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Kerstmis;  
Wat is de afkomst van de Messias? 
 
Mattheüs 1 
1 Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, den zoon van Abraham. 
2 Abraham gewon Izak, en Izak gewon Jakob, en Jakob gewon Juda, en zijn broeders; 
3 En Juda gewon Fares (Perez) en Zara (Zera) bij Thamar; en Fares gewon Esrom, en Esrom 
gewon Aram; 
4 En Aram gewon Aminadab, en Aminadab gewon Nahasson, en Nahasson gewon Salmon; 
5 En Salmon gewon Booz bij Rachab, en Booz gewon Obed bij Ruth, en Obed gewon Jessai; 
6 En Jessai gewon David, den koning; en David, den koning, gewon Salomon bij degene, die 
Uria's vrouw was geweest; 
7 En Salomon gewon Roboam, en Roboam gewon Abia, en Abia gewon Asa; 
8 En Asa gewon Josafat, en Josafat gewon Joram, en Joram gewon Ozias; 
9 En Ozias gewon Joatham, en Joatham gewon Achaz, en Achaz gewon Ezekias; 
10 En Ezekias gewon Manasse, en Manasse gewon Amon, en Amon gewon Josias; 
11 En Josias gewon Jechonias, en zijn broeders, omtrent de Babylonische overvoering. 
12 En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salathiël, en Salathiël gewon 
Zorobabel; 
13 En Zorobabel gewon Abiud, en Abiud gewon Eljakim, en Eljakim gewon Azor; 
14 En Azor gewon Sadok, en Sadok gewon Achim, en Achim gewon Elihud; 
15 En Elihud gewon Eleazar, en Eleazar gewon Matthan, en Matthan gewon Jakob; 
16 En Jakob gewon Jozef, den man van Maria, uit welke geboren is JEZUS, gezegd Christus. 
17 Al de geslachten dan, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en van David tot 
de Babylonische overvoering, zijn veertien geslachten; en van de Babylonische overvoering 
tot Christus, zijn veertien geslachten. 
18 De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als Maria, zijn moeder, met Jozef 
ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen 
Geest. 
19 Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande 
maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. 
20 En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den 
droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te 
nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest; 
21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig 
maken van hun zonden. 
22 En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, 
door den profeet, zeggende: 
23 Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten 
Emmanuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons. 
24 Jozef dan, opgewekt zijnde van den slaap, deed, gelijk de engel des Heeren hem bevolen 
had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen; 
25 En bekende haar niet, totdat zij dezen haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en heette 
Zijn naam JEZUS. 
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Oorsprong en afstamming 
 
1 Timotheüs 1 
3 Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zoudt blijven, als ik naar Macedonië reisde, zo 
vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren; 
4 Noch zich te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer twist 
vragen voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloof is. 
 
Paulus zegt dat we ons ‘niet zouden bezighouden met fabelen en oneindelijke 
geslachtsrekeningen’. We zouden ons dus niet verdiepen in verzinsels, en eindeloze 
geslachtsregisters. Maar de geslachtsrekening van de Heere Jezus Christus staat niet voor 
niets in de Bijbel. Deze is zelfs te vinden in het eerste hoofdstuk van het Nieuwe Testament. 
De oorsprong en afstamming van de Heere Jezus is er belangrijk genoeg voor. Daaruit zullen 
namelijk ook zijn rechten blijken. Dat Zijn verschillende titels gebaseerd op Zijn afstamming.  
 
Opening van het Nieuwe Testament 
 
Mattheüs 1 
1 Het boek des geslachts (= genesis= wording, vertaald vanuit het Grieks) van JEZUS 
CHRISTUS, den Zoon van David, den zoon van Abraham. 
 
Het Nieuwe Testament opent met direct te zeggen over Wie het feitelijk gaat, en van wie Hij 
afstamt. In het eerste vers staat dat de Heere Jezus Christus de Zoon van David, en ook de 
Zoon van Abraham is. De erfgenaam van Koning David. Abraham en David zijn niet de eerste 
de beste, het zijn bekende personen uit de Bijbel. Maar daar is niet alles mee gezegd. Want 
de Heere Jezus Christus heeft meerdere titels die Hem toekomen.  
 
De Zoon is het bouwwerk van de Vader 
 

      nb      =     Ben       =  Zoon = Bouwwerk 

      hnb     =    Banah   =  Bouwen     

       ba   =    Ab         =  Vader 

                        Bar        =  Zoon van ( bijvoorbeeld; Simon Bar-Jona = zoon van de Duif)   
                                      =  Aramees, en komt van Bara = scheppen  
 
In het Hebreeuws heeft zoon te maken met ‘bouwen’. Hij die voortbouwt op het werk van 
zijn vader. ‘Bar’ is Aramees voor ‘scheppen’. Dit is allemaal van toepassing op de Heere Jezus 
Christus. Hij is zowel Schepper als Bouwer. De Heere Jezus Christus is De Zoon, oftewel de 
Erfgenaam, en het Bouwwerk van de Vader. ‘Ben’ en ‘Bar’ komen allebei voor in Psalm twee. 
Beide begrippen worden hier toegepast op onze Heiland.  
 
Psalm 2 
7 Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon (=Ben), 
heden heb Ik U gegenereerd. 
-- 
12 Kust den Zoon (=Bar), opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn 
maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen. 
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De Zoon is Erfgenaam 
 
Hebreeën 1 
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de 
profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; 
2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld 
gemaakt heeft; 
 
Zoon staat in de Bijbel onder andere voor erfgenaam. De Heere Jezus Christus is de Zoon van 
God, en tegelijk ook Erfgenaam van alle dingen. Dat vinden we ook terug in het Oude 
Testament. Zoon is dus degene die schept en bouwt, en erfgenaam is. De Heere Jezus 
Christus is Zoon van zowel David als Abraham. Dan is Hij dus ook Erfgenaam van David en 
Abraham. Christus is de hoogste Rechthebber daarvan. 
 
De Troon 
 
Mattheüs 1 
16 En Jakob gewon Jozef, den man van Maria, uit welke geboren is JEZUS, gezegd Christus. 
 
Via David erft de Heere Jezus Christus de Troon, want David was Koning van Israël. Bij 
Abraham ligt het iets ruimer, dat heeft te maken met het feit dat hij Stamvader is van het 
Volk Israël. Daar zou de Heere ook Hoofd van worden. In de opsomming van het 
geslachtsregister vind je allerlei namen. Deze leiden uiteindelijk naar Jozef, de man van 
Maria. Dan heb je dus Jakob, Jozef, Jezus, gezegd Christus. Christus is Grieks en betekent 
‘Gezalfde’. Messias is het Hebreeuwse woord voor daarvoor. De Christus wijst dus naar de 
Messias, Die beloofd was. 
 
Genesis 15 
3 Voorts zeide Abram: Zie, mij hebt Gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal 
mijn erfgenaam zijn! 
4 En ziet, het woord des HEEREN was tot hem, zeggende: Deze (=Ismaël) zal 
uw erfgenaam niet zijn; maar die uit uw lijf voortkomen zal, die (=Izaäk)zal 
uw erfgenaam zijn. 
5 Toen leidde Hij hem uit naar buiten, en zeide: Zie nu op naar den hemel, en tel de sterren, 
indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw zaad zijn! 
 
Galaten 3 
16 Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En 
den zaden, als van velen; maar als van een: En uw zade; hetwelk is Christus. 
 
Juda 
 
In het Oude Testament werd een koning, een priester, en soms ook een profeet gezalfd. 
Maar de hele opsomming van namen betreft hier het Koninklijke afstammingsrecht. Het is 
de Koninklijke lijn die beschreven staat. In vers drie lezen we de naam ‘Juda’. En al in Genesis 
kun je lezen, dat de koninklijke scepter niet van Juda zal wijken. Totdat Silo komt, staat er. 
Silo is een (verborgen) Naam voor de Heere Jezus Christus. Typologisch al een verwijzing 
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naar het Nieuwe Verbond der Genade. De naam betekent in het Hebreeuws namelijk 
‘Rustbrenger’. De Rust van het Nieuwe Verbond, welteverstaan. 
 
