
13 Eet honig, mijn zoon! want hij is goed, en honigzeem (honing nog in de raten) is zoet voor 
uw gehemelte.  
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.  
 
Zoet voor uw gehemelte. Het gehemelte staat voor de Hemelse dingen. Het Woord van God 
spreekt ook over Hemelse zaken. Het Woord van God is Wijsheid. Zoet verwijst naar het 
leven onder het Nieuwe Verbond 
 
Het Joodse Volk kan nog niet bij de Honing 
 
Het Joodse Volk heeft op dit moment nog niet de beschikking over Honing. De Heere Jezus 
Christus heeft voor Zijn overspelige Volk de deksel van de Honingpot zo stevig aangedraaid 
dat men deze niet kan openen. De Heere heeft hun hart toegedaan, hun oren verzwaard en 
hun ogen gesloten. Pas na de zeventigste Jaarweek zal zijn Volk Israël wedergeboren worden 
en thuiskomen in Zijn land van Melk en Honing. Op dit moment kunnen alleen individuele 
Joden wedergeboren worden (= Christen worden). Voor het Volk als zodanig heeft de Heere 
Zich afgesloten. Er zal eerst een oordeel komen voordat zij deel zullen krijgen aan alle 
beloofde Zegeningen. Zie ook de studie Doof en Weduwe 
 
Vrouwe Israël zal na wedergeboorte weer de Bruid worden van De Heere Jezus Christus en 
Zijn Lichaam, de Gemeente. De Vrouw zal door Gemeenschap met haar Man deel krijgen aan 
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de Zoetigheid van het Nieuwe Verbond.  
           
Hooglied 4 
11 Uw lippen, o bruid! druppen van honigzeem; honig en melk is onder uw tong, en de reuk 
uwer klederen is als de reuk van Libanon.  
 
Hooglied 5 
1 Ik ben in Mijn hof gekomen, o Mijn zuster, o bruid! Ik heb Mijn mirre geplukt met Mijn 
specerij; Ik heb Mijn honigraten met Mijn honig gegeten; Ik heb Mijn wijn, mitsgaders Mijn 
melk gedronken. 
-- 
16 Zijn gehemelte is enkel zoetigheid, en al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is 
mijn Liefste; ja, zulk een is mijn Vriend, gij dochters van Jeruzalem  
 
 
                        

                                                            Amen. 
 
 

      

 

 


