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Matthéüs  2 : 15
 15  En was aldaar tot den dood van Herodes; opdat vervuld zou 
   worden hetgeen van den Heere gesproken is door den profeet, 
   zeggende: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. 

Deuitdrukking"geroepenuitEgypte"wordtvaakvantoepassinggebrachtopderoe-
pingvanIsraëluitEgypte.DeuitdrukkingstaatookinMatthéüs.Alserdusiemand
werdgeroepenuitEgypte,danisdatiniedergevaldeHereJezusZelf.Uitbestu-
deringvanditonderwerpblijkt"geroepenuitEgypte"nietslechtsvantoepassing
tezijnopdeHereJezusenooknietslechtsopIsraël,alsvolk.Hetisveelmeereen
vastbeginsel indeBijbel.Diegenendiegeroepenzijn tot "zoonschap"vluchten,
vóórdat ze tot zoon gesteld worden, eerst naar Egypte. Vervolgens worden ze
weeruitEgyptegeroepen.Datheeftmisschiengeenenkelpraktischnutofbete-
kenis, maar het heeft uiteraard wel een brede, diepe, fundamenteel geestelijke
entypologischebetekenis.DezeBijbelstudiebehandeltonderandereeenaantal
personendienaarEgyptegingenenerlaterweeruitvertrokken,inverbandmet
het"zoonschap"waartoedeHeerhenriep.Abrahamwasdeeerste.

De gedachte is...
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1. ZonenuitEgypte
Deuitdrukking"geroepenuitEgypte"wordtvermoedelijkdooronsogen-
blikkelijk van toepassing gebracht op de roeping van Israël uit Egypte.
Ditisnamelijkéénvandegrotegebeurtenissenuitdeheilsgeschiedenis,
breeduitgemeteninhetOudeTestament.Nietteminkomenwedeuit-
drukkingooktegeninhetNieuweTestament,ondermeerinMatthéüs.

Matthéüs 2 : 13-15 *
13 Toen zij nu vertrokken waren, (namelijk de wijzen naar het 

Oosten) ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den 
droom, zeggende: Sta op, en neem tot u het Kindeken en 
Zijn moeder, en vlied in Egypte, en wees aldaar, totdat ik 
het u zeggen zal; want Herodes zal het Kindeken zoeken, 
om Hetzelve te doden. 

14 Hij dan opgestaan zijnde, nam het Kindeken en Zijn moe-
der tot zich in den nacht, en vertrok naar Egypte; 

15 En was aldaar tot den dood van Herodes; opdat vervuld 
zou worden hetgeen van den Heere gesproken is door den 
profeet, zeggende: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. 

AlserdusiemandwerdgeroepenuitEgypte,danisdatiniedergevalde
HereJezusZelf.IkmoeterbijzeggendathetalleeninMatthéüsvermeld
staatenverdernergens.Hetspeeltookgeenrolvanenigebetekenisin
hetverderelevenvandeHereJezus.NietteminwordthierinMatthéüs
2gezegddatdevluchtvanJozef,MariaendeHereJezusnaarEgypte,in
overeenstemmingismeteenprofetieuithetOudeTestament.InHoséa
11 : 1 staat namelijk: "Ik heb Mijn zoon uit Egypte geroepen". Kennelijk
metdestrekking,uitEgyptezál IkMijnZoonroepen.Zostaathethier
ook.Naeenjaaroftwee,alsdegeschiedkundigengelijkhebben,keerden
zijteruguitEgypteenvestigdenzichinNazareth.Ineersteinstantielijkt
deze uitspraak in Matthéüs 2 : 15 niet van belang, aangezien het geen
enkele invloedheeftgehadophetverdere levenvandeHere Jezus.Bij
nadere beschouwing echter concluderen we op grond van Hoséa 11 : 1
dathethierníetgaatoverdeHereJezus.Opgeenenkelewijzezelfs.Het
iseenuitspraakovereengebeurtenisuithetverleden,terugverwijzend
naarderoepingvanIsraëluitEgypte.

Hoséa 11 : 1
1 Als Israël een kind was, toen heb Ik hem liefgehad, en Ik 

heb Mijn zoon uit Egypte uitgeroepen. 

Op grond van deze Oud Testamentische profetie kunnen we dus níet
zondermeer vaststellen dat de Messias ooit een keer naar Egypte zou
gaanendaaruitzouwederkeren.AlsnudieuitspraakinHoséa11:1een
uitspraak is over Israël (uit het verleden), waarom wordt dan diezelfde
uitspraakbeschouwdalseenprofetieoverdeHereJezus(dustoekomst)?
DatzoujenietdenkenbijhetlezenvandezetekstinHoséa.Vervolgens
rijst de vraag waarom dan in Matthéüs deze geschiedenis wordt ver-
meld, die van geen enkele praktische betekenis was, waarbij dan nog
gezegd wordt dat het de vervulling is van wat in het OudeTestament
staat. Veel mensen besteden hieraan dan ook verder geen aandacht.
Anderen menen dat de redacteur (het zal wel niet Matthéüs geweest
zijnnatuurlijk)daterbijheeftbedachtomaansluitingtevindentussen
watOudTestamentischeuitsprakenenhetlevenvanJezus.Hetistoch
eenmooi ideedatHijnaarEgyptegingendaaruit terugkeerdeenzo'n
ideewordtdanopgehangenaanOudTestamentischeBijbeltekstenom
het geloofwaardig te maken. Dit volgens sommige commentaren. Wij
blijvenechterzittenmethet"waarom".Nogalwat(belangrijke)figuren
uit de Bijbelse geschiedenis maken namelijk om één of andere reden
precieshetzelfdemee.ZijmoestenvluchtennaarEgypte,omlaterweder
tekeren.Gewoonlijkomvervolgenseenkroonteontvangenofverhoogd
of verheerlijkt te worden. Ik ben geneigd te zeggen dat ze altijd eerst
naarEgyptegingen.Datwasníethunbestemming,maarzekwamener
allemaalterecht,opdevlucht.Ditmetalsdoelomvandááruit,geroepen
tewordentoteenkroon,totheerlijkheid.Ofzullenwegewoonzeggen
totzoonschap?

HetblijktnamelijknietslechtsvantoepassingtezijnopdeHereJezus,
op betrekkelijk onbeduidende wijze. Het blijkt ook niet slechts van
toepassing te zijn op Israël, als volk. Een gebeurtenis die we toch ook
niet als wereldschokkend beschouwen. Bovendien is het dikwijls zo
dat heel de verlossing van Israël uit Egypte gewoon ontkend wordt,
om de eenvoudige reden dat men niet in staat is dit in de ongewijde
geschiedenisduidelijkterugtevinden.Hetisnamelijkeenvastbeginsel
in de Bijbel. Diegenen die geroepen zijn tot zoonschap (en dat bedoel
ik letterlijk) vluchten, vóórdat ze tot zoon gesteld worden, eerst naar
Egypte.VervolgenswordenaldiezonenweeruitEgyptegeroepen.Dat
heeft misschien geen enkel praktisch nut of betekenis, maar het heeft
uiteraard wel een brede, diepe, fundamenteel geestelijke en typologi-
schebetekenis.Degrote"lijn"vanhetzoonschap,vanerfrechtnamelijk,
begintminofmeerbijAbraham.ZodraAbrahamuitUrderChaldeeënin
Kanaänaankwam,brakereenhongersnooduit.HijkwamteSichemen
vestigdezichdaar.Hijhadnetzijntentneergezet,bijwijzevanspreken,
toenereenhongersnooduitbrak.DeHeergafgeenregen,stuurdegeen

* Tenzij anders vermeld, komen de aange-
haalde Bijbelteksten uit de Statenvertaling.
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"kwakkelen" en liet geen manna uit de hemel vallen, integendeel. Hij
zeitegenAbrahamdathijnaarEgyptemoestgaan.Datisdanookwat
Abrahamdeed.HijmoestinderdaadeerstvluchtennaarEgypte.Daarna
kwamhijweerterugenvestigdezichdefinitief,zogezegd,inKanaän.

AanAbrahamwordendegrotebeloftengedaan:

- omtrenteenNieuwVerbond,
- omtrenteeuwigleven,
- omtrentheelderoepingvanIsraël,
- omtrentdekomstvanChristus,enzovoorts.

Daar begint dus die "lijn van erfgenamen der beloften", de "lijn van
erfgenamen van Abraham": Abraham - Izak - Jakob, enzovoorts. Bij
Abrahambegintdatverhaaloverhetzoonschap.Wevindenditvermeld
inMatthéüs.

Matthéüs 1 : 1
1 Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon 

van David, den zoon van Abraham. 

DelijndievervolgensgetrokkenwordtvanafMatthéüs1:2,begintinder-
daadbijAbrahameneindigtbijJezusChristus.Abrahamwasdegenedie
inKanaänaankwam,maarvervolgensnaarEgyptemoestomlaterdaar-
uitwedertekeren.Voorde laatsteuitdereeks,deHereJezusChristus,
geldtprecieshetzelfde!HijwerdgeboreninKanaänenmoestvluchten
naarEgypte,omdaaruitwedertekerenentotZoongesteldteworden.
Zóbegintdelijnenzóeindigtdelijn.

TussenAbrahamenJezusChristustreffenweonderandereIzakaan.Hij
isechtereenuitzonderingopderegel.IzakwoondeeveneensinKanaän
en ook hij ging vanwege een hongersnood in dat land op weg naar
Egypte.Echter,halverwegestoptedeHeerhem.

Genesis 26 : 1, 2
1 En er was honger in dat land, behalve den eerste honger, 

die in de dagen van Abraham geweest was; daarom toog 
Izak tot Abimélech, de koning der Filistijnen, naar Gerar. 

2 En de HEERE verscheen hem en zeide: Trek niet af naar 
Egypte; woon in het land, dat Ik u aanzeggen zal;

DeHeerstopteIzak,maarhijkwamweleenheeleind,totaandegrens
van Egypte, namelijk in het land van de Palestijnen. Avant la lettre
natuurlijk, want die bestonden nog niet. Het was echter wel degelijk
hetlandderFilistijnen.HijkwamteGerar,bijAbimélech.WatAbraham
overkwaminverbandmetSarahinEgypte,datoverkwamIzakinverband
metzijnvrouwRebekkainGerar,bijkoningAbimélech.Hetisduseigen-
lijkhetzelfdeverhaal.

DatwarenAbrahamenIzak.Jakobisnogingewikkelder.WijslaanJakob
daaromeerstoverenkomenterechtbijJozef.Hetisuiteraardgeentoe-
valdatdevadervandeHereJezus(naardewetvolgensLukas3:23)ook
Jozefheette.TegenhemwerdinMatthéüsgezegd:

Matthéüs 2 : 13
13 ... de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, 

zeggende: Sta op, en neem tot u het Kindeken en Zijn 
moeder, en vlied in Egypte ... 

Deze Jozef ging eveneens naar Egypte, maar dit even terzijde. U weet
wíe, bij wijze van spreken, het "dromen" uitgevonden heeft. Jozef, de
meesterdromeruitGenesis.Hijzouaanvankelijkgedoodworden,maar
datgebeurdeniet.InplaatsdaarvankwamhijterechtinEgypteenover-
leefde.Dat"overleefde"iseenunderstatement,wanthijdeeddatopzeer
glorieuzewijze.

HetverhaalisdatJozefinEgypteterechtkwamendaarveiligwasvoor
degenendieinKanaänwoonden.AlshijinKanaängeblevenzouzijn,zou
hijdaarzijnoverleden.Menzouhemvermoordhebben.DaarinKanaän
was geen leven. Het is hetzelfde als hongersnood, de dreiging van de
dood.Jozefwerdverkochtalsslaaf,maarhijhaddemazzel( jemoethet
eenbeetjeinhetJiddischzeggen)dathijterechtkwaminEgypte.Daar
overleefde hij en werd verheerlijkt. Er kwam hongersnood in Kanaän
enzijnbroersgingenvervolgensooknaarEgypteomdáárteoverleven.
Daarwasbroodenkoren.Datdedenzijtottweemaal,eigenlijktotdrie-
maal toe, want uiteindelijk vestigde de gehele familie zich in Egypte.
Metgrotenadruk,hoordeJakobdaarookbij.Jakob,dieeerstnietwilde
eneigenlijkooknietgeloofde.MaardeHeerzeitothem:"...;vreesniet
van af te trekken naar Egypte; want Ik zal u aldaar tot een groot volk
zetten." (Genesis 46 : 3) Het was in overeenstemming met de wil van
deHeer.Kortom:AbrahamgingeerstnaarEgypte,omdaarnawederte
keren.Izakkwameeneindinderichting,maarkwamnietverderdande
grens.JakobgingnaarEgypteenhijoverleeddaar.Nadathijoverledenen
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gebalsemdwas inEgypte,werdhijalsnognaarKanaängebracht. Jozef
ging met een grote afdeling Egyptenaren mee om Jakob in Kanaän te
begraven.(Genesis50:7)Zowerdhijtóchuitgevoerd.Zijngebeentewerd
inKanaän,hetBeloofdeLand,gebracht.

DevolgendegeneratiewasdievanJozef.Officieeldeeerstgeboreneuit
ditrijtje.Avantlalettre,wanthetwasvantevorennietgezegd.Abraham,
Izak, Jakob, waarna het eerstgeboorterecht, het zoonschap, naar Jozef
ging. Welnu, Jozef leefde (zoals gezegd) in Egypte en was (uiteraard)
koning over zijn broeders. Hij was dáár tot heerlijkheid gekomen en
uitermateverhoogd. Jozefoverleed inEgypteenhetboekGenesisein-
digtmet:

Genesis 50 : 26b
26b ... ; en zij balsemden hem, en men legde hem in een  

 kist in Egypte. 

DaarisoverigensdeArkdesVerbondsuitgevonden,maardatvaltbuiten
ditonderwerp.ZijlegdenzijngebeenteineenkistinEgypte.Laterwordt
inExodus13:19vermelddatzijngebeentemeegevoerdwerdmetdeuit-
tochtuitEgypte.Datwilzeggen,JozefginguiteindelijkóókEgypteuit.
LaterwordtinJozua24:32meldinggemaaktdatmenJozefbegroefin
Kanaän.Datzijnviergeneraties,achtereenvolgens:Abraham,Izak,Jakob,
Jozef.

Vervolgens kom ik bij Jozua, waar het verhaal verder gaat. Jozua was
echternietdegenedieIsraëluitEgypteuitleidde;datwasimmersMozes.
Mozes moet ik eigenlijk ook noemen, omdat het verhaal bij hem zelfs
tweekeergeldt.MozeswerdwelinEgyptegeboren,maarverdweenook
uit Egypte. Daarna werd hij weer naar Egypte teruggestuurd om heel
Israëluit te leiden,maardat iszo ingewikkelddat ikhetverderbuiten
beschouwing laat.Vervolgens komen we min of meer bij de volgende
generatie,namelijkJozua.Hijhoortookinhetrijtjethuis,wantwijvolgen
immersdelijnvanerfrecht,heteerstgeboorterecht:Abraham,Izak,Jakob,
Jozef,Efraïm.VolgenwedelijnvanEfraïm,danisJozuadevolgendefiguur
uitdestamvanEfraïmdieeenbelangrijkerolspeelt.Jozuablijktvolgens
deBijbel,hethoofd,stamhoofdtezijnvandestamvanEfraïm.Hijisdus
de directe erfgenaam van het eerstgeboorterecht. Ik heb het niet over
delijnvankoningschap.DíelijnliepviaJuda.Ikhebhetoverheteerst-
geboorterecht.ViaAbraham,Izak,Jakob,Jozef,Efraïmendannogenige
generatiesdaartussen,komenwebijNun.EndaarnabijJozua,dezoon
vanNun.JozuawasstamoudstevanEfraïmenwaséénvandetwaalfver-

spieders.UitelkvandestammenIsraëlswaséénverspiederafkomstig.
EigenlijkwasJozuadeenigedieuitEgypteverlostwasenbovendienin
Kanaän aankwam, samen met Kaleb. Kaleb is wat twijfelachtig omdat
hijvolgensdeBijbelvangeboortegéénIsraëlietwas.VanKalebstaatdat
hijeenKenezietwas(o.a.Jozua14:6),dusvanandereafkomst.Wathij
vandoenhadmetIsraëlweetikniet,maarKalebwerdgerekendtotde
stamvanJuda.Meniserechtervrijzekervandathijvangeboorteeen
heiden was, hetgeen door zijn naam tot uitdrukking komt, want als je
"hond"heetonder Israël,wildatzeggendat jeeenheidenbent.Het is
nietmeteeneenscheldnaam,maarspottendwashetuiteraardwel.Als
ikhembuitenbeschouwinglaat,danisJozuadeenigedieinEgyptewas
geboreneninKanaänkwam.Hijkwamdaaraanalsdégroteleidervan
héélhetvolkIsraëlénalseerstgeborene.Daarisdusdezoon.Hijkwam
uitEgypteenleiddehethélevolkindeveroveringvanhetLand.

Alswedielijnnogverdervolgen,komenwijterechtbijeenhelebelang-
rijkefiguuruitdegeschiedenisvanIsraël.WijkomennamelijknaDavid
en Salomo (die overigens uit Juda waren, van de lijn van het koning-
schap),terechtbijeneJeróbeam.Deeigenaardigheiddoetzichvoordat
SalomoindertijddezeJeróbeamontdekte.Salomosteldehemoverhet
ganse huis van Jozef. (1 Koningen 8 : 28) Hij werd daarmee hoofd van
destamvanJozef.HijwasnamelijkuitEfraïm(eenEfratiet,danweleen
Efraïmiet).Ofdatviageboortezowasofnietdoetweinig terzake.Hij
werdtotstamoudsteaangesteldoverhethuisvanJozef,datwilzeggen,
in elk geval over het huis van Efraïm. Misschien ook wel over de stam
vanManasse,perslotwasdieookuitJozef,maardatisnietaandeorde.
Jeróbeam werd de rechtstreekse opvolger van Jozua en daarmee van
Jozef.

