De bloedvloeiende vrouw
En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede,
en zij genezen van deze uw kwaal.
Markus 5 : 34

Ad Leeuwenhage



Hebreeuwse woorden worden gelezen van rechts naar links en ook de daarbij behorende getalswaarden.
Alles in deze uitgave mag gekopieerd en gebruikt worden, als het is tot eer van de Heere Jezus Christus.



En ziet, er kwam een van de oversten der synagoge, met name Jaïrus; en Hem
ziende, viel hij aan Zijn voeten. En bad Hem zeer, zeggende: Mijn dochtertje is in
haar uiterste; Ik bid U, dat Gij komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden
worde, en zij zal leven. En Hij ging met hem; en een grote schare volgde Hem, en
zij verdrongen Hem.
En een zekere vrouw, die twaalf jaren den vloed des bloeds gehad had. En veel
geleden had van vele medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste gelegd, en
geen baat gevonden had, maar met welke het veeleer erger geworden was; Deze van
Jezus horende, kwam onder de schare van achteren, en raakte Zijn kleed aan. Want
zij zeide: Indien ik maar Zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden.
En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd, en zij gevoelde aan haar lichaam, dat zij van die kwaal genezen was.
En terstond Jezus, bekennende in Zichzelven de kracht, die van Hem uitgegaan
was, keerde Zich om in de schare, en zeide: Wie heeft Mijn klederen aangeraakt? En
Zijn discipelen zeiden tot Hem: Gij ziet dat de schare U verdringt, en zegt Gij: Wie
heeft Mij aangeraakt? En Hij zag rondom om haar te zien, die dat gedaan had.
En de vrouw, vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en
viel voor Hem neder, en zeide Hem al de waarheid.
En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede, en
zij genezen van deze uw kwaal. Terwijl Hij nog sprak, kwamen enigen van het
huis des oversten der synagoge, zeggende: Uw dochter is gestorven; wat zijt gij
den Meester nog moeilijk? En Jezus, terstond gehoord hebbende het woord, dat er
gesproken werd, zeide tot den overste der synagoge: Vrees niet; geloof alleenlijk.
En Hij liet niemand toe Hem te volgen, dan Petrus, en Jakobus, en Johannes, den
broeder van Jakobus; En kwam in het huis des oversten der synagoge; en zag de
beroerte en degenen, die zeer weenden en huilden. En ingegaan zijnde, zeide Hij tot
hen: Wat maakt gij beroerte, en wat weent gij?
Het kind is niet gestorven, maar het slaapt.
En zij belachten Hem; maar Hij, als Hij hen allen had uitgedreven, nam bij Zich
den vader en den moeder des kinds, en degenen die met Hem waren, en ging binnen, waar het kind lag. En Hij vatte de hand des kinds, en zeide tot haar: Talitha
Kumi! hetwelk is, zijnde overgezet: Gij dochtertje (Ik zeg u), sta op.
En terstond stond het dochtertje op, en wandelde; want het was twaalf jaren oud;
en zij ontzetten zich met grote ontzetting. En Hij gebood hun zeer dat niemand
datzelve zou weten; en zeide, dat men haar zou te eten geven.
Markus 5:22-43



De parallelgedeelten van Markus 5:22-24 zijn Mattheüs 9:18 e.v. en Lukas
8:41 e.v. en zo nu en dan zullen we deze parallelgedeelten naast elkaar leggen en met elkaar vergelijken.
U weet inmiddels dat in elke geschiedenis in de Bijbel, hoewel het letterlijk
gebeurde geschiedenissen zijn, het niet in de eerste plaats gaat om de letterlijke gebeurtenis, maar om de Geestelijke, de profetische, de typologische
betekenis achter de letterlijke gebeurtenis.
Hier vinden we twee verschillende genezingen, die op twee verschillende
tijdstippen en eigenlijk in omgekeerde volgorde plaatsvinden. Deze twee
genezingen zijn met elkaar verweven en horen bij elkaar. Al was het maar
omdat in beide gevallen het getal twaalf uitdrukkelijk naar voren komt. Het
is het volk Israël, dat gekenmerkt wordt door het getal 12. Deze genezingen
hebben dus op de één of andere manier iets van doen met de genezing, de
wedergeboorte van het volk Israël. Deze twee vrouwen, danwel dochters,
zijn op typologische wijze familie van elkaar.
Het volk Israël bestond oorspronkelijk uit de 12 stammen van Israël.
Jakob had immers 12 zonen en die 12 zonen werden de stamvaders van de
12 stammen van het volk Israël. Deze 12 (of 13?) stammen vormden gezamenlijk het ene volk Israël.
Verschillende keren is het volgende al uiteengezet, maar ik zal dit nog een
keer herhalen:
Koning David kwam uit de stam Juda. En ook Salomo en later zijn zoon
Rehabeam waren uit de stam Juda en waren koning over alle 12 stammen
van Israël.
Maar, tijdens de regering van koning Rehabeam vond er binnen het Koninkrijk Israël een splitsing plaats.
Rehabeam, uit de stam Juda, wilde namelijk een zwaarder juk (= een type
van de wet) op het volk Israël leggen. Hij wilde meer belasting heffen, meer
dienstplicht enz. enz. De andere 11 stammen van Israël zagen dit helemaal
niet zitten en scheidden zich onder leiding van Jerobeam, uit de stam Efraïm,
af van het koninkrijk. Hierdoor bleef Rehabeam koning over slechts 1 stam,
zijn eigen stam Juda.
Blijkbaar stemde de HEERE in met deze gang van zaken, want Hij noemde


