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1. Inleiding

Degeschiedenisuit1Samuël14speeltindedagenvanSaul,Jonathanenvervolgensookvan
David.Toenwaservoorheteerstsprakevaneenkoningonder Israël. Indiedagenmoester
zwaargestredenworden tegenvijanden. 1Samuël 14gaatdanookovereenstrijddiezeker
welenigewekenofmaandengeduurdheeft.HetlegervanIsraëlvoertdezeoorlogtegende
FilistijnenonderleidingvanSaulenzijnzoonJonathan.Wepakkendegeschiedenisopin:

1 Samuël 14 : 24-3 1 * 

24 En de mannen van Israël werden mat te dien dage; want Saul had het volk 
bezworen, zeggende: Vervloekt zij de man, die spijze eet tot aan den avond, 
opdat ik mij aan mijn vijanden wreke! Daarom proefde dat ganse volk geen 
spijs.

25 En het ganse volk kwam in een woud; en daar was honig op het veld.
26 Toen het volk in het woud kwam, ziet, zo was er een honigvloed; maar niemand 

raakte met zijn hand aan zijn mond, want het volk vreesde de bezwering. 
27 Maar Jonathan had het niet gehoord, toen zijn vader het volk bezworen had, 

en hij reikte het einde van den staf uit, die in zijn hand was, en hij doopte den-
zelven in een honigraat; als hij nu zijn hand tot zijn mond wendde, zo werden 
zijn ogen verlicht.

28 Toen antwoordde een man uit het volk, en zeide: Uw vader heeft het volk 
zwaarlijk bezworen, zeggende: Vervloekt zij de man, die heden brood eet! 
Daarom bezwijkt het volk. 

29 Toen zeide Jonathan: Mijn vader heeft het land beroerd; zie toch, hoe mijn 
ogen verlicht zijn, omdat ik een weinig van dezen honig gesmaakt heb;

30 Hoe veel meer, indien het volk heden had mogen vrijelijk eten van den 
buit zijner vijanden, dien het gevonden heeft! Maar nu is die slag niet groot 
geweest over de Filistijnen.

* Tenzij anders vermeld, komen de aange-
haalde Bijbelteksten uit de Statenvertaling.
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31 Doch zij sloegen te dien dage de Filistijnen van Michmas tot Ajalon; en het 
volk was zeer moede.

Sauls verbod

Saulheefthetlegeropdrachtgegevennietteeten,totdathijdetotaleoverwinningoverzijn
vijandenheeftbehaald.HetlektuitnaarSauldaterietsmisisgegaanmetzijngebod.Dan
wordthemduidelijkdatzijneigenzoonJonathandatgebodheeftovertreden.

1 Samuël 14 : 43-45

43 Saul dan zeide tot Jonathan: Geef mij te kennen, wat gij gedaan hebt. Toen 
gaf het Jonathan hem te kennen, en zeide: Ik heb maar een weinig honigs 
geproefd, met het uiterste des stafs, dien ik in mijn hand had; zie hier ben ik, 
moet ik sterven? 

44 Toen zeide Saul: Zo doe mij God, en zo doe Hij daartoe, Jonathan! gij moet den 
dood sterven.

45 Maar het volk zeide tot Saul: Zou Jonathan sterven, die deze grote verlossing 
in Israël gedaan heeft? Dat zij verre! zo waarachtig als de HEERE leeft, als er een 
haar van zijn hoofd op de aarde vallen zal; want hij heeft dit heden met God 
gedaan. Alzo verloste het volk Jonathan, dat hij niet stierf. 

DebelangrijkstemaninIsraël,namelijkSaulszoonJonathan,ishelemaalnietopdehoogte
vanhetbevelvanzijnvader. Jonathanvoerthet legeraan indestrijd tegendeFilistijnen.
Onderwegkomenzijvoedseltegenindevrijenatuur:honing.Erstaat"eenhoningvloed"en
datgeeftaandaterheelveelwas.AlleenJonathanneemtdevrijheideneetvandehoning.
Hijdoetdattemiddenvanzijnleger,datnietgegetenheeft.Daaromwashetooknieterg
krachtigmeer,maarmat,moeenzwak.Jonathanwordtpasgewaarschuwd,nadathijgedaan
heeftwatSaulverbodenhad.Hijisvervolgenshoogstverontwaardigdenzegt:
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1 Samuël 14 : 29

29 [...] Mijn vader heeft het land beroerd; zie toch, hoe mijn ogen verlicht zijn, 
omdat ik een weinig van dezen honig gesmaakt heb;

WatJonathanhierzegtgaatalleperkentebuiten.Hijlegtnamelijkeenoorzakelijkverband
tussenhetetenvanhoningenzijnverlichteogen.Hijzegtdatzijnogenverlichtwerdendoor
hetetenvanhoning.Erisiniedergevalietsmetzijnogengebeurd,datkonzijnomgeving
zien.Zijnogen,waarschijnlijkzijngezicht,warenhelemaalverlichtenbegonnentestralen.
Jonathan wist dus precies wat de oorzaak was, want hij zegt: "Dat komt van de honing".
Wanneerhethelevolkvandehoningzouhebbengegeten,danwashetnietzomatgeweest.
DanzoudeoverwinningopdeFilistijnennogveelgrotergeweestzijn,hoewelzijsowiesoal
eengroteoverwinninghaddenbehaald.

Wedergeboorte

HetkannatuurlijknietuitblijvendatSauldehelegeschiedenistehorenkrijgt.Ophetover-
tredenvanzijnverbodstaatdedoodstraf.Saulwilzichaanzijnwoordhoudenendaaromin
overeenstemmingmetwathijgezegdheeftJonathanterdoodbrengen.Dankomthetvolk
Israëlzelf tussenbeide tenbehoevevanJonathan,waardoorJonathannietgedoodwordt.
HetstandpuntvanSaulisnatuurlijkvolstrektjuist.Jonathanwasdesdoodsschuldig.Toch
mag Jonathan zijn leven behouden. Dat is feitelijk een uitdrukking van opstanding uit de
dood.Alsiemanddesdoodsschuldigisentochzijnleventerugkrijgt,datisnietsandersdan
hetontvangenvangenade.Dan isereigenlijksprakevanwedergeboorte.Daarvan isdeze
geschiedeniseenuitbeelding.Hetprincipevanwedergeboortekomtookin1Samuël14:33
naarvoren.Saulgeeftinditvershetvolkopdrachtenzegt:

1 Samuël 14 : 33

33 [...] wentelt heden een groten steen tot mij.
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Het wentelen van een grote steen is een uitdrukking van wedergeboorte, van opstanding
uit de dood. Het Hebreeuwse woord "gil" (l yg, 3-10-30) voor "wentelen" en "rollen", dat hier
gebruikt wordt, wijst op wedergeboorte. De naam "Gilgal" (l gl g, 3-30-3-30) is in feite een
verdubbelingvanditwoord"wentelen/rollen"enwijsteveneensopwedergeborenworden.
IndegeschiedenisvanSaulenJonathanstaatdegedachtevannieuwlevenengenadeont-
vangen centraal. Er is een misdaad begaan, maar mede daardoor wordt een overwinning
behaaldenontvangtmendusgenadeennieuwleven.Jonathandoetietswatverbodenis,
waardoorhijdesdoodsschuldigis.Desondanksheeftheteenpositieveuitwerking.Hijont-
vangtgenadevoorzijnmisdaad.DegeschiedenisvanJonathanligteigenlijkinhetverlengde
vandegeschiedenisvanSimson.BijSimsonvindenweeveneenseenverhaaloverhoning.
Simsonkomteenleeuwtegenenverscheurtdeze.Alshijeentijdlaterweerlangsdiezelfde
wegkomt,vindthijhoninginhetkadavervandieleeuw.Hijeetervanengeefthetookaan
zijnouders.(Richteren14:5-9)Devraagisdan:Watisermethoning?Indegeschiedenisvan
Simson,maarookindegeschiedenisvanSaulenJonathanwordtalgauwduidelijkdateriets
aandehandismethoning.Waaromwordeniemandsogenverlichtalshijhoningeet?