Eigenaardig is ook dat Jeróbeam beschermeling was van Salomo. Zij
hadden echter verschil van inzicht, met als gevolg dat Jeróbeam voor
SalomomoestvluchtenanderszouSalomohemomhetlevengebracht
hebben.Jeróbeamvluchtteenmenhoeftnietteradenwaarheen:naar
Egypte.DaarbleefhijtotdatSalomowasoverleden.DezoonvanSalomo,
Rehábeam, werd in de praktijk aangesteld tot zijn opvolger, maar heel
hetvolkIsraëlhadhiergrotemoeitemee;zijwildendezeRehábeamniet.
HijkondigdehennamelijkaandatdeWetnogveelzwaarderzouworden
toegepast.Zevenmaalergerdanvoorheen.Zostaatheterniet,maarhet
ismetopzetdatikditzozeg.Hijzeihettrouwensopeenzeervulgaire
wijze,maarditterzijde.HetvolkwildevanRehábeamniksweten.Erging
om die reden een gezantschap uit Kanaän naar Egypte om Jeróbeam
(de zoon van Jozef dus na vele generaties) op te halen, om hem tot
koningoverhentemaken.Ditisnietsandersdaneenherhalingvande
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geschiedenisinGenesis,waarbijdebroersvanJozef,dezonenvanJakob,
naarEgyptegingenenzichdaarafhankelijksteldenvanJozef.Voorhun
levenenvoorhunbescherming.JeróbeamwerdopgehaalduitEgypteen
werdkoningoverIsraël,optweestammenna.DeHeeregafRehábeam
naastJudanogeenstambij,namelijkBenjamin.Degedachteblijftdat
Jeróbeam,uitdiestamvanJozef,kwamuitEgypteenkoningwerdover
Israël.We hebben al een heel rijtje zonen gehad die uit Egypte geroe-
penwerden.Erzijnnogeenpaarminderduidelijkeenminderbekende
figuren, maar ik laat het hier bij. Het zal u in ieder geval duidelijk zijn
datwanneermenuitKanaänvluchtenmoet,demeestvoordehandlig-
genderichtingdievanEgypteis.

DelaatstetrouwensuitdeOudeTestamentischegeschiedenisdienaar
Egypteverdween,wasJeremia.Ofdateenvluchtwas,weetikniet,want
Jeremia kreeg zijn opdrachten van de Heer Zelf en die voerde hij uit.
Horizontaalgezienwashetweldegelijkeenvlucht.Eenvluchtvoorde
vijand.DitspeeldezichafindedagenvandeBabylonischeballingschap
endeverwoestingvanJeruzalem.Jeremiaverdweenmeteenoverblijf-
sel en de dochters van de laatste koning van Israël naar Egypte. Daar
verdwijnthijookvanhetBijbelsetoneel.Menzegtdathijdaarterdood
gebrachtzouzijn.IkbenvanmeningdatEgyptedevastevluchtplaatsis
voordiegenedieonderbeschermingstaanvandeHeer.Ikdenkdanook
datJeremiahetweldegelijkoverleefdheeft,alzalhijvandaarnietterug-
gestuurdzijnnaarKanaän.zie zijlijn 1

2. DebetekenisvanEgypte
Waarhetindeeersteplaatsomgaat,isdatwijgeziendezegeschiedenis-
senonsnuzoudenmoetenafvragen,watEgypteeigenlijkvooreenland
is.DegedachteisdatIsraëlalsVolkgeborenwerduitEgypte.(Ezechiël16
:4,5)EgyptegaatindeBijbelnamelijkdoorvoordemoedervanIsraël.
Het is een duidelijke zaak dat God Zichzelf deVader van Israël noemt.
HijnoemtIsraëlimmersZijnzoon.InHoséa11:1,waarnaarMatthéüs2:
15verwijst,staat:"UitEgyptehebIkMijnzoongeroepen".Ditisdeplek
waareenuitspraakoverIsraëlstaat.Opeenandereplaatslerenwijzelfs
dat het bij de uittocht uit Egypte ging om een geboorte. Er zijn meer
manierenomhetzelfdevoortestellen;hetblijfteensoortbeeldspraak.Er
staatzelfsuitgebreidinEzechiëldatdeHeerZichoverIsraëlontfermde.
Het probleem was echter dat men verzuimd had bij de geboorte de
navelstreng door te knippen. Dat betekent dat Israël nog vast zat aan
Egypte.Jekuntookzeggen:Israëlhadeensterke"moeder-binding".Een
"moeder-binding" is een navelstreng, wat typologisch gezien hetzelfde

is. Israëlverlangdedusaltijdweer terugnaarEgypte,namelijknaarde
vleespottenvanEgypte.DegedachteisderhalvedatIsraëlgeborenwerd
uitEgypteenEgyptedusde"moeder"isvanIsraël.Inhetalgemeenkan
menzeggendatdezonen(Abraham,Jakob,Jozef,Jozua,Jeróbeam)altijd
geboren worden uit Egypte. Egypte vervulde altijd de moederrol. Daar
kwamenzevandaan.Daarkwamenookdezegeningenvandaan.DeHere
Jezusisdaaropuiteraardgeenuitzondering.Wanthoewelhetgeenprak-
tischebetekenisheeft,ishetuitdrukkelijkzodatdeHereJezusinzekere
zinafkomstigwasuitEgypte.

OpdevraagwatEgypteuitbeeldt,ishetantwoordinhetkort:Egypteis
in de eerste plaats de uitbeelding van de wereld. Ik moet erbij zeggen
dat dit niet zo veel zegt. Men had net zo goed geroepen kunnen wor-
denuitBabel.BijnaderinzienkwamAbrahamookuitBabel,uitUrder
Chaldeeënmaardat isBabel (Mesopotamië).HijkwamvanuitBabel in
Kanaän.DaarnamoesthijdoornaarEgypteomvervolgensopnieuwin
Kanaäntekomen,maarnuvanuitEgypte.VoorAbrahamgeldtdusdat
beideneenuitbeeldingzijnvandewereld.Izakissteedsdeuitzondering,
diegingnietnaarEgyptemaartotaandegrens.Dieslaikover.

DaarnakomenwebijJakob.Jakobmoestbijgelegenheidvluchtennaar
oomLabaninHaran.DatwasnietindedirecteomgevingvanBabelmaar
het was wel degelijk Mesopotamië. Alleen aanzienlijk noordelijker dan
Babel. InHaranwasderestvandefamilieachtergebleven,opderoute
van Babel naar Kanaän. Haran ligt in de buurt van de bronnen van de
Eufraat,hetzogenaamde"twee-stromenland".OokMesopotamië,maar
danhetwatnoordelijkergedeelte.WatIsraëlbetreft,ditvolkkwamoor-
spronkelijk en officieel uit Egypte. Daar werd het tot "volk" en daaruit
werdhetgeboren.DetienstammenverdwenennaarBabel.Kijkmaarop
dekaartenleeshetmaarnainuwBijbel.Uzultziendatde10-stammen
naar Mesopotamië gingen. Dat was toen nog het Assyrische Rijk. Zelfs
deplaatsBabelwordt indatverbandexplicietgenoemd.Voorzoverde
Gemeenteuitde10-stammenisontstaan,isookzijontstaanuitBabel.Er
geldtdat,voorzoverdeGemeentetotzoongesteldzouworden,ditook
uitBabelzouzijn.

Alsiknueenstukoversla,komikweerterechtinMatthéüs2.Daarvin-
denwehetverhaaldatJozefviaeendroomtekennenkrijgtdathijzou
moeten verdwijnen naar Egypte. Dit gedeelte (Matthéüs 2 : 13) begint
met: "Toen zij nu vertrokken waren". Dit wijst terug naar de wijzen uit
Babel.DaarwaarEgyptestaatvoordewereld,staatBabelvoordemens-
heidalszodanig.InBabelvindendevolkerenderwereldhunoorsprong.
Daarkomtdehelemensheidvandaan.Waarhetgaatoverdeaarde,de

Zijlijn  1

Dat brengt mij bij 
een ander verhaal dat ove-
rigens niet in de Bijbel staat. 
Jeremia zou, nadat hij uit 
Egypte verdwenen was, met 
de dochters van de koning 
terechtgekomen zijn in 
Ierland. Daar werd via die 
dochters het oorspronkelij-
ke Ierse koningshuis geves-
tigd. Er zou ook verband 
zijn met de zogenaamde 
"Coronation-Stone". Deze 
steen is via Ierland naar 
Schotland gegaan, toen 
het Ierse koningshuis werd 
gelieerd aan het Schotse 
koningshuis. Daarna kwam 
er een Engelse koning die 
Schotland probeerde te ver-
overen. Dat lukte hem niet, 
maar hij veroverde wel de 
"steen" en nam hem mee 
naar Londen. Daar is hij 
ook gebleven, omdat daar-
na de koning van Engeland, 
eveneens de koning van 
Schotland werd. Tot voor 
kort was die "steen" daar 
nog, maar nu is die terug 
naar Schotland. Nu wacht 
ik er op dat de Ieren die 
"steen" terugvragen. Het is 
overigens zo dat de steen in 
tweeën verdeeld is. Er is dus 
sprake van twee "stenen" 
(dat hadden we kunnen 
bedenken). De gedachte is 
dat die "steen" door Jeremia 
werd meegenomen vanuit 
Beth-El, via Egypte naar 
Ierland. Het idee wat daar 
achter steekt, is dat op deze 
wijze wéér een keer via 
Egypte redding tot stand 
kwam voor Israël, danwel 
voor het overblijfsel daar-
van. Om die reden lijkt het 
mij een redelijk betrouw-
bare geschiedenis. Omdat 
deze geschiedenis echter zo 
oud is, is men niet geneigd 
om die serieus te nemen.
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wereld, namelijk de aardbodem waarop de mens leeft en waaruit de
mensgenomenis,daarvanisdanEgyptemeereenbeeld.Indepraktijk
ishetverschilnietzogroot.Egypteisdustebeschouwenalseenbeeld
vandewereld.DaaromlezenwijinExodustamelijkuitgebreid,hoeIsraël
in Egypte verkeerde. Het was door de Heer zelf in Egypte gebracht om
daar teoverleven.Het liepdaarechterverkeerd,want inEgypteraakte
men in slavernij. Dat is de uitbeelding van de wereld als zodanig. Men
raaktinslavernij.Nietnoodzakelijk,maarindepraktijkgebeurtdatom
deéénofanderereden.Dezewereldisgeneigdallendiedaarinwonen
inslavernijtebrengen.Omallerleiverplichtingenopteleggenonderhet
motto "voorhetgoededoel".Waarmen inEgyptemeebezigwas,was
hetzichverwervenvanrijkdom.Daarvoormoestennatuurlijkschathui-
zengebouwdworden,iniedergevalgraanpakhuizen.Datisongeveerde
slavernijvandewereld.DatstaatookzoinPredikerendaaromdurfikdit
tezeggen.Hetiseenvolstrektonzinnigebezigheid.Hetbrengtdemens
in slavernij en het leidt tot niets. U weet wel, ijdelheid der ijdelheden.
(Prediker1:2)

Specifieker isdeslavernij inEgyptedeuitbeeldingvandeslavernijvan
Israëlonderdewet.EigenlijkkwammenbijdeuittochtuitEgypte,histo-
rischgezien,vanderegenindedrup.Datwilzeggen,vandeeneslavernij
indeandere.Profetischsteekthetandersinelkaar,maarhistorischging
datzo.VandeslavernijinEgyptezoumenverlostworden.Wij,dieinmid-
delsverlostzijnvandeslavernijvandewet,zeggendatGodonsuithet
diensthuisheeftuitgeleidenzo ishetook.Onderdewetgeldtprecies
hetzelfde:menhoeftergeenslaafvantezijn,maarmenwerdhet.Men
richttezich teveelopdewet,op letterlijkaardsenzichtbaarniveauen
men werd slaaf van de wet. Dat is de gedachte. Zo gaat het ook in de
wereldinhetalgemeen.Alsmenzichrichtopdewereld,opdezienlijke
dingen, wordt men daar vanzelf een slaaf van. Hoe hechter de samen-
leving,hoedichterbevolkt,hoemeerslavernij,hoemeermeneenslaaf
wordtvandeomgeving,vantradities,gebruikenenzovoorts.Menkrijgt
allerleiverplichtingenmeentmen.Zowordtmeneenslaafvanallesten
gunstevandewereld.ZoginghetinEgypteook.

Het verhaal is nog veel uitgebreider. Egypte is een uniek land zowel in
de wereld, als ook in de Bijbel. De belangrijkste reden is vermoedelijk
weldat(geheelconformdeBijbel)hetinEgyptenietregent.Indebuurt
van Caïro en noordelijker valt er hooguit een paar centimeter per jaar.
Als je dat vergelijkt met Nederland, waar er een paar centimeter per
dagvalt,kun jerustigzeggendatheternietregent. Inhetzuidenvan
Egypte(datheetopper-Egypte)valt"virtualnorain".Datwilzeggendat
erindepraktijkgeendruppelvalt.Datisaltijdzogeweestendatzalzo

blijven. In de Bijbel wordt zelfs een uitspraak gedaan over de "duizend
jaren"dathetookdáninEgyptenietzalregenen.(Zacharia14:18)Daar
wordtnamelijkaangekondigddatalsdevolkerenzichnietonderwerpen
aandeHeernietjaarlijksoptrekkennaarJeruzalem,deHeergeenregen
zalgeven.Egypte,waarhet immersnooit regent,zaldeplagenkrijgen
diehetvroegerookkreeg.Egypteisduseenlandwaarhetnietregent.
DeBijbelsegedachteisdatregendeuitdrukkingisvanzegenvanGod.
Als het vervolgens niet regent, als de aarde niet regelmatig de regen
indrinkt,brengthetookgeenkruidvoort.Alsdeaardedaarentegenwél
regenontvangtendebekwaamderegenindrinkt,brengthetweldegelijk
bekwaamkruidvoort.HetfeitdathetinEgyptenietregentdruktdusuit
datGodZijnzegennietaanhetlandgeeft.

Hoekomthetdandatmenerwelwonenkon?Datdeaardedaarwelwat
voortbracht?DathetbewoondeEgyptevanoudsheréénvandemeest
vruchtbare landen van heel de wereld was? Omdat er wel water was,
maar het kwam niet van boven. Het kwam van beneden. Het was het
watervandeNijldatelkjaarbuitendeoeverstrad(alshetgoedwas)en
daarmee het land overstroomde. Het gaat over enige honderden, zelfs
miljoenen tonnenversebodem,dieelk jaaropnieuwwerdaangevoerd
doordeNijl.Elkjaarwerdhetlandvernieuwddoorhetbezinkseluithet
watervandeNijl.Degedachteisnamelijkdatviadejaarlijkseseizoenen
het droge land elk jaar opnieuw uit de wateren oprees. Elk jaar verza-
melde zich de wateren in één plaats en werd het droge, nieuwe land
gezien. Dit was geciteerd uit Genesis 1. Daar gaat het echter niet over
Egyptemaaroverdegehelewereld,degeheleaarde.Daarstaatdatde
wateren verzameld worden in één plaats. "..., en dat het droge gezien
worde!enhetwasalzo"(vers9b)en"Endeaardebrachtvoort...".(vers
12)Hetregendeanderhalfduizendjaaralniet.Voordezondvloedhadhet
nognooitgeregendmaartoenheteenmaalbegonteregenen,washet
nietbest.

Die beschrijving uit Genesis 1 is zo zondermeer van toepassing op wat
jaarlijks gebeurt in Egypte. Egypte is namelijk een uitbeelding van de
wereld,deaardbodem,deaardealszodanig.VoorzoverEgyptebevolkt
werdleefdediebevolkingvanwatdewaterenvoortbrachten.Herodotus
heeftooitgezegd:"EgypteiseengeschenkvandeNijl",eenerkendeterm
en dat drukt het het beste uit. Dat komt overeen met wat Petrus zegt
overhet"drogeland",deaarde.Datisimmersdewereld,deaarde.Petrus
zegt:"...,endeaardeuithetwatereninhetwaterbestaande."(2Petrus
3 :5)Deaardestaatuithetwater,steekterdusbovenuitentegelijker-
tijd wordt het door water omgeven. Niettemin wordt ook op die wijze
gezegddathetdrogelandvoortkomtuitdewateren.Ditwijstallemaal
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terug naar Genesis 1. Elk jaar wordt het uitgebeeld in de seizoenswer-
king in Egypte, waarbij het land onderstroomt en er als herboren uit
tevoorschijnkomt.Eennieuwewereld,verschenenuitdewateren.Het
verhaalgaatbovendien ietsverder,wantwaarkomendiewaterenvan
deNijleigenlijkvandaan?Dat isofficieelvoordeEgyptenarengeheim.
Enuweethoedatdangaat.Derivierisdanduseenonbegrijpelijkding
endusisheteengod.DeNijlwerdals"god"beschouwd.Bovendiengaf
deNijlleven.Datbegrepenzetenminstenog.Alleeneen"god"kandat
doen,dusdeNijliseen"god".Totvandaagaantoewordtnogsteedshet
"feestvandeNijl"gevierd. Inwerkelijkheidishetzodathetduizenden
kilometerszuidelijker,inAfrikabijhetVictoriameer,regent.Datwilzeg-
gen, verder naar het zuiden wordt het geacht soms nog te regenen in
Afrika.Ongeveereenhalf jaarlaterpaskomtaldatwaterviadeNijl in
Egypteterecht.Hetheeftdemensheidaltijdbeziggehouden,duizenden
jarenlang,waarhetwatervandeNijlvandaankomt.Afrikawasimmers
onbekend gebied.Voor de Aziatische danwel Europese wereld en zelfs
voor de Egyptische wereld.Waar komt de Nijl vandaan?Waar vindt de
Nijlzijnoorsprong?Hetpuntwasnietdatmenernietsaandeedomhet
tezoeken.Hetwasgewoonzodatmenhetnooitkonvinden.Bijnader
inzienblekendiebronnenookveelverderwegtezijn.Hetzijnerofficieel
zelfstwee.

Het verhaal blijft dus dat Egypte staat voor de wereld als zodanig.
Wanneerwijnulezenover"hetoordeeloverEgyptetergelegenheidvan
de uittocht van Israël uit Egypte", dan zien we dat dat oordeel zwaar
wordt overdreven.Waarom?Wel, aan de ene kant omdat de woorden
niet alleen een beschrijving zijn van het toenmalig oordeel over de
Egyptenaren,maartegelijkertijdeenbeschrijvingzijnvanhet"oordeel"
dat eenmaal door de grote vloed kwam over geheel de aarde. Niet in
dedagenvanNoach,maarindedagenvóórAdam.Aandeanderekant
omdat diezelfde woorden, waarmee het oordeel over de hele wereld
beschreven wordt, tegelijkertijd spreken over het definitieve oordeel
datindetoekomstalsnogoverheeldeoudescheppingzalkomen.Dan
echternietdoorwater,maardoorvuur.Ditiseenkortesamenvattingvan
watin2Petrus3staatbeschreven.Waarhethieruiteindelijkomgaat,is
derhalvedatEgyptedeuitbeeldingisvandetegenwoordigewereld.Een
werelddieuitdewaterenisvoortgekomen,dewaterenvanGenesis1:2
namelijk,dewaterenvandeafgrond.

Ikwijseropdatdezedingenplaatsvondenopdederdedag.Opdederde
dag,omdatdezedageenbeeldisvanopstandinguitdedood.Opdeze
dagverscheendetegenwoordigewereld,detegenwoordigeaarde,uitde
waterenvandezee.TerherinneringdaaraanwordthetelkjaarinEgypte

herhaald.DatishetnormaleBijbelseidee.Tegelijkertijdkondigthetook
aan (want dat wordt ook elk jaar herhaald) dat diezelfde wereld in
detoekomstalsnogweergeoordeeldzouworden.Datwerdmetwater
geïllustreerd via Noach, maar uiteindelijk zal de wereld vergaan door
vuur, verdwijnen in de "afgrond". Daarom is Egypte een beeld van de
tegenwoordigewereld, inzijntegenwoordigezeer labieleenverganke-
lijkeverschijningsvorm.Hetisuitdewaterenomhooggestoken,maarte
vrezen valt dat vroeg of laat het weer weg zal zakken. Dat is wat in 2
Petrus3staat;hetiseentijdelijkezaak.

