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Typologie in de natuur; de Dolfijn 
 
Ik raad je aan om eerst de studie ‘Typologie in de Bijbel’ en ‘Typologie in de natuur; Tarwe’ 
te lezen, zodat je een idee krijgt wat typologie en de functie van typologie is. Dan zul je je 
nog meer kunnen verwonderen over de volgende studie; ‘Typologie in de natuur; de Dolfijn’. 
 
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, zou ik zeggen. 
 
De zienlijke dingen zijn voortgekomen uit onzienlijke dingen 
 
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 Bijbel leert ons dat alle zienlijke dingen, zijn voortgekomen uit onzienlijke dingen.  Zijn 
Vingerafdrukken vinden wij terug in Zijn Schepping, want dit Werk is van Zijn Hand. 
 
Hebreeën 11 
3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld 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) 
 
Alle typologie slaat op de Heere Jezus Christus 
 
God openbaart Zich in de Schepping, en daarom worden de onzienlijk eigenschappen van 
God, uit de Schepping verstaan, oftewel gekend. Alle typologie in de natuur, in de Schepping, 
slaat op de Heere Jezus Christus. Hij maakt Zich kenbaar via Woord en Beeld. Zo is niemand 
te verontschuldigen. 
 
Niet te verontschuldigen 
 
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, 
hebben ertoe geleid, dat hij denkt boven God te staan. De ongelovige mens verwerpt de 
Waarheid. De wereld heeft liever de leugen, dan de Waarheid. De Waarheid wordt zelfs ten 
onder gehouden, staat in Romeinen! Dat betekent dat de Waarheid bewust niet boven 
komt.  
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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; 
 
Dolfijntherapie 
 
Bijna alle mensen houden van dolfijnen. En vooral kinderen gaan graag naar het dolfinarium 
om naar de kunsten van deze intelligente dieren te kijken. Er bestaat zelfs ‘dolfijntherapie’, 
en ook ‘zwemmen met dolfijnen’ is heel gewild. We gaan nu kijken in hoeverre de dolfijn een 
beeld is van onzienlijke dingen. Want, zoals alle typologie in de natuur, getuigt ook de dolfijn 
op één of andere manier van Christus. 
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Dolfijnenhuid in de woestijn 
 

Thachashim   =  Myvjt  =  Dolfijnenhuid    

Thachash        =      vjt =  Dassen; Tuimelen; Tuimelaar   

 
De dolfijn wordt niet rechtstreeks genoemd in de Bijbel, maar in het Oude Testament komt 
wel een aantal keren het woord ‘dolfijnenhuid’ voor. Het vierde dekkleed van de Tabernakel 
was namelijk van huiden van dolfijnen. In Exodus en in Numeri is het woord echter vertaald 
met ‘dassenvellen’. De vertalers vonden het niet logisch dat er dolfijnenhuid in de woestijn 
voorkwam. Dassen vonden zij logischer. Daarmee hebben ze een mooie typologische 
Waarheid wegvertaald.  
 
Numeri 4 
8 Daarna zullen zij een scharlaken kleed daarover uitspreiden, en zullen dat met een deksel 
(=dekkleed, bedekking) van dassenvellen (=dolfijnenhuid) bedekken; en zij zullen derzelver 
handbomen aanleggen. 
 
Exodus 26 
14 Gij zult ook voor de tent een deksel maken van roodgeverfde ramsvellen, en daarover een 
deksel (=dekkleed, bedekking) van dassenvellen.(=dolfijnenhuid) 
 
Schoeisel van dolfijnenhuid 
 
Ezechiël 16 
10 Ik bekleedde u ook met gestikt werk, en Ik schoeide u met dassenvellen (=dolfijnenhuid), 
en omgordde u met fijn linnen, en bedekte u met zijde. 
 
Verder is ‘dolfijnenhuid’ ook wegvertaald in Ezechiël. Daar staat dat de Heere Israël schoeide 
met dolfijnenhuid. Daar zal dan eerst leer van gemaakt zijn. Looien is het conserveren van 
een huid, of vacht, met behoud van de natuurlijke eigenschappen. Eigenlijk is het looiproces 
het ‘vereeuwigen’ van een buitenkant; het proces staat voor wedergeboorte. Schoenen 
staan in de Bijbel typologisch voor iemands wandel, plaats, of positie. Het Volk Israël had 
behoren te wandelen in de positie waarin de Heere haar gezet had. Dolfijnenhuid staat hier 
voor een wedergeboren Volk Israël. Israël verwierp echter de Heere. 
 
