Bedelingen
1e bedeling:
En de Heere God had den mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten
geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.
Genesis 1:7

2e bedeling
Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden;
want God heeft de mens naar Zijn beeld gemaakt.
Genesis 9:6

Ad Leeuwenhage



Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods,
die mij gegeven is aan u.
Efeze 3:2



Leer der Bedelingen
We vinden het begrip “leer der Bedelingen”, niet in de Bijbel, maar de Bijbel
noemt wel verschillende Bedelingen bij naam en toenaam.
In elke Bedeling wordt een bepaald aspect belicht van Gods handelen in, en met
betrekking tot hen, die in die bepaalde Bedeling leven.
En dit op “7” verschillende manieren handelen van de HEERE, vinden we ook
terug in de 7 dagen van Genesis 1.
De HEERE had alle dingen op 1 dag kunnen maken, maar Hij volvoerde Zijn
plan niet in 1 dag, maar in 7 verschillende dagen.
En we zullen zien dat de 1e Bedeling overeen komt met de 1e dag.
En dat de 2e Bedeling overeen komt met de 2e dag.
En dat de 3e Bedeling overeen komt met de 3e dag uit Genesis,
enzovoort.
U zult vragen, is het zo hard nodig om de “verschillen” te weten, met betrekking
tot deze verschillende Bedelingen?
Nu, de Bijbel maakt ze zelf, dus zal het wel degelijk nodig zijn dat wij de
“verschillen”, maar ook de “overeenkomsten” zouden leren verstaan.
De grootste verdeling, dan wel het meest belangrijke onderscheid of verschil
dat de Bijbel maakt, is het verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe
Testament.
En waar het gaat om een mensheid die, van Adam af, leefde onder, en dus “slaaf
was van Wetten en regels”, of om Israël dat, levend in de 4e Bedeling zich tot
slaaf maakte van “de Wet van Mozes”, dan zien we dat hierin een wezenlijk
groot verschil bestaat, vergeleken met het leven na de opstanding van de Heere
Jezus Christus, met het leven in de 5e Bedeling.
Want sinds de ”Opstanding van Christus”, waar de 5e Bedeling begon, de
Bedeling waarin wij nu leven, zouden wij niet meer leven onder Wetten en
regels of onder de wetmatigheden van deze wereld, maar mogen wij en kunnen
wij leven uit de Rijkdom van Gods Genade.
De Bedeling waarin wij leven heet dan ook de Bedeling der Genade Gods, of wel
de Bedeling der Verborgenheid.
Kon men in voorgaande Bedelingen dan niet leven uit Gods Genade?
Ja zeker wel, en dit gebeurde ook.


Door alle tijden heen zijn er mensen geweest die zich stelden onder de Genade
Gods en leefden uit geloof alleen en die op grond daarvan toen ook “rechtvaardig
gerekend” werden, hoewel “rechtvaardiging” pas aan het Licht gebracht werd
door de Opstanding van de HEERE Jezus Christus.
Vanaf de opstand van Lucifer (ver voor Adam), tot en met de dood van de
HEERE Jezus, was de Wet en slavernij en dood, het heersende principe in deze
wereld. (En dat is in de oude schepping eigenlijk nog steeds zo.)
Maar sinds de Opstanding van Christus, is “Genade” het heersend principe.
Niet in de wereld, maar daarom moet je als gelovige je door de HEERE úit
deze wereld laten trekken, om te kunnen wandelen vanuit de Rijkdom van de
Genade Gods. Geen slaaf meer van de wereld met haar wetten en principes,
maar dienstknecht van Christus.
Een belangrijke verdeling in de Schrift is dus de verdeling tussen het Oude en
het Nieuwe Verbond. Een verdeling tussen Wet en Genade.
Het is dan ook de bedoeling van de Bijbel, dat wij het verschil van Gods handelen,
of de overeenkomst ervan, in die verschillende Bedelingen leren zien.
Genesis 1:
We weten, dat deze Schepping, in 7 dagen tot stand gekomen is.
Deze Schepping, bestaat dus uit “7”.
En dit is een plaatje, een type, van hoe de HEERE op 7 verschillende manieren
handelt.
“7” = Zaïn = instrument
= Instrument waarin, of waarmee God tot Zijn doel komt
= Het volkomen handelen van God
= Handelen van God, wat leidt tot de volmaaktheid
Vandaar dat de HEERE, via 7 dagen, of via 7 Bedelingen, alles tot volmaaktheid
zal brengen in Christus.
Genesis 2:3:
Niet déze Scheppingsdaden waren Gods doel.
Want al het werk dat de HEERE hier gedaan had, was om te: “volmaken”;
Om in 7 dagen, of in 7 Bedelingen, of in 7000 jaar, alles tot de “volmaaktheid in
Christus” te brengen.


1 Korinthe 15:28:
“Opdat God zij, alles in allen.
We zullen eerst eens een lijn neerzetten vanaf Adam tot aan de Nieuwe Schepping
en die lijn onderverdelen in 7 delen:
jr7 Nieuwe Schepping8
---I---------I--------- I------------I---------I-------------I---------I-----------I--------------------Adam1

Noach2

Abraham3 Mozes4

Christus5

7 + 33 jr6 1000

De ruimte, die vóór Adam getekend is, is de ruimte tussen Genesis 1:1, en 1:2.
Op dit moment, in verband met de 1e Bedeling, is dit niet zo van belang, maar in
verband met de 2e Bedeling komen we hier in ieder geval nog op terug.
Jesaja 14; Ezechiël 28:
Dit was de tijd, waarin Lucifer in opstand kwam tegen God.
Waarop de HEERE de wereld, die toen was, tot woestheid, ledigheid en duisternis, maakte.
Waarna de HEERE die Wereld, die tot woestheid, ledigheid, en duisternis
geworden was, alsnog “restitueerde” of “herstelde”.
Jeremia 4:23-26; Jesaja 24:1:
God schept geen woestheid en ledigheid.
Als er dan toch woestheid, ledigheid, en duisternis is, komt dat doordat God
vertoornd was en een oordeel over die wereld bracht.
Genesis 1:1:
De Schepping van 2 hemelen en 1 aarde
Genesis 1:2:
De Schepping, die tot woestheid, ledigheid en duisternis werd
Genesis 1:3 e.v.: Het herstel van de Schepping die als een “7”, als een instrument
moest dienen, opdat daardoor de Nieuwe Schepping tot stand
zou komen
Opdat deze Schepping, tot de “volmaaktheid” zou komen.
(2 Petrus 3:1-13)
Hebreeën 10:9:
Elementair in Gods handelen is: “Hij neemt het 1e weg, om het 2e te stellen”.
Maar, zult u zeggen, als we de volgorde van Petrus aanhouden, dan zou de 3e
wereld, de definitieve zijn.