Genesis 49 
8 Juda! gij zijt het, u zullen uw broeders loven; uw hand zal zijn op den nek uwer vijanden; 
voor u zullen zich uws vaders zonen nederbuigen. 
9 Juda is een leeuwenwelp! gij zijt van den roof opgeklommen, mijn zoon! Hij kromt zich, hij 
legt zich neder als een leeuw, en als een oude leeuw; wie zal hem doen opstaan? 
10 De schepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat 
Silo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn. 
 
Profetische Belofte 
 

Silo    =       hlyv  = Shiloh   = Rust, Veiligheid  =  Christus                                    

                                            
Het koningschap van de Stam van Juda zal niet wijken, totdat Shiloh komt. Al in 
bovenstaande profetie, wordt gezegd dat er altijd iemand uit de Stam van Juda, en uit het 
Koningshuis van David, op de troon van David zal zitten. Totdat Shiloh komt. Aan Hém zullen 
straks dan ook alle Volkeren, van de hele aarde, gehoorzaam zijn. God herhaalde deze 
profetische Belofte aan koning David. Het koningsschap van David en zijn huis, zou nimmer 
wijken. Totdat de Messias, Christus, komt in Zijn Wederkomst.  
                                                
2 Samuël 7 
8 Nu dan, alzo zult gij (= de profeet Nathan) tot Mijn knecht, tot David, zeggen: Zo zegt de 
HEERE der heirscharen: Ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen, dat gij 
een voorganger zoudt zijn over Mijn volk, over Israël. 
-- 
12 Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal Ik 
uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en Ik zal zijn koninkrijk 
bevestigen. 
13 Die zal Mijn Naam een huis bouwen; en Ik zal den stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in 
eeuwigheid. 
14 Ik zal hem zijn tot een Vader, en hij zal Mij zijn tot een zoon; dewelke als hij misdoet, zo zal 
Ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. 
15 Maar Mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als Ik die weggenomen heb 
van Saul, dien Ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. 
16 Doch uw huis zal bestendig zijn, en uw koninkrijk tot in eeuwigheid, voor uw aangezicht; 
uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. 
17 Naar al deze woorden, en naar dit ganse gezicht, alzo sprak Nathan tot David. 
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Westerse koningshuizen 
 
En alle koningshuizen van de Westerse Christen-volkeren, hebben dan ook steeds een 
koning  gehad uit het koningshuis van David. En de meeste van deze koninkrijken, hebben de 
Leeuw van Juda in hun vaandel. En deze koningen wachten op het moment, dat zij hun 
koningschap kunnen overdragen aan Shiloh; De Heere Jezus Christus; De Zoon van David; De 
Leeuw uit de Stam van Juda. Shiloh is een Messiaanse titel. Het schijnt verband te houden 
met ‘shalom’ en dus met vrede. Vredevorst… 
 
De Leeuw, uit de stam van Juda, de Wortel Davids 
 
Openbaring 5 
3 En niemand in den hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen, 
noch hetzelve in zien. 
4 En ik (=Johannes) weende zeer, dat niemand waardig gevonden was, om dat boek te 
openen, en te lezen, noch hetzelve in te zien. 
5 En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den stam van 
Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen 
open te breken. (= Niemand Die het Raadsbesluit van de Heere kon, of wilde, volvoeren. De 
Heere Jezus Christus heeft deze Taak op Zich genomen. De Heere Jezus Christus is het 
Woord van God; alleen door Hem kan het Boek geopend worden) 
 
Koningschap wordt gegeven aan de stam van Juda, en daarmee aan de stamoudste, en dat is 
de Heere Jezus Christus. ‘De Leeuw uit Juda’, hier in Openbaring vijf, is duidelijk de 
verwijzing naar Genesis negenenveertig. Zo kom je van het laatste Bijbelboek Openbaring,  
in het eerste Boek Genesis! Alles klopt van het begin tot het einde.   
 
Genesis 49 
9 Juda is een leeuwenwelp! gij zijt van den roof opgeklommen, mijn zoon! Hij kromt zich, hij 
legt zich neder als een leeuw, en als een oude leeuw; wie zal hem doen opstaan? 
10 De schepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat 
Silo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn. 
 
Totdat Silo komt 
 
Genesis 49 
10 De schepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo 
komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn. 
 
Totdat Shiloh komt =  Shiloh Hij komt   

                                   =  Ja bo  Shilo      =  hlyv  aby   =   5.30.10.300     1.2.10   =  358 

                                                Messias        = jyvm                 =   8.19.300.40                   =  358 

                             Verhoogde Slang      =    vjn                  =        300.8.50                    =  358 

 
Hoe práchtig dat in de getalswaarde van het Hebreeuwse ‘Shiloh Hij komt’  te lezen is, Wíe 
Deze Silo feitelijk is. Op een cryptische manier is, in het Oude Testament, al in te vullen Wie 
er komen zal.  
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De Heere Jezus uit de stam van Juda 
 
Mattheüs 1 
6 En Jessai gewon David, den koning; en David, den koning, gewon Salomon bij degene, die 
Uria's vrouw was geweest 
 
Aan de stam van Juda werd, door Jakob, het koningsschap van Israël gegeven. En David was 
ook uit Juda. David wordt genoemd in vers zes. De Heere Jezus stamde dus af van het huis 
van Juda.  
 
Koninklijke geslachtslijnen uit Juda 
 
In de geschiedenis lopen geslachtslijnen uit Juda tot in onze dagen; koninklijke adellijke 
geslachten in Europa. Al van voor Christus zijn er lijsten met koningen. Zelfs van het huis van 
David loopt nog een lijn in Spanje en Ierland. David komt uit de geslachtslijn via Perez. De 
Heere Jezus Christus is de Uiteindelijke en Definitieve Vorst uit het huis van Juda. Hij is de 
definitieve Zone Davids. Hij zal Zich straks, bij Zijn Wederkomst, in Jeruzalem vestigen. 
Jeruzalem zal het middelpunt van het geopenbaarde Koninkrijk zijn. Deze Belofte is nú nog 
niet vervuld. Deze profetische Belofte zal, in de nabije toekomst, zéker vervuld worden. Gods 
Woord zal niet ledig tot Hem terugkeren. Hij doet wat Hij beloofd heeft! 
 
Jeremia 23 
5 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal 
verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid 
doen op de aarde.  
6 In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en Israël zeker wonen; en dit zal Zijn naam zijn, 
waarmede men Hem zal noemen: De HEERE: ONZE GERECHTIGHEID. 
 
Jeremia 33 
14 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik het goede woord verwekken zal, dat Ik tot 
het huis van Israël en over het huis van Juda gesproken heb.  
15 In die dagen, en te dier tijd zal Ik David een SPRUIT der gerechtigheid doen uitspruiten; en 
Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. 
16 In die dagen zal Juda verlost worden, en Jeruzalem zeker wonen; en deze is, die haar 
roepen zal: De HEERE, onze GERECHTIGHEID.  
17 Want zo zegt de HEERE: Aan David zal niet worden afgesneden een Man, Die op den 
troon van het huis Israëls zitte  
   
Alles begint bij Abraham 
 
Mattheüs 1 
1 Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, den zoon van Abraham. 
2 Abraham gewon Izak, en Izak gewon Jakob, en Jakob gewon Juda, en zijn broeders; 
-- 
17 Al de geslachten dan, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en van David tot 
de Babylonische overvoering, zijn veertien geslachten; en van de Babylonische overvoering 
tot Christus, zijn veertien geslachten 
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Maar volgens het register begint het koninklijke geslacht dus bij Abraham. Er zijn, vanaf 
Abraham, drie keer veertien geslachten, die uiteindelijk leiden tot de Gezalfde. De namen 
die genoemd worden, zijn dus de erfgenamen. Van Abraham en van David, die uiteindelijk 
samenkomen in de Persoon van de Heere Jezus Christus. Het Nieuwe Testament begint dus 
met te laten zien van wíe de Heere Jezus allemaal afstamt. Dan kunnen we zien dat Hij Zijn 
Koninklijke titel waardig is.  
 
