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Typologie in de natuur; de Granaatappel 
 
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; 
                                    
We hebben in voorgaande studies al gekeken naar de typologie van tarwe, gerst, wijnstok, 
en vijgenboom. We gaan verder met de vijfde vrucht uit Deuteronomium; Typologie in de 
natuur; de Granaatappel. Deze vijfde vrucht staat voor de vijfde Bedeling; de Bedeling 
waarin wij nu leven. Deze Bedeling wordt ook wel de ‘Verborgenheid’ genoemd.  
(zie voor uitleg studie ‘Efeze 3; de Verborgenheid’).  
 
Efeze 3 
1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 
2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 
3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met 
weinige woorden te voren geschreven heb; 
 
Samengesteld uit vele kleinere eenheden                   
 
De granaatappel komt niet zo veel voor in de Bijbel. Het is ook niet zo’n bekende vrucht. 
Granaatappel komt van het Latijnse woord ‘granatum’. Granatum, oftewel granaat, wil 
zeggen dat ie is samengesteld uit vele kleine delen. Het woord betekent dat het met ‘korrels’ 
is. Net zoals een scherfhandgranaat, na ontploffing, in vele kleine scherfjes uiteenspat. De 
granaatappel is dus één appel, die samengesteld is uit vele kleinere eenheden. Waar is dat 
een type van? Van Christus en de Gemeente! Het Hoofd, de appel in zijn geheel, is Christus. 
Zijn Lichaam is opgebouwd uit vele leden. De vele delen vormen één geheel. De Gemeente is 
Christus, en Christus is de Gemeente. De Granaatappel staat voor de nieuwe Schepping. 
 
Romeinen 12 
4 Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking 
hebben; 
5 Alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. 
 
1 Korinthe 12 
12 Want gelijk het lichaam één is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, 
vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. 
 
Het heelal, het alles  
 
Kolossensen 1 
19 Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou; 
20 En dat Hij, door Hem vrede (eenheid, verzoening) gemaakt hebbende door het bloed Zijns 
kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op 
de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn. 
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Het principe van de granaatappel, is ook van toepassing op het heelal. Dat is ook een 
éénheid, bestaande uit veel kleinere delen. Een eenheid in verscheidenheid. ‘Ta panta’ in het 
Grieks betekent ‘het heelal’. Deze Griekse uitdrukking, betekent dat het om een eenheid 
gaat. Als er in de Bijbel staat dat het heelal, oftewel ‘alle dingen’, met God verzoend worden, 
dan zijn dat alle dingen voor zover ze bij elkaar horen. Zover ze samen een eenheid worden, 
hoort alles bij elkaar. Maar wat niet bij die Eénheid van God hoort, of niet wíl horen, wordt 
buitengeworpen. Dus niet alle dingen zijn alle dingen…!! Degenen die niet verzoend willen 
worden met Christus, doen niet mee met de eenheid, en worden uiteindelijk weggedaan.  
 
Efeze 1 
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot 
een Hoofd boven alle dingen; 
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles (=wat behoort tot Christus en 
de Gemeente) in allen (gelovigen) vervult. 
 
Edelsteen 
 
Er is ook een edelsteen die verwijst naar de granaatappel; de granaat. De rode zaadjes van 
de granaatappel, lijken op de kristallen van deze edelsteen. Ook deze edelsteen staat 
typologisch voor de Heere Jezus Christus. Alle edelstenen in de Bijbel, verwijzen naar de 
nieuwe Schepping. Edelstenen ontstaan onder invloed van temperatuur, en druk onder het 
aardoppervlak; door verdrukking. Edelstenen zijn edel omdat ze licht doorlaten. Het licht 
gaat er doorheen, wordt daarin gebroken, of soms afgebroken ( half edelstenen ). Daardoor 
ontstaan er diverse kleuren. De veelkleurige Wijsheid van God.  
 
Geen schaduw meer 
 
Het kenmerk van deze wereld is dat het Licht er wel op schijnt, maar niet er doorheen. De 
wereld heeft het Licht niet willen ontvangen. Het kenmerk van de nieuwe Schepping is dat 
deze niet alleen Gods Licht ontvangt, maar ook opneemt en doorgeeft. Er zal dan geen 
schaduw meer zijn. Duisternis (dood, satan, de Wet ) wijkt voor Licht. Edelstenen zijn edel 
omdat ze licht doorlaten. Dingen zijn edel wanneer ze ontvankelijk zijn voor de Waarheid; 
voor het Woord van God. Dat geldt ook voor ons, voor zover wij het Licht van het Woord 
toelaten in onze levens, en in onze harten. Wij zouden wandelen in het Licht. 
 