Ook deze manier van tellen zou correct zijn.
Maar de gedachte is, dat de wereld die nú is geen àndere is, dan de wereld, die
van “overlang”, of van “ouds” al was. Dezelfde wereld, alleen hersteld.Vandaar
dat deze door God gerepareerde wereld in feite nog steeds die 1e Wereld is en
dat de “nieuwe Hemelen en Aarde”, de 2e, de definitieve schepping zullen zijn
in de toekomst.
Zo’n plaatje herhaalt zich ook via personen, bijvoorbeeld in de zonen van Adam:
Kaïn, de 1e zoon = Verkregen
Abel, de 2e zoon = IJdel, leeg
Seth, de 3e zoon = Plaatsvervanger
Niet de 1e, Kaïn, maar de 2e, Seth
Seth was als het ware de plaatsvervanger van Abel.
En ook Noach krijgt zonen:
Jafeth, de 1e zoon = uitspreiden
Cham, de 2e zoon = zwart
Sem, de 3e zoon = de Naam
Cham wordt vervloekt en valt weg, waardoor “Sem”, de 2e wordt en Cham
vervangt.
En op het Hoogste Niveau:
De HEERE, Jehovah
De HEERE Jezus als Mens (valt weg door de dood)
De Mens, Christus Jezus, de HEERE, de altijd blijvende plaatsvervanger
Door Jehovah, door de 1e, werden de werelden gemaakt.
De 2e, de HEERE Jezus, kwam in vernedering als Mens en leefde in een vergankelijk
en sterfelijk lichaam. En kun je dus, naar de mens gesproken, spreken over een
ijdel en zinloos leven. Hij stierf in de plaats van allen.
Maar Hij stond op uit de dood en werd daardoor “Plaatsvervanger” en ontving
de Naam Welke Boven alle naam is.
Abel werd Seth
Cham werd Sem
Jezus werd de Christus


Genesis 1:1:
Spreekt dus over: “in den beginne schiep God de 2 hemelen en 1 aarde.
Genesis 1:2; 2 Petrus 3:3-13:
Spreekt dan over de verwoesting van diezelfde 2 hemelen en aarde.
Genesis 1:3 e.v.:
Waarna de HEERE spreekt over de “herinrichting”, de “herstelling” van die
2 hemelen, en 1 aarde, opdat zij tot bewoning zou zijn voor de Adamitische
mensheid en de HEERE Zijn werk, alsnog daarin zou “volmaken”.
Genesis 3:1 e.v.:
En daarna vinden we de zondeval van de mens.
Dat is zijn ongehoorzaamheid aan, en dus zijn ongeloof in het Woord van God.
Omdat de mens het woord van Gods tegenstander hoger achtte (en nog steeds
acht), dan het Woord van God Zelf.
Deze gebeurtenis beslaat echter maar een paar verzen in de Bijbel.
De HEERE zei ook niet : “O Adam, wat heb je nu gedaan”,
maar Hij zei:
: “Adam, waar ben je” (Genesis 3:9)
De val van de mens speelt lang zo’n belangrijke rol niet als dat de mens zichzelf
meestal wel toedenkt en de dieren waren al lang wild voordat Adam maar
geschapen werd. (Genesis 1:24)
1 Petrus 1:20:
Petrus zegt dat het bij de HEERE Zelf, al ver voordat Hij de wereld met kracht
nederwierp, waardoor die wereld tot woestheid, ledigheid en duisternis werd,
al bekend was, dat Hij in deze Wereld zou verschijnen als het Lam Gods, dat de
zonden der Wereld weg zou dragen aan het hout.
Goed, dan nu de 7 verschillende Bedelingen in relatie tot de 7 Scheppingsdagen
uit Genesis
De 1e Bedeling, komt overeen met de 1e dag
De 2e Bedeling, komt overeen met de 2e dag.
De 3e Bedeling, komt overeen met de 3e dag,
en zo verder.
Er zijn nog een paar rijtjes, die we in relatie kunnen en mogen brengen met de 7
Bedelingen.


Zoals gezegd:
: “De desbetreffende scheppingsdag uit Genesis”,
namelijk het kenmerk van die dag (wat gebeurde er op die dag)
: “De desbetreffende Hebreeuwse letter”
: “Het desbetreffende getal”
: “De desbetreffende stamvader”
: “De desbetreffende vrucht”
: “De desbetreffende kleur van de regenboog”

1e Bedeling = Bedeling van het geweten (Neshamah)
Kenmerk =
Verbond =
Begin
=
Einde
=

Huishouding van individuën
met Adam
De uitdrijving uit de hof
De Jongste dag

Vanaf de val (Genesis 1:2) hebben we te maken met de “tegenwoordige boze
eeuw”. De mensheid ligt nog steeds onder de invloedsfeer van de boze (= satan).
De macht van satan duurt tot aan het 1000 jaar binden van satan.
(Openbaring 20:12)
En sinds de opstanding van Christus is de “toekomende eeuw” aangebroken.
De Bedeling van het Geweten begint bij de zondeval van de mens en de uitdrijving uit de hof.
Adam stierf eigenlijk, toen hij at van de boom der “kennis van goed en kwaad”.
De Bedeling van het Geweten duurt nog steeds voort, totdat er geen sterfelijke
mensen meer zullen zijn. En dat zal pas zijn op de Jongste dag.
Zoals gezegd: de naam van de eerste bedeling wordt ontleend aan Romeinen
2:12-15.
Geweten = medeweten met God.
De Neshamah = De Geest des levens die door de Heere in Adam geblazen werd.
En aangezien wij allen uit Adam zijn, hebben wij allen die ingeblazen adem,
heeft ieder mens dus dat “medeweten met God”.
Ieder mens heeft deze ingeschapen “Godskennis”.


