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Zacheüs 
 
Lukas 19 
1 En Jezus, ingekomen zijnde, ging door Jericho. 
2 En zie, er was een man, met name geheten Zacheüs; en deze was een overste der 
tollenaren, en hij was rijk; 
3 En zocht Jezus te zien, wie Hij was; en kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van 
persoon was. 
4 En vooruitlopende, klom hij op een wilden vijgeboom, opdat hij Hem mocht zien; want Hij 
zou door dien weg voorbijgaan. 
5 En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag Hij hem, en zeide tot hem: Zacheüs! 
haast u, en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven. 
6 En hij haastte zich en kwam af, en ontving Hem met blijdschap. 
7 En allen, die het zagen, murmureerden, zeggende: Hij is tot een zondigen man ingegaan, 
om te herbergen. 
8 En Zacheüs stond, en zeide tot den Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik 
den armen; en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel 
weder. 
9 En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een 
zoon van Abraham is. 
10 Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was. 
11 En als zij dat hoorden, voegde Hij daarbij, en zeide een gelijkenis; omdat Hij nabij 
Jeruzalem was, en omdat zij meenden, dat het Koninkrijk Gods terstond zou openbaar 
worden. 
 
Abraham is de vader van alle gelovigen 
 
Lukas 19 
9 En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een 
zoon van Abraham is. 
 
Zacheüs was een klein man, staat er. Maar deze kleine man, blijkt aan het einde van het 
verhaal een groot man te zijn. De Heere Jezus zegt namelijk tegen hem, dat ook hij een zoon 
van Abraham is. En Hij bedoelt geen afstammeling naar het vlees, maar naar de normen van 
God. Een kind van Abraham, wordt men door geloof. Abraham is de vader van alle gelovigen. 
Elke gelovige wordt gezegend mét de gelovige Abraham. Zacheüs blijkt aan het einde van 
het verhaal een erfgenaam, een zoon, van Abraham te zijn geworden. 
 

Galaten 3 
6 Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend; 
7 Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.(Abraham 
als type van de Heere Jezus Christus) 
8 En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft 
te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volken gezegend 
worden. 
9 Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelovigen Abraham. 
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Gekomen om te zoeken, en zalig te maken 
 
Lukas 19 
10 Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was. 
 
Je bent pas een kind van Abraham, wanneer je zalig gemaakt bent. Je bent een kind van 
Abraham wanneer je gezocht, en gevonden bent door de Heere. Zalig worden kan alleen op 
grond van geloof.  
 
Handelingen 16 
30 En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: Lieve heren, wat moet ik doen, opdat 
ik zalig worde? 
31 En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. 
 
Efeze 2 
8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 
9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme. 
 
Lukas 8 
11 Dit is nu de gelijkenis: Het zaad is het Woord Gods. 
12 En die bij den weg bezaaid worden, zijn dezen, die horen; daarna komt de duivel, en 
neemt het Woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven, en zalig worden. 
 
Zaligmaker, Zaligheid, Zalig 
 

Zaligheid     =     huWvy     =  Jeshowah  =  Jozua = Jezus; Redding; Heiland; Verlossing  

(Hebreeuws) 
 
Zaligmaker =    Soter          =  Heiland; Redder; Verlosser 
(Grieks)             Sozo           =  Redden; Bevrijden; Verlossen 
Zaligheid    =     Soteria       =  Verlossing; Bevrijding 
                           Soterion 
 
In de Statenvertaling worden de volgende woorden gebruikt voor de vertaling van het 
Griekse woord soteria; zaligheid, behoudenis, en verlossing. De woordkeuze verschilt per 
Bijbelvertaling. Deze woorden betekenen allemaal hetzelfde. Ze overlappen elkaar en zijn 
daardoor synoniemen. Afzonderlijk zijn deze drie woorden dus niet allemaal specifieke, 
verschillende Bijbelse begrippen.  
 
Behouden en gered en verlost 
 
Zaligheid betekent dat men ergens van gered is. Zalig gemaakt, is dat men ergens van verlost 
is. Behouden is redden. Als je gered bent, ben je ergens van verlost. Als je iemand verlost, 
dan red je diegene, dan bevrijd je hem. Deze woorden kun je gewoon door elkaar gebruiken. 
Degenen die zalig zijn, zijn een kind van God. Als je zalig bent, oftewel wedergeboren, ben je 
behouden en gered en verlost… 
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Jesaja 25 
8 Hij zal den dood verslinden tot overwinning, en de Heere HEERE zal de tranen van alle 
aangezichten afwissen; en Hij zal de smaadheid Zijns volks van de ganse aarde wegnemen; 
want de HEERE heeft het gesproken. 
9 En men zal te dien dage zeggen: Ziet, Deze is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij 
zal ons zalig maken. (Hij zal ons verlossen) Deze is de HEERE, wij hebben Hem (de Zaligmaker; 
de Verlosser) verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn zaligheid.(verlossing) 
 
Mattheüs 1 
21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn 
volk zaligmaken (bevrijden; verlossen) van hun zonden. 
 
Blijde Boodschap 
 
Wat is de meest directe toepassing van de geschiedenis van Zacheüs? Hoe zou je deze 
gebeurtenis, vandaag de dag, kunnen toepassen? Dan is het meest voor de hand liggend; er 
is verlossing mogelijk voor elke zondaar. In feite de Blijde Boodschap. Maar er zijn nog meer 
toepassingen. Wat zijn de andere typologische betekenissen achter deze geschiedenis? 
 
Lukas 18 
13 En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, 
maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God! wees mij zondaar genadig! 
14 Ik zeg ulieden: Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die; want een ieder, die 
zichzelven verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelven vernedert, zal verhoogd 
worden. 
 
Wát was er verloren, en wát werd er gezocht? 
 
De Schrift is bijzonder veelzijdig. Er is nooit maar één betekenis. In deze geschiedenis kom je 
een bepaald grondprincipe tegen. Dit wordt toegelicht in het einde van het verhaal. De 
praktische toepassing van de gebeurtenis van Zacheüs, is dat men door geloof een zoon van 
Abraham wordt. De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken, en zalig te maken dat 
verloren was. De vraag is nu; wát was er verloren? Wát werd er gezocht door de Heere 
Jezus? Ja, Zacheüs natuurlijk! Maar deze praktische toepassing, is niet de hoogste 
toepassing. Welke universele Waarheid ligt er verborgen in deze historische gebeurtenis?  
 
De ene Waarheid illustreert de andere 
 
Wát wordt ons door de Heere geopenbaard in dit Schriftgedeelte? Dan kunnen er sowieso 
vier verschillende dingen worden genoemd. Het zijn eigenlijk vier verschillende dingen die 
naast elkaar lopen, waarbij de ene Waarheid de andere illustreert. Het gaat om precies 
dezelfde zaken, maar dan op een ander niveau. Het meest algemene van dit Schriftgedeelte 
wordt in feite verklaart door de namen, en de gebeurtenissen die vermeld worden. 
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De blinde Bartimeüs 
 

Lukas 18 
35 En het geschiedde, als Hij nabij Jericho kwam, dat een zeker blinde aan den weg zat, 
bedelende. 
36 En deze, horende de schare voorbijgaan, vraagde, wat dat ware. 
37 En zij boodschapten hem, dat Jezus de Nazarener voorbijging. 
38 En hij riep, zeggende: Jezus, Gij Zone Davids, ontferm U mijner! 
39 En die voorbijgingen, bestraften hem, opdat hij zwijgen zou; maar hij riep zoveel te meer: 
Zone Davids, ontferm U mijner! 
40 En Jezus, stil staande, beval, dat men denzelven tot Hem brengen zou; en als hij nabij Hem 
gekomen was, vraagde Hij hem, 
41 Zeggende: Wat wilt gij, dat Ik u doen zal? En hij zeide: Heere! dat ik ziende mag worden. 
42 En Jezus zeide tot hem: Word ziende; uw geloof heeft u behouden. 
43 En terstond werd hij ziende, en volgde Hem, God verheerlijkende. En al het volk, dat 
ziende, gaf Gode lof. 
 
