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Typologie in de natuur; de Olijfboom 
 
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; 
 
Na de studies over, Tarwe, Gerst, Wijnstok, Vijgenboom en Granaatappel, zijn we nu 
aangekomen bij de zesde ‘vrucht’. Typologie in de natuur; de Olijfboom. Over de zevende en 
laatste ‘vrucht’; Honing, heb ik al eerder twee studies gemaakt. Je kunt daarover lezen in de 
studies; ‘Bijen en de Bijbel’, en ‘Melk, Boter en Honing’.   
 
Het land Kanaän 
 
We weten inmiddels dat de zeven vruchten uit Deuteronomium 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, vijgenbomen, granaatappelen, 
olijfbomen en honing. Het gaat hierbij om de diepere betekenis áchter deze vruchten.  
 
Olierijke Olijfboom 
 

Olijfboom   =   tyz    

                               Wz  =  Helderheid; Blinkend (is een beeld van Heerlijkheid) 

 
De olijfboom is een beeld van de Bron van Eeuwig Leven. Daarmee is de olijfboom een type 
van de Heere Jezus Christus. Het product van de olijfboom, is de olijfolie. De olie is een type 
van de onzichtbare Christus; de Heilige Geest, dus type van Eeuwig Leven. Er staat in 
Deuteronomium ‘olierijke’ olijfboom. Er wordt dus meteen de nadruk gelegd op de olie. Een 
olijfboom brengt olijven, en dus olijfolie voort. De toepassing van olijfolie in de Bijbel is 
talrijk; als er ‘olie’ staat, wordt er altijd olijfolie bedoeld. 
 
Wat is de Heilige Geest 
 
De Heilige Geest is niemand anders dan de Heere Jezus Christus. Er is geen verschil. De term 
Heilige Geest wordt gebruikt als aanduiding van de onzienlijke Christus. De Heere Jezus 
Christus is onzienlijk in onze dagen. Hij woont in onze harten, en is bij ons, maar Hij werkt in 
het verborgene. De Heilige Geest is een Kracht. Maar in het bijzonder de Kracht van Christus. 
De Opstandingskracht van Christus; de Kracht van Zijn Opstanding. Een onzienlijke Kracht die  
werkt in de zienlijke dingen.(zie ook de studie; ‘het Werk van de Heilige Geest) 
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Op grond van geloof ontvangen wij de Heilige Geest 
 
Efeze 1 
13 In Welken (de Heere Jezus Christus) ook gij (gelovigen uit de heidenen) zijt, nadat gij het 
woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid (behoud) gehoord hebt; in 
Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt (alleen geloof is dus genoeg om de Heilige Geest te 
ontvangen), zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte (de Heilige Geest 
zal je leiden naar Zoonstelling oftewel Loon oftewel Heerlijkheid) 
 
Wij hebben bij onze wedergeboorte, de Geest van God ontvangen. Wedergeboorte is het 
moment dat je tot geloof komt. Dus iemand die tot geloof komt, hoeft niet te wachten op de 
Heilige Geest. Iedereen die het Evangelie hoort, en het vervolgens gelooft, is vanaf dat 
moment verzegeld met de Heilige Geest. Op grond van geloof in het Woord der Waarheid, 
ontvangt men direct, en op dat zelfde moment Gods Heilige Geest. Wij hebben de Geest 
voor eeuwig ontvangen. Wij kunnen de Geest bedroeven of uitblussen maar nooit meer kwijt 
raken. Eens een kind van God, altijd een kind van God. Verkregen eeuwig leven is dus écht 
voor eeuwig! (zie ook de studie ‘de Geest bedroeven, uitblussen of lasteren’) 
 
Versiering 
 
De Olijfboom wordt bestoven, oftewel bevrucht, door de wind. Geen mensen of insecten die 
daarin een rol spelen. Het Griekse woord ‘pneuma’ betekent zowel geest als wind als adem.  
Olijfhout heeft een mooie structuur. Het wordt gebruikt voor allerlei sierwerk. Het wordt dus 
hoofdzakelijk gebruikt voor versiering. Versiering oftewel sieraad oftewel versiersel is in de 
Bijbel een beeld van wedergeboorte, en dus van de Heilige Geest. Het hout  is slecht 
splijtbaar. Een olijfboom is fascinerend om te zien. Soms erg grillig.  
 