de gezamenlijke 11 stammen nu Israël. Alleen voegde de HEERE de stam
Benjamin bij Juda, opdat Benjamin een lamp voor Juda zou zijn.
Het volk Israël, bestaande uit 12 stammen, werd door de HEERE gezien als
één vrouw. Het volk was namelijk Zijn vrouw geworden, toen de HEERE
in een Verbond met haar was getreden op de berg Sinaï en zij door de middelaarshand en mond van Mozes, de huwelijksakte, namelijk het Verbond
der Wet, in ontvangst had genomen. (Jeremia 31:31 e.v.) Nu, bij de splitsing
van het volk in 2 en 10 stammen, bestonden er plotseling twee volken, twee
vrouwen, onder de namen Juda en Israël/Efraïm.
In de geschiedenis in Markus 5:22 e.v. vinden we dan ook deze 2 vrouwen,
die uiteindelijk alletwee (maar in gewijzigde volgorde en op verschillende momenten in de heilsgeschiedenis) door de HEERE Jezus Christus op
grond van hun geloof genezen worden.
Waren deze vrouwen dan ziek en wanneer zijn ze dan ziek geworden?
Wel, sinds zij de gemeenschap met hun Man en HEERE hadden verbroken.
Deuteronomium 14:1 e.v.; Jesaja 50:1 e.v.; Jeremia 3:7 e.v.; Romeinen 7:1 e.v.:
De 10 stammen waren voortdurend ontrouw aan hun Man Jehovah en dit
huwelijk werd door haar Man Jehovah beëindigd toen Hij hen de scheidbrief gaf. Zij werden, onder toelating van Jehovah, ten slotte door de Assyriërs uit het land Kanaän verdreven en verstrooid onder de heidenen.
Het huwelijk van de HEERE met de 2 stammen van Israël kwam ten einde,
doordat Juda, de 2 stammen, het Joodse volk, haar Man en HEERE ombracht aan het kruis op Golgotha.
In deze geschiedenis is de oudste vrouw een type van de 10 stammen van
Israël, Efraïm, degene die het langst zonder Man is geweest (vanaf 722 voor
Christus).
Het meisje, de jongste vrouw, is een type van de 2 stammen van Israël,
degene die kort zonder de Man is geweest, namelijk Juda, het Joodse volk,
vanaf de dood van de HEERE Jezus.
In Lukas 15 hebben we bijvoorbeeld ook gezien dat dit werd uitgebeeld in
een (hemelse) Vader, die 2 zonen heeft.



De oudste zoon, type van de 2 stammen, is het langst bij de Vader gebleven.
De jongste zoon, type van de 10 stammen, is veel eerder bij de Vader weggegaan.
Hoe dan ook, bij de bespreking van de twee genezingen in dit verhaal zal
het ons vanzelf wel duidelijk worden.
Het valt in deze geschiedenis in elk geval wel op, dat de twee verschillende
genezingen op de één of andere wijze bij elkaar horen.
Want:
Zowel de oudere vrouw, als de jonge dochter hebben met het getal 12 van
doen. De vrouw is al 12 jaar ongesteld en dus is ze onvruchtbaar en vanaf
12 jaar hoort een jonge dochter vruchtbaar te worden, maar ze sterft.
De genezing van beide vrouwen vindt in omgekeerde volgorde plaats.
Eerst wordt aan de HEERE gevraagd of Hij het 12-jarige dochtertje wil genezen en als de HEERE op weg gaat om dat te doen, moet de 12-jarige
wachten op haar genezing opdat eerst de 12 jaar bloedvloeiende vrouw
genezen zal worden.
Het getal 12:
vervult in de Bijbel, maar ook in ons dagelijks leven, een belangrijke rol.
12 spreekt over heerschappij.
Denk daarbij aan de dagelijkse heerschappij van de klok.
De tijd, of de klok, heerst over het leven van elk mens: schooltijd, werktijd,
reistijd, etenstijd, rusttijd, slaaptijd, vakantietijd, levenstijd.
In alles wat wij elke dag doen, maakt de klok de dienst uit.
Een 12 uur durende heerschappij van de klok overdag.
Een 12 uur durende heerschappij van de klok ‘s avonds en ‘s nachts.
Denk ook aan:
De heerschappij van het jaar, uitgebeeld in 12 maanden.
De heerschappij van het jaar, uitbeeld in de 12 tekens van de dierenriem.
De heerschappij van het volk Israël, uitgebeeld in 12 stammen.
De naam Israël betekent dan ook “heersen met God”.
De komst van het Koninkrijk van Christus, uitgebeeld in de 12 discipelen;
die 12 apostelen werden.
Een dozijn, een bepaald, vastgesteld aantal: 12 stuks.
Een gros, een bepaald, vastgesteld aantal dozijnen: 12 x 12 =144.
Voor 1971 was een Britse pond 240 pence waard en een shilling 12 pence.


