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Typologie in de natuur; Gerst 
 
Deuteronomium 8 
7 Want de HEERE, uw God, brengt u in een goed land, een land van waterbeken, fonteinen en 
diepten, die in dalen en in bergen uitvlieten; 
8 Een land van tarwe en gerst, en wijnstokken, en vijgebomen, en granaatappelen; een land 
van olierijke olijfbomen, en van honig; 
 
De principes die van toepassing zijn op de tarwe, zijn ook van toepassing op de gerst. Gerst 
is, net als tarwe, de uitbeelding van Christus. Gerst is, net als de tarwe, de uitbeelding van de 
individuele mens; de zondaar, die moet sterven en opstaan. Net zoals de Heere Jezus 
Christus tot zondaar gemaakt is, en moest sterven en opstaan om Vrucht te dragen. Maar 
gerst heeft te maken met Kracht en Macht. In Israël oogst men eerst de Gerst, hoewel het 
Tarwe eerder gezaaid wordt. Ná de Gerst, wordt de Tarwe geoogst, en daarna de druiven.  
 
Gerst in het Hebreeuws 

Hruv   =   Shorah  =   Gerst =  myruv   

   ruv   =   Sha-ar   =   Vorst; Machthebber; Poort; Bedenken 

  hrv    =   Sarah    =   Vorstin; de vrouwelijke machthebber 

 Ryuv    =  She-ir   =    Haar; Harig; bijnaam van Ezau 

 
Gerst ziet er bijna hetzelfde uit als tarwe. Gerst is als een tarwekorrel, met daarop een lange 
haar. Dit zit eigenlijk al in het Hebreeuwse woord voor gerst opgesloten! De woorden ‘gerst’ 
en ‘haar’, zijn in wezen hetzelfde. Gerst is een beeld van de individuele mens, maar dan als 
machthebber. Tarwe is een type van de zondaar, de mens in het algemeen. Gerst is een type 
van de Mens, Die verantwoordelijkheid en Heerschappij draagt. Gerstebrood is de Heere der 
Heeren en de Koning der Koningen. 
 
Poort 
 
Het rijtje Hebreeuwse woorden heeft fundamenteel één betekenis; regeren oftewel macht 
uitoefenen. Het lijken allemaal heel verschillende woorden, maar Bijbels gezien staan ze 
voor hetzelfde. Sha-ar is poort. Een poort bewaakt de in- en uitgang van een stad. In de 
poort zetelt ook het stadsbestuur. Dit heeft dus met macht uitoefenen te maken. (Lot zat in 
de Poort van Sodom. Boaz moest wat regelen in de Poort. Simson lichtte de poort uit Gaza, 
en legde ze voor Hebron). 
 
Genesis 19 
1 En die twee engelen kwamen te Sodom in den avond; en Lot zat in de poort te Sodom; en 
als Lot hen zag, stond hij op hun tegemoet, en boog zich met het aangezicht ter aarde. 
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Bedenken 
 
Sha-ar betekent bedenken, denken, gedachten. Heeft denken dan met regeren of macht 
uitoefenen te maken? Jazeker; het kunnen denken, is feitelijk de macht van de mens. Een 
mens zonder verstand, is een ‘niemand’. Het denken en de gedachten van de mens, geeft 
uitdrukking aan het feit, wie die persoon eigenlijk is. 
 
Haar 
 
She-ir betekent ‘haar’. She-ir zit in het woord sha-ar, dat machthebber betekent. Haar is in 
de Bijbel een type van kracht en macht. Denk aan Simson, hij is een type van de Heere Jezus 
Christus. Zijn haar was een beeld van zijn macht en kracht. Zijn heerschappij zat ‘m in zijn 
haar. Toen zijn haar werd afgeknipt, ontnam men hem zijn kracht. Door het knippen van het 
haar, was de vorst zijn macht kwijt. Een beeld van Christus in Zijn eerste Komst. 
 
Richteren 16 
17 Zo verklaarde hij haar zijn ganse hart, en zeide tot haar: Er is nooit een scheermes op mijn 
hoofd gekomen, want ik ben een Nazireër Gods van mijn moeders buik af; indien ik 
geschoren wierd, zo zou mijn kracht van mij wijken, en ik zou zwak worden, en wezen als alle 
de mensen. 
 
Zoals een schaap stil is bij zijn scheerders 
 
Jesaja 53 
7 Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een 
lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner 
scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. 
 
