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Zijn Plan 
 
God heeft een Plan met deze wereld. Hij werkt dat Plan uit, Hij volvoert Zijn Raadsbesluit. 
Veel mensen vinden deze gedachte niks. Toch is dit wat we vinden in Zijn Woord. De Heere 
doet een Werk, ook in onze dagen. Op de eerste plaats doet Hij dit Werk voor Zichzélf. En 
ook dat willen de meesten niet horen. Bijna iedereen is eraan gewend om zélf het 
middelpunt van de Schepping te zijn. Maar Hij is Schepper, en Hij is God, en daarom doet Hij 
een Werk voor Zichzelf. Het gaat om Hém. Als we dit accepteren, en ons onderwerpen aan 
Hem en Zijn Woord, leren we steeds beter te begrijpen wat wij lezen.  
 
Ongelovige Thomas 
 
Johannes 20 
24 En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet, toen Jezus daar 
kwam. 
25 De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot 
hen: Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steke in het teken 
der nagelen, en steke mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven. 
26 En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen; en Jezus 
kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden! 
27 Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, 
en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig. 
28 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God! 
29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, 
die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben. 
 
Ongelovige Thomas. Zoals je hierboven kunt lezen, komt deze uitdrukking uit de Bijbel. Uit 
Johannes twintig. Het is dan ná de kruisiging en Opstanding van de Heere Jezus Christus. 
Over die tijd, tot aan Zijn zichtbare Hemelvaart, worden enkele gebeurtenissen verteld. 
Onder andere dus over Thomas, één van de twaalf apostelen. De gebeurtenis van de 
Opstanding zélf wordt ons niet meegedeeld. Hoe dat precies in z’n werk ging enzo. Dat is 
ongeveer hetzelfde als ‘In den beginne schiep God de Hemel en de aarde’, daar wordt ook 
niet beschreven hoe dat precies in z’n werk ging. Daar valt niks over uit te leggen. Het is voor 
ons genoeg te weten dat God dit heeft gedaan. Punt.  
 
We hoeven niet alles te begrijpen 
 
Er zijn veel mensen die zeggen; ‘Opstanding kan niet, want hóe gebeurde dit dan’? Maar we 
weten toch ook niet hoe allerlei medicatie werkt? Het helpt tegen onze kwalen, dus nemen 
we ze in. De werking ervan interesseert ons niet. Dat weet de doorsnee huisarts ook niet! En 
hoeven we ook niet te weten toch? Dat is met zoveel dingen. Wat een arrogantie om te 
willen begrijpen hóe alles werkt! Als we in de auto stappen, en met een knop de motor 
starten, weten wij de exacte werking toch ook niet? Waarom zouden we dat moeten weten? 
Het leven zelf, en de natuur, zit vol met wonderen. Alle prachtige processen in ons lichaam 
en de natuur begrijpen we toch ook niet?  
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Professor Bettex 
 
In de eerste helft van de 20-ste eeuw was ‘De Bijbel Gods Woord’ van professor Bettex een 
veelgelezen boek. En terecht! Het zet de Ware God én Zijn Woord op de hoogste plaats, en 
maakt de mens, en zijn inzichten, daaraan ondergeschikt. Helaas is dat tegenwoordig, zelfs in 
Christelijke kringen, heel vaak andersom. Bettex haalt Luther aan, als het gaat om de ‘juiste 
volgorde’ in het benaderen van de Bijbel: ‘Men moet eerst in de Bijbel geloven, om hem te 
begrijpen, en niet hem eerst willen begrijpen, om hem daarna te geloven.’ 
 
Het draait niet om ons 
 
De Opstanding van de Heere Jezus Christus, is de vervulling van Oudtestamentische 
Beloften. Dat is voor ons belangrijker dan te weten hóe die Opstanding tot stand kwam. Hij 
móest uit de dood opstaan, want dat was aangekondigd. De Opstanding van de Heere Jezus 
Christus móest wel gebeuren, omdat het geprofeteerd was. David heeft in Psalm zestien 
geschreven dat dit gebeuren zou. En ook het sterven van de Messias stond (in bedekte 
termen) al in het Oude Testament. Als wij in Zijn Woord lezen, zouden wij onze eigen 
gedachten zoveel mogelijk uitschakelen. De Geest wil ons leiden. Het gaat namelijk niet om 
óns. Het Boek gaat over Hém. Híj wil Zijn Heilsplan aan ons bekend maken. Wij zouden aan 
Zijn Voeten zitten luisteren naar Zijn Woord. 
 
Handelingen 2 
22 Gij Israëlietische mannen, hoort deze woorden: Jezus den Nazarener, een Man van God, 
onder ulieden betoond door krachten, en wonderen, en tekenen, die God door Hem gedaan 
heeft, in het midden van u, gelijk ook gijzelven weet; 
23 Dezen, door den bepaalden raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij 
genomen, en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood; 
24 Welken God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet 
mogelijk was, dat Hij van denzelven dood zou gehouden worden. 
 