2. Wat zegt de Schrift over honing? 

AlswijwillenwetenwatdeSchriftoverhoningzegt,isdebestemanieromalleSchriftplaatsen
op te zoeken waarin het woord "honing" voorkomt.Vanwaar die positieve uitwerking van
honing?Heteigenaardigeisnamelijkdatwanneerhetgaatomdetypologischebetekenis
vanhoning,diehoninginhetalgemeennegatiefwordtuitgelegd.EenSchriftgedeeltedat
gebruiktwordtomdenegatievekantvanhoningaantegevenisLeviticus2.

Leviticus 2 : 11

11 Geen spijsoffer, dat gij den HEERE zult offeren, zal met desem gemaakt wor-
den; want van geen zuurdesem, en van geen honig zult gijlieden den HEERE 
vuuroffer aansteken.
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InditBijbelgedeeltewordtgesprokenoverdediverseofferandendieIsraëlgeachtwerdte
brengen.We vinden de voorschriften van het samenstellen van die offers. Er worden hier
tweesoortenvoedselgenoemd,dienietmochtenvoorkomeninhetspijsoffer:zuurdesemen
honing. zie zijlijn 1ZuurdesemisindeSchriftaltijdeenbeeldvandezonde,vandeoudenatuur
of van valse leer. Kortom: zuurdesem staat voor alles dat tegen Gods bedoelingen ingaat.
Zuurdesemontwikkeltzich,maarhetishol.Hetheeftduseennegatievebetekenis.Vandaar,
dat het volk Israël zelfs het feest van de ongezuurde broden diende te vieren, waarbij zij
zevenofeigenlijkachtdagenlanggeenzuurdeseminhuismochtenhebben.Zijmoestenoud
zuurdesemuithunhuizenverwijderen,zodatzehetfeestkondenvieren.HieropkomtPaulus
laterindeeersteKorinthebriefterug.Hijhoudtonsvoorin:

1 Korinthe 5 : 7

7 Zuivert dan den ouden zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, 
gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk 
Christus.

Bijgelovigenvandehuidigevijfdebedelingzie zijlijn 2isdeoudenatuur,dezonde,weggedaan.
Nietomdatwijdaaronsbestvoorgedaanhebben,maaromdatdeHeerdatvanonsheeft
uitgezuiverd.Hijheeftonzeoudemensweggenomenenvernietigd.Zuurdesemmochtdus
nietvoorkomeninhetspijsoffer,omdatheteenbeeldisvanzonde.Alsnugezegdwordtdat
zuurdesemenhoninggeenvanbeideinhetspijsoffermochtenvoorkomen,danwordtgesug-
gereerddathoningweldezelfdebetekeniszalhebbenalszuurdesem.Zuurdesemmochtniet
inhetspijsoffer,omdatheteenbeeldvandezondeis.Maarookhoningmochtnietinhet
spijsoffervoorkomen.Mengaateropvoorhandvanuitdathoningookwelietsnegatiefszal
voorstellen.WanneerweechterdeSchrifteropnaslaanenonderzoekenwathoningbete-
kent,dankrijgenwegeennegatief,maareenpositiefcommentaar.Eriseenpositievereden
waaromhoningnietinhetspijsoffermochtvoorkomen.Datdeoudemensendezondeniet
aangebodenkunnenwordenaaneenheiligenrechtvaardigeGodisvanzelfsprekend.Maar
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Zijlijn  1

 

Het spijsoffer is één 
van de vijf Levitische offers, 
die profetisch naar verschil-
lende aspecten van het werk 
van de Here Jezus Christus 
verwijzen. In al deze offers 
is dus zichtbaar welke weg 
God met deze schepping 
en met ieder mens moet 
gaan. Een weg van uitdel-
ging van de zonden in het 
schuldoffer en van de zonde 
(de zondige natuur) in het 
zondoffer. Het dankoffer 
toont de totstandkoming 
van een nieuwe schepping 
door dood en opstanding. 
Dit offer zorgde voor vrede 
met God. Al het oude is ach-
tergebleven en er wordt een 
nieuw begin gemaakt dat 
in de praktijk verder ont-
wikkeld wordt. Dat principe 
wordt uitgedrukt in het 
spijsoffer, waarbij het gaat 
om het toebereiden van een 
maaltijd. Tenslotte wordt de 
voltooiing van dit alles uit-
gedrukt in het brandoffer. 
Dat offer stijgt in zijn tota-
liteit - als een welriekende 
reuk - op tot God.

Zijlijn  2

 

De vijfde bedeling 
begon bij de opstanding 
van Christus en eindigt 
met de opname van de 
Gemeente. Het is dus de 
bedeling waarin wij van-
daag de dag leven. 

In de serie "Bijbelstudie" 
gaat de studie "De bedelin-
gen Gods" dieper in op de 
verschillende tijdsperioden 
in Gods heilsplan.
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er isnog ietsandersdatooknietdooronsaangebodenkanwordenenwatGodzelfszou
opvattenalseenbelediging.DatisnamelijkdatgenewatGodZelfonsgegevenheeft.Daarin
zithetgeheimvandehoning.Honingisnietzoalshetzuurdesemeenvoorstellingvaniets
watdemensproduceert.HoningiseenbeeldvanwatGodheeftvoortgebracht.

Hetteruggevenvaneengeschenkwordtinhetalgemeenopgevatalseenbeledigingvoor
degever.Helaaszijnerookveelchristenendie,watGodheningenadegeschonkenheeft,
teruggeven.Zezeggendanvaakuiteensoortvromeoverweging:"Ikhebernietsaanenik
weeternietsmeetedoen"of:"NeemtUhetZelfmaar".Datklinktmisschienwelergvroom,
maardaarschietenwenietsmeeop.ErzijndusdingendiedeHeeronsingenadegegeven
heeft.DiezijnbeslistnietvoorHem,maarzezijnbestemdvoorons.Honingiseenspijzedie
deHeeronsgegevenheeftendiedusniettotHemterugmagkeren.Honingisietswatvan
deHeerZelfisenwaarwijdebeschikkingovergekregenhebben.Ditmaaktdegeschiedenis
vanJonathanalheelwatbegrijpelijker.HetlegervanIsraëlwasvermoeiddoorhetverbod
vandekoning.Menkomtonderweghoningtegen.AlleenJonathan,dievannietswist,steekt
zijnstafindehoningeneetervan.Hijheeftvervolgensooknietdeminsteaarzelingomde
veranderingvanzijnlichaamenzijnogenaandehoningtoeteschrijven.