Zoals een schaap stil is bij zijn scheerders, deed Hij Zijn Mond niet open. Dit is een beeld van 
de kruisiging en dood van de Heere Jezus. Toen de Heere Jezus stierf, werd Hij van Zijn 
Kracht, Macht en Heerschappij ontdaan. Maar na Zijn Opstanding spreekt Zijn Haar weer 
over Macht, Kracht en Koningschap. Het Hebreeuwse woord ‘she-ir’, wordt vertaald met 
‘haar’, maar ook met ‘wol’. Het knippen van het haar van Simson, is hetzelfde als het scheren 
van het schaap in Jesaja.  
 
Witte wol 
 
Daniël 7 
9 Dit zag ik, totdat er tronen gezet werden, en de Oude van dagen Zich zette, Wiens kleed wit 
was als de sneeuw, en het haar Zijns hoofds als zuivere wol; Zijn troon was vuurvonken, 
deszelfs raderen een brandend vuur. 
 
Openbaring 1 
14 En Zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw; en Zijn ogen gelijk een 
vlam vuurs; 
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Wit haar spreekt over reinheid, volmaaktheid en rechtvaardigheid. Hoofdhaar is de 
uitdrukking van iemands denken, zijn overleggingen, zijn oordelen; de kracht van het 
denken. Dus haar als witte wol, is de uitdrukking van iemand die rechtvaardig oordeelt. Dat 
is God Zelf!! In de Bijbel komen wollen kleding, en zuivere of witte wol regelmatig voor. We 
weten nu dat het een verwijzing is naar Christus! Witte Wol is het tegenovergestelde van 
karmozijn (onuitwisbaar rood). Rood = Adam = de zondenatuur van de natuurlijke mens  
 
Jesaja 1 
18 Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken 
(=bloedrood, helderrode stof), zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als 
karmozijn, (hoogrode kleur) zij zullen worden als witte wol. jesaja 1 
 
Haar op het menselijk lichaam 
 
Haar spreekt in de Bijbel dus over kracht, en macht. Op het menselijk lichaam staat ook haar.    
Haar op het hoofd  =  de kracht van het denken. Haar om de mond  =  de kracht van het 
spreken, de macht van het woord. Haar op armen en benen  =  de kracht van handelen en 
wandelen. Schaamhaar  =  spreekt over de potentie, en over het vruchtbaar zijn. 
 
Niet één haar zal verloren gaan 
 
Mattheüs 5 
36 Noch bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet één haar kunt wit of zwart maken; 
 
Lukas 21 
17 En gij zult van allen gehaat worden om Mijns Naams wil. 
18 Doch niet één haar uit uw hoofd zal verloren gaan. 
 
Typologisch hebben we zoveel haar op ons hoofd staan, omdat we zoveel gedachten 
hebben. En niet één haar zal verloren gaan. Geen enkele gedachte van de nieuwe mens, 
geen enkele gedachte vanuit geloof, met betrekking tot onze Priesterlijke dienst, zal verloren 
gaan. En zal straks door de Heere dan ook beloond worden. Witte haren spreken van 
reinheid en volmaaktheid. Zwart haar staat, in Mattheüs vijf, voor de gedachten van de 
natuurlijke, oude mens. 
 
Psalm 139 
1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. HEERE! Gij doorgrondt en kent mij. 
2 Gij weet mijn zitten en mijn opstaan; Gij verstaat van verre mijn gedachten. 
 
De tweede Adam 
 
De Tarwekorrel, is een type van de tweede Adam. De Gerstekorrel is een type van de tweede 
Adam, bekleed met alle Heerschappij. De tweede Adam, de opgestane Christus, is geschapen 
om te heersen in de toekomende eeuwen. En hoewel de Heere Jezus tot deze wereld kwam, 
om als het Tarwegraan te sterven, ging het toch veel meer om Gerst. Gerst als type van Zijn 
Koningschap en Heerlijkheid, na Zijn Opstanding.   
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1 Korinthe 15 
45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de 
laatste Adam tot een levendmakenden Geest. 
 