Getallen in de Bijbel 
 
   3  = Spreekt over vormwording, en over de beloften, en over de vervulling van Gods   
           Beloften. Denk aan de Opstanding van de Heere Jezus Christus op de 3e dag. 
           Spreekt dus over de Belofte van Eeuwig Leven op de derde dag 
 
14  = Spreekt over de Heere Jezus, als de Christus 
          De Zone Davids, namelijk de Ware David 

          David = De Geliefde  =  dwd =  4.6.4  =  getalswaarde 14 

          Niet de 1e Schepping; niet de wereld van de 7 dagen,  
          maar de 2e Schepping, de nieuwe  Schepping  (2 x 7 = 14) 
          Gods Geliefde Zoon, de Zone Davids met Zijn dubbele Erfenis en Zijn  
          Eerstgeboorterecht 
 
Wat zegt Marcus over de afstamming van Christus? 
 
Marcus 1 
1 Het begin des Evangelies van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van God. 
 
Marcus begint zijn Evangelie heel kort. Hij geeft de Heere Jezus Christus direct de hoogste 
Titel. De Heere Jezus Christus is de Zoon van God, zegt hij. Verder vind je in Marcus helemaal 
geen geslachtsregister.  
 
Wat zegt Lukas over de afstamming van Christus?  
 
Lukas 3 
23 En Hij, Jezus, begon omtrent dertig jaren oud te wezen, zijnde (alzo men meende)(=goed 
vertaald, maar soms zegt men; naar de Wet, of Wettelijk gezien. De Heere Jezus was immers 
geen lijfelijke zoon van Jozef, maar Hij werd Wettelijk gerekend als zoon van Jozef) de zoon 
van Jozef, den zoon van Heli, 
24 Den zoon van Matthat, den zoon van Levi, den zoon van Melchi, den zoon van Janna, den 
zoon van Jozef, 
25 Den zoon van Mattathias, den zoon van Amos, den zoon van Naum, den zoon van Esli, den 
zoon van Naggai, 
26 Den zoon van Maath, den zoon van Mattathias, den zoon van Semeï, den zoon van Jozef, 
den zoon van Juda, 
27 Den zoon van Johannes, den zoon van Rhesa, den zoon van Zorobabel, den zoon van 
Salathiël, den zoon van Neri, 
28 Den zoon van Melchi, den zoon van Addi, den zoon van Kosam, den zoon van Elmodam, 
den zoon van Er, 
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29 Den zoon van Joses, den zoon van Eliëzer, den zoon van Jorim, den zoon van Matthat, den 
zoon van Levi, 
30 Den zoon van Simeon, den zoon van Juda, den zoon van Jozef, den zoon van Jonan, den 
zoon van Eljakim, 
31 Den zoon van Meleas, den zoon van Mainan, den zoon van Mattatha, den zoon van 
Nathan, den zoon van David, 
32 Den zoon van Jesse, den zoon van Obed, den zoon van Booz, den zoon van Salmon, den 
zoon van Nahasson, 
33 Den zoon van Aminadab, den zoon van Aram, den zoon van Esrom, den zoon van Fares, 
den zoon van Juda, 
34 Den zoon van Jakob, den zoon van Izak, den zoon van Abraham, den zoon van Thara, den 
zoon van Nachor, 
35 Den zoon van Saruch, den zoon van Ragau, den zoon van Falek, den zoon van Heber, den 
zoon van Sala, 
36 Den zoon van Kaïnan, den zoon van Arfaxad, den zoon van Sem, den zoon van Noe, den 
zoon van Lamech, 
37 Den zoon van Mathusala, den zoon van Enoch, den zoon van Jared, den zoon van 
Malaleel, den zoon van Kaïnan, 
38 Den zoon van Enos (in die dagen begon men de Heere aan te roepen), den zoon van Seth, 
den zoon van Adam, den zoon van God. 
 
Menselijke lijn 
 
Lukas 3 
23 En Hij, Jezus, begon omtrent dertig jaren oud te wezen, zijnde (alzo men meende) de zoon 
van Jozef, den zoon van Heli, 
Lukas beschrijft het Leven van de Heere Jezus van de meest menselijke kant. Hij begint met 
de geboorte van de Voorloper, Johannes de Doper. We vinden daar ook de aankondiging van 
de Engel Gabriël van de geboorte van de Heere Jezus. Een uitgebreide beschrijving van de 
geboorte vinden we in hoofdstuk twee. Daarna geeft Lukas ook een soort geslachtsregister, 
maar dat is meer de menselijke lijn. De afstamming die helemaal terugloopt tot Adam. Zelfs 
tot op God. De Heere Jezus wordt hier ook zoon van Jozef genoemd. Dat heeft met 
erfgenaamschap te maken.  
 
De oorsprong ligt bij Adam 
 
In vers éénendertig vinden we de naam David. Ook hier wordt de Heere Jezus de Zoon van 
David genoemd. Nathan was ook een zoon van David, terwijl in die andere geslachtslijst juist 
Salomon als zoon genoemd wordt. De lijst gaat terug tot zoon van Adam. En zelfs de zoon 
van God. God heeft Adam genomen uit het stof van de aarde.  
 
De Wet van de lossing 
 
De mensheid is afgeweken van God. Ze wil niet naar Hem luisteren. De hele mensheid is 
eigendom van God, maar zij is van Hem weggelopen. Als wij tot geloof gekomen zijn, dan zijn 
wij met God verwant; dan zijn wij ‘uit God geboren’. Dan nemen wij deel aan de Goddelijke 
natuur. Maar we waren dus al verwant, omdat we oorspronkelijk schepselen van God zijn. 
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Onze verlossing berust op het feit dat wij van nature van God zijn. Dat is namelijk de 
strekking op de Wet van de Lossing. De Losser is het belangrijkste, danwel het oudste, 
familielid. En heeft genoeg in huis om de losprijs te betalen… 
 
Recht van Lossing 
 
Leviticus 25 
23 Het land ook zal niet voor altoos verkocht worden; want het land is het Mijne, dewijl gij 
vreemdelingen en bijwoners bij Mij zijt. 
24 Daarom zult gij, in het ganse land uwer bezitting, lossing voor het land toelaten. 
25 Wanneer uw broeder zal verarmd zijn, en iets van zijn bezitting verkocht zal hebben, zo zal 
zijn losser, die hem nabestaande is, komen, en zal het verkochte zijns broeders lossen. 
26 En wanneer iemand geen losser zal hebben, maar zijn hand bekomen en hij gevonden zal 
hebben, zoveel genoeg is tot zijn lossing; 
27 Dan zal hij de jaren zijner verkoping rekenen, en het overschot zal hij den man, wien hij 
het verkocht had, weder uitkeren; en hij zal weder tot zijn bezitting komen. 
 
Wanneer van twee broers, de ene al zijn bezittingen verliest, dan heeft de andere het recht 
om als Losser voor zijn broer op te treden. Meestal de oudste. Of de belangrijkste, met het 
meeste kapitaal. De ene broer verkoopt bijvoorbeeld zijn land, zodat hij van dit geld zijn 
schulden kan betalen. Dan heeft de andere broer het recht, om als losser op te treden, om 
de verloren bezittingen van zijn broer terug te kopen. Vrijwillig. Er wordt niet onderhandeld, 
want de prijs staat vast. De losser is de ‘nabestaande’; die het meest nabij staat. De Naaste. 
 
De Heere Jezus als Losser 
 
Marcus 10 
45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te 
dienen, en Zijn ziel (=Zijn handel en wandel) te geven tot een rantsoen voor velen. 
 
Johannes 1 
29 Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat 
de zonde der wereld wegneemt! 
 
Ezechiël 18 
4 Ziet, alle zielen zijn Mijne; gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons, zijn Mijne; 
de ziel, die zondigt, die zal sterven. 
 
De Wet, onder het Oude Verbond, schrijft voor dat de zondaar zal sterven. De Heere Jezus is, 
als Naaste, in onze plaats gaan staan. Hij is voor ons, zondaren, gestorven. De Heere Jezus 
droeg als Losser de zonden van de hele mensheid, en moest dus sterven. Hij nam als Losser, 
oftewel Go-El, vrijwillig de schuld op Zich. Daarmee heeft Hij de eis van de Wet vervuld. Hij 
was als wettige Erfgenaam van Adam, en dus als Hoofd van heel de mensheid, en als 
Eerstgeborene, in de positie om als Losser te fungeren. Hij heeft de schuld betaald om ons 
vrij te kopen uit de slavernij van de zonden, uit de slavernij van de Wet, en uit de slavernij 
van de dood.  
 