Spreuken 20:27:
De ziel (Neshamah) des mensen is een Lamp des HEEREN, doorzoekende al de
binnenkameren des buiks.
1 Timotheüs 4:2:
Het geweten met een brandijzer toeschroeien.
De 1e dag (Genesis 1:4,5)
Het 1e, en dus het belangrijkste wat God zegt, is
:“Daar zij Licht”
: “Daar zij het Licht der wereld”
: “Zie Mijn Zoon”
: “Zie Mijn Geliefde Zoon, in Wie Ik al Mijn welbehagen heb, hoort Hem”.
Johannes 1:1 e.v.; 8:12; 9:5; 2 Korinthe 4:6.:
In een duistere wereld, verschijnt het Licht der wereld, Hij Die van den Beginne is.
Efeze 5:13:
Als God spreekt en Zich dus openbaart, verschijnt daar de Zoon, verschijnt daar
de HEERE Jezus Christus.
De definitie van Licht is dan ook: “al wat openbaar maakt, is Licht”
In het Grieks staat “licht” in het meervoud, omdat licht meerdere aspecten heeft
(kleuren).
De veelkleurige Wijsheid Gods (Efeze 3:10)
God is Licht, in Hem is gans geen duisternis (1 Johannes 1:5)
Hij is de Vader der Lichten (Jacocbus 1:17)
Christus is het Licht der Wereld (Johannes 1:4, 5)
Ik ben het Licht der Wereld (Johannes 12:46; 8:12)
Uw Woord is een Lamp voor Mijn voet (Psalm 119:105)
Het profetisch Woord schijnt in een duistere plaats (2 Petrus 1:19)
God schíep hier niet het Licht, maar God spréékt en dáárom verschijnt het Licht.
Al wat openbaar maakt is Licht. (Efeze 5)
En pas op de 4e dag worden de lichtdragers geschapen.


Dit is profetie die vervuld zal worden in de 7e Bedeling, (profetie vervult in het
Woord van God de rol van Licht, omdat juist deze Bedeling begint met deze
profetie: “daar zij Licht”).
Openbaring 21:23:
Die haar profetische vervulling zal hebben op de Jongste dag, want dan zal het
Lam haar Kaars zijn.

De 1e dag
God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.
Deze 1e dag komt overeen met de 1e Bedeling; de Bedeling van het Geweten.
Geweten = het medeweten met God
De mens heeft nu eenmaal een ingeschapen “Godskennis” (Neshamah =
5.40.300.50). Namelijk een “zeker weten” dat God bestaat en dat de mens, als
individu, persoonlijk verantwoordelijk is om dan ook God te dienen en God de
Heerlijkheid te geven Die Hem toekomt. (Openbaring 14:6, 7)
Je kunt God geen grotere eer en heerlijkheid geven, dan door Hem onvoorwaardelijk te geloven op Zijn Woord. Op grond van dat “medeweten”, zal ieder mens
zijn persoonlijke keus moeten maken:
Of: De HEERE dienen en dus verheerlijken, omdat men God gelooft op zijn
Woord, zodat men in gemeenschap met hem leeft en dus wandelt in het Licht.
Of: Men is Hem ongehoorzaam, men gelooft Gods Woord niet omdat men de
duisternis liever heeft dan het Licht.
Elk mens moet persoonlijk kiezen tussen het Licht of de duisternis.
Als men in het Licht wil wandelen, gaat dit wel ten koste van het eigen individu,
het eigen “ik”.
Dat zegt de HEERE Jezus ook.
Johannes 12:24, 25:
Voorwaar, voorwaar zeg Ik u; indien het Tarwegraan in de Aarde niet valt, en
sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht
voort.
Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen, en die zijn leven haat in deze
wereld, zal hetzelve bewaren tot het Eeuwige Leven.
De Bedeling van het Geweten, is dus nog steeds van kracht.
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Het is nog steeds zo dat het individu, dat elk mens, zijn persoonlijke keus zal
moeten maken.
Die keus zou eigenlijk niet moeilijk moeten zijn, want elk mens heeft deze
“ingeblazen” “Godskennis”.

De 1e Hebreeuwse letter =
De eerste letter van het Hebreeuwse alfabet heet: Aleph =
= 80.30.1
= samen 111.
De getalswaarde van de Aleph = 1 of duizend(en).
De HEERE is de 1, hij is de eerste en de oorsprong van alle dingen, zoals de aleph
de eerste en de oorsprong is van alle letters.
Het Hebreeuwse woord Aleph betekent: Kop van de Stier
Als de 1e letter van het Hebreeuwse Alfabet de “Kóp van de Stier” is, wat zijn
dan de overige letters?
Juist, het lichaam van de stier.
De gezamenlijke Hebreeuwse letters vormen typologisch een stier.
Een stier is het symbool voor kracht en grote vruchtbaarheid.
De Hebreeuwse letters vormen gezamenlijk het Woord van God. En Gods Woord
is zeer krachtig en buitengewoon vruchtbaar. Door het Woord van God is alles
geworden, dat geworden is.
De Aleph is een combinatie van 3 andere letters, namelijk 2 x een jod ( ) (getalswaarde 10) en één wauw ( ) (getalswaarde 6).
De getalwaarde van de Aleph: is 1 of 1000;
Maar kan ook zijn: 10 - 6 - 10 = 26.
De getalswaarde van de naam Jehova is:
= JHWH (Jehova) = 10.5.6.5. = 26.
De 1e letter is dus een dubbele 10, gescheiden door een haak (6).
10 duidt in de Bijbel altijd op het Woord van God, en in de Aleph vinden we
tweemaal het Woord van God, één boven en één onder ( ), dus het Woord van
God met een Boven, een hemelse kant , en met een onder, een aardse kant.
De Verbinding wordt gevormd door de wauw met de getalswaarde 6. 6 is in de
Bijbel het getal van de mens. In de Aleph is deze 6 het beeld van de Middelaar
tussen die bovenkant en die onderkant. De verbinding tussen de hemel en de
aarde: de “6”, de Mens Christus Jezus.
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Het woord “sefer” =

= 200.80.60; betekent: schrijver; boek; getal;
vertellen; tellen
Vandaar dat het dus niet verwonderlijk is, dat elke Hebreeuwse letter ook zijn
eigen getalswaarde heeft.
In andere talen kennen we dat trouwens ook:
Want I =
1
en
V =
5
X = 10
L = 50
C =	100
D =	500
			 ----			 666 (Latijns de taal van de duivel zelf?)
(Om dit zo uit te laten komen, heb ik de letter “M” = 1000, weggelaten.)
Wat hier niet zoveel mee te maken heeft, maar wel mooi is om te weten, is dat de
Hebreeuwse taal van rechts naar links geschreven wordt.
Recht, en Rechts, komen bij God vandaan
Rechts is ook “het Oosten” en het Oosten = Kedem en betekent “Oorsprong”.
De Oorsprong aller dingen is “God”.
De Hebreeuwse letters hangen aan de lijn, zij hangen aan de regel.
God heeft ons vanuit Zijn basis, vanuit de Hemel, het één en ander te vertellen.
Terwijl onze letters juist op de regel staan.
Wij vertellen eventueel iets tot God vanaf onze basis, vanaf de aarde namelijk.