Wat heerst hier in het leven van deze vrouw en van deze jonge dochter?
Juist, onvruchtbaarheid. Beiden zijn onvruchtbaar en dus eigenlijk dood.
De dood heerst over hen.
Maar dat is niets bijzonders, want dat is bij al het vrouwelijke zo.
Alles wat vrouwelijk is ten opzichte van de levende God, de Schepper.
De levende God is de Man.
Hij is de ware levende Weg.
Hij is het Leven en Hij geeft Zijn vruchtbaar leven aan ieder die Hem gelooft.
Hij stort Zijn leven, Zijn Zaad, Zijn Woord, in ieder die op dat Woord vertrouwt.
In de Bijbel is een vrouw de uitbeelding van : de schepping
: het volk Israël
: Juda; Joodse volk, 2 stammen
: Efraïm, 10 stammen
: elk individueel mens
Want:
(Nu even los van de typologische betekenis van deze geschiedenis.)
Wij zouden ons er bewust van zijn dat in de Bijbel een vrouw de uitbeelding is van u en van mij.
Ook wij zijn van nature ziek, zwak, misselijk en doodziek.
Ook ons aardse leven glipt ons door de vingers.
Ook ons bloed, ons leven, ontsnapt ons en daarom zijn wij ook onvruchtbaar.
Wij herkennen onszelf in deze vrouw, want toen de nood het hoogst was,
klampten wij ons heimelijk vast aan de HEERE Jezus Christus. In eerste
instantie hopen wij dan dat niemand dit in de gaten krijgt, want anders
lachen familie, vrienden, buren en collega’s ons uit.
Maar wat hebben we eigenlijk te verliezen?
Als wij ons niet aan de HEERE Jezus Christus vastklampen, verliezen wij
alles, want het leven en het beetje eer en aanzien wat wij eventueel in deze
wereld hebben, zal ons in het graf zeker ontnomen worden.
Maar, als wij ons in geloof aan de Heere Jezus Christus klampen, dan zal
blijken dat wij overvloedig veel terug ontvangen, namelijk Zijn Leven.
Dan zullen wij alles wat tot dit Leven en de Godzaligheid behoort ontvangen en straks zal Hij ons lichamelijk opnemen in Zijn Heerlijkheid.


Ten opzichte van de Schepper, de Levende God, is ook elke aardse man
vrouwelijk. Ook elke man zou zich namelijk, net zoals elke vrouw, vrouwelijk, open, ontvankelijk opstellen ten opzichte van God en Zijn Woord.
Van nature heeft geen enkel vrouwelijk wezen (= het schepsel) blijvend
leven in zichzelf.

Marcus 5
:21 En als Jezus wederom in het schip overgevaren was aan de andere
:22
:23

zijde, vergaderde een grote schare (= type van de heidenen in het algemeen) bij Hem; en Hij was bij de zee.
En ziet, er kwam één van de oversten der synagoge, met name Jaïrus;
en Hem ziende, viel hij aan Zijn voeten.
En bad Hem zeer, zeggende: Mijn dochtertje is in haar uiterste; ik bid
U, dat Gij komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden worde,
en zij zal leven.
Mattheüs 9:18:
Als Hij deze dingen tot hen sprak, ziet, een overste kwam en aanbad
Hem, zeggende: Mijn dochter is nu terstond gestorven, doch kom en
leg Uw hand op haar, en zij zal leven.
Lukas 8:41 en 42:
En ziet, er kwam een man, wiens naam was Jaïrus, en hij was een overste der synagoge; En hij viel aan de voeten van Jezus, en bad Hem, dat
Hij in zijn huis wilde komen. Want hij had een enige dochter, van omtrent twaalf jaren, en deze lag op haar sterven.

:22 Overste = Arche = eerste, voorste
		
=
		
Synagoge =
			
		
Jaïrus
=
			
			
			


type van het Joodse volk, aan wie de Woorden Gods waren toevertrouwd
Leerhuis
Een huis of tempel waarin het Woord van God gesproken
en geleerd wordt
Degene die door God verlicht wordt
Hij zal verlicht worden; of
Hij zal verlichten
Hij zal opgewekt worden; of

		
		
		
		

Hij zal opwekken
Hij zal in beweging gebracht worden; of
Hij zal in beweging brengen
Jaïrus is op z’n minst een type van de HEERE Jezus Christus Zelf.

Johannes 2:
In Johannes 2 is het de moeder van de HEERE Jezus, die zich verantwoordelijk weet voor het volk Israël, want als uitbeelding van het
gelovig overblijfsel van het Joodse volk, zegt zij tot de HEERE Jezus:
Zij hebben geen wijn!
: Het leven en de vreugde van het volk Israël zijn bijna op…
: Als er niet snel nieuwe wijn, namelijk nieuw leven aan het Licht gebracht wordt, dan zullen zij allen sterven en verloren gaan.
Nu, over het voortbrengen van nieuw Leven, daar hoeft de mens niet
over in te zitten, want daar zorgt de HEERE Jezus Christus Zelf wel
voor. Hij is door Zijn opstanding uit de dood de Erfgenaam en Eerstgeborene en Eersteling van de nieuwe schepping.
Elk mens zou echter eerst aan Hem moeten bekennen, dat het leven
wat men heeft, opraakt en dat men alleen van Hem, op grond van
geloof eeuwig leven zal ontvangen.

:22 Als Jaïrus de HEERE Jezus ziet, valt hij aan Zijn voeten neder.
Hieraan zien we dat we te maken hebben met een gelovige.
Door de ogen des geloofs ziet Jaïrus dat de HEERE Jezus Christus het
Woord van God is.
Jaïrus heeft een ontmoeting met het Woord Gods en hij buigt zich neder voor het Woord van God.
Het kan ook niet anders dat, wanneer men met geheel het hart in de
HEERE Jezus Christus gelooft en men Hem ziet (letterlijk of overdrachtelijk), men in volle aanbidding, verheerlijking en onderwerping
aan Zijn voeten zal nederknielen.
Jaïrus geeft hiermee ook uitdrukking aan zijn verlangen, dat de wandel, de gezindheid en het gevoelen van de HEERE Jezus Christus, ook
zijn wandel, gezindheid en gevoelen zullen zijn.
En dit blijkt ook: want vervolgens bidt Jaïrus niet voor zichzelf, maar
voor een ander. Hij heeft niet zichzelf op het oog, maar een ander in
zijn huisgezin. Dit zegt ook het volgende vers:


:23 En bad hem zeer, zeggende: mijn dochtertje is in haar uiterste; ik bid U,
dat Gij komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden worde, en
zij zal leven.