Vijfduizend mannen in het gras 
 
Johannes 6 
9 Hier is een jongsken, dat vijf gerstebroden heeft, en twee visjes; maar wat zijn deze onder 
zo velen? (dat Jongsken is een type van de Heere Jezus Christus. Hij is de Jongeling; Hij is de 
Eersteling van de Nieuwe Schepping; Hij stond als eerste op uit de dood) 
10 En Jezus zeide: Doet de mensen nederzitten. En er was veel gras in die plaats. Zo zaten 
dan de mannen neder, omtrent vijf duizend in getal.(nederzitten is vanuit de Rust van het 
Nieuwe Verbond geestelijk voedsel tot je nemen. Gras is een beeld van het oude leven; het 
leven van de natuurlijke mens. Zitten op het gras; als wij het Woord van God tot ons nemen, 
gaat dit ten koste van ons eigen ik. Vijfduizend man verwijst naar de Gemeente) 
11 En Jezus nam de broden, en gedankt hebbende, deelde Hij ze den discipelen, en de 
discipelen dengenen, die nedergezeten waren; desgelijks ook van de visjes, zoveel zij wilden. 
12 En als zij verzadigd waren, zeide Hij tot Zijn discipelen: Vergadert de overgeschoten 
brokken, opdat er niets verloren ga. 
13 Zij vergaderden ze dan, en vulden twaalf korven met brokken van de vijf gerstebroden, 
welke overgeschoten waren dengenen, die gegeten hadden. 
 
Vijf gerstebroden 
 
Gerst spreekt over macht hebben, en koningschap. Vijf spreekt in de Bijbel altijd over 
geestelijke, verborgen en daardoor onzienlijke dingen. Vijf gerstebroden zijn hier dus een 
type van het verborgen Hemelse Koninkrijk van Christus. Het Brood en dus het Leven van dit 
Jongske is ongezuurd. Het Pascha was immers nabij. Het Brood is typologisch het Woord, het 
Leven van Christus. Hij geeft Zijn Levend Brood aan de discipelen (later de apostelen), en via 
de discipelen, wordt Zijn Brood gegeven aan al de Zijnen.  
 
Het ongelovige Joodse Volk 
 
Handelingen 28 
24 En sommigen geloofden wel, hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. 
25 En tegen elkander oneens zijnde, scheidden zij; als Paulus dit ene woord gezegd had, 
namelijk: Wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja, den profeet, tot onze vaderen, 
26 Zeggende: Ga heen tot dit volk, en zeg: Met het gehoor zult gij horen, en geenszins 
verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken. 
27 Want het hart dezes volks is dik geworden, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, 
en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en 
met de oren horen, en met het hart verstaan, en zij zich bekeren, en Ik hen geneze. 
28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen (gelovigen uit de heidenen= de 
Gemeente, Zijn Lichaam) gezonden is, en dezelve zullen horen.(=gehoorzamen =geloven) 
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Het Volk Israël was door God uitverkoren om in Zijn Priesterlijke dienst te staan. Zij zou het 
Woord verspreiden onder de volkeren. Zij heeft de Heere echter twee keer verworpen. De 
Gemeente, Zijn Lichaam, heeft haar plaats ingenomen. De Heere heeft nu een Hemels 
Koninkrijk met een Hemels Volk, de Gemeente. Straks, bij Zijn Wederkomst, zal ook het Volk 
Israël wedergeboren worden. Dan zullen zij, samen met de Heere, het geopenbaarde 
Koninkrijk op aarde regeren. Dit alles wordt uitgebeeld in de twaalf manden gerstebrood.  
 
De overgeschoten brokken 
 
De Gemeente, uitgebeeld in de vijfduizend mannen, is als eerst gevoed. De Gemeente, Zijn 
Lichaam, neemt nu al deel aan Zijn Opstandingsleven. Eerstgeborene, in Christus, van de 
nieuwe Schepping. Zij wordt gevoed met vijf ongedesemde gerstebroden. Voor het gelovig 
overblijfsel van Israël, zijn nog twaalf manden met gerstebrood over. Zij zal straks, na de 
zeventigste Jaarweek, ook gevoed worden daarmee. Zij zal na wedergeboorte ook 
deelnemen aan Zijn Leven. Twaalf spreekt over heerschappij in de wereld, en twaalf spreekt 
over de twaalf stammen van het wedergeboren Israël, die straks vergaderd zullen worden. 
Typologisch zijn de twaalf manden gerstebrood, het Geopenbaarde Koninkrijk van de 
Messias, in de toekomst. De overgeschoten brokken gaan niet verloren… 
 
Joël 2 
26 En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten, en prijzen den Naam des HEEREN, uw 
Gods, Die wonderlijk bij u gehandeld heeft; en Mijn volk zal niet beschaamd worden tot in 
eeuwigheid. 
27 En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israël ben, en dat Ik de HEERE, uw God, ben, en 
niemand meer; en Mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. 
28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen 
en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen 
gezichten zien; 
 