ErzijnnogveelmeermensenindeBijbel,diezomaarwistenwatietsbetekendeenwaarom
hetzowas!EenduidelijkvoorbeeldisdedroomvanJozef,waarinhijzagdatdezon,maan
endeelfsterrenvoorhembogen. Jakobzegtalscommentaaropdiedroom: "Dacht jenu
echtdatjemoederenikenjebroerszullenbuigenvoorjou?"Erwordthelemaalgeenuitge-
breidetheologischebeschouwingoppotengezet,omtebekijkenwatdiedroomnueigenlijk
betekent.Het isnieteenseenvraagvoorJakob.Zon,maanenelfsterrenwarenvoorhem
geen raadsel. De man was simpelweg op de hoogte van de betekenis van deze symbolen.
ZoiemandkennenweookindepersoonvanDavid.JehoeftdePsalmenmaartelezenom
te zien welke geweldige kennis hij gehad moet hebben van de dingen in de natuur, hun
werkingenhunbetekenis.ZowistDavidbijvoorbeeldwaarvanhetgrassprak,namelijkvan
eenkortstondigenvergankelijkleven.Danhebbenwehetnognieteensovereenmanals
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Salomo,vanwiedetraditiezegtdathijdetaalvandedieren,plantenenbloemenverstond.
Wij zeggen misschien dat dit overdreven is.We beweren zelfs dat dieren en planten niet
kunnenspreken.Maardatisonzin.Dierenenplantensprekenwél.Opeenietsanderewijze
danwij,maarzegetuigenvaniets.Alleenal inhunaanwezig-zijn, inhunvorm,positieen
aard,getuigenzijopeenbijzonderewijzevanChristus.Salomowistduswatdierentezeg-
genhadden.Hijwisthoedatzatmethetschaap,waarvanlatergezegdwordtdathetstom
isvoorZijnscheerdersenZijnmondnietopendeedalshetterslachtbankgeleidwerd.(Jesaja
53:7)HijwisthoedatwasmetdieroosvanSaronenwatdeleliederdalentevertellenhad.
(Hooglied2:1)MaarwaarvangetuigtdehoningindeBijbel,indenatuur,inonsdagelijkse
leven?Waaromwashetdaaraandekantvandewegtevinden?Waaromhadhetdieuitwer-
king?DeBijbelzelfverklaartaldezedingen.

Twee soorten zegeningen

Exodus 3 : 8

8 Daarom ben Ik nedergekomen, dat Ik het verlosse uit de hand der Egyptenaren, 
en het opvoere uit dit land, naar een goed en ruim land, naar een land, vloei-
ende van melk en honig, tot de plaats der Kanaanieten, en der Hethieten, en 
der Amorieten, en der Ferezieten, en der Hevieten, en der Jebusieten.

Hetwoord"honing"wordtindeBijbelhetmeestgebruiktindeuitdrukking"eenland,over-
vloeiende van melk en honing". Er worden twee dingen genoemd, waarmee het land, dat
aan Israël beloofd is, rijkelijk gezegend is: melk en honing. Deze twee dingen horen bij de
positiedieIsraëlvooreeuwigbeloofdis.HetlandKanaän,datovervloeitvanmelkenhoning,
isnatuurlijknietslechtseengeografischeaanduiding.Alshetdatwas,ishetzelfsnogzeer
omstreden,wantniemandweetprecieswaardat land lag,hoegroothetwasenwaarde
grenzenlagen.Het landis infeitedeaanduidingentevenseenbeeldvandeeeuwigheid-
positieenvandebestemmingdiedeHeerweggelegdheeftinsmalverbandvoorIsraël,maar
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inbrederverbandvoorelkegelovige.Melkenhoningzijntotaalverschillendvanoorsprong
enzewordenindeBijbeltegenoverelkaargeplaatst.Beidebehorentotdezegeningendie
deHeergeeftenbeloofdheeft.

Melk

We hebben gezien dat honing vaak op twee verschillende wijzen wordt verklaard. De ene
verklaarthoningnegatiefendeandereverklaarthetpositief.Datzelfdegebeurtechterop
eenwatanderewijzeookmetmelk.Petrusgeefteenpositievebetekenisaandemelk.Dat
lezenweindeeerstebriefvandeapostel.

1 Petrus 2 : 2

2 En als nieuw geboren kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke (letterlijk: 
logische), onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen.

Degelovigenwordenhieralspasgeborenkinderenopgeroepenteverlangennaarderede-
lijke, onvervalste melk. Door die melk groeit men. Melk heeft dus een positieve betekenis,
althans in dit Schriftgedeelte. Petrus zegt meteen wat melk is. Die melk bestaat uit rede,
namelijkuitWoord.Hetwoord"logos"(l ovgofl)wordthierookinderdaadgebruikt:delogische
(l ogikovfl), de redelijke melk. Melk bestaat uit "woord". Melk is dus de uitdrukking van het
WoordvanGod.Hetisduidelijkdatdegelovige,dieimmerswedergeborenwordtdoorhet
WoordvanGod,ookopgroeitdoorhetWoordvanGod.Eenpaarverzeneerderindezezelfde
briefzegtPetrus:

1 Petrus 1 : 23

23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, 
door het Levende Woord van God.
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Door"logos",doorhetWoordvanGod,zijnwijwedergeboren.Iemanddiewedergeborenis
enverderniets,isduseenbaby,eennieuwgeborenkind.Alsjeeenmaalzoverbentenweder-
geborenbentdoordatWoordvanGod,danmoet jevervolgensbegerigzijnnaardemelk.
Erisnamelijkgeenanderebronvanleven.DiebronvanlevenisuiteraardChristus,wanthet
Woordwashetlichteninhetzelvewashetleven:

Johannes 1 : 1-4

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was 
God.

2 Dit was in den beginne bij God.
3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding 

gemaakt, dat gemaakt is.
4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

DoordatWoordzijnwijgeborenengroeienwijop.Wantwaardoorleeftdemens?

Matthéüs 4 : 4

4 [...] De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den 
mond Gods uitgaat.

WijlevenuitwatdemondvanGoduitgaat.Woord,namelijklicht,namelijkleven,wordthier
inditbepaaldverbanddoormelkvoorgesteld.HetgaathieromhetWoorddatbestemdis
voormensendiepastotgeloofzijngekomen.DaarvanzegtPetrusdatditredelijkeenonver-
valste(onverdunde)melkis.Deeerlijkeechtemoedermelk.Eénvandeproblemen,diewijin
onsmenselijkleventegenkomen,isdaterkinderengeborenwordendienietwillendrinken.
Zemoetenopéénofanderewijzegeforceerdgevoedworden,omdatzehetzelfnietdoen.
Ditprobleemkomtevengoedvoorinhetgeestelijkeleven.WanneeriemanduitdeGeest,uit
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God,geborenis,komthetookweleensvoordaternietgedronkenwordt.Denetwederge-
borenmensweigerthetWoordvanGodtotzichtenemen.Zo’nlevenontwikkeltzichniet.
Hetverdwijnt.Erkomtnietsvanterecht.Hethoortzotezijndateenkindvannaturenaar
demelkzoektendietotzichneemt.Hetbijzonderevandezemelkisnatuurlijk,dathethet
eerstevoedselis,datdemens(enookhetzoogdier)toegediendkrijgt.Heteigenaardigevan
diemelkisvervolgensdatzedezelfdeoorsprongheeftalshetpasgeborenlevenzelf.Beide
komennamelijkuithetmoederlichaamenkomenookgelijktijdigtotstand.Dieeersterede-
lijke,onvervalstemelkheeftdezelfdeoorsprongalshetnieuweleven.Melkiseenuitbeelding
vandezegeningendieGodheeftweggelegdvoordepaswedergeborengelovige,wanthet
zijnzegeningenoftewelBijbelsewaarhedendieoverdeoudemenssprekenenhoehetmet
hemgesteldis.Hetheeftmetaardsezakentemaken.Aangezienhetaardsiseneenvrouwe-
lijkeoorsprongheeft,ishettijdelijk.Hetisvanvoorbijgaandeaard.