:23 Jaïrus bidt in volle ernst tot de HEERE Jezus.
De nood van zijn dochtertje ligt hem namelijk zwaar op het hart.
Als de HEERE Jezus niet snel redding zal brengen, dan zal deze dochter sterven.
Mijn dochtertje is in haar uiterste.
Mijn dochtertje ligt op sterven.
Mijn dochtertje is nu terstond gestorven.

(Lukas 8:42)
(Mattheüs 9:18)

O HEERE:
Leg toch Uw handen op haar, opdat zij behouden zal worden, en leve.
Deze dochter is de uitbeelding van de latere generaties van de 2 stammen van Israël, het Joodse volk. Zij heeft weliswaar veel godsdienstige werken der wet uitgevoerd, maar al die godsdienstige werken
der wet hebben haar niet kunnen behouden.
Zij is een kind gebleven, doordat ze bleef leven onder de wet.
En nu, nu deze dochter geslachtsrijp is… (Markus 5:42)
Nu zij ontvankelijk zou kunnen zijn voor Zaad…
Namelijk: in de opstanding van Christus het Zaad der wedergeboorte…
Nu zij 12 jaar is en het moment en de omstandigheden daar zijn dat
er gemeenschap zou kunnen plaatsvinden met haar Man en HEERE,
dreigt zij te sterven.
Nu zou het voor haar duidelijk moeten worden, dat door de werken
der wet niemand gerechtvaardigd kan worden voor God, maar dat
alleen geloof tot rechtvaardigheid wordt gerekend.
Niet haar werken, maar alleen Uw werk zal haar ten Leven zijn.
Romeinen 4:5:
Want degene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze
rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.
Johannes 5:24
Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn Woord hoort, en gelooft Hem,
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Die Mij gezonden heeft, die heeft het Eeuwige Leven, en komt niet in
de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het Leven.
Johannes 5:39:
Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het Eeuwige Leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.
Romeinen 6:14:
Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet,
maar onder de genade.
Romeinen 6:23:
Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods
is het Eeuwige Leven, door Jezus Christus, onzen HEERE.
1 Johannes 5:11 en 12:
En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het Eeuwige Leven gegeven heeft; en ditzelve Leven is in Zijn Zoon. Die den Zoon heeft, die
heeft het Leven, die den Zoon van God niet heeft, die heeft het Leven
niet.
Lukas 8:42:
Jaïrus vraagt de HEERE Jezus Christus:
		
Wilt U in mijn huis komen?
Kan vanuit het Hebreeuws ook vertaald worden met:
		
Wilt U in mijn dochter komen?
Het Hebreeuwse woord
kan vertaald worden met:
		
huis of dochter
Hier in de betekenis van: het huis of de dochter Juda
		
het Joodse volk
		
de 2 stammen van Israël
De nood van zijn dochter en typologisch de nood van Juda, de 2 stammen van Israël, ligt hem zo zwaar op het hart en daarom vraagt Jaïrus
eigenlijk:
Wilt U, met Uw Heilige Geest, woning in haar maken?
Wilt U haar Uw Eeuwig Leven geven?
En als het gaat om de vraag of de HEERE Jezus Christus haar (of ons)
Zijn Eeuwig Leven wil geven, kan zij, of kunnen wij dit Eeuwige Leven dan ontvangen, zonder dat wij eerst sterven?

tyb
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Neen, natuurlijk niet.
Eeuwig Leven is er pas, nadat men in geloof, met de HEERE Jezus
Christus, gestorven en begraven is en opgestaan is uit de dood.