Psalm 16 
8 Ik stel den HEERE geduriglijk voor mij, omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet 
wankelen. 
9 Daarom is mijn hart verblijd, en mijn eer verheugt zich; ook zal mijn vlees zeker wonen. 
10 Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de 
verderving zie. 
11 Gij zult mij het pad des levens bekend maken; verzadiging der vreugde is bij Uw 
aangezicht; liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, eeuwiglijk. 
 
Lukas 10 
39 En deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook, zittende aan de voeten van Jezus, 
Zijn woord hoorde. 
 
 
 
 
 



3 
 

Het Joodse Volk kan (nog) niet tot geloof komen 
 
In Johannes twaalf eindigt het verslag van het openbare leven van de Heere Jezus. In 
onderstaande verzen uit Johannes twaalf kun je lezen waarom het Joodse volk de Heere 
Jezus niet geloofde. Ondanks de tekenen en wonderen die Hij deed. Tóch geloofde zij niet. 
Waarom niet? Omdat dit geschreven stond in de profeet Jesaja! Het woord van de profeet 
Jesaja moest vervuld worden. Daarom geloofde het Joodse volk niet. Menselijkerwijs 
hadden zij best tot geloof kunnen komen. De discipelen waren toch ook Joden? Die kwamen 
toch ook tot geloof? Dus het kon wél! Maar als volk, als het Joodse volk, kon zij niet tot 
geloof komen. Dat kón niet. Het was daarvoor de tijd nog niet. Het was de tijd van de vijgen 
niet… 
 
Johannes 12 
36 Terwijl gij het Licht hebt, gelooft in het Licht, opdat gij kinderen des Lichts moogt zijn. 
Deze dingen sprak Jezus; en weggaande verborg Hij Zich van hen.(tot op de dag van 
vandaag verbergt de Heere Zich voor de wereld) 
37 En hoewel Hij zovele tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in Hem niet; 
38 Opdat het woord van Jesaja, den profeet, vervuld werd, dat hij gesproken heeft: Heere, 
wie heeft onze prediking geloofd, en wien is de arm des Heeren geopenbaard? 
39 Daarom konden zij niet geloven, dewijl Jesaja wederom gezegd heeft: 
40 Hij heeft hun ogen verblind, en hun hart verhard; opdat zij met de ogen niet zien, en met 
het hart niet verstaan, en zij bekeerd worden, en Ik hen geneze. 
41 Dit zeide Jesaja, toen hij Zijn heerlijkheid zag, en van Hem sprak. 
 
Voorkennis 
 
Het ongeloof van het Joodse volk is niet de Wil van God. Maar God wist wel hoe het zou 
gaan lopen. God is alwetend. God heeft voorkennis van alles wat er staat te gebeuren. Als je 
vantevoren weet wát er gaat gebeuren, kun je daarop inspelen. Dan kun je de geschiedenis 
beïnvloeden. History is His story. En dat is wat God doet. Hij volvoert Zijn Plan door Zijn 
voorkennis te gebruiken. God wíst dat het Joodse volk Hem twee keer zou afwijzen. Vandaar 
dat het al voorspeld werd door de profeten. Het Joodse volk hield vast aan de Wet. Dan 
heeft de prediking van het Evangelie de uitwerking van verharding. Dan is er geen ruimte 
voor geloof. Wet en Waarheid staan recht tegenover elkaar. Net zoals Wet en Genade.  
(zie ook de studie ‘Alleen geloof’) 
 
Johannes 1 
17 Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid  is door Jezus Christus 
geworden. 
 
Liever niet naar Lazarus 
 
Thomas komt niet zo vaak voor in de Bijbel. In het Mattheüs-, Markus- , en Lukasevangelie 
wordt Thomas alleen genoemd bij de opsomming van de namen van de apostelen. In het 
Johannesevangelie vind je hem genoemd in de gebeurtenis van de opstanding van Lazarus. 
Thomas zegt daar zoiets als; ‘Als wij naar Lazarus gaan, kunnen wij ook wel sterven’. Hij 



4 
 

bedoelt dat het daar te gevaarlijk kan zijn. Iets besmettelijks ofzo. Bovendien heeft Thomas 
geen vertrouwen dat de Heere Jezus daar iets kan gaan doen. Je kunt het beter niet doen.  
 
Johannes 11 
15 En Ik ben blijde om uwentwil, dat Ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt; doch 
laat ons tot hem gaan. 
16 Thomas dan, genaamd Didymus, zeide tot zijn medediscipelen: Laat ons ook gaan, opdat 
wij met Hem sterven. 
 