Het Getal 1
“1” = de “rechtopstaande Mens”, “Ik”
Ik alleen, de enkeling (met zijn persoonlijke verantwoordelijkheid).
In Hoogste instantie is dat de HEERE Jezus, en daarom uitgebeeld in elk mens.
In het Engels is er in ieder geval geen verschil tussen een “1”, of “ik”, namelijk “I”
In verscheidene talen begint het woordje “ik” met een “I” of een “J”: “Ich”; “Je”.
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Het Hebreeuwse woord “ani “ betekent “ik”, maar kan net zo goed vertaald
worden met “schip”.
Elk mens is eigenlijk zo’n “ik”, zo’n “schip”.
Ik, helemaal alleen boven de wateren.
Ik als eenling, apart van alle andere mensen.
Kent u het gezegde: “Wij zijn als schepen, die elkaar voorbij varen in de nacht?”
Als gelovigen zitten we met z’n allen met de HEERE Jezus in het schip, want Hij
is in de 1e plaats Zelf dat Schip.
Hij is namelijk de “1e”, de “1”, Die boven op de wateren (de volkeren) staat.
(Openbaring 17:15)
Die over de Volkeren heerst (de Ware Adam dus).
De HEERE Jezus Christus is dat Schip. (Mattheüs 14:25)
Petrus is ook zo’n schip. (Mattheüs 14:29)
Paulus kwam met 276 geredden via zo’n schip aan land. (Handelingen 27:-37 e.v.)
Noach. (Genesis 7)
Het gaat eigenlijk om de “1”, de “Ik” van God, tegenover de “ik” van de mens.
Ik ben het Begin en het Einde
(Openbaring 1:8; 21:6; 22:13)
e
Ik ben de 1 en Ik ben de Laatste
(Jesaja 41:4; 44:6; 48:12)
De HEERE, onze God, is “1”
(Deuteronomium 6:4)
Ik ben de HEERE uw God
(Deuteronomium 5:6)
Ik ben de goede Herder
(Johannes 10:11, 14)
Ik ben het Brood des Levens
(Johannes 6:48)
Ik ben de ware Wijnstok
(Johannes 15:1)
Ik ben de Weg de Waarheid en het Leven (Johannes 14:6)
Ik ben de Deur
(Johannes 10:7)
Ik ben het Licht der Wereld
(Johannes 1:9; 8:12)
Ik doe niets , tenzij Ik het de Vader zie doen
Niet Mijn wil, maar Uw wil geschiedde
Dat is dus ook de houding van een gelovige, die zijn persoonlijke verantwoordelijkheid kent en neemt.
“Niet mijn wil, maar Uw wil”
“Wat wilt Gij dat Ik doen zal?
“Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij”
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De 1e Stamvader
Adam, is de 1e Stamvader. (Genesis 5:1; 1 Kronieken 1:1 e.v.)
Blijkbaar is het de bedoeling dat wij de stamvaders een nummer geven, want de
Schrift doet dat zelf ook, namelijk in Judas 14 en 15:
Want als Henoch (de zevende van Adam) geprofeteerd heeft, zeggende: “Ziet,
de HEERE is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen; om gericht te houden
tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen,.”…
Henoch heeft geprofeteerd.
Hij schijnt zelfs een boek te hebben geschreven.
Henoch wordt de zevende van Adam genoemd, (waarom staat dat erbij als het
niet de bedoeling zou zijn om ze te tellen?) omdat het oordeel waarover Judas
hier spreekt, een oordeel is dat in verband staat met de wereld van de “7”.
Henoch profeteerde dus over het oordeel van God, dat plaats zou vinden i.v.m.
de wereld van de “7”. En als gezegd wordt dat Henoch de 7e is, betekent dat, dat
de voorgaande Stamvaders ook genummerd behoren te worden.
Daarvan was Adam dus de 1e, een 1, een enkeling.
Hij werd alleen op de aarde gezet.
Het was het leven van de enkeling, geplaatst onder God.
Het ging om zijn persoonlijke relatie met God, en daarmee is hij een type van
ieder mens, die van nature onder de “Bedeling van het Geweten” geplaatst is.
Adam is dus een type van ieder mens en van de mensheid in ze totaliteit.
Adam wordt vertaald met “mens”, maar het woord “adam” betekent eigenlijk:
“rood”.

De 1e vrucht (Deuteromium 8:8):
Tarwe
Johannes 12:24:
Deze tekst hebben we al aangehaald, in verband met de alleen staande mens, die
zijn eigen verantwoordelijkheid op zich zou nemen.
Indien het “Tarwegraan” in de aarde niet valt, en sterft……
De HEERE Jezus is het “Ware Tarwegraan”.
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Hij heeft wèl Zijn Persoonlijke verantwoordelijkheid op Zich genomen.
Hij stierf als “Eénling” om velen het Leven te geven.
Mattheüs 13:38: “het goede zaad” = zijn de kinderen des Koninkrijks
1 Korinthe 15:36: het Tarwegraan wordt gezaaid in oneer, en wordt opgewekt
in Heerlijkheid.
Tarwe =

=	1.9.8 =
=	5.1.9.8 =
=	400.1.9.8 =
=	2.9.8 =
=	400.6.2.9.8 =
=	5.9.8 =
=	40.9.8 =
=	90.9.8 =
=	200.9.8 =
=	400.1.9.8 =

Chata
Chatah
Chatath
Chatav
Chatavooth
Chitah
Chatam
Chatats
Choter
Chatath

= zonden, zondaar, zondigen
= zonde
= zondoffer
= omhakken
= graveerwerk
= tarwe
= bedwingen, afhouwen (Jesaja 42:9)
= roven
= rijsje
= ontzondigen, reinigen