Openbaring 21 
23 En de stad(het nieuwe Jeruzalem= het geopenbaarde Koninkrijk) behoeft de zon en 
de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; want de heerlijkheid Gods heeft haar 
verlicht, en het Lam is haar Kaars. 
24 En de volken, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen; en de koningen der aarde 
brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve. 
25 En haar poorten zullen niet gesloten worden des daags; want aldaar zal geen nacht zijn. 
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De buitenkant, het zichtbare, is vergankelijk 
 
2 Korinthe 4 
18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; 
want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig. 
 
De buitenkant van de granaatappel is niet erg aantrekkelijk. De granaatappel is een ronde 
vrucht, een bal. (een volmaakte cirkel komt niet voor in deze Schepping) De buitenkant is 
donker, bruinachtig, en trekt niet direct de aandacht. De buitenkant maskeert de 
binnenkant. De buitenkant is vergankelijk, zoals alle zienlijke dingen. De onzienlijke dingen, 
zijn een beeld van de geestelijke, eeuwige dingen. De harde schil moet weggehaald worden. 
Er zitten allemaal samengevoegde kleine vruchtjes in, met een pit. 
 
Geen gedaante noch Heerlijkheid 
 
Jesaja 53 
2 Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre 
aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen 
gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben. 
 
De waardevolle zaken vinden we áchter de zienlijke dingen. De Heere Jezus had, wat Zijn 
uiterlijke Verschijning betreft, ook geen gedaante nog heerlijkheid. Maar het gaat om de 
inwendige mens. De inwendige mens is niet de maag, maar de nieuwe mens, in Christus. Dat 
wat uit God geboren is. De uitwendige mens, de oude mens, is niks anders dan een 
omhulling. Een kleed dat afgelegd moet worden. De mooie en belangrijke dingen worden 
binnenin gevonden. 
 
2 Korinthe 4 
16 Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens (oude, natuurlijke mens) 
verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige (de nieuwe, wedergeboren mens, in 
Christus) vernieuwd van dag tot dag.(als we in gemeenschap met Zijn Woord blijven) 
 
Zegelring 
 
De binnenkant van de granaatappel heeft te maken met voortplanting. Het is een beeld van 
het nieuwe wat tot stand komt. De delen zijn samengevoegd tot één ronde bal. Rond staat 
altijd voor de eeuwigheid. Je kunt geen begin en geen einde aangeven. Net zoals bij een 
trouwring; we beloven elkaar dan ‘eeuwige’ trouw, of in ieder geval tot de dood ons scheidt. 
Zo wordt van Christus gezegd dat Hij gesteld is tot een Zegelring. Een zegelring drukt een 
afbeelding in was, of lak. Net zoals de Heere Jezus Christus het uitgedrukte Beeld is van de 
Zelfstandigheid van de Godheid. Een (zegel-)ring staat in de Bijbel altijd voor Christus Zelf; 
Koning in Eeuwigheid. 
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Haggai 2 
24 Te dien dage, spreekt de HEERE der heirscharen, zal Ik u nemen, o Zerubbabel,(een type 
van de Heere Jezus Christus) gij zoon van Sealthiël (Hebreeuws voor; ik heb Hem van God 
gevraagd), Mijn knecht! spreekt de HEERE, en Ik zal u stellen, als een zegelring; want u heb Ik 
verkoren, spreekt de Heere der heirscharen.  
 
Hebreeën 1 
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de 
profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; 
2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld 
gemaakt heeft; 
3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner 
zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de 
reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter 
hand der Majesteit in de hoogste hemelen; 
 
De kleur van de Middelaar 
 
Bij de granaatappel moet de omhulling weggenomen worden, om de schoonheid van binnen 
te kunnen zien. De zaadjes zélf lijken kleine edelsteentjes. Elk korreltje is doorzichtig. Het 
Licht schijnt er doorheen. Als je de vrucht openmaakt zie je, als je goed kijkt, meerdere 
kleuren. Je ziet rood, maar eigenlijk zie je rood en blauw. Er zit een purperkleurige gloed 
over de zaadjes. Het lijkt ook wel parelmoerachtig. Purper is paars, en een samenvoeging 
van rood en blauw. Blauw is het Hemelse, en het rood is van het aardse. Purper is de kleur 
van de Middelaar; onze Hogepriester de Heere Jezus Christus. Door het kroontje heeft de 
vrucht een Koninklijke uitstraling. De Heere Jezus Christus is Koning en Priester tot in 
eeuwigheid. 
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De bloemen van de Granaatappelboom 
 

De bloemen van de granaatappelboom, zijn rood. De bloemen worden gebruikt voor het 
ontwikkelen van een rode kleurstof. Uit de onrijpe schil van de granaatappel produceert 
men een rode looistof om Marokkaans leer te looien. Looien is bewerken van dierenhuid. 
Looien is het conserveren van een huid, of vacht, met behoud van de natuurlijke 
eigenschappen. Eigenlijk is het looiproces het ‘vereeuwigen’ van een buitenkant. 
Looien is eigenlijk vereeuwigen. Puur rood is dus de kleur van onderdelen van de schil of de 
bloem. Uit de vruchtschil en bloemen worden ook medicijnen verkregen. Een 
samentrekkend geneesmiddel, dat wonden heelt.  
 