Hoe kunnen wij de weg weten? 
 
Johannes 14 
1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. 
2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga 
heen om u plaats te bereiden. 
3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en 
zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben. 
4 En waar Ik heenga, weet gij, en den weg weet gij. 
5 Thomas zeide tot Hem: Heere, wij weten niet, waar Gij heengaat; en hoe kunnen wij den 
weg weten? 
6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den 
Vader, dan door Mij. 
7 Indien gijlieden Mij gekend hadt, zo zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu 
kent gij Hem, en hebt Hem gezien.  
 
Thomas reageert direct. Hoe kunnen wij de weg weten? Hoezo Vaderhuis? De vraag van 
Thomas is beter te begrijpen als je weet dat Thomas een beeld is van het Joodse volk. Het 
Joodse volk kómt ook niet terecht in het ‘huis Mijns Vaders’. Het Joodse volk komt niet in de 
Hemel. De Gemeente is de enige groep met een Hemelse bestemming. (zie ook de studie 
‘Wat is de Hemel?’) Het Joodse volk zal na haar bekering weer het volk Israël zijn, dat 
uiteindelijk zal bestaan uit de twaalf stammen van Israël, die met de Heere op aarde zullen 
regeren. Thomas kon het dus ook niet weten. Als antwoord op de vraag van Thomas geeft de 
Heere Jezus het beroemde antwoord; ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’ 
 
Ik ben de Weg, de Waarheid, en het Leven 
 
Efeze 2 
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit 
genade zijt gij zalig geworden), 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in (=samen met; in 
nauwe verbondenheid met) Christus Jezus; 
 
Ik ben de Ware Levende Weg. ‘Ik ben de Weg, de Waarheid, en het leven. Niemand komt tot 
de Vader dan door Mij’. Christus is de Weg Die leidt tot God, en de Hemel. ‘Opdat gij ook zijn 
mocht, waar ik ben.’ Deze profetie, uit het Hogepriesterlijk gebed, is allang vervuld, want wij 
zijn waar Christus is. Toen wij tot geloof kwamen, zijn wij in Christus nieuwe schepsels 
geworden, en met de Heere Jezus Christus in de Hemel gezet. ‘Ik ga heen om u plaats te 
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bereiden’,  is allang geschied. Op eerste Paasdag, bij Zijn onzichtbare Hemelvaart. (zie 
studies over Hemelvaart) 
 
Thomas een type van het ongelovige Joodse Volk 
 
Johannes 20 
24 En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet, toen Jezus daar 
kwam. 
25 De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot 
hen: Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steke in het teken 
der nagelen, en steke mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven. 
 
De tien discipelen in de opperzaal bij de Heere Jezus Christus, zijn een uitbeelding van de 
gelovigen uit de tien-stammen van Israël. Bij deze gelegenheid ‘ontstaat’ de Gemeente. (of 
eigenlijk was dat bij de Opstanding van de Heere Jezus Christus) De Heere Jezus Christus 
blaast de Heilige Geest over de tien. Typologisch gebeurt dit tot de opname van de 
Gemeente. Thomas en Judas waren daarbij niet aanwezig. Zij zijn een type van het Joodse 
volk, de twee-stammen. Zij zijn er niet bij vanwege hun ongeloof. Na de opname van de 
Gemeente krijgen zij de gelegenheid tot geloof te komen. Dat is aan het einde van de 
zeventigste Jaarweek.  
 
Johannes 20 
20 En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De discipelen dan 
werden verblijd, als zij den Heere zagen.(dit was op Zijn Opstandingsdag; Eerste Paasdag) 
21 Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden 
heeft, zende Ik ook ulieden. 
22 En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest. 
 
Als zij zien Wie zij doorstoken hebben 
 
Johannes 20 
24 En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet, toen Jezus daar 
kwam. 
25 De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot 
hen: Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steke in het teken 
der nagelen, en steke mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven. 
26 En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen; en Jezus 
kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden! 
27 Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, 
en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig. 
28 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God! (Rabounni) 
29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, 
die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben. 
 
Een week later, na acht dagen, waren de discipelen weer bij elkaar in de opperzaal. Thomas 
geloofde pas toen hij de Heere bij die gelegenheid zag, en zijn hand kon leggen in Zijn 
wonden. Dit is een uitbeelding van de bekering van een gelovig overblijfsel uit het Joodse 
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volk, de twee-stammen. Dat gebeurt ná de zeventigste Jaarweek, zeven jaren ná de opname 
van de Gemeente. Als zij de Heere zien. Als zij zien Wie zij doorstoken hebben. Dus na zeven 
dagen, op de achtste dag, verschijnt de Heere ook aan Thomas in de opperzaal. Profetisch de 
wedergeboorte van het Joodse Volk, ná de zeventigste Jaarweek. 
 
