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De Pottenbakker, dertig zilverlingen en de Bloedakker 
 
Smartengeld 
 
Exodus 21 
32 Indien de os een knecht (= slaaf) of een dienstmaagd (slavin) stoot, hij zal zijn 
heer dertig zilverlingen geven, en de os zal gestenigd worden. 
 
Onder het Oude Verbond der Wet, waren er Wetten en voorschriften waarin stond dat er in 
bepaalde gevallen schadevergoeding of smartengeld moest worden betaald. Bijvoorbeeld, 
als iemand een misdaad begaan had. Of als iemand een ander iets misdaan had. Zo kunnen 
we hierboven, in Exodus, lezen dat als de os van iemand een slaaf of slavin met de hoorns 
doodt, dat de eigenaar van die os dan dertig zilverlingen smartengeld moet betalen aan de 
eigenaar van de slaaf of slavin. Bovendien moet de os dan gedood worden. Die dertig 
zilverlingen zijn dus de prijs voor de dood van een slaaf of slavin, door de os. Oftewel de 
dertig zilverlingen zijn de tegenwaarde van het leven van de os. 
 
Geestelijke betekenis 
 
Heel het Oude Verbond der Wet, getuigt van het Nieuwe Verbond der Genade. Dus ook de 
Wet over de os en de dertig zilverlingen gaat over de Heere Jezus Christus. Deze Wet is er  
vanwege de typologische en profetische betekenis. Elke Wet en elke Bijbelse gebeurtenis 
heeft een geestelijke betekenis. Maar iets moet eerst letterlijk gebeuren, voordat men er 
een geestelijke betekenis aan kan hangen.  
 

Lukas 24 
44 En Hij (de Heere Jezus Christus) 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. 
46 En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden 
opstaan ten derden dage. 
 
Typologie  
 
De Os is een type van de Heere Jezus, de getrouwe Dienstknecht. De Eigenaar van de Os, is 
God. Maar de Eigenaar van de slaaf of slavin is ook God. De slaaf of slavin staat voor de hele 
mensheid. De mensheid is immers slaaf van van alles; de Wet, de zonde, de dood  en van 
eigen begeerlijkheden. Het smartengeld dat betaald moet worden voor het doden van een 
knecht of dienstmaagd door de os, is dertig zilverlingen. En het kost de os ook zijn leven.  
 
Wat is de geestelijke betekenis van deze Wet? 
 
De Eigenaar van de Os, is tegelijk de Eigenaar van de slaaf en slavin. God heeft Zijn Trouwe 
Dienstknecht naar deze wereld gezonden om de hele mensheid, die slaaf is van veel dingen, 
op Zijn Hoorns te nemen en te doden. En dit had de dood van de Os, type van de Heere 
Jezus, tot gevolg. De Os moest volgens de Wet gestenigd, en dus gedood worden. 
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De Heere Jezus nam de zonde van heel de wereld op Zich, en moest lijden en sterven in onze 
plaats. Indien Eén gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. Aan het kruis is de ook de hele 
oude Schepping gestorven. 
 
2 Korinthe 5 
15 Als die dit oordelen, dat, indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En 
Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, 
maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 
 
De zondaar zal sterven 
 
Ezechiël 18 
4 Ziet, alle zielen zijn Mijne; gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons, zijn Mijne; 
de ziel, die zondigt, die zal sterven. 
 
Galaten 4 
4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden 
uit een vrouw, geworden onder de wet; 
5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot 
kinderen zoonstelling verkrijgen zouden. 
 
De Wet, onder het Oude Verbond, schrijft voor dat de zondaar zal sterven. De Heere Jezus is, 
plaatsvervangend, voor ons zondaren, gestorven. De Heere Jezus droeg als Losser de zonden 
van de hele mensheid en moest dus sterven. Daarmee heeft Hij de eis van de Wet vervuld. In 
Zijn Opstanding begon het Nieuwe Verbond der Genade. In Zijn Opstanding was de Heere 
Jezus Christus de Eersteling van een nieuwe Schepping. De Os is gestorven omdat Hij de 
slaven gedood heeft. En het smartengeld daarvoor is, volgens de Wet, dertig zilverlingen 
 

Zilver   =  psk = Kaseph   =  Lossing; Losprijs; Verlossing; Begeren; Verlangen 

 
Judas en de dertig zilveren penningen 
 
Mattheüs 26 
14 Toen ging een van de twaalven, genaamd Judas Iskariot, tot de overpriesters, 
15 En zeide: Wat wilt gij mij geven, en ik zal Hem u overleveren? En zij hebben hem 
toegelegd dertig zilveren penningen. 
16 En van toen af zocht hij gelegenheid, opdat hij Hem overleveren mocht. 
 