AanhetnatuurlijkeIsraëlwarenaardsezegeningenbeloofd.Israëlwasaardsgeoriënteerd.
Hetgingomeenaardseerfenisenomaardsezegeningeninverbandmethunlevenhierop
aarde.AanIsraëlwasbijvoorbeeldbeloofddathetindevrijheidinhetlandzouleven,zon-
derlasttehebbenvanvijanden.Hetvolkzouookmetbetrekkingtothetlandzegeningen
ontvangen:devroege-endespaderegen.Hetlandzouzijnvruchtopzijntijdgeven:zesjaar
langzoumenhetlandbewerkeneninhetzevendejaarzouhetlandbraakblijvenliggen.In
hetzesdejaarzoudeopbrengstvanhetlandvoldoendezijnvoorhetzesdeenhetzevende
jaar.DeaardsezegeningenvoorIsraëlwordendusvoorgestelddoordemelk.Tegenoverde
melkstaatandervoedsel.Voedseldatbestemdisvoormensendieeenzekerematevangroei
bereikthebben.Kinderenbereikenopeenbepaaldmomenteenzekerematevangroeien
krijgendebehoefteaanandervoedseldanmelk.Veelmensenblijkenoplatereleeftijdzelfs
helemaalgeenmelkmeertekunnenverdragen.Eenbeetjemelkofwatmelkproductenzijn
natuurlijknooitweg.Maarpuurmelkdrinkenenaltijdmaarmelkdrinkenishoogstonge-
zond.Ditprincipegeldtookvooriederegelovige.DemelkisnaarBijbelsenormenensyste-
matiekbestemdvoordeeerstevijfjaarvanhetlevenvaneenkind.Daarnamoethetafgelo-
penzijn.Alshetkindvijfjaaris,wordthetgespeend.Elkegelovigezaldanovermoetengaan
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naarandervoedsel,anderespijs.Dezespijsisdusandersvankarakter.Zeisnietafkomstiguit
hetmoederlichaamenheeftduseenandereoorsprongdanhetkind.Diespijsisafkomstig
vanGodZelfenwordtaangeduidmethetbegrip"honing".

Honing

HoningisdeuitbeeldingvanhetvoedseldatGodaandemeeropgegroeidegelovigengeeft.
Honing is namelijk - evenals melk - een uitbeelding van hetWoord van God. Dat staat in
Exodus16,waarhetgaatoverdepositievanIsraëlindewoestijn.Hetvolkisopwegnaarhet
landdatovervloeitvanmelkenhoning,maarhetwasnogindewoestijn.Israëlheefthonger
ennietsteeten.Hetvolkmurmureertendankrijgthetmannauitdehemel.

Exodus 16 : 15

15 Toen het de kinderen Israëls zagen, zo zeiden zij, de een tot den ander: Het is 
Man, want zij wisten niet wat het was [...].

Israëlkentditnieuwevoedselniet.Hetmannaishelemaalnieuwvoorze.Datismetjonge
kinderenookzo:zekrijgenvoedseltoegediend,waarvanzenietwetenwathetis.Daarmoe-
tenzeaanwennen.Daardoorlerenzehetteverwerken.Datisdenormaleontwikkeling.Eerst
zijnzeermeestalafkerigvan.Alservoedselkomtdatgekauwdmoetworden,dusvastespijs,
protesterenze,wantdaarmoetjeveelwerkvoordoen.Wanneerhetlichaamietsvreemds
binnenkrijgt,reageerthetookvreemd.Somswordtmenerzelfsziekvan.Israëlprotesteert
ooktegendatvreemdevoedsel.Endanstaater:

Exodus 16 : 15

15 Mozes dan zeide tot hen: Dit is het brood, hetwelk de HEERE ulieden te eten 
gegeven heeft.
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DeHeergeefthetvolkmannateetenenzemoetenhetermeedoen.Ofzehetnulustenof
niet,ietsandersiserniet.Mozeslegtvervolgensuitwatmannais.

Exodus 16 : 16

16 Dit is het woord, dat de HEERE geboden heeft: Verzamelt daarvan een ieder 
naar dat hij eten mag, een gomer voor een hoofd, naar het getal van uw zielen; 
ieder zal nemen voor degenen, die in zijn tent zijn.

NuwordendezetweeverzenuitExodus16altijdverkeerdgelezen,mededooreenverkeerde
interpunctievandevertalers.Menleestaltijd:

Exodus 16 : 15, 16

15 Dit is het brood, hetwelk de HEERE ulieden te eten gegeven heeft.
16 Dit is het woord, dat de HEERE geboden heeft: Verzamelt daarvan een ieder 

naar dat hij eten mag [...].

MaardatisnietwatMozeszegt.Hijzegt:

Exodus 16 : 15, 16

 Dit is het Brood, hetwelk de Here ulieden te eten gegeven heeft; dit is het 
Woord, dat de HEERE geboden heeft [...].

Wehebbenhiertweegelijksoortigezinnendieprecieshetzelfdeopgebouwdzijn,maarmet
eenverschillendewoordkeus.Het isdusgewooneenparallellisme.HetbrooddatdeHeer
geeft,ishetWoord.WatdeHeerteetengeeft,isdatwatHijgebiedtenspreekttotZijnvolk
Israël of tot de gelovigen. Dus de profeet Mozes verklaart hier inderdaad wat dat manna
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is.Hijzegt:"Ditishet,watjeetenmoet.Ditishetbrood,namelijkhetWoordvandeHeer."
WeziendusdatditmannaeenuitdrukkingisvanhetWoorddatdeHeerspreekt.

Deuteronomium 8 : 3

3 En Hij verootmoedigde u en liet u hongeren en spijsde u met het Man (Manna), 
dat gij niet kendet, noch uw vaderen gekend hadden; opdat Hij u bekend 
maakte, dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft 
van alles, wat uit des Heren mond uitgaat. 

"Deuteronomium" betekent letterlijk "tweede wet". Het boek Deuteronomium is een her-
halingvandewet.DaarinverklaartMozeszijneigenuitsprakenuitExodus16.Hijzegtdat
hetmannaeenspijzewasdiehetvolknietkende.DeHeergeefthetvolkdezespijzeomte
demonstrerendatdemensnietvanbroodalleenleeft.DemensleeftnamelijkvanhetWoord
datdeHeergebodenheeft.MannaisduseenbeeldvanhetWoordvanGod.