10 
 

2 Korinthe 5 
15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En 
Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, 
maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 
-- 
21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij 
zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 
 
Go-el 
 

Go-el =  lag      =  Losser  

Go-el  =  lwag   =  Verlosser; Redder 

 
De Heere Jezus is de Zoon des mensen, Hij is de laatste Adam. Hij is niet zomaar een 
afstammeling van Adam, Hij is Hoofd van heel de mensheid. Hij was de Eerstgeborene, en 
Vertegenwoordiger van heel de Oude Schepping. Hij had niet de plicht, maar het recht tot 
lossing. En in Zijn Opstanding is Hij, opnieuw, Eerstgeborene van de nieuwe Schepping. De 
mensheid is dus afgeweken van God, maar in Zijn Opstanding zijn wij, gelovigen, 
teruggebracht naar de Heere. Als mede-erfgenamen van Christus, en zonder openstaande 
schuld.  
 
1 Korinthe 15 
45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de 
laatste Adam tot een levendmakenden Geest. 
Wat zegt Johannes over de afstamming van Christus? 
 
Johannes 1 
1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.(dit kun 
je ook vertalen met; God was het Woord) 
2 Dit was in den beginne bij God. 
-- 
14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn 
heerlijkheid aanschouwd (we hebben de wonderen en tekenen gezien die Hij deed in de 
Kracht van God), een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en 
waarheid. (Toen de Heere Jezus geboren werd, hád Hij geen Heerlijkheid, zegt Jesaja 53. 
Maar Hij toonde wél de Heerlijkheid van de Vader. Zijn Heerlijkheid kwam in Zijn 
Opstanding!) 
 
Johannes, het vierde Evangelie, heeft geen geslachtsregister. Het enige wat je vindt over de 
geboorte van de Heere Jezus is dat ‘Hij, als het Woord, was bij God. En dat ‘het Woord Vlees 
geworden is, en onder ons gewoond heeft’. En het woord ‘wonen’ is hier eigenlijk 
‘tabernakelen’, oftewel in een tent verblijven. En een tent is een tijdelijke woonplaats. Ook 
ons lichaam is feitelijk een tent, want ons aardse lichaam is tijdelijk en zal eens tot stof 
vergaan. 
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2 Korinthe 5 
1 Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een 
gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. 
 
De Heere Jezus 
 
Romeinen 8 
3 Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, 
Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde 
veroordeeld in het vlees. 
 
Hebreeën 4 
15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze 
zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. 
 
De Heere Jezus is Vlees en Bloed deelachtig geworden, Hij kwam in gelijkheid des zondigen 
vleses, zegt Romeinen acht. Hij heeft niet gezondigd maar kwam dus wel in hetzelfde vlees 
als ieder ander mens. De Heere Jezus, Die in den beginne dus bij God was, is op deze manier 
in de wereld gekomen. Toen de volheid des tijds gekomen was. God heeft het tijdstip 
hiervoor bepaald. En toen heeft God Zijn Zoon uitgezonden. De Heere Jezus werd geboren 
uit Maria. De Weg van de Heere Jezus, was een Weg van lijden naar Heerlijkheid. Net zoals 
bij ons. Hij zegt niet voor niets; ‘Neem uw kruis op en volg Mij’. 
 
Galaten 4 
4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden 
uit een vrouw, geworden onder de wet; 
 
Zoon des mensen 
 
De oorsprong van de Heere Jezus ligt dus bij Adam, maar God heeft Adam geformeerd. Dus 
de oorsprong ligt uiteindelijk bij God. Afgezien van het feit dat de Heere Jezus, wat de 
geboorte betreft, verwekt is uit de Heilige Geest. Dit is de menselijke lijn wat de afstamming 
betreft. De Zoon des mensen betekent dat de Heere Jezus een erfgenaam is van Adam. Er is 
dus nogal wat aandacht besteed om ons de geslachtslijnen voor te leggen.  
 
De Mens Jezus 
 
Wat we goed moeten weten, is dat we hier te maken hebben met de geboorte van het Kind, 
de Mens Jezus. We hebben hier niet te maken met de geboorte van de Zoon van God, maar 
met de Zoon des mensen, Die in Zijn vleeswording juist Zijn Godheid had afgelegd. Maar in 
Zijn Opstanding heeft God Hem gesteld tot Heere, en tot Zoon en Messias.  
       
Filippensen 2 
6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; 
7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen 
hebbende, en is den mensen gelijk geworden; 
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8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam 
geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. 
 
Geen vermomming 
 
Toen de Heere nog in de Hemel was, was Hij geen Mens maar God de Heere. Toen de Heere 
Jezus op aarde kwam, was Hij geen Heere en God. Hij had immers Zijn Godheid afgelegd! Hij 
was gekomen in het vlees, als Mens en Dienstknecht. Toen de Heere Jezus op aarde 
verscheen, verscheen Hij in mensen-gestalte. Zijn geboorte in het vlees was geen 
vermomming. Hij was werkelijk Mens.  Alleen als Mens, kon Hij de Zoon van Adam, en Zoon 
van David zijn. Alleen als Mens kon Hij losser zijn van de hele zondige mensheid.  
 
1 Timotheüs 2 
5 Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; 
6 Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd; 
 
Alleen als Mens kon Hij de zonden van de mensheid op Zich nemen 
 
De Heere staat als Mens in de geslachtsregisters uit Mattheüs en Lukas.  Alleen als Mens kon 
Hij de zondeschuld van de hele mensheid op Zich nemen, Hij heeft de zonden van de hele 
wereld weggedragen via kruisiging en dood. Alleen als Mens kon Hij sterven in de plaats van 
de hele mensheid. In Zijn Opstanding uit de dood, werd Hij Hogepriester van het Nieuwe 
Verbond. Hij moest uit de mensen genomen zijn, om gesteld te worden voor de mensen 
in de zaken, die bij God te doen zijn. 
Hebreeën 4 
15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze 
zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. 
16 Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij 
barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer 
tijd. 
 
Hebreeën 5 
1 Want alle hogepriester, uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de 
zaken, die bij God te doen zijn, opdat hij offere gaven en slachtofferen voor de zonden; 
2 Die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook 
zelf met zwakheid omvangen is; 
3 En om derzelver zwakheid wil moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelven, offeren 
voor de zonden. 
 
Schrift met Schrift vergelijken 
 
Waarom staat er in elk van de vier Evangeliën wat anders over de geboorte en afstamming 
van de Heere? Het Woord is pas zeer vast, als je Schrift met Schrift gaat vergelijken. Je kunt 
er niet zomaar iets uitlichten, en daar een Waarheid bij maken. Er bestaan niet voor niets 
vier Evangeliën; op die manier worden we gedwongen om ze naast elkaar te leggen om een 
compleet beeld te krijgen. De Harmonie der Evangeliën. Dit zouden we bij élke studie doen; 
zoveel mogelijk Schriftplaatsen vinden die elkaar overlappen en/of ondersteunen. Dit alles 
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met de insteek dat de héle Bijbel over de Heere Jezus Christus gaat, en niet over ons. Wij 
zouden ons bij alle gebeurtenissen afvragen wat dit ons over de Heere Jezus Christus leert. 
 