Waarna onmiddellijk de vraag rijst waartoe dan deze wereld is. Een
werelddievoorkortetijdbovendewaterenuitsteektenopéénofandere
wijzeweldegelijkvruchtbaaris,omdaarnaweerinhetwaterteverdwij-
nen.Ofandersgezegd,omweerinhet"oordeel"teverdwijnen.Waartoe
isdezewerelduithetoordeel tevoorschijngekomen?Waartoe isdeze
wereld in zeven dagen geformeerd tot wat hij nu is? Zo te voorschijn
gekomenuithet "oordeel"datGodoverheeldeoudewereldgebracht
had.Enwaartoezaldezewerelddantochweerverdwijnen?Watheeft
het voor zin?Wij weten dat de wereld, zoals wij die kennen, zijn oor-
sprongvindtindedagenvanAdam.Zevenduizendjaarlaterongeveerzal
hijtochweerverdwijnen.Waartoedientdat?Eenvraagdieovereenkomt
met"waartoeEgypte?"Hetantwoord is:Opdatereenrijkdomzouzijn
aanleven!Opdaterkorenzouzijn!OpdathetLevenzouvoortbrengen!
EenLevenwatdaarnazouverdwijnenuitEgypte.Hetzoudaarnamelijk
niet blijven. Opdat uit Egypte de Zoon geroepen zou worden. Egypte
fungeerdealsde"voedingsbodem"voorhetwerkGods.Deaartsvaders
komen allen uit Egypte. De zonen komen per definitie uit Egypte. De
ZoonGodskomtuitEgypte.DeZoonwilzeggendeErfgenaamvanhéél
deschepping,deeeuwigeZoonGods.Eeuwigindezinvanaltijdblijvend,
nietindezinvanaltijdalgeweest.

Ikzeghetvooralleduidelijkheid.DeeeuwigeZoonGodsvindtZijnoor-
sprongnamelijkookweldegelijkindezeoudewereld.Datvergetenwe
dikwijls, omdat wij denken dat Degene Die in deze wereld verscheen,
Zijnoorspronghadindehemel.HetiswaardatHij,DiedeZoonvanGod
is,Zijnoorsprongheeftindehemel,maaralleenwatbetreftZijnVaders
kant.WijzeggendatdeHereJezusmenswerd.Hijisinhetvleesgeko-
men.HijkwamvanbovenenHijgingerdusookweernaartoe.Hijisnaar
deaardenedergedaaldenisookweertenhemelopgevaren.Maarwaar
hetgaatoverZijnZoonschap(overdezeuitdrukking,namelijkdefunctie
alsZoon),deZoonvanGod,danheeftHijweldegelijkZijnoorspronghier
opaarde.VanwaardenktukwamZijnvoedsel?Weldegelijkuitdeaarde.
Hijdraagtoverigensnogmeertitelsenheeftnogmeerfuncties.Hetgaat
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eromdatdeZoonalszodaniggeroepenwerd.DatiszoinMatthéüs2,
Hoséa11:1enallevoorgaandeBijbelsegeschiedenissen.Indetypologi-
schebetekeniskomtdeZoonuitEgypte.DeZoonvanGodisDegeneDie
opaardeZijnoorsprongheeft.Diegenomenwerduitdemensen.Dievan
deaardewerdweggenomenengesteldwerdindezakendiebijGodte
doenzijn.LeesmaarwatdeHeerbelooftaanDavid.

2 Samuël 7 : 12, 13
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.

De Zoon van God vindt Zijn oorsprong in David. Die lijn wordt de hele
Bijbeldoorgevolgd:Adam,Noach,Abraham,Izak,Jakob,endanníetJozef
maar Juda,David, totopdeHereJezusChristus.UitDavidzoumoeten
voortkomenDiegene,DietotZoonvanGodgesteldzouworden.Vandaar
detriomfantelijkewoordenuitPsalm2.

Psalm 2 : 7b
7b ... Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd. 

Deze aanstelling tot Zoon vond plaats bij de opstanding uit de dood.
Daarmee werd Hij niet alleen verlost uit de dood. Hij werd ook verlost
uitdezewereldendusuitEgypte,maardanineentypologischebeteke-
nis van hetWoord. Vóórdat Hij tot Zoon van God werd aangesteld en
uitermateverhoogdwerdtotKoningvanhetganserijk,wasHijeerstin
Egypte,indezewereld.ZobezienisdevluchtnaarEgyptevanAbraham,
Jakob,heelIsraël,Jeróbeamenzovoortseigenlijkindeeersteplaatseen
uitbeelding van de "menswording" van de Here Jezus. Hij werd mens
om vervolgens vanuit Egypte, vanuit Zijn menselijke positie, uitermate
verhoogd teworden.Dat is tochwatHebreeënzegt:waartoewerdHij
mens? Opdat Hij een Naam zou erven boven de engelen. (Hebreeën
1 : 4) Waarom werd Hij vernederd? (Hebreeën 2 : 7) Opdat Hij uiter-
mateverhoogdzouwordeneneenNaamzoukrijgenbovenallenaam.
(Filippenzen2 :9)HijwerdmensopdatHijbijGoddemenszouverte-
genwoordigen als de Hogepriester naar de ordening van Melchizédek.
Hijwerduitdewereldgenomen,uitEgypte,entotZoonvanGodgesteld.
DatisnietalleenopdeHereJezusvantoepassing.Hij ishetvoorbeeld

voorheelhetwerkGods,danwelwaaralhetwerkGodsgestaltekrijgt.
Diezelfdegedachteisvantoepassingopiedereendieopwatvoorwijze
danookdoorGodgezegendwerd,wordt,ofzalworden.Daaromzeggen
wijmet redelijkgemakdatGodonsuithetdiensthuis,uitEgypteland,
heeftuitgeleid.Wijbedoelenhetuiteraardnietletterlijk,maareristegen
dezeuitdrukkingnietsintebrengen.Eenprobleemisdatdeuitdrukking
het meest gebruikt wordt door diegene die zich nog uitdrukkelijk in
Egyptelandbevinden,diealledagenbezigzijnmethetbakkenvantiche-
len.Tichelen,diewetegenwoordigbakstenennoemen.Hetbakkenvan
tichelen heeft men overigens uitgevonden in Babel. De techniek heeft
menovergedaanaanEgypte.HettweestromenlandvanBabelontleent
zijnvruchtbaarheidaandewaterenvandetweegroterivieren,teweten
deEufraatendeTigris.Egypte,waarmenook tichelenstreek,ontleent
zijnvruchtbaarheidnetzo,namelijkaandeNijl.Bijnader inzienwaren
datooktweerivierendiebijelkaarhoren,deblauweendewitteNijl.Er
isdusweldegelijkovereenkomst!

Egypte staat altijd en overal model voor deze wereld. Men bevindt zich
erin.Hetheeftookeenfunctie,hoewelmeneruitverlostmoetworden.
EnerzijdskanmenopzeerpositievewijzeoverEgyptespreken,anderzijds
ookopzeernegatievewijze.BeidezijnBijbelsgoedteonderbouwen.Het
puntisdatEgypteeenbeeldisvandevergankelijkheidvandewerelddie
enkeltotdoelheeftomvoorttebrengen.Hetuiteindelijkedoelligtnietin
Egypte,maarinKanaän.DevruchtbaarheidvanEgypteisdevruchtbaar-
heidvandezewereld.Eenvruchtbaarheidalsgevolgwaarvanuenikook
geborenzijn.Wijlevenhieropdatwe,nadatwehiereenpoosjetotont-
wikkelinggekomenzijn,uitEgyptezoudenwordengeroepentotKanaän.
Wezijndusonderweg.Dezewereldisde"voedingsbodem",de"moeder"
vaneennieuwewereld.Dezeoudescheppingisdemoedervaneennieu-
weschepping. InelkgevalzegtRomeinen8uitdrukkelijkdatdewereld
zwangereninbarensnoodisenwaarinGenesis3:16gezegdwordt:"...
Ikzalzeervermenigvuldigenuwsmart,namelijkuwerdracht;...",isdeze
uitspraaknietalleengerichttotEva,maareigenlijktotheeldewereld.We
krijgendaareenantwoordopde"beruchte"filosofischevraag:Watistoch
dezinvanhetlijden?Dezinisdaternieuwlevenvoortgebrachtwordt.
Alshetnieuwelevennietwordtvoortgebracht,ishetlijdenzinloos.Van
oudsher, van nature, gaat het dikwijls mis. Eigenlijk is het een unicum
alshetgoedgaat.HetiseenunicumalsmensenhetEvangeliehorenen
aanvaarden.Zichlatentrekkenuitdezetegenwoordigebozewereld,uit
detegenwoordigebozeeeuw,omovergezettewordenindetoekomende
eeuw,inhetKoninkrijkvanChristus.Hetiseenunicumalsmensenzich
laten trekken uit de duisternis en de slavernij van deze wereld, om te
staanin"devrijheidderheerlijkheidderzonenGods"(Romeinen8:21)
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Dewereld iszwangermaarwijook,wantookwijhebbennieuw leven
inditoudelichaam.Hetoudelichaamleggenweafendebedoelingis
dat het nieuwe openbaar wordt. De functie van Egypte in de Bijbelse
geschiedenis isdievan"moeder",maarhetzalduidelijkzijndatditde
helftvanhetverhaal is.Deandereoorsprong isuiteraardGodzelf,Die
de Vader is. God noemt Zich de Vader van Israël, terwijl Egypte wordt
beschreven als de moeder van Israël. Vandaar dat Egypte wel degelijk
een positieve functie vervult in de geschiedenis. Het is een land speci-
aal onder Gods bescherming, opdat daaruit het nieuwe tot stand zou
komen.OpdatdaaruitZijnZoon,Zijnvolkenzovoortsgeroepenzouden
worden.Voorzoverdezetegenwoordigewereld,waarvanEgyptedeuit-
beeldingis,doorGodinstandgehoudenwordt,isdatjuistníetomdie
wereldtebewarenvoordeondergang.Hijdoetdatopdatdiewereldvoor
Hemvruchtzoudragen.DátzegtdeBijbelookinKolossenzen1:17.

Deovereenkomst tussenEgypteenBabel isoverigenseeneigenaardig
verschijnsel.Vanbeidelandenwordtgezegddatertichelen(bakstenen)
gestrekenworden.Datwilzeggendatergebrekaannatuursteenis.Men
maakt zelf stenen om te bouwen. Hierbij is het begrip "bouwen" het-
zelfdealshetvoortbrengenvaneenzoon,ofalshetwerkvaneenzoon.
Bouwen isnamelijk "banah"en isafgeleidvanhetwoord"ben"endat
betekent"zoon".Eenzooniszoweleen"bouwer"alseen"bouwwerk".De
Gemeentewordtbeschouwdalseenbouwwerk,eensamenvoegingvan
levendestenen.DieGemeentezaltotzoonwordenaangesteld.Bouwen
isdaaromookhetvoortbrengenvaneenzoon.DatbouwendeedIsraël
indertijdook,maardanwelmetverkeerdestenen.Zeliggendaarnogin
Egypte,alleenzodrajezeaanraakt,vallenzeuitelkaar.Datgebeurtmet
natuursteendoorgaansniet,opbepaaldesoortennadieuitelkaarval-
len,omdatzeopgelijkewijze totstandgekomenzijnals tichelstenen.
Gewoonlijkvalteenrotsnietuitelkaar,maarverweertslechtsaandebui-
tenkant.Hetpuntisdatmenalleenmetnatuursteenzoumoetenbou-
wen,namelijkmetrotsblokken.DatiseenbeeldvanhetwerkGods.De
natuurlijkesteen isfundamenteeleenbeeldvanChristus.Tichelstenen
zijnzelfgemaaktestenenenstaanvooreigenzinnigegodsdienst,eigen
"goden".Hetiszelfsgewoon"afgoderij",inhetalgemeeneenbeeldvan
eigenwerken.Hoezwaarderechterdeslavernij is,hoeminderwaarde-
vol.ErisdanookomdieredeneneenduidelijkeparallelmetBabel.Eris
nogietsandersvantezeggen,namelijkdatzoweldegrootstealsookde
oudstebouwwerkenuitdewereld,nogaltijdinEgyptestaan.Dezetwee
staanbovendienuitdrukkelijknaastelkaar.Hetene iseenpiramideen
hoewelertientallenstaan,gaathethierom"degrotepiramide"inGizeh.
HetanderebouwwerkisdeSphinx.

3. DepiramideendeSphinx
Het klassieke verhaal is dat de piramide gebouwd werd vóór de zond-
vloed.Ditgebeurdeookuitdrukkelijkomdátereenzondvloed(dezond-
vloedvanNoach)zoukomen.IkmeendatditbeschrevenisdoorFlavius
Josephus.Hijschreefdatdezondvloedwasaangekondigdeninverband
daarmeeSeth,diegeachtwordtdemeestwijzemantezijnuitdeoud-
heid,eenmethodehadbedachtomeengedenktekenachtertelaten.Dit
monumentwasvoordegenendienadevloedalsnogopaardezouden
leven. IkmeenzelfsdatFlavius JosephusschrijftdatSeth tweestenen
bouwwerken heeft laten oprichten om te overleven en te bestaan na
de grote vloed: één van natuursteen en één van tichelstenen. Dit als
aandenkenvanwatvóórgeweest is.Hetverhaal isvervolgensdatéén
vandietweebouwwerkenernogstaat.Uiteraardnietdatgenedatwas
opgebouwduittichelstenen,maarweldatvannatuursteen,namelijkde
grotepiramide.Hierkomtnogbijdat,alswijditbouwwerkinhetlicht
van de Bijbel beschouwen, het een prachtige uitbeelding van heel het
werk Gods is. Niet omdat het werk Gods ook een piramidevorm heeft,
maar wel omdat de piramide het bouwwerk is met een vierhoekige
basis.Devierstaatvoorvergankelijkedingenendusookvoordevergan-
kelijkewereld.DevierstaatzelfsvooreenwereldalsEgypte,dieuithet
waterkwamenerookooitweerinzalverdwijnen.Viervergankelijkedin-
genwaaropwordtgebouwd,richtingnaarboven,detop,deenigeander
hoekvanhetbouwwerk:naardevijf.Vanviernaarééndat iseigenlijk
hetverhaal.Bijzonderisdaternogééndingontbreektaandepiramide,
namelijk de top. Die ontbreekt om de eenvoudige reden dat vijf in de
Bijbel staat voor onzienlijke dingen. Of zoals Prediker zegt: "Dat staat
voordingendiebovendezonzijn",waaralleszijnoorsprongvindt.

Ikhebeenseenklassiekverhaalgelezenwaarineenpiramidegebouwd
werdmetdepuntnaarbeneden.Menbegonbijdetop.Bijnaderinzien
niet zo vreemd, want zo is het ook met het werk Gods. Het begint in
de hemel, daar vindt het zijn oorsprong. Alleen die oorsprong blijft
onzienlijk.Indeverzen20t/m22vanÉfeze2wordtgesprokenovereen
Bouwwerk,waaraanwijtoegevoegdworden,namelijkophetfundament
vandatBouwwerkenhiervanisChristusdeuitersteHoeksteen.Ditalles
isnietsandersdandebeschrijvingvaneenpiramideopdeenigeechte
manier, namelijk met een onzichtbare top. De uiterste Hoeksteen, de
topvanhetBouwwerk, isChristus.Datgeldtnietalleenvoordebouw
vandeGemeente,hetisnetzogoedeenuitbeeldingvanIsraëlzoalsdat
gebouwdwerd,danwelgebouwdzalworden.Hetiseenuitbeeldinghoe
Goduitdezeoudeschepping,devier,eennieuwescheppingtotstandzal
brengen,dieHijindetoekomstzalopenbaren.Datisdenkikdebelang-
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rijkstebetekenisvandepiramidealsmonument,alsaandenkenvanwat
vóórdevloedwasendiezelfdevloedoverleefde.

VlaknaastdepiramidestaatdeSphinx.Devoorkant,danwelbovenkant
ishethoofdvaneenmaagdendeachterkant isalsvaneen leeuw.De
Sphinx is een zeer oud raadselachtig monument. Er is een voor zover
ik weet, zeer onbekende maar klassieke verklaring voor het bouwsel,
ontleendaaneenuitbeeldingvandesterrenhemel (inclusiefde tekens
vandedierenriem) indekoepelvandeberoemdetempelvan"Hathor"
inDenderah(Opper-Egypte).Tussendemaagdendeleeuw(dieimmers
op elkaar volgen in de dierenriem) vindt men een afbeelding van deze
Sphinx.Hiermeewordtweereensgedemonstreerddatmendiedieren-
riem zou beginnen te lezen bij de voorkant (de kop van de Sphinx), bij
demaagdeneindigenmetdeleeuw.Wetenschappelijkgezienzoumen
kunnenzeggendatdeSphinxomgeenandereredenisgebouwddanom
eenbepaalde"hemelstand"uittebeelden.DeSphinxzoudangebouwd
moeten zijn in de dagen van de voorjaarsevening (begin van het jaar)
waarbijindertijddezonindemaagdstond.Vervolgensrekentmenuit,
hoelanghetgeledenmoetzijndatdithetgevalwasenzooudisdande
Sphinx.Wetenschappelijkeonzinenvolstrektoninteressant!

Waarhetwerkelijkomgaatisnietwanneerdatdinggebouwdisofwat
danook,maarwaaromhijdaarstaatenwathijbetekent!Debetekenisis
datmendedierenriemzoulezen,beginnendbijdemaagdeneindigend
metdeleeuw.Daarhoef ikweinigaanuit te leggen,wanthetBijbelse
verhaalbegintuiteraardbijdemaagdeneindigtbijdeLeeuw.Datishet
verhaalvandeHereJezusenZijnwerk.HetBijbelseverhaalbegintbijde
maagddiezwangerzalwordeneneenZoonzalbaren.Indedierenriem
ishetvolgendesterrenbeeldbijdemaagd(eerstedecaan)Coma.Coma
is inderdaad de afbeelding van de maagd met de Zoon op schoot. Het
begintbijdemaagd.DiezouzwangerwordeneneenZoonbaren.Hierbij
zaldieZoonuiteindelijkdeLeeuwuitdestamvanJudablijkentezijn!Als
uhetvergezochtvindt,danzegik:"Ikhebhetalleengezieninde"tempel
vanAthor" teDenderah".Het isdeenigeplaats inheelEgyptewaar je
sterrenbeelden uitgebeeld vindt. Daar zijn zelfs álle klassieke sterren-
beeldenaaneenkoepelafgebeeld,metdedierenriemdaarinzoalshet
behoortenmettussendemaagdendeleeuw,deSphinx.