Typologie in de natuur; de Wijnstok 
 
Deuteronomium 8 
7 Want de HEERE, uw God, brengt u in een goed land, een land van waterbeken, fonteinen en 
diepten, die in dalen en in bergen uitvlieten; 
8 Een land van tarwe en gerst, en wijnstokken, en vijgebomen, en granaatappelen; een land 
van olierijke olijfbomen, en van honig; 
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De Ware Wijnstok 
 
Johannes 15 
1 Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman. 
2 Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht draagt, die 
reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage. 
3 Gijlieden zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb. 
4 Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve, zo zij niet 
in den wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft. 
5 Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; 
want zonder Mij kunt gij niets doen. 
 
De Heere Jezus zegt dat Hij de Ware Wijnstok is. Zijn Hemelse Vader mag aan Hem snoeien. 
Oók wanneer dit lijden, verdriet en dood, met zich mee zal brengen. Want Zijn Vader is 
tenslotte de Landman. En de Vrucht van de Wijnstok, is voor de Landman. Door een 
overvloedige oogst wordt de Landman Verrijkt en Verheerlijkt. Want de Landman is er 
uiteraard niet ten behoeve van de Wijnstok. Maar de Landman zal er alles aan doen om de 
Wijnstok en de ranken, veel vrucht te laten dragen. 
 
De Landman weet hoe Hij moet snoeien 
 
De Wijnstok is dus de Heere Jezus Christus. Wij, de Gemeente, Zijn Lichaam, zijn de ranken. 
De Wijnstok én de ranken zijn er ten dienste van de Landman. Wij zouden vrucht 
voortbrengen ten behoeve van onze Hemelse Vader. De Landman zal echt niet meer snoeien 
dan nodig is. Dus als je vrucht wilt dragen voor Hem, geef je leven dan maar over aan de 
Landman. Hij zal je nooit boven jouw kracht beproeven. Alles is in het belang van het 
vruchtdragen voor de oogst. (zie ook de studie ‘stage lopen’ en ‘verzoeking en beproeving’) 
 
Jakobus 1 
12 Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de 
kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem liefhebben. 
 
1 Korinthe 10 
13 Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet 
zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook 
de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. 
 
Israël is de wijngaard met de wijnstokken 
 
Jesaja 5 
1 Nu zal ik mijn Beminde een lied mijns Liefsten zingen van Zijn wijngaard; Mijn Beminde 
heeft een wijngaard op een vetten heuvel. 
2 En Hij heeft dien omtuind, en van stenen gezuiverd, en Hij heeft hem beplant met edele 
wijnstokken; en Hij heeft in deszelfs midden een toren gebouwd, en ook een wijnbak daarin 
uitgehouwen; en Hij heeft verwacht, dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij heeft 
stinkende druiven voortgebracht. 
-- 



7 
 

7 Want de wijngaard van den HEERE der heirscharen is het huis van Israël, en de mannen 
van Juda zijn een plant zijner verlustigingen; en Hij heeft gewacht naar recht, maar ziet, het is 
schurftheid, naar gerechtigheid, maar ziet, het is geschreeuw.(Dit is een beeld  van Israël. De 
Heere zegt; dit is Mijn wijngaard. Maar het gaat mis met de wijnoogst. De wijnstokken 
brengen geen vruchten voort) 
 
De Wijnstok is een beeld van Christus; Hij is de ware Wijnstok. Dan is er dus ook nog een 
andere wijnstok. Dat is Israël. Israël is de wijngaard. Maar gelukkig is de Heere de Ware 
Wijnstok. Het is Christus Zélf die Vrucht draagt. Hij brengt druiven, en dus wijn voort. 
Druiven groeien aan ranken, en druiven worden geoogst en in de wijnpers gedaan, en 
getreden met voeten, en wordt opgeslagen in vaten van eikenhout.  
 