Op de vijfde dag  
      
Genesis 1 
20 En God zeide: Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende 
zielen; en het gevogelte vliege boven de aarde, in het uitspansel des hemels! 
21 En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren 
overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En 
God zag, dat het goed was. 
22 En God zegende ze, zeggende: Zijt vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de wateren 
in de zeeën; en het gevogelte vermenigvuldige op de aarde! 
23 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vijfde dag. 
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In het eerste hoofdstuk van de Bijbel, in Genesis, wordt gesproken over de Schepping van 
‘grote walvissen’. Nu is het zo dat de dolfijn behoort tot de walvisachtigen, oftewel Cetacea. 
Tot die groep behoren walvissen, dolfijnen en bruinvissen. Deze vissen zijn eigenlijk geen 
vissen. Deze vissen zijn zoogdieren, want zij baren levende jongen.  
 
Wat is een Bedeling? 
 
De Scheppingsdagen staan typologisch voor de verschillende Bedelingen. Deze vissen 
werden geschapen op de vijfde dag, en behoren dus tot de vijfde Bedeling. De Bedeling der 
Verborgenheid oftewel de Bedeling der Genade Gods. Dat is de Bedeling waarin wij nu 
leven. 
 
Bedeling  =  Oikonomia   = Rentmeesterschap; Huishouding;  
                                                Ons woord economie is hiervan afgeleid. 
                               Oikos  =  Huis  
                            Nomos  =  Wet; Wettig; Bestuur; Beheer 
                                          =   een huis, dat op wettige wijze beheerd en bestuurd wordt 
                    Oikonomos  =  Rentmeester; Huishouder; Bedeler; Beheerder; Uitdeler 
 
1e Bedeling van het Geweten 
2e Bedeling van het Menselijk Bestuur 
3e Bedeling der Belofte 
4e Bedeling der Wet 
5e Bedeling der Genade Gods = Bedeling der Verborgenheid 
6e Bedeling van de Volheid der tijden 
7e Bedeling van het Geopenbaarde Koninkrijk (satan duizend jaar gebonden) 
 

Efeze 1 
10 Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in 
Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is; 
 
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; 
4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van 
Christus), 
 
Volkerenzee 
 
Genesis 1 
21 En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren 
overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En 
God zag, dat het goed was. 
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In de Bijbel staan wateren, en zeeën en zee, typologisch vaak voor volkerenzee. Het is 
symboliek. Wateren zijn hier in Genesis één dan ook een beeld van de volkerenzee. De 
Gemeente komt voort uit de ‘wateren’; uit de heidense volkeren. De Gemeente vindt met 
name zijn oorsprong in de verstrooide tien-stammen van Israël. (zie ook studie ‘Filemon’) 
 
Openbaring 17 
15 En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en 
scharen, en natiën, en tongen.  
 
Psalm 65 
8 Die het bruisen der zeeën stilt, het bruisen harer golven, en het rumoer der volken. 
 
Jesaja 17 
12 Wee der veelheid der grote volken, die daar bruisen, gelijk de zeeën bruisen; en wee het 
geruis der natiën, die daar ruisen, gelijk de geweldige wateren ruisen!  
 
Naar Boven voor leven 
 
Walvisachtigen verdrinken als zij onder water blijven, zij moeten iedere keer naar boven om 
zuurstof te halen. Als ze op land gaan, gaan ze dood. Ze horen eigenlijk niet in het water, 
maar ook niet op het land. De link is nu gauw gelegd met de Heere Jezus Christus en Zijn 
Lichaam, de Gemeente. Wij leven midden in de volkerenzee, maar horen daar eigenlijk niet 
meer thuis. Ook wij halen onze adem, ons leven, van Boven. Wij zijn nog wel ín de wereld, 
maar niet meer ván de wereld… 
 