In het Nieuwe Testament staat ook een gebeurtenis waarin dertig zilverlingen voorkomen. 
Hier worden het dertig zilveren penningen genoemd, maar een penning is gewoon een 
geldstuk. Judas Iskariot is een type van één van de twaalf stammen van het Volk Israël. Judas 
is een type van de stam Juda.  
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Verradersloon 
 
Dertig zilverlingen is de prijs die de overpriesters en ouderlingen van het Joodse Volk, aan 
Judas hebben betaald om de Heere Jezus te verraden. Het is de prijs waarmee de Heere 
Jezus ‘gekocht’ werd van Judas. Het is het bedrag dat het Joodse Volk wilde uitgeven aan 
verradersloon voor Judas. De Heere Jezus was voor Juda, het Joodse Volk, niet meer waard 
dan dertig zilverlingen. (en nog steeds is Hij voor het Joodse Volk niet meer waard; zij gelooft 
immers niet in de Christus) De Heere Jezus wist ook wat er vervolgens met deze dertig 
zilverlingen gedaan zou worden. Dat staat namelijk te lezen in het Oude Testament, in 
Zacharia. 
 
Zij hebben Zijn Loon gewogen; dertig zilverlingen 
 
Zacharia 11 
12 Want ik had tot henlieden gezegd: Indien het goed is in uw ogen, brengt mijn loon, en zo 
niet, laat het na. En zij hebben mijn loon gewogen (uitbetaald), dertig zilverlingen. 
13 Doch de HEERE zeide tot mij: Werp ze henen voor den pottenbakker: een heerlijken prijs, 
(glorieus en waardevol) dien ik waard geacht ben geweest van hen! En ik nam 
die dertig zilverlingen, en wierp ze in het huis des HEEREN, voor den pottenbakker.(het lijkt 
erop, dat het Huis des Heeren ook het Huis van de Pottenbakker is!) 
 
De Heere vraagt, via de mond van de profeet Zacharia, aan de leidslieden van Juda (het 
Joodse Volk) : ‘Zeg Mij, wat Ik jullie waard ben. Beoordeel Mij nu eens. Ben Ik Mijn gewicht 
in goud waard? Hoe waarderen jullie Mijn liefde voor jullie?’ En zowel in Mattheüs als ook in 
Zacharia, is het antwoord; ‘dertig zilverlingen’. 
 
Dertig sikkelen 
 
Leviticus 27 
1 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 
2 Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: Wanneer iemand een gelofte zal 
afgezonderd hebben, naar uw schatting zullen de zielen des HEEREN zijn. 
3 Als uw schatting eens mans zal zijn van twintig jaren oud, tot een, die zestig jaren oud is; 
dan zal uw schatting zijn van vijftig sikkelen zilvers, naar den sikkel des heiligdoms. 
4 Maar is het een vrouw (mannelijk en vrouwelijk zijn, in de Bijbel, geen absolute begrippen. 
God is het Middelpunt en is Mannelijk. De Schepping, inclusief haar schepselen, staat 
vrouwelijk ten opzichte van God. De Heere Jezus staat vrouwelijk tov God. Dat is de 
hiërarchie), dan zal uw schatting zijn dertig sikkelen. 
 
Hierboven staat nog een andere tekst die over dertig zilverlingen gaat. In dit geval wordt 
gesproken over sikkelen, maar een sikkel is gewoon een ander woord voor ‘munt’. Er staat 
dat, als men een vrijwillige gelofte doet aan de Heere, men dan dertig sikkelen oftewel 
zilverlingen moet betalen. En Wie heeft er vrijwillig een Gelofte gedaan aan de Heere? Juist, 
de Heere Jezus Christus!! Dus moet Hij betalen aan de Heere. 
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De Heere Jezus Christus en Zijn Lichaam in Priesterlijke dienst 
 
Hebreeën 2 
12 Zeggende: Ik zal Uw naam Mijn broederen (Zijn Lichaam, de Gemeente)verkondigen; in 
het midden der Gemeente zal Ik U lofzingen. 
13 En wederom: Ik zal Mijn betrouwen op Hem stellen. En wederom: Zie daar, Ik en de 
kinderen, die Mij God gegeven heeft. 
 
De Heere Jezus heeft de Vader een Gelofte gedaan. Als de Vader Hem zou redden uit de 
dood, zou de Heere Jezus Christus Zijn Gelofte betalen en Hem loven en prijzen temidden 
van de hele Gemeente. Bij Zijn Opstanding zou Hij, als Hogepriester,  Zijn Lichaam, de 
Gemeente, in aanbidding aan Hem offreren. Hij zou degenen die de Vader aan Hem gegeven 
heeft voor bewezen Dienst, samen met Zichzelf ten dienst stellen van de Vader.  
 
Psalm 22 
26 Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente; ik zal mijn geloften betalen in 
tegenwoordigheid dergenen, die Hem vrezen. 
 
Psalm 40 
10 Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente; zie, mijn lippen bedwing ik niet; 
HEERE! Gij weet het. 
11 Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten; Uw Waarheid en Uw heil 
spreek ik uit; Uw weldadigheid en Uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. 
 