Wijn is een type van eeuwig leven 
 
Mattheüs 26 
28 Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten 
wordt, tot vergeving der zonden.(het Bloed van de Hogepriester, de Heere Jezus Christus, 
reinigt onze handel en wandel. Door Zijn reinigende Bloed kunnen wij de Heere dienen) 
29 En Ik zeg u, dat Ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op dien dag, 
wanneer Ik met u dezelve nieuw zal drinken in het Koninkrijk Mijns Vaders. (Letterlijk heeft 
de Heere Jezus geen wijn meer gedronken. Wel als de opgestane Heere Jezus Christus en 
toen was het Koninkrijk al aangebroken. Vanaf Zijn Opstanding is Hij namelijk in Zijn Hemelse 
Koninkrijk) 
 
Wijn is het Bloed, en dus het leven, van het Nieuwe Verbond. Wijn is daarmee een type van 
Zijn Opstandingsleven, het Eeuwig Leven. De Wijnstok belooft eeuwig Leven. De Ware 
Wijnstok heeft door Zijn Opstanding uit de dood, eeuwig Leven aan het Licht gebracht. Wijn 
is daarom ook een type van de werking van de Heilige Geest. 
 
Vervuld met de Geest 
 
Efeze 5 
18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; 
 

Wijn    =  Jajin         =  nyy      =  Type van de Heilige Geest, en het Leven van het Nieuwe  

                                                     Verbond. Dit wordt uitgedrukt in Vreugde en Blijdschap 
                                                     Type van het nieuwe eeuwige Opstandingsleven 

Duif     =  Jownah    = hnwy =  Uitbeelding van Geestelijk Leven 

                                                =  Heeft ook te maken met wijn  =  nyy  = Jajin   

 

Wees niet onverstandig door je alleen met aardse wijn te laten vullen. Wees niet onwijs om 
je alleen maar vol te laten lopen met vrolijkheid en genot van de wereld. Maar word vervuld 
met de Geest, Die geeft ons eeuwige Blijdschap en Vrede. Laat je leiden door Die Geest! De 
Heere Jezus Christus is de Ware Wijnstok. De Heere Jezus Christus brengt Wijn voort. Wijn is 
een type van het nieuwe Opstandingsleven van Christus. 
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Wedergeboorte 
 
Net zoals het proces van Brood maken, is ook het hele proces van Wijn maken, een beeld 
van wedergeboorte. Uiteindelijk worden druiven omgezet in wijn; uit de oude natuur komt 
een nieuwe natuur voort. Uit het Woord van God, komt een nieuwe Schepping tot stand. 
Wijn is de nieuwe Schepping; het leven onder het Nieuwe Verbond. Wedergeboorte wordt 
uitgedrukt door de eikel, en dus de eikenboom. Daarom moet de wijn in eikenhouten vaten.  
Dus als er een nieuwe Schepping moet worden voortgebracht, gebeurt dat in eikenhouten 
vaten. Het Hebreeuwse woord voor ‘eik’, wordt ook vertaald met ‘eed’. 
 

hla    = Olah        = Zweren; Bezweren 

nwla   = Alown     = Eikenbossen; Onverzettelijkheid; Standvastigheid; Eedzwering 

 
Eikenbossen 
 
Genesis 13 
18 En Abram sloeg tenten op, en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre, die bij 
Hebron zijn; en hij bouwde aldaar den HEERE een altaar. 
 
De eed die de Heere zwoer aan Abraham, was onder eikenbomen. Abram woonde namelijk 
aan de eikenbossen! De eikenboom is een beeld van het Verbond met Abraham. De 
eikenbossen wijzen in de eerste plaats naar de Beloften van God, die met Eedzwering zijn 
gedaan. Ook wijzen de eikenbossen, via de eikel, naar de besnijdenis. En de besnijdenis is 
een type van wedergeboorte. Dus wijzen de eiken naar de Beloften Gods, met betrekking tot 
de nieuwe Schepping. Daarom is Abraham vaak bij de eikenbossen te vinden, omdat de eik 
hem herinnert aan de Beloften die de Heere, met Eedzwering, aan hem en aan zijn Z(z)aad 
gedaan heeft. De eik spreekt over het Standvastige, Onwankelbare, en Getrouwe Woord van 
God. 
                                                 
Genesis 17 
1 Als nu Abram negen en negentig jaren oud was, zo verscheen de HEERE aan Abram, en 
zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht, en zijt oprecht! 
2 En Ik zal Mijn verbond stellen tussen Mij en tussen u, en Ik zal u gans zeer 
vermenigvuldigen. 
3 Toen viel Abram op zijn aangezicht, en God sprak met hem, zeggende: 
4 Mij aangaande, zie, Mijn verbond is met u; en gij zult tot een vader van menigte der volken 
worden! 
5 En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram; maar uw naam zal wezen Abraham; 
want Ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. 
6 En Ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en Ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit 
u voortkomen. 
7 En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun 
geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. 
8 En Ik zal u, en uw zaad na u, het land uwer vreemdelingschappen geven, het gehele land 
Kanaän, tot eeuwige bezitting; en Ik zal hun tot een God zijn. 
9 Voorts zeide God tot Abraham: Gij nu zult Mijn verbond houden, gij, en uw zaad na u, in 
hun geslachten. 
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10 Dit is Mijn verbond, dat gijlieden houden zult tussen Mij, en tussen u, en tussen uw zaad 
na u: dat al wat mannelijk is, u besneden worde.(type van wedergeboorte) 
11 En gij zult het vlees uwer voorhuid besnijden; en dat zal tot een teken zijn van het verbond 
tussen Mij en tussen u.(zie ook de studie ‘typologie in de natuur; Tarwe’) 
 