Exodus 16 : 31

31 En het huis Israëls noemde deszelfs naam Man; en het was als korianderzaad, 
wit, en de smaak daarvan was als honigkoeken.

Hierwordtnogeentoelichtinggegevenopdatmanna:hetmannasmaaktalshoning.Dat
wil zeggen dat het eten van manna de mensen deed denken aan honing. HetWoord van
Godsmaaktuiteraardalshoning.AlshoningeenbeeldisvanhetWoord,ishetduidelijkdat
hetWoordmoetsmakenalshoning.Vandaardathetookniemandhoeftteverrassendatde
profeetEzechiëleenboekrol,namelijkhetWoordvanGod,moestopeten.

Ezechiël 3 : 3

3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, geef uw buik te eten, en vul uw ingewand 
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met deze rol, die Ik u geef. Toen at ik, en het was in mijn mond als honig, van-
wege de zoetigheid.

Normaalwordenboekrollennietgegeten,maarEzechiëlnamhetWoordvanGodtochtot
zichenhetwaszoet inzijnmondalshoning.Later isernogdeprofeetJohannes,diehet-
zelfdemoestdoen:

Openbaring 10 : 9, 10

9 En ik ging henen tot den engel, zeggende tot hem: Geef mij dat boeksken. En 
hij zeide tot mij: Neem dat en eet het op; en het zal uw buik bitter maken, 
maar in uw mond zal het zoet zijn als honig.

10 En ik nam dat boeksken uit de hand des engels, en ik at dat op; en het was in 
mijn mond zoet als honig, en als ik het gegeten had , werd mijn buik bitter.

DeuitwerkingvanhetWoordvanGodistweeërlei.Ineersteinstantieishetzoetindemond.
Vaakstaaterzelfsdathetzoetisvoorhetgehemelte.InSpreukenwordtookgesprokenover
honing:

Spreuken 24 : 13

13 Eet honig, mijn zoon! want hij is goed, en honigzeem is zoet voor uw gehe-
melte.

HetWoordvanGodspreektoverhemelsedingen,waarhetgehemelteeenuitdrukkingvanis.
Maarnadatmenhoninggegetenheeft,ishetintweedeinstantiebitterindebuik.Wanneer
SalomoinSpreukencommentaargeeftoverhoning,lezenwijin:
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Spreuken 25 : 16

16 Hebt gij honig gevonden, eet dat u genoeg is; opdat gij misschien daarvan niet 
zat wordt, en dien uitspuwt.

Honingisbitterindebuikendientmetmategegetenteworden,wantanderswordtmen
ermisselijkvan.HetWoordvanGodheeftdezelfdeuitwerking.Hetiszoetwatdehemelse
dingenaangaat(zoetvoorhetgehemelte),maarhetisslechtvoordeoudemens(bitterin
debuik).Hetheefteenbitterenasmaak.Jewordterziekvan.Waarom?OmdathetWoord
vanGodnooitpositiefisoverdeoudemens.HoemeermenvanhetWoordvanGodtotzich
neemt,desteslechtergaathetmetdeoudemens.Erblijftsteedsmindervandeoudemens
over.Datisookpreciesdebedoeling.Zohoorthet!TochwaarschuwtSalomovoordeletter-
lijkehoning,dieeenbeeldisvanhetWoordvanGod.

Spreuken 25 : 27

27 Veel honigs te eten is niet goed; maar de onderzoeking van de heerlijkheid van 
zulke dingen is eer.

Salomozegtdathetnietgoedisomveelhoningteeten.Hijzegtermeteenbijwatwel
aantebevelenis:hetonderzoekenvande"heerlijkheidvanzulkedingen",wantdatiseer.
Hetgaatnietalleenomdesmaakvanhoning,maaromdeheerlijke,groterebetekenisvan
honing.Paulusmaaktprecieszo’nzelfdesoortvergelijkinginverbandmetwijn.

Efeze 5 : 17-20

17 Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij. 
18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met 

den Geest; 
19 Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, 

zingende en psalmende den Heere in uw hart; 
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20 Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van 
onzen Heere Jezus Christus; 

We zouden niet dronken worden in wijn, maar in dat waarvan de wijn een beeld is. We
zoudenvervuldwordenmetdeGeest.Wehebbengeziendathoningeenandereoorsprong
heeftdanmelkendaaromookovertotaalanderedingenspreekt.Honingspreektnietover
detijdelijkeenaardsedingen,nietoverdeoudeschepping,nietoverdemoedermelkofde
moeder.HetspreektoverdeVader.Hetspreektovereeuwigeenhemelsedingen.Datispre-
ciesderedenwaaromhoningzo’nbijzondererolspeeltindeSchrift.Honingisduseenbeeld
vaneenbijzonderdeelvanhetWoordvanGod,datgaatoverdingendiehelemaalnietmet
deaardetemakenhebben,maarslechtsmetdehemel.Inditverbandsprekenwevangees-
telijkezegeningen.Hetzijnzegeningendiemenpasontvangtnadatdesteenisafgewenteld,
nadatmendusiswedergeboren,zoalswealgezienhebbenin1Samuël14.

HetzelfdestaatookinhetNieuweTestamentinverbandmetdesteendievoorhetgrafvan
de Here Jezus was. (Matthéüs 27 : 60) Deze steen werd afgewenteld oftewel weggerold,
(Matthéüs28:2)hetgeeneenbeeldisvanopstandingenlevennadedood.Doordedood
enopstandingvanChristusiseenandersoortleventotstandgekomen.Datlevenvindtzijn
oorsprong bij God, deVader. De zegeningen die met de hemelse toekomst, de roeping en
dehemelseerfenisverbandhouden,wordenvoorgestelddoorhoning,namelijkdoor"vaste
spijs".Honing isvastespijs.Eenhoningraathangtvertikaal,maar toch looptdehoninger
nietuit.Dat impliceertdatdehoning inderatenstevig is.DaaromnoemtPaulushetdus
"devastespijs".Wiedaarvaneet,zoalsJonathan,krijgteengrotereoverwinningdanooitte
voren.Gelovigenvandehuidigevijfdebedelinghebbenreedsdeelaandieoverwinning.Voor
Israëlkomtdieoverwinningnog,wantdetijdkomtdatIsraël,netzoalsJonathan,zaleten
vandievastespijs.DatgebeurtwanneerIsraëlwordtwedergeboreneneennieuwenatuur
ontvangt.
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Gelovigenvandehuidigebedelingdienenhoningtotzichtenemen.Petrusmagdanposi-
tiefsprekenoverdemelk,maarPaulusdoetdatabsoluutniet.Petrusisinvergelijkingmet
Pauluseensoort"kinderverzorger".Petrusspreektoverpasgeborenkinderenenoverdatwij
wedergeborenzijn.AlsPaulushetoverdemelkheeft,vraagthij: "Hoe langduurthetnog
voordat jullie eindelijk volwassen worden?" Hij zou de gelovigen, die traag geworden zijn,
hetliefsteerstnogeenpoosjeterugsturennaarPetrus.ZowelinHebreeënalsookindeeer-
steKorinthebriefgeeftPaulusaanhoegraaghijoverdehoning,namelijkdevastespijs,zou
willengaanspreken.