Gelovigen staan buiten de wereld 
 
De Gemeente heeft met de wereld niks te maken. Zij staat buiten de wereld. Zij heeft geen 
plaats in de wereld, en hoort daar ook niet thuis. De wereld is de oude Schepping, en de 
oude Schepping is dood voor God. Dood betekent in de Bijbel ‘geen communicatie met God’. 
De Heere Jezus Christus is opgestaan in een nieuwe Schepping. En wij zijn, als Zijn Lichaam, 
ook eerstelingen van die nieuwe Schepping. (zie ook de studie ‘Buiten de wereld’) 
 
Johannes 15 
18 Indien u de wereld haat (=terzijde stellen, oftewel aan de kant schuiven) , zo weet, dat zij 
Mij eer dan u gehaat heeft. 
19 Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van 
de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. 
 
Johannes 17 
14 Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet 
zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben. 
15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze. 
16 Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben. 
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Johannes 18 
36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van 
deze wereld ware, zo zouden Mijn dienaren gestreden hebben, opdat Ik den Joden niet ware 
overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier. (nu is Zijn Koninkrijk niet van hier, 
dat gebeurt straks bij Zijn Wederkomst; dan wordt dat Koninkrijk uitgebreid naar de aarde) 
        
Grote vissen 
 
Genesis 1 
21 En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren 
overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En 
God zag, dat het goed was. 
 

Grote vissen  =  myldgh mnynth  = Ha Thaninim   

                                        nynt   = Thanin      =  Offerande; Gave; Stil geluid; Bezingen 

                                                Nnt    = Thanan    =  Genadig; Goedgunstig; Gracieus; Machtig 

 
Een walvis is machtig en gracieus. Een dolfijn is gracieus en vriendelijk, oftewel goedgunstig. 
Walvisgezang wordt gebruikt voor de communicatie van de walvissen. Ze produceren een 
geluid van rust en kalmte. Een soort sonar. Zij spreken op een verborgen wijze, maar   
het gezang van walvissen is in open zee duizenden kilometers verder, door soortgenoten te 
verstaan. Dolfijnen hebben geen stembanden, maar gebruiken luchtzakken in hun kop om 
fluitsignalen, of sonarsignalen uit te sturen. 
 
Het geloof is uit het gehoor 
 
Romeinen 10 
13 Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. 
14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in 
Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun 
predikt? 
15 En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe 
liefelijk zijn de voeten dergenen, die vrede (het Nieuwe Verbond) verkondigen, dergenen, die 
het goede (het Nieuwe Verbond) verkondigen! 
16 Doch zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest; want Jesaja zegt: Heere, wie 
heeft onze prediking geloofd? 
17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor (=gehoorzamen, geloven) door het 
Woord Gods, 
 
Johannes 20 
29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, 
die niet zullen gezien hebben,en nochtans zullen geloofd hebben.(Zijn Lichaam de Gemeente) 
 
Walvisachtigen hebben een enorm goed gehoor. Hun gehoor is eigenlijk hun zicht. Onder 
water is het te donker om veraf alles te kunnen waarnemen. Daarom kunnen ze met hun 
ogen dicht hun weg vinden. Hun oren doen het werk. Dat is een uitbeelding van de gelovige; 
die niet leeft uit wat voor ogen is, maar leeft uit het Woord van God. Wij geloven, terwijl wij 



7 

 

niet zien. Wij vertrouwen op onze oren. Wij volgen de Stem van de Goede Herder. Voor de 
wereld is het uiterlijk, en de uiterlijke vertoning het belangrijkste. 
 
1 Petrus 1 
8 Denwelken (de Heere Jezus Christus) gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in 
Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een 
onuitsprekelijke en heerlijke vreugde; 
 
Spuitgat 
 
Boven op hun hoofd hebben walvisachtigen een spuitgat waardoor ze ademen. Dit spuitgat 
is vergelijkbaar met de neus van mensen. Bij het uitademen verlaat de lucht, en water het 
spuitgat met een enorme snelheid. Dat lijkt op een fontein. Als een dolfijn water in zijn 
spuitgat krijgt, kan hij verdrinken. Daarom sluiten sterke spieren het spuitgat, als de dolfijn 
onder water duikt. Ook bij walvissen zien we bij uitademing een enorme fontein van water. 
Het spuitgat leidt naar de luchtpijp van de walvis, en vervolgens naar de longen. In 
tegenstelling tot de meeste andere zoogdieren kunnen walvissen niet ademen door hun 
mond. Hun luchtpijp is verbonden met hun blaasgat; walvissen kunnen zo hun mond open 
doen onder water, zonder te verdrinken.  
 