Jesaja 4 
2 Te dien dage zal des HEEREN SPRUIT(de Heere Jezus Christus) zijn tot sieraad en 
heerlijkheid, en de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering dengenen, die het 
ontkomen zullen in Israël. 
 
Een olijfboom gaat, in principe, niet dood 
 
Een olijfboom sterft niet. Een olijfboom verouderd niet. Olijfbomen gaan alleen dood door 
ziekte. Ze kunnen dus wel worden aangetast, of beschadigd, maar de olijfboom heeft een 
sterk herstellend vermogen. Ze kunnen duizenden jaren oud worden. Er staan nu nog 
olijfbomen op de Olijfberg, die er al stonden op de dag van de Hemelvaart van de Heere 
Jezus Christus. Deze zullen er straks, bij Zijn Wederkomst, nog steeds staan.  
 
Zijn Voeten zullen staan op de Olijfberg 
 
Zijn Wederkomst, de Dag des Heeren, is aan het einde van de Verdrukking over Israël; het 
oordeel van God over het ongelovige Volk. Dan zal de Heere Jezus Christus Zijn Voeten 
zetten op de Olijfberg. Vanaf dat moment zal Hij Zijn Hemelse Koninkrijk steeds verder 
uitbreiden over de aarde.  
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Zacharia 14  
4 En Zijn voeten zullen te dien dage (aan het einde van de zeventigste Jaarweek) staan op 
den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën 
gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; 
en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden. 
5 Dan zult gijlieden vlieden door de vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen zal 
reiken tot Azal), en gij zult vlieden (=vluchten), gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in de 
dagen van Uzzia, den koning van Juda; dan zal de HEERE, mijn God, komen, en al de heiligen 
(= de Heere Jezus Christus en Zijn Lichaam, de Gemeente) met U, o HEERE! 
 
Olijfberg 
 

De Olijfberg staat typologisch voor het verborgen, onzienlijke, Koninkrijk van de Heere Jezus 
Christus, in de Hemel. Het is het Koninkrijk wat Jeruzalem niet is binnengekomen. Het 
Koninkrijk bleef steken op de Olijfberg. Als straks het gelovig overblijfsel van Jeruzalem tot 
aanvaarding van de Messias komt, en Zijn Naam aanroept, zal het via dezelfde Olijfberg een 
vluchtroute krijgen. (zie studie de ‘zeventigste Jaarweek’) 
 

 
 
Hof van olijven 
 

De olijfolie uit de olijven komt tot stand door persing. Olijven worden dus via verdrukking 
olijfolie. De Heere Jezus werd zo zwaar verdrukt, totdat Hij uiteindelijk Olie voortbracht. 
Synoniemen van deze Olie zijn; Licht, Leven en Geest. De olijf spreekt dus over het tot stand 
komen van nieuw leven, van een nieuwe Schepping.  
 

Gethsemanee =  hnmv tg   =  Hof van olijfbomen 

                                                    =  Persbak; Plaats van vertreding van de olijven 
                                                        Vertreden, Verdrukken; Verdrukking; Persen van olijven     

                                 hnmv          =   Shemonah   =  Hebreeuws woord voor het getal acht 

                                    nmv          =   Shemon        =  Olie 

            tg      =  Gath              =  Pers  (Verdrukking)  
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Psalm 88 
7 Gij hebt Mij in den ondersten kuil gelegd, in duisternissen, in diepten. 
8 Uw grimmigheid ligt op Mij; Gij hebt Mij nedergedrukt met al Uw baren. Sela. 
9 Mijn bekenden hebt Gij verre van Mij gedaan, Gij hebt Mij hun tot een groten gruwel 
gesteld; Ik ben besloten, en kan niet uitkomen. 
10 Mijn oog treurt vanwege verdrukking; HEERE! Ik roep tot U den gansen dag;  
Ik strek Mijn Handen uit tot U.  
 