Tarwe is dus een type van de zondaar en zijn zonden.
Een zondaar zou, als hij een boom was (en typologisch is hij dat ook) omgehakt
moeten worden.
(De bijl ligt niet voor niets aan de wortel van de boom.)
Zoals de afgehouwen tronk van Isaï. (Jesaja 11:1)
Maar daar blijkt wel een nieuw rijsje uit voort te komen.
Hier hebben we de geschiedenis van een zondaar, die omgehouwen werd, en
toch weer tot nieuw leven komt.
Dit is natuurlijk in de 1e plaats op de HEERE Jezus Christus van toepassing.
Híj werd omgehakt, maar werd “wedergeboren”, omdat er een nieuw rijsje uit
die afgehouwen tronk van Isaï tevoorschijn kwam.
En dit wordt vervolgens ook op ons van toepassing gebracht, als wij Hem volgen
in de “wedergeboorte”. (Mattheüs 19:28)
Om behouden te worden, moet je eerst sterven en opstaan uit de dood.
Johannes 12:24:
…Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft hetzelve alleen,
maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort.
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Zoals gezegd, het tarwegraan wordt éérst en vooral van toepassing gebracht op
de HEERE Jezus. Maar in Hem zijn alle gelovigen net zulke tarwegranen.

Kleur :
Rood
Dit is de 1e kleur van de regenboog, tenminste: van Bovenaf gezien.
De regenboog is een Belofte van God aan de mens
Rood = Adam =
= 40.4.1
En Adam kwam uit Adamah (dit is de vrouwelijk vorm van Adam), de
aardbodem, moeder aarde.
Genesis 25:30: Laat mij toch slurpen van dat rode (Adam) ....
Jesaja 63:2:
Waarom zijt Gij rood (Adam) aan Uw gewaad
Hooglied 5:10: Mijn Liefste is blank(God) en rood(Adam)
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2e Bedeling = Menselijk bestuur, Menselijke Heerschappij
Instelling der 70 Volkeren ( inclusief Israël ?)
Kenmerk: Instelling van de Overheid als ordinantie van God.
Verbond: met Noach
Begin : Na de zondvloed (1656 jaar na Adam)
Einde: bij de aanvang van de 1000 jaar
In tegenstelling tot de Vloed van 2 Petrus 3:6, waarin de 2 hemelen en de aarde
vergaan zijn, is bij deze vloed, de zondvloed, niets vergaan. Alles is wel
gereduceerd tot een beperkt aantal. En de mensheid tot 8 zielen. (1 Petrus 3:20)
Oorzaak: Genesis 6:5,11-13; Mattheüs 24:37-39; Lukas17:26,27; 2 Petrus 2:5:
In plaats van God te zoeken zoekt de mensheid het schepsel (= grote goddeloosheid).
In plaats van dat men de gemeenschap zoekt met de HEERE, hebben mannen
gemeenschap met mannen.
Dat daardoor hun eigen vrouwen vergeten worden, mag duidelijk zijn.
Alle normale verhoudingen zijn zoek, waardoor de vrouwen zich open stellen
voor “zonen Gods”, engelen, die zich dan manifesteren in een mannenlichaam.
(Judas 6)
“Zonen Gods” = niet omdat zij uit God geboren zijn, maar zij waren schepselen
Gods, die een bepaalde verantwoordelijkheid hadden.
Genesis 6:4:
Reuzen = Nephalim =
= 40.10.30.80.50 = gevallenen van ouds
Zulke reuzen, die verwekt werden in de “wereld die toen was”, waarin de
engelen ontrouw waren en zich vermengden met de toen levende “Enos” (een
soort mensheid).
Geweldigen = givoriem =
(Genesis 7:18; Job.21:7)

= 40.10.200.2.3 = de wateren nemen de overhand

Bij de opstand en strijd van de lagere god (en zijn personeel) tegen de Allerhoogste
God, worden de beide Hemelen en de Aarde door het spreken van de Allerhoogste
17

God door Water geoordeeld, nedergeworpen, waarbij de reuzen hun stoffelijk
lichamen kwijtraken, en de Aarde tot woestheid en ledigheid wordt. (Genesis 1:2;
2 Petrus 3)
De geesten van deze reuzen, worden in het Nieuwe Testament, “boze geesten”,
of “demonen” genoemd. Zij zijn hun lichamen kwijt, maar zij zoeken in deze
herstelde Wereld, een lichaam, ter bewoning. Een lichaam of een voorwerp, om in
te wonen of om zich daarin te manifesteren; zoals bijvoorbeeld in wapens, maskers,
mensen, of zwijnen.
(Mattheüs 8:16; 12:45; Lukas 7:21; 8:32; 11:26)
Mensen die zich openstellen voor deze demonen, of boze geesten, weten soms
dingen van honderden jaren terug, omdat die demon die nu in hen woont, eerder
in iemand anders gewoond heeft. Dat verklaart men als: reïncarnatie.
Genesis 6:2, 4:
Deze “zonen Gods”, kwamen dus over de dochteren der mensen, zoals ze in de
vorige wereld, over de dochteren van Enos kwamen?
En hun vader is de vader der leugen. (Johannes 8:44)
Zoon =

= 50.2 = Ben
=	5.50.2 = Banah
				
				

=
=
=
=

Bouwwerk
Bouwen
Erfgenaam, beheerder van een erfenis
Verantwoordelijk gesteld over…