 
 
Fontein van Levend Water 
 
Johannes 4 
13 Jezus antwoordde, en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal wederom 
dorsten; 
14 Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in 
eeuwigheid niet dorsten (zal in eeuwigheid niet sterven); maar het water, dat Ik hem zal 
geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige 
leven.(diegene zal getuigen van het Woord en zal eeuwig leven ontvangen) 
 

Zacharia 13 
1 Te dien dage zal er een Fontein (water=Woord van God; de Heere Jezus Christus) geopend 
zijn voor het huis Davids, en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de 
onreinigheid.(Nieuwe Verbond der Genade) 
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Openbaring 21 
6 En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik 
zal den dorstige(zij die kiezen voor de Heere) geven uit de fontein van het water (Als je het 
Woord in geloof tot je neemt oftewel drinkt, ontvang je eeuwig leven 
 
De Heere Jezus Christus is het Levende Water, de dood kon Hem niet vasthouden. Hij  
sprong als eerste op uit de dood, als een  Fontein van Levend Water. Water staat in de Bijbel 
typologisch voor het Woord. Als water beweegt, zoals bij een fontein, dan gaat het over 
Levend Water. Wie van Hem drinkt, krijgt nooit meer dorst; krijgt eeuwig leven. Als je drinkt 
van Zijn Woord, zal het worden als een fontein. Dan zal Zijn Geest woning maken in jou. Dan 
zal Christus het centrum van je leven zijn. Dan zul je dat Woord willen uitdelen, dan zul je 
gaan getuigen. Hij is het levende Water, en Hij is het Levende Woord. Dat is waar de fontein 
voor staat. 
 
Johannes 7 
37 En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: 
Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. (Als je van Hem drinkt, ontvang je eeuwig leven) 
38 Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn 
buik  hem vloeien. (Het drinken van dit Levende Water is de uitbeelding van het ontvangen 
van de Heilige Geest; De Geest van Christus) 
39 (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want 
de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.) 
 
Sociale dieren 
 
Dolfijnen zijn erg sociale dieren. Ze leven in groepen die kunnen variëren van tientallen, tot 
wel duizend dolfijnen. Alle groepen hebben een duidelijke leider. De groepssamenstelling is 
niet vast; uitwisselingen met andere groepen komt vaak voor. Desondanks kunnen dolfijnen 
sterke sociale banden opbouwen; ze zullen bij gewonde of zieke individuen blijven, waarbij 
ze zelfs helpen met ademen, door deze naar de oppervlakte te brengen wanneer dit nodig is. 
Dolfijnen zijn nieuwsgierig en speels en maken contact met andere diersoorten. Ook voeden 
volwassen walvisachtigen kinderen op die niet van hen zijn. Hier vinden we toch wel enige 
typologische overeenkomsten met de Gemeente, Zijn Lichaam! 
 
Romeinen 12 
4 Want gelijk wij in een lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking 
hebben; 
5 Alzo zijn wij velen een lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. 
 
1 Korinthe 12 
25 Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg 
zouden dragen. 
26 En hetzij dat een lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij dat een lid verheerlijkt wordt, 
zo verblijden zich al de leden mede. 
27 En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder 
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Wij zouden Zijn Stem volgen 
 
De Gemeente is een grote groep mensen. Gelijkgestemden zoeken elkaar op. Als het goed is, 
lijdt het hele lichaam als er één lid lijdt. De Heere Jezus Christus is het Hoofd van Zijn 
Lichaam, de Gemeente. Hij is onze Herder en Leidsman. Wij zouden Zijn Stem volgen. 
 
Johannes 10 
27 Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij. 
 
Mattheüs 2 
6 En gij Bethlehem, gij land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want 
uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israël weiden zal. 
 