De Volheid der tijden 
 
De olijven, en de olijfboom in het algemeen, houden ook verband met de zesde Bedeling.         
Het is de zesde vrucht uit de reeks, die allemaal in verband staan met de verschillende 
bijbehorende Bedelingen. De olijf komt perfect overeen met de zesde Bedeling, die van de 
Volheid der tijden. Dat is de Bedeling waarin Israël, en de volkeren, tot geloof zullen komen, 
en uiteindelijk wedergeboren zullen worden. Deze Bedeling eindigt met de situatie dat de 
hele bevolking van de aarde tot geloof is gekomen. De schapen en bokken zijn dan 
gescheiden. Dat gebeurt bij het ingaan van het dan geopenbaarde Messiaanse Vredesrijk. 
(zie ook de studie ‘Mattheüs 24’en ‘Mattheüs 25’) 
 

 
 
Grote verdrukking ter bekering van de volkeren 

 
De olie komt dus tot stand via een weg zoals we die ook al zagen bij de tarwe, het rijsje en de 
zijde. De weg van lijden, van dood, en Opstanding. Een beeld van de grote Verdrukking. 
Daarom hoort de olijfboom bij de zesde Bedeling, want dat is de Bedeling waarin de toorn 
van God wordt uitgestort over deze wereld. De volkeren zullen geoordeeld worden. Eerst 
zeven jaren Verdrukking over Israël, daarna drieëndertig jaren grote Verdrukking over de 
volkeren. Deze Verdrukking heeft als doel het voortbrengen van de Geest. Het voortbrengen 
van een nieuwe Schepping. De opzet is bekering van de volkeren.  
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Mattheüs 24 
9 Alsdan zullen zij u (het Joodse Volk) overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij 
zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil. 
-- 
21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der 
wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. 
-- 
29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal 
haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der 
hemelen zullen bewogen worden. 
30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen 
al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de 
wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. 
 
Het geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus Christus 
 
Olijven moeten worden verdrukt, om olie voort te brengen. De verdrukking zal over de 
volkeren komen, maar aan de andere kant gaat dat dus gepaard met de uitstorting van de 
Heilige Geest. Het tot stand komen van een nieuwe Schepping. Na de Verdrukking zijn er 
alleen nog maar gelovigen op deze aarde. Zij gaan binnen in het geopenbaarde Koninkrijk. 
Dan zal de satan voor duizend jaren gebonden zijn. (zie ook studie ‘Openbaring’) 
 
Wedergeboren komen zij uit de grote Verdrukking 
 
Openbaring 7 
13 En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij(Johannes): Deze, die bekleed zijn 
met de lange witte klederen,  wie zijn zij, en van waar zijn zij gekomen? 
14 En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de 
grote verdrukking komen (Zij komen uit de grote verdrukking; het is het gelovig overblijfsel 
uit de heidense volkeren); en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange 
klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.(Zij hebben zich bekeerd en zijn wedergeboren. 
Zij zijn gereinigd van hun zonden en leven nu onder het Nieuwe Verbond. Net als de 
Gemeente, en net als het wedergeboren Volk Israël. Zij hebben gehoor gegeven aan de 
oproep tot bekering van de 144.000 getuigen) 
15 Daarom zijn zij voor den troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel; en 
Die op den troon zit, zal hen overschaduwen.(De tempel is overdrachtelijk de plaats waar 
God woont. Uiteindelijk, en zeker bij het begin van de duizend jaren, is dat heel de 
schepping) 
 

De Volheid der tijden eindigt ná het geopenbaarde Koninkrijk 
 

Openbaring 7 
16 Zij zullen niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten, en de zon zal op hen niet vallen, 
noch enige hitte. (De grote Verdrukking is voorbij en men hoeft geen dorst of honger meer te 
lijden. De hongersnood is voorbij) 
17 Want het Lam, Dat in het midden des troons is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman 
zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. 
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In het geopenbaarde Koninkrijk, zal men lichamelijk geen gebrek meer lijden; ook het 
geestelijk leven zal gevoed zijn. Er zal geen oordeel plaatsvinden voor wedergeborenen. Ook 
zal er geen verzoeking van buitenaf meer zijn; de satan is tenslotte gebonden. Maar er zullen 
wel mensen geboren worden. Dan blijkt dus dat de begeerlijkheden alleen uit de mens zélf 
kunnen komen, in die duizend jaar. Men zal daar gewoon in zondig vlees leven, maar de 
Heere heeft daar Zijn Macht. Het Koninkrijk op aarde is nog geen nieuwe Schepping, maar 
het zal aanmerkelijk beter zijn dan hoe het nu is hier op aarde. Dit zal duren tot aan de 
Jongste Dag; dan komt er een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde. Dan is alles, en iedereen, 
nieuwe Schepping, en is God alles en in allen. 
  