De vier Evangeliën 
 
Elk Evangelie benadrukt een andere hoedanigheid, eigenschap, aspect van de Heere; 
De Leeuw           ; De Koning              ; Koningschap                               =   Mattheus 
De Os                  ; De Dienstknecht   ; Knecht des Heeren                    =   Markus 
De Mens            ;  De Mens                ; Zoon des mensen                       =   Lukas 
De Adelaar         ; De Zoon van God  ;Hemelse Positie, Hogepriester =   Johannes  
 
Ook in de kleuren van de Tabernakel vind je hetzelfde principe terug; 
Blauw =  Koningschap, hemelsblauw 
Purper =  Middelaar, rood en blauw  
Rood   =  Mens zijn, Adam betekent ‘rood’ 
Wit      =  Priesterschap, reinheid       
 
De Leeuw is Koning 
 
We zouden Christus niet kennen als we die vier Evangeliën niet hadden. De leeuw komt 
overeen met de strekking van het Mattheüs-Evangelie: de Heere wordt daarin beschreven 
als de Koning. De Leeuw van Juda. De Leeuw is de uitbeelding van Koningschap over de 
aarde. Daarom is de leeuw in sprookjes en in stripverhalen en in de symboliek altijd 
gekroond. En ook in de Nederlandse symboliek. De Leeuw is de koning van het dierenrijk  
 
Os, Mens en Arend 
 
Daarna krijg je de Os. De os is een lastdier en jukdragend. Het komt overeen met het 
Markus-Evangelie, waarin ons de Heere Jezus beschreven wordt als de Knecht des Heeren. 
Daarna krijgen we het Lukas-Evangelie, dat komt overeen met de Mens uit dit rijtje. In Lukas 
wordt de Heere Jezus beschreven als mens. Als Zoon des mensen. Als je de menselijke 
hoedanigheden van de Heere wilt leren kennen uit de Evangeliën, dan moet je bij Lukas zijn. 
Dat ligt voor de hand, want Lukas was arts. Daarna krijgen we nog het Johannes-Evangelie, 
overeenkomend met de Arend. Het Johannes-Evangelie beschrijft de Heere Jezus in Zijn 
Hemelse Positie. Als Zoon van God. Waar de Leeuw de Koning is van de aarde, is de Arend de 
Koning van de Hemel. 
 
Zoon des mensen, en Zoon van God 
 
Johannes 20 
30 Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid Zijner discipelen 
gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek; 
31 Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en 
opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam. 
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De Zoon des Mensen, dat is hetzelfde als de Zoon van Adam. De Mens. Johannes beschrijft 
de Hemelse kant, en zegt dat de Christus, de Zoon van God is. Dus de Heere is zowel de Zoon 
des mensen, als de Zoon van God. Natuurlijk is de Heere Jezus rechtstreeks uit de Heilige 
Geest verwekt. 
 
Lukas 1 
35 En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de 
kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren 
zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. 
 
Zijn zaad 
 
Genesis 17 
9 Voorts zeide God tot Abraham: Gij nu zult Mijn verbond houden, gij, en uw zaad na u, in 
hun geslachten. 
 
Romeinen 4 
13 Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk, dat hij 
een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. 
 
In de Bijbel wordt niet alleen gesproken van ‘zoon van’, maar ook van ‘zaad van’. Zo vinden 
we ‘Abraham en zijn zaad’. Adam en zijn zaad is niet te vinden. Zaad van God staat één keer 
in de Bijbel, daar gaat het natuurlijk (typologisch) over de Heere Jezus Christus.  
 
Maleachi 2 
15 Heeft Hij niet maar een gemaakt, hoewel Hij des geestes overig had? En waarom maar 
dien enen? Hij zocht een zaad Gods. Daarom, wacht u met uw geest, en dat niemand 
trouwelooslijk handele tegen de huisvrouw zijner jeugd. 
 
Zoon van Abraham 
 
Mattheüs 1 
1 Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, den zoon van Abraham. 
Lukas 3 
34 Den zoon van Jakob, den zoon van Izak, den zoon van Abraham, den zoon van Thara, den 
zoon van Nachor, 
 
De Heere Jezus Christus is het Zaad, de Erfgenaam, oftewel de Zoon van Abraham. In de 
letterlijke zin is Ismaël de eerste zoon van Abraham. Een zoon samen met de dienstmaagd 
van Sara; Hagar. Izak was zijn tweede zoon. Uit de relatie met Sara.  
 
Genesis 16 
15 En Hagar baarde Abram een zoon; en Abram noemde den naam zijns zoons, 
die Hagar gebaard had, Ismaël. 
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Genesis 21 
3 En Abraham noemde den naam zijns zoons, die hem geboren was, dien hem Sara gebaard 
had, Izak. 
4 En Abraham besneed zijn zoon Izak, zijnde acht dagen oud, gelijk als hem God geboden 
had. 
5 En Abraham was honderd jaren oud, als hem Izak zijn zoon geboren werd. 
 
Izak was de beloofde zoon 
 
In de Bijbel staat dat Ismaël ‘uit het vlees geboren is’. Izak was de door God beloofde zoon. 
Abraham heeft er vijfentwintig jaar op moeten wachten. Izak was zijn lijfelijke zoon, zijn 
erfgenaam. Ismaël was geen erfgenaam omdat hij de zoon van een dienstmaagd was. Izak 

betekent in het Hebreeuws ‘hij die lacht’. Izaäk =   qjxy = Jitzchaq  =  ‘Hij (Jehovah) heeft 

mij een lachen gemaakt’.  
 
Galaten 4 
22 Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit 
de vrije. 
23 Maar gene, die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest; doch deze, 
die uit de vrije was, door de beloftenis; 
-- 
30 Maar wat zegt de Schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon; want de zoon der 
dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije. 
 
Genesis 21 
4 En Abraham besneed zijn zoon Izak, zijnde acht dagen oud, gelijk als hem God geboden 
had. 
5 En Abraham was honderd jaren oud, als hem Izak zijn zoon geboren werd. 
6 En Sara zeide: God heeft mij een lachen gemaakt; al die het hoort, zal met mij lachen. 
 
Blijdschap 
 
Lachen als kenmerk van het leven onder het Nieuwe Verbond. Lachen is de verwijzing naar 
de Blijdschap van het Nieuwe Verbond. Het is een verwijzing naar de Heere Jezus Christus 
die met Zijn dood een einde gemaakt heeft aan het Oude Verbond der Wet. In Zijn 
Opstanding begon het Nieuwe Verbond der Genade. Blijdschap is immers onderdeel van de 
negen-voudige Vrucht van de Geest. Lachen, Juichen, Vreugde, Vrolijkheid, en Blijdschap zijn 
in de Bijbel allemaal typologische verwijzingen naar het leven onder het Nieuwe Verbond.  
  
Galaten 5 
22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. 
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Het Zaad na Abraham is Christus 
 
Genesis 13 
15 Want al dit land, dat gij ziet, zal Ik u geven, en aan uw zaad (=Christus), tot in 
eeuwigheid. 
 
Genesis 17 
5 En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram; maar uw naam zal wezen Abraham; 
want Ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. 
6 En Ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en Ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit 
u voortkomen. 
7 En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u, tot een 
eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. 
8 En Ik zal u, en uw zaad na u, het land uwer vreemdelingschappen geven, het gehele land 
Kanaän, tot eeuwige bezitting; en Ik zal hun tot een God zijn. 
9 Voorts zeide God tot Abraham: Gij nu zult Mijn verbond houden, gij, en uw zaad na u, in 
hun geslachten. 
10 Dit is Mijn verbond, dat gijlieden houden zult tussen Mij, en tussen u, en tussen uw zaad 
na u: dat al wat mannelijk is, u besneden worde. 
 
Genesis 24 
7 De HEERE, de God des hemels, Die mij (= Abraham) uit mijns vaders huis en uit het land 
mijner maagschap genomen heeft, en Die tot mij gesproken heeft, en Die mij gezworen heeft, 
zeggende: Aan uw zaad zal Ik dit land geven! Die Zelf zal Zijn Engel voor uw aangezicht 
zenden, dat gij voor mijn zoon van daar een vrouw neemt. 
 
Als je bovenstaande drie stukken uit Genesis leest, denk je niet direct aan de Heere Jezus 
Christus. Je denkt eerder aan veel nageslacht. En tóch gaat het maar om één Zaad, en dat is 
Christus! De Beloften die God aan Abraham deed, werden gegeven aan Abraham en Zijn 
Zaad. En dat Zaad is Christus, staat in Galaten drie. Het woord zaad staat bewust niet in het 
meervoud. In hoogste instantie wordt de Heere Jezus Christus bedoeld. De Beloften lopen 
dus via Abraham en Izaäk naar de Heere Jezus Christus.  
 