:23 En als een ware gelovige doet Jaïrus niet een beroep op de wet en op
de werken der wet, maar hij doet een beroep op uitsluitend de uitnemende en overvloedige rijkdom van Gods genade.
Hier zit echter één maar aan vast.
Eeuwig Leven ontvangen is een persoonlijke keuze.
Eeuwig Leven is er pas nadat men in geloof met de HEERE Jezus
Christus de weg van dood, begraving en opstanding is gegaan.
Jaïrus, als type van het gelovig overblijfsel binnen het Joodse volk,
kan er niet voor zorgen dat zijn dochter, een latere generatie van het
Joodse volk dus, behouden zal worden.
Deze dochter zal straks zelf gehoor moeten geven aan de oproep van
de HEERE Jezus, wanneer Hij tot haar zal zeggen: Dochter, sta op.
Johannes 2:
Nadat Maria tot de HEERE Jezus gezegd heeft: HEERE, zij hebben
geen wijn, kan ze alleen nog tot de dienstknechten, oftewel tot de 6
aarden vaten, zeggen: als de HEERE langskomt, gehoorzaam Hem
dan in alles wat Hij zegt.
Een gelovige kan dit niet voor zijn kinderen of voor een latere generatie regelen.
Elk mens, elk volk zal zelf het Woord van God over het verlossingswerk van de HEERE Jezus Christus moeten horen, moeten aanvaarden, dus moeten geloven.
Wat Jaïrus wel kan doen voor een latere generatie van het Joodse volk
is, als vertegenwoordiger van het volk belijdenis doen voor de zonden
van zijn volk. Zoals ook zien hoe Daniël dat doet in de geschiedenis
van Daniël.
Als men in geloof het Woord van God aanvaardt, dan zal men in
Christus opgewekt worden uit de dood en zal men uit Zijn genade
Eeuwig Leven ontvangen.
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Handelingen 15:13 e.v.:
Maar zover is het met deze dochter, die een type is van het hedendaagse Joodse volk, nog niet.
Want, nadat Juda, de 2 stammen van Israël, het Joodse volk de HEERE
Jezus Christus heeft afgewezen, gekruisigd en gedood, is het Joodse
volk (waarvan het dochtertje van Jaïrus de uitbeelding is) gestorven.
De HEERE Jezus stierf aan het kruis en allen zijn met Hem gestorven.
Ook het Joodse volk.
Markus 5:24:
Nadat het Joodse volk de HEERE Jezus Christus ook na Zijn opstanding verworpen heeft, is Hij eerst naar de heidenen gegaan, om uit
hen een volk te verzamelen voor Zijn Naam. Dit volk blijkt in de praktijk een gelovig overblijfsel te zijn uit de 10 stammen van Israël: de
gemeente, het Lichaam van Christus.
Ook dit vinden we op symbolische, typologische, profetische wijze in
het vervolg van deze geschiedenis uitgebeeld.
Eerst wordt een ander gedeelte van het volk Israël genezen.
Uitgebeeld in deze bloedvloeiende vrouw, type van het gelovig overblijfsel uit de 10 stammen van Israël.
Na haar genezing wordt zij vruchtbaar, en haar vrucht is de gemeente.
Nadat zij is genezen en God een volk verzameld zal hebben voor Zijn
Naam; daarna zal ook het dochtertje van Jaïrus (uitbeelding van de
2 stammen, het Joodse volk) door de HEERE genezen worden.
Mattheüs 9:19:
En Jezus opgestaan zijnde, volgde hem, en Zijn discipelen.
Op grond van de opstanding van Christus, kan men de HEERE Jezus
Christus volgen in de wedergeboorte, door geloof in Hem.

:24 En Hij ging met hem; en een grote schare volgde Hem, en zij verdrongen Hem.

:24 De HEERE Jezus Christus hoort altijd naar iemand, die in oprechtheid
tot Hem bidt. Dit wil uiteraard niet zeggen, dat de HEERE onze gebeden verhoort op onze tijd. Hij verhoort onze gebeden op Zijn tijd en Hij
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verhoort onze gebeden, als ze in overeenstemming zijn met Zijn wil.
Dit gebed van Jaïrus zal in volkomen overeenstemming met Gods wil
blijken te zijn. Alleen is de tijd van de vervulling van dit gebed nog
niet aangebroken.
De HEERE Jezus is wel op weg gegaan om deze dochter uit de dood
op te wekken, maar Zijn weg wordt onderbroken door deze bloedvloeiende vrouw die, op grond van haar persoonlijk geloof eerder
genezen wordt.
De belangijkste voorwaarde om uit de dood op te staan is: wanneer het
Woord van God tot je komt, geloof en aanvaard Zijn Woord dan ook.

:24 En Hij ging met hem, en een grote schare volgde Hem, maar zij verdrongen Hem.
:24 Er zijn zoveel mensen en dus is er zoveel gedrang om de HEERE Jezus
heen. De meesten van deze grote schare wil de HEERE echter helemaal niet volgen in de wedergeboorte.
Verdringen = verdrukken en heeft dus eigenlijk de betekenis van afstoten en verwerpen.
Kunt u het zich voorstellen?
In de volheid des tijds kwam de HEERE Jezus Christus in deze wereld
om Zijn vrouw, heel het volk Israël, maar hier eerst het Joodse volk, de
2 stammen van Israël, te verlossen van haar dodelijke ziekte.
Binnen het Joodse volk waren er gelovigen die dan ook naar de Messias hebben uitgekeken en zij hebben geconstateerd dat het Joodse
volk op sterven na dood was.
Zij vragen aan de HEERE Jezus of Hij Zijn vrouw, het Joodse volk, wil
genezen, maar Hij kan haar niet genezen, want zij verdringen, verdrukken en ten slotte vermoorden zij Hem.
Er mag dan één gelovige Jaïrus zijn, maar na Zijn opstanding wordt
de HEERE Jezus Christus door het Joodse volk, de 2 stammen van
Israël nog steeds verworpen.
Na Zijn opstanding wijst de schare, het merendeel van het Joodse volk
èn van de heidenen de HEERE nog steeds af, want zij verdrukken,
geselen, vervolgen, kruisigen en doden de Zijnen.
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:25 Maar een zekere vrouw, die twaalf jaren den vloed des bloeds gehad had;
:26 En veel geleden had van vele medicijnmeesters, en al het hare daar:27
:28

aan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het
veeleer erger geworden was;
Deze van Jezus horende, kwam onder de schare van achteren, en raakte
Zijn kleed aan.
Want zij zeide: Indien ik maar Zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden.

