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Typologie in de natuur; Tarwe 
 
Ik raad je aan om eerst de studie ‘Typologie in de Bijbel’ te lezen, voordat je aan deze studie 
‘Typologie in de natuur; Tarwe’ begint. 
 
Causaal denken  
 
Causaal denken, is denken in oorzaak en gevolg. Deze methode van denken, komt vooral voor 
in de moderne Westerse wereld. Causaal denken ontwikkelt zich langs één lijn. Het 
uitgangspunt is vaak vaag. Voor ons gelovigen is ons uitgangspunt, ons axioma, het Woord 
van God, oftewel Christus. Er bestaat nog een andere methode van denken, hoewel minder 
bekend; het denken in analogieën.  
 
Denken in  analogieën 
 
Dat is een denken dat zich tegelijkertijd voortbeweegt langs verschillende lijnen. Er kunnen 
meerdere lijnen op verschillende punten overeenkomen. Zo kun je verschillende 
gedachtengangen uit Zijn Woord naast elkaar plaatsen, en zien dat ze overeenkomen. Deze 
verschillende gedachtengangen ontwikkelen zich parallel naar een bepaald einddoel. Als we 
iets in de ene lijn missen, kunnen we dat afleiden uit de andere lijn.  
 
Al het zienlijke komt voort uit het onzienlijke 
 
Het denken in analogieën komt niet veel voor. Maar in de Bijbel komen we deze manier van 
denken zeker tegen. Er zijn bepaalde dingen uit de Bijbel absoluut onbegrijpelijk, wanneer 
we niet die verwantschappen zien tussen verschillende zaken. De Bijbel leert ons dat alle 
zienlijke dingen, zijn voortgekomen uit onzienlijke dingen.  
 
Hebreeën 11 
3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld (= aion; zie uitleg hieronder) door het woord 
Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien 
worden. (De zienlijke dingen hebben hun oorzaak en oorsprong in de onzienlijke dingen. De 
zienlijke dingen zijn geworden uit het Woord van God; door Christus) 
 
Aionen 
 
De vertalers hebben, hierboven in Hebreeën, het Griekse woord ‘aion’ met ‘wereld’ vertaald. 
Dit is echter niet de goede vertaling. De Griekse vertaling voor wereld is namelijk ‘cosmos’. 
Aion betekent geen ‘wereld’, maar meer ‘de manier waarop de wereld is ingericht, en 
functioneert, en bestuurd wordt’. Aion spreekt over de situatie van de cosmos. Het wordt in 
de Bijbel ook wel vertaald met eeuw. Volgens de Bijbel zijn er maar twee aionen; de 
tegenwoordige boze eeuw en de toekomende eeuw. Eeuw oftewel aion staat in de Bijbel dus 
niet voor de tijdsaanduiding van honderd jaar. We leven nu in de tegenwoordige boze eeuw, 
en we kunnen dan ook duidelijk zien dat de boze de sfeer, de inrichting en de wijze van leven 
bepaalt. De volgende aion, de toekomende eeuw, is in aantocht. In die aion heerst en bepaalt 
en bestuurt de Heere Jezus Christus de sfeer, en inrichting en wijze van leven.  
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De Schepping spreekt over de Schepper 
 
De zienlijke dingen verwijzen dus terug naar de onzienlijke wereld. Alle zienlijke dingen 
verwijzen terug naar hun oorsprong. Alle dingen verwijzen terug naar de Schepper. De 
zienlijke dingen in de wereld hebben iets te vertellen over de Schepper. Net zoals sommige 
mensen aan een schilderij kunnen zien wie het gemaakt heeft. In een schilderij is de hand 
van de maker te zien. Uit de kleuren en structuren kan men zelfs het karakter en eventuele 
mentale ziekten van de schilder achterhalen. Zo leed van Gogh waarschijnlijk aan depressies 
en psychoses.  
 
De evolutietheorie is onbewezen 
 
En zo zien we in de Schepping altijd de Schepper terug. In de praktijk kunnen, en doen we 
dat niet. En waarom niet? Omdat we voorgeprogrammeerd zijn! Onze natuurstudies zijn niet 
gebaseerd op het feit dat er een Schepper is. In de wereld heeft men heel andere 
leerstellingen; in de wereld laat men zich leiden door het vlees, en niet door de Geest. Al 
onze biologie en natuurboeken, en natuurfilms gaan uit van een evolutietheorie. Maar dit 
alles is onbewezen, en bovendien komt Christus er niet in voor. Voor mij, en velen met mij, 
zijn dit voldoende punten om er niet in te geloven. Bovendien is, in de zogenaamde 
wetenschap, dat wat er gisteren op school geleerd is, vandaag weer achterhaald. Wat 
gisteren persé geleerd moest worden, is vandaag niet meer belangrijk.  
 
God is buitengesloten 
 
Op voorhand is de Schepper buiten de Schepping gelaten. We hebben God buitengesloten, 
buiten Zijn Eigen Schepping. Er wordt niet geloofd dat God te zien is in Zijn Schepping. 
Pantheïsme is de opvatting dat de natuur en God één zijn, maar dit onderwerp ligt schijnbaar 
heel gevoelig. Toch is het Waarheid. God is in de Schepping. Om te beginnen staat God 
centraal in de Schepping. Uiteraard. Maar ook alle zienlijke dingen in de Schepping getuigen 
van de Schepper. Zo is het mogelijk om in de dingen om ons heen, de Heere te herkennen. 
Dat staat dan ook geschreven in Zijn Woord. De zienlijke dingen zijn voortgekomen uit de 
onzienlijke Schepper. Zijn Vingerafdrukken vinden wij terug in Zijn Schepping, want dit Werk 
is van Zijn Hand.  
 
Niet te verontschuldigen 
 
God openbaart Zich in de Schepping, en daarom worden de onzienlijk eigenschappen van 
God, uit de Schepping verstaan oftewel gekend. De mens is niet te verontschuldigen; hij kan 
niet zeggen; ‘ik heb het niet kunnen zien en niet geweten’. Uit de Schepping zou hij hebben 
kunnen leren, dat hij God dankbaar moet zijn. Hij zou Hem moeten verheerlijken vanwege 
Zijn Scheppingswerk. De hoogmoedigheid van de eigen gedachten van de ongelovige 
(natuurlijke) mens, en zijn daardoor verduisterde hart, heeft ertoe geleid, dat hij denkt boven 
God te staan. 
 
 
 
 



3 
 

Zijn Kracht en Goddelijkheid worden weerspiegeld in de Schepping 
 
Romeinen 1 
18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en 
ongerechtigheid der mensen, als die de Waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. 
19 Overmits (omdat) hetgeen van God kennelijk (kenbaar, gekend kan worden) is, in hen 
openbaar is; want God heeft het hun (de mensen) geopenbaard. 
20 Want Zijn onzienlijke dingen (God Zelf; want God is Geest en dus onzienlijk) 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.(De Bron van Kennis 
van God, is de Schepping. De Schepper kan men kennen vanuit de Schepping)  
21 Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn 
verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart (volgens God zit het 
verstand in het hart, en intelligentie heeft niks met het hart te maken. Men wíl God niet 
kennen) is verduisterd geworden; 
22 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden;  
 

Paulus vertelt hier dat de boosheid, de toorn, van God geopenbaard wordt, van de Hemel,  
over de mensheid. Over de ongelovige mensen is de toorn van God nu zichtbaar. Want die 
mensen verwerpen de Waarheid. De wereld heeft liever de leugen, dan de Waarheid. De 
Waarheid wordt zelfs ten onder gehouden, staat er! Dat betekent dat de Waarheid bewust 
niet boven komt.  
 
Waarom wordt de Waarheid voor leugen gehouden? 
 
De Waarheid mag niet bekend worden. Waarom niet? Omdat de Waarheid een gevaar is 
voor de oude Schepping en de oude mens. De Waarheid heeft namelijk consequenties voor 
de oude mens. De Bijbel zegt immers dat wij onze oude mens voor dood zouden houden. Dat 
wij de oude mens van onszelf, en onze naasten, zouden negeren. Zijn Woord zegt dat wij het 
nieuwe Opstandingsleven van Christus zouden leven. Christus is de Waarheid. Met kwade 
opzet wordt Christus verborgen door de wereld. Voor de wereld heeft God geen waarde. God 
is een bedreiging voor de oude, natuurlijke mens. (zie studie ‘wat is erfzonde?’) 
 