Galaten 3 
16 Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den 
zaden, als van velen; maar als van één: En uw zade; hetwelk is Christus. 
 
Galaten 4 
28 Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte, als Izak was. 
29 Doch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde dengene, die naar den 
Geest geboren was, alzo ook nu. 
30 Maar wat zegt de Schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon (Hagar en Ismaël; 
typologisch het Oude Verbond der Wet); want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven 
met den zoon der vrije.(Sarah en Izaäk. Typologisch het Nieuwe Verbond der Genade) 
31 Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd (afstammelingen van Ismaël), 
maar der vrije (afstammelingen van Izaäk)(Typologisch; wij leven niet onder de Wet, maar 
onder het Nieuwe Verbonder der Genade) 
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Zegeningen van Abraham 
 
Genesis 22 
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 (= uw Zaad= Christus)  zullen gezegend worden alle volken der aarde, (dus 
niet alleen Israël, maar echt alle volken van de aarde) naardien gij Mijn stem gehoorzaam 
geweest zijt.(gehoorzamen= horen= geloven. Voor ieder die gelooft, en verbonden is met 
Christus, gelden deze zegeningen) 
 
De velen die uit Abraham voortgekomen zijn, die kunnen alleen de zegeningen van Abraham 
ontvangen als zij verbonden zijn met het Zaad van Abraham. Door geloof in Christus. Door 
geloof in het Ware Zaad van Abraham. De nakomelingen van Abraham kunnen slechts 
deelhebben aan de zegeningen van Abraham als zij deel hebben aan Christus. God heeft ons 
gezegend in Christus. In Christus betekent, tesamen met Christus oftewel verbonden met 
Christus. 
 
Efeze 1 
3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met 
alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. 
4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden 
heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; 
 
De gelovigen uit alle volken van de aarde zullen gezegend worden 
 
Genesis 22 
18 En in uw zaad (= uw Zaad= Christus)  zullen gezegend worden alle volken der aarde, (dus 
niet alleen Israël, maar echt alle volken van de aarde) naardien gij Mijn stem gehoorzaam 
geweest zijt.(gehoorzamen= horen= geloven. Voor ieder die gelooft, en verbonden is met 
Christus, gelden deze zegeningen) 
 
Ook in de toekomst zullen alle volken gezegend worden. Bij Wederkomst van de Heere Jezus 
Christus zal er een gelovig overblijfsel zijn uit het Joodse Volk, en een gelovig overblijfsel uit 
de niet- Joden, oftewel de Heidenen. Dat is de grote (gelovige) schare die niemand tellen 
kan. Zij zullen met dezelfde zegeningen gezegend worden, maar dan op aards niveau.  
 
Grote schare die niemand tellen kan 
 
Openbaring 7 
9 Na dezen (=na de prediking van de 144.000 getuigen) zag ik, en ziet, een grote schare, die 
niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen (natie, geslachten en 
volken zijn synoniem), staande voor den troon, en voor het Lam (=de Heere Jezus Christus), 
bekleed zijnde met lange witte klederen (beeld van rechtvaardigheid=  wedergeborenen= 
gelovigen in Christus), en palm takken (=verwijzing naar Koning) waren in hun handen. 
10 En zij riepen met grote stem, zeggende: De zaligheid zij onzen God, Die op den troon zit, 
en het Lam. 
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De grote schare uit Openbaring hierboven, zal bestaan uit de gelovigen uit alle volken. Zij zijn 
gelovig geworden tijdens de grote Verdrukking. Zij zullen deel krijgen aan de Beloften aan 
Abraham, in het geopenbaarde Koninkrijk van Christus. Hetzelfde geldt voor Israël. 
Bovenstaand stuk uit Openbaring zeven is een directe verwijzing naar de Beloften aan 
Abraham. Zijn zaad zou immers zo talrijk zijn, dat niemand het tellen kon. Zoals de sterren 
van de Hemel, en het zand van de zee. Zie onderstaand in Genesis tweeëntwintig. Niet te 
tellen, zoals ook het zand van de aarde niet te tellen is, zegt Genesis dertien. 
 
Genesis 13 
16 En Ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat, indien iemand het stof der aarde zal 
kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden. 
 
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. 

 

Eerst den Jood en ook den Griek 

 

Handelingen 3 
25 Gijlieden (=Israëlitische mannen, broeders van Petrus)zijt kinderen der profeten, en des 
verbonds, hetwelk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham: En in uw 
zade zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. 
26 God, opgewekt hebbende Zijn Kind Jezus, heeft Denzelven eerst tot u gezonden, dat Hij 
ulieden zegenen zou, daarin dat Hij een iegelijk van u afkere van uw boosheden.(Die 
Zegeningen zijn beschikbaar via het Kind, de Knecht, de Heere Jezus Christus) 
 
Petrus zegt hier tegen zijn gelovige broeders dat de opgewekte Christus het zaad van 
Abraham is. Hij zegt dat in (tesamen met) Christus alle geslachten der aarde gezegend zullen 
worden. En dat deze Christus eerst tot hen gekomen is. Eerst den Jood en dan den Griek 
(=niet-Jood oftewel Heiden). Hij roept hen op zich te bekeren, zich in geloof te keren tot 
God, om gezegend te worden door het Zaad van Abraham. Te delen in de Zegeningen van de 
Heere Jezus Christus. Hij is het Ware Zaad. 
 
Handelingen 3 
18 Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door den mond van al Zijn profeten te voren 
verkondigd had, dat de Christus lijden zou. 
19 Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden 
der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren, 
20 En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is; 
21 Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen (de 
opgestane Heere Jezus Christus is ten Hemel gevaren tot Zijn Wederkomst straks), die God 
gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw. 
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Niet door de Wet 
 
Romeinen 4 
13 Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk, dat hij 
een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. 
 
Christus heeft op gerechtvaardigde wijze voldaan aan de eisen van de Wet. Ieder die in 
Christus gelooft, is daarmee óók gerechtvaardigd voor God. Christus is het Hoofd en de 
gelovigen zijn Zijn Lichaam. Als God naar ons kijkt, ziet Hij Christus. Dus geldt deze Belofte 
voor iedereen die deel heeft aan Christus, door het geloof in Hem. De Wet staat hierbuiten, 
want de Wet kwam pas 430 jaar ná Abraham. Alleen geloof is dus genoeg, voor aanspraak 
op de Belofte. Er zijn geen werken (der Wet) voor nodig. Het is enkel en alleen Genade. En 
voor Genade hoef je niet te werken, anders is het geen Genade meer. 
 
Romeinen 5 
1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede (=éénwording met) bij God, 
door onzen Heere Jezus Christus; 
 
Galaten 3 
17 En dit zeg ik: Het verbond, dat te voren van God bevestigd is op Christus, wordt door de 
wet, die na vierhonderd en dertig jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt, om de 
beloftenis te niet te doen. 
18 Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis; maar God heeft ze 
Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. 
 
Abraham is de vader van alle gelovigen 
 
Lukas 19 
9 En Jezus zeide tot hem (=Zacheüs): Heden is dezen huize (huis van Zacheüs) 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. 
 
De Heere Jezus zegt tegen Zacheüs, 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 (vertaald; rein, zuiver) blijkt aan het einde van het verhaal 
een erfgenaam, een zoon, van Abraham te zijn geworden. (zie ook de studie ‘Zacheüs’) 
 

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 
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. 
 
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. Zaligheid betekent 
behoudenis, en verlossing oftewel redding. Zalig worden kan alleen op grond van geloof.  
(zie ook de studie ‘Alleen geloof’). Je bent een zoon van Abraham als je gelooft in de Heere 
Jezus Christus.  
 
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. 
 