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. 
 
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. 
 

 
 
Verschillende toepassingen van de olie 
 
Olijfolie wordt voor veel doeleinden gebruikt. Als spijsolie, in de keuken, bij  de bereiding 
van voedsel. En in (vis)conserven; tegen het bederven. Het wordt ook gebruikt als medicijn, 
als zalf. Om wonden te verzorgen. Denk ook aan de Barmhartige Samaritaan. Ook wordt er 
zeep van gemaakt; om te reinigen. Ook wordt het gebruikt in olie-lampen; voor warmte en 
licht. Al deze verschillende toepassingen, zijn een beeld van de Werking van de Heilige Geest 
 
Bron van geestelijk Voedsel 
         
Het voedsel wat de Heilige Geest ons geeft; het Woord van God. De Bijbel is door de Geest 
van God ingeblazen, en door de Geest van God voortgebracht. De Heilige Geest is de Bron 
van het geestelijk Voedsel wat wij hebben ontvangen. (zie ook de studie ‘de Bijbel is het 
Woord van God’) 
 

2 Petrus 1 
20 Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; 
21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige 
mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. 
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Johannes 14 
25 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, bij u blijvende. 
26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u 
alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. 
 
Efeze 1 
17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest 
der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; 
 

De Geest vereeuwigd en geneest 
 
De olie wordt gebruikt om te conserveren, te bewaren. En dat is ook exact wat de Heilige 
Geest doet. Zijn Geest is de Bron van eeuwig Leven. Brengt Vrucht voort voor de 
eeuwigheid. Olijfolie wordt gebruikt als zalf. Bij kloofjes, of wondjes. De olie brengt genezing. 
Dat is ook wat de Heilige Geest doet. En net zoals zeep, reinigt de Geest ons. Het Woord 
reinigt ons, en is voortgebracht door de Geest. 
 
Lukas 10 
33 Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met 
innerlijke ontferming bewogen. 
34 En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn; en hem 
heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. 
 
1 Johannes 1 
7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap 
met elkander, en het bloed van Jezus Christus (het Bloed= het Leven van de Hogepriester), 
Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 
 
Efeze 5 
26 Opdat Hij (de Hogepriester van het Nieuwe Verbond, de Heere Jezus Christus) haar(de 
Gemeente) heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; 
27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel 
heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. 
 
Licht en Warmte 
 
De Geest geeft Licht, omdat het Woord Licht geeft. Het licht der wereld is de Heere Jezus 
Christus. Licht is Leven. De Zon is een uitbeelding van God; Hij geeft Licht en Warmte. Denk 
ook aan de olie in de lampen van de tien maagden (zie studie ‘Mattheüs 25’) 
 
Psalm 132 
17 Daar zal Ik David een hoorn doen uitspruiten; Ik heb voor Mijn Gezalfde 
een lamp toegericht. 
18 Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden; maar op hem zal zijn kroon bloeien. 
 
Psalm 119 
105 Nun. Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. 
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Zalfolie is een type van de Geest van Christus 
 
De hele Bijbel door is zalfolie een type van de Geest van Christus. ‘Christus’ is de Griekse 
vertaling voor ‘Gezalfde’, en de ‘Messias’ is het Hebreeuwse woord voor ‘Gezalfde’. Het 
gezalfd worden, in geestelijke zin, spreekt over het Verborgen Werk van de Geest van 
Christus in ons, en aan ons, en eventueel door ons heen. In de Bijbel bestaan Zalfolie en 
Reukwerk in totaal uit 9 ingrediënten: Zuivere Mirre, Specerijkaneel, Specerijkalmus, Kassie, 
Olie van Olijfbomen, Mirresap, Oniche, Galban en Zuivere Wierook. Dit komt overeen met 
de negen-voudige Vrucht van de Geest. En komt ook overeen met de negen Gaven door de 
Werking van de Heilige Geest. En komt ook overeen met de 9 deugden van Christus. 
 