1 Korinthe 3 
19 Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven: Hij vat de 
wijzen in hun arglistigheid;(boze opzet, duivels, kwaadaardig) 
20 En wederom: De Heere kent de overleggingen (gedachten, overwegingen) der wijzen, dat 
zij ijdel (zinloos, leeg, zelfingenomen) zijn. (wereldse wetenschap geeft veel woorden, maar 
weinig inhoud; gebakken lucht; het leidt allemaal nergens toe) 
 
Efeze 4 
21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de Waarheid in Jezus is; 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens (de 
natuurlijke mens, het vlees), die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds (uw denken, uw binnenste) 
24 En den nieuwen mens (de Geest, de wedergeboren mens, het nieuwe schepsel) aandoen, 
(wij zouden ons laten leiden door de Geest, en niet door het vlees) die naar God geschapen 
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is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.(heilig= bekwaam gemaakt om God te kunnen 
dienen) 
 
Hoe drukt God zich dan uit in de Schepping? 
 
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;(dit wordt beloofd aan het Volk Israël) 
8 Een land van tarwe en gerst, en wijnstokken, en vijgebomen, en granaatappelen; een land 
van olierijke olijfbomen, en van honig; 
 
Hoe demonstreert God zijn Wezen en Werken in de Schepping? We blijven daarvoor in de 
Bijbel. Als we beginnen in Deuteronomium, dan vinden we daar een opsomming van zeven 
vruchten. Deze vruchten staan voor de zegeningen die het Volk Israël erfelijk ten deel zouden 
vallen. Het land Kanaän, zoals de Heere dat beloofd heeft aan Israël. De zegeningen die God 
aan Israël beloofd heeft, worden uitgedrukt in het land. Een land van tarwe, gerst, 
wijnstokken, vijgebomen, granaatappelen, olijfbomen en honing. Het gaat hierbij om de 
diepere betekenis áchter deze vruchten.  
 
Zeven 
 
Het zijn dus zeven Zegeningen die Israël zou ontvangen. Het mooie is dat de Gemeente, Zijn 
Lichaam, al zeven geestelijke Zegeningen heeft ontvangen, in Christus. Er zijn dus zeven 
vruchten, natuurlijk zijn er wel meer, maar er worden er hier zeven genoemd. Er zijn nog 
meer reeksen van zeven in de natuur. Zo zijn er ook zeven metalen, zeven planeten, en zeven 
kleuren. Er is een bepaalde systematiek van zeven. In de Bijbel staat het getal zeven voor 
deze oude Schepping. De wereld van de zeven dagen. 
 
Tarwe 
 
De eerste vrucht in de reeks, is tarwe. Wij beginnen de studie niet in de natuur, maar in de 
Bijbel. Wij hebben tenslotte Christus als uitgangspunt. Wij zoeken eerst alle plaatsen op waar 
tarwe genoemd wordt. Het woord tarwe komt drieëndertig keer voor. Het merkwaardige is 
dat tarwe en gerst twaalf keer in één adem genoemd worden. In de meest vreemde 
verbanden. Dan staat er dat tarwe en gerst niet meer op het land staan. En bij profetieën 
over Israël en de volkeren, wordt er ook gesproken over tarwe en gerst. Met name in het 
Nieuwe Testament wordt over tarwe alleen gesproken.  
 
Joël 1 
11 De akkerlieden zijn beschaamd, de wijngaardeniers huilen, om de tarwe en om de gerst, 
want de oogst des velds is vergaan. 
 
Job 31 
40 Dat voor tarwe distelen voortkomen, en voor gerst stinkkruid! De woorden van Job hebben 
een einde. 
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Tarwe is een type van Christus 
 
In het Nieuwe Testament wordt uitgelegd wat de tarwe voorstelt. Waar is tarwe een type 
van? Juist, van Christus!! Hoe weten wij dat? Nou, alle typologie slaat op Christus. Bovendien 
staat het gewoon in de Bijbel. Wil je de Heere zien? Kijk dan naar een korreltje tarwe! De 
Heere Jezus legt dit uit. 
 
Johannes 12 
20 En er waren sommige Grieken uit degenen, die opgekomen waren, opdat zij op het feest 
zouden aanbidden; 
21 Dezen dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende: 
Heere, wij wilden Jezus wel zien. 
22 Filippus kwam en zeide het Andreas; en Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. 
(Er waren Grieken die de Heere Jezus wel wilden zien. Uiteindelijk vertelde Filippus dat tegen 
de Heere Jezus. En wat gaf de Heere Jezus voor antwoord aan Filippus? Hij begon over 
tarwe!!) 
23 Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen zal 
verheerlijkt worden. 
24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft , zo 
blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort.(de Zoon des 
Mensen zal dus verheerlijkt worden, zoals tarwegraan wordt verheerlijkt. Hoe wordt 
tarwegraan verheerlijkt? …Door het uit te strooien in en op de aarde. Het sterft en na 
verloop van tijd, komt het op, en brengt veel vrucht voor. Veel vrucht voortbrengen staat dus 
voor ‘verheerlijken’. Dit is een analogie; de lijn van tarwe is gelijk aan de lijn van de Zoon des 
Mensen. Maar er volgt in het volgende vers wéér een lijn. De analogie is ook van toepassing 
op de mens) 
25 Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen; en die zijn leven haat in deze wereld, zal 
hetzelve bewaren tot het eeuwige leven.(het beeld van het tarwegraan wordt hier toegepast 
op de mens. Eerst werd het toegepast op de Heere Jezus. De Heere Jezus verloor Zijn Leven, 
net als het tarwegraan, om vrucht te kunnen dragen, namelijk om verheerlijkt te worden. Nu 
wordt het tarwegraan toegepast op de mens; wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en 
wie zijn leven op wil geven, wie in de aarde valt en sterft, zal zijn leven bewaren tot het 
eeuwige leven. Met andere woorden; als je eeuwig leven wilt hebben, moet je eerst dood. 
Zoals het tarwegraan en zoals Christus. Christus is onze Schepper en wat op Hem van 
toepassing is, is dus op ons van toepassing…) 
 
Sterven om vrucht te kunnen dragen 
 
Er is dus een verband tussen de mens en een tarwekorrel. De schakel daartussen is Christus. 
De tarwekorrel en de mens moeten beiden sterven om vrucht te dragen. Dat is zo, omdat 
beiden de uitdrukking zijn van hun Schepper, namelijk Christus. En Hij zou in de aarde vallen 
en sterven om Vrucht te kunnen dragen. Aangezien Christus nog veel meer andere dingen 
geschapen heeft, vinden we dat principe van sterven om vrucht te kunnen dragen in de hele 
Schepping terug. Maar de natuurlijke mens verzet zich tegen dat principe. Omdat de mens 
liever blijft leven. De natuurlijke mens, van zowel ongelovigen als gelovigen, wil niet dood. 
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Hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is 
 
Men moet sterven om vrucht te kunnen dragen. In de Bijbel vinden we dit vaker terug.  Ook 
letterlijk. Bijvoorbeeld bij Rachel. Rachel stierf bij de geboorte van Benjamin. Dat is het 
principe. Wanneer de erfgenaam, de zoon, geboren is, sterft de moeder. Toen de Heere Jezus 
stierf aan het kruis, stierf de hele Schepping. Sterven om vrucht te kunnen dragen. Net als bij 
tarwegraan. Tarwegraan gooi je uit, en vind je niet meer terug, het valt in de aarde, en sterft, 
en na verloop van tijd, draagt het vrucht. Het tarwe wordt verzamelt in de oogst, staat in 
Mattheüs. En Paulus spreekt van ‘het zaaien van het menselijk lichaam’. Zoals graan in de 
aarde valt, zo begraven wij een overleden persoon. Wij zaaien een dood lichaam, omdat wij 
geloven in de opstanding. Dat is typologie 
 
Mattheüs 13 
30 Laat ze beiden te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes zal ik tot de 
maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te 
verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur. (Onkruid, er staat eigenlijk nep-
tarwe, en tarwe groeien samen op. In de dagen van de oogst worden ze gescheiden. De 
tarwe, het goede zaad, wordt in de schuur gebracht. De schuur is een beeld van het 
Koninkrijk. Het onkruid wordt gebonden en verbrand. De ongelovigen worden gedood) 
 
1 Korinthe 15 
35 Maar, zal iemand zeggen: Hoe zullen de doden opgewekt worden, en met hoedanig een 
lichaam zullen zij komen? 
36 Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is; 
37 En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet, dat worden zal, maar een bloot 
graan, naar het voorvalt, van tarwe, of van enig der andere granen. 
38 Maar God geeft hetzelve een lichaam, gelijk Hij wil, en aan een iegelijk zaad zijn eigen 
lichaam.(Een lichaam wordt begraven in de aarde, omdat we geloven in de opstanding. Wij 
zaaien, omdat we hopelijk maaien)  
 
Hebreeuws is de taal van God 
 
Voor we verdergaan met het tarwegraan, moet er eerst iets uitgelegd worden over de Bijbel 
en de Hebreeuwse taal. De Bijbel is geschreven vanuit het oogpunt van de Heere Zelf. Het is 
Gods Woord aan ons. Dus van Boven naar beneden. De Hebreeuwse letters hangen dan ook 
aan de regels en er wordt geschreven van Rechts naar links. Rechts is het Oosten. Rechts is 
de Oorsprong en het Begin. De zon komt op in het Oosten. De Dag begint, want het Licht 
begint te dagen in het Oosten. Rechts staat typologisch voor Boven, namelijk voor het 
Hemelse. Links staat voor beneden, voor het aardse. Hebreeuws is de taal van God en wordt 
van Rechts naar links geschreven. 
 