:25 De schare is de uitbeelding van de heidenen in het algemeen.
De bloedvloeiende vrouw is de uitbeelding van één heidens volk in
het bijzonder. Zij is een type van Efraïm, de 10 stammen van Israël.
Mattheüs 9:20 en 21:
En ziet, een vrouw die twaalf jaren het bloedvloeien gehad had, komende tot Hem van achteren, raakte de zoom Zijns kleeds aan; Want
zij zeide in zichzelven: Indien ik alleenlijk Zijn kleed aanraak, zo zal
ik gezond worden.
Lukas 8:43 en 44:
En een vrouw, die twaalf jaren lang den vloed des bloeds gehad had,
welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters ten koste gelegd had; en
van niemand had kunnen genezen worden; Van achteren tot Hem komende, raakte den zoom Zijns kleeds aan; en terstond stelpte de vloed
haars bloeds.
De medicijnmeesters zijn een type van de vele godsdiensten en afgoderijen, waaronder de tien stammen hun hele geschiedenis door
geleefd hebben.

:25 En een zekere vrouw, die twaalf jaren de vloed des bloeds had gehad;
:25 De HEERE Jezus werd door de schare weliswaar verdrongen, maar
iemand anders wilde, op grond van geloof, de HEERE Jezus Christus
wel de positie, de eer en de heerlijkheid geven die Hem toekomt.
Hier vinden we dus die andere vrouw, die net zo onvruchtbaar is als
het dochtertje van Jaïrus.
Zij verlangt ernaar om nu al door de HEERE verlost te worden van
haar onvruchtbaarheid.
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Zij blijkt deel te willen hebben aan Zijn verwerping en aan Zijn smaadheid. Zij wil met Hem verworpen worden, opdat zij in de toekomst
met Hem verheerlijkt zal worden en met Hem zal heersen.
Zoals eerder gezegd:
Het getal 12 betekent dat er tussen deze beide vrouwen een verband
bestaat. Beiden hebben ze van doen met het volk Israël, namelijk met
de 12 stammen van Israël.
Door middel van het getal 12 wordt uitgebeeld onder welke macht
deze 2 vrouwen staan.
Het verschil tussen deze 2 vrouwen is:
		
: zij zijn de uitbeelding van de 2 volkeren van Israël
		
: het dochtertje van Jaïrus is een type van de 2 stammen
		
: de bloedvloeiende vrouw is een type van de 10 stammen
	12	 =
			
			
			
			
			
			
		
			
			
		
			
:25
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spreekt over heerschappij
het volk Israël bestond uit 12 stammen
en zal in de toekomst weer uit 12 stammen bestaan
Israël betekent: heersen met God; het Recht Gods
het Recht Gods zou over het volk Israël heersen
elk mens zou zijn hele leven beheerst worden door het Recht Gods
in de praktijk wordt het leven van de mens beheerst en geregeerd door de klok en dus door de tijd
zowel overdag als ‘s nachts
Het volk Israël werd, en nu het Joodse volk wordt, niet beheerst
door het Recht Gods, dewelke is Christus;
maar door de wet van Mozes

En hier vinden we een vrouw.
Het woord vrouw impliceert dat zij verbonden is of was met de Man.
Zij is dus een getrouwde vrouw of een vrouw die ooit getrouwd was.
Zij is dus een vrouw die de scheidbrief van haar Man ontvangen kan
hebben waardoor zij geen gemeenschap meer met Hem kan hebben.
Zij is dus van het Leven van haar Man afgesneden, waardoor zij onvruchtbaar is.
Deze vrouw, type van een ander deel van het volk Israël.
Deze vrouw is namelijk een type van de 10 stammen van Israël.

In tegenstelling tot het dochtertje van Jaïrus, type van de 2 stammen,
is deze vrouw zich er terdege van bewust dat haar bloed, en dus dat
haar leven uit haar wegloopt. Ze had kosten noch moeite gespaard om
toch maar vruchtbaar te kunnen worden.
Lukas 8:43:
Haar onvruchtbaarheid had heel haar leven beheerst.
Het leven wat zij zocht, had niemand op aarde haar kunnen geven.
Ook de vele afgoden (uitgebeeld in de vele medicijnmeesters) konden
haar niet genezen, vruchtbaar maken of leven geven.

:26. En veel geleden had van vele medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het
veeleer erger geworden was;

:26 Medicijnmeesters = Zij dacht dat het heelmeesters waren…
			 maar het zijn afgoden
			 Alleen de HEERE is onze Heelmeester
Het meest voor de hand liggende medicijn, dat deze beide vrouwen,
type van de 2 en van de 10 stammen, tot zich namen, was een leven
onder wetten en regels.
Vooral de 2 stammen van Israël leefden fanatiek en met volle inzet
onder de wet van Mozes en door de werken der wet.
Maar:
Romeinen 3:8; 5:20; 7:7, 8, 11 en 13:
Door de wet en door de werken der wet, nemen de zonden juist bovenmatig toe.
2 Korinthe 3:7 en 9:
De wet als leefregel is een bediening des doods en een bediening der
verdoemenis. Het gebruik van de wet als medicijn, maakt dat de
kwaal alleen maar erger wordt.
En mocht je nog niet onder de wet van Mozes leven, dan zullen anderen je wel onder die wet, of onder hun eigen wetten, voorschriften,
menselijke leringen en filosofieën willen brengen.
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Aan de andere kant is het ook zo dat ieder mens zichzelf allerlei wetten en regels oplegt, waarvan hij zelf vindt dat hij daaraan moet beantwoorden.
Maar al dit soort heelmeesters maken alleen maar stinkende wonden.
Door al dit soort medicijnmeesters had zij juist veel geleden en het
had haar geen voordeel gebracht.
Al haar eigen inspanningen hadden haar niet vruchtbaar gemaakt,
niet voor de tijd en zeker niet voor de eeuwigheid.

:27

Zij erkent dit, want:
Deze van Jezus horende, kwam onder de schare van achteren, en raakte
Zijn kleed aan.