Vrijwillige Belofte betalen 
 

Psalm 22 
26 Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente; ik zal mijn geloften betalen in 
tegenwoordigheid dergenen, die Hem vrezen. 
 
Psalm 61 
6 Want Gij, o God! hebt gehoord naar mijn geloften; Gij hebt mij gegeven de erfenis 
dergenen, die Uw Naam vrezen.(= de Gemeente, vrezen is ontzag hebben voor)) 
-- 
9 Zo zal ik Uw Naam psalmzingen in eeuwigheid; opdat ik mijn geloften betale, dag bij dag. 
 
Psalm 116 
3 De banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel (dodenrijk) hadden mij 
getroffen; ik vond benauwdheid en droefenis. 
4 Maar ik riep den Naam des HEEREN aan, zeggende: Och HEERE! bevrijd mijn ziel. 
-- 
12 Wat zal ik den HEERE vergelden voor al Zijn weldaden aan mij bewezen? 
13 Ik zal den beker der verlossingen opnemen, en den Naam des HEEREN aanroepen. 
14 Mijn geloften zal ik den HEERE betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk. 
15 Kostelijk is in de ogen des HEEREN de dood Zijner gunstgenoten. 
16 Och, HEERE! zekerlijk ik ben Uw knecht, ik ben Uw knecht, een zoon Uwer dienstmaagd;  
Gij hebt mijn banden losgemaakt.(de banden van de dood) 
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17 Ik zal U offeren een offerande van dankzegging, (de Gemeente is de offerande) en  den  
Naam des HEEREN aanroepen.  
18 Ik zal mijn gelofte den HEERE betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk (Zijn 
verkregen Volk de Gemeente)  
19 In de voorhoven van het huis des HEEREN,  in het midden van u, o Jeruzalem!(het Hemelse 
Jeruzalem)  Hallelujah!  
 
De Gemeente 
 
De Gemeente omvat alle gelovigen van ná Zijn Opstanding tot aan Zijn Wederkomst. God de 
Vader heeft de Gemeente aan Zijn Zoon gegeven, als Loon oftewel Heerlijkheid voor Zijn 
gehoorzaamheid en trouw. Maar de Zoon draagt diezelfde Gemeente dus weer op aan de 
Vader! Hij offreert als Hogepriester de Gemeente aan de Vader. De Heere Jezus Christus 
reinigt Zich een Volk voor Zijn Naam, tot vrijwillige dienst aan Zijn Hemelse Vader. Maar daar 
heeft de Heere Jezus Christus dus wel eerst dertig zilverlingen voor moeten betalen. De 
Gemeente is dus in principe de tegenwaarde van de dertig zilverlingen       
 

Titus 2 
13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en 
onzen Zaligmaker Jezus Christus; 
14 Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle 
ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. 
 
De Gemeente als Heerlijkheid voor de Heere Jezus Christus 
 
Johannes 17 
5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de 
wereld was. 
6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij 
waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard. 
-- 
11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige 
Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij. 
12 Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, 
heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat 
de Schrift vervuld worde. 
-- 
24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn 
heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor 
de grondlegging (juiste vertaling= nederwerping) der wereld. 
        
God de Vader heeft Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, ter Verheerlijking gesteld tot    
Hogepriester. Hogepriester van Zijn (eerste) Volk, de Gemeente. Als Hogepriester heiligt de 
Heere Jezus Christus ons door ons geweten te reinigen van dode werken, zodat wij de 
Levende God kunnen dienen.(zie studie ‘Hogepriester’) De Gemeente is het Loon, oftewel de 
Heerlijkheid, die God aan de Zoon gegeven heeft voor Zijn afhankelijkheid en geloof en 
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vertrouwen in de Vader. De Heere Jezus heeft Zijn Leven gegeven en alle Werk voor de 
Vader in gehoorzaamheid volbracht.    
 
Wat werd er gekocht van de 30 zilverlingen? 
 
Zacharia 11 
12 Want ik had tot henlieden gezegd: Indien het goed is in uw ogen, brengt mijn loon, en zo 
niet, laat het na. En zij hebben mijn loon gewogen (uitbetaald), dertig zilverlingen. 
13 Doch de HEERE zeide tot mij (Zacharia): Werp ze henen voor den pottenbakker: een 
heerlijken prijs, (glorieus en waardevol) dien ik waard geacht ben geweest van hen! En  
ik (Zacharia) nam die dertig zilverlingen, en wierp ze in het huis des HEEREN, voor den 
pottenbakker. (de Pottenbakker woont dus in het Huis van de Heere) 
 
In Zacharia elf staat dat de zilverlingen in het huis van de Heere, voor de pottenbakker 
geworpen werden. Maar wat heeft de pottenbakker met die zilverlingen gedaan? Nou, dat 
staat te lezen in Mattheüs zevenentwintig;  Voor de zilverlingen, de tegenwaarde van de 
Heere Jezus Christus, werd een akker gekocht van de Pottenbakker. 
     