Dat deed Abraham niet 
 
Johannes 8 
31 Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo 
zijt gij waarlijk Mijn discipelen; 
32 En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. 
33 Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams zaad, en hebben nooit iemand gediend; hoe 
zegt Gij dan: Gij zult vrij worden? 
34 Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een iegelijk, die de zonde doet, is 
een dienstknecht der zonde. 
35 En de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis, de zoon blijft er eeuwiglijk. 
36 Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. 
37 Ik weet, dat gij Abrahams zaad zijt; maar gij zoekt Mij te doden; want Mijn woord heeft in 
u geen plaats. 
38 Ik spreek wat Ik bij Mijn Vader gezien heb; gij doet dan ook, wat gij bij uw vader gezien 
hebt. 
39 Zij antwoordden en zeiden tot Hem: Abraham is onze vader. Jezus zeide tot hen: Indien gij 
Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen. 
40 Maar nu zoekt gij Mij te doden, een Mens, Die u de waarheid gesproken heb, welke Ik van 
God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. 
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Afkomst doet er niet toe 
 
Romeinen 4 
3 Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot 
rechtvaardigheid. 
-- 
12 En een vader der besnijdenis, dengenen namelijk, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, 
maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onzen vader Abraham, hetwelk in 
de voorhuid was. 
 
Hoewel de Joden Abraham ‘claimen’, maakt afkomst niks uit. Iedereen kan een zoon van 
Abraham worden. Abraham kwam niet voort uit het Volk Israël. Abraham geloofde het 
Woord van God. Dáárom is hij gerechtvaardigd voor God. De natuurlijke afstamming doet er 
verder niet toe. Abrahams vader was een bedorven Syriër, toch wordt Abraham een 
Hebreeër genoemd! Dus hoewel zijn vader een bedorven Syriër wordt genoemd, wordt 
Abraham, door de Belofte van God, een vader van vele volkeren. Iedereen die gelooft, deelt 
in de Beloften aan Abraham gedaan; dat Hij ons zal leiden naar het Beloofde Land, en ons tot 
God wil zijn. Uit Genade. En voor Genade hoef je verder niks te doen, anders is het geen 
Genade meer. Alleen geloof is genoeg om te delen in de Belofte aan Abraham gedaan.. 
 
Deuteronomium 11 
5 Dan zult gij voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, betuigen en zeggen: Mijn 
(=Abraham) vader was een bedorven Syriër, en hij toog af naar Egypte, en verkeerde aldaar 
als vreemdeling met weinig volks; maar hij werd aldaar tot een groot, machtig en 
menigvuldig volk. 
 
Genesis 14 
13 Toen kwam er een, die ontkomen was, en boodschapte het aan Abram, den Hebreër, die 
woonachtig was aan de eikenbossen van Mamre, den Amoriet, broeder van Eskol, en broeder 

van Aner, welke Abrams bondgenoten waren. (Hebreeër =  rbu  =  Van de Overzijde; van de 

andere zijde. Letterlijk over de Eufrath en Jordaan. Maar typologisch uit Boven, de Hemel. 
Dit geeft aan wie Abram, op grond van geloof, geworden is) 
 
Romeinen 1 
16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot 
zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek. 
Wanneer ben je een Israëliet? 
 
Romeinen 9 
6 Doch ik zeg dit niet, alsof het woord Gods ware uitgevallen; want die zijn niet allen Israël, 
die uit Israël zijn.(Deze cryptische uitspraak wordt verklaard in de volgende verzen) 
7 Noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen; maar: In Izaak zal u het zaad 
genoemd worden. 
8 Dat is, niet de kinderen des vleses, die zijn kinderen Gods; maar de kinderen der beloftenis 
worden voor het zaad gerekend. 
9 Want dit is het woord der beloftenis: Omtrent dezen tijd zal Ik komen, en Sara zal een zoon 
hebben. 
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Wanneer ben je een Israëliet? Niet omdat je uit Israël bent, zegt de Bijbel. Ben je een echte 
Israëliet als je afstamt van Abraham, Izaäk en Jacob? (Jacobs naam werd immers Israël, en hij 
is stamvader van het Volk Israël) Nee, zegt vers zeven. Er staat dat in Izaäk het zaad 
genoemd zal worden, want Izaäk was het ware beloofde zaad. En Christus is het Ware Zaad 
van Izaäk. Je bent dus geen kind van God als je een vleselijk band hebt met Abraham, Izaäk 
en Jacob/Israël, zegt vers acht. Je bent een kind van God als je wedergeboren bent. Dán heb 
je deel aan de beloftenis, de zegeningen, die God gedaan heeft aan Abraham. Een echte 
Israëliet ben je, als je in het Ware Zaad van Abraham gelooft. 
 
Romeinen 2 
28 Want die is niet een Jood, die het in het openbaar is; noch die is de besnijdenis, die het in 
het openbaar in het vlees is; (je bent geen Jood op basis van besnijdenis. Het maakt niet uit 
of je besneden of onbesneden bent) 
29 Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den 
geest, niet in de letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. 
(besnijdenis van het hart, betekent dat de Geest in je woont, het betekent dat je 
wedergeboren bent op grond van geloof) 
 
Wanneer ben je een kind van God? 
 

Israël      =  larvy  =   Strijder Gods; Heersen met God; Het Recht Gods 

                                    =   Uitbeelding van geloof; Jacob is Israël geworden 
 
Je moet dus een kind van God zijn om deel te krijgen aan de Beloftenissen, de Zegeningen 
die God aan Abraham en Zijn Zaad gedaan heeft. Wanneer ben je een kind van God? Als je 
Hem aanneemt, en in Hem gelooft. Op datzelfde moment ben je wedergeboren, en komt de 
Geest in jou wonen. In Christus ben je dan een strijder van God, en in Christus ben je dan 
een heerser met God. Dus een Israëliet! En in Christus heb je dan deel aan Zijn Eeuwige 
Opstandingleven. De natuurlijke afstamming maakt niks uit. Dat maakt je geen kind van God. 
Maar op basis van geloof neem je deel aan de Belofte die God gedaan heeft aan Abraham en 
zijn Zaad. In zeker opzicht zijn wij, de Gemeente, Zijn Lichaam, dus zaad van Abraham. 
Omdat wij van Christus zijn. Lees maar in Galaten drie hieronder. De zegeningen die voor ons 
gelden, hebben een Hemelse toepassing.  
 
Johannes 1 
12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te 
worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 
 
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 
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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29 En indien gij van Christus zijt (eigendom van de Heere, Zijn Lichaam, de Gemeente), zo 
zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.(=gelovigen uit de Joden, en 
gelovigen uit de Heidenen (= de niet-Joden)  
 
De natuurlijke nakomelingen van Abraham 
 
Al de zegeningen die in het Oude Testament genoemd worden, zijn ook letterlijk van 
toepassing op de nakomelingen van Abraham. Straks. Op een gelovig Israël welteverstaan. 
Want momenteel is het Joodse Volk ongelovig. Zij gelooft immers niet in de Heere Jezus 
Christus, als zoon van God. En niemand komt tot de Vader dan tot de Zoon. Maar in de 
(nabije) toekomst zal voor een gelovig overblijfsel uit het Joodse Volk, deze zegeningen in 
vervulling gaan. Dan zal het natuurlijke zaad van Abraham (weer) geholpen en ondersteund 
worden door de Heere.  
 
Niet voldoende 
 
Naar de natuurlijke afstamming is Abraham de vader van de Joden, maar dat is niet 
voldoende om nu al deel te hebben aan zijn zegeningen. Men moet eerst wandelen in de 
voetstappen des geloofs van vader Abraham. Bij de Wederkomst van Christus zal een gelovig 
overblijfsel de Naam van de Heere aanroepen. Zij zal worden wedergeboren. Dan zal het 
natuurlijke zaad van Abraham deelnemen aan de aardse zegeningen.  
 
Jesaja 41 
8 Maar gij, Israël, Mijn knecht! gij Jakob, dien Ik verkoren heb! het zaad van Abraham, Mijn 
liefhebber! 
9 Gij, welken Ik gegrepen heb van de einden der aarde, en uit haar bijzonderste geroepen 
heb; en zeide tot u: Gij zijt Mijn knecht; u heb Ik uitverkoren, en heb u niet verworpen. 
10 Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help 
Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid. 
 