Markus 10 
46 En zij kwamen te Jericho. En als Hij en Zijn discipelen, en een grote schare van Jericho 
uitging, zat de zoon van Timeüs, Bar-timeüs, de blinde, aan den weg, bedelende. 
47 En horende, dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen: Jezus, Gij 
Zone Davids! ontferm U mijner. 
48 En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou; maar hij riep zoveel temeer: Gij Zone 
Davids! ontferm U mijner. 
49 En Jezus, stil staande, zeide, dat men hem roepen zou; en zij riepen den blinde, zeggende 
tot hem: Heb goeden moed; sta op; Hij roept u. 
50 En hij, zijn mantel afgeworpen hebbende, stond op, en kwam tot Jezus. 
51 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Wat wilt gij, dat Ik u doen zal? En de blinde zeide 
tot Hem: Rabboni! dat ik ziende mag worden. 
52 En Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende, 
en volgde Jezus op den weg. 
 
Bartimeüs 
 
Lukas 19 
1 En Jezus, ingekomen zijnde, ging door Jericho. 
 
Aan het einde van Lukas hoofdstuk achttien nadert de Heere Jezus Jericho. Daar buiten 
Jericho vindt de gebeurtenis plaats van de genezing van de blinde Bartimeüs.(= zoon van 
Timeüs= eerbiedwaardig; hoog geschat) In Mattheüs zijn het zelfs twee blinden die genezen 
worden. Daar buiten Jericho werden blinden genezen. Genezing van blindheid, is een 
zichtbare uitbeelding van dat wat in de onzichtbare mens afspeelt. De ogen van de 
natuurlijke mens, zijn niet in staat om geestelijke dingen te zien. Geestelijke dingen zijn per 
definitie onzienlijk voor de natuurlijke mens.. 
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Gekomen om blinden de ogen te openen 
 
De Bijbel leert ons dat de Heere Jezus is gekomen om blinden de ogen te openen. Niet alleen 
letterlijk, maar bovenal geesteljjk. Dat wij de geestelijke dingen zouden kunnen waarnemen, 
en ons er bewust van worden. Tot die geestelijk dingen behoort op de eerste plaats God 
Zelf; Zijn Wezen, en Zijn Werk. De Heere Jezus geneest zelfs blindgeborenen. Dat gaat 
typologisch over de natuurlijke mens, die vanwege de (erf-) zonde God afwijst. Aangezien 
Adam uit zondige aarde is genomen, wordt elk mens zondig geboren. 
 
Jesaja 35 
5 Alsdan zullen der blinden ogen opengedaan worden, en der doven oren zullen geopend 
worden. 
6 Alsdan zal de kreupele springen als een hert, en de tong des stommen zal juichen; want in 
de woestijn zullen wateren uitbarsten, en beken in de wildernis. 
 
Die wonderen zijn ergens een beeld van 
 
Mattheüs 15 
30 En vele scharen zijn tot Hem gekomen, hebbende bij zich kreupelen, blinden, stommen, 
lammen, en vele anderen, en wierpen ze voor de voeten van Jezus; en Hij genas dezelve. 
31 Alzo dat de scharen zich verwonderden, ziende de stommen sprekende, de lammen 
gezond, de kreupelen wandelende, en de blinden ziende; en zij verheerlijkten den God Israëls. 
 
Deze genezingen, deze wonderen, zijn ergens een beeld van. Ze hadden een betekenis. Als 
men blind is, kan men het Licht niet zien, oftewel men is dan ongelovig. Als men doof is, kan 
men Zijn Woord niet horen, oftewel men is ongelovig. Als men lam of kreupel is, kan men 
niet stevig in Zijn Woord staan, en Zijn Weg niet volgen, oftewel men is dan ongelovig.  
 
Blinden zullen zien 
 
In de laagste toepassing is het de geestelijke blindheid, doofheid en kreupelheid van de 
natuurlijke mens. Geloof in de Heere Jezus Christus en Zijn Woord is de oplossing voor al 
deze aandoeningen. Hij geeft nieuw, onsterfelijk Leven aan iedereen die gelooft. De 
blindheid en doof -stomheid en het kreupel zijn, verdwijnen na wedergeboorte.  
 
Jesaja 29 
18 En te dien dage (als het Nieuwe Verbond is aangebroken) zullen de doven horen (horen= 
gehoorzamen =geloven) de woorden des Boeks (het Woord van God); en de ogen der 
blinden, zijnde uit de donkerheid en uit de duisternis, zullen zien.(wedergeboorte; nieuw 
leven) 
 
Jericho is het dieptepunt 
 
Lukas 19 
1 En Jezus, ingekomen zijnde, ging door Jericho. 
2 En zie, er was een man, met name geheten Zacheüs; en deze was een overste der 
tollenaren, en hij was rijk; 
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3 En zocht Jezus te zien, wie Hij was; en kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van 
persoon was. 
4 En vooruitlopende, klom hij op een wilden vijgeboom, opdat hij Hem mocht zien; want Hij 
zou door dien weg voorbijgaan. 
 
Jericho werd verwoest in zeven dagen. Zo is Jericho ook herbouwd in zeven dagen(!). Jericho 
is in de Bijbel altijd de uitbeelding van de huidige Schepping, de tegenwoordige wereld. De 
Schepping die is voortgekomen uit de geoordeelde en verwoestte oerwereld. De wereld van 
overlang, zegt Petrus. Die hemel en aarde is vergaan door water. Dit gebeurde niet in de 
dagen van Noach, want toen verging de wereld niet. Aan het einde van Noach waren er 
immers alleen mensenlevens vergaan…Jericho is de oudste bewoonde stad ter wereld, en 
ligt vierhonderd meter beneden de zeespiegel. Jericho is het diepste punt van de aarde; 
typologisch is dat natuurlijk gewéldig!  
 
Woest en ledig 
 
2 Petrus 3 
5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van over lang 
geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande; 
6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, 
vergaan is. 
 
De Schepping ‘van over lang geweest zijnde’, wordt bewust verzwegen volgens Petrus. Deze 
Schepping ligt tussen Genesis één vers twee, en drie. Waarom zou Gods Geest anders over 
de wateren hebben gezweefd? Waarom was het woest en ledig? Nou, omdat er een oordeel 
is geweest over de vorige Schepping. 
 
Genesis 1 
1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. 
2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods 
zweefde op de wateren. 
3 En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht. 
 
Zwangerschap 
 
God heeft deze oerwereld hersteld. De zeven Scheppingsdagen zijn in feite her-
Scheppingsdagen. Wij leven in deze herstelde wereld. En deze wereld maakt in de toekomst 
plaats voor een nieuwe Schepping. En wij leven in de weg- daarnaar- toe. Wij leven in de 
tijd waarin uit die oude Schepping, een nieuwe tot stand komt. Wij leven in de tijd van de 
zwangerschap van deze wereld.  
 