Redder van mensen 
 
Dolfijnen zijn erg intelligent, hun hersenen hebben ongeveer dezelfde omvang als van de 
mens. Ze maken ook contact met de mens. Dolfijnen zwemmen vaak mee met boten. 
Dolfijnen beschermen regelmatig zwemmers tegen haaien, door rondjes te zwemmen om de 
zwemmers, of door de haaien weg te jagen. En is de Heere Jezus Christus niet de ultieme 
Mensenredder? 
 
Psalm 33 
18 Ziet, des HEEREN oog is over degenen, die Hem vrezen (ontzag hebben voor), op degenen, 
die op Zijn goedertierenheid hopen.(geloven) 
19 Om hun ziel van den dood te redden, en om hen bij het leven te houden in den honger.(om 
hen eeuwig leven te schenken) 
 
Slapen 
 
Dolfijnen slapen op een bijzondere manier. Dolfijnen moeten wakker blijven, anders 
vergeten ze adem te halen. Eigenlijk slapen dolfijnen maar half. Er slaapt maar één kant van 
de hersenen. De andere kant blijft wakker om te zorgen dat ze ademhalen, en om op te 
letten of er geen gevaar is. Ze slapen daarom alleen maar korte stukjes tussendoor. Ze 
rusten uit door hun twee hersenhelften om de beurt te laten slapen. 
 
Wees wakker 
 
2 Timotheüs 4 
3 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar 
kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen 
begeerlijkheden; 
4 En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen. 
5 Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, 
dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. 
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1 Thessalonicenzen 5 
5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der 
duisternis. 
6 Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn. 
 
De Heere Jezus Christus heeft ons getrokken uit de duisternis tot Zijn Wonderbaar Licht. Wij 
zouden dan ook waakzaam zijn. Waakzaam om in Zijn Woord te blijven staan, en niet te 
verslappen. Wij zouden wakker zijn, en Zijn Wederkomst verwachten. En niet indutten, zoals 
de dwaze maagden, met hun olielampen zonder Olie. De Heere slaapt ook niet. Want ook al 
denkt de wereld dat er geen God is, en ook al zien wij Hem niet met stoffelijke ogen, wij 
weten wat Hij momenteel doet. Hij bidt voor ons bij de Vader, Hij verzoent ons met God, 
zodat wij bekwaam zijn om Hem te kunnen dienen. Hij is onze Hogepriester van het Nieuwe 
Verbond, en verzamelt Zich een Volk voor Zijn Naam; de Gemeente. 
 
Waarom strandden er regelmatig dolfijnen en walvissen? 
 

  
 
Voor de wetenschap blijft het een mysterie waarom er regelmatig berichten komen van 
gestrandde dolfijnen en walvissen. Soms tientallen, maar ook wel tot groepen van meer dan 
zeshonderd dieren, die sterven op het strand. Zij werpen zich als het ware op het zand. De 
wetenschap heeft ‘vermoedens’ dat het te maken heeft met hun sonar; dat zij een zwak 
oplopend strand niet kunnen ‘zien’. Of ze zeggen dat magnetische velden van de aarde zijn 
verstoord. Ook wordt er gezegd dat dan de leider van een groep ziek is, en aanspoelt. De 
andere groepsleden zullen proberen dichtbij de leider te blijven, en tesamen met hem 
stranden…Men wéét het dus gewoonweg niet! 
 
Opname van de Gemeente 
 
Als dolfijnen, en andere walvisachtigen, een beeld zijn van Christus en de Gemeente, is de 
typologische betekenis van het fenomeen van gestrandde dieren niet zo moeilijk meer. 
Het is namelijk een uitbeelding van ‘de opname van de Gemeente’, het Lichaam van 
Christus. Bij die ‘wegrukking’ van de aarde, gaan ook wij onze Leidsman, de Heere Jezus 
Christus achterna, en komen wij aan in Zijn Beloofde Land. De gestrandde dolfijnen zijn een 
illustratie voor de wereld. Het is typologie voor de Roeping, en de ten Hemel-stelling van de 
Gemeente, het Lichaam van Christus. Het is een illustratie van een geestelijke Waarheid. 
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Het is natuurlijk niet aan de orde, en is ook onmogelijk, maar typologisch gezien zou de 
Heere het niet toelaten dat de wereld Zijn Volk weer terug in de volkerenzee zou duwen. Het 
lukt de dolfijnen-redders dan ook niet om de dieren levend terug de zee in te krijgen. Vaak 
storten zij zich dan opnieuw op het strand. 
 