Drie 
 

De Wijnstok is de derde Vrucht uit het rijtje van Deuteronomium. Het getal drie staat in de 
Bijbel voor ‘Beloften’. Eeuwig Leven is op de derde dag aan het Licht gebracht. De Heere 
Jezus Christus is immers op de derde dag opgestaan uit de dood. De Wijnstok belooft Wijn. 
Wijn staat voor eeuwig, onvergankelijk Leven. Daarom is de Wijnstok een verwijzing naar de 
Beloften aan Abraham. Het Verbond met Abraham is het Verbond der Beloften, en is de 
basis voor het Nieuwe Verbond. Via de Wijnstok wordt uitgebeeld, wat er beloofd is.  
 
Galaten 3 
13 Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; 
want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt. 
14 Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat 
wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof. 
15 Broeders, ik spreek naar den mens: zelfs eens mensen verbond, dat bevestigd is, doet 
niemand te niet, of niemand doet daartoe. 
16 Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den 
zaden, als van velen; maar als van een: En uw zade; hetwelk is Christus. 
17 En dit zeg ik: Het verbond, dat te voren van God bevestigd is op Christus, wordt door de 
wet, die na vierhonderd en dertig jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt, om de 
beloftenis te niet te doen.(er was nog geen Wet ten tijde van Abraham. De Wet kwam pas 
430 jaar ná Abraham) 
18 Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis; maar God heeft ze 
Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven.(Abraham heeft er niks voor hoeven doen, 
dan te geloven) 
 
Het Verbond met Abraham 
 
De Wijnstok brengt Wijn voort; een type van de Heilige Geest. Wijn is een type van Bloed en 
Bloed staat voor Leven. Wijn staat voor het eeuwige leven. Abraham is de drager van de 
Beloften door God gedaan. Deze Beloften gelden ook voor zijn Z(z)aad na hem. Daarmee 
wordt Israël bedoeld, het nageslacht van Izaäk en Jacob. De hoogste toepassing is dat de 
Beloften gelden voor het ware Zaad; de Heere Jezus Christus. 
 
Dubbele toepassing 
 
Het Verbond van Abraham had een dubbele toepassing. Het was een tweeledig Verbond. 
Een Verbond dat van toepassing was op Gods aardse Volk Israël, maar tegelijkertijd is dat 
Verbond van toepassing op Zijn Hemels Volk, de Gemeente, het Lichaam van Christus. 
Kortom, Abraham is de vader van alle gelovigen. Jood en Heiden. Besneden en onbesneden. 
Ook de Wijnstok heeft een dubbele toepassing; rode en witte druiven…Rode en witte wijn. 
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Romeinen 4 
11 En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des 
geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend: opdat hij zou zijn een vader van allen, die 
geloven in de voorhuid zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worde; 
12 En een vader der besnijdenis, dengenen namelijk, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, 
maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onzen vader Abraham, hetwelk in 
de voorhuid was. 
13 Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk, dat hij 
een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. 
14 Want indien degenen, die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden, 
en de beloftenis te niet gedaan. 
 
Rode en witte wijn 
 
Er zijn dus twee kleuren druiven; wit en rood. Wit is de kleur van de Hemel. Rood 
(Hebreeuws; ‘Adam’) is een beeld van de aarde. De rode druif is de toepassing van het 
Verbond van Abraham op Israël, en de witte is de toepassing van het Verbond van Abraham 
op de Gemeente. Maar de kleur van de Wijn, (het Opstandingsleven; het eeuwige leven) is 
niet afhankelijk van de kleur van de druiven. Alle druiven kun je gewoon bij elkaar doen. De 
kleur van de wijn is afhankelijk van, of  tijdens het proces de schillen er aanvankelijk 
ingelaten worden, of er direct uitgehaald zijn. Erin laten; de wijn is rood, en er direct 
uithalen; de wijn is wit van kleur. De schil is een beeld van de oude natuurlijke mens; het 
menselijk lichaam, de omhulling. Als de schil eruit wordt gehaald, is dat een type van 
wedergeboorte. 
 