Als satan dus “zoon” genoemd wordt, is dat, omdat hij verantwoording kreeg
over deze Schepping. Beheerder over deze Oude Schepping.
Deze engelen, deze zonen Gods, manifesteerden zich als mens, en kwamen over
de dochteren der mensen.
1 Korinthe 11:10:
In het Nieuwe Testament wordt dan ook gewaarschuwd, dat een vrouw een macht
op haar hoofd zou hebben, nl: “ haar man”.
Een vrouw is namelijk zeer beïnvloedbaar, ze leeft veelal uit haar gevoelens en zij
heeft het verlangen in zich om gevuld te worden.
Zij versiert zich dan ook, om haar man te behagen.
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En als een man zijn vrouw niet vult, of niet vullen kan (geestelijk of lichamelijk),
gaat een vrouw naar vulling zoeken.
En letterlijk is het zo, dat er altijd wel mannen zijn die daarvoor klaar staan
Geestelijke machten staan er ook altijd klaar voor om dat over te nemen.
Een medium is dan ook meestal een vrouw.
Genesis 6:2 e.v.; Genesis 19:5; Romeinen1:27:
Omdat de mannen zich niet met hun vrouwen bezig houden, en die engelen dan
over hun vrouwen komen, komt dit omdat “mannen met mannen” bezig zijn.
Ook als een man zijn gevoelens de “voorrang” geeft boven zijn “denken”, verdwaalt hij.
De vrouw is een type van de vrouwelijke kant van de man.
Als een man meer oog heeft voor de “versiering”, dan voor de “inhoud”, verdwaalt hij.
Geestelijke machten, proberen altijd in te spelen op de potentie, het kunnen, van
de mens.
Door te eten van de boom van kennis van goed en kwaad.
Door de Wet te kunnen doen en te houden, waardoor hij zou worden als God.
Waardoor hij een geestelijke krachtpatser is.
Omdat de mens zo verziekt was, wilde de HEERE de mens verdelgen.
Maar Noach vond Genade in de ogen des HEEREN, omdat hij een rechtvaardige,
een gelovige was. Omdat hij geloofde wat God gezegd had.
Genesis 6:8, 9:
Noach wandelde niet in zijn eigen begeerlijkheden, maar hij wandelde met
God.
Een leven uit en in geloof, in de praktijk van zijn leven (= wandelen).
Daarom liet de HEERE Noach een ark bouwen, om deze Wereld te ontvluchten.
En zo zijn wij de Wereld ontvlucht, omdat we in dat Schip zijn, weet je wel, dat
schip uit de 1e Bedeling: dé Ik, dé Ani.
: Ik alleen, boven de wateren, of ik, getrokken uit de wateren, uit de volkeren.
Bij dit oordeel (de zondvloed), houdt de 1e Bedeling niet op.
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De persoonlijke verantwoordelijkheid van het individu, verdwijnt niet, maar dit
oordeel (de zondvloed) is wel de inluiding van de “Bedeling van het menselijk
bestuur”.
Namelijk: “De instelling der 70 Volkeren”.
Vóór de zondvloed waren er geen Volkeren, er was alleen een verzameling
individuele mensen.
Bij Noach en zijn 3 zonen, en schoondochters, begint God met de mensheid
opnieuw.
Een Volk, is namelijk een nogal uitgegroeide familie, met de stamvader als koning.
De Volkeren worden in de Bijbel dan ook bij de naam van hun stamvader genoemd.
Zo’n indeling werd alleen mogelijk, doordat de mensheid tot 1 man teruggebracht
werd.
Beginnende namelijk bij Noach.
Een principe of een Wet die uitgevaardigd wordt, gaat meestal pas na een tijdje
in werking. Theorie, gaat vooraf aan de praktijk.
Men mag er eerst een poosje aan wennen.
In het geval van de Volkerentafel moet je toch eerst op afstammelingen wachten,
voordat je een familie een volk kunt noemen.
De spraakverwarring, was het féitelijk begin van de Bedeling der Volkeren.
(Menselijk bestuur)
En dat niet alleen aangaande het verdelen van al het land, maar ook naar spraak.
Genesis 10:
Hier gaat deze Bedeling in werking, want hier zien we de tabel van de 70
Volkeren.
Deze 70 Volkeren worden in 3 groepen gedeeld : Semitische
: Chammitische
: Jafethietische
Genesis 10:32:
De HEERE heeft deze 70 volkeren ieder hun plaats gegeven.
De belangrijkste uit de Semitische volkeren, is het volk Israël.
Tegenwoordig vind je bijna geen volk meer op de plaats, die de HEERE toen
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aan dat volk toegewezen had. Maar daar zal de HEERE in de nabije toekomst
verandering in brengen.
Mattheüs 21:5:
Een Koninkrijk begint altijd met een Koning.
Als er geen Koning is, dan is er ook geen Koninkrijk.
In Genesis 11 zien we dat de mens de wil van God niet wil uitvoeren en zich niet
wil onderwerpen aan de huisregels van deze Huishouding, want men gaat juist
een toren bouwen omdat men niet verstrooid wil worden en juist bij elkaar wil
blijven (samen sterk). (Genesis 9:1)
Men streeft dan al naar de zogenaamde éénheid, namelijk van Babel.
(Openbaring 14:8;16:19)
In Genesis 10:25, bij Peleg (afstammeling van Sem), wordt de Aarde verdeeld.
Peleg leefde 130 jaar na de vloed.
De Spraakverwarring vond dus 130 jaar na de vloed plaats.

Inhoud 2e bedeling
Verbond: En God zegende Noach en zijn zonen, en Hij zeide tot hen:
: “Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde
(Genesis 9:1)
: heers over al het gedierte (Genesis 9:2)
(het is de mens nog steeds niet gelukt om over al het gedierte te heersen)
: Al wat levend is, zij u tot spijs, gelijk het kruid.
: De regenboog (de Aarde nooit meer vergaan door water, maar wel
door vuur)
Dit is een toevoeging aan het verbond met Adam:
“Aan Adam werd alleen het groene kruid tot spijs gegeven”.
Waarom?
De typologische betekenis:
Bij het eten van vlees wordt het ene leven overgedragen op het andere.
Het is een soort plaatsvervangend sterven, en is dus een illustratie van wedergeboorte (Johannes 6:53-57)
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De HEERE Jezus stierf in onze plaats en Zijn leven wordt het onze, omdat wij Hem
geloven en aanvaarden.
De praktische betekenis:
Mensen die weigeren om vlees te eten zijn veel gemakkelijker beïnvloedbaar voor
geesten, en demonen.
1 Timotheüs 4:1-3:
Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen
van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, nl: leringen der demonen,
door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten met een
brandijzer toegeschroeid; verbiedende te huwelijken, van spijzen te onthouden,
die God geschapen heeft, tot nuttiging met dankzegging, voor de gelovigen, nl: die
de Waarheid hebben bekend.
: 4 want alle schepsel Gods is goed en er is niets verwerpelijk, met dankzegging
genomen zijnde........
In vlees zit vitamine “E”, wat goed is voor de hersenen (logisch nadenken).
Romeinen 13:1 e.v.:
De Overheid is door God ingesteld en zij staat niet in dienst van mensen, maar
van God.
Titus 3:1:
Dat wij de Overheden onderdanig zijn.
Handelingen 5:29; 1 Petrus 2:13-15:
God meer gehoorzamen dan mensen.
God staat boven alle overheden, machten en tronen:
Romeinen 8:38
Efeze 1:21; 3:10; 6:1
Spreuken 8:15,16
Daniël 4:17: (de laagste onder de mensen)
Elke koning staat natuurlijk uiteindelijk onder God, maar hoeft niet rechtstreeks
onder God te staan. Want meestal staat hij onder een hele rij gedelegeerde machten.
(Efeze 1:21)
Als we straks bij de 3e Bedeling en dus bij Abraham komen, eindigt ook deze
Bedeling niet, maar Abraham wordt uit de Volkeren getrokken en deze Bedeling
der volkeren loopt gewoon door.
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Het einde van deze Bedeling:
Daar waar de geschiedenis der Volkeren begon, namelijk in Babel, daar eindigt
zij ook.
Bij Babel en in Armageddon.
Want daarna worden de volken onder één Hoofd samengebracht, namelijk onder
Christus.
Noach
Genade
Slang
Messias