Alles draait om voortplanting in deze wereld 
 
Het kenmerk van deze herstelde oude Schepping is dan ook dat eigenlijk alles draait om 
voortplanting. Alle drift die er bestaat, is uiteindelijk geslachtsdrift. Deze hele wereld, deze 
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 
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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 
 
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 zoonstelling, 
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 deze oude Schepping. Deze moeder aarde is zwanger, en via lijden en barensnood 
komt, via verschillende fasen, een nieuwe Schepping tot stand. Een menselijke bevalling kent 
ook vijf verschillende fasen. 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. 
Ná de bevalling, een kindje op haar arm, is de moeder de pijn immers 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. 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. Als onze aardse kruik breekt. 
 
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. 
 
Terug naar Zacheüs 
 
De Heere Jezus ging dus Jericho binnen, en daar was een kleine man. Zacheüs de tollenaar. 
De naam Zacheüs betekent ‘rein, zuiver’. Zacheüs was een belastingambtenaar, en absoluut 
niet geliefd bij het Joodse Volk. Het verzamelde geld van Zacheüs, was grotendeels voor de 
Romeinen. Schatten verzamelen in deze wereld, doe je altijd voor een ander. Je neemt 
immers uiteindelijk niks mee. Alles wat de mens produceert in deze gevallen wereld, is 
onderworpen aan de ijdelheid. Het dient tot niets. 
 
Lukas 12 
20 Maar God zeide tot hem: Gij dwaas! in dezen nacht zal men uw ziel van u afeisen; en 
hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? 
21 Alzo is het met dien, die zichzelven schatten vergadert, en niet rijk is in God. 
 
Mattheüs 6 
19 Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de 
dieven doorgraven en stelen; 
20 Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar 
de dieven niet doorgraven noch stelen; 
21 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. 
 
Prediker 1 
1 De woorden van den prediker, den zoon van David, den koning te Jeruzalem.(Salomo) 
2 IJdelheid der ijdelheden, zegt de prediker; ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid.(leegte) 
 
Zacheüs wilde de Heere Jezus zien 
 
Lukas 19 
3 En zocht Jezus te zien, wie Hij was; en kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van 
persoon was. 
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Maar Zacheüs was schijnbaar niet tevreden. Wereldse rijkdom geeft geen voldoening. Hij 
zocht de Heere Jezus te zien. In het verhaal wordt geen kwaad woord over Zacheüs gezegd, 
terwijl hij toch geen lieverdje was. Hij heulde immers met de vijand. Maar de Heere Jezus 
maakte hem geen verwijt. Zacheüs begreep dat zijn schatten nergens toe leidde. Het is hier 
allemaal van tijdelijke aard. Wij zijn vergankelijk, en alle zienlijke dingen zijn 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 positie van Zacheüs is de positie van de natuurlijke mens  
 
De positie van Zacheüs, is de positie van de natuurlijke mens in het algemeen; ‘in Jericho, en 
belastingverzamelaar, maar op zoek’. En Zacheüs was actief bezig met het zoeken naar de 
Heere. Eigenlijk op zoek naar ‘de zin van het leven’. Zoals elk mens. Maar Zacheüs kon niet 
‘vanwege de schare’; de meerderheid kon hem niet helpen. Als Zacheüs zich wat aan zou 
trekken van de massa, dan zou hij de Heere Jezus nooit zien. En dat is de geschiedenis van de 
volkeren, van Israël, en de geschiedenis van vandaag. Als je met de massa meeloopt, zie je 
Hem nooit, daar ben je dan te klein voor. De schare houdt ons van het Woord af.  
 
Zélf verantwoordelijk 
 
Galaten 6 
4 Maar een iegelijk beproeve zijn eigen werk; en alsdan zal hij aan zichzelven alleen roem 
hebben, en niet aan een anderen. 
5 Want een iegelijk zal zijn eigen pak (=verantwoording) dragen. 
 
De Schrift leert dat de Waarheid altijd in minderheid is. Een overblijfsel. De Waarheid is in 
Christus. En degene die in Hem geloven, worden het gelovig overblijfsel genoemd. Een 
minderheid onder de volkeren, en een minderheid onder Israël. Je moet je individueel 
opstellen, en persoonlijke initiatieven ontwikkelen. Je moet, zonder de schare, op zoek gaan. 
Het is niet ‘samen op Weg’. Ieder drage zijn eigen pak. Wij dragen elk onze eigen 
verantwoording hierin. Geloven is een persoonlijke keuze.  
 
Zoekt en gij zult vinden 
 
Zodra je begint te zoeken, zoekt de Heere jou. Wie de Waarheid zoekt, zal de Waarheid 
vinden. Dat is een garantie. Zacheüs zocht de Heere Jezus, en de Heere Jezus zorgde ervoor 
dat hij Hem kon vinden. Want de Heere is gekomen om te zoeken wat verloren is.  
 
1 Johannes 4 
9 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden 
heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. 
10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, 
en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden 
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Handelingen 17 
27 Opdat zij den Heere zouden zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden mochten; hoewel 
Hij niet verre is van een iegelijk van ons.(=het was Gods bedoeling dat zij Hem zouden zoeken 
en al tastend zouden kunnen vinden, aangezien Hij van niemand van ons ver weg is) 
 
Vijgenboom heeft grote bladeren 
 

 
 
Als wij Hem willen leren kennen, dan worden wij gevonden. Het zoeken van Zacheüs was 
niet erg handig, want een Vijgenboom heeft hele grote bladeren. Wilde hij zich verbergen? 
Zacheüs zit in die vijgenboom verstopt, en de Heere ziet hem tóch. Hij zegt; ‘kom er maar 
uit, want ik heb je allang gezien’. Als wij zoeken, vindt de Heere ons sowieso. Zacheüs zocht 
de Heere Jezus te zien, maar de Heere Jezus zocht Zacheüs te zien. Als je zoon van Abraham 
wilt worden, moet je door de Heere gevonden willen worden… 
 
Aardse vruchtbaarheid 
 
 

  
 
De vijgenboom heeft te maken met de aardse vruchtbaarheid. De vijg heeft te maken met 
vermenigvuldigen, oftewel veel-worden. De vijg heeft de vorm van het scrotum van de man, 
en zit vol zaad. De vijg, en dus de vijgenboom, heeft te maken met de aardse vruchtbaarheid 
en voortplanting. Ga heen en vermenigvuldig u. Van Israël werd gezegd dat het zaad zou zijn 
als sterren des Hemels, en als zand aan de oever der zee. Het zaad zou talrijk zijn. De 
vijgenboom staat typologisch dan ook voor de staat Israël. (zie studie ‘typologie in de 
natuur; de Vijgenboom) 
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Genesis 22 
16 En zeide: Ik zweer bij Mijzelven, spreekt de HEERE; daarom dat gij deze zaak gedaan hebt, 
en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt; 
17 Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als 
de sterren des hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is; en uw zaad zal de poort 
zijner vijanden erfelijk bezitten. 
18 En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij Mijn stem 
gehoorzaam geweest zijt. 
 
De inhoud wordt minder  
 
De vijgenboom spreekt dus van vermenigvuldiging, van ‘veel worden’. En dat is eigenlijk 
precies het kenmerk van deze wereld. Het staat ook al in Genesis één; ‘weest vruchtbaar en 
vermenigvuldigt u, en vervult de aarde’. Met voortplanting wordt hier niet hetzelfde bedoeld 
als met vermenigvuldiging. In deze wereld, de oude Schepping, worden de aantallen wel 
meer, maar de inhoud wordt minder. In de Bijbel wordt de vermenigvuldiging van deze 
wereld niet erg hoog gewaardeerd. Net als bij zuurdesem, oftewel gist, wordt de 
hoeveelheid groter, maar de inhoud leger. Gebakken lucht.  
 