Mattheüs 27 
3 Toen heeft Judas, dien Hem verraden had, ziende, dat Hij veroordeeld was, berouw gehad, 
en heeft de dertig zilveren penningen den overpriesters en den ouderlingen wedergebracht, 
4 Zeggende: Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed! Maar zij zeiden: Wat gaat 
ons dat aan? Gij moogt toezien. 
5 En als hij de zilveren penningen in den tempel geworpen had, vertrok hij, en heengaande 
verworgde zichzelven. 
6 En de overpriesters, de zilveren penningen nemende, zeiden: Het is niet geoorloofd, dezelve 
in de offerkist te leggen, dewijl het een prijs des bloeds is. 
7 En te zamen raad gehouden hebbende, kochten zij daarmede den akker des 
pottenbakkers, tot een begrafenis voor de vreemdelingen. 
8 Daarom is die akker genaamd de akker des bloeds, tot op den huidigen dag. 
9 Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende: En zij 
hebben de dertig zilveren penningen genomen, de waarde des Gewaardeerden van de 
kinderen Israëls, Denwelken zij gewaardeerd hebben; 
10 En hebben dezelve gegeven voor den akker des pottenbakkers; volgens hetgeen mij de 
Heere bevolen heeft 
 
Wie is de Pottenbakker? 
 
Jesaja 64 
8 Doch nu, HEERE! Gij zijt onze Vader; wij zijn leem, en Gij zijt onze Pottenbakker, en wij allen 
zijn Uwer handen werk.  
 
1 Korinthe 15 
47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel.  
 

De Pottenbakker  =  rxy h =  Ha Jatzar = De Formeerder 
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In Jesaja staat dat de Heere, de Schepper, onze Pottenbakker is. De Pottenbakker, Die in het 
Huis des Heeren is, is de Schepper Zelf. De Pottenbakker werkt met de grondstof leem. Leem 
is een grondsoort oftewel aardsoort. Adam werd geformeerd uit het stof der aarde. Ons 
stoffelijk lichaam is uit de aarde, aards. Op veel plaatsen in de Bijbel staat een kruik oftewel 
vat typologisch voor ‘lichaam’. Kruiken en vaten worden gemaakt van klei of leem. Van 
nature zijn wij lege, aarden kruiken. Kruiken zijn aarden vaten. Aardewerk. 
 
Van nature zijn wij lege, aarden kruiken. 
 
Onze oude mens, ons aarden vat, hebben wij in bruikleen gekregen van de Pottenbakker, de 
Schepper. Wij hebben dit aarden vat uit Genade gekregen zodat wij tijdens dit oude, 
tijdelijke, leven zouden kunnen kiezen voor Gods Eeuwige Leven. Als wij gekozen hebben 
voor de Heere, komt Hij in ons aarden vat wonen. Dus op grond van geloof kan deze kruik, 
de oude mens, gevuld worden. Een verborgen inhoud, want aan de buitenkant is daar niks 
van te zien. Kruiken en vaten hebben oren. Het geloof is dan ook uit het gehoor. Die oren 
zijn dus heel belangrijk bij het vullen van de kruik. Anders heeft men geen houvast. 
 
Romeinen 10 
17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods, 
 
2 Korinthe 4 
6 Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in 
onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het 
aangezicht van Jezus Christus.  
7 Maar wij hebben dezen Schat (=de Heilige Geest) in aarden vaten (kruiken), opdat de 
uitnemendheid der kracht zij van God, en niet uit ons;  
 
Verschillende inhoud 
 
In de Bijbel staan veel gebeurtenissen beschreven waarin kruiken en vaten diverse inhoud 
krijgen. Ze worden typologisch met van alles gevuld; water (is Woord), olie (is Heilige Geest), 
wijn (is het Opstandingsleven) of meel (is Brood dus geestelijk Voedsel). Of de kruiken 
worden gevuld met een Fakkel (de Heilige Geest), zoals bij Gideon. Natuurlijk gaan al deze 
typologische betekenissen over Christus. Christus in ons. 
 
Richteren 7 
15 En het geschiedde, als Gideon de vertelling dezes drooms, en zijn uitlegging hoorde, zo 
aanbad hij; en hij keerde weder tot het leger van Israël, en zeide: Maakt u op, want de HEERE 
heeft het leger der Midianieten in ulieder hand gegeven. 
16 En hij deelde de driehonderd man in drie hopen; en hij gaf een iegelijk een bazuin in zijn 
hand, en ledige (lege) kruiken, en fakkelen in het midden der kruiken. (De bazuin is een beeld 
van het Woord van God. De Fakkel in de aarden kruiken staat voor het verborgen leven van 
Christus. (Was ons hart niet brandende in ons?) Gideon won de strijd door de Geestelijke 
Wapenuitrusting van God) 
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2 Koningen 4 
2 En Elisa zeide tot haar: Wat zal ik u doen? Geef mij te kennen, wat gij in het huis hebt. En zij 
zeide: Uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis, dan een kruik met olie. 
 