=
=
=
=

=
8.50
=	50.8
= 	300.8.50
= 8.10.300.40

=
=
=
=

(58)
(58)
(358)
(358)

=
=
=
=

inwijding, inleiden
Chan (Genesis 6:8)
Nagash
Mashiach

7 x 7 = 49 (= de volheid van de 7, de vervulling van deze schepping van de zeven
dagen in Genesis) waarna 50 volgt: 50 is de Nieuwe Schepping
Na 7 volgt 8. 8 is dus ook de Nieuwe Schepping.
Het getal 58 is dus op alle manieren de aanduiding van de Nieuwe Schepping.
Een diamant, geslepen tot een perfecte briljant, heeft 58 vlakjes.
Jafeth: Vader van Magog en van Javan
Magog = de Slavische en Baltische volkeren
Javan = de Griekse volkeren
: was de oudste zoon van Noach (Genesis 10:21)
:
= 400.80.10 = uitbreiding
Cham: Vader van Kanaän en van Mitzraïm (Genesis 10:6),
en staat symbool voor “Egypte”
(Psalm 78:51; 105:23; 106:22)
: Kleinste (Genesis 9:24), maar is de “geringste”
: In werkelijkheid is hij de 2e zoon van Noach
:
= 40.8 = zwart, heet, hitte
Sem: Vader van Israël en van de HEERE Jezus (Lukas 3:36)
:
= 40.300 = Naam, roep, faam
: In werkelijkheid de 3e zoon van Noach
Híj ontvangt het Eerstgeboorterecht.
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Noach wordt door Cham bespot, omdat Noach getuigenis geeft van de Nieuwe
schepping, nl: Noach bouwt een wijngaard, waarvan hij de Landman is.
Hij wordt dronken = vol van de Heilige Geest (Efeze 5:18)
Hij is naakt = Hij legt Zijn aardse verschijning af (1 Korinthe 15)

De 2e Hebreeuwse letter =
De 1e letter waarnee de Bijbel begint is de “Beth” =
Je kunt er ons cijfer “2” in herkennen.
Die éérste letter in de Bijbel is groot geschreven, groter dan de andere Hebreeuwse
letters. Dit is een uitzondering. Normaal zijn alle Hebreeuwse letters in het Oude
Testament van dezelfde grootte.
We komen meer van deze uitzonderingen in de Schrift tegen:
Soms zijn letters: zeer klein geschreven
Soms zijn letters: op hun kop geschreven
Soms zijn letters: boven de regel geschreven
Soms zijn:
hele passage tussen 2 aparte tekentjes geplaatst
De grammatica van de Hebreeuwse taal in het Oude Testament is ondergeschikt
gemaakt aan de typologie die daarin tot uitdrukking wordt gebracht.
De Joden zijn zeer trouw geweest in het overschrijven van de Schrift en de controle
was nauwgezet. Men durfde geen tittel of jota weg te laten of te veranderen.
En ook de afwijkende letters en tekens werden stipt overgeschreven.
Die grote letter “Beth” geeft aan, dat al het daarna geschrevene helemaal in het teken
van de 2 staat en dat het met een tweedeling, een verdeling te maken heeft. Alles in
deze “wereld van de zeven dagen” heeft zijn tegenstelling. Zoals bijvoorbeeld:
Aarde ............................................................ Hemel
Duisternis......................................................... Licht
Nacht................................................................... Dag
Avond.......................................................... Morgen
Wateren (beneden).................... Wateren (boven)
Land............................................................ Wateren
Het is dan ook een dualistische wereld.
De Bijbel begint met een grote Beth.
De Beth, de naam van de letter uitgeschreven =
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= 400.2.

Het begint dus met een tweedeling en eindigt in het kruis.
(De laatste letter van het woord Beth is de taph = 400 = kruis.)
Beth =
		
=
=
=
=
Bethlehem

= 400.2	 = Huis (dat wat zich binnen bevindt)
= Wereld = daar waar God in woont
Aarde
= huis voor de mens
Volk
= huis Israëls
Tempel = Huis Gods
Tent
= onze tabernakel
= Beth-Lechem = Broodhuis

Deuteronomium 19:15:
De Schrift zegt, dat bij de mond van 2 of 3 getuigen, alle Woord bestaat. Als 2 of
3 hetzelfde getuigen, móet het wel waar zijn, want in de praktijk komt dit in de
Wereld van de “2” zelden voor. Want “2” is het getal van deze Oude Schepping en
is het getal van verdeling, van onenigheid, van strijd.

De 2e Dag:
Genesis 1:6:
God maakte scheiding tussen Wateren en Wateren.
Openbaring 17:15:
Waar zijn “Wateren” ook weer een beeld van?
“De Wateren die gij ziet, zijn volkeren, scharen, natiën, en tongen.
Typologisch: De geboorte van de volkeren.
En de HEERE maakt scheiding tussen volkeren
In Psalm 65:8: bruisen der zee, namelijk het “rumoer der volkeren”
Markus 4:37-40; Lukas 8:23-25:
Profetisch voor het moment dat de bruisende volkeren tot bedaren worden gebracht door de Almacht van Christus, de Koning der Koningen.
Ezechiël 26:3: heidenen tegen u, alsof de zee,
Jesaja 17:12: volken bruisen gelijk de zeeën.
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Psalm 2:1 e.v.: Het woeden der heidenen
“Woeden” is eigenlijk dat wat zeeën doen.
Wanneer er scheiding wordt gemaakt tussen wateren en wateren dan brengt dit
gewoonlijk, nieuw leven voort:
vruchtwater breekt : kind wordt geboren
Schelfzee : Israël wordt geboren (Exodus 14:21)
Jordaan : Israël wedergeboren (Jozua 3:16 e.v.)
Volkeren : Hun opstand moet gebroken worden
Genesis 1:6:
Het is de enige dag, waarop de HEERE niet zegt, “dat het goed was”.
Namelijk: de “scheiding tussen de wateren”.
Want dat was niet de bedoeling: “scheiding, en verdeeldheid”.
Daarin wordt deze wereld ook gekenmerkt.
Maar Gods bedoeling was: “1-heid”, “1-wording”.
De HEERE, uw God, is immers “1”.