Zacharia 12 
10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest 
der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en 
zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over 
Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. 
 
Thomas betekent tweeling 
 
Johannes 20 
24 En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet, toen Jezus daar 
kwam. 
 
Thomas betekent ‘tweeling’ in het Hebreeuws. Didymus is het Griekse woord hiervoor. 
Thomas is één van de twaalf discipelen. Maar op deze avond, op de dag van de Opstanding 
van de Heere Jezus Christus, waren er maar tien discipelen in de opperzaal aanwezig. Judas 
Iskarioth was al weg, en Thomas was niet aanwezig. Maar in plaats van de namen ‘Judas en 
Thomas’, staan er de namen Thomas en Didymus. In deze dubbele naam wordt gezegd, dat 
er twee van de twaalf stammen niet aanwezig zijn. Typologisch omdat zij niet gelovig zijn, zij 
zijn een type van de twee-stammen, het Joodse volk. De Heere Jezus Christus kan Zich alleen 
openbaren aan de tien discipelen. Typologisch de gelovigen uit de tien-stammen; zij waren 
de basis voor de Gemeente.  
 
Twee kanten 
 
Johannes 20 
27 Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, 
en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig. 
28 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God! 
 
Zoals een tweeling, heeft Thomas twee kanten, oftewel twee gezichten. Net zoals de twee-
stammen, het Joodse volk, ook twee kanten heeft. Na de Opstanding van Christus bleef het 
Joodse volk ongelovig. Bij de Wederkomst van Christus, roept het Joodse volk: ’Mijn Heere 
en God’. Als Thomas er niet bij is, in de opperzaal, dan is hij een type van het ongelovige 
Joodse volk, in onze dagen. En als Thomas er wel bij is, is hij een type van het wedergeboren 
Joodse volk. 
 
Eerst zien en dan geloven 
 
Thomas gelooft alleen wat hij kan zien en begrijpen. Eerst zien, en dan pas geloven. Dit komt 
ook voor onder Christenen. Wat zij in de Bijbel lezen, maar niet begrijpen, geloven zij niet. 
Maar wij zouden geloven ook zónder te begrijpen. Wij zouden ons onderwerpen aan Zijn 
Woord. Omdat Zijn Woord Waarheid is. Zijn Woord gaat boven ons beperkte menselijk 
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verstand. Geloven of niet geloven, is een keuze. Wij zouden kiezen voor Christus. (zie ook 
‘Bettex verwerpt Bijbelkritiek’ https://boeken.vlichthus.nl/de-bijbel-gods-woord-bettex/ )     
 
Na zeven dagen, op de achtste dag 
 
Leviticus 12 
2 Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Wanneer een vrouw (het Joodse volk) zaad (de 
Heere Jezus Christus) gegeven, en een knechtje gebaard zal hebben, zo zal zij zeven dagen 
onrein zijn; (de zeventigste Jaarweek, zeven jaren) volgens de dagen der afzondering harer 
krankheid zal zij onrein zijn. 
3 En op den achtsten dag zal het vlees zijner voorhuid besneden worden.(=wedergeboorte) 
4 Daarna zal zij drie en dertig dagen (drieëndertig jaren grote Verdrukking over de volkeren) 
blijven in het bloed harer reiniging; niets heiligs zal zij aanroeren, en tot het heiligdom zal zij 
niet komen, totdat de dagen harer reiniging vervuld zijn. 
 
Als een vrouw een jongetje gebaard heeft, dan is zij 7 dagen onrein. Op de 8e dag wordt het 
jongetje besneden. En vervolgens is de vrouw nog 33 dagen onrein. Daarna is zij rein. Dit zijn 
voorschriften uit de Wet, maar hebben  ook een profetische betekenis. Typologisch komt 
Thomas pas zeven jaar na de opname van de Gemeente tot geloof in de Heere Jezus 
Christus. Je zou kunnen zeggen, dat dit knechtje, na zeven jaar, en dus in het achtste jaar 
besneden wordt. Daarna volgen er nog drieëndertig jaren voordat de satan gebonden wordt, 
en het Koninkrijk van Christus tenvolle geopenbaard is.  
 
 

 
 
Zalig zij die niet zien maar toch geloven 
       

Johannes 20 
28 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God! (Rabounni) 

https://boeken.vlichthus.nl/de-bijbel-gods-woord-bettex/
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29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, 
die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben.(Bedeling van de 
Verborgenheid) 
 
1 Petrus 1 
7 Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat 
en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de 
openbaring van Jezus Christus; 
8 Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Denwelken gij nu, hoewel Hem 
niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde; 
 
Kenmerkend voor onze Bedeling is dat er niks te zien is van het Werk van God. En Christus 
Zelf is ook niet te zien. De Gemeente, (alle gelovigen van ná de Opstanding, en van vóór de 
opname) gelooft in de Heere Jezus Christus zonder Hem gezien te hebben. Het Joodse volk 
wilde altijd eerst wonderen en tekenen zien, voordat zij het Woord van God geloofde. 
 