Handelingen 26 
14 En als wij allen ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik een stem, tot mij sprekende, en 
zeggende in de Hebreeuwse taal: Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij? Het is u hard, tegen de 
prikkels de verzenen te slaan.  
15 En ik zeide: Wie zijt Gij, Heere? En Hij zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt.  
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Oorspronkelijke taal van de Schrift 
 
Het Hebreeuws is de oorspronkelijke taal van de Schrift. In het Hebreeuws is het zo dat 
woorden die opgebouwd zijn uit dezelfde letters, in principe, fundamenteel, ook dezelfde 
betekenis hebben. Het zijn dezelfde letters en vormen dus dezelfde begrippen. De volgorde, 
of uitspraak, bepaalt soms de toepassing. Bovendien hebben alle letters een bijbehorende 
getalswaarde.  
 
In den beginne was het Woord 
 
Deze toepassingen gelden natuurlijk niet voor iemand die wetenschappelijk Hebreeuws heeft 
gestudeerd! Die denkt namelijk dat de mens het Hebreeuws zélf heeft uitgevonden. Maar 
het is andersom. In den beginne was het Woord, zegt de Bijbel. Eerst het Woord, en daarna 
de mens. Eerst het Woord en daarna de Schepping. In het Woord ligt de Waarheid en de 
betekenis van de Schepping opgesloten. Typologie wordt een stuk makkelijker als we het 
Hebreeuws van de Bijbel erbij halen… 
 
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. 
3 Alle dingen zijn door Hetzelve (het Woord)gemaakt, en zonder Hetzelve (het Woord) is geen 
ding gemaakt, dat gemaakt is. 
4 In Hetzelve (het Woord) was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. 
 
Voorbeelden van analogieën in het Hebreeuws van de Bijbel 
 
Aan een hele kleine greep uit voorbeelden, kun je zien waarom het Hebreeuws de taal van 
God is. Ikzelf vind het zeer imponerend. 
 
(1) 
Genesis 1 
1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. 
 

In den beginne schiep ..... =  = Be  reshied   

                                                      = Bar eshied  = Zoonstelling  

Vanaf het begin van de Biijbel staat al vast dat de Heere Jezus gesteld zou worden tot 
Christus en Zoon! 
 
(2) 

Steen  =  nba     =    Eben    =  Samentrekking van Vader en Zoon  

                                                =  De twee Stenen Tafelen is het Getuigenis van Vader en Zoon      

      nb      =    Ben      =  Zoon = Bouwwerk 

      hnb      =    Banah =  Bouwen     

       ba =      Ab       =  Vader 

De Heere Jezus Christus is De Steen. Hij is de Steenrots en de Rotssteen. De Zoon, is de 
Erfgenaam en het Bouwwerk van de Vader.    
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(3) 

Brood  =   Lechem  =   mjl    =    40.8.30    =   78 

Wijn    =   Jajin        =         nyy  =   50.10.10    =   70 

Pascha  =  Pesach   =        jsp  =     8.60.80   =  148 

 
Weer terug naar het tarwegraan  
 
Het woord tarwegraan houdt verband met andere Hebreeuwse woorden. Er is een 
overeenkomst tussen tarwegraan en een zondaar. Een analogie. Tarwe en zonde. Waarom? 
Omdat het begint met dezelfde twee letters.  
 

Zondaars  =   myafj  =  Chatim       =   Tarwe(korrels) 

 

Tarwe       =             afj =  Chita          =   Zonden; zondaar;  zondigen 

                             Hafj  =  Chitah        =   Zonde; erfzonde 

            Tafj  =  Chitaath     =   Zondoffer 

             Bfj  =  Chatab        =  Omhakken 

           Twbfj   =  Chatvowth  =  Graveerwerk 

             Mfj  =   Chatam       =  Bedwingen; afhouwen   

             Rfj  =   Choter         =  Rijsje, uit de afgehouwen tronk van Isai 

                             Tafj =   Chitaath      =  Ontzondigen; reinigen 

 
Bijbelstudie via Hebreeuwse woorden  
 
Dit wordt dus allemaal uit de Bijbel gehaald!! In de concordantie van Hebreeuwse woorden. 
Die woorden staan daarin gewoon allemaal onder elkaar, op alfabetische volgorde. Alle 

woorden die beginnen met fj . Als je al de woorden opzoekt in de Bijbel, en de stukken 

daarover doorleest, dan zie je hoe je de Bijbel kunt bestuderen. Dit hebben we dus gedaan 
via de Hebreeuwse woorden. Hebreeuws is immers de taal van God.  
 
Tarwe, zondaar en omhakken 
 
De woorden uit het rijtje zijn gelijk! Als je op Bijbels niveau wat dieper doordenkt, dan zie je 
dat ze hetzelfde zijn. Tarwe moet in de aarde vallen en sterven, omdat het een beeld is van 
de zonde en van de zondaar. Een beeld van de mens! En de mens moet ook sterven; moet 
omgehakt worden, als een boom. En van wie is de boom een type? Juist, van Christus!! De 
Boom wordt omgehakt. Welke boom wordt omgehakt in de Schrift? (Dit is denken in 
analogieën; springen van de ene lijn naar de andere)…De afgehouwen boom van Isaï. Daar 
zou een rijsje, een takje, uit voortkomen. En wat gebeurt er met een boom die omgehakt is? 
Die gaat weer uitlopen! En zo staan Zijn Woord, en Zijn Hebreeuwse taal, en Zijn Schepping, 
in verschillende lijnen in verband met elkaar. Prachtig hè! 
 
Psalm 1 
3 Want Hij (de Heere Jezus Christus) zal zijn als een Boom, geplant aan waterbeken, die zijn 
vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken. 
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Jesaja 11 
1 Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn 
wortelen zal Vrucht voortbrengen. 
2 En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de 
Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN 
 
Beeld van wedergeboorte 
 
Een boom beeldt dus hetzelfde uit als een tarwekorrel; de zondige mens die sterven moet 
om vrucht te dragen. Het rijsje komt voort uit de omgehakte boom. Er komt een nieuw takje 
voort uit de afgehouwen boomstronk. Ook dit is een beeld van dood en opstanding. Een 
beeld van wedergeboorte. Sterven om op te kunnen staan. Dit beeld wordt uitgedrukt in de 
tarwe.  
 
Johannes 12 
23 Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen zal 
verheerlijkt worden.(de Heere Jezus wist dat Hij in Zijn Opstanding Verhoogd en Verheerlijkt 
zou worden) 
24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo 
blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort.(De Heere Jezus 
is voor ons tot zonde gemaakt. Het tarwegraan is de zondige, oude mens. Wij zouden de 
oude mens afleggen, en de nieuwe mens aandoen. Alleen de nieuwe mens in Christus kan 
vruchtdragen)  
25 Die zijn leven liefheeft (degene die zijn oude natuur, zijn ego, liefheeft), zal hetzelve 
verliezen (als je je oude leven en oude mens bovenaan zet, verlies je het opstandingsleven); 
en die zijn (oude) leven haat (haten= aan de kant schuiven, terzijde stellen) in deze wereld, 
zal hetzelve bewaren tot het eeuwige leven. 
26 Zo iemand Mij dient, die volge Mij; en waar Ik ben, aldaar zal ook Mijn dienaar zijn. En zo 
iemand Mij dient, de Vader zal hem eren.(Iemand die de Heere Jezus Christus navolgt en 
Hem dienstbaar is, zal delen in Zijn Heerlijkheid oftewel, zal delen in de Erfenis) 
27 Nu is Mijn ziel (zijn oude leven, Zijn Vlees) ontroerd; en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos 
Mij uit deze ure! Maar hierom ben Ik in deze ure gekomen. 
 