De naam van de Sphinx is vrijwel onbekend. Deze naam luidt
"Reharmachis"."Re"isde"zon"en"harmachis"isde"weg".Hetbetekent
"dewegvandezon".Dezewegvandezon,deecliptica,isuitgebeeldin
dedierenriem.Degedachteisdatdebaandoordietwaalftekensheen,
dewegvandezonis.Hetblijktdatdiebaanvandezon,diedierenriem,

meteenhoekvan23/24gradenschuinopdeevenaarvandeaardestaat.
Wat wil het geval, de piramide staat keurig Noord - Zuid, en dus Oost
-West,evenwijdigaandeevenaar,georiënteerd.DeSphinxernaastdaar-
entegen,staatpreciesonderdebovengenoemdehoekvan23/24graden
ten opzichte van de piramide. Deze scheve positie is geen slordigheid.
DeSphinxblijktnamelijkparallelaandeecliptica,debaanvandezon,
te staan! Zo heette hij immers ook: Reharmachis, de weg van de zon.
Datisnietalleenzoomdathijnaardeopgaandezonkijkt.Datisomdat
hijdebaanvandezonaangeeftendesleutel isvoorhet lezenvande
dierenriem.

DeSphinxheeftdusnietstemakenmetheteindeofhetbeginvaneen
jaar.Hetbetekentdatmendedierenriemzoubeginnen te lezenbijde
maagd en via alle 48 tekens uit zou komen bij de Leeuw. Het verhaal
watdesterrenhemeldaarbijverteltishetverhaalvandeHereJezusen
Zijn werk. Alle details daarvan komen in de afbeeldingen tot uitdruk-
king.DeSphinxgeeftinfeitedesleuteltothetevangelie!DeSphinxis
aantoonbaarveelouderdandepiramide.Ookisdekoptweeofdriekeer
opnieuw vormgegeven, maar dit terzijde. De ouderdom van de Sphinx
heeft men bepaald door niet uit te gaan van bestaande vooroordelen
als "De Sphinx en de piramide horen bij elkaar" (helaas komt het nog
weleensvoordatdezetweebouwwerkenwordenaangegrependoorde
NewAgebewegingalsembleemvoorhunideeën.Voorzichtigheidblijft
daaromgeboden).Erwarenandereonderzoekersdiedeouderdomvan
deSphinxhebbenonderzocht,namelijkgeologeninplaatsvanarcheo-
logen. Dit was primair om de aard van de verwering van de Sphinx te
onderzoeken. Men beschouwde daartoe het ding als een rotsformatie.
Vervolgensprobeerdemenuitterekenenenvasttestellenhoeenwat
voorsoortverweringenergespeeldmoestenhebben.Menkwamniettot
eeneensluidendeconclusie.Welwerderunaniemmeeingestemddatde
verweringvandeSphinxvanoudsherheeftplaatsgevondendoorwater.
DegroteverweringvandeSphinxkwamdoorwater,terwijlhetinEgypte
nietregent!Hetmoesterdusalgestaanhebbenindetijdendathetin
Egyptenogregende.Datmoetdanduizendenjarenteruggeweestzijn
enhetmoetwelverschrikkelijkhardgeregendhebben,jarenachtereen
en continu. Of het moet er vele vele duizenden jaren gestaan hebben
terwijlhetmaartweekeerindeweekregendeomtochaandieenorme
hoeveelhedenwater tekomen.Sommigengelovendat.Erwasookéén
denkrichtingdiezei:"Ja,maarhetheeftnietnoodzakelijkregengeweest
tezijn.Hetdingkannetzogoedonderwatergestaanhebben."Erkan
duswateroverheengegaanzijn.Waarnadevraagis,iséénjaartjewater
vandezondvloedvanNoachgenoeg?Hetantwoord is:Needat isniet
genoeg.Hetmoetveelmeergeweestzijn.Menkwamtotdegedachte
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opbasisvandebekendegeologischetijdschaaldathetdingnietalleen
onderwater,maarzelfsonderijsgestaanmoethebben.Opdezemanier
gaathetookwatsneller.DeSphinxmoeterdusalvoordelaatsteijstijd
gestaan hebben. Het verhaal is dat het ding er niet van voor de vloed
vanNoachstaat,maarvanvoordevloedvanGenesis1.DeSphinxiseen
aandenken, een monument uit een oude wereld. Daar kan ik nu niet
verder op in gaan. Bovendien moet je niet zomaar alles geloven wat
gezegd wordt. Dat verhaal over de ijstijd was echter een zeer duidelijk
gefundeerde uiteenzetting, hoewel niet algemeen aanvaard (het komt
overigensindekraamvandeNewAge-bewegingnatuurlijkwelaardig
vanpas).

Dehoofdgedachteisdatvoordatdeoudewereldwerdnedergeworpen
enonderwaterkwamtestaan(zoalsdatelkjaarnogwordtgedemon-
streerdinEgypte),ereersteenmonumentwerdgezet:eenbeeld,eenuit-
beeldingeigenlijkvanhetplanGods.WantuweetdathetLamgeslacht
isvanvóórdenederwerpingderwereld.DatGodswerken,vanvóórde
nederwerpingderwereld,bekendwaren.DatwijinChristuszijnuitver-
koren,vanvóórdenederwerpingderwereld,enzovoorts.Degedachteis
uiteindelijkdatdieSphinxdéuitbeeldingisvanditplanGods.Datplan
werdvastgelegdvóórdenederwerpingderwereldenheefthetoordeel
doorstaan.ToeninGenesis1:3dewatereninéénplaatsvergaderdwer-
denenhetdrogelandwerdgezien(vergelijkhetjaarlijksefenomeenin
Egypte),toenverscheendaarookdezeSphinxweer.

Wanneerwijnuteruggaannaardehoofdlijnvanhetverhaal,dankun-
nenweconcluderendatEgypte,datelk jaaropnieuwonderstroomten
weeroprijstuithetwater,eenbeeldisvandezewereld.Bovendienstaan
indatland,opdehoogvlaktevanGizeh,detweeoudste,belangrijksteen
meestimposantebouwwerkenopheeldeaardevlakbijelkaar:degrote
piramideendeSphinx.DitisbijhetvroegereOn,ofwelHeliopolis(Caïro),
dehoofdstad.EénvandeklassiekehoofdstedenvanEgypte.

Eerderzeiikdatvandepiramidegezegdwordtdatzegebouwdisopdat
zij de vloed van Noach zou overleven en een aandenken zou zijn aan
watvóórdievloedwas.Alsumijnuzouvragen,waarommenhaarop
dieplekheeftneergezet,danishetantwoord:"Omdatopdiezelfdeplek
aleenbouwwerkstonddatstamtvanvóórdevloeddiedaaraanvooraf
ging."Namelijk,eenaandenkenvanwatdaarvoorgeweestis.Beternog,
het daar al aanwezige bouwwerk (de Sphinx) vormde een aandenken
vanwatdaarvooralvanGódswegebepaaldwas.Eenuitbeeldingvanhet
planGods!Bepaaldekringenmenenbijhet lezenvanJesaja19 : 19dat
ookhierwordtgesprokenoverdepiramide.

Jesaja 19 : 19
19 Te dien dage zal de HEERE een altaar hebben in het mid-

den van Egypteland, en een opgericht teken aan haar 
landpalen voor den HEERE. 

Menvoerthierbijalsredenaandatdáthetgroteimposantebouwwerk
ismetzijngeheimen.Hetwordtgeachteengraftezijnendaaromper
definitiemysterieusenmetgeheimzinnigheidomgeven.Hoewelmener
zooverdenktbeniktochvanmeningdatmenerenigemetersnaastzit,
wantalsiknuietszoumoetenaanwijzeninEgyptedaternualisenwat
zoukunnendoorgaanvooreentekengewijdaanwatdeuitdrukkingis
van"heelhetPlanGods"datHijvolvoerenzou,dandenkikdathethier
gaat over de Sphinx. Het heeft namelijk alleen zin, als dat "opgerichte
teken"eralvanafGenesis1staatendaarmeedeuitdrukkingisvanhet
onveranderlijkewerkGods.DitplanGodslooptvanafdezevendagenvan
Genesis1totaandeJongsteDagaantoe,zoalsdatvoordenederwerping
derwereld,algemaaktis.Ditishetantwoordopvelevragen.

Nietopdevragendieerklevenaandemysteriënvandepiramide,maar
aanhetveelgroterevraagstuk,namelijkhetgroteenklassiekevraagstuk
van het "Raadsel van de Sphinx". Dat is niet gelegen in de raadselach-
tige blik van de Sphinx, maar in de vraag: "Wat doet dat ding hier in
vredesnaam?" Als er dan toch twee spreekwoordelijke raadsels ofwel
mysteriënzijnuitdeklassiekeoudheid,danisdeéén"deherkomstvan
de bronnen van de Nijl" en de andere "het raadsel van de Sphinx". De
gedachteisnamelijkdatalsmendeSphinxpasseert,dieeenraadselop
geeft.Wanneerjedaarniethetjuisteantwoordophebt,kosthetjeter
plekkedekop!Ditverhaal isduizendenjarenoud.Voormij isdatgeen
raadsel meer, want waar het over gaat is het werk Gods, beginnende
bijdemaagdeneindigendmetdeLeeuwuitJuda.Als jedatnietkent,
danbenjeinderdaadvooreeuwigverloren.Jekuntjeafvragenhoedie
Egyptenaren dat vroeger wisten, eigenlijk hoe de Grieken dat wisten,
want daar komt de kwestie van het raadsel van de Sphinx vandaan. Ik
weethetniet,maardathetBijbelsis,daarbenikstelligvanovertuigd.
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4.  AbrahamalstypevanChristus
Genesis12isdeeersteplaatsindeBijbelwaarEgyptegenoemdwordt.
Dit Schriftgedeelte staat bekend als de roeping van Abraham, al moet
gezegdwordendatdieroepinghierdanachterafbeschrevenwordt.Hij
wordthiervoorheteerstbeschreven,tebeginnenbijdebekendezege-
ningen.

Genesis 12 : 1-4
1 De HEERE nu had tot Abraham gezegd: Ga gij uit uw 

land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar 
het land, dat Ik u wijzen zal. 

2 En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw 
naam groot maken; en wees een zegen! 

3 En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u 
vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks geze-
gend worden. 

4 En Abraham toog heen, gelijk de HEERE tot hem gespro-
ken had; en Lot toog met hem; en Abraham was vijf en 
zeventig jaren oud, toen hij uit Haran ging.

DaarbegintdandegeschiedenisvanAbrahamendaarmeeookdievan
Israël.VervolgensookdievandeGemeenteeneigenlijkookdievande
HereJezus,alisdielijnnatuurlijkverderterugtetrekkennaarhetverle-
den.IniedergevalvindenwediezondermeeralterugbijAdam.Hetzijn
dezewoordenvanzegeningaanAbraham,dieindevolgendehoofdstuk-
ken vele malen herhaald worden, zowel aan Abraham alsook later aan
Izak,JakobenookuitgebreidaanJozef.Hetzijnookdezezegeningen,die
in het Nieuwe Testament worden aangehaald en zondermeer worden
toegepastopdeGemeente.

Ik weet dat daarover onnodig gediscussieerd wordt, want als wij er
vanuitgaandattochiniedergevaldeÉfezebriefspreektovergemeen-
telijkewaarheid,danblijktuitÉfeze3:6datwijalsgelovigendeelheb-
ben gekregen aan de beloften die aan de vaderen gedaan zijn. Hierbij
komendezegeningenvandevaderenovereenmetdezegeningenaan
Abraham.WijvindenditallesinheelhetNieuweTestamentterug,waar-
bijinGalaten3explicietgezegdwordtdatAbrahamdevaderisvanalle
gelovigen. Dat betekent dat alle gelovigen deel zullen hebben aan de
bovengenoemde zegeningen die aan Abraham beloofd zijn, want dat
iswatdeuitdrukkingbetekent.Dusalswijgelovigenzijn,betekentdat
automatischdatwijdeelhebbenaandezezelfdezegeningen.Hetgaat

eromdatdezewoordenaandebasisliggenvanheelhetverdereheils-
werkGodsindedaaropvolgendeeeuwen.Nietvoornietsvindenwedat
al in één van de eerste hoofdstukken van de Bijbel. Bovendien staat er
ooknietvoornietsmeteenbijdatdezeAbrahamuitzijnland,zijnmaag-
schapenzijnsvadershuiszoumoetengaanomdezezegeningentekun-
nenontvangen.Hetverrastonsdaaromnietmeerdatwanneerwij tot
geloofkomen,wijdanookgaan;ofwelmoetengaanuitonsvadershuis.
Wewordenersomszelfsuitgeschopt.Hetisnueenmaalwatgelovigen
fundamenteelaltijdoverkomt!Hetisaltijdeenuitgaanuit,inditgeval,
Babel.Eenbeeldvandeoudewereld,zoalsgezegd.InGenesis12staater
vervolgensoverAbrahamhetvolgende:

Genesis 12 : 5
5 En Abraham nam Saraï, zijn huisvrouw, en Lot, zijns broe-

ders zoon, en al hun have, die zij verworven hadden, en 
de zielen, die zij verkregen hadden in Haran; (alle levende 
have betekent dat in de praktijk) en zij togen uit, (dus met de 
hele familie en de hele veestapel) om te gaan naar het land 
Kanaän, en zij kwamen in het land Kanaän. 

Letophoeheterstaat.Niet"ZijgingennaarKanaän"maar"zijtogenuit
omtegaannaarhetlandKanaän",zodatmogelijkookhierAbrahamnog
steedsnietwistwaarhijkomenzou.Achterafwordthetdangezegd:"Ze
togenuit".WaarjedanterechtzultkomenzaldeHeerjewelwijzen.Het
wasinditgevalhetlandKanaän.

Genesis 12 : 6
6 En Abraham is doorgetogen in dat land, tot aan de plaats 

Sichem, (dat staat er natuurlijk niet voor niets; Sichem speelt 
namelijk een belangrijke rol in de rest van de Bijbelse geschiede-
nis), tot aan het eikenbos More; en de Kanaänieten waren 
toen ter tijd in dat land (die zouden later uitgedreven worden 
onder Jozua).

Ikwijseropdatdeeikeboomookbijonzevoorouders,deKeltendanwel
deAngelenofSaksen,eenbelangrijkerituele,religieuzerolspeelde.Dat
ligtvoordehand,omdatdeeikeboomofeikeleenuitbeeldingisvanhet
tekenderbesnijdenis:eenbeeldvandoodenopstanding,namelijkhet
wegnemenvanhetoudeenhetopenbarenvanhetnieuwe.
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Genesis 12 : 7
7 Zo verscheen de HEERE aan Abraham, en zeide (hier wordt 

een deel van de belofte herhaald): Aan uw zaad zal Ik dit land 
geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar den HEERE, Die 
hem aldaar verschenen was. 

HijdiendedusdeHeerendatiswateenaltaarvoorstelt.Hijdiendede
HeervanWiehijdezezegeningen,dezebeloften,ontvangenhad.

Genesis 12 : 8
8 En hij brak op van daar naar het gebergte, tegen het 

oosten van Beth-El, en hij sloeg zijn tent op, zijnde Beth-El 
tegen het westen, en Ai tegen het oosten; en hij bouwde 
aldaar den HEERE een altaar, en riep den naam des 
HEEREN aan (dat is dus tweemaal hetzelfde!).

Hieruitblijktdatwaarhijookwas,hijaltijddeHeerediende,terwijlhij
alsmaarverderwegtrok.OverigensbetekentBeth-El"HuisGods",waar-
bijhetNieuweTestamentzegtdatwijdatHuisGodszijn.HeeldeBijbel
door is Beth-El een beeld van de Gemeente. Misschien nog van meer,
maar dat terzijde. Dat Beth-El vanuit Abrahams positie gezien in het
Westenligt,iseerdergenoemdendezedingenvindjeinallerleidetails
terug,alsjeeroogvoorhebt.

Genesis 12 : 9, 10a
9  Daarna vertrok Abraham, gaande en trekkende naar  

 het zuiden (steeds zuidelijker). 
10a  En er was honger in dat land; zo toog Abraham af naar  

 Egypte, ... 

Hij toog dus áf naar Egypte! Of Egypte lager ligt dan Kanaän, is nog
maarzeerdevraag.Hethangtervanaf,welkeplaatsinKanaänenwelke
plaats in Egypte worden beschouwd. Maar in de Bijbel heet het altijd:
"Zij togen af naar Egypte" en andersom: "Zij trokken op naar Kanaän".
OptrekkeninditverbandtegenJerichoiseenwatmoeilijkezaak.Hetis
namelijkdelaagstgelegenplaatsopaardeenheefteengelijkebetekenis
alsEgypteenBabel.Jerichohadereigenlijknietmoetenzijn,maarhet
isertoch.Hethadonderwatermoetenstaan,omdathetnamelijk400
meterbenedendezeespiegelligt,maarhetisertoch.Hetwasverwoest,
tochishetherbouwd.Hethadeigenlijknietgemogen,maartochishet

gebeurd.Ditgeldtookvoordezewereld:veroordeeldennietteminher-
steld. Het had niet gemogen, toch heeft de Heer het gedaan! Dit alles
tenkostevanZijneerstgeborenZoon,danwelZijnenigeZoon.Ditstaat
zowel inverbandmetEgyptealsmetJericho. (Exodus12 :29,30; Jozua
6:26)Hetheeftinelkgevalaltijdmetzonentemaken.Degedachteis
datdewegrichtingEgyptealtijdeenwegnaarbenedenis.Nietletterlijk,
maar overdrachtelijk. Egypte ligt laag, eigenlijk onder water. Het land
is er net aan onttrokken. Het is daarom een promotie, een verhoging,
wanneermenuitEgypteoptrekt (nooitafdaalt)naarKanaän.Dat is in
deBijbeleenvastwoordgebruik.Voorzover ikweet, isditoverigensde
eerstekeerdatEgypteindeBijbelgenoemdwordt.Inelkgevaldeeerste
keerdatheteenrolspeelt.

 Genesis 12 : 10b
10b  ... zo toog Abraham af naar Egypte, om daar als een   

 vreemdeling te verkeren, dewijl de honger zwaar was  
 in dat land. 

Alswijvanafhiermeteenverderzoudenlezenzoublijkendateendergelij-
kehongersnoodopdevolgendebladzijdennogeenpaarkeerterugkomt.
HetvervolgwasdatdefamilienaarEgyptegingomdaaralsvreemde-
lingteverkeren.HetwaslaterIzakdiedezelfdekantopging,maardoor
deHeergestoptwerd.WeerlatergeheelIsraël;datwilzeggendebroers
van Jozef, enzovoorts. Onder precies gelijke omstandigheden, namelijk
honger in Kanaän. Er was dus iets mis met het beloofde land Kanaän,
hetlandovervloeiendevanmelkenhoning,wantzowordthetlatervele
malengenoemd.WaarhetomgaatisdatmennaarEgypteging.