Genesis 24 
16 En die jonge dochter was zeer schoon van aangezicht, een maagd, en geen man had haar 
bekend; en zij ging af naar de fontein, en vulde haar kruik, en ging op. 
 
Waterig leem 
 

Van nature zijn wij dus lege, holle, aarden vaten. Gemaakt uit het stof van de aardbodem. 
Daarom is een aarden vat, de uitbeelding van elk natuurlijk mens, en van elk natuurlijk Volk. 
De Pottenbakker legt een klomp klei op de draaischijf, en voegt er wat water aan toe. Water 
is in de Bijbel een uitbeelding van het Woord van God. Door Zijn Woord, schiep God de 
mens. God zeide; ‘ laat ons mens maken’. God blies Zijn Adem in de mens. Dus dat Water, 
het Woord van God, wordt vermengd met de aardbodem. En van dit waterige leem, worden 
aarden vaten gemaakt in het Huis van de Pottenbakker. De Pottenbakker is de Heere, de 
Schepper.  
          
In de Bijbel is een aarden vat de uitbeelding van:  Elk natuurlijk mens in Adam 
                                                                                      :  Heel de mensheid in Adam 
                                                                                      :  Elk natuurlijk Volk   
                                                                                      :  Het natuurlijke Volk Israël   
                                                                                      :  De 10-Stammen van Israël 
                                                                                      :  De  2-Stammen van Israël   
 
Er wordt verwezen naar de profeet Jeremia 
 
Mattheüs 27 
6 En de overpriesters, de zilveren penningen nemende, zeiden: Het is niet geoorloofd, dezelve 
in de offerkist te leggen, dewijl het een prijs des bloeds is. 
7 En te zamen raad gehouden hebbende, kochten zij daarmede den akker des 
pottenbakkers, tot een begrafenis voor de vreemdelingen. 
8 Daarom is die akker genaamd de akker des bloeds, tot op den huidigen dag. 
9 Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende: En zij 
hebben de dertig zilveren penningen genomen, de waarde des Gewaardeerden van de 
kinderen Israëls, Denwelken zij gewaardeerd hebben; 
10 En hebben dezelve gegeven voor den akker des pottenbakkers; volgens hetgeen mij de 
Heere bevolen heeft 
 
Romeinen 9 
18 Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil.(de Heere geeft Zijn 
Zegeningen aan wie Hij wil, en Hij maakt halsstarrig wie Hij wil; Hij hoeft Zich aan niemand te 
verantwoorden) 
19 Gij zult dan tot mij zeggen: Wat klaagt Hij (de Heere) dan nog? Want wie heeft Zijn wil 
wederstaan? (niemand gaat toch tegen Zijn Wil in?) 
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20 Maar toch, o mens, wie zijt gij, die tegen God antwoordt? (wie ben jij om tegen God in te 
gaan?) Zal ook het maaksel tot dengenen, die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt gij 
mij alzo gemaakt? 
21 Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit denzelfden klomp (uit 
hetzelfde stuk leem/klei maakt Hij wat Hij maken wil) te maken, het ene vat (aarden kruik; 
Volk) ter ere, en het andere (Volk) ter onere? 
22 En of God, willende Zijn toorn bewijzen, en Zijn macht bekend maken, met vele 
lankmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns  , tot het verderf toebereid; (God heeft 
het Volk waarop Hij boos was, het Joodse Volk, met geduld verdragen omdat Hij Zijn 
boosheid en Zijn macht aan dat Volk wilde laten zien) 
23 En opdat Hij zou bekend maken den rijkdom Zijner heerlijkheid over de vaten der 
barmhartigheid, die Hij te voren bereid heeft tot heerlijkheid? (de Heere heeft een ander 
Volk bereid tot Heerlijkheid; namelijk de Gemeente. Hij heeft de Zegeningen die Hij beloofd 
had aan het Volk Israël, aan de Gemeente gegeven. Omdat het Joodse Volk Hem twee keer 
verworpen heeft.) 
 
We hebben gelezen in Mattheüs zevenentwintig dat hij, in de gebeurtenissen rondom Judas 
Iskariot, de profeet Jeremia aanhaalt. Ook Paulus verwijst in de Romeinenbrief naar de 
profeet Jeremia. Hoog tijd om eens te gaan kijken wat Jeremia te zeggen heeft. 
 