Tarwe 
 
Tarwe is dus een uitbeelding van elk natuurlijk, Adamitisch, mens Elk natuurlijk mens is een 
zondaar. De zondaar moet omgehouwen worden, zodat er op grond van geloof, nieuw leven 
tevoorschijn kan komen. En elk mens wordt dan ook gezaaid in oneer, opdat hij op grond van 
geloof, opgewekt zou kunnen worden in Heerlijkheid. Het ware Tarwegraan is de Heere Jezus 
Christus. De Heere was geen zondaar, maar Hij is voor ons, tot zonde gemaakt. 
 
Boom 
 
Lukas 3 
9 En de bijl ligt ook alrede aan den wortel der bomen; alle boom dan, die geen goede vrucht 
voortbrengt, wordt uitgehouwen, en in het vuur geworpen. 
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Elk natuurlijk mens wordt ons ook voorgesteld als een boom. Deze moet omgehakt worden. 
De bijl ligt niet voor niets aan de wortel van de boom, die geen goede vrucht voortbrengt. De 
natuurlijke, oude mens, kán geen vruchtdragen voor God. Dat kan alleen de nieuwe mens in 
Christus. De Boom van de Heere Jezus werd ook omgehakt. Niet omdat Hij geen goede 
Vrucht zou voortbrengen, maar omdat Hij voor ons tot zonde, en tot zondaar werd gemaakt. 
 
Rijsje 
 
Jesaja 11 
1 Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn 
wortelen zal Vrucht voortbrengen. 
 
De Heere Jezus werd als Boom omgehakt. Hij stierf als zondaar, in onze plaats. Maar op 
grond van Zijn geloof, stond Hij op uit de dood. Hij werd wedergeboren. Vanuit de 
afgehouwen Tronk van Isaï, is er het ‘nieuwe Rijsje’ tevoorschijn gekomen. De Heere Jezus 
Christus. 
 
Een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen 
 
‘Een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen’, is beeldspraak voor de Opstanding uit 
de dood van de Heere Jezus Christus. De Tronk werd afgehouwen toen Hij stierf. Maar Hij 
bracht weer een scheut voort toen de Heere Jezus Christus uit de dood opstond. Isaï was de 
vader van Koning David. De stronk oftewel de stam is, in breed verband, het (Konings-) Huis 
van Isaï. Dat is de verwijzing naar de stam van Juda, maar uiteindelijk is het de verwijzing 
naar de Zoon des mensen, de Heere Jezus Christus.  
 
De Wortel Davids 
 
Via de aardse lijn zal de Troon en Kroon terecht komen bij de Heere Jezus Christus. Hij is nu 
Koning van een Hemels Koninkrijk. Straks, bij Zijn Wederkomst, zal dat Koninkrijk zich 
uitbreiden over de aarde. Zijn Troon zal staan in Jeruzalem, en Hij zal Koning zijn over Juda, 
heel Israël, en uiteindelijk Koning over alle volkeren. Nu staat Zijn Troon in het Hemelse 
Jeruzalem. 
 
Openbaring 5 
4 En ik (Johannes) weende zeer, dat niemand waardig gevonden was, om dat boek te openen, 
en te lezen, noch hetzelve in te zien. 
5 En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den stam van 
Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen 
open te breken. 
 
De vorm van een tarwekorrel 
 
Nu hebben we de betekenis bepaalt van de tarwekorrel via het Hebreeuws, de taal. Dan 
moeten we natuurlijk wél geloven dat het Woord, het uitgangspunt van heel de Schepping is. 
Wat is de vorm van de tarwekorrel? Dat is een héél eenvoudige vorm. Het begint met een 
punt, dan één lijn die zich splitst in tweeën, en dan komen de lijnen weer bij elkaar in een 
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punt. Het heeft een beginpunt en een eindpunt. Dat is de vorm van een zaad of graan. Dit is 
de meest fundamentele vorm die je in de natuur tegenkomt. Een blad van een boom ziet er 
eigenlijk ook zo uit. Bij de Schepping is er ook een begin en einde. Daarmee geeft de tarwe in 
zijn vorm al aan wat het voorstelt! Namelijk, dat het verdwijnen moet, dat het sterven moet. 
 
     

      
 

 
Toepasbaar op de Heere Jezus Christus 
 
Maar dat kun je toch niet toepassen op Christus? Want in de Schepping zouden wij toch de 
Schepper herkennen? Wat vertelt zo’n korrel dan over de Heere? Nou, dan gaat het over Zijn 
vorm-wording. Toen God gestalte aannam, toen God zichtbaar werd, was er een begin. Het 
begon in Bethlehem; daar is Hij geboren, daar was Zijn Vleeswording. Het eindigde op 
Golgotha. Dat was de vormwording van God in de oude Schepping. In deze wereld waarin wij 
nu leven. De twee punten van de graankorrel; Bethlehem en Golgotha. Sinds Zijn Opstanding 
maakt Hij deel uit van de nieuwe Schepping. En vóór Zijn menswording maakte Hij geen deel 
uit van de Schepping.  
 
Golgotha 
 

Golgoleth =  tlglg =  Golgotha  

Gol            =          lg   =  Wentel; vormwording 

Gilgal        =     lglg =   Rollen; Wentelen; Omkeren; 2 x Vorm krijgen      

 
Golgotha komt van het Hebreeuwse woord Golgoleth. Dat woord Golgoleth is afgeleid van 
een ander Hebreeuws woord, namelijk ‘Gilgal’. Gilgal staat in de Bijbel voor wedergeboorte; 
bij Gilgal werd het Volk Israël besneden. ‘Gol’ betekent ‘vormwording’. Vormwording is als 
iets begint bij een punt, en eindigt bij een punt. Bij het woord Gilgal, en dus ook bij het 
woord Golgoleth, kun je aan de Hebreeuwse tekens zien dat er twee keer vormwording staat.  
 
Jozua 4 
19 Het volk nu was den tienden der eerste maand uit de Jordaan opgeklommen (uit het water 
opklimmen, is een beeld van de doop. De doop is een type van wedergeboorte. Zie ook de 
studie; ‘wat is de Bijbelse betekenis van de doop’); en zij legerden zich te Gilgal, aan het 
oosteinde van Jericho. 
20 En Jozua richtte die twaalf stenen te Gilgal op, die zij uit de Jordaan genomen hadden. 
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Jozua 5 
2 Te dier tijd sprak de HEERE tot Jozua: Maak u stenen messen, en besnijd wederom de 
kinderen Israëls ten tweeden maal. 
3 Toen maakte zich Jozua stenen messen, en besneed de kinderen Israëls op den heuvel der 
voorhuiden. 
4 Dit nu was de oorzaak, waarom hen Jozua besneed: al het volk, dat uit Egypte getogen was, 
de manspersonen, alle krijgslieden, waren gestorven in de woestijn, op den weg, nadat zij uit 
Egypte getogen waren. 
5 Want al het volk, dat er uittoog, was besneden; maar al het volk, dat geboren was in de 
woestijn op den weg, nadat zij uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet besneden. 
6 Want de kinderen Israëls wandelden veertig jaren in de woestijn, totdat vergaan was het 
ganse volk der krijgslieden, die uit Egypte gegaan waren; die de stem des HEEREN niet 
gehoorzaam geweest waren, denwelken de HEERE gezworen had, dat Hij hun niet zoude 
laten zien het land, hetwelk de HEERE hun vaderen gezworen had ons te zullen geven, een 
land vloeiende van melk en honig. 
7 Maar hun zonen heeft Hij aan hun plaats gesteld; die heeft Jozua besneden, omdat zij de 
voorhuid hadden; want zij hadden hen op den weg niet besneden. 
 
De Eersteling is Christus 
 
Nadat eerst het tarwegraan gestalte heeft gekregen, moet het in de aarde vallen en sterven, 
om vrucht te kunnen dragen. Het tarwegraan krijgt voor de tweede keer vorm in de aar die 
eruit voortkomt. Deze aar is een type van Christus, die de Eersteling zou zijn onder vele 
broederen. Hij zou Vruchtdragen. Dat wordt in het Hebreeuws, de taal van God, al uitgedrukt 
in de naam Golgotha. Dood en Opstanding; wedergeboorte, zit al ingesloten in het woord 
Golgotha. Het graf werd geopend doordat de steen die ervoor lag, tweemaal rolde… 
 
1 Korinthe 15 
20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die 
ontslapen zijn. 
21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens. 
 