Geen letterlijke zalving  
 
Een greep uit Bijbelteksten waarin je makkelijk kunt lezen dat die niet gaan over een 
letterlijke zalving, maar gaan over de geestelijke betekenis achter de zalving met olie; 
 
Jesaja 61 
1 De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde 
boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de 
gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen 
opening der gevangenis; 
 
Lukas 4 
17 En Hem werd gegeven het boek van den profeet Jesaja; en als Hij het boek opengedaan 
had, vond Hij de plaats, daar geschreven was: 
18 De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om 
den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart; 
19 Om den gevangenen te prediken loslating, en den blinden het gezicht, om de verslagenen 
heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des Heeren. 
 
Handelingen 10 
36 Dit is het woord, dat Hij gezonden heeft den kinderen Israëls, verkondigende vrede door 
Jezus Christus; deze is een Heere van allen. 
37 Gijlieden weet de zaak, die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea, na den 
doop, welken Johannes gepredikt heeft; 
38 Belangende Jezus van Nazareth, hoe Hem God gezalfd heeft met den Heiligen Geest en 
met kracht; Welke het land doorgegaan is, goeddoende, en genezende allen, die van den 
duivel overweldigd waren; want God was met Hem. 
 
Hebreeën 1 
8 Maar tot den Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de schepter Uws 
koninkrijks is een rechte schepter. 
9 Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en ongerechtigheid gehaat; daarom heeft U, o God! 
Uw God gezalfd met olie der vreugde boven Uw medegenoten. 
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Psalm 20 
6 Wij zullen juichen over Uw heil, en de vaandelen opsteken in den Naam onzes Gods. De 
HEERE vervulle al uw begeerten. 
7 Alsnu weet ik, dat de HEERE Zijn Gezalfde behoudt; Hij zal Hem verhoren uit den hemel 
Zijner heiligheid; het heil Zijner rechterhand zal zijn met mogendheden. 
 
Spreuken 8 
22 De HEERE bezat Mij in het beginsel Zijns wegs, voor Zijn werken, van toen aan. 
23 Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest; van den aanvang, van de oudheden der aarde 
aan. 
 
Zieken zalven met olie 
 
Marcus 6 
12 En uitgegaan zijnde, predikten zij, dat zij zich zouden bekeren. 
13 En zij wierpen vele duivelen uit, en zalfden vele kranken met olie, en maakten hen gezond. 
(= zij bekeerden heel veel ongelovige mensen) 
 
Deze ongelovigen zijn de kranken, en kunnen gezond worden als zij tot geloof komen. Als zij 
zich bekeren. Dan worden zij geestelijk gezalfd met de Heilige Geest. De Heilige Geest, de 
zalfolie, komt in hen wonen, en zij zijn dan weer gezond. In feite legt de Heere Jezus dit Zélf 
al uit in Marcus twee.  
 
Marcus 2 
14 En voorbijgaande zag Hij Levi, den zoon van Alfeüs zitten in het tolhuis, en zeide tot hem: 
Volg Mij. En hij opstaande, volgde Hem. 
15 En het geschiedde, als Hij aanzat in deszelfs huis, dat ook vele tollenaren en zondaren 
aanzaten met Jezus en Zijn discipelen; want zij waren velen, en waren Hem gevolgd. 
16 En de Schriftgeleerden en de Farizeën, ziende Hem eten met de tollenaren en zondaren, 
zeiden tot Zijn discipelen: Wat is het, dat Hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt? 
17 En Jezus, dat horende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet 
van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen, om te roepen rechtvaardigen, maar 
zondaars tot bekering. 
 
Ongelovige gelovige 
 
Jakobus 5 
14 Is iemand krank onder u? Dat hij tot zich roepe de ouderlingen der Gemeente, en dat zij 
over hem bidden, hem zalvende met olie in den Naam des Heeren. 
15 En het gebed des geloofs zal den zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten, en zo hij 
zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. 
 