De profeet Jeremia 
 
Jeremia betekent; ‘Die door de Heere aangewezen of gesteld is’. Jeremia was een Priester en 
Profeet. Jeremia is dus een type van de Heere Jezus Christus. Het ‘Pottenbakkersverhaal’ is 
begonnen in Jeremia. In Jeremia achttien waarschuwt de Heere het Volk Israël.; als zij zo 
doorgaat met haar praktijken zal de Heere doen zoals de Pottenbakker met Zijn Leem.  De 
Pottenbakker maakt op de draaischijf een aarden vat oftewel een kruik. Maar het vat blijkt 
tot oneer van de Pottenbakker te zijn; het is niet geworden zoals Hij wil. Daarom drukt de 
Pottenbakker dit eerste vat weer in elkaar en de Pottenbakker maakt van dezelfde klomp 
klei een andere kruik. En dít vat is ter ere van de Pottenbakker. Precies zoals Hij wil. 
          

Jeremia 18 
1 Het woord, dat tot Jeremia geschied is van den HEERE, zeggende: 
2 Maak u op, en ga af in het huis des pottenbakkers, en aldaar zal Ik u Mijn woorden doen 
horen. 
3 Zo ging ik (jeremia) af in het huis des pottenbakkers; en ziet, hij maakte een werk op de 
schijven. 
4 En het vat (kruik), dat hij maakte, werd verdorven, als leem, in de hand des pottenbakkers; 
toen maakte hij daarvan weder een ander vat, gelijk als het recht was in de ogen des 
pottenbakkers te maken. 
5 Toen geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: 
6 Zal Ik ulieden niet kunnen doen, gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls? spreekt de HEERE; 
ziet, gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gijlieden in Mijn hand, o huis Israëls! 
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Priesterlijke functie 
 
Exodus 19 
4 Gijlieden (Israël) hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen 
der arenden gedragen, en u tot Mij gebracht heb. 
5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo 
zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; 
6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn.(een Volk dat bekwaam is 
om de Heere te dienen; apart gezet oom de Heere te dienen) Dit zijn de woorden, die gij tot 
de kinderen Israëls spreken zult. 
 
Van oudsher is het de verantwoordelijkheid van het Volk Israël om in dienst te staan van de 
Heere. Als priester zou zij Zijn Woord verkondigen, vertellen en uitdragen. Zij zou getuigen 
onder de andere volkeren van de Goedheid en de Genade van de Heere. Maar zij heeft deze 
taak altijd verzaakt en was ontrouw aan de Heere door vreemde goden te dienen. Deze 
priesterlijke taak zal zij alsnog vervullen ná de zeventigste Jaarweek. Als ook zij is 
wedergeboren. 
 
Ook Juda ontrouw 
 
Wegens ontrouw zijn eerst de tien-stammen van Israël door de Heere verstrooid door de 
Assyriërs. Vanaf dat moment was alleen Juda, het twee-stammenrijk, nog in het land 
Kanaän. Ook ten tijde van de profetie van Zacharia, over de dertig zilverlingen. En weer 
vijfhonderd jaar later, tijdens de Komst van de Heere Jezus, was er nog steeds alleen Juda, 
het Joodse Volk. Maar ook Juda blijkt ontrouw te zijn aan God en zijn Woord. En ook de 
Heere Jezus waarschuwde haar voor de gevolgen van deze ontrouw. Maar desondanks heeft 
zij de Heere Jezus gekruisigd. Ook ná Zijn Opstanding heeft zij Hem opnieuw afgewezen. Het 
ambt van priesterlijk Volk is nu van haar afgenomen en is gegeven aan een ander Volk; de 
Gemeente. Ook de twee stammen zijn in het jaar zeventig verstrooid geworden onder de 
heidenen.(heidenen zijn niet-joden) 
 
Romeinen 10 
19 Maar ik zeg: Heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst: Ik zal ulieden tot jaloersheid 
verwekken door degenen, die geen volk zijn (= de Gemeente, een bonte verzameling 
gelovigen uit de Joden en de heidenen); door een onverstandig volk (de Gemeente)  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. 
 
Romeinen 11 
7 Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen (Zijn 
Lichaam, de Gemeente) hebben het verkregen, en de anderen (het Joodse Volk)zijn verhard 
geworden. 
8 (Gelijk geschreven is: God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps; ogen om niet te 
zien, en oren om niet te horen) tot op den huidigen dag. 



11 

 

9 En David zegt: Hun tafel worde tot een strik, en tot een val, en tot een aanstoot, en tot een 
vergelding voor hen. 
10 Dat hun ogen verduisterd worden, om niet te zien; en verkrom hun rug allen tijd. 
11 Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun 
val is de zaligheid den heidenen (de Gemeente, Zijn Lichaam) geworden, om hen tot 
jaloersheid te verwekken. 
 