1 Korinthe 3 : 1-3

1 En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleselij-
ken, als tot jonge kinderen in Christus. 

2 Ik heb u met melk gevoed, en niet met vaste spijs; want gij vermocht toen nog 
niet; ja, gij vermoogt ook nu nog niet.

3 Want gij zijt nog vleselijk; want dewijl onder u nijd is, en twist, en tweedracht, 
zijt gij niet vleselijk, en wandelt gij niet naar den mens?

Pauluswilgraagdatdegelovigenopgroeienenvolwassenworden,zodathijdewijsheidvan
Godaanhenzoukunnenverkondigen.Degelovigenwarenwelgeïnteresseerdindeeerste
beginselen,maarnietindewijsheidvanGod.

Hebreeën 5 : 10 - 6 : 3

10 En is van God genaamd een Hogepriester, naar de ordening van Melchizédek. 
11 Van Denwelken wij hebben vele dingen, en zwaar om te verklaren, te zeggen, 

dewijl gij traag om te horen geworden zijt. 
12 Want gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege den tijd, hebt wederom 

van node, dat men u lere, welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods; 
en gij zijt geworden, als die melk van node hebben, en niet vaste spijze. 
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13 Want een ieder, die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der 
gerechtigheid; want hij is een kind. 

14 Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen 
geoefend hebben, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads.

1 Daarom, nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaakt-
heid voortvaren; niet wederom leggende het fondament van de bekering van 
dode werken, en van het geloof in God, 

2 Van de leer der dopen, en van de oplegging der handen, en van de opstanding 
der doden, en van het eeuwig oordeel. 

3  En dit zullen wij ook doen, indien het God toelaat.

Paulusvindthetmoeilijkomdievastespijsdoor tegeven,omdatzijn toehoorderserniet
aan toe zijn. Zo zou Paulus bijvoorbeeld graag spreken over Melchizédek (vers 10) en over
debetekenisvandithogepriesterschaponderhetNieuweVerbond.Hijdoetdatuiteindelijk
ookindezebrief,maarhijaarzeltlang.Degelovigenzijntraaggeworden(datwarenzeeerst
niet!)omergehooraantegevenoftewelhettegeloven.Datishuneigenschuld,wantqua
tijdhaddendezegelovigenallanglerarenbehorentezijn.(vers12)Wanneererveeltijdver-
strijkt,heeftdegelovigedegelegenheidomveelvanhetWoordvanGodtotzichtenemen.
Daardoorwordthijeenleraar.Dezegelovigenhebbenzelfechteronderwijsnodig.Dezegelo-
vigendienenallangvandemelknaardevastespijs(honing)overgegaantezijn.

Wie melk nodig heeft, is onervaren in hetWoord van God en is een kind. (vers 13) Dit zijn
hardewoorden,maarzestaanindeSchrift.Hetisuiteraardpositiefalsiemandtotweder-
geboortekomt.HijisdaneenkindvanGodgeworden.Hijmoetechteropgroeien.Wanneer
iemandjareneenkindvanGodisengeestelijknogsteedseenkind,danishetnegatief.Hijis
gedurendediejarennognooitverdergekomendanmelk.Alseenpasgeborenbabyeruitziet
alsofhijaldriejaaris,zeggenwe:"Nou,nou,dieiszijntijdvervooruit."Alshijertienjaar
laterechternogzouitziet,ishet:"Nou,nou,daarmagjeweleensmeenaardedokter,datis
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nietgoed!"Watvoordeééndusgoedis,isvoordeanderhelemaalnietgoed.Watvoordeéén
positiefisenwijstopvooruitgang,blijktvoordeandernegatieftezijn.Hetisergbetrekkelijk
enzozegtPaulushetook.Hijgeeftvastespijsaandevolmaakten.Datzijndegenendie"door
de gewoonheid de zinnen geoefend hebben". (vers 14) Na verloop van tijd heeft de mens
geleerdvastespijsteverwerken.Danheeftvastvoedseleenpositieveuitwerking.

HoningiseenbeeldvandatdeelvanhetWoordvanGod,datoverhemelsezakenspreekt.Dat
isderedenwaaromhoningindegescheurdeleeuwgevondenwerd.(Richteren14:5-9)Die
leeuwwerdintweedelengescheurd.Dezetweedelensprekenoverdeeersteendetweede
komstvanChristus.Wat tussendie tweedelen in ligt,heeft temakenmetdeperiodedie
tussendetweekomstenvanChristusverloopt.Tussendietweedelenwordthoning,hemelse
waarheden,gevonden.TussendeeersteentweedekomstvanChristuszijnerhemelsedin-
gen,diebelangrijkzijn.Diehemelsedingenzijnzwaaromteverklarenenomdoortegeven.
(Hebreeën5:11)Hoebereikenwijdegelovigenmetwaarhedendienueensnietgaanoverde
politiek,abortusenechtscheiding?Hoebereikenwijzemetwaarhedendiesprekenoverde
hemelseerfenis,overdehemelseroepingenoverdehemelsepositieinChristus?

3.  Honing in de natuur

Debesprekingvanditonderwerpkanmoeilijkafgeslotenwordenzonderophetbiologische
aspectvandehoningintegaan.Waarligtdeoorsprongvanhoning?Ingeestelijkezinishet
duidelijk dat honing afkomstig is van God. Maar hoe is dat in aardse zin? Honing (oftewel
nectar)wordtgeproduceerddoorbijvoorbeeldderoosvanSaronendeleliederdalen.Datzijn
tweebloemendieindeBijbelgenoemdworden.(Hooglied2:1)Allebloemenzijneenbeeldvan
Christus,wantzijbrengenhoning,danwelhetWoordvanGodvoort.EnhetWoordvanGodis
Christus.Heteigenaardigeisnudatdiehoningverzameld,beheerdengereguleerdwordtdoor
bijen.Zijverzamelenhetuitdebloemen,nemenhettotzichenslaanhetop.Inhetalgemeen
wordtdehoningdaarnavandebijenafgenomenengebruiktalsvoedselvoordemens.
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Darren

Het is heel interessant dat mannelijke bijen - de darren - geboren
wordenuiteenmaagd.Indewetenschapnoemtmendat"partho-
genesis". De letterlijke vertaling van deze uitdrukking is: "uit een
maagd,geborenuiteenmaagd".Eenmannelijkebijwordtgeboren
uithetonbevruchteeivandekoningin,uiteenmaagdelijkekoningin.
DemannelijkebijheetinhetNederlands"dar"eninhetHebreeuws
"debar".Datwoordisheelbekend.Wanneerwehetietsandersuit-
sprekenkrijgenwenamelijk"dabar"(r b d ,4-2-200),dat"woord"ofin
het Grieks "logos" (l ovgofl) betekent. Een dar is dus een uitbeelding
vanhetWoordvanGod.

Johannes 1 : 14

14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben 
Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van 
den Vader), vol van genade en waarheid.