De krankheid van deze gelovige, wijst op het zwak-zijn van de gelovige. Het gaat om zwak 
zijn in het geloof, omdat deze gelovige niet sterk wil worden in het geloof. Deze gelovige 
wandelt als een ongelovige gelovige. Deze gelovige wandelt zonder de Heere. Dit zwak zijn, 
heeft te maken met het zich keren tegen het Woord en Werk van de Heere. In feite bedroeft 
deze gelovige de Geest. (zie ook de studie ‘de Geest bedroeven’). Maar er is gelukkig wat te 
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doen aan deze ‘krankheid’. Maar alleen als de zieke dat zélf wil. De zieke kan de oudsten tot 
zich roepen, en weer horen naar Zijn Woord. Zodat de zieke zich weer kan onderwerpen aan 
het Woord, en aan de Leiding van de Geest van Christus, de Gezalfde.  
 
De wilde en de tamme olijfboom 
 
Romeinen 11 
16 En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig, en indien de wortel heilig is, 
(de Heere Jezus Christus is de Wortel) zo zijn ook de takken heilig. 
17 En zo enige der takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde (de Gemeente, 
Zijn Lichaam), in derzelver plaats zijt ingeent, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms 
mede deelachtig zijt geworden, 
18 Zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, 
maar de wortel u. 
19 Gij zult dan zeggen: De takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeent worden. 
20 Het is wel; zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof. Zijt niet 
hooggevoelende, maar vrees. 
21 Want is het, dat God de natuurlijke takken(het Volk Israël) niet gespaard heeft, zie toe, 
dat Hij ook mogelijk u niet spare. 
22 Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God; de strengheid wel over degenen, 
die gevallen zijn, maar de goedertierenheid over u, indien gij in de goedertierenheid blijft; 
anderszins zult ook gij afgehouwen worden. 
23 Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeent worden; want God is 
machtig om dezelve weder in te enten. 
24 Want indien gij (de Gemeente, Zijn Lichaam oftewel gelovigen uit de Joden, en gelovigen 
uit de heidenen oftewel niet-Joden. Van ná Zijn Opstanding) afgehouwen zijt uit den 
olijfboom, die van nature wild was, en tegen nature in den goeden olijfboom ingeent; hoeveel 
te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geent worden? 
25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, 
bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der 
heidenen (opname der Gemeente) zal ingegaan zijn. 
26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion 
komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.(ná de zeventigste Jaarweek) 
27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen. 
28 Zo zijn zij (twee- stammen= Juda= het Joodse Volk)wel vijanden aangaande het Evangelie, 
om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil; 
29 Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. 
30 Want gelijkerwijs ook gijlieden (de eerder verstrooide tien- stammen zijn de oorsprong 
van de Gemeente) eertijds Gode ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid 
verkregen hebt door dezer ongehoorzaamheid;(de Gemeente heeft de plaats ingenomen van 
het Volk Israël) 
31 Alzo zijn ook dezen (twee stammen) nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw 
barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. 
32 Want God heeft hen allen (twaalf stammen) onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat 
Hij hun allen zou barmhartig zijn. 
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Een priesterlijk Koninkrijk 
 
De Olijfboom is hierboven, in Romeinen elf, een type van het hele volk Israël. Zij had de 
verantwoordelijkheid ontvangen, om het Woord van God te geloven, en aan de andere 
volkeren te onderwijzen. Zij had deze priesterlijke taak van de Heere ontvangen. Aan Israël 
waren de ‘Woorden van God toevertrouwd’. Maar de tien-stammen waren ontrouw aan het 
Woord van God, en uiteindelijk werden deze takken van de goede olijfboom afgesneden. De 
tien-stammen werden in 772 BC, door de Assyriërs, verstrooid onder de heidenen (In de 
Bijbel zijn heidenen alle niet-Joden). Dat gedeelte, Efraïm, oftewel de tien-stammen, werd 
een wilde olijfboom. Alleen de takken van Juda zaten nu nog aan de tamme olijfboom.  
 
Exodus 9 
5 Nu dan, indien gij (Volk Israël) naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond 
houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; 
6 En gij(Volk Israël) zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de 
woorden, die gij tot de kinderen Israëls spreken zult. 
 
Romeinen 3 
1 Welk is dan het voordeel van den Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis? 
2 Vele in alle manier; want dit is wel het eerste, dat hun de Woorden Gods zijn toebetrouwd. 
 