De mens vlucht in dat wat hij presteert 
 
Lukas 19 
4 En vooruitlopende, klom hij op een wilden vijgeboom, opdat hij Hem mocht zien; want Hij 
zou door dien weg voorbijgaan. 
5 En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag Hij hem, en zeide tot hem: Zacheüs! 
haast u, en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven. 
 
Op de weg die de Heere Jezus wilde gaan, op de weg door Jericho, stond een wilde 
vijgenboom. En Zacheüs klom in die boom. De wilde vijgenboom heeft te maken met de 
gang van zaken in deze wereld. (zie studie ‘typologie in de natuur; de Vijgenboom’) De mens 
vlucht in dat-wat-hij-presteert, en daarmee omkleedt hij zich. Men jaagt naar status. De 
mens kan zelfs vliegen naar de maan! En dat is precies Jericho… 
 
De maan is een spiegel van de aarde 
 
Jericho betekent ‘maan-stad; stad van de maan’. De maan is dood. Dood en pokdalig, vol 
met littekens. Er is geen leven. Het is een beeld van deze wereld. Als wij naar boven kijken, 
kijken wij in een spiegel. We zien dan een gevallen wereld. Een wereld die ooit vol was, en zo 
begon, maar nu afneemt en verdwijnt. Maar uiteindelijk zal die wereld zich herstellen, tot 
dat ie weer vol is. De weg van de maan, is de weg van deze wereld. God heeft een Plan met 
die weg, maar die weg leidt eerst langs de ondergang. Langs de duistere nacht. De maan is 
weg, we wachten op de nieuwe maan.  
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Feest van de nieuwe maan 
 
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. 
23 En het zal geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot de andere, en van den enen 
sabbat tot den anderen, alle vlees komen zal om aan te bidden voor Mijn aangezicht, zegt 
de HEERE. 
 
Kolossensen 2 
16 Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest dags, of 
der nieuwe maan, of der sabbatten; 
17 Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. 
 
In de Bijbel vinden we het voorgeschreven ‘Feest van de nieuwe maan’. Typologisch is dat 
het ‘Feest van de wedergeboorte’, van her-leving. De weg van de maan, is de weg van deze 
gevallen wereld. De weg van de maan doet ons aan Jericho herinneren. De stad-van-de 
maan. De Vijgenboom en Jericho hebben met elkaar te maken. De Vijgenboom maakt tot 
veel, maar leidt tot niets; dát is ook wat Jericho doet.  
 
Wilde vijgenboom 
 
In de Bijbel betekent een wilde vijgenboom, dat hij geen vrucht kan dragen. Onvruchtbaar. 
De wilde vijgenboom is een type van de ontwikkelingen van deze tegenwoordige tijd. 
Zacheüs vluchtte daarin. Dat is wat de mens doet, en voortbrengt. De natuurlijke mens 
brengt alleen maar dode werken voort. Deze dode werken, zijn onvruchtbare werken, en 
brengen dus geen Vrucht voort. Dode werken zijn werken voor de oude mens, de oude 
Schepping, en de Wet. Maar het gaat om de goede Werken; Werken die de Heere in, en door 
ons mag bewerken. Goede Werken zijn Vruchtbare Werken.  
 
Kolossensen 1 
10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in 
alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God; 
 
Hebreeën 9 
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode 
onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God 
te dienen? 
 
De vijgenboom en Jericho moeten verlaten worden 
 
Galaten 1 
3 Genade zij u en vrede van God den Vader, en onzen Heere Jezus Christus; 
4 Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze 
tegenwoordige boze wereld (eeuw oftewel aion), naar den wil van onzen God en Vader; 
5 Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. 
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De wereld van Jericho, en de wilde vijgenboom, moeten verlaten worden. Ons menselijk 
streven leidt tot niets. Zacheüs moest uit de boom komen. En zo verliet de Heere Jezus ook 
Jericho om op weg te gaan naar Jeruzalem. Deze boze tegenwoordige eeuw, oftewel aion, 
moet verlaten worden. Bij onze wedergeboorte, het moment dat wij tot geloof komen, 
worden wij uit deze tegenwoordige boze eeuw getrokken. Door geloof worden wij uit deze 
oude Schepping getrokken en overgezet naar de nieuwe Schepping. Want tesamen met 
Christus, zijn wij eerstelingen van die nieuwe Schepping. Wij zijn met de Heere Jezus Christus 
in de Hemel gezet. En dat is nieuwe Schepping. (zie ook de studie ‘Buiten de wereld’) 
 
Kolossensen 1 
12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der 
heiligen (=gelovigen. Heilig is bekwaam gemaakt om Hem te kunnen dienen)  in het licht; 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
van den Zoon Zijner liefde; 
 
Filippensen 3 
20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, 
namelijk den Heere Jezus Christus; 
 
Efeze 2 
4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad 
heeft, 
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; 
 
Haast u 
 
Lukas 19 
5 En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag Hij hem, en zeide tot hem: Zacheüs! 
haast u, en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven. 
6 En hij haastte zich en kwam af, en ontving Hem met blijdschap. 
 
Zacheüs is dus een beeld van de natuurlijke mens die Jericho én de Vijgenboom zou moeten 
verlaten. De Heere Jezus zegt dan ook tegen Zacheüs: ’Haast u en kom af’. Waarom die 
haast? Nou, dat suggereert dat er een oordeel zal komen over de wilde vijgenboom. En in die 
dagen kwám er ook een oordeel over een vijgenboom. Even buiten Jeruzalem stond namelijk 
de verdorde vijgenboom. Zacheüs moet met haast uit de vijgenboom gaan, zoals Lot snel uit 
Sodom moest vertrekken. Voor het naderende oordeel. ‘Kom af’, zegt de Heere, want 
Zacheüs zat hoog. Het menselijk streven leidt omhoog. Denk aan Babel, en de Burj Khalifa, in 
Dubai. Maar er wordt alweer gebouwd aan een nóg hogere toren in Saoedi-Arabië. 
 
Ik moet heden in uw huis blijven 
 
Zacheüs moet afdalen, want de Heere wil in het huis van Zacheüs blijven. Typologisch wil de 
Heere in Zacheüs verblijven. De Heere wil woning maken in hem. En als je wil dat de Heere 
woning in jou wil maken, moet je afdalen. Moet je je ego negeren. Moet je je dode werken 
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staken. Wie zich vernedert, zal verhoogd worden. Als je je onderwerpt aan het Woord van 
God, als je gelooft wat de Heere zegt, komt de Geest in jou wonen. Dat is wedergeboorte. 
Ons lichaam is een huis, of een tent als je de nadruk op het tijdelijke wil leggen.  
 
Johannes 14 
22 Judas, niet de Iskariot, zeide tot Hem: Heere, wat is het, dat Gij Uzelven aan ons zult 
openbaren, en niet aan de wereld? 
23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; 
en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem 
maken. 
 
Het verborgen Koninkrijk van God 
 
Lukas 19 
9 En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een 
zoon van Abraham is. 
10 Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was. 
11 En als zij dat hoorden, voegde Hij daarbij, en zeide een gelijkenis; omdat Hij nabij 
Jeruzalem was, en omdat zij meenden, dat het Koninkrijk Gods terstond zou openbaar 
worden. 
 