Lukas 11 
16 En anderen, Hem verzoekende, begeerden van Hem een teken uit den hemel. 
-- 
28 Maar Hij zeide: Ja, zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en hetzelve bewaren. 
29 En als de scharen dicht bijeenvergaderden, begon Hij te zeggen: Dit is een boos geslacht; 
het verzoekt een teken, en hetzelve zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas, 
den profeet. 
30 Want gelijk Jonas den Ninevieten een teken geweest is, alzo zal ook de Zoon des mensen 
zijn dezen geslachte. 
 
1 Korinthe 1 
22 Overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken; 
 
Nood leert bidden 
 
Zacharia 13 
9 En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, 
en Ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft; het (het Joodse volk) zal Mijn Naam 
aanroepen, en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De 
HEERE is mijn God. (Thomas zei; Mijn Heere en mijn God!) 
 
Het volk Israël zal zich in de (nabije) toekomst dus bekeren. ‘Al wie de Naam des Heeren 
aanroept, zal behouden worden’. Maar bekeren is iets anders dan de Naam van de Heere 
aanroepen. In het Jodendom is het trouwens streng verboden om de Naam van de Heere 
aan te roepen. Hoe kan het dan dat in Zacharia dertien ineens staat dat het Joodse volk Zijn 
Naam zal aanroepen? Nou omdat de Heere Zélf ten strijde trekt tegen Jeruzalem. Lees maar 
in Zacharia veertien. Dat is om druk te zetten op de Evangelieprediking. Het is om de Joden 
‘op de knieën te krijgen’. Nood leert bidden. Als er een volkomen ontluistering, en 
vernietiging van de staat en de stad zal plaatsvinden, zal het volk uiteindelijk de Heere 
aanroepen. En wat gebeurt er dan daarna? 
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Zacharia 14 
 
Zacharia 14 
1 Ziet, de dag komt den HEERE, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o 
Jeruzalem! 
2 Want Ik  (de Heere) zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad 
zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; en 
de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het overige des volks zal uit de stad niet 
uitgeroeid worden. 
 
Zacharia 14 (nieuwe Bijbelvertaling) 
Er komt een dag dat de HEER zal ingrijpen, Jeruzalem, dat de buit binnen je muren wordt 
verdeeld. Ik zal alle volken samenbrengen – zegt de HEER – om tegen Jeruzalem ten strijde 
te trekken. De stad zal worden ingenomen, de huizen zullen worden geplunderd en de 
vrouwen verkracht. De helft van de inwoners wordt in ballingschap weggevoerd, maar het 
deel dat overblijft zal niet worden uitgeroeid 
 
De Heere Jezus Christus zal Zijn Voeten op de Olijfberg zetten 
 
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. 
5 Dan zult gijlieden vlieden door de vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen zal 
reiken tot Azal (=bereidde plaats), en gij zult vlieden (vluchten), gelijk als gij vloodt voor de 
aardbeving in de dagen van Uzzia, den koning van Juda; dan zal de HEERE, mijn God, komen, 
en al de heiligen met U (=Zijn Lichaam, de Gemeente), o HEERE! 
 
Zodra het Joodse volk, oftewel de vertegenwoordigers daarvan, de Naam des Heeren 
aanroept, zet de Heere Zijn Voeten op de Olijfberg. Samen met Zijn Lichaam, de Gemeente. 
De Olijfberg splijt in tweeën, en er ontstaat een vluchtweg naar Petra. (nu Jordanië) Via de 
Vallei van Josafat naar Azal. Een overblijfsel van het volk zal dus verzameld worden buiten 
Jeruzalem, in de woestijn.  
         

Joël 2 
31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en 
vreselijke dag des HEEREN komt.(de Wederkomst van Christus op de Olijfberg) 
32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden 
worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE 
gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen. 
 
Net zoals Thomas willen zij eerst Zijn wonden zien 
 
Het aanroepen en verschijnen van de Heere op de Olijfberg brengt de Joden niet tot geloof. 
Dat is alleen maar het aanroepen van de Naam van de Heere. Geloof is geloof in de 
Opgewekte Heere Jezus Christus, Zoon van God, Die door God gesteld is tot Koning der 
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Koningen. Geloven zal het Joodse volk pas als zij ziet Wie zij doorstoken heeft. Net zoals 
Thomas wil zij eerst de wonden zien, voordat zij gelooft. Op de achtste dag, ná de 
zeventigste Jaarweek van Daniël. Geloof is geloof in de Vervulling van Zijn Beloften. ‘Want 
zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem  ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid 
door ons’.  
 