Bethlehem 
 

Bethlehem =              mjl tyb   =  Bajith Lechem  = Broodhuis 

                                    

              mjl     =  Lechem =  Brood 

                                  jlm           =  Malach =   Zout 

                                    mlj            =  Cholem =  Droom 

                                  lmj         =   Chamal =  Sparen van iemands leven     
                                                     

                                     klm           =   Melek   =   Koning  

                                 kalm           =    Malak   =   Engel   

 
Wat maken we van tarwe? Juist, brood! Het proces van graankorrel tot brood is ook het 
beeld Christus, van Zijn Wedergeboorte. En daardoor ook een beeld van elke gelovige. Hoe 
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de natuurlijke mens sterft, en de nieuwe mens in Christus uiteindelijk tot Heerlijkheid van 
Christus wordt; tot Zijn Lichaam, de Gemeente. De zaaier, de oogst, de molensteen, de 
dorsvloer, het kaf en koren, meel, zuurdesem, olie, zout, de oven, en vuur (allemaal woorden 
uit de Bijbel) hebben allemaal een typologische betekenis in dit proces. De Heere Jezus 
Christus is het Ware Brood van God. Hij is het Brood uit de Hemel. 
 
Levende Brood 
 

Kribbe  =   sba    =   Abas   =  Voederbak voor graansoort 

               sb a    =  A bas  =  Ik zal worden vertrapt en vertreden  (Zoals Jebus =  sby) 
       abs  =  Saba   =  Dronken worden; Dronken zijn (van de Geest)   

 
De Heere Jezus werd, als het Woord van God, en als het Brood des Levens, geboren in het 
Broodhuis. Via de Kribbe, Zijn menswording, geeft Hij, typologisch, Zijn Brood en Wijn. Als 
Hogepriester van het Nieuwe Verbond der Genade, naar de Ordening van Melchizedek, stelt 
Hij zijn Leven voor ons. Hij heeft Zichzelf, als Hogepriester, overgegeven ten behoeve van Zijn 
Lichaam, de Gemeente. Hij is het Brood des Levens. Met Hem zouden wij ons voeden. 
Geestelijk voedsel. Het Ware Brood lag dan ook in een voederbak. Wij zouden ons voeden 
met dat Levende Brood. Wat een analogieën en wat een typologie!  
 
Johannes 6 
47 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven. 
48 Ik ben het Brood des levens. 
49 Uw vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn, en zij zijn gestorven. 
50 Dit is het Brood, dat uit den hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan ete, en niet sterve. 
51 Ik ben dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, 
die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven 
zal voor het leven der wereld. 
 
Twee helften 
 
De tarwekorrel is dus een uitbeelding van de gang van God Zélf en daarmee ook de gang van 
elke zondaar door deze wereld. Met als eindpunt, het omhakken, de dood. Dit gaat over het 
aardse bestaan. Ook is de tarwekorrel  een uitbeelding van de gang van deze wereld; want 
ook deze wereld zal eindigen. Net als bij de tarwekorrel loop er ook een centrale lijn door 
een (boom-) blad. Eén centrale lijn in het midden. Deze verdeling zie je ook bij een 
koffieboon of bruine boon en de meeste zaden. Waarom is er die verdeling?  
 
Dualistische wereld 
 
Deze middenlijn laat zien dat de wereld in zichzelf dualistisch is. Het is een wereld van 
tegenstellingen. Een wereld met twee kanten. Met een kant van mannelijk, en een kant van 
vrouwelijk, een kant van goed en van kwaad, licht en duisternis, zwart en wit en arm en rijk, 
gelovig en ongelovig. Er moeten keuzen gemaakt worden. Een verdeelde wereld die tot ‘één’ 
moet worden. De lijnen waarmee de vorm van de korrel begint, komen immers uiteindelijk 
weer bij elkaar. Alles wat in Christus is, zal één gemaakt worden.  
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1 Korinthe 15 
28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf 
onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God 
zij alles in allen 
 
Hoe wordt uiteindelijk alles tot één gemaakt? 
 
En hoe wordt alles tot één gemaakt? Door de dood! De verdeling houdt op bij de dood. In de 
opstanding is er man noch vrouw, en er is straks ook geen duisternis meer. En geen kwaad, 
geen armoede, en geen zonde etc. God heeft, in Christus, de wereld met Zich verzoend. 
Twee worden één in de dood. Onlosmakelijk. Daarom de tweedeling in de granen en zaden 
en blad van de boom. Het causale denken, is dat de hoofdnerf het voedsel aanvoert…Maar 
het blad had toch ook een andere vorm kunnen hebben?! 
 
Openbaring 22 
5 En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben; 
want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. 
 
2 Korinthe 5 
19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet 
toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. 
  
Ander model 
 
Het plaatje van de tarwekorrel heeft heel veel toepassingen in de Schepping. De tarwekorrel 
spreekt van God, en ziet er eigenlijk ook zo’n beetje uit als een mond. Ook een tweedeling.  
Uit de tarwekorrel komt vrucht voort. De korrel barst open, en er ontstaat vrucht. Zoals een 
mond opengaat, en het Woord kan spreken. Dit is het model van de meest eenvoudige 
zaden. Maar er is ook nog een ander model. Niet het model dat begint en eindigt met een 
punt, maar een vorm die begint met een punt en eindigt in een ronde vorm. Een druppel-
model. 

Druppelmodel  

 
Als een vorm eindigt in een punt, dan drukt het dus iets uit wat eindig is. Dat het verdwijnen 
zal. Dat betreft de oude Schepping. Deze zal immers uiteindelijk verdwijnen. Dan betekent dit 
druppelmodel, die niet eindigt in een punt, maar in een ronding, dat het over de nieuwe 
Schepping gaat. Die blijvend is. Dit leert de natuur; dat er zaken tot stand worden gebracht 
die nóóit meer verdwijnen. Die beginnen bij een punt, maar eindigen rond. 
 
Jesaja 66 
22 Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn 
aangezicht zullen staan, spreekt de HEERE, alzo zal ook ulieder zaad en ulieder naam staan. 
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2 Petrus 3 
13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke 
gerechtigheid woont. 
 
Openbaring 21 
1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste 
aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 
 
Door Zijn dood en Opstanding is er een nieuwe Schepping 
 
Romeinen 6 
6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te 
niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. 
7 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. 
 
Volgens Gods Woord wordt elk natuurlijk mens zondig geboren. We hebben allemaal te 
dealen met de erfzonde. Wij danken en loven de Heere dat Hij in Zijn dood en Opstanding uit 
deze oude Schepping, een nieuwe heeft gemaakt. De oude Schepping stierf met de Heere 
Jezus aan het kruis. De Heere Jezus Christus is Eersteling van een nieuwe Schepping. Door 
geloof zijn ook wij wedergeboren in die nieuwe Schepping, en nemen daardoor deel aan Zijn 
Goddelijke Natuur. Daarmee is de erfzonde overwonnen. (zie studie ‘Wat is erfzonde?’). De 
natuurlijke, oude mens, is dood voor God. Maar de Geest heeft de oude mens, die hier nog  
rondloopt, weer levend gemaakt. Dat is de nieuwe mens in Christus. Behorend bij de nieuwe 
Schepping. 
 
2 Petrus 1 
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. 
 
Efeze 4 
21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is; 
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. 
 
Uit een oude Schepping een nieuwe Schepping creeëren 
 
2 Korinthe 5 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 
ziet, het is alles nieuw geworden. 
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Van een oude Schepping een nieuwe maken, vind je ook terug in de natuur. Het proces 
waarbij de punt weggenomen wordt, en de ronding overblijft, heet in de Schrift   
‘besnijdenis’. Besnijdenis is een beeld van wedergeboorte. Van oude naar nieuwe mens in 
Christus. Van oud schepsel naar nieuw schepsel. De oude Schepping tot een nieuwe 
Schepping maken. Het eigenaardige is dat we zelfs een vrucht kennen in de natuur, die 
zondermeer aan dat beeld van de besnijdenis beantwoord. (En ook zo heet) Een eikel!  
De vorm van de eikel van het mannelijk geslachtsorgaan, is verwant aan de vorm van de eikel 
van de eikenboom. Een vrucht waar geen omhulling om zit. De voorhuid is weggenomen. Het 
spreekt over besnijdenis, over wedergeboorte. 
 