De discipelen dachten dat het Koninkrijk van God snel zou komen. En er komt ook een tijd 
dat dat Koninkrijk van de Heere Jezus Christus geopenbaard zal zijn in Jericho. In deze 
tegenwoordige wereld; het duizend-jarige Koninkrijk op aarde. Dat gebeurt voordat deze 
wereld uiteindelijk verdwijnt. Want er komen een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde, staat 
op veel plaatsen in de Bijbel. Maar voordat het Koninkrijk openbaar wordt, is het nu eerst 
een verborgen Koninkrijk. In de Hemel. En dat verborgen Hemelse Volk, is de Gemeente, het 
Lichaam van Christus. Straks bij Zijn Wederkomst zal dit Koninkrijk zich uitbreiden van de 
Hemel naar de aarde. 
 
Het huis van Zacheüs 
 
Het verborgen Koninkrijk is vandaag de dag in het huis van Zacheüs, en in het huis van iedere 
gelovige. Dit Koninkrijk is tot op heden nog niet van deze wereld. Dat komt nog. Het huis van 
Zacheüs was in Jericho, in deze oude Schepping. In deze gevallen wereld, die in de macht ligt 
van de Satan, en gebukt gaat onder het streven en de ontwikkeling van de vijgenboom. In 
deze wereld is er tegelijkertijd een Koninkrijk dat verborgen is. Deze wereld gaat voorbij, 
maar in deze wereld grijpt God in. Zijn Koninkrijk zal zich hier straks manifesteren. 
 
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.(niet nu, maar straks!) 
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Verschillende toepassingen van de geschiedenis van Zacheüs 
 
Dus deze geschiedenis van Zacheüs is een beeld, een type, van deze tegenwoordige wereld. 
Tegelijkertijd is het een uitbeelding van de natuurlijke mens. Want van ons kan precies 
hetzelfde gezegd worden. Deze wereld komt voort uit een gevallen wereld, en dáárom ligt 
hij in de macht van de Satan. Maar dat geldt ook voor ons individueel. Wij zijn een gevallen 
mensheid. Wij zijn genomen uit zondige aarde, daarom hebben wij te maken met de 
erfzonde. Wij zijn zondaren omdat onze ouders zondaren waren. (zie de studie ’Wat is 
erfzonde?’) Het beeld van Jericho is dus ook op ons, individueel, van toepassing. 
 
Ons leven verliezen 
 
Johannes 12 
25 Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen; en die zijn leven haat 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. 
 
Wij kennen allemaal in ons leven die vijgenboom, waarin we ons verschuilen. Wij zouden 
graag de Heere ontmoeten in ons streven tot ontwikkeling. In onze goede bedoelingen. 
Maar als de Heere ons vindt, zegt Hij; ‘Kom daar eerst maar eens uit’. Verlaat maar eens alles 
waarmee je je bekleed hebt. Denk daarbij aan de vijgenbladeren van Adam en Eva! Van 
nature wikkelen wij ons in vijgenbladeren. Maar een wilde vijgenboom brengt niets voort. 
Dat is de vloek van Jericho. De Heere zegt dat wij uit dit leven moeten stappen.  
 
Lukas 9 
23 En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven (uit de 
vijgenboom stappen), en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij. 
24 Want zo wie zijn leven (zijn oude, natuurlijke, vleselijke leven) behouden wil, die zal het 
verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal (zijn oude, natuurlijke, vleselijke leven, 
om Mijnentwil, die zal het behouden.(die uit de vijgenboom komt, zich vernedert, en Hem 
volgt, zal nieuw leven ontvangen) 
 
Nieuw leven 
 
Johannes 3 
30 Hij moet wassen (groeien, volgroeien), maar ik minder worden. 
 
Wij zouden ons eerste leven verliezen, om een nieuw leven te kunnen gewinnen. Na 
wedergeboorte zijn wij immers een nieuw, en onsterflijk schepsel. Wij bevinden ons dan nog 
steeds in Jericho, maar in dat huis van ons bevindt zich dan een begin van de nieuwe 
Schepping. De nieuwe mens; Christus in mij. 
 
Efeze 4 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens (ons 
oude leven), die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, 
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24 En den nieuwen mens aandoen (ons nieuwe leven; na wedergeboorte), die naar God 
geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. 
 
Kolossensen 3 
9 Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens(oude Schepping) met 
zijn werken, 
10 En aangedaan hebt den nieuwen mens (nieuwe Schepping), die vernieuwd wordt tot 
kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft; 
 
Twee toepassingen  
 
De gang van de wereld, is hetzelfde als de gang van ons individueel. Dit zijn in principe 
dezelfde toepassingen. De leer omtrent de zondige positie van de individuele mens, is aan de 
andere kant de bevestiging van de leer omtrent de gevallen Schepping. De tegenwoordige 
zwangere Schepping leidt tot het openbaar worden van de nieuwe Schepping.  
 
Nieuw leven 
 
Samengevat; wij komen voort uit een oude gevallen mensheid. Door Christus hebben wij 
nieuw leven in ons ontvangen. In de toekomst zal dat nieuwe leven openbaar worden. En zo 
is het ook met de oude Schepping. Deze wereld komt voort uit een oude gevallen wereld, 
maar nieuw leven ontwikkelt zich daarin. Het leven van Adam, leidt tot de Komst van 
Christus. En uiteindelijk zal de laatste Adam zich openbaren in deze wereld. Dan zal ná de 
duizend jaar, uiteindelijk een nieuwe Schepping tot stand komen.  
 
Romeinen 8 
22 Want wij weten, dat het ganse schepsel (de hele Schepping)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 zoonstelling, 
namelijk de verlossing onzes lichaams. 
 
1 Johannes 3 
2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. 
(het nieuwe leven dat in ons groeit )Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij 
Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. 
 
Natie Israël 
 
Mattheüs 21 
18 En des morgens vroeg, als Hij wederkeerde naar de stad, hongerde Hem. 
19 En ziende, een vijgeboom aan den weg, ging Hij naar hem toe, en vond niets aan 
denzelven, dan alleenlijk bladeren; en zeide tot hem: Uit u worde geen vrucht meer in der 
eeuwigheid! (= het Griekse ‘aion’; de manier waarop de wereld is ingericht, en functioneert, 
en bestuurd wordt; de bestuurlijke macht. Er staat eigenlijk; Het menselijk streven brengt 
geen vrucht voor in deze aion). En de vijgeboom verdorde terstond. 
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20 En de discipelen, dat ziende, verwonderden zich, zeggende: Hoe is de vijgeboom zo 
terstond verdord?  
 

Vijgenboom  =  Tha-anah  =  hnat   

De vijgenboom heeft hele grote bladeren, en is een uitbeelding van uiterlijk vertoon. Het is 
een uitbeelding van het Joodse Volk, en daarmee ook de uitbeelding van een leven onder de 
Wet. Hout van de vijgenboom is niet geschikt voor timmerwerk. Je kunt er niet op bouwen. 

De wilde vijgenboom staat model voor de natie Israël. Als de Heere Jezus kijkt naar de 
vijgenboom, ziet Hij alleen maar bladeren. Er zitten geen vijgen aan de boom. Er is dus alleen 
maar uiterlijk vertoon; er wordt geen Vrucht gedragen.  
 
De Vijgenboom verdorde 
 
Dit is een beeld van de terzijdestelling van het ongelovige Israël. Het werd een dode 
vijgenboom. Het volk kwam niet tot geloof in haar Messias, de Heere Jezus Christus. Israël is 
nog steeds een dode, wilde vijgenboom. Het Joodse Volk verwerpt de Heere. Het Volk is 
ongelovig. De wilde vijgenboom, en ook de verdorde vijgenboom, brengt geen vrucht voort. 
Alleen dode werken van de Wet.  
 