Zacharia 12 
10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest 
der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en 
zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over 
Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. 
 
Zacharia 13 
6 En zo iemand tot hem zegt: Wat zijn deze wonden in uw handen? zo zal hij zeggen: Het 
zijn de wonden, waarmede ik geslagen ben, in het huis mijner liefhebbers. 
 
Het dal van Josafat 
 
 De vluchtweg naar Petra ontstaat dus doordat de Olijfberg is gescheurd door een 
verschrikkelijke aardbeving. De vallei die ontstaat, wordt het dal van Josafat genoemd. Het is 
een dal dat tot op vandaag niet bestaat. Josafat betekent Jehovah zal richten (= oordelen). 
De achtervolgers zullen verpletterd (geoordeeld) worden door een weer dichtklappende 
Olijfberg. Net zoals bij de wateren van de Schelfzee! Het is de plaats waar het oordelen van 
de heidense volkeren (drieëndertig jaar grote Verdrukking) zal beginnen. In feite is met deze 
gebeurtenis de zeventigste Jaarweek afgesloten, en beginnen de drieëndertig jaar van grote 
Verdrukking over de volkeren der aarde. Oftewel de Dag des Heeren. ‘Dag’ staat voor 
oordeel. 
 
Joël 3  
1 Want ziet, in die dagen en te dier tijd, als Ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal 
wenden; 
2 Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Jósafat; en Ik zal 
met hen aldaar richten (=oordelen), vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israël, dat zij onder 
de heidenen hebben verstrooid, en Mijn land gedeeld; 
-- 
12 De heidenen zullen zich opmaken, en optrekken naar het dal van Jósafat; maar aldaar zal 
Ik zitten, om te richten (= te oordelen) alle heidenen van rondom 
 
Geest uitstorten 
 
Zacharia 12 
10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den 
Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien 
zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een 
enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een 
eerstgeborene. 
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Wanneer het gelovig overblijfsel aankomt in Petra, zal zij verenigd worden met de gelovigen 
die al in het begin van de zeventigste jaarweek gevlucht zijn. (zie studie ‘de 70e Jaarweek’) 
Dan zal het volk ook zien Wie zij doorstoken heeft. Bij deze gelegenheid zal zij de Heere 
ontmoeten als Jezus van Nazareth, en het zal blijken dat Hij  de Messias is. Wat zullen zij 
verbaasd zijn. Dit zullen zij niet verwachten. Dan pas zullen zij rouwklagen over Zijn dood. 
Over wat zij de Heere aangedaan hebben. Dan zal de Heere Zijn Geest uitgieten over dit 
wedergeboren Volk Israël. Ook zij zal gaan leven onder het Nieuwe Verbond der Genade. Er 
zullen dan ook 144.000 getuigen worden opgeleid om het Evangelie van het Koninkrijk te 
prediken. (zie de studie ‘De 144.000 getuigen uit Openbaring 7’)  
 
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 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;(= de Wet, het Huwelijksverbond) 
33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen 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. 
34 En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, 
zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun 
grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner 
zonden niet meer gedenken. 
 
De Heere Jezus Christus zal voorop lopen 
 
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! 
 
En na zes maanden, zullen zij weer kunnen optrekken vanuit Petra naar Jeruzalem. De Heere 
zal dan hun Spits zijn. Dan zullen zij zeggen: ‘Gezegend is Hij, Die komt in de Naam des 
Heeren’. Jeruzalem zal weer opgebouwd worden. Ditmaal zonder muren. Het Volk Israël,  zal 
dorpsgewijs wonen, want de Heere is dan haar Muur en Sterkte.  
 
Micha 2 
12 Voorzeker zal Ik u, o Jakob! gans verzamelen; voorzeker zal Ik Israëls overblijfsel 
vergaderen; Ik zal het te zamen zetten als schapen van Bozra (Petra); als een kudde in het 
midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen. 
13 De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken; zij zullen doorbreken, en door de poort 
gaan (Dat is de Siq, de smalle route, een smalle kloof, de toegang en uitgang van Petra), en 
door dezelve uittrekken; en hun koning zal voor hun aangezicht henengaan; en de HEERE in 
hun spits. 
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Zacharia 2 
4 En hij zeide tot hem: Loop, spreek dezen jongeling aan, zeggende: Jeruzalem zal 
dorpsgewijze bewoond worden, vanwege de veelheid der mensen en der beesten, die in het 
midden derzelve wezen zal. 
5 En Ik zal haar wezen, spreekt de HEERE, een vurige Muur rondom; en Ik zal tot heerlijkheid 
wezen in het midden van haar. 
  
De Siq   
 
De Siq is een smalle kloof van ongeveer 70 meter hoog en 1,2 kilometer lang. Op sommige 
plekken is de kloof zelfs maar 4 meter breed. Deze kloof is de vroegere hoofdweg naar Petra.  
 