De Gemeente heeft de plaats van Israël ingenomen 
 
Zijn Lichaam, de Gemeente heeft nu de plaats van Israël ingenomen. Nu hebben de 
heidenen (niet-Joden) deel gekregen aan de Zegeningen van Israël. De Gemeente is nu het 
Israël van God. Want het maakt God niet uit of je besneden of onbesneden bent. Het gaat 
Hem erom of je bent wedergeboren. Of je een nieuw schepsel bent in Christus. Nu staat de 
Gemeente in de positie van priesterlijk volk. Nu is de Gemeente getuige van Gods Woord. Nu 
zou de Gemeente het Woord bekend maken aan de volkeren. Inclusief aan Israël. Wij zijn de 
enigen die ons hebben onderworpen aan Zijn Woord. De Gemeente is een geestelijke 
Tempel waarin priesters wonen. Wij gelovige heidenen zijn samen met gelovige Joden een 
heilige Tempel om God te dienen. 
 
Handelingen 1 
16 Mannen broeders, deze Schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door den 
mond Davids voorzegd heeft van Judas, die de leidsman geweest is dergenen, die Jezus 
vingen; 
17 Want hij was met ons gerekend, en had het lot dezer bediening verkregen. 
18 Deze dan heeft verworven een akker, door het loon der ongerechtigheid, en voorwaarts 
overgevallen zijnde, is midden opgeborsten, en al zijn ingewanden zijn uitgestort. 
19 En het is bekend geworden allen, die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen 
taal genoemd wordt Akeldama, dat is, een akker des bloeds. 
20 Want er staat geschreven in het boek der Psalmen; Zijn woonstede worde woest, en er zij 
niemand die in dezelve wone. En: Een ander neme zijn opzienersambt. 
 
Handelingen 28 
28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen gezonden is, en dezelve zullen 
horen. 
 
Galaten 6 
15 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een 
nieuw schepsel. 
16 En zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en 
barmhartigheid, en (namelijk) over het Israël Gods. 
 
Juda(s)  
 
Judas kreeg spijt dat hij de Heere Jezus verraden had en wilde het verradersloon van dertig 
zilverlingen terugbrengen naar de leidslieden. Maar de priesters en ouderlingen wilden het 
geld niet accepteren. Toen gooide Judas de zilverlingen in de Tempel en daarna verwurgde 
hij zichzelf. Hij hing zichzelf op. Verwurgen is hetzelfde als de adem oftewel de geest 
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wegnemen en daardoor sterven. En typologisch is dat precies wat met Juda, de twee-
stammen, is gebeurd. Doordat zij de Heere verraden en gekruisigd heeft, is zij als Volk nu 
dood voor God. Zij heeft zichzelf van het Leven van Christus beroofd. Er is geen Leven of 
Geest meer in het Volk Juda; zij kan geen Vrucht meer dragen. 
 
Mattheüs 27 
1 Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des 
volks te zamen raad genomen tegen Jezus, dat zij Hem doden zouden. 
2 En Hem gebonden hebbende, leidden zij Hem weg, en gaven Hem over aan Pontius Pilatus, 
den stadhouder. 
3 Toen heeft Judas, dien Hem verraden had, ziende, dat Hij veroordeeld was, berouw gehad, 
en heeft de dertig zilveren penningen den overpriesters en den ouderlingen wedergebracht, 
4 Zeggende: Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed! Maar zij zeiden: Wat gaat 
ons dat aan? Gij moogt toezien. 
5 En als hij de zilveren penningen in den tempel geworpen had, vertrok hij, en heengaande 
verworgde zichzelven. 
 
De val van Juda(s)  
 
Handelingen 1 
16 Mannen broeders, deze Schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door den 
mond Davids voorzegd heeft van Judas, die de leidsman geweest is dergenen, die Jezus 
vingen; 
17 Want hij was met ons gerekend, en had het lot dezer bediening verkregen. 
18 Deze dan heeft verworven een akker, door het loon der ongerechtigheid, en voorwaarts 
overgevallen zijnde, is midden opgeborsten, en al zijn ingewanden zijn uitgestort. 
 
Hierboven in Handelingen één staat dat Judas voorover gevallen is, en dat zijn buik daarbij is 
opengereten en zijn ingewanden eruit kwamen. Er staat niks over ophangen. Maar het 
maakt natuurlijk niet uit hóe Judas aan zijn einde is gekomen; dood is dood. Alleen 
typologisch heeft dit een betekenis. Het uitgestort worden van de ingewanden, is namelijk 
een beeld van het verstrooid worden en uiteenvallen van de Joodse Staat. 
 
De akker van de pottenbakker 
 
Van de dertig zilverlingen, het verradersloon van Judas, kochten de overpriesters een akker 
van de pottenbakker. Ze maakten van de akker van de pottenbakker een begraafplaats voor 
vreemdelingen in Jeruzalem. Vreemdelingen, dus niet-Joden, oftewel heidenen. De akker 
werd bloedakker genoemd omdat hij betaald werd met bloedgeld. Bloedgeld wordt ook wel 
moordgeld of Judasgeld genoemd.  
 