Het kaf wordt verbrand 
 
Normaal gesproken bevindt zaad zich in een bolster, een omhulling. Zoals bijvoorbeeld een 
walnoot in een harde omhulsel zit. (en is trouwens ook dubbel!) Ook de tarwekorrel bevindt 
zich in een omhulling; het kaf. De wind blaast het kaf weg. Het kaf, de omhulling, is een beeld 
van het oude leven. De wind is een beeld van de Geest. Ons oude leven wordt weggenomen 
door de Heilige Geest. De Heilige Geest doet dat, Die verandert ons; ook ons denken. Als we 
daar tenminste mee instemmen… 
 
Lukas 3 
17 Wiens wan (=korenzeef om het kaf van het koren te scheiden) in Zijn hand is, en Hij zal 
Zijn dorsvloer doorzuiveren (=dorsen is het proces van het verwijderen van de graankorrel uit 
de rijpe aar; een beeld van oordeel), en de tarwe zal Hij in Zijn schuur (=Koninkrijk der 
Hemelen) samenbrengen; maar het kaf (de oude mens met zijn dode werken) zal Hij met 
onuitblusselijk vuur verbranden. 
(Met de wan wordt een schifting, een verdeling, gemaakt tussen het tarwe, en het kaf als 
buitenkant van het graan. Scheiding gemaakt tussen het vruchtbare leven naar de nieuwe 
mens, en het onvruchtbare leven naar de oude mens. Scheiding gemaakt tussen de nieuwe 
mens en de oude mens. Scheiding gemaakt tussen de werken van de Geest, en de werken 
van het vlees) 
 
De eikel 
 
Nog even terug naar de eikel. Het wegnemen van de omhulling, of een deel  ervan, is dus het 
proces van de besnijdenis. De wedergeboorte. De eikel in de natuur hangt maar in een halve 
bolster. De helft is al weg! Het is een beeld van dood en opstanding. Een beeld van 
wedergeboorte. Het wegnemen van het zondige vlees en het zichtbaar worden van de 
nieuwe schepping die daarin blijkt te zitten. Aanvankelijk wordt een deel van die oude 
schepping weggenomen en uiteindelijk verdwijnt de totale oude schepping. Uiteindelijk vind 
je alleen nog de schalen, de hoedjes, van de eikel terug. 
 
Het nieuwe leven wordt zichtbaar 
 
Alles in de natuur is een weerspiegeling van het Wezen en Werk van de Heere. Een beeld van 
Zijn eeuwige Kracht en Goddelijkheid, zegt Romeinen. Alles een weersspiegeling?? Ja, alles! 
Zélfs de geslachtsorganen van de mens. Zo zie je een verwantschap tussen de eikel en het 
mannelijk geslachtsorgaan. De eikel ligt, bij onbesneden mannen, meestal verborgen in 
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de voorhuid. Het nieuwe leven in Christus, is niet zichtbaar, maar zit verborgen in het 
(zondige) vlees. Na besnijdenis (type van wedergeboorte; dood en opstanding) komt het 
nieuwe leven tevoorschijn. De vorm is verwant aan de vorm van de eikel van de eikenboom.  
 
De verwantschap met het mannelijk geslachtsorgaan 
 
De Latijnse naam voor eikel is ‘glans penis’. Glans staat in de Bijbel voor Heerlijkheid. 
Heerlijkheid wordt in de Bijbel ook beschreven als Licht, Uitstraling, Glans of Afschijnsel. De 
erectie is een beeld van de Opstanding van Christus. De uitstekende afgeronde rand 
onderlangs de eikel heet ‘kroon’. De eikel is in de erectie een beeld van de Heerlijkheid van 
Christus. Hij heeft de Heerlijkheid ontvangen in Zijn Opstanding; voor zijn Trouw en 
Gehoorzaamheid aan de Vader. De Heere wordt ook wel beschreven als een blinkende 
Gestalte.   
 
Hebreeën 2 
7 Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met Heerlijkheid en Eer hebt Gij 
hem gekroond, en Gij hebt hem gesteld over de werken Uwer handen; 
 
Mattheüs 13 
41 De Zoon des mensen (de Heere Jezus Christus) zal Zijn engelen (de Gemeente, Zijn 
Lichaam) uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al de ergernissen, en degenen, 
die de ongerechtigheid doen;(ongelovigen) 
42 En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening zijn en knersing der tanden. 
43 Dan zullen de rechtvaardigen (gelovigen) blinken (Heerlijkheid ontvangen), gelijk de zon, 
in het Koninkrijk huns Vaders. Die oren heeft om te horen, die hore. 
 
De Middelaar 
 
Het zaad zit verborgen achter de eikel. Als het Zaad der wedergeboorte in goede aarde valt, 
dan wordt dit ‘vruchtdragen’ genoemd. Ook het ontkiemen, oftewel opwassen, heet 
vruchtdragen. Zaad is een beeld van het Woord van God. Een zaadcel doet er drie dagen over 
om te volgroeien. De Opstanding van de Heere Jezus Christus was op de derde dag. De kleur 
van de eikel kan paarsig zijn. Purper (paars) is de kleur van de Middelaar, de Heere Jezus 
Christus. Purper (paars) is rood en blauw gemengd. Rood (aarde, bloed) verwijst naar de 
Zoon des Mensen en blauw (Hemel) verwijst naar de Zoon van God. De Heere Jezus Christus 
heeft Eer en Heerlijkheid ontvangen in Zijn Opstanding. Hij is Koning van een Hemels 
Koninkrijk. Sinds Zijn Opstanding is Hij tevens onze Hogepriester en Middelaar van het 
Nieuwe Verbond. Hij verzoent ons met God.  
 
1 Petrus 1 
23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het 
levende en eeuwig blijvende Woord van God. 
 
1 Timotheüs 2 
5 Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Voorhuid
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Fenomenaal 
 
De eikel bestuderen is een prachtig staaltje van analogisch denken, met lijnen in Zijn Woord, 
die overeenkomen met lijnen in de natuur. En wat voor de eikel geldt, geldt voor álles wat 
door God geschapen is. Als je op deze manier leert kijken en studeren, zul je steeds meer 
verwonderd zijn. Elke lijn geeft namelijk weer een éxtra dimensie aan de Bijbelse 
Waarheden. Wat een Groot God! 
 
Het oog          

                       
 
Het ooglid, het omhulsel, begint in een punt en eindigt in een punt. De oogbol, het oog zelf,  
begint in een punt, maar eindigt in een ronding. Amandelvormig. Dat drukt de eeuwigheid 
uit. Het oog van de mens, is de uitdrukking van de totale mens. De mens moet sterven, en 
zijn lichaam afleggen. De mens moet sterven om gerechtvaardigd te worden van de zonden, 
en om vrucht te kunnen dragen voor de eeuwigheid. Dus is het niet gek om te zeggen dat je 
kenmerken van het karakter van de mens terugvindt in zijn ogen. Kijk maar eens naar de 
ogen van Sadam Hoessein of Hitler of Gaddafi…Als je iemand probeert te doorgronden, dan 
zeg je; kijk mij eens aan! God heeft het oog geschapen, staat hieronder in een Psalm. 
 
Romeinen 6 
6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te 
niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. 
7 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. 
 
Psalm 94 
8 Aanmerkt, gij onvernuftigen onder het volk! en gij dwazen! wanneer zult gij verstandig 
worden? 
9 Zou Hij, Die het oor plant, niet horen? zou Hij, Die het oog formeert, niet aanschouwen? 
 
Bron 
 
Lukas 6 
41 En wat ziet gij den splinter, die in uws broeders oog is, en den balk, die in uw eigen oog is, 
merkt gij niet? 
42 Of hoe kunt gij tot uw broeder zeggen: Broeder, laat toe, dat ik den splinter, die in uw oog 
is, uitdoe; daar gij zelf den balk, die in uw oog is, niet ziet? Gij geveinsde! doe eerst den balk 
uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit te doen, die in uws broeders oog is.(= 
We ergeren ons aan die dingen, die een ander doet vanuit zijn oude mens. De oude mens 
handelt vanuit zijn zondige oorsprong. Zijn daden komen voort uit zijn bron, zijn 
oorspronkelijke natuur. Maar als we ons ergeren, moeten we ons realiseren dat ónze oude 
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mens exact hetzelfde doet. We zijn zelf geen haar beter. We worden zondig geboren vanwege 
onze menselijke natuur. De erfzonde. Maar als we zijn wedergeboren, zijn we in Christus een 
nieuw schepsel en nemen wij deel aan de Goddelijke natuur. Daarom zouden we de oude 
mens van de ander voor dood houden, oftewel negeren, want God ziet ons ook niet meer 
naar onze oude mens. Hij ziet ons alleen in Christus; Hij het Hoofd en wij Zijn Lichaam) 
 
Mattheüs 6 
22 De kaars des lichaams is het oog; indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele 
lichaam verlicht wezen; 
23 Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht, 
dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelve zijn! 
 