:27 Horende = Zij hoorde de HEERE Jezus; en zij geloofde de HEERE Jezus;
			 Zij geloofde wat andere gelovigen haar over de HEERE
		 Jezus vertelden
			 dat Hij de lang beloofde Verlosser, Messias en Zaligmaker is
			 Het geloof is uit het gehoor
			 en het horen (= gehoorzamen, geloven) is door het Woord
		 Gods
Achteren = achterzijde (dus via een omweg) (Luz)
			 zij kwam uit de schare, danwel uit de volkerenzee
			 ze behoorde tot deze schare, tot deze volkerenzee
			 de 10 stammen waren verstrooid onder de volkerenzee
			 Als een gelovig overblijfsel uit de 10 stammen, laat zij deze
		 volkerenzee achter zich om in geloof te komen tot de HEE		 RE Jezus Christus
			 Zij gaat buiten om volkeren, menselijke leringen en syste		 men; wettische en godsdienstige leringen en systemen heen.
			 Op verborgen wijze raakt zij het kleed van de HEERE Jezus
		 aan.
Kleed
= spreekt over de verschijning en dus over de buitenkant van
		 iemand
			 spreekt over de positie en over de bediening die iemand heeft
			 Het vleesgeworden Woord, de HEERE Jezus Christus
			 De verschijning van de gemeente, het Lichaam van Christus
Het volk Israël, het Joodse volk, de 2 stammen, maar ook de heidense
volkerenzee in het algemeen, verdrong, verdrukte en verwerpt de
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HEERE Jezus Christus. Maar deze vrouw (een gelovig overblijfsel
daaruit) klampt zich juist vast aan de HEERE Jezus Christus.

:28 Want zij zeide: Indien ik maar Zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden.

:28 Mattheüs 9:20; Lukas 8:44:
En ziet, een vrouw die twaalf jaren het bloedvloeien had gehad, komende tot Hem van achteren, raakte den zoom Zijns kleeds aan.
Buiten het zicht van het Joodse volk en de schare (heidense volkeren).
Zij wil daarmee zoiets zeggen als:
Hoewel ik Hem met mijn stoffelijke ogen zie als een Mens in vernedering, hoor ik het Woord van de verhoogde en verheerlijkte Christus,
en daardoor zal ik gezond worden.
Zacheüs zou zeggen:
Als ik maar een glimp van Hem mag opvangen (Lukas 19:2)
Een andere gelovige zegt het zo:
O HEERE, wees mij zondaar genadig (Lukas 18:3)
Weer een andere gelovige zegt:
Al spreekt Hij maar één Woord tot mij (Mattheüs 8:8)
En nog een andere:
Al mag ik maar staan in Zijn schaduw (Handelingen 5:15)

:28 Déze gelovige vrouw zegt:
Als ik maar de zoom van Zijn klederen aanraak, zal ik gezond worden.
Als ik maar de meest lage kant mag aanraken, van Hem, Die uitermate hoog is…
Als ik maar deel mag hebben aan de aardse kant van het Koninkrijk
van de Messias.
Ik wil deel hebben aan het Lichaam van Christus…
Ik wil deel hebben aan de Hogepriester naar de Ordening van Melchizedek en aan Zijn priesterlijk werk.
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Psalm 133:1-3:
Een lied Hammaaloth, van David. Ziet hoe goed hoe liefelijk is het,
dat broeders ook samenwonen.
Het is gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op den
baard, den baard van Aäron, die nederdaalt tot op den zoom (= peh =
mond) zijner klederen.
Het is gelijk de dauw van Hermon, en die nederdaalt op de bergen
van Sion, want de HEERE gebiedt aldaar den zegen en het leven tot in
der eeuwigheid.
Mattheüs 9:20:
En ziet, een vrouw die twaalf jaren het bloedvloeien gehad had, komende tot Hem van achteren, raakte de zoom Zijns kleeds aan.
Lukas 8:44:
Van achteren tot Hem komende, raakte den zoom Zijns kleeds aan; en
terstond stelpte de vloed haars bloeds.
Mattheüs 14:36; Markus 6:56:
En baden Hem, dat zij alleenlijk den zoom Zijns kleeds zouden mogen
aanraken; en zovelen als Hem aanraakten, werden gezond.

:29 En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd, en zij gevoelde
aan haar lichaam, dat zij van die kwaal genezen was.

:29 Het bloed van opoe, namelijk het leven van de oude mens, vloeide uit
haar weg. Het leven onder het oude Verbond der Wet had haar geen
leven kunnen geven.
Maar nu, door het aanraken van de HEERE Jezus Christus, vloeit terstond in haar het Leven van Christus en van het nieuwe Verbond der
Genade.
Terstond:
Wedergeboren worden tot een nieuw schepsel, op grond van geloof in
Christus, is geen langzaam proces. Ook het ontvangen van de Kracht Gods,
oftewel het ontvangen van de Heilige Geest, is geen langzaam proces.
Het is waar dat de uitwerking van Gods Geest in ons, tijd nodig heeft,
maar bij onze wedergeboorte ontvangen wij direct de Kracht Gods,
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ofwel de Heilige Geest, waardoor wij het nieuwe leven kunnen leven.
Johannes 4:14-19:
Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven
zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat ik hem zal
geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het
eeuwige leven. De vrouw zeide tot Hem: Heere, geef mij dat water,
opdat mij niet dorste, en ik hier niet moet komen, om te putten. Jezus
zeide tot haar: Ga heen, roep uw man, en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide: Ik heb geen man. Jezus zeide tot haar: Gij hebt wel
gezegd: Ik heb geen man. Want gij hebt vijf mannen gehad, en dien gij
nu hebt, is uw man niet; dat hebt gij met waarheid gezegd. De vrouw
zeide tot Hem: Heer, ik zie, dat Gij de profeet zijt, Die komen zou.