Mattheüs 27 
6 En de overpriesters, de zilveren penningen nemende, zeiden: Het is niet geoorloofd, dezelve 
in de offerkist te leggen, dewijl het een prijs des bloeds is. 
7 En te zamen raad gehouden hebbende, kochten zij daarmede den akker des pottenbakkers, 
tot een begrafenis voor de vreemdelingen. 
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8 Daarom is die akker genaamd de akker des bloeds, tot op den huidigen dag 
9 Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende: En zij 
hebben de dertig zilveren penningen genomen, de waarde des Gewaardeerden van de 
kinderen Israëls, Denwelken zij gewaardeerd hebben;(dit staat in Zacharia, maar het 
Pottenbakkers verhaal is begonnen in Jeremia. Bovendien wordt de Naam van de Heere 
Jezus Christus hiermee benadrukt want Jeremia is een type van de Christus) 
10 En hebben dezelve gegeven voor den akker des pottenbakkers; volgens hetgeen mij de 
Heere bevolen heeft. 
     
Handelingen 1 
16 Mannen broeders, deze Schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door den 
mond Davids voorzegd heeft van Judas, die de leidsman geweest is dergenen, die Jezus 
vingen; 
17 Want hij was met ons gerekend, en had het lot dezer bediening verkregen. 
18 Deze dan heeft verworven een akker, door het loon der ongerechtigheid, en voorwaarts 
overgevallen zijnde, is midden opgeborsten, en al zijn ingewanden zijn uitgestort. 
19 En het is bekend geworden allen, die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen 
taal genoemd wordt Akeldama, dat is, een akker des bloeds. 
20 Want er staat geschreven in het boek der Psalmen; Zijn woonstede worde woest (het 
Joodse Volk; de twee-stammen; Juda), en er zij niemand die in dezelve wone. En: Een ander 
neme zijn opzienersambt.(de Gemeente heeft het priesterlijk-ambt overgenomen van Juda) 
 
Begraafplaats voor vreemdelingen 
 
Zacharia 11 
12 Want ik had tot henlieden gezegd: Indien het goed is in uw ogen, brengt mijn loon, en zo 
niet, laat het na. En zij hebben mijn loon gewogen, dertig zilverlingen. 
13 Doch de HEERE zeide tot mij : Werp ze henen voor den pottenbakker: een heerlijken prijs, 
dien ik waard geacht ben geweest van hen! En ik nam die dertig zilverlingen, en wierp ze in 
het huis des HEEREN, voor den pottenbakker (het is gebeurd zoals de Heere bevolen heeft!) 
      

De dertig zilverlingen is de Prijs van de Heere Jezus Christus. De dertig zilverlingen zijn ook 
de tegenwaarde van de akker van de pottenbakker. De akker moet dienen als begraafplaats 
van vreemdelingen. Niet-Joden dus. Begraven is verbergen of ieder geval aan- het- zicht- 
onttrekken. Verborgen voor de wereld. 
 
Typologie van de Akker des Bloeds 
 
Efeze 2 
11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid 
genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen 
geschiedt; 
12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en 
vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de 
wereld. 
13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed 
van Christus. 
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Akeldama  =  Hmd Qlj  =   Akker des bloeds =  Levende Akker 

  
Bloed staat in de Bijbel voor ‘leven’. De Levende akker is daarmee de uitbeelding van de 
Gemeente. Wij zijn die vreemdelingen. Wij zijn onttrokken aan deze wereld. Wij waren 
vreemdelingen van de Verbonden en Beloften die aan het Volk Israël waren gedaan. Maar 
wij zijn nabij gebracht door het Bloed van de Hogepriester de Heere Jezus Christus. De Prijs 
van de Heere Jezus Christus, dertig zilverlingen, is de tegenwaarde van Zijn Lichaam, de 
Gemeente. De zilverlingen werden geworpen in Huis des Heeren want de Gemeente is die 
Tempel. De Gemeente is de geestelijke woonplaats van God. Hij woont immers in ieder van 
ons.  
 
Efeze 2 
19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en 
huisgenoten Gods; 
20 Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de 
uiterste Hoeksteen; 
21 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een 
heiligen tempel in den Heere; 
22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest. 
 
Gods Akkerwerk 
 
1 Korinthe 3 
9 Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. 
10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fondament 
gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe. 
11 Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus 
Christus. 
 
De Gemeente is als collectief het Lichaam van Christus en is ook een Akker, Gebouw, en 
Tempel. Wij zijn het gebouw van Christus, waarvan Hij het Fundament en Uiterste 
Hoeksteen is. De struikeling van Juda(s) over de Uiterste Hoeksteen, is geworden tot rijkdom 
van de heidenen. De val van Juda(s) is tot zaligheid van de heidenen geworden. En dat is wat 
uitgebeeld wordt in de Akker des Bloeds, de dertig zilverlingen en de Pottenbakker. 
 
 
 
                                                           Amen. 
 
 
 
 
          

 