Genesis 12 : 11-20
11 En het geschiedde, als hij naderde, om in Egypte te 

komen, dat hij zeide tot Saraï, zijn huisvrouw: Zie toch, ik 
weet, dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht. 

12 En het zal geschieden, als u de Egyptenaars zullen zien, zo 
zullen zij zeggen: Dat is zijn huisvrouw; en zij zullen mij 
doden, en u in het leven behouden. 

13 Zeg toch: Gij zijt mijn zuster; opdat het mij wel ga om u, 
en mijn ziel (gewoon "ik" dus) om uwentwil leve. 

14 En het geschiedde, als Abraham in Egypte kwam, dat de 
Egyptenaars deze vrouw zagen, dat zij zeer schoon was. 

15 Ook zagen haar de vorsten van Farao, en prezen haar bij 
Farao; en die vrouw werd weggenomen naar het huis van 
Farao. 
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16 En hij deed Abraham goed, om harentwil; zodat hij had 
schapen, en runderen, en ezelen, en knechten, en maag-
den, en ezelinnen, en kemelen. 

17 Maar de HEERE plaagde Farao met grote plagen, ook zijn 
huis, ter oorzake van Saraï, Abrahams huisvrouw. 

18 Toen riep Farao Abraham, en zeide: Wat is dit, dat gij mij 
gedaan hebt? waarom hebt gij mij niet te kennen gege-
ven, dat zij uw huisvrouw is? 

19 Waarom hebt gij gezegd: Zij is mijn zuster; zodat ik haar 
mij tot een vrouw zoude genomen hebben? en nu, zie, 
daar is uw huisvrouw; neem haar en ga henen! 

20 En Farao gebood zijn mannen vanwege hem, en zij geleid-
den hem, en zijn huisvrouw, en alles wat hij had. 

Dit verhaal is wel interessant, maar historisch niet van belang. Toch
gebeurde het. Ook herhaalt deze geschiedenis zich een keer, want in
Genesis20gaatAbrahamwederomdiekantop.Dezekeerniethelemaal
naarEgyptemaarnaarGerar,bijkoningAbimélech.Sarahgaatookhier
doorvoordezustervanAbrahamwaarnazijterechtkomtbijdekoning,
ditmaaldusAbimélech,enzovoorts.InditgevalechteropenbaartdeHeer
Zichineendroom.Letopdathethieromeendroomgaat,eendroomaan
Abimélech.DeHeerlegthemheteenenanderuit,zodatAbimélechde
anderedagtotAbrahamzegt:"Watisdatdatgijmij..."enzovoorts.Het
is dus in wezen hetzelfde verhaal. Abraham verontschuldigde zich hier
onderanderemetdewoorden:

Genesis 20 : 12a
12a  En ook is zij waarlijk mijn zuster (zo van: "Ik heb niet 
  gelogen"); zij is mijns vaders dochter, maar niet 
  mijner moeder dochter; ... 

Dit is een essentiële uitspraak. Ze hadden dezelfde vader, maar niet
dezelfdemoeder.Maardaaromwarenzeweldegelijkbroerenzus.

Genesis 20 : 12b
12b  ...; en zij is mij ter vrouwe geworden.

Uiteindelijkkrijgthijzijnvrouwterug.Daarna,inGenesis26,krijgenwe
hetzelfdeverhaalteGerarennuishetnietAbraham,maardevolgende
generatie:Izak.Hetverhaalbegintmetdevertrouwdesituatie:

Genesis 26 : 1
1 En er was honger in dat land, (en voor alle duidelijkheid 

staat erbij) behalve den eerste honger, die in de dagen van 
Abraham geweest was; daarom toog Izak tot Abimélech, 
de koning der Filistijnen, naar Gerar. 

Inditverswordtnadrukkelijkhetverbandgelegdtussendegeschiedenis
vanAbrahamopwegnaarEgypte,methethelebovenstaandeverhaal
inverbandmetSarah.Nugaat IzaknaarGerarwaarRebekkadoorgaat
voor de zuster van Izak. Net als bij Abraham komt het stel terecht bij
koningAbimélech.Abimélechkomterdanweerachter,wanthijzagIzak
enRebekka"jokkende".Wijdenkendatdatliegenbetekent,maardatis
nietzo.Hetheefterwelietsmeetemaken,maar"jokken"betekent"pret
maken".Vergelijk het maar met het Engelse woord hiervoor: "to joke".
Dat is echt hetzelfde: pret maken. Aangenaam tijdverdrijf wat soms
kan bestaan uit het aan elkaar vertellen van verhaaltjes die niet waar
zijnendatheetdanjokken.Het isoverigenszeerwaarschijnlijkdatde
koningaldaar "Abimélech"heet.Dit isovereenkomstighetgebruikdat
de koning in Egypte per definitie met "Farao" wordt aangeduid. Het is
dusnietnodigommoeilijktegaandoendoortezeggendatdiemanwel
ergoudgewordenmoetzijn.Hetligtveelmeervoordehandomaante
nemendatheteenzoongeweestzalzijnen indievolgendegeneratie
herhaaltzichdezegeschiedenis.

Dezakenlostenzichvervolgenseenvoudigop.Waarhetomgaatisdat
diegeschiedeniszichdriekeerheeftafgespeeld.Eénkeer inEgypteen
twee keer aan de grens van Egypte, maar het blijft in beginsel, precies
hetzelfdeverhaal.WaaromhetdanindeBijbelstaat?Datisgemakkelijk
genoeg: het is een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Het
eigenaardigeisdatEgyptestaatvoordewereldalszodanig,maardanop
eenwathogerniveau.IetssmallerennauwkeurigerbekekenkanEgypte
namelijk ook worden toegepast op de wereld van vandaag. Over de
wereldinhetalgemeenkunnenwezeggendatdezeooiteenkeerwerd
geoordeeld. Dat gebeurde door de grote vloed, die de wereld die toen
was,metwaterenbedektheeft.Hetgaathieroverdeafgrond,dewate-
renendeduisternisuitGenesis1:2.Lieververwijsikinditgevalnaar2
Petrus3,omdathetdaar ietseenvoudigerstaatenminstenszoduide-
lijk.Degedachteisnamelijkdatdewereldooitisgeoordeeldenerdus
eigenlijknietmagzijn.Tochiszijernog,maarwelmeteenbepaalddoel.
DaaromheeftGodindezevendagendewereldgerestitueerdtotdatwat
zijnuis.(Ditstaatbekendalsderestitutieleer.IndeBijbelstudieoverdit
onderwerphebikuiteengezetdatdezerestitutieeigenlijknietkon,wat
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ookindeBijbelstaat.)Hetfeitdatdezewereld(dievandezevendagen)
bestaat,strektniettoteer,maartotoneervanGod.Andersgezegd:toen
Hijdewereldinzevendagenmaaktetotwatdienunogsteedsis,verloor
Hijheerlijkheid!DatzegtdeBijbel.

Johannes 17 : 5
5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heer-

lijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was. 

InditSchriftgedeeltegaathetomdézewereld.Zouereenanderewereld
zijnbedoeld,danzouditerexplicietbijvermeldstaan.Hetbovenstaande
versbetekentofimpliceertheelduidelijkdatHijZijnheerlijkheidverloor,
toenHijdezewereldmaakte.Wanthetherstellenofterugbrengenvan
dezewerelduithetoordeeldatoprechtvaardigegrondvanGodswege
overdezewereldgebrachtwas, isuiteraardstrijdigmetdeeerenzelfs
metderechtvaardigheidGods.Nietteminishetgebeurd.Deredenhier-
voorwasdatGodmetderestitutietotdoelhad, juistméérdereeeren
heerlijkheidtebewerkstelligen.Hijmaaktnamelijkuitdezeoudewereld,
deze oude schepping, een nieuwe schepping. Hiervan is de Here Jezus
Zelf de Eersteling. Hij claimt ter gelegenheid van Zijn verheerlijking,
wantdatstaaterallemaalbijinJohannes17:"Ikhebhetwerkvolbracht,
IkhebUwNaamverheerlijktopdeaarde,Vader,IkkomtotU,verheerlijk
Mij,metdeheerlijkheiddieIkbijUhad,eerdewereldwas".Wantwaar
die nieuwe schepping tot stand komt uit de oude, claimt de Heer Zijn
heerlijkheidterug.Hijclaimtzelfsgrotereheerlijkheid,alstaatdatniet
preciesinJohannes17.HetistotoneervanGoddatdezewereldbestaat,
maarGodzoudaareeneervolwerkin,ofaanvolbrengen.Hijzouuitdeze
oude wereld een nieuwe wereld tot stand brengen, waarbij deze oude
scheppingalszodanigdemoederzouzijnvandenieuweschepping.Dit
principe wordt ook door het volgende gedemonstreerd. Eenmaal heeft
Godookdézewereldgeoordeeld,opeenzodanigewijzedatdezewereld
geenrechtvanbestaanmeerheeft.Datisvéélenvéélminderlanggele-
denendaaromontgaathetonsmisschien.Datzoueigenlijknietmoeten,
maar het gebeurt wel. Het gaat namelijk om het sterven van de Here
Jezus.Daarmeewerdhetvonnisvoltrokkenoverdegehelemensheiden
feitelijkoverheeldewereld.Uweetwel:"Destrafdieonsdevredeaan-
brengt,wasopHem".(Jesaja53:5)

2 Korinthe 5 : 21
21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde 

voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaar-
digheid Gods in Hem. 

De gedachte is dat het Lam Gods toen de zonde der wereld wegdroeg
en eigenlijk stierf terwille van de wereld. Misschien is het makkelijker,
als ik het iets uitgebreider zeg. Hij was Degene, volgens de Bijbel, Die
dezehuidigewereldgemaaktheeftinhetwerkvandezevendagen.Hij
wasDegeneDiedatdrogelanduitdewaterendeedopkomen.Hijwas
Degene Die de mens formeerde uit het stof van diezelfde aardbodem
enhemdaaropzetteenhemdeademdeslevensindeneusgatenblies,
enzovoorts. De Heer, Jehova Zelf, formeerde alles. Hij was Degene, Die
dezewereldmaakteuiteengevallenwereld.Alsindezetegenwoordige
(Adamitische)wereldzoweldezondealsdedoodendeduivel,degrote
tegenstander, heersen, dan is het niet zo vreemd om vast te stellen
datopdeéénofanderemanierdeverantwoordelijkheiddaarvoorwel-
lichtbijdeHeerZelfligt.Dieheeftperslotvanrekeningdezewereldzo
gemaakt. Dat is zo, maar ik zeg het alleen wat voorzichtig omdat wij
niet het recht hebben om tegen onze Maker te spreken. Dat zegt de
Bijbeleveneens.WijhebbenniethetrechtomHemdeschuldtegeven
vanalleellendewaaraanwijwellichtovergeleverdzijn.Datwasikzeker
nietvanplanomtedoen, ikbekijkhetslechtsvandeanderekant.Het
puntisnamelijkdatdeHeerzegt:"Ikhebdiewereldzogemaakt,Ikben
erverantwoordelijkvoor.AlsdatconsequentiesheeftdandraagIkdie."
Zoishetookgebeurd.WaarHijimmersdeverantwoordelijkheidopZich
konnemen,opvolstrektreëlejuridischegrond,heeftHijdatookgedaan.
VervolgensdroegHijdanookdestrafderzonden.Dezestrafbestonduit
hetoordeeloverdehelewereld.

Defundamentelegedachtein2Korinthe5isdanookdat"Eénvoorallen
gestorvenisendatdusallengestorvenzijn".Ditisuiteraardnietgelijk
aan:"AlsEénvoorallenbehoudengewordenis,danzijnallenbehouden".
Datisnadrukkelijknietzo!Eénisvoorallengestorvenenduszijnallen
gestorven.Datishettegenovergesteldevanbehouden,wantalsjekunt
stervenben jenietbehouden. Integendeel,dan iser juistbehoefteom
geredteworden.Jebentpasgeredalsjeeeuwiglevenontvangt.DatEén
voorallenstierf,heeftmetalverzoeningniksvandoen.Daardoorkomt
immers geen verzoening tot stand; maar het feit dat Eén voor allen is
gestorven en dus allen gestorven zijn, is hier juridisch volstrekt geldig.
Ditbetekentdatuenikenookonzeongelovigebureninprincipegeen
rechtoplevenhebben.Metanderewoorden,hetoordeeloverdewereld
alszodanig,isofficieelopjuridischebasisvoltrokken.Dezewereldheeft
dus geen recht van bestaan en dat is precies hetzelfde verhaal als het
bovenstaande.

Ooitisdézewereldalswerelddietóenwas,namelijkdewereldvanvóór
de vloed van Genesis 1, vanwege de zonde geoordeeld geworden op
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rechtvaardigegronden.HetrechtvaardigoordeelGodsisdaaroverheen
gekomen. Toch bestaat deze wereld nog steeds. Dit had eigenlijk niet
gemogen,maarhetisweleenfeit!Wehebbeneerdervastgestelddatdit
zo is,opdatdezeoudewereldeerstnogeennieuwezouvoortbrengen,
om pas daarna definitief te verdwijnen. In de tweede toepassing, nu
besproken, gebeurt precies hetzelfde. De wereld werd officieel geoor-
deeld door de dood van de Here Jezus. Als u vraagt: "Waarom bestaat
deze wereld dan nog?", dan is het antwoord: opdat daaruit eerst de
Gemeentetotstandzoukomen!Ikzouindezecontextookkunnenzeg-
gen:"OpdateerstookIsraël(hetgelovigoverblijfsel)totstandzoukomen
en het 1000-jarig rijk zou binnengaan." Dat is wel zo, maar dat is wat
zwakker,omdatindiedagenwanneerdatgebeurtenzelfsvoordatdat
gebeurt,weldegelijkeenoordeelzalwordengebrachtoverdevolkeren.
Alvorenswijoverdievolkerensprekendieindetoekomstbehoudenzul-
lenworden,zoudenweheteerstmoetenhebbenoverhetoordeeldat
eerst nog over die volkeren moet komen. Hoewel het een gelijksoortig
verhaalis,gaikdaarnietopin.InonzedagengeldtdatGodeenoordeel
gebracht heeft over deze wereld: "Eén is voor allen gestorven, dus zijn
allengestorven".Nietteminlevenzenog.Waaromdatzois?OpdatGod
eenVolkvoorZijnNaamuithenzalverzamelen:deGemeente.

Hetzalnuduidelijkzijndatdegenoemdezakenbeidetoepassingenzijn
vanhetzelfdeprincipe,namelijkdatvanEgypte.Egypte,opgerezenuitde
waterenhadereigenlijknietmogenzijn.Hetkánereigenlijknietzijn,
maarnietteminisheter,opdathetvruchtzouvoortbrengen.Zobestaat,
van Gods standpunt uit gezien, de wereld van vandaag alleen maar
opdatdaaruitdeGemeentegeborenzouworden.Nietmeteenzeggen:
"DeGemeenteistochuitGódgeboren?"wantdanmoetikueraanher-
innerendatookutweeoudershebt.GodisdeVadervandeGemeente,
maardeoudescheppingalszodanigisdemoeder.Meergerichtmoetik
zeggendatalsGoddeVaderisvanhetnieuwelevendatinonswoont
(dat in de toekomst in heerlijkheid openbaar zal worden), dan is ons
oude levendemoederdaarvan.Datstaat impliciet inRomeinen8.Het
zalduidelijkzijndatookonsoudeleven,onsdoenenlateninhetlichaam
vanons,bijdraagtaanhet totstandkomenvandatnieuwe leven.Het
nieuwelevenisweliswaardoorHemverwektenHijisdeeersteBrondie
wezoudennoemen,maaronzeoudenatuurisweldegelijkdetweede.
Het nieuwe leven wordt in ons verwekt en gaat ten koste van onze
oudenatuur.Ookhier isvantoepassing:"Ikzalvermeerderendesmart
uwerdracht"of"Gijhebtlijdzaamheidvannode".Maardatzijnzijlijnen.
Natuurlijkheeftheterwelmeetemaken,want"ookwijzuchteninons-
zelve,verwachtendedeaanstellingtotzonen,namelijkdeverlossingvan
onslichaam".(Romeinen8:23)DatstaatzwartopwitindeBijbel.Niet

alssystematischverhaal,maarhetkomthierendaaraandeoppervlakte.
Wanneerwedatoptellen,krijgenweeenschitterendbeeldvanwatGod
doetindezewereld,dieernietzoumogenzijn,zelfsnietzoukunnenzijn,
maarwaaruitHijweldegelijkeennieuweschepping totstandbrengt.
Dit alles laat zien dat ook onze tegenwoordige bedeling, waarin God
Zijn Gemeente bouwt, voortbrengt of verwekt, past in dat plaatje van
Egypte.Overdewerelddieervandaagniethadmogenzijn,heeftGod
eenoordeelgebracht.Bovendien isheteenwereldwaarvanofficieel is
vastgestelddatdieChristusverwerpt."DeZijnen"hebbenhemnamelijk
nietaangenomenendewereldheeft"Hemnietgekend".Daaromheeft
heel de wereld en hebben ook de Zijnen alle bestaansrecht verspeeld.
NietteminbrengtGodnoggeendefinitiefoordeeloverdewereld.