De kleur rood 
 
De Hebreeuwse vertaling van ‘Adam’, is rood. Daarom heet de Heere Jezus Christus; de Zoon 
des mensen, de Zoon van Adam. Het had ook de ‘Zoon van rood’ kunnen zijn. Hij is de Zoon, 
en rechtmatige Erfgenaam van de Troon over de hele mensheid, in Adam. Rood is de kleur 
van de Zoon des mensen, en van Zijn Kracht waarmee Hij de hele aarde aan Zich zal 
onderwerpen. Rood is een Koninklijke kleur. Gericht op uitbreiding en macht. Het rode van 
de granaatappel spreekt dus over het Koningschap van Christus. Het kroontje van de vrucht 
verwijst daar ook naar. 
 
Adam is uit de aarde genomen 
 
Genesis 2 
7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten 
geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. 
 

Mensen       =     mda = Adam  

Aardbodem = hmda = Adamah 

Rood is een beeld van de aarde. Adam is genomen uit die (zondige) aarde. Rood verwijst 
daarom ook naar de zondenatuur van de natuurlijke mens. Als je twee dezelfde cirkels naast 
elkaar tekent op een papier, en de ene rood kleurt, en de ander groen of blauw, dan lijkt het 
alsof de rode cirkel de grootste is. Maar dat is niet zo. Dat is wat rood doet; zich opblazen, 
groter maken. Dit optisch bedrog, komt door de kleur rood.  
 
Jesaja 1 
18 Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, 
(=bloedrood, helderrood)zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn 
(=hoogrode kleurstof), zij zullen worden als witte wol. 
 
Hemels Koninkrijk 
 
De granaatappel spreekt aan de ene kant over de éénheid die tot stand gebracht is. Aan de 
andere kant spreekt de granaatappel over uitbreiding en macht. De Heere Jezus Christus is 
Koning geworden in Zijn Opstanding, en heeft alle Macht gekregen over Hemel en aarde. 
Deze zaken komen samen in de Gemeente. De Gemeente is, aan de ene kant, een organisme 
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dat één is in Christus, maar aan de andere kant is de Gemeente de huidige vorm van het 
Koninkrijk van Christus.  
 
Nu nog onzichtbaar Koninkrijk 
 
De Joden wilden de Christus niet als Koning. Bij de dood en Opstanding werd Christus 
daarom Koning van een Hemels Koninkrijk. Omdat de Gemeente Zijn Lichaam is, maken wij 
dus ook deel uit van dat Koninkrijk! De Heere Jezus Christus is Koning van een Hemels Volk; 
de Gemeente. Het Koninkrijk is nu nog een verborgen Koninkrijk, maar straks zal dat 
geopenbaard worden. Binnen niet al te lange tijd, zal Hij dat Koninkrijk vanuit de Hemel 
uitbreiden over de aarde.   
 
Kolossensen 1 
12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der 
heiligen in het licht; 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
van den Zoon Zijner liefde; 
 
Efeze 2 
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit 
genade zijt gij zalig geworden), 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
 
Nieuwe Schepping 
 
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. 
 
We hebben al gezien dat de granaatappel een beeld is van de nieuwe Schepping. 
Opgebouwd uit zoveel kleinere delen, die allemaal samen één eenheid vormen. Hoewel een 
veelheid, is het toch één vrucht. Net zoals in de nieuwe Schepping; dan zal God alles en in 
allen zijn. Er is veel; alles. Er zijn er velen; allen. Maar God is in die allen. Dan is de veelheid 
weer teruggebracht tot éénheid. Het is God Zélf die deze verscheidenheid tot eeuwige 
eenheid maakt. God is Liefde. En liefde is in de Bijbel het vermogen tot éénwording. 
God is Liefde, en brengt dus éénheid tot stand. (zie ook de studie ‘God is liefde’)  
 