Geef sterke drank aan degene die verloren gaat… 
 
Spreuken 31 
4 Het komt den koningen niet toe, o Lemuël! (=aan God toebehorend) het komt den 
koningen niet toe wijn te drinken, en den prinsen, sterken drank te begeren; 
5 Opdat hij niet drinke, en het gezette vergete, en de rechtzaak van alle verdrukten 
verandere.(de koning moet niet teveel wijn drinken, anders kan hij de zaken niet goed 
beoordelen en vergeet hij van alles. Aan wie moet je dan die sterke drank geven?) 
6 Geeft sterken drank dengene, die verloren gaat, en wijn dengenen, die bitterlijk bedroefd 
van ziel zijn; (als iemand in de put zit of de weg kwijt is, of als iemand niet meer weet wat hij 
moet) 
7 Dat hij drinke, en zijn armoede vergete, en zijner moeite niet meer gedenke.(met wijn blijft 
de armoede en ellende wel, maar hij heeft er geen weet meer van) 
 
Het Boek Spreuken bevat alleen maar typologische taal; het is allemaal overdrachtelijk 
bedoeld. Wijn is een type van de Geest van Christus, en daarmee ook een beeld van Zijn 
nieuwe Opstandingsleven. Wijn is dus een type van de nieuwe Schepping! Als wij van Hem 
drinken, hebben wij deel aan Hem. Wij, als gelovigen, zijn Zijn Lichaam. Zijn kinderen kunnen 
al de aardse moeite en ellende, en het verdriet vergeten. Voor ons, als nieuwe schepselen, 
zijn de aardse zaken niet meer het belangrijkste. Wij houden ons hoofd naar Boven gericht. 
Geef Wijn aan degenen die de Weg zijn kwijtgeraakt. Geef wijn aan degenen die het aardse 
leven niet meer zo zien zitten. Het lost hun problemen niet op, maar zij vergeten de ellende.. 
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Voor ons, als wedergeborenen in de nieuwe Schepping, doen de aardse moeite en de 
armoede er niet meer zoveel toe. Wij delen immers, in Christus, in alle geestelijke 
Zegeningen. Het lijden van hier, weegt niet op tegen de Heerlijkheid die ons wacht. 
 
Kolossensen 3 
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus 
is, zittende aan de rechter hand 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. 
 
Romeinen 8 
17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en 
medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem 
verheerlijkt worden. 
18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te 
waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. 
 
De Barmhartige Samaritaan goot olie en wijn in de wonden 
 
Lukas 10 
33 Maar een zeker Samaritaan (= Waker van het Woord, de Heere Jezus Christus. Samaria is 
de hoofdstad van de tien stammen. Uit de tien stammen is de Gemeente ontstaan), 
reizende, kwam omtrent hem, en hem (=het Joodse Volk/de natuurlijke mens) ziende, werd 
hij met innerlijke ontferming bewogen. 
34 En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden (de misdaden en de zonden), gietende 
daarin olie (Heilige Geest) en wijn; (de nieuwe Schepping; het opstandingsleven van het 
Nieuwe Verbond)en hem heffende op zijn eigen beest ( Zijn Eigen Bezit, Zijn Loon; De ezel is 
een type van de Gemeente), voerde hem in de herberg (tijdelijk huis hier op aarde; aardse 
beeld van de Gemeente) en verzorgde hem. 
 
Jezus Christus verbond de wonden met olie en wijn. Wijn heeft door de alcohol een 
ontsmettende werking, net zoals de Heilige Geest. Onze Hogepriester de Heere Jezus 
Christus reinigt immers onze wandel, zodat we Hem kunnen dienen. Hij was met innerlijke 
ontferming bewogen. Net zoals Hij voor elk van ons is. Met innerlijke ontferming bewogen is 
in de Bijbel alleen de Heere. De Samaritaan buigt zich, vernederd zich, om te dienen, te 
helpen. Daarna tilt hij de gewonde man op; Hij verhoogt hem en zet hem op zijn beest 
oftewel zijn ezel. De herberg is een tijdelijke plaats om te verblijven. Men is op doorreis. 
 