In het Hebreeuws heeft ‘oog’ nog een andere betekenis. Dezelfde letters in dezelfde 
volgorde. Namelijk ‘bron’. En wat is de oorzaak der dingen? De bron! De Bijbel leert dat alle 
dingen in het leven van de mens voortkomen uit het oog. Het oog wekt begeerten en als de 
mens boos is, dan staat er in de Bijbel dat zijn oog boos is.  
         

Oog  = nyu =  Ajin    

                        = Bron; Oorzaak; Oorsprong der dingen 
                        = Hoe de dingen ‘ogen’, namelijk hoe de dingen eruit zien 
                        = Of hoe de dingen eruit komen te zien; En wat de bron of oorzaak daarvan is.               
                           Dat wat het oog waarneemt. En het oog staat dan ook voor de uiterlijke  
                           dingen. Precies zoals de splinter of de balk in iemands oog.  
 
Het oog is een type van de Heere Jezus Christus 
 
Onze Bron is de Heere Jezus Christus; Hij is Degene die het Water voortbrengt. Hij is het 
Levende Water. Wie van Hem drinkt, krijgt nooit meer dorst. Oftewel; heeft eeuwig leven. Hij 
is het Alziend Oog; de Godheid Die alles ziet. Het oog is een type van de Heere Jezus Christus 
want alle typelogie wijst immers naar Christus. Het oog produceert traanvocht. Het oog moet 
altijd vochtig zijn. En waaruit bestaat traanvocht? Voornamelijk uit Water en Zout; een beeld 
van het Woord.  
 
Psalm 32 
8 Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, 
Mijn oog zal op u zijn. 
 
Psalm 11 
4 De HEERE is in het paleis Zijner heiligheid, des HEEREN troon is in den hemel; 
Zijn ogen aanschouwen, Zijn oogleden proeven de mensenkinderen. 
 
Spreuken 15 
3 De ogen des HEEREN zijn in alle plaatsen, beschouwende de kwaden en de goeden. 
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Amandel 
 

dqv    =  Shaqad   =  Amandelboom, amandelen; Vroeg wakker worden; Ontwaken        

rkv    =  Shakar    =  Dronken worden, en dronken zijn 

     
Het ‘druppel-model’ kunnen we ook amandel-vormig noemen. We weten al dat deze vorm 
een uitbeelding is van de nieuwe Schepping. Amandelvormige ogen! De ronde kant spreekt 
van eeuwigheid. Amandelnoten, amandelen en de amandelboom komen allemaal voor in de 
Bijbel. De amandelboom spreekt over het vroeg ontwaken, en het zeer vroeg opstaan, als 
verwijzing naar wedergeboorte. Bij wedergeboorte komt de Geest in je wonen en dat heeft 
te maken met dronken zijn van de Geest. In Israël is de amandelboom de eerste boom die, in 
het voorjaar, tot bloei komt. Als de hele natuur nog dood is, dan bloeit de amandelboom. De 
amandelbloesem is wit, als teken van reinheid. Typologie verwijst naar de Heere Jezus 
Christus. Hij is de eerste Boom die ontwaakt is uit de winterslaap, oftewel tot leven is 
gekomen. Hij heeft in zijn dood en Opstanding de zonden en de dood overwonnnen. 
Wedergeboorte, reinheid en eeuwig leven, zitten opgesloten in de amandelboom. 
 
De Menorah 
 
Exodus 37 
17 Hij (Bezaleël= type van de Geest van Christus) maakte ook een kandelaar van louter goud. 
Van dicht werk maakte hij dezen kandelaar, zijn schacht, en zijn rieten; zijn schaaltjes, zijn 
knopen, en zijn bloemen waren uit hem. 
18 Zes rieten nu gingen uit zijn zijden; drie rieten des kandelaars uit zijn ene zijde, en drie 
rieten des kandelaars uit zijn andere zijde. 
19 In het ene riet waren drie schaaltjes, gelijk amandelnoten, een knoop en een bloem; en 
drie schaaltjes, gelijk amandelnoten in een ander riet, een knoop en een bloem; alzo waren 
die zes rieten, die uit den kandelaar gingen. 
20 Maar aan den kandelaar zelven waren vier schaaltjes, gelijk amandelnoten, met zijn 
knopen, en met zijn bloemen. 
 
In de Bijbel vinden we een  gouden amandelboom. Namelijk de Gouden Kandelaar die in de 
Tabernakel stond. Het was het enige licht in de Tabernakel. Via dit Licht vindt men zijn weg 
naar de Troon der Genade, de Gouden Verzoendeksel op de Ark des Verbonds. (beeld van de 
Heere Jezus Christus) Deze Kandelaar is een uitbeelding van een amandelboom waaraan zich 
knoppen, bloemen en noten bevonden. Als je ze alle drie tegelijk vindt aan een boom, wil het 
zeggen dat hij continue vrucht draagt. Het geeft aan dat daar de dood, het verderf, niet meer 
werkt. Dat is eeuwig Leven. De Menorah is een beeld van eeuwigheid, onvergankelijkheid. 
Typologisch staat hij voor Christus en de Gemeente, Zijn Lichaam. De gouden kandelaar is in 
de eerste plaats Licht. Maar Licht is hetzelfde als Leven, en daarom mocht het licht op de 
kandelaar ook nooit uitgaan. Anders klopt het beeld niet meer.  
 
De staf van Aäron 
 
Numeri 17 
7 En Mozes leide deze staven weg, voor het aangezicht des HEEREN, in de tent der getuigenis. 
8 Het geschiedde nu des anderen daags, dat Mozes in de tent der getuigenis inging; en ziet, 
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Aärons staf, voor het huis van Levi, bloeide; want hij bracht bloeisel voort, en bloesemde 
bloesem, en droeg amandelen. 
 

Aäron =  nwrha =  Lichtbrenger; Lichtgever (is dus eigenlijk ook een soort kandelaar)  

 
En via de gouden Kandelaar, komen we terecht bij de hogepriester. De Heere wijst Aäron, via 
zijn in bloei staande amandelstok, tot hogepriester aan. Zoals de staf van Aäron tot leven 
kwam, zo kwam zijn hogepriesterschap tot leven. Elk staf (ook in de Bijbel dubbelzinnig 
bedoeld!), is een beeld van opstanding, en van voortbrengen van nieuw leven. De staf van 
Aäron stond in bloei met amandel-bloesem. De staf, oftewel het priesterschap van de Stam 
van Levi, bleek een amandelboom te zijn. En de Stam en de takken van de Amandelboom, 
blijken een gouden Kandelaar te zijn! Heel veel analogieën die verwijzen naar Christus; de 
Hogepriester van het Nieuwe Verbond, naar de ordening van Melchizédek. Voor eeuwig. 
 
Psalm 110 
4 De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, 
naar de ordening van Melchizedek. 
 
Het tarwe moet in de goede aarde vallen  
 
Mattheüs 13 
3 En Hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: Ziet, een zaaier ging uit om te 
zaaien. 
4 En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij den weg; en de vogelen kwamen en aten 
datzelve op. 
5 En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het ging 
terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. 
6 Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden; en omdat het geen wortel 
had, is het verdord. 
7 En een ander deel viel in de doornen; en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelve. 
8 En een ander deel viel in de goede aarde, en gaf vrucht, het een honderd-, het ander zestig-, 
en het ander dertig voud. 
9 Wie oren heeft om te horen, die hore. 
 
Het tarwe moet in de aarde vallen en sterven. Sterven alleen is niet genoeg; het moet in de 
aarde vallen. Niet langs de kant van de weg of in rotsachtige bodem. Nee, het zaad moet in 
ontvankelijke, en dus goede aarde vallen. En dáár moet het sterven. Het moet verdwijnen.  
Zaad, het tarwegraan, is mannelijk, en de aarde is vrouwelijk. De verhouding mannelijk en 
vrouwelijk. Het mannelijke moet vallen in het vrouwelijke en daar moet vrucht uitgroeien.  
Vrucht wordt voortgebracht door twee zaken die elkaars tegengestelden zijn. Die 
tegenstellingen moeten elkaar ontmoeten om vrucht te dragen. Alle dingen in deze zienlijke 
wereld zijn tijdelijk, dus is voortplanting noodzakelijk, anders verdwijnen ze.  
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Het vrouwelijke omvangt het mannelijke 
 
Het mannelijke moet dus in het vrouwelijke en daar sterven om vrucht te dragen. Dat 
principe vinden we uitgedrukt in het algemeen in de Schepping, en zeker in de voortplanting. 
Mannelijk en vrouwelijk komt tot elkaar, en het mannelijke gaat in het vrouwelijke. Het 
vrouwelijke omvangt het mannelijke, en daaruit komt vrucht voort. De vrouw in de Schrift is 
in ieder geval Israël, maar veel meer dan alleen vrouwe Israël. De aarde is in de Bijbel ook 
vrouwelijk. De zienlijke, uiterlijke, zichtbare wereld is vrouwelijk. Daarom hecht de vrouw 
veel meer waarde aan uiterlijkheden dan de man. De uiterlijke verschijning is belangrijk voor 
de vrouw. 
 