Omgekeerd proces 
 
Vanaf Adam is er de opdracht tot vermenigvuldiging, tot veelwording. Maar aan de andere 
kant is er een omgekeerd proces, waarin deze veelheid door God weer tot eenheid wordt 
gemaakt. Deze beide zaken gebeuren tegelijkertijd. Uiteindelijk zal God bepalen wanneer dit 
proces in deze oude Schepping voltooid is. Dan is de nieuwe Schepping een feit. Dit vinden 
we terug in de granaatappel. 
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Johannes 17 
22 En Ik heb hun de Heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij één zijn, gelijk 
als Wij Een zijn; (de Heere Jezus verwijst hier naar de Gemeente, die ná Zijn Opstanding een 
feit zou zijn. De Gemeente, Zijn Lichaam, zijn nieuwe schepselen. Nieuwe Schepping. Een 
eenheid door God gemaakt) 
23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in één,( nieuwe Schepping) en opdat de 
wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad 
hebt. 
 
Rimmon    
 
De Hebreeuwse naam van de granaatappel is ‘Rimmon’.  Rimmon betekent ‘Hoge Plaats’.  

Granaatappel              =     Rimmon     =       mnr     = Verhoging, hoge plaats, dat wat hoog is 

Granaatappelbomen  =                         =  mynwnr   = Uitermate verhoging; Hoge plaatsen 

 
De Rotssteen van Rimmon 
 
In Richteren twintig staat een gebeurtenis waarbij Benjamin en zijn mannen moeten 
vluchten. De stam van Benjamin werd uitgeroeid, maar een klein restantje mannen verborg 
zich in Rimmon.  Zij vluchtten de woestijn in, en verborgen zich in de Rotssteen  van 
Rimmon. Zij ontkwamen, met hulp van de Heere, op die manier aan de dood. Deze 
Rotssteen is natuurlijk een type van Christus. 
 
Richteren 20 
43 Zij omringden Benjamin, zij vervolgden hem, zij vertraden hem gemakkelijk, tot voor 
Gibea, tegen den opgang der zon. 
44 En er vielen van Benjamin achttien duizend mannen; deze allen waren strijdbare mannen. 
45 Toen keerden zij zich, en vloden naar de woestijn, tot den rotssteen van Rimmon; maar zij 
deden een nalezing onder hen op de straten, van vijf duizend man; voorts kleefden zij hen 
achteraan tot aan Gideom, en sloegen van hen twee duizend man. 
46 Alzo waren allen, die op dien dag van Benjamin vielen, vijf en twintig duizend mannen, die 
het zwaard uittrokken; die allen waren strijdbare mannen. 
47 Doch zeshonderd mannen keerden zich, en vloden (=vluchtten) naar de woestijn, tot den 
rotssteen van Rimmon, en bleven in den rotssteen van Rimmon, vier maanden. 
 
1 Korinthe 10 
1 En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, 
en allen door de zee doorgegaan zijn; 
2 En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee; 
3 En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben; 
4 En allen denzelfden geestelijken drank gedronken hebben; want zij dronken uit de 
geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was Christus. 
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Schuilplaats 
 
Benjamin is een type van het gelovig overblijfsel van Israël. De stam wordt uitgeroeid, 
betekent typologisch dat de natuurlijke mens sterft. Maar dat kleine groepje gelovigen, 
ontving nieuw leven, omdat zij schuilden in de Spelonk te Rimmon; op de  Hoge Plaats. 
Ook wij, de Gemeente, zijn heiligen der Hoge Plaatsen. Wij hebben in Christus nieuw leven 
ontvangen. Wij zijn eerstelingen van de nieuwe Schepping. Wij bevinden ons in de 
Schuilplaats. In de Rotssteen. Het is een Hoge Plaats. Een verborgen plaats. Zalig is hij die in 
de Schuilplaats van de Allerhoogste zit. Wij zijn met Christus gezet in de Hemel. De Hoge 
plaats is typologie voor de Hemel. 
 
Psalm 91 
1 Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des 
Almachtigen. 
 
Efeze 2 
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit 
genade zijt gij zalig geworden), 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
(de wereld heeft Hem verworpen en daarom heeft Hij Zich teruggetrokken op een Hoge 
Plaats. Inclusief Zijn Lichaam) 
 
Kolossensen 3 
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. 
 
De Heere Jezus Christus is onze Hogepriester 
 
Exodus 39 
24 En aan de zomen des mantels maakten zij granaatappelen van hemelsblauw, en purper, 
en scharlaken, getweernd. 
25 Zij maakten ook schelletjes van louter goud, en zij stelden de schelletjes tussen de 
granaatappelen, aan de zomen des mantels rondom, tussen de granaatappelen; 
26 Dat er een schelletje, daarna een granaatappel was; wederom een schelletje, en 
een granaatappel; aan de zomen des mantels rondom; om te dienen, gelijk als de HEERE aan 
Mozes geboden had. 
 