De 2e Stamvader = Seth
Seth = Plaatsvervanger (van Abel) (Gen.4:25
= Ander Zaad
Seth is een type van de HEERE Jezus Christus, want Hij is de Ware Plaatsvervanger.
Namelijk Degene Die uit de dood opstond.
Hebreeën 11:4; 12:24:
Abel, als type van de HEERE Jezus, Die een offer bracht en stierf.
Lukas 11:50, 51:
Het bloed van al de profeten, van Abel af….
Abel was dus een “profeet”, zonder dat hij maar iets gezegd heeft.
Lukas 3:23-38:
Adam was koning over de gehele Mensheid
En dus ook weer zijn zoon, de Erfgenaam van Adam.
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Dit koningschap kwam via Seth (de 2e zoon van Adam) uiteindelijk bij de HEERE
Jezus Christus terecht.
De erfopvolging had via Abel moeten gaan, maar werd via Seth, voortgezet.
Dit is typologisch voor Christus, Die in wezen Erfgenaam is van Zichzelf.
Mattheüs 1:
Hier vinden we 3 groepen van 14 geslachten (in totaal 42 geslachten).
Van de laatste groep van 14 geslachten is de HEERE Jezus het “13e” geslacht en is
Christus de “14e”. Zo zien we dat Christus de erfgenaam is van de Heere Jezus,
hoewel Hij Dezelfde is.
Zoals Seth plaatsvervanger was voor Abel, zo is Christus Jezus het voor die hele
Mensheid uit Adam.
De HEERE Christus Jezus, is de Rechtmatige troonhebber over de Mensheid,
omdat Hij de Erfgenaam van Noach is, want bij Noach werd immers de mens
gesteld over de mens. (Genesis 9:6)
–
Hij is de Zoon des mensen, de Erfgenaam van Adam.
–
Hij is het uitgedrukte Beeld, van de onzienlijke God. (Kolossenzen 1:15)
–
Hij is de afstraling van Gods Heerlijkheid. (Hebreeën 1:3)
–
Wij hebben Zijn Heerlijkheid aanschouwd, de Eniggeborene van de Vader.
(Johannes 1:14)
–
Hij is de waarachtige Mens. (Openbaring 3:14)
–
Hij, Die geen zonde kende, heeft God, voor ons tot zonde gemaakt.
(2 Korinthe 5:21)
–
Hij leed en stierf in onze plaats. (Jesaja 53:5)
–
Alle dingen (zowel in de hemel, als op aarde, zijn aan Hem onderworpen.
(Efeze1:20 e.v.)
In Zijn wederkomst zal gezien worden, dat Hij de Erfgenaam van alles is.
–
De HEERE Jezus Christus zal dan de Heerschappij op Zich nemen.
(Openbaring11:15-17)
–
Hij is de “Blinkende Morgenster”. (Openbaring 22:16)
Dan zal die “morgenster” uit Jesaja 14:12 plaats moeten maken voor Christus,
“de Blinkende Morgenster”.
Elke Aardse koning, is eigenlijk een plaatsvervanger van God.
Hij zou eigenlijk dienstknecht, boodschapper van God moeten zijn, en niet die der
mensen.
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2e vrucht = Gerst (Deuteronomium 8:8)
1 Korinthe 15:36, 37:
Wat aan het tarwegraan wordt toegeschreven, geldt ook voor ieder ander graan.
Alle granen zijn een beeld van de individuele mens, die sterft, om vrucht te kunnen
dragen.
Alleen met gerst is het zo dat we wel te maken met de mens, maar niet in de
hoedanigheid als zondaar, maar in hoedanigheid van “vorst”.
Gerst = Shorah =
= 5.200.70.300 (een woord, met een vrouwelijke uitgang)
De ”stam” van het woord is:
	200.70.300
	5.200.70.300
	5.200.300
	10.200.300
	200.300
	200.10.70.300
	200.70.300
	5.200.70.300

=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=

Shar
Shorah
Sarah
Saraï
Shar
Sheir
Sha-ar
Shorah

=
=
=
=
=
=
=
=

vorst, machthebber, bewaarder, overste
gerst
vorstin, prinses
vorstin
navel (oorsprong, begin)
haar, harig, geitenbok
poort, 100-voud
het bedenken

Op de gerstehalm staat een lange haar.
Bij tarwe ontbreekt die haar.
“Haar” is in de Bijbel een beeld van “macht”.
De mens is hier en daar ook, met “haar” uitgerust.
Haar op het hoofd = de kracht van het denken
Haar om de mond = de kracht van het spreken, de macht van het woord
Schaamhaar
= spreekt van potentie en vruchtbaar zijn
1 Korinthe 7:
Het haar dat de mens op zijn hoofd draagt is een beeld, een type, van de macht die
boven hem of haar staat.
“Gerst”: “Is dus een beeld van de individuele mens, maar dan als “machthebber”.
“Poort”: “De controle hebben over het in en uitgaan der Stad.
“Denken”: “Is de macht van de mens”.
(een mens zonder verstand is een “niemand”)
28

Johannes 6:9, 13:
5 Gerstebroden
Gerst = het Koninkrijk
5	
= spreekt van verborgen, geestelijke dingen
Het merkwaardige is dat, hoewel “tarwe” eerder wordt gezaaid, “gerst” toch eerder geoogst wordt.
Leviticus 23:15-17:
De priester moest op het feest van Pascha,de Eerstelingengarve, de eerste opbrengst
van de gersteoogst, opheffen en bewegen voor het aangezicht des HEEREN.
En 50 dagen later moest de priester 2 gedesemde gerstebroden opheffen en bewegen voor het aangezicht des HEEREN.
Richteren 7:13:
De Midianieten strijden tegen Israël.
Gideon komt ‘s nachts in hun legerkamp en hoort hoe een Midianiet zijn droom
vertelt aan een andere Midianiet, namelijk: een geroosterd gerstebrood wentelde
zich door het leger der Midianieten en keerde het hele legerkamp der Midianieten
om

De 2e Kleur: Oranje
Is geen basiskleur, maar een mengkleur.
(Zie de 3e belofte).
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