Het was de tijd der vijgen niet 
 
Marcus 11 
11 En Jezus kwam binnen Jeruzalem, en in den tempel; en als Hij alles rondom bezien had, en 
het nu avondstond was, ging Hij uit naar Bethanië met de twaalven 
12 En des anderen daags, als zij uit Bethanië gingen, hongerde Hem. 
13 En ziende van verre een vijgeboom (een type van het Volk Israël), die bladeren had, ging 
Hij om te zien, of Hij ook iets op denzelven zou vinden; en daarbij gekomen zijnde, vond Hij 
niet dan bladeren; want het was de tijd der vijgen niet.(De Heere Jezus komt bij de 
vijgenboom, en kijkt of er al vrucht aan zit, maar Hij ziet alleen bladeren; het was de tijd van 
de vijgen nog niet…)  
 
Het Joodse Volk kan zich nu niet bekeren 
 
Als Volk kan zij nu niet tot geloof in de Christus komen. Dit zal duren tot aan haar 
wedergeboorte, na de zeventigste Jaarweek. (zie ook de studie ‘de zeventigste Jaarweek’) Er 
komt eerst een oordeel over het Volk. Zij zal pas vrucht geven, wanneer de tegenwoordige 
boze eeuw beëindigd is, en de satan voor duizend jaar gebonden zal zijn.(zie studie 
Openbaring en studie Mattheüs 24). Elke individuele Jood kan zich hedentendage natuurlijk 
wél bekeren, en behoort dan gewoon tot de Gemeente, Zijn Lichaam. ‘Messiaanse Joden’ is 
een on-Bijbelse term. Messiaanse Joden zijn gewoon Christenen, en dus leden van Zijn 
Lichaam.  
 
Israël is nog steeds een dode vijgenboom  
 

Mattheüs 24 
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32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de 
bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. (de zomer= de duizend jaren; het 
geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus Christus, in Zijn Wederkomst) 
 
Het ongelovige Israël is nog steeds een dode, wilde vijgenboom; het Volk kwam tot op de 
dag van vandaag niet tot geloof. Maar ná haar wedergeboorte zal zij weer een levende 
vijgenboom zijn, waarvan de takken teder worden, en waarvan de bladeren weer 
uitspruiten, en weer vrucht zal voortbrengen. Sinds negentienachtenveertig is er weliswaar 
een Joodse staat, maar dit is nog steeds een dode vijgenboom. Het is namelijk niet het werk 
van de Heere!  
 
De Joden geloven niet in de Heere Jezus Christus 
 
Velen spreken over het ‘wonder’ van de staat Israël. Het is inderdaad waar dat er bijna 
tweeduizend jaar geen staat Israël is geweest. Het is wel in overeenstemming met de 
profetie van Ezechiël, maar het is niet in overeenstemming met de Wil van God. Deze Joodse 
staat is namelijk in ongeloof opgericht. De Joden geloven niet in de Heere Jezus Christus als 
Zoon van God. En niemand komt tot de Vader, dan door de Zoon. Deze staat zal straks dan 
ook volledig vernietigd worden.(zie studie ‘zeventigste Jaarweek’) 
 
Alle ongelovigen zullen worden gedood 
 
Jesaja 6 
9 Toen zeide Hij: Ga henen, en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende 
ziet, maar merkt niet. 
10 Maak het hart dezes volks vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen, opdat het niet 
zie met zijn ogen, noch met zijn oren hore, noch met zijn hart versta, noch zich bekere, en Hij 
het geneze. 
11 Toen zeide ik: Hoe lang, Heere? En Hij zeide: Totdat de steden verwoest worden, zodat er 
geen inwoner zij, en de huizen, dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting 
verstrooid worde.(Er komt eerst een oordeel van God over het Joodse Volk. Dit gebeurt in 
de tweede helft van de zeventigste Jaarweek) 
 
De Joden wachten nog steeds op hun Messias en Verlosser. Zij zijn ongelovig. De huidige, 
ongelovige Joodse staat, zal straks vernietigd worden. Alle ongelovigen zullen gedood 
worden. Pas na het aanroepen van de Heere Jezus Christus, aan het einde van de zeventigste 
Jaarweek, zal een gelovig overblijfsel wedergeboren worden, en vrucht dragen. (zie studie 
‘de zeventigste Jaarweek) 
 
Lukas 13 
34 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe 
menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens 
onder de vleugelen vergadert; en gijlieden hebt niet gewild? 
35 Ziet, uw huis wordt ulieden woest gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij niet zult 
zien, totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is Hij, Die komt in den 
Naam des Heeren! 
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Onrijpe vijgen zijn ongelovige Joden 
 
Openbaring 6 
12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en 
de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed. 
13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen 
afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt. 
 
Sterren des Hemels zijn een beeld van Israël, van het Joodse volk. Als sterren van de Hemel 
verdwijnen, sterven de ongelovigen uit de Joodse staat. De vijgenboom staat model voor de 
staat Israël. Onrijpe vijgen zijn een beeld van de ongelovigen uit die staat, en ze vallen van de 
vijgenboom. Het is beeldspraak. Desalniettemin zullen alle ongelovige Joden aan het einde 
van de zeventigste Jaarweek gedood worden. Het gelovig overblijfsel krijgt een vluchtweg 
door de Olijfberg. De Heere Jezus Christus heeft vlak daarvoor Zijn Voeten gezet op die berg.  
De Heere Jezus Christus komt straks terug. Dan zal Hij Zijn Hemels Koninkrijk uitbreiden over 
de hele wereld. 
 
Zacharia 14 
4 En Zijn voeten zullen te dien dage 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. 
 
Handelingen 1 
10 En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen 
stonden bij hen in witte kleding; 
11 Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze 
Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den 
hemel hebt zien heenvaren. 
12 Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van den berg, die genaamd wordt de Olijfberg, 
welke is nabij Jeruzalem, liggende van daar een sabbatsreize. 
 
De toepassing op Israël  
 
De vijgenboom staat dus typologisch voor het Volk Israël. Alles wat vantoepassing is op de 
individuele mens, en op de oude Schepping, wordt het meest geïllustreerd in de staat Israël. 
De boodschap van de Heere aan Zacheüs, is dezelfde boodschap als aan Israël op de helft 
van de zeventigste Jaarweek, en op het einde van de zeventigste Jaarweek. Vlak voor, en 
direct ná de grote verdrukking over Israël; ‘Kom er nu maar uit, haast u. Vlucht maar uit 
Jeruzalem, vlucht maar door de Olijfberg. Vlucht maar naar de woestijn, want daar is je huis’. 
Daar is een plaats bereid voor Israël. In de rots, in Petra. Dit vindt plaats aan het einde van 
de grote verdrukking over Israël. Een gelovig overblijfsel zal dan wedergeboren zijn. 
 
Openbaring 12 
6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had (het huis van Zacheüs), haar 
van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen. 
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Mattheüs 24 
15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, 
den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) 
16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden (=vluchten) op de bergen; 
17 Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen; 
18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen. 
19 Maar wee den bevruchten, en den zogenden vrouwen in die dagen! 
20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat. 
21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der 
wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. 
22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der 
uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.(er zal uiteindelijk een klein gelovig 
overblijfsel behouden worden, alle ongelovige Joden zullen worden gedood) 
 
Gelijkenis van de vijgenboom 
 
Mattheüs 24 
32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de 
bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. 
33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de 
deur. 
34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen 
geschied zijn. 
35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen 
geenszins voorbijgaan. 
 