Onder het Oude Verbond werden granaatappeltjes gedragen in de zomen van het kleed van 
de priester. De vijfde vrucht, de granaatappel, heeft te maken met verborgen zaken. De 
granaatappeltjes in de zoom, staan typologisch voor de Gemeente. De nieuwe Schepping is 
nog verborgen, dat wil zeggen, het Koninkrijk is nog verborgen. Aan de zoom werden, om en 
om, granaatappeltjes en belletjes gemaakt. Onderaan de zoom, verwijst naar de aardse 
positie, in vernedering, die de Gemeente nog steeds heeft, maar tóch verborgen in het Kleed 
van de Hogepriester Christus. Dat verwijst naar de Hemelse positie van Zijn Lichaam, de 
Gemeente. De belletjes die je kunt horen rinkelen, verwijzen naar de prediking van het 
Woord. Vandaag de dag heeft de Gemeente die functie.   
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Verborgen Werk 
 
Jesaja 6 
1 In het jaar, toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik den Heere, zittende op een hogen en 
verheven (=Hoge plaats) troon, en Zijn zomen (met de granaatappeltjes eraan) vervullende 
den tempel.(=de Gemeente) 
 
Efeze 1 
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot 
een Hoofd boven alle dingen; 
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.(het Hoofd 
Christus is in de Hemel, dan is dus ook Zijn Lichaam, de Gemeente, in de Hemel) 
 
De Hoge en Verheven Troon, uit Jesaja zes, verwijst naar het Hemels Koninkrijk van de Heere 
Jezus Christus. Zijn Positie en Werk zijn momenteel nog in de Hemel. De Heerlijkheid van 
Christus is tot op heden nog verborgen. Christus heeft de Gemeente ontvangen als Loon en 
Heerlijkheid voor Zijn geloof in, en gehoorzaamheid aan, de Vader. Deze Heerlijkheid, de 
Gemeente, is nog niet te zien op aarde. De granaatappeltjes zitten verborgen aan de zoom. 
We leven in de Verborgenheid; de Heere verbergt Zich. Hij doet als Hogepriester een 
verborgen Werk aan de Gemeente. Hij reinigt en verzamelt haar. Daarom zijn Zijn Voeten 
bedekt.  
 
Titus 2 
14 Die Zichzelven voor ons gegeven heeft (als Hogepriester), opdat Hij ons zou verlossen van 
alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk (de Gemeente, Zijn Lichaam)zou reinigen, 
ijverig in goede werken.(doordat het Joodse Volk de Heere verworpen heeft, is de Zaligheid 
naar de heidenen oftewel de Gemeente gegaan. Dat is een Hemels volk en dus verborgen 
Volk) 
 
Als de granaatappelbomen uitbotten     
 
Hosea 4 
6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb 
Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws 
Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten. 
 
Ezechiël 39 
29 En Ik (de Heere Jezus Christus) zal Mijn aangezicht voor hen (het Joodse Volk) niet meer 
verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten (de 
Wedergeboorte van het Volk Israël), spreekt de Heere HEERE. 
   
De granaatappel heeft dus ook te maken met het Hogepriesterschap. Het Volk Israël was een 
priesterlijk volk, maar heeft deze taak verzuimd, door ontrouw aan de Heere. Zij heeft de 
Granaatappel verworpen. De Heere heeft die taak daarom gegeven aan de Gemeente, Zijn 
Lichaam. Straks, na de zeventigste Jaarweek, zal het Volk Israël wedergeboren zijn, en haar 
oorspronkelijke priesterlijke taak op zich nemen. Zij zal drieëndertig jaar het Woord prediken 
onder de heidense volkeren. Heidenen zijn in de Bijbel, alle niet-Joden. Daarna is het 
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Koninkrijk in zijn geheel geopenbaard. Een bloeiende wijnstok, en uitbottende 
granaatappelbomen zijn typen van het wedergeboren priesterlijk Volk Israël. 
 
Hooglied 6 
11 Ik ben tot den notenhof afgegaan om de groene vruchten der vallei te zien; om te zien, of 
de wijnstok bloeide, de granaatbomen uitbotten. 
 
Hooglied 7 
12 Laat ons vroeg ons opmaken naar de wijnbergen, laat ons zien, of de wijnstok bloeit, de 
jonge druifjes zich opendoen, de granaatappelbomen uitbotten; daar zal ik U mijn 
uitnemende liefde geven. 
 
                                                                     
 
                                                         Amen. 
 