Vrouw des Heeren 
 
Israël wordt ook wel ‘de vrouw des Heeren’ genoemd. Israël heeft, als Volk, een geschiedenis 
van ontrouw aan haar Man. Hoererij, wordt dat in de Bijbel genoemd. Israël wordt ook wel 
Izebel genoemd. Izebel betekent ‘onaangeraakt oftewel maagdelijk’. Izebel is een type van 
Israël. Want Israël heeft nooit gemeenschap willen hebben met de Heere. Zij heeft Hem 
nooit in haar midden willen ontvangen. Daarom heeft zij ook geen vrucht kunnen dragen 
voor de Heere. Ze heeft de Heere niet willen omvangen onder het Oude Verbond. Het 
mannelijke Zaad viel in de aarde en stierf in Jeruzalem. Maar een nieuwe Schepping kwam 
daarmee tot stand. 
 
Jeremia 31 
21 Richt u merktekenen op, stel u spitse pilaren, zet uw hart op de baan, op den weg, dien gij 
gewandeld hebt; keer weder, o jonkvrouw Israëls, keer weder tot deze uw steden! 
22 Hoe lang zult gij u onttrekken (onttrekken aan gemeenschap met haar Man), gij afkerige 
dochter? Want de HEERE heeft wat nieuws op de aarde geschapen: de vrouw zal den 
man omvangen.(dit is een verwijzing naar het Nieuwe Verbond, en een nieuw liefdevol 
huwelijk, tussen Israël en de Heere, wat na de zeventigste Jaarweek zal plaatsvinden. Het is 
dan een wedergeboren Israël. Dan zal de Heere in haar midden verschijnen. In Jeruzalem zal 
straks Zijn Troon staan. In dat nieuwe huwelijk zal zij de Heere trouw blijven en vruchtdragen 
voor Hem. Zij zal dan namelijk haar oorspronkelijke priesterlijke taak op zich nemen) 
 
Spinnenwereld; 
de kruisspin 
 
Waarom draagt een kruisspin een kruis? Waarom heeft hij acht poten? Acht is een beeld van 
wedergeboorte, en dus van opstanding. Zeven staat voor de oude Schepping en acht staat in 
de Bijbel voor de nieuwe Schepping. Het beestje draagt een kruis op zijn rug. Hij bouwt een 
verticaal hangend web op enige hoogte. De spin begint met één draad van boven naar 
beneden. Deze spin is een beeld van Christus. Hij droeg Zijn kruis en moest sterven. Maar in 
Zijn Opstanding kwam een nieuwe Schepping tot stand. De Heere Jezus stond in contact met 
Zijn Hemelse Vader. Hij had een lijntje naar Boven… 
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Spinnenwereld;  
Zwarte weduwe 
 
De zwarte weduwe is, in vergelijking met het mannetje, een hele grote vrouwelijke spin. Het 
enige wat het mannetje mag doen, is het vrouwtje bevruchten. De zwarte weduwe zeult 
daarna een tijdje rond, met dat mannetje als een last op haar rug. En uiteindelijk doodt zij 
het mannetje. Net zoals de mannelijke bij nergens anders toe dient, dan voor bevruchting, 
voor de voortplanting. (zie studie ‘Bijen en de Bijbel’) Daarna worden de mannelijke bijen het 
nest uitgegooid en gedood. Waarom? Het is een beeld van de relatie tussen Israël en 
Christus. En tevens een beeld van de relatie tussen de Schepping en Christus. Want dat is een 
parallel, een analogie. Israël is immers een beeld van de hele Schepping. En wordt ons in de 
Bijbel regelmatig tot voorbeeld gehouden. 
 
Het Zaad werd tóch geplant  
 
Toen de Heere kwam tot Israël, beschouwde Israël Hem als een last. Feitelijke wílde ze geen 
gemeenschap met Hem hebben. Maar buiten haar wil om, werd het Zaad toch in haar 
geplant. En het Zaad bracht wel degelijk iets voort, maar het kostte het Leven van de Man. 
Want het Zaad moet in de aarde vallen en sterven om Vrucht te kunnen dragen. Natuurlijk is 
er een ‘wetenschappelijke’ verklaring voor dit alles. Maar wij weten dat de natuur het Werk 
en het Wezen van de Schepper weergeeft. Door het gruwelijke offer van de Man werd een 
nieuwe Schepping tot stand gebracht. Overigens; de meeste mensen rennen hard weg als zij 
een spin zien. Net zoals de meeste mensen niks willen weten van de Heere Jezus Christus… 
 
Johannes 1 
10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet 
gekend. 
11 Hij is gekomen tot het Zijne (Israël), en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 
 
Alles draait om voortplanting in deze wereld 
 
Een eigenaardig kenmerk van deze Schepping is dat eigenlijk alles draait om voortplanting. 
Alle drift die er bestaat, is uiteindelijk geslachtsdrift. Deze hele wereld, deze hele aion, heeft 
geen ander doel dan een nieuwe Schepping voort te brengen. Deze hele wereld is erop 
gericht om nieuw Leven voort te brengen. Het Zaad is al geplant, het Zaad is in de aarde 
gevallen en gestorven. Daarom zucht deze hele Schepping, die in barensnood is, en wacht op 
het openbaar worden van Gods Zoon. Wacht op de verlossing 
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Barensnood 
 
Romeinen 8 
22 Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is 
tot nu toe. 
23 En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook 
zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen aanstelling tot 
zonen, namelijk de verlossing onzes lichaams. 
 
Wij als gelovigen wéten waarom de wereld, de oude Schepping, lijdt. De hele Schepping is in 
barensnood. Ook wijzelf. Sinds de Opstanding van Christus, komt er een nieuwe Schepping 
voort uit de oude Schepping. Deze moeder aarde is zwanger, en via lijden en barensnood 
komt, via verschillende fasen, een nieuwe Schepping tot stand. Maar, net als bij barensnood, 
zouden wij óver het lijden heenkijken. De Heerlijkheid die ons te wachten staat, is alle pijn en 
moeite meer dan waard. Na de bevalling, een kindje op haar arm, is de moeder de pijn al 
snel vergeten. 
 

Wachten op verlossing 
 
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 (barensnood) dezes tegenwoordigen tijds niet 
is te waarderen tegen de Heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. 
19 Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen    
zonen Gods. 
 
Wij wachten op de verlossing; het openbaar worden van het nieuwe leven dat zich nu aan 
het ontwikkelen is. Het lijden van deze tegenwoordige wereld, aion, weegt niet op tegen de 
Heerlijkheid die straks geopenbaard zal worden. Alles wat in de natuur gebeurd, heeft te 
maken met dood en opstanding. Heeft te maken met voortplanten. Als er zich weer nieuw 
leven ontwikkelt, dan gaat dit zich weer voortplanten. En wat zei de Heere tegen Adam; wees 
vruchtbaar en vermenigvuldig je. En uiteindelijk was daar Christus. Christus is de Erfgenaam 
van Adam. Adam, de natuurlijke mens, was niet in staat om de aarde aan zich te 
onderwerpen. Adam was niet naar het Beeld van God. De tweede Adam wél… 
 
Genesis 1 
27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en 
vrouw schiep Hij ze. 
28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en 
vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over 
het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt! 
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1 Korinthe 15 
44 Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is 
een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam. 
45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de 
laatste Adam tot een levendmakenden Geest. 
 
Nieuw Leven zichtbaar 
 
Wij wachten op de voltooiing van de nieuwe Schepping. Die nieuwe Schepping is er nu al, 
maar nog verborgen voor onze ogen. Ook het nieuwe Leven wat in ons geplant is, zal 
tevoorschijn komen als onze oude mens overlijdt.   
 
1 Johannes 3 
2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. 
Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen 
Hem zien, gelijk Hij is. 
 
 
                                                                      Amen 