Dat isookdediscussieachtermetnamedebeidePetrus-brievenen in
hetbijzonderdetweedePetrus-brief.Ditmetbetrekkingtotdevragen:Er
zoutocheenoordeeloverdewereldkomen?Waaromkomthetnuniet?
"Hetzalwelnooitkomen,"wordtdangezegd.MaarPetruszegt:"Ja,het
komtweldegelijk;netalsinhetverleden.MaarGodislankmoedigover
ons,nietwillendedatenigenverlorengaan,maardatallentotbekering
komen!" Dat is waarom deze wereld nog bestaat en deze goddeloze
wereldnogsteedsfunctioneert.Wijchristenen, iksluitmijzelferbij in,
zijngeneigdveelkritiektehebbenopdewereldalszodanig.Wehebben
zoveelkritiekopdiewereldomonsheen,maarzouzijnietbestaan,dan
zoudenookwijernietzijn!Datlijktmijeenduidelijkezaak,duskunnen
wehetbetervoorliefnemen.Godgebruiktdiewereld,opdatdaaruitZijn
Gemeentegeboren (ofgeroepen)zouworden.OokvandaagroeptGod
ZijnZoonuitEgypte.WieisdieZoon?Datzijnwij!Ikhebeerdergeciteerd
uit Psalm 2 (vers 7b): "Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik u gegenereerd",
maaropanderplaatsenindeBijbelwordtdezelfdeuitspraakvantoepas-
singgebrachtopdeGemeente.Datwilzeggen,hetiseenuitspraakover
ChristusinclusiefdeGemeente,omdatdienueenmaalbijelkaarhoren.
DeGemeenteishetLichaamvanChristusenChristusishetHoofd.Het
is één geheel en daarom geldt de uitspraak voor beide. De Éfezebrief
zegtdatwijgezegendzijnmetelkegeestelijkezegeningindehemelin
Christus.Ikzegermeteenbijdat,voorzoverinhetOudeTestamentover
Christus gesproken wordt, er ook wordt gesproken over de Gemeente.
ZouhetzozijndathetOudeTestamentnietoverdeGemeentespreekt,
dan spreekt het OudeTestament ook niet over Christus! In de praktijk
wordtChristusmaaraltevaakuithetOudeTestamentweggeredeneerd.
Datrealiseertmenzichniet,maarindepraktijkgebeurtdat.
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Terug nu naar Genesis 12. Abraham is een beeld van Christus. "In u
en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden".
AbrahamishierbijdevoorlopervanzijnZaad,hetwelkisChristus,maar
dezegeningengeldennetzogoedvoorAbrahamzelf.Ineersteinstantie
zouden in hem alle geslachten des aardrijks gezegend worden, daarna
zoudenallegeslachtendesaardrijksinzijnZaadgezegendworden.Wij
ontvangenonzezegeningeninChristusentegelijkertijdookinAbraham
omdat Christus Zelf Zijn zegeningen ontleende aan Abraham. Ze zijn
viaAbrahamvererfdnaarChristus.Zoalsmenzougezegendwordenin
Abraham, zo zijn wij in onze dagen gezegend in Christus. Alle "lijnen",
welke het ook maar zijn, lopen in de Bijbel zondermeer via Abraham.
Wanneer we terugredeneren naar het verleden, komen ze samen in
Abraham.Dááruitkomenalledingen,alleonderdelenvanhetwerkGods
totstand.Abrahamisdaarineenduidelijk typevanChristus,wanthoe
dan ook, voor zover God zegeningen geeft aan deze wereld of aan de
mens, komt het altijd uitsluitend dóór Christus! Onder de hemel is er
géénandereNaamgegevenwaardoormenzegeningenzouontvangen,
of waardoor men zalig zou worden. Dit in de brede betekenis van het
begrip"zaligworden".

Abraham, als beeld van Christus, ging naar Egypte. Dat spreekt over
Christusindezetegenwoordigewereld.Abrahamnamdaarbijzijnvrouw
mee,waarbijhijzei:"Zeism'nzusenikbenhaarbroer."Menkanzeggen
datzemanenvrouwwaren.Inderdaadiserdatverschil,maarinBijbelse
typologietochookweerniet.InÉfeze5staatbijvoorbeelddatGodzorgt
voordeGemeente,dieimmersZijnLichaamis.Meerspecifiekstaatinde
versen22enverderdatChristusvoordeGemeentezorgt,zoalseenman
voorzijnvrouwzouzorgen.DaarbijstaatookdatChristusZijnGemeente
liefheeft, zoals een man zijn vrouw lief heeft. Wij als Gemeente zijn
immersZijnLichaam:

Éfeze 5 : 30
30 Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van 

Zijn benen. 

DááromstaatinÉfeze5:31geschreven:

Éfeze 5 : 31
31 Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en 

zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees 
wezen. 

Wat volgt uit de uiteenzetting van Éfeze 5, is dat dáár de Gemeente
beschrevenwordt,inelkgevalalsdevrouwvanChristus.DeGemeente
als Zijn veruiterlijking of, hoe je het ook kan noemen, Zijn vervulling.
In Éfeze 5 is de Gemeente als zodanig, getrouwd met Christus. Dat is
beeldspraak,dieindeeersteplaatsontleendisaanOudTestamentische
profetie.Éfeze5spreektdusoverdeGemeentealsdevrouwvanChristus
enopdiegrondookalséénvlees.

Nemenwijnueenanderebrief,bijvoorbeelddeHebreeën,danstaater
inhoofdstuk2:

Hebreeën 2 : 10b
10b ...  dat Hij, vele zonen tot de heerlijkheid leidende, den  

 oversten Leidsman hunner zaligheid door lijden zou  
 heiligen. 

HierstaatdatChristusopdemoeilijkewegomZoonvanGodteworden,
velezonenGodstotheerlijkheidzouleideneninRomeinen8staatpre-
cieshetzelfde.ErstaatnamelijkdatHijdeZoonvanGodisendatHijde
Eerstelingisonderveleeerstelingen,zelfsdatHijdeEerstelingisonder
velebroederen.

Hebreeën 2 : 11
11 Want en Hij, Die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn 

allen uit een; om welke oorzaak Hij Zich niet schaamt 
hen broeders te noemen. 

Invers11staatdatHijzichnietschaamtonsZijnbroederentenoemen,
enverder:

Hebreeën 2 : 12
12 Zeggende: Ik zal Uw naam Mijn broederen verkondigen; 

in het midden der Gemeente (is Mijn broeders) zal Ik U 
lofzingen. 

DezetekstisontleendaanPsalm22:23.Metanderewoorden,deHeer
noemtons in relatie totzichzelf "broederen".Wekunnenonsafvragen
hoedatkan,wantinÉfeze5wordtHijonze"echtgenoot"genoemd.IsHij
nuonzebroerofisHijonzeechtgenoot,onzeMan?Hetantwoordis:Het
zijnallebeivolstrektBijbelsebeelden.Meerisernunietvantezeggen.
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Watiknugeprobeerdhebduidelijktemaken,isdatSarahvoordegele-
genheid een type is van de Gemeente. Nu zullen velen gelijk zeggen:
"WijdachtendatzijeentypewasvanIsraël."Datishiernietaandeorde,
we spreken nu over de Gemeente. Sarah is een type van de Gemeente
enAbrahamiseen typevandeHeer inditverband.DeHeerzegtover
deGemeente:"Ikbenhaarbroer".AandeanderekantisHijechterook
haarMan.InhetgevalvanAbrahamenSarahwasdatóókallebeiwaar.
Hetkonvoluitgezegdworden.Indezecontextzijntermenalshalfzuster
enhalfbroernogalonzinnig,wanteenhalvebroerbestaatniet.Datzijn
moderne technische begrippen die men dient te vergeten. Met zulke
termenkomjedeBijbelnietdoor.

SarahwásdezustervanAbraham,maarzijwasóókzijnvrouw.Verder
leren wij dat Christus Zich niet schaamt ons Zijn broeders te noemen.
Wijhorenbijéénendezelfdegeneratie.Maarerismeer,wantalsjenu
zegt:"IkdachtdathetoverIsraëlging?"danzegik:"Datisnietverkeerd
geredeneerd,maarhetmaaktookweiniguit,wantwijzíjnIsraël."Hetis
tochimmersfamilie.Dátiswathetuitbeeldt.Bovendienisdegedachte
dat wij voor "in deze wereld", "in Egypte" kunnen zeggen. Uitgebreider
verteldbeginthetmet:"Erwashongerindatland".Vraagtmen,"inwelk
land?",danblijkthetnietoverIsraëltegaan,wanterbestondnoggeen
Israël.WezoudendanKanaänmoetenzeggen.Echterhet landKanaän
staat voor Israël en dáár was hongersnood. De rechtmatige bewoners
vanKanaän,namelijkAbrahamenzijnfamilie,wantaanhenhadGodhet
landbeloofd,kondendaarniet leven.Zijzijneenbeeldvanhetgelovig
overblijfsel.HetbetekentdatterwijlIsraëlinhetalgemeenongelovigis
endushongersnood(geenleven)heeft,hetgelovigoverblijfseluitIsraël
verwijderdwordt.Zijwordenergensandersnaartoegebracht.Danmaar
buitenIsraëlendanmaaronderdeheidenen.HetongelovigeIsraëlishet
Joodsevolk,levendonderdewet,inongeloofdanwelinafgodendienst.

5. Egypteenonzebedeling
Meer gericht en meer specifiek toegepast op onze bedeling is Kanaän
eenbeeldvanhetJoodsevolk.Dáárishonger,dáárheeftmengeenleven.
Mengaatdaarsystematischdood.Menleefterimmersonderdeheer-
schappij,slavernijvandedood.Jekuntnetzogoedzeggendatzeonder
deslavernijvandewetleven.Datishetzelfde,wantdewetiseenbedie-
ningdesdoods,namelijkhonger.Uitdegeschiedenisisookgeblekendat
hetJoodsevolknietwistwathetbrooddeslevenswas!Alsjenietweet
watdatis,danlijdjevanzelfsprekendhonger.

Hetvolgende is ter illustratievanhetbovenstaande.ToendeHeeraan
Petrusendediscipelenvroeg:"Willenjullieeigenlijkooknietlieverweg-
gaan?",zeiPetrus:"Ja,eigenlijkwel."Datzeihijweliswaarnietletterlijk,
maar dat lees ik tussen de regels door. Petrus zei bovendien: "Waar
zoudenwijheengaan?"Ikbedoel,hijoverwoogdegedachte,maarhad
geen duidelijk alternatief. Dáár gaat het om. Hij vervolgde met: "Waar
zoudenwijheengaan,wantGijhebtdeWoordendeseeuwigenlevens."
Bij Hem was dus leven! Onder het Joodse volk als zodanig niet. Dat is
wateraanhetbeginvanonzebedelinggebeurdis.HetJoodsevolkbleef
ongelovig,hadgéénlevenenhieldvastaandebedieningdesdoods.Het
gelovigoverblijfselwerduitIsraëlverwijderd,voorzoverdatalnieteeu-
wendaarvoorgebeurdwas.Hetmoestzelfs-ookletterlijk-uiteindelijk
vluchtenuit Jeruzalem.Hetgelovigoverblijfselmoestuitgaan.Zóging
hetgelovigoverblijfseldewereldin.OpdezewijzeginghetnaarSamaria
en tot de uitersten der aarde. Dat is wat hier ook uitgebeeld wordt.
Abrahammoestmetzijnvrouwmiddenindewereld,wantinheteigen
land,waarhijeigenlijkthuishoorde,wasnietteleven.Erwarentrouwens
Kanaänieten in dat land, stond een paar verzen eerder. Kanaänieten
behoren tot de ongelovige bevolking van dat land en voor zover Israël
in het land woont én ongelovig is, zijn het ook Kanaänieten.Te vrezen
valtdatdatzelfdelandookvandaagvolis,nietmetFilistijnen,Israëliërs,
JodenofArabieren,maarmetKanaänieten.Alsstrakshetgelovigover-
blijfselalsnogvanGodswegegevestigdzalwordeninKanaän,zullende
Kanaänieten daaruit verdreven, danwel gedood worden! Dat zegt ons
hetprofetischWoord.

Hiergaathetomhetvolgende:AbrahamenSarahinEgyptezijnrespec-
tievelijkeenuitbeeldingvanChristusendeGemeente.Zijbevondenzich
nietonderheterkendeIsraëlenooknietinKanaänoftemiddenvanhet
Joodsevolk,maaronderheidenen.IndeBijbelvindenwedatfraaigeïl-
lustreerd. Het Evangelie ging van Jeruzalem naar Rome. Alle 28 hoofd-
stukkenvanHandelingengaanhierover.HetboekHandelingenbegintin
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Jeruzalem,maarJeruzalembleefongelovigendusginghetnaarRome,
dehoofdstadvandetoenmaligewereld.ZoeindigtHandelingen.

DeeerstebriefinhetNieuweTestamentisaandeRomeinen,aanRome.
Datiseeneenvoudiggegeven,maareendieperezinligtdaaronder.Het
gingnaarRome,maartegelijkertijdenzelfsoppreciesdezelfdemanier
ginghetooknaareenanderehoofdstad,maarinhetgeheim.Hoewelhet
voordehandligtomdezevergelijkingtemaken,gaathetdaarnuniet
specifiekover.Wekomenernogopterug.Essentieelisdatdezeheleepi-
sodeinGenesiseenuitbeeldingisvanonzetegenwoordigebedeling.Na
eenschijnbaaronopvallendegebeurtenis,behalvedattochdriekeerzo'n
verhaalverteldwordt.Echter,nadatAbrahamtottweekeertoeterugis
gekomeninKanaänenIzakdieuiteindelijkweerterugkwaminKanaän,
gaathetverhaalgewoonverder.Zoishetookalsonzebedelingvoorbijis.
WijzijndanweeruitEgypteverdwenen,wantwehorendaarnietthuis.
Wekomennamelijkterechtinonsbeterevaderland,hethemelsvader-
land:Jeruzalemdatbovenis.HetzelfdeverhaalenalswijinonsKanaän
aankomen, gaat de heilsgeschiedenis verder waar die gebleven was.
Dan blijkt deze periode van onze bedeling, de beroemde (en beruchte)
"tussengeschoven" periode te zijn, zoals de bovenstaande gebeurtenis
in Genesis een "tussengeschoven" periode is in de geschiedenis van
Abraham.Schijnbaarvangeenbetekenis,maarweldegelijkmeteenrijke
profetischebetekenis.

Hetiszinvoleenpaardingenoptemerken.HetiszodatdeGemeente
typologischvaakwordtuitgebeeldalseenvrouw.Dievrouwis"schoon
van gedaante". Het is dan godslasterlijk te zeggen dat er iets aan de
Gemeentemankeert.Aandegemeentemankeertuiteraardniets,dieis
heilig,rein,onberispelijkinChristusendoorhetwerkvanChristus.Zegt
men: "De Gemeente is dat niet," dan zegt men dus: "Christus doet z'n
werknietgoed."Alsmendátnietbegrijpt,moetmenhetbegripwatde
Gemeentevoorstelt,bijstellen.Danzitdáárvermoedelijkhetprobleem.

Sarah is die mooie vrouw. De essentie is dat zij begeerlijk was voor
Egypte en zelfs voor de overste der wereld, voor Farao. Zo ziet dan ook
degeschiedeniseruit.DewereldheeftdeGemeenteinderdaadaanzich
getrokken,daarbijdeGemeente loskoppelendvandeMessiasZelf.Het
huwelijkníeterkennend.Menwistertrouwensooknietvan.Dewereld
heeftde"kerk"aanzichgetrokken.InhetNederlandszegikaltijdprompt
"kerk", ter onderscheiding. Zo heeft de kerk, die in de wereld doorgaat
voor het christendom, een vooraanstaande en zelfs bevoorrechte posi-
tie gekregen in de wereld als zodanig. Onterecht en berustend op een
misverstand,daarwijslechtsEénzoudendienenalsGemeente.Wijzijn

namelijk getrouwd (excuus voor de uitdrukking) met Christus. Hém
zouden wij dienen. Dat is ook de achtergrond van deze geschiedenis.
Uiteindelijkwordtditwelrechtgezet.Datstaathierook,maarniettemin
isditdegangvanzakeninEgypte.Laterookinhet landderFilistijnen,
althansinverbandmetAbraham.ZoisEgyptenietalleendeuitbeelding
vandewereldalszodanig,maarinhetbijzondervanonzebedeling.Een
wereld,dieomminstenstweeredenenerníethadmogenzijn,diegeen
enkel recht van bestaan heeft. Een wereld die niettemin vruchtbaar is,
opdat de Gemeente daaruit wordt voortgebracht. Enerzijds moet ons
voorogenstaan,metbetrekkingtotonzegedachteoverdezewereld,dat
alsGodhetnietnodiggevondenhadomeenGemeenteteverzamelen
inonzetegenwoordigetijd,dewereldernietvoorzoustaan,zoalsdieer
núvoorstaat:slechtnamelijk.Hetisallemaalzodankzijons.Anderzijds,
alswijernietmeerzijnenGodditwerkvoltooidheeft,zalHijZelforde
opzakenstellenindewereld,vanwegedevolgendefasevanZijnwerk.
Daarmeeheeftdezeoudescheppingz'ntaakvoltooid.

Wijzoudenonsnietaltezeerdrukmakenoverdeverondersteldewan-
toestandenindewereld.Bovendienkunnenwijdaareenheelvertekende
en gekleurde kijk op hebben, afhankelijk van wat ons voorgespiegeld
wordt.HetisnueenmaalEgypteenmenzouhetgebruikenalsvlucht-
plaats.HetiseenplaatsdieGodgebruikenwilvoorZijndoel,tijdelijken
voorbijgaand.Hetlooptvanzelfweeronderwater.Datiswatermetde
Egyptenaren,inclusiefdeFarao,gebeurdenadatIsraëluitEgypteverlost
was:zij liepenonderwater!ZówerdendeEgyptenarengeoordeeld.Op
de enige voor de hand liggende Bijbelse wijze: door water. Zo ook met
betrekkingtotons.

HetbevestigtdegedachtedatervanGodswegeeenoordeelkomtover
dewereldenditvoltrokkenzalwordennadatZijnvolkuitdezewereld
verdwenenis.DeargumentenhiervoorvindenweindeSchrift.Expliciete
uitsprakenvandeSchrift,diewijvergelijkenmetandereexplicieteuit-
sprakenvandeSchrift(datzoudenwijaltijddoen).Ookinhetalgemeen
vinden we dat plaatje zo vaak in de Bijbel terug dat hier geen enkele
twijfeloverhoefttebestaan.DeultiemeExodus,waarhetonsbetreft,zal
straksplaatsvindentergelegenheidvande"opname"vandeGemeente.
HierinzaldegemeenschapmetonzeHeiland,hethuwelijkomzotezeg-
gen,zóvolkomenzijnalsmaarmogelijkis.Wijzullendankomeninhet
Vaderhuis,inhetVaderlandofde"echtelijkewoning"dieonsbeloofdis!

Omterugtegaannaarhetonderwerp,gaanwenaar1Koningen11,waar
defiguurvanJeróbiamwordtgeïntroduceerd,vanafvers26.
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1 Koningen 11 : 26-30
26 Daartoe Jeróbiam, de zoon van Nebat, een Efrathiet 

van Zereda, Salomo’s knecht (wiens moeders naam was 
Zerua, een weduwvrouw), hief ook de hand op tegen den 
koning. 

27 Dit is nu de zaak, waarom hij de hand tegen den koning 
ophief. Salomo bouwde Millo, en sloot de breuk der stad 
van zijn vader David toe. 

28 En de man Jeróbiam was een dapper held. Toen Salomo 
dezen jongeling zag, dat hij arbeidzaam was, zo stelde hij 
hem over al den last van het huis van Jozef. 