Markus 9 
21 En Hij vraagde zijn vader: Hoe langen tijd is het, dat hem dit overkomen is? En hij zeide: 
Van zijn kindsheid af. 
22 En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen, om hem te 
verderven; maar zo Gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen, en help 
ons. 
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Brood en Wijn 
 
Nadat de discipelen het Pascha gevierd hadden met de Heere Jezus in de Opperzaal, en alles 
van het Paaslam was weggehaald, stond er nog brood en wijn. Namelijk ongezuurd brood en 
wijn. Brood en Wijn zijn een type van het Leven onder het Nieuwe Verbond der Genade. 
Brood verwijst naar het Lichaam van Heere Jezus Christus, het Woord, het Levende Brood. 
Wijn verwijst naar bloed en dus naar leven. Het Opstandingsleven van de Heere Jezus 
Christus. Eeuwig leven. Daarna is het Pascha ook niet meer terug te vinden in de Bijbel. Het 
was als herinnering aan de verlossing van de slavernij. Pascha is overgegaan in het 
Avondmaal; Brood en Wijn. Dit is ook ter gedachtenis aan verlossing, maar dan van zonden, 
dood en Wet en de oude Schepping. Het deelnemen aan een leven onder het Nieuwe 
Verbond der Genade. Het leven in de nieuwe Schepping; wedergeboorte dus. (zie ook de 
studie; ‘Avondmaal; Brood en Wijn’).  
 
Lukas 22 
14 En als de ure gekomen was, zat Hij aan, en de twaalf apostelen met Hem. 
15 En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha (Pesach, Paasmaaltijd} met u te 
eten, eer dat Ik lijde; 
16 Want Ik zeg u, dat Ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het 
Koninkrijk Gods.(direct bij Zijn Opstanding, was er het Koninkrijk der Hemelen) 
17 En als Hij een drinkbeker genomen had, en gedankt had, zeide Hij: Neemt dezen, en deelt 
hem onder ulieden. 
18 Want Ik zeg u, dat Ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks (de Wijnstok verwijst 
naar de komende nieuwe Schepping. De Heere Jezus Christus was de Eersteling van die 
nieuwe Schepping) , totdat het Koninkrijk Gods zal gekomen zijn. (= Na Zijn Opstanding)  
19 En Hij nam brood, en als Hij gedankt had, brak Hij het, en gaf het hun, zeggende: Dat is 
Mijn lichaam, hetwelk voor= aan u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis. (Alleen 
hier in Lukas wordt dit gezegd)  
20 Desgelijks ook den drinkbeker na het avondmaal (de maaltijd wordt afgesloten met brood 
en wijn), zeggende: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, hetwelk voor u 
vergoten wordt. (Hetwelk voor velen vergoten wordt, staat in Markus. Dat voor velen 
vergoten wordt, staat in Mattheüs. Het Bloed van de Hogepriester reinigt alleen gelovigen 
en Zijn Bloed reinigt niet de hele wereld. Het gaat hier om het Bloed van het Nieuwe 
Testament. Het Bloed vergoten aan het kruis was tijdens het Oude Testament) 
 
Water wordt Wijn 
 
Johannes 4 
14 Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in 
eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden 
een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. 
 
Johannes 2 
9 Als nu de hofmeester het water, dat wijn geworden was, geproefd had (en hij wist niet, van 
waar de wijn was; maar de dienaren, die het water geschept hadden, wisten het), zo riep de 
hofmeester den bruidegom. 
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10 En zeide tot hem: Alle man zet eerst den goeden wijn op, en wanneer men wel gedronken 
heeft, alsdan den minderen; maar gij hebt den goeden wijn tot nu toe bewaard. 
 
Water is een type van het Woord. Als wij Water ontvangen hebben, dan wordt dat Water in 
ons tot een fontein, springende tot in het eeuwige leven. Hij is het Levende Water. Hij is het 
Levende Woord. Hij is de Opstanding en het Leven. Dat wat wij ontvangen hebben in 
Christus, komt er bij ons ook weer uit. Het wordt doorgegeven. Water wordt veranderd in 
Wijn. Wat wij voortbrengen is ook weer wijn. Dat is het nieuwe leven wat in ons ontwikkelt 
wordt, maar zijn oorsprong vindt in de Wijnstok. Als wij ons laten leiden door de Geest, de 
nieuwe mens in Christus, zullen wij veel Vrucht dragen voor de Landman. 
 

Johannes 15 
5 Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; 
want zonder Mij kunt gij niets doen. 
 
 
 

                                                                      Amen. 
 
  
 
 