               
                                                                     
 

Einde van het verhaal 
 

Johannes 20 
28 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God! 
29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, 
die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben. 
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. 
 
Eigenlijk is dit het einde van het verhaal. Maar er komt tóch nog wat achteraan. Typologisch 
wordt onze vijfde Bedeling nog beschreven in de rest van de gebeurtenissen. Onze vijfde 
Bedeling der Verborgenheid, waarin de Heere een verborgen Werk doet. De Heere Jezus 
Christus verzamelt Zich momenteel een volk voor Zijn Naam, Hij bouwt aan de Gemeente. 
Hij is Hogepriester in dienst van God de Vader. (Zie ook de studie ‘Efeze’) 
 
Handelingen 15 
13 En nadat deze zwegen, antwoordde Jakobus, zeggende: Mannen broeders, hoort mij. 
14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen(= niet Joden) heeft bezocht, om uit hen 
een volk aan te nemen door Zijn Naam.(=de Gemeente) 
15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is: 
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16 Na dezen zal Ik wederkeren, en weder opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, 
en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal denzelven weder oprichten. 
 
Titus 2 
13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en 
onzen Zaligmaker Jezus Christus; 
14 Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle 
ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk (Hemels volk de Gemeente) zou reinigen, 
ijverig in goede werken. 
            
Verzamelen in Galilea 
 
Mattheüs 26 
32 Maar nadat Ik zal opgestaan zijn, zal Ik u voorgaan naar Galilea. 
 
Mattheüs 28 
6 Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de 
plaats, waar de Heere gelegen heeft. 
7 En gaat haastelijk henen, en zegt Zijn discipelen, dat Hij opgestaan is van de doden; en ziet, 
Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij Hem zien. Ziet, ik heb het ulieden gezegd. 
8 En haastelijk uitgaande van het graf, met vreze en grote blijdschap, liepen zij henen, om 
hetzelve Zijn discipelen te boodschappen. 
9 En als zij heengingen, om Zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, 
zeggende: Weest gegroet! En zij, tot Hem komende, grepen Zijn voeten, en aanbaden Hem. 
10 Toen zeide Jezus tot haar: Vreest niet; gaat henen, boodschapt Mijn broederen, dat zij 
heengaan naar Galilea, en aldaar zullen zij Mij zien. 
-- 
16 En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar den berg, waar Jezus hen 
bescheiden had. 
 
Hoezo Galilea? 
 
De Heere Jezus zegt dat de discipelen zich moeten verzamelen in Galilea. Ditzelfde vinden 
we ook terug in Markus veertien en zestien. Maar we vinden nergens terug dat ze er ook 
geweest zijn. Integendeel, ze waren in de opperzaal, en daar verscheen de Heere aan hen. 
Hoezo Galilea waar de Heere aan hen zou verschijnen? In Johannes hoofdstuk eenentwintig 
zíjn ze in Galilea! Er worden vijf discipelen met name genoemd, en twee zónder naam.  
 
Johannes 21 
1 Na dezen openbaarde Jezus Zichzelven wederom den discipelen aan de zee van Tiberias 
(=Galilea) En Hij openbaarde Zich aldus: 
2 Er waren te zamen Simon Petrus, en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanaël, die van Kana 
in Galilea was, en de zonen van Zebedeüs, en twee anderen van Zijn discipelen. 
3 Simon Petrus zeide tot hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: Wij gaan ook met u. Zij gingen 
uit, en traden terstond in het schip; en in dien nacht vingen zij niets. 
4 En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op den oever; doch de discipelen 
wisten niet, dat het Jezus was. 
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5 Jezus dan zeide tot hen: Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden Hem: 
Neen. 
6 En Hij zeide tot hen: Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij 
wierpen het dan, en konden hetzelve niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. 
7 De discipel dan, welken Jezus liefhad, zeide tot Petrus: Het is de Heere! Simon Petrus dan, 
horende, dat het de Heere was, omgordde het opperkleed (want hij was naakt), en wierp 
zichzelven in de zee. 
8 En de andere discipelen kwamen met het scheepje (want zij waren niet verre van het land, 
maar omtrent tweehonderd ellen), slepende het net met de vissen. 
 
Profetische gebeurtenis 
 
‘Ik ga vissen’, zegt Simon Petrus. De anderen gaan mee, maar ze vangen niks. Dit is een 
profetische versie. Vissen is een aanduiding van Evangeliseren. Vissen staat voor het 
prediken van het Woord van God. De discipelen vissen ’s nachts, en aan de linkerkant van 
het schip, en ze vangen helemaal niks. Dan zegt de Heere tegen ze; ‘Ga nog maar een keer 
vissen, maar dan overdag en aan de rechterkant van het schip de netten uitgooien’. Dit 
deden ze, en ze hadden een net vol!! Wat betekent dit? Dit is een illustratie dat het 
Evangelie, het Woord Gods, geplant wordt in Gallië bij de heidenen. Dit heeft Jesaja al 
geprofeteerd. Die zei dat het licht in de wereld zou uitgaan, maar opgaan in Galilea. 
(zie ook de studie ‘Filemon’) 
 
Mattheüs 4 
19 En Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken. 
 