1 Thessalonicenzen 4 
14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, 
die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem. 
15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen 
tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. 
16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin 
Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 
17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in 
de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 
18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. 
 
De huid van een dolfijn 
 
De dolfijn heeft een gladde huid. De kleur is meestal grijsachtig. Hij valt daardoor niet op in 
het water. De huid van de tuimelaar voelt aan als een rubberen laars. De buik voelt wel wat 
zachter aan, want daar zit het meeste vet. Hij heeft een horizontale staartvin en verticale 
rugvin. Aan de onderkant van de staart en de andere twee vinnen zitten rafels, een soort 
rimpels. Hoe ouder de dolfijn wordt, hoe meer rafels hij krijgt. Het werkt eigenlijk hetzelfde 
als bij mensen. Als je de huid van dicht bij ziet, zie je krassen, dat komt door het stoeien en 
spelen, ze gebruiken namelijk hun tanden. Ze springen hoog boven het water uit. 
 

 
 
 
Zondaren in de volkerenzee 
 
Door de gladde huid, lijkt de dolfijn zich niet zoveel van de wereld aan te trekken. Ze hebben 
geen schubben, geen harnas, om oorlog te voeren tegen God en Zijn Woord. De Gemeente 
valt niet echt op in de volkerenzee. We hebben nog steeds de gedaante van een zondig 
mens. Maar als Lichaam van Christus, ziet God ons zonder zonden. Als Hij naar ons kijkt, ziet 
Hij Zijn Zoon. Het opspringen van de dolfijnen is een uitbeelding van het opstandingsleven, 
dat gericht is op de Hemelse dingen. Wij zoeken, en bedenken de dingen die Boven zijn. De 
dolfijn straalt blijdschap uit, en innerlijke vrede, als Vrucht van de Geest. 
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Ezechiël 29 
3 Spreek en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik wil aan u, o Farao, koning van Egypte! dien 
groten zeedraak, die in het midden zijner rivieren ligt; die daar zegt: Mijn rivier is de mijne, en 
ik heb die voor mij gemaakt. 
4 Maar Ik zal haken in uw kaken doen, en den vis uwer rivieren aan uw schubben doen 
kleven; en Ik zal u uit het midden uwer rivieren optrekken, en al de vis uwer rivieren zal aan 
uw schubben kleven. 
 
Kolossensen 3 
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus 
is, zittende aan de rechter hand Gods. 
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 
 
Samengevat 
       
Walvisachtigen en daarmee ook de dolfijn, zijn typologisch een uitbeelding van Christus,  
maar als lagere toepassing een beeld van alle gelovigen, oftewel de Gemeente, Zijn Lichaam.  
We zagen verschillende overeenkomsten. Beiden horen niet thuis in de (volkeren)zee, want 
zij halen hun adem, hun Geest, hun leven van Boven. Zij leven niet vanuit hetgeen zij zien, 
maar leven vanuit hetgeen zij horen. Ze herkennen het Woord van gelijkgestemden op grote 
afstand. Ze zijn mensenredder. Beiden een fontein, maar van de Heere een fontein van 
water, springende tot in het eeuwige leven. Niet slapen, maar waken. Blijdschap en 
innerlijke vrede als Vrucht van de Geest. 
 
Ichthus    

                      

Tijdens de Christenvervolging, werd de vis oftewel Ichthus gebruikt als een geheim symbool.        
Het was als het ware een wachtwoord. Als een Christen iemand anders ontmoette, dan 
tekende hij een onbeduidende golflijn in het zand. Als de ander dan dezelfde golflijn maakte, 
in spiegelbeeld, dan hadden zij het Ichthus-teken voor zich. Het Ichthus- teken is een 
acroniem oftewel, een letterwoord. Het is de aanduiding van de Heere Jezus Christus, Gods 
Zoon, Verlosser. 
 

        I       =   Iesous                         Jezus  
       Ch   =    Christos                      Christus  
       Th   =    Theou                         Gods 
       U     =    Uios   (Huios)            Zoon  
       S    =      Soter                          Verlosser 
             
 
 
                                                                  Amen. 