DatWoordwordtuitgebeelddooreenbij,eendar,ofteweldooreendabar.Hieruitblijktmet-
eendatdemannelijkebijeentypeisvanChristus,omdathijdezelfdenaamdraagt.Honing
wordtvoortgebrachtdoordebij,waardoorhoningeenbeeldisvanwatdoorhetWoordvan
Godwordtvoortgebracht.Het iseenbeeldvanhetresultaat (devrucht)vanhetwerkvan
Christus.Watdoeteendareigenlijk?Hij"dart"maarwatrond.Ineenbijenkoloniedoeteen
dar feitelijk niets. Hij is er wel, maar is nergens voor nodig. Sommigen zeggen dat darren
nodigzijnvoordeinstandhoudingvandesoort.Datiseenhalvewaarheid,wanterisgeen
zaadvaneendarnodig,omeendargeborentedoenworden.Eendarwordtgeborenuiteen
maagdelijke,vrouwelijkebij(dekoningin).Zijismaagdenbrengtalleenonbevruchteeieren
voort.DaarmeeisdedarnatuurlijkeenschitterendbeeldvanChristus,Diegeborenwerduit
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eenmaagd.Verderiseraltijdsprakevaneenhelebijenkolonieineenhuis.Zoalseendarin
eenhuisgeborenwordt(ineenbijenkorf,ineenfamilie,ineenbijenvolk),zowerddeHere
Jezusookuiteenvolkgeboren,uiteenhuis(hethuisIsraëls).

Honingraten

Een bijenkolonie maakt prachtige raten. Ze zijn geweldig mooi
samengesteld uit zeskantige vakjes. De bij bewaart de honing in
diezeskantigeraten.Devormvanzo’nraatdoetonsdenkenaan
dezespuntigedavidster.Dedavidsterisinwezendezelfdefiguur,
namelijk een regelmatige zeshoek. Het is een uitbeelding van
Israël,vanhethuisvanDavid.TevensishethettekenvanSalomo.
Bovendienishetgetal"zes"hetgetalvandemensendaarmeein
de eerste plaats het getal van de Zoon des mensen: Christus. De
zeskantigester iseen tekenvandeZoondesmensen.Davidwas

eenzoondesmensenenSalomowaseenzoondesmensen.Delaatsteerf-
genaamuitdielijnvanerfgenamenvanAdamwasChristus,Dieuiteindelijk
al meer dan 2000 jaar de Zoon des mensen is. Die lijn loopt via Israël en
daaromisdiezeskantaltijdverbondenmethethuisvanIsraël.Daaromleeft
debijenkolonieookineenzeskantigeraat.Elkebijwordtinzo’nzeskantig
teken van de Zoon des mensen geboren. Het spreekt over Christus, maar
uiteraardookoverIsraël.

Werkbijen

Ineenbijenkoloniewordennatuurlijknietalleendarrengeboren.Erwordenookbijengebo-
rendiewatmoetendoen,dieopdrachtenhebbenuittevoeren,afhankelijkvanhunleeftijd.
Datwerkwordtdoorvrouwelijkebijen(dewerkbijen)gedaan.Hetopmerkelijkeisdatwerk-
bijenonvruchtbaarzijn.Zezijnvrouwelijkindepuurtechnischezin,maarzezijnnietinstaat
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nageslachtvoorttebrengen.Zezijndusonvruchtbaar.Datisdan
ookeenbeeldvanhetvolkIsraël,wantIsraëlisookonvruchtbaar.
In de Bijbel worden vele vrouwen genoemd, die onvruchtbaar
waren.DesondanksishetvolkIsraëldaaruitvoortgekomen.Deze
onvruchtbarevrouwenspelenbovendieneenrolindegeschiede-
nisvanIsraël.WedenkendanmetnameaanSara,dieonvrucht-
baarwasentocheenzoonvoortbracht.DenatuurlijkenatieIsraël
is onvruchtbaar, want heel de oude schepping is onvruchtbaar.
TochbrengtIsraëlietsvoort.Hoekandat?

De koningin

Onderaldievrouwtjesiseréénbijdiewelgeslachtsrijpwordt:dekoningin.Datkomtomdat
zijandervoedselontvangt(zogenaamdekoninginnenmelk).Daardoorontwikkelthaarhele
lichaam zich anders; haar vleugels zijn bijvoorbeeld groter. Die ene koningin is de belang-
rijkstebij indebijenkolonie,omdatzijvruchtbaaris,oftewelhetgoedevoedselontvangen
heeft.Zijzaldushetnageslachtmoetenvoortbrengen.Diekoninginwordtaanheteindvan
dezomerbevruchtdooréénofmeerdarren.Datgebeurtgedurendedebruidsvlucht.Dan
gebeurt er iets raars. De koningin ontvangt zaad, maar kan
vervolgenszelfbepalenofzedeeitjeszalbevruchtenofniet.
De vrouw krijgt dus de beschikking over het zaad. Ze kan er
meedoenwatzewil.Debevruchtingkomtnietrechtstreeks
totstand,maar isafhankelijkvandewilvandevrouw.Zo is
hetnuookpreciesmetIsraël.Hetzaadvandewedergeboorte
is aan Israël toevertrouwd. HetWoord is aan Israël gegeven.
Wanneer Paulus vraagt: "Welk is dan het voordeel van den
Jood?Ofwelkisdenuttigheidderbesnijdenis?"(Romeinen3:
1)ishetantwoord:
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Romeinen 3 : 2

2 Vele in alle manier; want dit is wel het eerste, dat hun de Woorden Gods zijn 
toebetrouwd.

Israël heeft hetWoord van God (het zaad) ontvangen. Het zaad is gestrooid, maar is niet
opgekomen.Israëlheefthetzaad,hetWoordvanGod,verworpen.DanzegtdeHeer:

Jesaja 66 : 9

9 Zou Ik de baarmoeder openbreken, en niet genereren? zegt de HEERE; zou Ik, 
Die genereer, voortaan toesluiten? zegt uw God.

DeHeerheeftZijnZaadgegevenenzorgtervoordatZijnZaadvoortgebrachtwordt,ookal
wilIsraëlniet.OndanksdathetWoordinIsraëlgeeningangvond,werdertochietsvoortge-
bracht.Enzogaathetinderdaadookmetdekoningin.Alsdekoningin(demoer)deeitjesniet
bevruchtenhetzaadnietgebruikt,wordenertocheitjesgelegd.Erkomendanuitsluitend
mannen(darren)totontwikkeling,dietotaalgeenfunctieindebijenkoloniehebben.Zezijn
hetresultaatvandeonwilvandemoer,aanwiedatzaadwastoevertrouwd.Alsdekoningin
intweedeinstantiealsnoghetzaadtotzichneemtendeeierenbevrucht,wordenervrouwe-
lijkebijengeboren.HiermeeisdehistorievanIsraëlingrotelijnengekenschetst.

Johannes 1 : 1, 14, 11

  1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was 
God.