29 Het geschiedde nu te dier tijd, als Jeróbiam uit Jeruzalem 
uitging, dat de profeet Ahia, de Siloniet, hem op den weg 
vond, en hij zich een nieuw kleed aangedaan had, en zij 
beiden alleen op het veld waren; 

30 Zo vatte Ahia het nieuwe kleed, dat aan hem was, en 
scheurde het, in twaalf stukken. 

JeróbiamwerddusoveruithethuisvanJozefgesteld.Hijwashiermee
het hoofd van de stam, misschien zelfs wel stammen, van Jozef. Deze
Jeróbiam krijgt een ontmoeting met Ahia van Silo, de Siloniet. U weet
datSiloietstemakenheeftmetkoningschap:"DescepterzalvanJuda
niet wijken, totdat Silo komt". (Genesis 49 : 10) Dát Silo, is dat. Samen
met koningschap, houdt Silo uiteraard verband met de Messias. Het is
overigens niet zonder reden dat hier specifiek gesproken wordt over
eennieuwkleed.DeprofeetAhiahadeennieuwkleedaan,waarbijeen
nieuw kleed een beeld is van het NieuweVerbond. Zover was het nog
langniet,maardaar isdatnieuwekleedweleenbeeldvan.Bovendien
staat er dat ze beide alleen waren. Dat wil zeggen, er gebeurde hier
ietsinhetverborgene.DatisBijbels,wanttoenhetNieuweVerbonden
daarmeehetKoninkrijkvandeZoonvanDavid(metdesceptervanSilo)
aanving,bleefhetKoninkrijkverborgen.Toenbegononzetegenwoordige
(vijfde)bedeling.

1 Koningen 11 : 30, 31a
30  Zo vatte Ahia het nieuwe kleed, dat aan hem was, en  

 scheurde het, in twaalf stukken. 
31a  En hij zeide tot Jeróbiam: Neem u tien stukken; ... 

Hier wordt de splitsing van het Rijk, op vóórhand, van Godswege aan-
gekondigd.Datisvanbelang,wantinonzedagensplitstehetvolkGods

zichook.Met-populairgezegd-aandeenekantJuda(hetJoodsevolk)
en aan de andere kant de Gemeente. Sommigen denken dat dat een
onvoorziene omstandigheid was, maar dat was natuurlijk niet zo. God
hadhetvantevorengeregeldenaangekondigd.Zoookhier.

1 Koningen 11 : 31
31 En hij zeide tot Jeróbiam: Neem u tien stukken; want alzo 

zegt de HEERE, de God Israëls: Zie, Ik zal het koninkrijk 
van de hand van Salomo scheuren, en u tien stammen 
geven. 

De gedachte is niet dat de tien stammen afweken van Salomo of van
Juda, van het huis van Juda, of van David. Nee, het is de Heer Zelf, Die
IsraëlonttrokaanhethuisvanDavid.

1 Koningen 11 : 32a
32a  Maar een stam zal hij hebben, om Mijns knechts 
  Davids wil, ... 

Hetiseenkwestievanrekenen.HetiszodatDavidofSalomo(ofhethuis
van David) zou regeren over Juda, omdat de familie van David nu een-
maalstamhoofdwasvandestamvanJuda.AlsIsraëlvanditkoningshuis
wordtweggenomen,danwordthetweggenomenvanJuda.Vervolgens
isdeverdelingin11stammenen1stam.Hethoort10en2tezijn,want
deHeerzegthierviadeprofeet:"Nee,aanhethuisvanDavidzalIkéén
stamlaten."Hetwilnatuurlijkzeggen,éénstambovendestamdiehij
vannaturealheeft,vandaarde2stammenJudaenBenjamin.Benjamin
isdiestamdiehijzoukrijgen.

1 Koningen 11 : 32-35
32 Maar een stam zal hij hebben, om Mijns knechts Davids 

wil, en om Jeruzalems wil, de stad, die Ik verkoren heb uit 
alle stammen van Israël. 

33 Daarom dat zij Mij verlaten, en zich nedergebogen heb-
ben voor Astoreth, den god der Sidoniërs, Kamos, den 
god der Moabieten, en Milchom, den god der kinderen 
Ammons; en niet gewandeld hebben in Mijn wegen, om 
te doen wat recht is in Mijn ogen, te weten Mijn inzettin-
gen en Mijn rechten; gelijk zijn vader David. 

34 Doch niets van dit koninkrijk zal Ik uit zijn hand nemen; 
maar Ik stel hem tot een vorst al de dagen zijns levens, om 
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Mijns knechts Davids wil, dien Ik verkoren heb, die Mijn 
geboden en Mijn inzettingen gehouden heeft. 

35 Maar uit de hand zijns zoons zal Ik het koninkrijk nemen; 
en Ik zal u daarvan tien stammen geven. 

Datwilduszeggendatwathieraangekondigdwordt,zalpasplaatsvin-
dennáhetoverlijdenvanSalomo.Nadiensdoodzouden10stammen,of
eigenlijkheelIsraëlop1stamna,gegevenwordenaandezeJeróbiam,die
nietuitJudawas.HijwasnietuithethuisvanDavid,maaruithethuis
vanJozefeninhetbijzonderuitdestamvanEfraïm.Efraïmwasoveri-
gensinEgyptegeboren.

1 Koningen 11 : 36
36 En zijn zoon zal Ik een stam geven; opdat Mijn knecht 

David altijd een lamp voor Mijn aangezicht hebbe in 
Jeruzalem, de stad, die Ik Mij verkoren heb, om Mijn 
Naam daar te stellen. 

BijdestamvanJudazoualtijdeenlampdesHeerenaanwezigzijn.Het
Licht van de Heer zou via Benjamin gebracht worden bij Juda, zodat u
meteenweetdathieropvóórhandhetoptredenvanPauluswordtaan-
gekondigd. Een bijkomende - wellicht Joodse - gedachte is dat het de
stamBenjaminmóestzijnomredendatdetempelophetgrondgebied
vandezestamstond.HetdoetaanGodsvoorzienigheidechternietstoe
ofaf.PauluszoualsBenjaminiethetlichtvanhetNieuweVerbondpredi-
kenaanhetJoodsevolk.Hetisinhogemateprofetisch.Waarhiergespro-
kenwordtoverJuda,alsdestamdieafgoderijpleegdeendiedeHeerniet
diende,wordthetprofetischgezegdoverhetJoodsevolkindedagenvan
deHereJezus.Hijzeitothen:"Gijzijtvanuwvader,deduivel!Alsutrouw
wasaanMozesenaanAbraham,inwiegijuberoemt,dánzoudtgij in
Mijgeloven,maardatdoetgijniet!"Hetzijnwelhardewoorden,maar
diestaannueenmaalzoindeBijbel.Daaromwerdhetkoningschapvan
JudaoverhéélIsraëlweggenomeneninplaatsdaarvanaaniemanduit
de stam en het huis van Jozef gegeven. In wezen is dat hetzelfde, als
wat wij eerder gezien hebben. Níet het Joodse volk, niet het bekende
Israël, niet Kanaän zou de plaats zijn van het koninkrijk. Integendeel,
hetzouergensanderszijn.IndatverbandwordtdusdenaamvanJozef
genoemd.EerstJozuavanwaaruitJeróbiamvoortkwam.Hetkoninkrijk
wordtaanhémgegeven.DaarvindenwijdeverbindingmetEgypte.Het
eigenaardige verschijnsel deed zich voor dat God weliswaar Israël, het
volk als zodanig, geroepen had om koning te zijn over de volkeren der

aarde,maardeallereerstekoninguitIsraëlwasnietJudaofietsderge-
lijks, maar was Jozef. Daarbij niet in Kanaän, maar in Egypte. Het was
bovendienevenmininhetopenbaar,maarondereenschuilnaamenzelfs
ondereenanderenaam,namelijkZafnath-Paänéah.(Genesis41:45)Men
weetniethelemaalwathetbetekentenmendenktdathetstaatvoor
"degenedieverborgenedingenopenbaart".Hetispreciesdesituatievan
onzebedeling.ZoalséénmaalhetkoninkrijkníetkwaminKanaän,waar
hetzoumoetenzijn,kwamhetintegendeelinEgypteendaarmeefeite-
lijkoverheeldewereld.VanuitEgyptenamelijkonderJozef.Zoisinonze
dagenhetkoninkrijkeveneensterechtgekomeninEgypte. Indewereld
alszodanigenonttrokkenaanJuda,aanhetJoodsevolk.Nietteminblijft
hetbijIsraëleninhetbijzonderzelfsbijJozef.

1 Koningen 11 : 37
37 Zo zal Ik u nemen (u Jeróbiam, uit Jozef dus), en gij zult rege-

ren over al wat uw ziel zal begeren; en gij zult koning zijn 
over Israël. 

Datwasdederdeuitdiereeks.DeeerstewasJozefzelf.Detweedewas
Jozua,uitdestamvanEfraïmennudusJeróbiamalsderde.Bovendien
zijn zij allemaal te beschouwen als een soort toepassing op de vervul-
lingvandeoorspronkelijkedromenvanJozefinGenesis37.Bijelkaareen
hele verzameling beelden, die we achtereenvolgens in de Bijbel tegen
komen.

 1 Koningen 11 : 38
38 En het zal geschieden, zo gij horen zult al wat Ik u zal 

gebieden, en in Mijn wegen zult wandelen, en doen wat 
recht in Mijn ogen is, (dat wil zeggen: indien gij gelooft!) hou-
dende Mijn inzettingen en Mijn geboden, gelijk als Mijn 
knecht David gedaan heeft; dat Ik met u zal zijn, en u een 
bestendig huis bouwen, gelijk als Ik David gebouwd heb, 
en zal u Israël geven. 

DiebelofteisdezeenwordthiergedaanaanJeróbiamuitJozef.

1 Koningen 11 : 39
39 En Ik zal om diens wil het zaad van David verootmoe-

digen; nochtans niet altijd. 
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Verootmoedigenwilinditverbandzeggen:vernederen,achteruitstellen.
Verootmoedigen is alleen positief als men zichzélf verootmoedigt. Als
meneenanderverootmoedigtwildatzeggendatmendeanderverne-
dert.Hetheeftdusmetonderwerpingtemaken.Hierwordteigenlijkeen
vloekoverhetJoodsevolk-overdestamvanJuda-uitgesproken,terwijl
bovendiengezegdwordt:"nochtansnietaltijd".Datwilzeggen,hetzal
nietaltijdzoblijven.Hetzalduidelijkzijndatdezeuitspraakfeitelijkvan
toepassingisinonzedagen,waarinderdaadeenvloekgekomenisover
hetJoodsevolk.Nee,nietvooraltijd:"HeeftGodZijnvolkverstoten?Dat
zijverre!"zoals inRomeinen11 : 1 is te lezen.Het isdusnietvooraltijd,
maarwelinonzedagen.Inonzedagengeldteveneensdatdezaligheid
gegaanisnaarJozef,naarEfraïm,naarde10stammenvanIsraël.Alzijn
wijmeergeneigdtezeggendathetgegaanisnaarwatwijkennenals
deGemeente.DeGemeentekwamdaaruitvoortopéénofanderewijze.
Hiervindenwijprecieshetzelfde.Hetgevolgdaarvanisbovendienookte
verwachten,wantdatstaatinvers40:

1 Koningen 11 : 40a
40a Daarom zocht Salomo Jeróbiam te doden; ... 

HetwareneerstdebroersdieJozefprobeerdentedoden.Nu,velegene-
ratiesverder,ishetwéérzodatdevertegenwoordigingvanhetvolk,waar
Salomodeuitdrukkingvanis,Jozef,maarnuzijnopvolgerénzoon,pro-
beerttedoden.Waterverdergebeurt:demankomtterechtinEgypte!

1 Koningen 11 : 40
40 Daarom zocht Salomo Jeróbiam te doden; maar Jeróbiam 

maakte zich op, en vlood in Egypte, tot Sisak, den koning 
van Egypte, en was in Egypte, totdat Salomo stierf. 

Meteengelijkesituatiebegondezestudie:zezochtendezoonvanJozef
tedoden.OokJeróbiamisdezoonvanJozef.Zezoekenhemtedodenen
hijvluchtnaarEgypteenwachttotdekoningderJoden,ofwelvanJuda,
doodis,omdanweerterugtekomen.Matthéüs2isinwezenhetzelfde
verhaal. Men zocht de Zoon van Jozef te doden.Wie dat probeerde te
doen? Dat was de koning der joden, Herodes, want die droeg die titel.
Herodes werd door velen als de Messias beschouwd en als degene die
deMessiaansebelofteninhetOudeTestamentzoumoetenvervullen.Zo
werdhijiniedergevalbeschouwddoordezogehetensektederherodi-
anen(diedaaromdusookzoheette).HetwasHerodes,diedeZoonvan
Jozef wilde doden, maar Hij verdwijnt naar Egypte en wacht daar tot
dekoningderJodenuitJudadoodisenkeertdanterug.Volstrekthet-

zelfdeverhaal.DegedachtekanzijndatSalomodeMessiaswas.Hetzou
immersdeZoonvanDavidzijn,Dieeeneeuwigkoninkrijkzouhebben".
Hetisechtereenvolstrekteparallel.JeróbiamverbleefinEgyptetotdat
Salomostierf.Vervolgensgaathet,zoalsgebruikelijk,verder.

1 Koningen 11 : 43
43 Daarna ontsliep Salomo met zijn vaderen, en werd begra-

ven in de stad van zijn vader David; en Rehabeam, zijn 
zoon, werd koning in zijn plaats. 

Maartoenbrakendeonrustenuit!

1 Koningen 12 : 1-4
1 En Rehabeam toog naar Sichem (net zoals Abraham begint 

hij zijn loopbaan in Sichem), want het ganse Israël was te 
Sichem gekomen, om hem koning te maken (wellicht 
gebeurde dit bij die eiken). 

2 Het geschiedde nu, als Jeróbiam, de zoon van Nebat, dit 
hoorde, daar hij nog in Egypte was (want hij was van 
het aangezicht van den koning Salomo gevloden; en 
Jeróbiam woonde in Egypte), 

3 Dat zij henen zonden, en lieten hem roepen; en Jeróbiam 
en de ganse gemeente van Israël kwamen en spraken tot 
Rehabeam, zeggende: 

4 Uw vader (Salomo) heeft ons juk hard gemaakt; gij dan nu, 
maak uws vaders harden dienst, en zijn zwaar juk, dat hij 
ons opgelegd heeft, lichter, en wij zullen u dienen. 

Rehabeamzeidathijzichmoestberadenennadriedagenzouantwoor-
den.Letwel,nadriedagen!Metbetrekkingtotdebovenstaandeverzen
kunnenweteradegaanbijPetrus.Petruszei:"Jadatiseenjukdatwij,
nochonzevadershebbenkunnendragen."DeHereJezuszei:"Komther-
waartstotMij(deéchteZoonvanDavid),allendievermoeidenbelastzijt
enIkzalurustgeven.NeemMijnjukopuenleertvanMijdatIkzacht-
moedigbenennederigvanhartengijzultrustvindenvooruwzielen,
wantMijnjukiszachtenMijnlastislicht."Ditsluitrechtstreeksaan.Dat
hardejuk,diezwarelastis,vanuit1Koningen12,profetisch,maarhetheet
eigenlijk"dewet".Hetjukvandewetwatmennietkandragenwasen
iseenspecifiekJoodsjuk.Levenonderdewetisnietuitgevondendoor
Mozes,maarindepraktijkuitgevondendoorhetJoodsevolk,indertijdin
ballingschap.
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DeHereJezusroepthenopenzegt:"KommaartotMijenIkzaldatharde
jukvanuwvader,danwelvaders,endie"hardendienst",diezwarearbeid,
van u wegnemen en u een ander juk opleggen, maar dan veel lichter."
Dat is wat Jeróbiam en de zijnen vroegen aan Rehabeam. Rehabeam
zeinee,wanthetwasnogniets:"Ikzaldatjukvéél,maardanookvéél
zwaardermaken."Zoalsikeerderalaangaf,zeihijhetopeengrovewijze.
Eenvéélzwaarderjukzouhijhenopleggen.Destammen,onderleiding
van Jeróbiamgingendaarechternietmeeakkoord.Zijkozen Jeróbiam
tothunkoning,indelijnzoalsGodtevorenbepaaldhaddathetzózou
zijn.Menkoosalsvolkdaarvoor,hoewelhetvolkdatzichongetwijfeld
niet bewust was. Bovendien bood Jeróbiam ook zelf aan Rehabeam te
dienenenvroegomeenzachterjuk.Deverantwoordelijkheidlagdusaan
de Joodsekant,namelijkbijRehabeam.Hetgingzo,zoalsdeHeerhad
aangekondigd,nietvolgensZijnwil,maarwelvolgensZijnplan.Zoishet
ookgegaaninonzetegenwoordigebedeling.

Onze tegenwoordige bedeling begon met de komst van een Zoon van
Jozef,waarvanJeróbiameenbeeldis.DeHereJezusstamdenietvandie
Jozef uit Genesis 37 af. Het is echter niet zomaar dat de vader van de
HereJezusJozefheette,zodathetverbandweldegelijkgelegdmagwor-
denenmenhetopdezemanierkanzeggen.Onzebedelingdiemetde
komstvaneenZoonvanJozefeeneindebrachtaandebedelingvande
wet,zodatdatzachtejuk,hethardejukzoukunnenvervangen.Hiermee
kondezachtedienstonderhetNieuweVerbond,deplaatsinnemenvan
hethardeslavenjukvanhetOudeVerbond.Judaechter,nuonderleiding
vaneenhogepriester,wanteenkoningwaserniet,weigerdehetzachte
jukenwildehethoudenbijdatzwarejuk.DeBijbelzegtdaarvan(zijhet
opandereplaatsen)datdaarnadatjukinderdaadzevenmaalzwaarder
is geworden. Het leven onder de Joodse wet is zeven maal zwaarder
gewordendanhetooitdaarvóórwas,maarmenwildenietanders.Het
resultaatdaarvanisdatIsraëlalsvolkislosgemaakt(wantzostaatheter
ook),isafgewekenvanhethuisvanDavidendaarmeevanJuda.

Met IsraëlwordtniethetJoodsevolkbedoeld,maar Israëlalsvolk.Dat
watdenaam"Israël"draagtenwateronderverstaanmoetworden.De
gedachteisdeze.ZoumenhetvolkIsraëlzoeken,danmoetmenjuistníet
Israël,indehogeengroteGoddelijkebetekenisvandeterm,zoeken.Men
zounamelijkjuistzoekenbijhetJoodsevolk.Opaardsniveauishetzo
datdenaamIsraëlwelhetlaatstistoegepastophetJoodsevolk,maar
alleenomdaternueenmaalverdervanIsraëlnietsmeergevondenwerd.
Hetwasverderhelemaalzoekenhaddetitel"Israël"verloren.Datneemt
nietwegdathetwerkelijkeIsraëlverborgenisgewordenenopgeheim-
zinnige wijze terecht is gekomen, ver van het Joodse volk en daarmee

tegelijkertijd ook buiten Kanaän! Zou men het verborgen Israël ergens
moetenzoeken,danzoumenopgrondvanwatwijhierboveninmiddels
besprokenhebben,hetmoetenzoekeninEgypte!MaardátEgypte,wat
nueenmaaleenbeeldisvandewerelddienietbestaanmag,kunjenet
zogoedzoekenbijdevolkeren,bijdeheideneninhetalgemeen.Erisvan
GodsstandpuntendusvanhetBijbelsstandpuntbezien,maaréénIsraël
endátzijnwij!Het IsraëlGods.Dat Israël isnietopgrondvanafstam-
ming, want dat speelt uiteraard geen rol zoals de Bijbel zegt, maar op
grondvangeloof.OpgrondvanhetdienenvanGod,namelijkdooronder-
werpingaandeHereJezusChristusenZijnWoord.Menkanookzeggen
dooronderwerpingaandeZoonvanJozefendaarmeeaanJozef.