Hosea 4 
6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb 
Ik u ook verworpen (en afgehouwen van de goede olijfboom), dat gij Mij het priesterambt 
niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten. 
 
De Zaligheid ging naar een ánder Volk 
 
Handelingen 28 
27 Want het hart dezes volks (Juda, het Joodse Volk, de twee-stammen) 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 (gelovige niet- Joden; de 
Gemeente) gezonden is, en dezelve zullen horen.(=gehoorzamen=geloven) 
 
Een Koninklijk priesterdom 
 
Maar ook Juda, de twee-stammen, bleef niet trouw aan het Woord, en zij verwierp, en 
kruisigde de Heere Jezus. Ook na Zijn Opstanding verwierp Juda de Heere Jezus Christus. Nu 
werden ook de ontrouwe natuurlijke takken van het Joodse volk, Juda, afgesneden van de 
olijfboom. De Zaligheid en de verantwoordelijkheid om het Woord van God te prediken, 
werden nu aan een ander volk gegeven. De priesterlijke taak werd aan de Gemeente 
gegeven…’Een ander neme het (priesterlijk-) ambt van Juda over’. 
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1 Petrus 2 
9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk (de 
Gemeente), een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit 
de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht; 
10 Gij, die eertijds geen volk waart (de Gemeente, die zijn oorsprong vindt in de eerder 
verstrooide tien stammen), maar nu Gods volk zijt; die eertijds niet ontfermd waart, maar nu 
ontfermd zijt geworden.(door het weigeren van het priesterambt, door het Volk Israël, is de 
Zaligheid naar de gelovigen uit de heidenen gegaan) 
 
Een ander neme het priesterambt 
 
Psalm 109 
2 Want de mond des goddelozen en de mond des bedrogs zijn tegen mij opengedaan; zij 
(=het Joodse Volk= Juda=de twee-stammen) hebben met mij gesproken met een valse tong. 
3 En met hatelijke woorden hebben zij (=Juda, de twee-stammen, het Joodse Volk)mij 
omsingeld; ja, zij hebben mij bestreden zonder oorzaak. 
4 Voor mijn liefde, staan zij mij tegen; maar ik was steeds in het gebed. 
5 En zij hebben mij kwaad voor goed opgelegd, en haat voor mijn liefde. 
6 Stel een goddeloze over hem, en de satan sta aan zijn rechterhand. 
7 Als hij gericht wordt, zo ga hij schuldig uit, en zijn gebed zij tot zonde. 
8 Dat zijn dagen weinig zijn; een ander neme zijn ambt; (een ander Volk krijgt het 
priesterambt; namelijk de Gemeente; alle gelovigen uit de Joden en de heidenen) 
 
Handelingen 1 
16 Mannen broeders, deze Schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door den 
mond Davids voorzegd heeft van Judas,(=typologisch Juda; de twee-stammen) die de 
leidsman geweest is dergenen, die Jezus vingen; 
17 Want hij was met ons gerekend, en had het lot dezer bediening verkregen. 
18 Deze dan heeft verworven een akker, door het loon der ongerechtigheid, en voorwaarts 
overgevallen zijnde, is midden opgeborsten, en al zijn ingewanden zijn uitgestort.(typologisch 
staat dit voor het verstrooid worden van de twee-stammen oftewel Juda oftewel het Joodse 
Volk, in 70 AD) 
19 En het is bekend geworden allen, die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen 
taal genoemd wordt Akeldama, dat is, een akker des bloeds. 
20 Want er staat geschreven in het boek der Psalmen; Zijn (het Joodse Volk) woonstede 
worde woest, en er zij niemand die in dezelve wone. En: Een ander neme zijn opzienersambt. 
 