14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond [...].
11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.
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HetWoordkwamtothetZijne,namelijktotIsraël.DeZijnenhebbenHemechternietaange-
nomen.Tochwerderietsvoortgebracht:zonenGods.Israëlbaarde,maarhetgeenvoortge-
brachtwerd,wasalleenvanhetmannelijkegeslacht.DitslaatnietalleenopChristus,maar
ookopdegenen,diedoorChristuswerden"gebaard",namelijkdeGemeente.DeGemeente
wordtdusgeborenuitdeonvruchtbarevrouw,uitonwil,uithetonvermogenvanIsraël.Wij
diewedergeborenzijn,zijnvoortgebrachtuitdevrouw.Maarwijzijnmannelijkenzouden
opgroeien tot een volkomen man. (Efeze 4 : 13)Wat is het nut van de Gemeente in deze
wereld?EnwatisIsraëlsnutindeoudeschepping?Niets!Watishetnutvaneenmannelijke
bij?Hetenigenutis,datdezeoverChristusenZijnwerkspreekt.Darrengetuigendusinhun
leven.ZijzijngetuigenvanChristus.DatisookderoepingenfunctievandeGemeente.De
Gemeenteheeftindezewereldgeenenkelnutendraagtnietpraktischbijtotdeinstand-
houdingofontwikkelingvandewereld.

Efeze 2 : 4-8

4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij 
ons liefgehad heeft, 

5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met 
Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden), 

6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus 
Jezus; 

7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom 
Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 

8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het 
is Gods gave;

HetnutvandeGemeenteisgetuigenvanwatChristusgedaanheeft,doetenzaldoen.De
GemeenteiseengewetenvoordewereldenisgeroepenalsmonumentvanwatGodsgena-
deinChristusvermag.Daaromwordengelovigenvandehuidigebedelinguitgenadezalig.
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De darrenslacht

Erisnogietsoverdarrentevertellen.Hetverschijnseldoetzichvoordatdedarrenaanhet
eindevandezomer,nadebruidsvlucht,weerdebijenkorf inwillen.Zijvliegenvanbuiten
naar binnen. De bijenkolonie heeft, net als Israël, een poort en een legerplaats. Er bestaat
ookeenheiligdom.Bijdepoorthoudenvrouwelijkebijendewachttegenvijanden(wespen)
zodatdienietbinnenkunnendringen.Aanheteindevandezomerproberendevrouwelijke
bijennuookhetbinnenkomenvandedarrentebeletten.Darrenhebbenhunhelelevenin
dekoloniedoorgebracht,zezijnin-enuitgevlogen.Zehorenbijdatbijenvolk,zijnlidvandat
volk,maarmogenernietmeerin.Ondanksallewaarschuwingengaanzetochnaarbinnen.
Datluktookaltijd.Devrouwelijkebijenblijkennietinstaattezijndedarrentegentehou-
den.Eénofmeerderedarrenweten indebijenkorfbinnen tedringen.Vervolgensgaande
vrouwelijkebijendehelebijenkorfafzoeken.Elkedardiezetegenkomenwordtnaarbuiten
gejaagd.Zowordendemannelijkebijenstukvoorstuknaarbuitengedreven,totbuitende
poort(opening)vandekorf.Daarwordenzeéénvoorééndoodgestokenenvallendoodneer
opdegrond.Elkedardienogbuitenisennaarbinnenwil,wordtopdiezelfdeplekdoodgesto-
ken.Hoewelzezienwatergebeurt,proberenzetochbinnentekomenenzewordenallemaal
doodgestoken.Ditallesgebeurtbinnenenkeleurenenaanheteindevandedagisergeen
enkelemannelijkebijmeeroverindekolonie.Alledarrenwordendusbuitendelegerplaats
vóórdepoortgedood.

Dit is precies zo met de Here Jezus gebeurd. Hij werd ook gewaarschuwd om niet naar
Jeruzalemtegaan,omdatHijdaargedoodzouworden.MaarHijgingwelnaarJeruzalem
enwerddaargevangengenomen,uitgedrevenbuitendelegerplaatsenterplekkegedood.
Vanaf dat moment treedt namelijk de verborgenheid in werking, waarvan de honing een
beeldis.HoningiseenbeeldvandewijsheidvanGod,dieoverhemelsedingen,zoalsderoe-
pingvandeGemeentespreekt.DeroepingvandeGemeentewordtuitgebeeldinhetlijden
enstervenvandeHereJezus;buitendelegerplaats,vóórdepoort.
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Hebreeën 13 : 12-14

12 Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij door Zijn eigen bloed het volk zou heiligen, 
buiten de poort geleden. 

13 Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dra-
gende. 

14 Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende.

Gelovigenvandezevijfdebedelingwordenookgeachtuittegaanbuitendelegerplaatsen
daarmetChristussmaadheid tedragen. (Hebreeën 13 : 13)Wezijngestorvenenbegraven
metChristus.Hetissmaadheid,wantmeerisernietvooreendode.DusnietalleendeHere
Jezuswerdbuitendelegerplaatsgedood,maarookwijgelovigenvandehuidigebedeling
zijnbuitendelegerplaatsmetChristusgestorven.

Erisnatuurlijknogveelmeeroverbijentezeggen,hetverhaalisnietvolledig.Hetisnogveel
gedetailleerderenerzijnmeertoepassingenaantegeven.Maarwijhebbenkunnenziendat
aldiedingensprekenoveréénendezelfdewaarheid.Alleswatwijontvangenhebben,staat
losvandedingenvandezewereld,wantwijzijnuitgegaanbuitendelegerplaats.Datisdus
geenmelk,maarvastespijs.Wiegespeendis,losgemaaktisvandeoudeaardseafkomst,kan
erdeelaanhebben.Wijdienenonsterealiserendatwijeenhemelseafkomst,hemelseroe-
pingeneenhemelsebestemminghebben.DatiswijsheidvanGod,wijsheiduithetWoord
vanGod,voorgestelddoorhoning.

NuwetenweookwaardiehoningbijJonathaneenbeeldvanwas.Hijatervanenzijnogen
werdenverlicht.Datheeftnatuurlijktweebetekenissen.Aandeenekantzagmenaanhem,
daterietsgebeurdwas,wantzijnogengavenalshetwarelicht.Aandeanderekantspreken
verlichteogenoverdehemelseroepingvandegelovigevandehuidigebedeling.Datisdan
ookhethoofdonderwerpvandeEfezebrief.PaulusbidtvoordeGemeente.
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Efeze 1 : 15-23

15 Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heere Jezus, dat onder u 
is, en de liefde tot al de heiligen,

16 Houde niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden;
17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u 

geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis;
18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de 

hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfe-
nis in de heiligen;

19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven , naar 
de werking der sterkte Zijner macht,  

20 Die Hij gewrocht heeft in Christus , als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; 
en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel;  

21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, 
die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende;  

22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente 
gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;  

23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.  

Hetgaatoverdedingendiemetdehemeltemakenhebben.Christusisopgewektengezet
indehemelterrechterhandGods.Hijheefteenhemelsepositie,verbovenelkeoverheiden
macht!Wijalsgelovigenhebbenverlichteogenvanonsverstandnodig,opdatwijzelfmet
die ogen zullen zien en niet langer verblind zijn.Wij zouden leren met die verlichte ogen
teziendatGodonsgeestelijke,voordenatuurlijkemensonzienlijke,zegeningengeschon-
kenheeft.Paulusbidtdusvoor"verlichteogenonzesverstands".Daarmoetenwenaartoe
groeien,datiseengroeiproces.Wijzoudendoordegewoonheiddezinnenoefenen,omdie
hemelseroeping,dieerisinChristusJezus,telerenverstaan.Latenwedaaronzenietlanger
verblindeogenoprichten.OmHemendekrachtvanZijnopstandingtelerenkennen.