UweetdaterveelmeervastzitaandienaamJozef.Hetkomtelkekeer
weer op, omdat het de hele Bijbel door naar boven komt. Het gaat nu
echteromhetbeginsel.Namelijkdatonzedagenzijntevergelijkenmet
de dagen, waarin het koninkrijk van Juda werd weggenomen, waarbij
Israëlonttrokkenwerdaanhethuisvan Judaengeplaatstwerdonder
hetkoningschapvandeZoonvanJozef.Dat isdesituatie,zoalswijdie
kennen.WekunnenandereSchriftplaatsenhiermeevergelijken.Evenwel
nietalseenzelfdesituatieinKanaän.Daarspelenderechtenophetland
geenrol.Hetisbuitenhetland,namelijk inEgypte.Bovendiengebeurt
het niet direct in de openbaarheid, maar meer in het verborgene. De
naam Jozef zijn we in dat verband, net als de schenker in Genesis 40
deed, al lang vergeten.Toch gaat het over precies hetzelfde. Hij vergat
JozefendaarvóórvergatenzeJozefsowieso.Wegenvergeten.ToenJozef
uiteindelijktotkoningvanEgyptewerdaangesteld,kreeghijmeteeneen
anderenaam,zodatdenaamJozefweerwegwas.Niemandwistervan,
hetgebeurdeinhetverborgeneenzogaathetookinonzedagen.Het
komtnietteminopveleplaatsenindeBijbelboven.

KomenweinhetNieuweTestamentenmeerspecifiekinMatthéüs2waar
wedezestudiemeebegonnen,danstaaterdatzijmetdedoodbedreigd
werdenendatdezeJozefdroomt.Dezesituatiebrengtonsmeteenterug
bijaldieouderegeschiedenissen.(IndeBijbelstaateendroomoverigens
vooreenverborgenopenbaringvanGodswegeaaniemandindividueel,
eendroomdieniemandandersweet.)DeEngeldesHeerenzeihemmet
hetKindekentevluchtennaarEgypte.Ditdeedhijenzijverblevenaldaar
inafwachtingvandedoodvanHerodes.Ditisinovereenstemmingmet:
"InafwachtingdatSalomodoodwas".Deovereenkomstisdathetgaat
omdekoningderJoden.Zoishetenditisdeparalleldieerloopt.Verder
staaternogmetgrotenadrukinditSchriftgedeeltebij:



2 4   B i j b e l s t u d i e  -  G e r o e p e n  u i t  E g y p t e

Matthéüs 2 : 15
15 En was aldaar tot den dood van Herodes; opdat vervuld 

zou worden hetgeen van den Heere gesproken is door den 
profeet, zeggende: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. 

Vaakheb ikeropgewezendatzodraer inhetNieuweTestamentstaat
"Dit is vervuld", "Opdat vervuld zou worden", "Hetgeen gesproken is
doordeprofeet"ofwoordenvandiestrekking,menmoetopletten.Deze
gebeurtenis is een nogal nadrukkelijke en geforceerde vervulling van
de profetie, in feite zelfs niet eens de echte vervulling, want waar het
overgaatishetvolgende:deHereJezusis,zekerinZijngeboortemaar
eigenlijk in heel Zijn verdere doen, zondermeer een type van heel de
Gemeente.ReedsvanafdeaankondigingvanZijngeboorte.Degeboorte
vandeHereJezuswerdenwordtnamelijkbeschouwdindeBijbelalseen
teken.Natuurlijk,hetwaseenwerkelijkegebeurtenis,maarhetwasook
eenteken.EentekenvandegeboortevandeGemeenteinonzedagen,
uiteenvrouwdiegeenmanbekent:detienstammenvanIsraël.Hierbijis
levenvoortgebracht,officieelenjuridischduswettig,voortkomendeuit
JozefofiemanddieJozefheet.

Dit feit komt, zeker in het begin van het Matthéüs-evangelie, op elke
bladzijdevoor.Hierdusook.AlsdeHereJezusverdwijntnaarEgypte,is
dateenuitbeeldingvanonzetegenwoordigebedeling.Inrelatiehiermee
heeftmenwelalsmogelijkheidgedachtdatopgrondvanMatthéüs2:16,
deHeerenJozefzo'ntweejareninEgyptezijngeweest.Hetiseenalge-
menegedachte.NatweejaarwasinelkgevalHerodesoverleden.Hetzal
duidelijkzijndatdie twee jarenookovereenkomenmetde twee jaren
van Paulus in zijn gevangenis in Rome, of met de twee dagen waarna
alsnogverlossingtotstandzoukomen.Zozijnernogmeervoorbeelden
alsuitbeeldingvanonzebedeling.Ookin1Koningenstaatbijvoorbeeld:
"...gaatheentotaandederdedag".

Nadetweekomtdeverlossingenzovindtudathierook.Detweejaar
inEgyptevanJozefendeHereJezusiseenuitbeeldingvanonzebede-
ling. Hierbij is het koningschap uit het officiële Israël weggenomen en
terechtgekomenonderdeheideneninEgypte,ofwelindewereld.Inde
praktijkishetkoningschapzelfsletterlijkbelandbijJozef,namelijkbijde
tienstammenvanIsraël.

6. Egypte-hetdubbeldeel
Alsikmebedenkwatikoverhetonderwerpallemaalgezegdheb,reali-
seer ikmijdat ikaanveeldingennietbentoegekomen.Hetisduseen
greep uit alles wat hier over te zeggen valt. Wat ik bijvoorbeeld niet
genoemd heb, maar nog wel even wil aanstippen is het eigenaardige
verschijnseldatmetbetrekkingtotEgypteallesdubbeltelt.Ditgebeurt
bovendienopeenmerkwaardigewijze.Hetiséén,maaromeenofande-
reredeniseraltijdhetdubbeleaanverbonden.Datheeftvandoenmet
heteerstgeboorterechtdatdaarvoortgebrachtzouwordenofdaarzijn
oorspronginzouvinden.TweeindeBijbelstaatinelkgeval,wanterzit
watmeeraanvast,voorhetdubbeledeelvanheteerstgeboorterecht.

InditverbandhebikugewezenopdeNijloffeitelijk,tweeNijlen.Maar
deblauweendewitteNijlkomenuiteindelijkbijelkaarenstromendan
alséénrivierdoorhetlandEgypteheen.NietteminstroomtdeNijl,ook
alséénrivier,eerstdoorOpper-Egypte(het"bovenrijk"ofhet"zuidelijke
rijk"),omdaninNeder-Egypte(het"noordelijkerijk")tebelanden.Erzijn
dus twee Egypte's! Bovendien hadden ze ook beiden een hoofdstad.
Omdat het toch bij elkaar één land vormde, was soms de hoofdstad
gevestigdinhetzuidelijkerijkenbijanderegelegenhedeninhetnoor-
delijke rijk. Dat hing samen met de omstandigheden, of er veel oorlog
was of niet. Het noordelijke was strategisch van groter belang en het
zuidelijkeomandereredenenbelangrijk.

Men heeft dus naast twee Nijlen, ook te maken met twee Egypte's.
ZelfsdenaamvanEgypteinhetHebreeuwsbetekentdubbelheid,want
"Mitsraïm"verondersteltvanwegedeuitgang"aïm"dathetertweezijn.
De naam zou men dus moeten opvatten als "beide" Egypte's. Eerder
heb ik nagezocht, wat die naam "Mitsraïm" betekent, maar daar komt
men niet uit, omdat er nogal wat mogelijke verklaringen voor zijn. De
bekendste is vermoedelijk die vanWeinreb. De verklaring vanWeinreb
die zeer uitgebreid is, zegt: "Mitsraïm betekent "lijden door vormwor-
ding"."Datbeschouwthijnietalsuitleg,maaralsvertalingvandenaam.
Het is nogal ingewikkeld. Ik betwijfel of het taalkundig helemaal juist
is,maarerzittenandereaspectenaanwaardoorhijhetzovertaalt.Hij
steltnamelijkdathetwoord"Mitsraïm""lijden"betekent.Hetbetekent
ookdatdingenopéénofanderemaniergestaltekrijgen.Daarheefthij
gelijk in,maar "vormwording" ishetwoordwatWeinrebgebruiktvoor
"beloften",ofwelwatwij"beloften"zoudennoemen.Godnamelijkheeft
ietsbeloofdendankrijgthetgestalte.Maarvoorhetzoveris,wordter
geleden.Datisdegedachte.Hetverbandiserookmethetlijdenvande
zwangerschap.Ookdaarissprakevanlijdendoordatietsgestaltekrijgt.
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Datmendatvervolgens terugvindt indenaamEgypte, isnietvreemd,
daarEgyptealsmoederfunctioneert.

Anderendiewatrechtlijnigervertalen,kunnenerófnietsoverzeggenóf
menen dat "Mitsraïm" "marshland" betekent, namelijk moerassig land.
Wijvertalen"marshland"metmoerasendenkendanaandrassig land,
maardatisnietechtdebetekeniservan.InhetEngelsiniedergevalniet.
"Marshland"isnamelijklanddatsomsonderwaterstaatensomsniet.
Dat wil zeggen, je weet nooit zeker of het land is of zee. Het hangt af
van de omstandigheden en de invalshoek: het kan land zijn, maar het
kan ook water zijn. Het begrip "drassig land" is zondermeer van toe-
passingopEgypte.Dat landstaatsomsonderwaterensomsookniet.
Typologischklopthetook,zekernaalhetgenewatwebesprokenhebben.
BenjeinEgyptenubijIsraël(hetland)ofbenjenubijdeheidenen(het
waterofweldezee).Datisnietgoedtezeggen.Metanderewoordendat
koninkrijkvanJozefinEgypte,wasdatnoueenIsraëlitischrijkofwashet
eenheidensrijk?Hetisnietgoedtezeggen.Hethangtvandezienswijze
af. Neem nu bijvoorbeeld de Gemeente uit onze dagen. In onze dagen
alsZoongeroepenuitEgypte,waarvanderoepingvandeHereJezuseen
beeld was. Is de Gemeente nu Israël of zijn dat nou heidenen, of geen
vanbeide?KomtdeGemeentevoortuitIsraëlofuitdeheidenen?Beide
stellingenkunnenwordenbewezen,wantzezijnallebeiwaar.Hethangt
ermaarvanafhoejehetbenadert.Hethangtookafvanhetvooroordeel
met betrekking tot de problematiek. Dat ik er nog even op inga, heeft
nógeenreden.

HetmogebekendzijndataanhetbeginvanonzebedelinghetEvangelie
letterlijknaarEfraïmging,datwilzeggen,naardetienstammen.Ikheb
hetoverdewegvanhetEvangelie.HetgingweguitJeruzalem,hetging
weguitJuda,naardeheidenen,maarinhetbijzondernaardeKelten.Zo
noemjedegenendieoverdezeewonen.OphetvastelandvanEuropa
daarentegen, noem je ze ineens weer Galliërs. Maar dat terzijde. De
plaatsen waar het Evangelie naartoe ging en gepredikt werd, heb ik
zoveel mogelijk nagezocht. Bovendien bestudeerd wat voor plaatsen
datwelzijneningevaldathetnietmeertezienwas,probeerdeikmij
toch een beeld te vormen, hoe het ter plekke in de "oudheid" geweest
moestzijn.Ikkwamtotmijnverbijsteringtotdeconclusiedatbijnaalle
bezochte plaatsen uit moerasland bestonden! Die plaatsen waarover
degeschiedenis(danweldelegende)verteltindetrantvan:dieishier
geweest,heeftdaargewerkten isdaaroverleden,wareneigenlijkalle-
maal zonder uitzondering op één of andere wijze moerasland, danwel
stonden voor een groot deel van het jaar onder water, dus waren het
"marshlands". Veel is drooggelegd, maar niet overal. Het kon allemaal

wordenaangeduidmet"marshlands".Alsudielocatieszoumoetenaan-
duidenmeteenEgyptischenaam,dannoemjedatEgypte:"marshlands",
ofwelmoerassen,moerasland.

Dieaanduiding"moerasland"goldinelkgevalvoorheelGlastonburyen
omgeving.Hetwerdgeachteeneiland tezijn,maardeheleomgeving
vanSummersetstondzonuendanonderwater."Summerset"betekent
"Zomerland",datwilzeggendateralleen'szomerslandwasen'swin-
tersniet,omdathetdanonderwaterstond.Voormeerdereplaatsenin
Engelandgeldtdat.

Ookliggenerveelplaatsenaanhetwater.ZoiserookhetkerkjevanSaint
Just inRossland.Diekerk isgebouwdaanhetwater.Alshetwatereen
beetjehogerkwamdannormaal,stonddekerkonderwater.Opmerkelijk
isdatveelplaatsenaaneenbaailiggen.Hetzelfdegeldttrouwensvoor
inditopzichtrelevantegebiedeninFrankrijk.Opeenenkeleuitzondering
namisschien,maardatkomtomdatdeplaatszelf(waarhetverhaalzich
afspeelt)danwathogergelegenisendusduidelijkbovenhetwateruit-
steekt.ZoiserinFrankrijkeenkerk,waarbijvoorbeeldMarthagewerkt
heeft.Alsjeterplekkeeenpaarhonderdmeteropzijloopt,kijkjeinde
diepe afgrond naar het Rhône-dal. Men bevindt zich wel hoog boven
hetwater,maardaaronder looptderivierdie indeseizoenenhet land
onderwaterzet.HierisduidelijkdeparallelmetdeNijltezien.Voorde
handligtookhetgebiedrondomMarseilleenSante-Marie-de-la-Mèrete
noemen(nietvandemoedermaarvandezee).Datgebiedligtmiddenin
deCamargue,waarbijdeCamargueééngrootmoerasis.Somsstaathet
helegebiedonderwaterenkanmenernietkomenvanwegedatmoeras-
land.Datisduszo'ngebiedwaarwehethierbovenovergehadhebben,
hieraandemondingvaneenrivier,inditgevalvandeRhône.Datgebied
(en de Provence in het algemeen) is aan te merken als moerasland en
daargaathetom.

BijeenbezoekaanZwitserland,omdeplaatstezoekenwaardeeerste
zendeling - Beatus - gewerkt zou hebben en overleden zou zijn, bleek
dat het ter plekke eveneens moerasland was. Dat stadje boven het
ThunermeerheetInterlaken,namelijk"tussentweemeren".Indeberg-
wand is een grot waar Beatus gewoond en gewerkt zou hebben. De
omgevingiszozondermeeraantemerkenalsmoeraslandenwordtdan
ookzoaangeduidindeplaatselijketoeristenfoldertjes.

ZokunnenaldielocatieswordenaangeduidmetMitsraïm,ofwelEgypte.
Jeweetnietofhetwaterofdathetlandis.Inelkgevalishetonderalle
omstandighedeneenverwijzingnaardeoorspronkelijke,oudeomstan-
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digheden in Egypte, als inderdaad zijnde moerasland. De gedachte is
bovendiendatwatdiemensenookdedentoenzehetEvangeliepredik-
ten,hetdevervullingwasvandebeloften,aanJozefgedaan.Diebeloften
namelijk in zijn meest oorspronkelijke dromen: dat hij over heel Israël
heerschappijzouhebben.Noemeenséénpersoon,dieheerschappijzou
hebben over heel Israël? In de eerste plaats is het antwoord natuurlijk
Christus. Daarna wij, de Gemeente als Lichaam van Christus. Dat is de
gedachteendeprofetie,diezelfsindeomstandighedenterplekke,waar
devervullinggeschiedde,uitgebeeldwordt.HetisnietslechtseenBijbels
verhaal, of alleen antieke namen die ons niets kunnen schelen, maar
integendeel, alle details spreken over het tevoren geplande werk Gods
datinonzedageninvervullingzalgaan.

Alsmenonsdanvandaagvertelt,datalswenietoppassendepoolkap
zalsmelten,metalsgevolghetoverlopenvandezeeënenoverhetonder
waterlopenvanheelNederland,dandenkik:ZóhoorthetBijbels/typolo-
gischgezien;dehelewereldzoueigenlijkonderwatermoetenlopen.Aan
deanderekantzegtdeBijbeldatdeHeerhetinstandhoudt.Hijheeft
ereenplanmee.

Wat wij vandaag besproken hebben, bestaat alleen uit een inleiding
over dit onderwerp. Het onderwerp is mede gekozen, omdat ik mij
moetvoorbereidenopeenaantalstudiereizen.Maarhetzalugedacht
zijn,hoezeerbepaalde,ookaardrijkskundigenamenindeBijbel,steeds
opnieuw op de bladzijden van de Bijbel terugkeren in steeds ander
verband. Maar altijd én fundamenteel in precies dezelfde betekenis.
Dát is één van de belangrijkste kenmerken van hetWoord van God en
daarom is kennis daarvan een van de belangrijkste voorwaarden voor
hetverstaanvanBijbelsewaarheid. Inhetalgemeenkun jestellendat
alsjemaaréénSchriftgedeeltehebtendatversvoorversbestudeert,je
eenheeleindkuntkomen,maarnooitvergenoeg.Declouisaltijddat
dezelfdegedachtedie inzo'nSchriftgedeelteontwikkeldwordt,ergens
anders ook ontwikkeld wordt en soms op nog meerdere plaatsen. Het
zijnjuistdiedwarsverbindingen,dieovereenkomsten,dietussenhetene
enhetandereSchriftgedeelte(somszelfstussenheteneenhetandere
Bijbelboek) een structuur geven, waardoor datWoord Gods, het profe-
tischwoordinhetalgemeen,zeervastblijkttezijn.Daaruitkunnenwij
eenzeervastekennisvandatWoordGodsontwikkelen.Datberustook
nooitopéénversofopééntekstdanweléénwoordjedatmenzusofzo
zoumoetenvertalen.Dieproblemenbestaanwel,maarzijnvolstrektvan
ondergeschiktbelang.

Waarhetomgaatisdatoveraldiezelfdedwarsverbindingenvoorkomen
endatnamenalsvanJozefenEgypteenandere,steedsopnieuwinde
Bijbelterugkomen.Somsongemerkt,maardaarmoetmengoedoplet-
ten.Zegevenons"lijnen",dienietopheteerstegezichtindeSchriftte
zien zijn, maar die daar wel degelijk aanwezig zijn en waarin volstrekt
essentiëleBijbelsewaarheidisvastgelegd.

InverbandmetdebestuderingvandeBijbelishetgoedtebeseffendat
hetnietdebedoelingisdatwijdeBijbelzoudenbeheersen.Debedoeling
isdatdeBijbelónszoubeheersen.

Amen
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