Links en rechts, donker en licht 
 
In het donker, en aan de linkerkant van het schip, staat voor het Jodendom. De rechterkant 
overdag, staat voor de gelovigen uit de heidenen. De gelovigen uit de tien-stammen, de 
Gemeente dus. Rechts is het Oosten. Rechts is de Oorsprong en het Begin. De zon komt op in 
het Oosten. De Dag begint, want het Licht begint te dagen in het Oosten. Rechts staat 
typologisch voor Boven, namelijk voor het Hemelse. De Rechterhand van God. Links staat 
voor beneden, voor het aardse. Het Licht ging uit bij de twee-stammen, maar ging op bij de 
tien-stammen. 
 
Jesaja 9 
1 Het volk, dat in duisternis wandelt (de 10-stammen, de heidenen), zal een groot licht zien; 
degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht 
schijnen.(de Gemeente, het Hemels volk van de Heere) 
 
Jesaja 60 
1 Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u 
op. 
2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal de 
HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 
3 En de heidenen (gelovigen uit de 10-stammen) zullen tot uw licht gaan, en koningen tot 
den glans, die u is opgegaan. 
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4 Hef uw ogen rondom op, en zie, die allen zijn vergaderd, zij komen tot u; uw zonen zullen 
van verre komen, en uw dochters zullen aan uw zijde gevoedsterd worden. 
5 Dan zult gij het zien en samenvloeien, en uw hart zal vervaard zijn en verwijd worden; want 
de menigte der zee zal tot u gekeerd worden, het heir der heidenen zal tot u komen. 
 
De Zaligheid is bij de Gemeente terechtgekomen 
 
Bij de Hemelvaart van de Heere Jezus Christus ging het licht uit op de aarde. Maar vanuit de 
heidenen (=niet Joden) zou dus het Licht alsnog in de wereld zijn. Na de Opstanding van 
Christus, is de Zaligmaker en Zijn Zaligheid weggenomen van het ongelovige Joodse volk, de 
twee-stammen van Israël. (de stal en kudde van Juda). De Zaligheid is momenteel gegeven 
aan een ander volk, aan Efraïm, de tien-Stammen van Israël. (die andere Stal en kudde). De 
tien-stammen zijn de basis van de Gemeente.  
 
Handelingen 28 
28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods (de Verlossing, het eeuwige leven, 
behoudenis) den heidenen (10-stammen waaruit de Gemeente is ontstaan) gezonden is, en 
dezelve zullen horen.(=geloven) 
        
Romeinen 11 
11 Zo zeg ik dan: Hebben zij (de 2-stammen, het Joodse volk) gestruikeld, opdat zij vallen 
zouden? Dat zij verre (=absoluut niet); maar door hun val is de zaligheid den heidenen 
geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. (Door de val van het Joodse volk, ging de 
Zaligheid naar de gelovigen uit de 10-stammen, de Gemeente) 
12 En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, 
hoeveel te meer hun volheid! (Na de 70e Jaarweek zal ook het Joodse volk deelkrijgen aan de 
Zegeningen van Christus) 
 
Slot 
 
Maar aan het einde van de zeventigste Jaarweek zal het gelovig overblijfsel van het Joodse 
volk alsnog de Geest uitgegoten krijgen. Ook zij is dan wedergeboren. Práchtig dat de Heere 
ook haar, uiteindelijk, zal vergeven. Ook Thomas kwam tot geloof. En zoals de Gemeente 
deelt in alle geestelijke Zegeningen in Christus, zo zal straks ook het Volk Israël delen in alle 
aardse Zegeningen. Op hetzelfde niveau. Er is in onze dagen niks te zien van het Plan dat de 
Heere uitwerkt, maar we kunnen de Heere danken dat Hij het Werk wat Hij in onze dagen 
doet, via Bijbelse beelden toch kunnen weten en begrijpen.  
 
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. 
 
DankUwel 
 
Wij mogen beseffen dat wij deelhebben aan Uw Werk dat voor de wereld verborgen is. U 
verzamelt Zich nu een volk met een Hemelse roeping, bestemming, en Erfenis. Wij danken U 
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dat wij Uw kinderen zijn, en dat onze namen gegraveerd zijn in Uw Handpalm. U laat nooit 
varen het Werk van Uw Handen. Wij vertrouwen onszelf aan U toe. 
 
 
                                                              Amen. 
 