De Heere Jezus vertelt wat er staat te gebeuren bij Zijn Wederkomst.(zie ook studie 
Mattheüs 24) Vijgen zijn typologisch individuele Israëlieten. De zomer is typologisch het 
geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus Christus. Hier vertelt de Heere Jezus aan de 
discipelen dat aan de staat Israël in die tijd te zien zal zijn, dat het Koninkrijk nabij is. Hij 
noemt twee kenmerken van de vijgenboom; zijn tak wordt teder oftewel week, en zijn 
bladeren spruiten uit. Deze vijgenboom vertoont tekenen van leven, en zal straks vrucht 
kunnen dragen. Eerder in Mattheüs werd de vijgenboom vervloekt, waardoor hij verdorde.  
 
De uitbottende vijgenboom 
 
In Mattheüs vierentwintig gaat het niet over een verdorde, maar juist over een levende 
vijgenboom. De boom vertoont tekenen van leven zoals dat in de lente gebeurt. Het is nog 
geen zomer, maar de zomer komt er wel aan. In de zomer vindt de oogst van vijgen plaats. 
Dus hier is nog geen sprake van vrucht, maar er zit wel leven in. Dit betekent dat de Joodse 
staat tot leven is gekomen. Men is tot geloof gekomen, en heeft de Naam des Heeren 
aangeroepen. De wilde, dode vijgenboom is tot leven gekomen. Typologisch is dat de 
wedergeboorte van de Joodse staat. Dit gebeurt aan het einde van de zeventigste Jaarweek.  
(zie studie de zeventigste Jaarweek van Daniël) Dit zal over niet al teveel tijd plaatsvinden. 
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Lukas 13 
34 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe 
menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens 
onder de vleugelen vergadert; en gijlieden hebt niet gewild? 
35 Ziet, uw huis wordt ulieden woest gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij niet zult zien, 
totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam 
des Heeren! (een gelovig overblijfsel zal, na de grote verdrukking over Israël, Zijn Naam 
aanroepen. Dit gelovig overblijfsel krijgt een vluchtweg dwars door de Olijfberg) 
 
Jeremia 31 
31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis 
van Juda een nieuw verbond (nieuwe Verbond der Genade)zal maken; 
32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb (oude Verbond der Wet), ten 
dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij 
vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE; 
33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen (na de zeventigste Jaarweek; na het oordeel 
over Israël) met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun 
binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen 
Mij tot een volk zijn. 
 
De Boodschap blijft hetzelfde; kom er maar uit 
 
Als de Heere zegt; ‘Kom er maar uit’, dan komen wij eruit. Of wij nu willen of niet. Als God 
wil dat wij eruit komen, zal dat ook gebeuren. Omdat niets ons kan scheiden van Zijn Liefde. 
Niets kan de Gemeenschap met Christus verstoren. Als God na onze wedergeboorte zegt; 
‘Kom er maar uit’, dan worden wij (geestelijk) automatisch uit deze oude Schepping 
getrokken. En als de Heere straks zegt; ‘Kom maar naar Boven’, dan hoeven we ons niet te 
bedenken, maar dan gaan we gewoon de Heere tegemoet in de lucht. De opname van de 
Gemeente. En als God straks tegen het gelovig overblijfsel van Israël zegt; ’Kom er maar uit’, 
dan zal de Olijfberg splijten, en zal er een vluchtweg zijn.  
 
1 Thessalonicensen 4 
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. 
 
Er zit nog iets in van de vorige Schepping 
 
Mensenwerk leidt tot niets. Ons mensenwerk zal vernietigd worden. Het universele principe  
is zo dat uit een gevallen wereld, een nieuwe Schepping tot stand gebracht wordt. In Jericho, 
type van de vorige Schepping, bleef nog één huis staan; een bordeel. En het kenmerk van 
deze wereld, en het Israël van vandaag, en de tegenwoordige mens, is dat er wat van de 
vorige Schepping is blijven bestaan. De Schepping van overlang. Er zit nog iets in van de 
vorige dag. God heeft dat bewust zo gedaan, maar daarom moet het nog wel verdwijnen. 
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Het zuurdesem, die zonde, moet eruit. Die zonde is, via de oude Schepping, in de mens 
gekomen. Ook de Wet waaronder het Joodse Volk nog leeft, het moet allemaal weggedaan 
worden.  
 
Jozua 6 
17 Doch deze stad zal den HEERE verbannen zijn, zij en al wat daarin is; alleenlijk zal de 
hoer Rachab levend blijven, zij en allen, die met haar in het huis zijn, omdat zij de boden, die 
wij uitgezonden hadden, verborgen heeft. 
 
Geen verandering, maar vernieuwing 
 
Pas als alles weggedaan is, en er geen steen op elkaar gelaten wordt, dán is er mogelijkheid 
tot nieuw leven. Wedergeboorte is geen verandering van een oude naar een nieuwe 
Schepping. Wedergeboorte is de complete ondergang van de oude mens, en opstanding van 
een totaal nieuwe mens. Een wilde en verdorde vijgenboom brengt geen vrucht voort. 
Alleen de tamme vijgenboom beantwoord aan Gods Doel. Die heeft de Heere Zelf geplant. 
Deze Boom wordt alleen bevrucht langs Gods Weg.  
 
Het Heilsplan van God 
 
De oude mens kun je niet veranderen. Ook niet via de Wet. De mens wordt zondig geboren. 
God heeft daarom een nieuwe Schepping uit deze oude gemaakt. Daarmee is het zonde-
probleem opgelost. De oude mens wordt, na wedergeboorte, een compleet nieuw schepsel. 
Op deze manier heeft God, op een gerechtvaardigde manier, afgerekend met de zonde, de 
Wet, en de dood. Via dit Heilsplan heeft Hij Zijn Heerlijkheid weer teruggekregen. De wereld 
die Hij geschapen heeft, maar die verloren raakte, door het streven van de vijand. Deze 
wereld werd gezocht, en ook weer teruggevonden door God. 
 
1 Korinthe 15 
54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke 
zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: 
De dood is verslonden tot overwinning. 
55 Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? 
56 De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet. 
57 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus. 
 
Johannes 17 
4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om 
te doen; 
5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de 
wereld was. 
 
Het is volbracht 
 
Johannes 19 
30 Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En het hoofd buigende, 
gaf den geest.  
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De Heere Jezus heeft God de Vader verheerlijkt gedurende Zijn hele Leven op aarde. Hij 
heeft Zíjn Naam gezuiverd, de verloren Heerlijkheid weer teruggebracht naar de Vader, en 
het herstelwerk aan de aarde voleindigd (nadat Hij gestorven was aan het kruis, en weer 
opgestaan op de derde dag). ‘Het is volbracht’ beslaat de val, en het oordeel over de oude 
Schepping, en de overwinning op die oude schepping. Het is de juridische overwinning op de 
Satan.  
 