Al gij volken juicht Gode met een stem van vreugdezang 
 
Ook alle gelovigen uit andere volken zullen in de toekomst deelhebben aan die zegeningen. 
Want Abraham zou een vader zijn van vele volken, en alle volken. In Abraham zouden alle 
geslachten van de aarde gezegend worden. Mits gelovig. Onderstaande Psalm gaat over de 
Wederkomst van Christus. Aan het einde van de grote Verdrukking zal er een geopenbaard 
Koninkrijk van Christus zijn. Bestaande uit gelovigen, uit alle volken. Onderstaande Psalm 
beschrijft die toekomende tijd.   
 
Psalm 47 
1 Een psalm, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach. 
2 Al gij volken, klapt in de hand; juicht Gode met een stem van vreugdegezang. 
3 Want de HEERE, de Allerhoogste, is vreselijk (=is te vrezen, ontzagwekkend), een groot 
Koning over de ganse aarde.(Koning over de hele aarde is Hij in het 1.000-jarig Koninkrijk) 
4 Hij brengt de volken onder ons (= Israël, Israël wordt hoofd van alle volken. Zij is dan 
immers het uitverkoren Volk wat zij zou moeten zijn) , en de natiën onder onze voeten. 
5 Hij verkiest voor ons onze erfenis, de heerlijkheid van Jakob, dien Hij heeft liefgehad. Sela. 
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6 God vaart op met gejuich, de HEERE met geklank der bazuin. 
7 Psalmzingt Gode, psalmzingt! Psalmzingt onzen Koning, psalmzingt! 
8 Want God is een Koning der ganse aarde; psalmzingt met een onderwijzing! 
9 God regeert over de heidenen (de gelovige niet-Joden); God zit op den troon Zijner 
heiligheid. 
10 De edelen (=prinsen, machtigen) der volken zijn verzameld tot het volk van den God van 
Abraham (alle volken sluiten zich aan bij Israël, omdat zij allen geloven. Ongelovigen gaan 
niet mee het Koninkrijk in, maar worden weggedaan); want de schilden der aarde zijn Godes. 
Hij is zeer verheven! 
 
God heeft Hemel en aarde geschapen 
 
Genesis 2 
3 En God heeft den zevenden dag gezegend, en dien geheiligd; omdat Hij op denzelven gerust 
heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken. 
4 Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde, als zij geschapen werden; ten dage als de 
HEERE God de aarde en den hemel maakte. 
 

Als zij geschapen werden = in hun schepping    =   marbh  b =  be hibaram 

                                                       hun Schepping  =    marbh       =  hibaram 

                                          anagram van hibaram   =   mhrba    =  Abraham  

 

In de Hebreeuwse Bijbel staat in het woord hibaram de letter h = h bóven het woord en 

klein gedrukt. Heel apart. Kijk zelf maar eens in een Hebreeuwse Bijbel. In de naam Abram 
kwam de letter h in eerste instantie niet voor, maar werd  later toegevoegd. En sindsdien 
heet Abram, Abraham. 
 
Genesis 17 
1 Als nu Abram negen en negentig jaren oud was, zo verscheen de HEERE aan Abram, en 
zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht, en zijt oprecht! 
2 En Ik zal Mijn verbond stellen tussen Mij en tussen u, en Ik zal u gans zeer 
vermenigvuldigen. 
3 Toen viel Abram op zijn aangezicht, en God sprak met hem, zeggende: 
4 Mij aangaande, zie, Mijn verbond is met u; en gij zult tot een vader van menigte der volken 
worden! 
5 En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram; maar uw naam zal wezen Abraham; 
want Ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. 
6 En Ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en Ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit 
u voortkomen. 
7 En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun 
geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. 
8 En Ik zal u, en uw zaad na u, het land uwer vreemdelingschappen geven, het gehele land 
Kanaän, tot eeuwige bezitting; en Ik zal hun tot een God zijn. 
 

De letter h  =  hee  = Venster = heeft de getalswaarde vijf  =  spreekt over geestelijke, 

onzienlijke, verborgen, Hemelse dingen. 
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Het Scheppingsverhaal is nog niet af 
 
Aan het einde van het Scheppingsverhaal ligt al opgesloten dat de Schepping, nog niet af is! 
Er moet nog de volle inhoud aan gegeven worden. De Schepping is nog niet volmaakt. 
Typologisch hoort er eigenlijk nog een ‘vijf’ in geopenbaard te worden. Het is nog wel een 

kleine vijf, en stelt in de Schepping niet zoveel voor. Je zou deze h vijf bijna over het hoofd 

zien. De vijf spreekt over Genade en over geestelijke, onzienlijke en verborgen dingen. Maar 
deze vijf staat klaar om er tussen geschoven te worden. Zijn komst ligt vast.  
 
De beloofde Messias 
 

Abraham kreeg deze h h, deze vijf, tenvolle in zijn naam op grond van de Beloften van God. 

Toen werd Abram, Abraham. En de vijfde Bedeling, de Bedeling der Genade Gods, is dan ook 
gebaseerd op Gods Beloften aan Abraham en zijn Zaad. En Wie is dat Zaad? Zijn Zaad is 
Christus... Een práchtige Bijbelse cryptogram! Een prachtige Verborgenheid! De Heere Jezus 
Christus, het Zaad van Abraham. Hoe geweldig om te ontdekken dat het Zaad van Abraham, 
de Messias, vantevoren al beloofd was.   
 
Galaten 3 
13 Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; 
want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt. 
14 Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat 
wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof. 
15 Broeders, ik spreek naar den mens: zelfs eens mensen verbond, dat bevestigd is, doet 
niemand te niet, of niemand doet daartoe. 
16 Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den 
zaden, als van velen; maar als van een: En uw zade; hetwelk is Christus. 
    
Christus de Zoon van Abraham 
 
We hebben, in deze Bijbelstudie, ontdekt dat Christus het Ware Zaad is van Abraham. 
Christus, de Zoon en Erfgenaam van Abraham. En wij in Hem. Abraham was de erfgenaam 
van de wereld, maar dit werd vervuld in Christus. Aan Wie is gegeven heel de wereld? Aan 
Christus is gegeven alle Macht in Hemel en op aarde!  
 
Mattheüs 28 
18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en 
op aarde. 
 
De Stad die Fundamenten heeft 
 
Hebreeën 11 
8 Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest, om uit te gaan naar de 
plaats, die hij tot een erfdeel ontvangen zou; en hij is uitgegaan, niet wetende, waar hij 
komen zou. 
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9 Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, 
en heeft in tabernakelen gewoond met Izak en Jakob, die medeerfgenamen waren derzelfde 
belofte. 
10 Want hij verwachtte de stad, die fondamenten heeft, welker Kunstenaar en 
Bouwmeester God is. 
 
Abraham verwachtte de Stad Die Fundamenten heeft, daar zag hij naar uit. De stad die 
straks uit de Hemel nederdaalt. Deze stad is een illustratie van het geopenbaarde Koninkrijk. 
Het Hemelse Koninkrijk dat zich straks, bij Zijn Wederkomst, zal uitbreiden over de aarde. 
Alle gelovigen vanaf Zijn Wederkomst zullen dan deelkrijgen aan de aardse stoffelijke 
zegeningen die beloofd zijn aan het natuurlijk zaad van Abraham. 
 
DankUwel 
 
Efeze 1 
1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze 
zijn, en gelovigen in Christus Jezus: 
2 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. 
3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met 
alle geestelijke zegening in den hemel in (=tesamen met) Christus. 
 
Wij danken God dat wij deze Zegeningen al hebben ontvangen. De Hemelse Zegeningen. Wij 
delen nu al in alle geestelijke Zegeningen in Christus. Overal waar Christus staat in de Bijbel, 
kun je ‘en Zijn Lichaam’ bijzetten. Alles wat voor Christus geldt, geldt ook voor ons. Dat is 
bijna te groot om te bevatten! Wij zijn gezegend door Christus, en het geloof in Hem. 
DankUwel dat U hiervoor in deze wereld gekomen bent. Om een eeuwige verlossing tot 
stand te brengen. U bent de Eeuwig levende, en onze zegeningen zijn in U verankerd. U zorgt 
voor ons, en wij mogen ons verheugen in U. DankUwel. 
 
2 Korinthe 1 
20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot 
heerlijkheid door ons. 
 
                                                                   Amen. 