De wilde takken verdwijnen na de Opname van de Gemeente 
 
In de praktijk is de Gemeente nu nog steeds het priesterlijk Volk. Een Koninklijk priesterdom. 
Hoofd en Lichaam; de Heere Jezus Christus en de Gemeente. Het verstrooide, en bekeerde 
Efraïm, de tien-stammen, ligt aan de oorsprong van de Gemeente. De wilde takken van de 
tien- stammen, Efraïm, ofwel de héle wilde olijfboom is vandaag de dag weer geënt in de 
tamme olijfboom! Maar bij de opname van de Gemeente verdwijnen die wilde takken weer 
van de tamme olijfboom. En ná de zeventigste Jaarweek zullen de natuurlijke tamme takken 
van Juda weer geënt worden. En bij het ingaan van het geopenbaarde Koninkrijk zullen alle 
twaalf stammen, als natuurlijke, tamme takken, weer aan de olijfboom zitten.  
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Natuurlijke takken kunnen heel goed worden geënt 
 
24 Want indien gij afgehouwen zijt uit den olijfboom, die van nature wild was (de 
Gemeente), en tegen nature in den goeden olijfboom ingeent; hoeveel te meer zullen deze, 
die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geent worden? 
25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, 
bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der 
heidenen (= de Opname van de Gemeente) zal ingegaan zijn. 
 
Als wilde afgehouwen takken, de Gemeente, (in het bijzonder voortgekomen uit Efraïm, de 
tien-stammen) in een tamme, goede olijfboom kunnen worden geënt, hoeveel beter kunnen 
dan afgehouwen natuurlijke tamme takken (Juda, de twee stammen) terug worden geënt! 
Paulus zegt dat de natuurlijke tamme takken, de twee-stammen, weer geënt zullen worden 
ná de opname van de Gemeente. Dat is bij ‘de volheid van de heidenen’.  
 
Alle verstrooide Joden zullen verzameld worden 
 
Dat zal niet zo lang meer duren. Die tamme afgehouwen takken, zullen na de zeventigste 
Jaarweek weer geënt worden in de olijfboom. Juda zal dan weer de verantwoordelijkheid 
dragen om het Evangelie te prediken. En op grond van geloof, zullen dan de aardse takken 
van alle andere verzamelde stammen weer opnieuw geënt worden. En uiteindelijk hebben 
twaalf stammen dan weer deel aan de olijfboom. En delen zij allen weer in de 
verantwoordelijkheid wat betreft het onderwijzen en bewaren van het Woord. Precies zoals 
de Heere gezegd heeft. 
 
Een Vijgenboom kan geen Olijven voortbrengen 
 
Jakobus 3 
11 Welt ook een fontein uit een zelfde ader het zoet (Nieuwe Verbond der Genade) en het 
bitter?(Oude Verbond der Wet) 
12 Kan ook, mijn broeders, een vijgeboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Alzo 
kan geen fontein (= stromend water= Levend Water) zout (Wet)en zoet (Genade)water 
voortbrengen. 
 
Nee, een vijgenboom kan geen olijven voortbrengen. 
De vijgenboom spreekt typologisch over uiterlijk vertoon, en over eigen kracht en potentie, 
zoals dit uitgebeeld wordt door een leven onder het Oude Verbond der Wet. 
De wijnstok spreekt typologisch over eeuwig Leven, en over het Leven van het Nieuwe                                          
Verbond der Genade. Op grond van de Beloften van God, en op grond van het 
Verlossingswerk van de Heere Jezus Christus; eeuwig Leven,  buiten de Wet, en buiten de 
werken der Wet om. 
Olijven zijn typologisch de uitbeelding van Geestelijk Leven.  
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De Wijnstok kan wel Olijven voortbrengen 
 
Een Vijgenboom (leven onder de Wet), kan geen Olijven (Geestelijk Leven) voortbrengen.                        
Blijkbaar kan de Wijnstok wel olijven voortbrengen, want van de Wijnstok wordt niet        
gezegd dat zij geen Olijven kan voortbrengen. Maar de Wijnstok kan in iedergeval geen  
vijgen voortbrengen. Want eeuwig leven (uitgebeeld in de olijven), ontvangt men alleen op 
grond van geloof in de Beloften Gods (uitgebeeld in de Wijnstok), en niet door een leven 
onder de Wet (uitgebeeld in de Vijgenboom), en ook niet door werken der Wet (uitgebeeld 
in de Vijgen). Moraal van dit verhaal; wandel door de Geest, en niet door het vlees, want een 
vijgenboom brengt geen olijven voort… 
 

Galaten 5 
16 En ik zeg: Wandelt door den Geest (olijven)en volbrengt de begeerlijkheden des vleses 
niet. 
17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen 
elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet. 
18 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.(vijgenboom) 
 
 
                                                                    Amen. 
 
 
 