 

        En Hij zeide: ‘Het is volbracht’ :  fyw      mlvn         rmayw                                  

                                                                    we je tit        noe shelaam           we je amar 
                                                               Hij baart       volmaakt                 En Hij zegt     
                                                                                      volkomen                   
                                                                                      vrede 
       
        En Hij zeide: Er is, of er wordt iets volkomen (nieuw) gebaard 
                               Er is,  of er wordt volmaakte rust, en vrede gebaard  
 
 
 
Boodschap voor iedereen 
 
Lukas 19 
9 En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid (verlossing; redding) geschied, 
nademaal ook deze een zoon van Abraham is (=gelovig en daardoor wedergeboren). 
10 Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was. 
11 En als zij dat hoorden, voegde Hij daarbij, en zeide een gelijkenis; omdat Hij nabij 
Jeruzalem was, en omdat zij meenden, dat het Koninkrijk Gods terstond zou openbaar 
worden. 
 
Ook vandaag wordt Zijn Koninkrijk niet ‘terstond geopenbaard’. Het is nog steeds verborgen, 
en dat zal zo blijven tot ná Zijn Wederkomst op de Olijfberg. Het zal zo blijven tot ná de 
vernietiging van de wilde vijgenboom. En de Boodschap is dat iedereen die in de vijgenboom 
zit, die vijgenboom moet verlaten. Om Christus in zijn huis, oftewel zijn hart, te ontvangen. 
Dit is de enige Boodschap tot redding. Deze Boodschap geldt voor de mensheid, voor Israël, 
voor de wereld , maar bovenal voor ons individueel.  
 
Laster 
 
Lukas 19 
5 En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag Hij hem, en zeide tot hem: Zacheüs! 
haast u, en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven. 
6 En hij haastte zich en kwam af, en ontving Hem met blijdschap. 
7 En allen, die het zagen, murmureerden (mopperen, klagen), zeggende: Hij is tot een 
zondigen man ingegaan, om te herbergen. 
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Wij zouden leren om ons eigen streven tot ontwikkeling, te verlaten. Omdat het niks goeds 
kan opleveren. Als we een zoon van Abraham willen worden, zullen we de vijgenboom 
moeten verlaten, en de Heere in ons huis toe moeten laten. Dat brengt laster met zich mee. 
Laster aan het adres van de Heere; dat Hij is ingegaan bij zondige mensen. De Heere was 
berucht dat Hij ingegaan was bij hoeren en tollenaars. 
 
Lukas 7 
34 De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en gij zegt: Ziet daar, een Mens, 
Die een vraat en wijnzuiper is, een Vriend van tollenaren en zondaren. 
 
Lukas 15 
1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. 
2 En de Farizeën en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de 
zondaars, en eet met hen. 
 
Mattheüs 21 
28 Maar wat dunkt u? Een mens had twee zonen, en gaande tot den eersten, zeide: Zoon! ga 
heen, werk heden in mijn wijngaard. 
29 Doch hij antwoordde en zeide: Ik wil niet; en daarna berouw hebbende, ging hij heen. 
30 En gaande tot den tweeden, zeide desgelijks, en deze antwoordde en zeide: Ik ga, heer! en 
hij ging niet. 
31 Wie van deze twee heeft den wil des vaders gedaan? Zij zeiden tot Hem: De eerste. Jezus 
zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk 
Gods. 
32 Want Johannes is tot u gekomen in den weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet 
geloofd; maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd; doch gij, zulks ziende, hebt 
daarna geen berouw gehad, om hem te geloven. 
 
Hoeren in de Bijbel 
 
Jeremia 31 
31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël (tien-stammen) en 
met het huis van Juda (twee-stammen) een nieuw verbond zal maken; 
32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand 
aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, 
hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE; 
 
Hoeren en tollenaars staan in de Bijbel typologisch niet alleen voor zondaren in het 
algemeen, maar ook voor de tien-stammen van Israël. Hoeren zijn een beeld van ontrouw; 
ontrouw aan de eigen Man. Was Israël niet de vrouw van de Heere, was zij niet met Hem 
getrouwd?! Hoererij staat voor ontrouw; getrouwd, en daarna ontrouw aan de eigen man. 
Net zoals de tien-stammen ontrouw waren aan het ‘Huwelijksverbond’ met de Heere. De 
tien-stammen waren immers weggelopen bij haar eigen Man; zij wilden Hem niet meer. 
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Tollenaars in de Bijbel 
 
Tollenaars waren Joden die de heidenen dienden. Ze verzamelden belasting voor de keizer in 
Rome. Het beroep van tollenaar werd gezien als verraad aan het Joodse Volk. De belasting 
kwam immers niet terecht bij de Joodse overheid, maar in Rome. En omdat het Joodse Volk 
meende een dienstknecht van God te zijn, beschouwden zij een tollenaar als een vijand van 
God en Zijn Woord. De tien-stammen waren altijd al ontrouw in hun priesterlijke dienst aan 
de Heere en aan Zijn Woord; zij dienden altijd andere heren, namelijk de afgoden. Zij waren 
ontrouw aan hun naam Israël, en aan hun Eerstgeboorterecht, met de daarbij behorende 
verantwoordelijkheid om een koninklijk priesterdom van de Heere te zijn.  
 
Nog een toepassing 
 
Zacheüs is een type van het gelovig overblijfsel binnen de wilde vijgenboom. Hij is een type 
van de tien-Stammen van Israël. Hij zat in de wilde vijgenboom, en was dus op één of andere 
wijze verbonden met de vijgenboom. Hij is een beeld van het gedeelte van Israël dat ‘wild en 
verre’ is. De tien-stammen waren, in het verleden, verstrooid, en dienden de ‘overste dezer 
wereld’, oftewel de keizer van Rome. Zacheüs wordt geroepen door de Heere, en de Heere 
maakt woning in Hem.  
 
Welbehagelijke offerande 
 
De Gemeente, het Lichaam van Christus, komt voort uit de tien-stammen van Israël. (zie ook 
de studies ‘Efeze 2; schapen uit een andere stal’ en ‘Filemon’) Van nature zijn ook wij  
tollenaars en hoeren. Net zoals Rachab. Wij zijn overspeligen die geen trouw kennen. Maar 
wij hebben ons in Jericho laten vinden door de Heere, en zijn tot geloof gekomen. Wij 
hebben de vijgenboom verlaten. Wij stellen nu onze aardse woning, ons lichaam, tot een 
welbehaaglijke offerande voor God.  
 
DankUwel 
 
Wij zijn kinderen van Abraham geworden, en wij danken de Heere voor de schat, de erfenis, 
die Hij voor ons heeft weggelegd. Wij hopen straks tot zonen gesteld te worden. Wij danken 
God dat wij mogen weten (hoewel wij het niet zien) dat deze wereld leidt tot het Doel 
waarvoor U het bestemd heeft. DankUwel voor die nieuwe Schepping die uiteindelijk 
openbaar zal worden. U bent ons zondaren Genadig. 
 
Romeinen 12 
1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een 
levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws 
gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil 
van God zij 
 
 
                                                                                 Amen. 
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Zacheüs was een tollenaar, rijk, maar zonder vrienden. 
Hij had heel veel geld vergaard, meer dan hij verdiende. 
‘Dief! Slechte tollenaar!’ fluisterde iedereen. 
Niemand wou hem kennen, dus hij leefde heel alleen. 
In een hoge vijgeboom, groen met volle bladeren           
klom Zacheüs snel omhoog en zag Jezus naderen. 
‘Kom, ik eet bij jou!’ zo klonk Jezus’ stem. 
En Zacheüs viel haast flauw, Jezus sprak tot hém! 
Uit die hoge vijgeboom, groen met dikke takken 
liet Zacheüs zich direct naar beneden zakken. 
‘Heer!’ zei de tollenaar, ‘Ik ben zeer vereerd!’ 
En toen Jezus at bij hem, heeft hij zich bekeerd. 

  

 

 

 