:30 En terstond Jezus, bekennende in Zichzelven de kracht, die van Hem
uitgegaan was, keerde Zich om in de schare, en zeide: Wie heeft Mijn
klederen aangeraakt?

:30 En terstond Jezus bekennende in Zichzelf dat Kracht van Hem was
uitgegaan…
Op grond van haar geloof in de HEERE Jezus Christus, is er Kracht,
danwel Geest van Hem uitgegaan en heeft Zijn Geest ook woning gemaakt in deze vrouw.
Zijn Kracht = zelfgenererende, voortdurend werkende kracht
			 (zoals een dynamo)
		
= Kracht die uit Hem Zelf is, omdat Hij Kracht is
		
= Zijn opstandingskracht
		
= Zijn Geest, het Leven van het Nieuwe Verbond
			 Zijn Kracht, die nu in haar komt, spreekt op typologi		 sche wijze over haar wedergeboorte
In Zichzelven = Het is een Geestelijke aangelegenheid			
		 en een Geestelijke genezing
Als er Kracht, en dus Leven van de HEERE Jezus Christus is uitgegaan tot deze vrouw, dan wil dit zeggen, dat Hij de Man is van deze
vrouw. Of als Zijn Kracht in iemand anders komt, dan is die iemand
vrouw, of vrouwelijk.
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Dat de HEERE omziet naar degenen die Hem heeft aangeraakt, wil
het volgende zeggen: als wij de HEERE in geloof hebben aangeraakt,
of als wij de HEERE in geloof hebben aangeroepen om behouden te
worden, dan zal de HEERE ook naar ons omzien, want hij wil vervolgens een persoonlijke relatie met ons.
Hij wil ons kennen = Hij wil gemeenschap met ons, in de praktijk van
ons leven.
Wie uit de schare heeft Mijn klederen aangeraakt? = wie heeft Mij
aangeraakt?
De klederen, de verschijning van de HEERE Jezus Christus in deze
wereld is, in onze bedeling, de uitbeelding van de gemeente, het lichaam (de verschijning) van Christus.
De innige verbintenis tussen Christus en de gemeente, tussen het
Hoofd en Zijn lichaam, wordt hier weergegeven.
Wat het Hoofd hier doet, zal, na Zijn hemelvaart, ook het lichaam doen.
Deelhebben aan de HEERE Jezus Christus, is ook deel hebben aan de
gemeente.
Wie heeft Mijn kleed aangeraakt = Welk volk uit de volkerenzee heeft
Mij aangeraakt?
Dat niet omdat er nu Kracht van de HEERE Jezus Christus is uitgegaan, zodat Hij nu minder Kracht zou hebben.
Want ook als wij tot geloof komen in de HEERE Jezus Christus ontvangen wij op datzelfde moment de Kracht van Christus, namelijk de
Geest van Christus.
Vervolgens zou deze opstandingskracht van Christus ook werkzaam
zijn in ons.

:31 En Zijn discipelen zeiden tot Hem: Gij ziet dat de schare U verdringt,
en zegt Gij, Wie heeft Mij aangeraakt?

:31 De discipelen zeiden: U ziet toch dat de schare U verdringt?
		

Waarom zou U dan acht geven op één speciaal
iemand, die U zou hebben aangeraakt?

Nu, gelukkig weet de HEERE Jezus Christus dit wel!
Want hier is niet zomaar iemand.
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Hier is een vrouw, die in gemeenschap met de HEERE Jezus Christus
wil leven. Haar bloed, namelijk het leven van deze vrouw, vloeit uit
haar weg.
Deze onvruchtbare, maar nu gelovige vrouw, wil weer in gemeenschap komen met het Leven van haar Man.

:32 En Hij zag rondom om haar te zien, die dat gedaan had.
:32 De HEERE Jezus Christus kijkt om Zich heen, om te zien wie uit de
volkerenzee Hem in geloof aangeraakt heeft.

:33 En de vrouw, vrezende en bevende, wetende, wat aan haar geschied
was, kwam en viel voor Hem neder, en zeide Hem al de waarheid.

:33 Zij is zich ervan bewust met Wie zij van doen heeft.
Nu zij door haar Man genezen is op grond van haar geloof in Hem, en
zo de weg tot gemeenschap met Hem gerealiseerd kan worden, valt
zij in geloof, aanbidding en onderwerping aan Zijn voeten neder.
Lukas 8:47:
De vrouw nu, ziende dat zij niet verborgen was, kwam bevende, en
voor Hem nedervallende, verklaarde Hem en al het volk om wat oorzaak zij Hem aangeraakt had, en hoe zij terstond genezen was.
Zij vertelt Hem de waarheid in tegenwoordigheid van al het volk.
Zij vertelt Hem over haar ongeloof en over haar ontrouw aan Hem, in
het verleden.
En dat zij zo’n lange tijd onvruchtbaar is gebleven vanwege haar ongeloof.
Zij vertelt nu aan een ieder die het maar horen wil, waarom zij Hem
aangeraakt heeft.
Zij heeft de HEERE Jezus Christus aangeraakt, omdat zij reddeloos
verloren was.
Zij gelooft dat Hij haar genezing, vergeving, verlossing, vrede, genade
en eeuwige blijdschap zal geven, op grond van geloof in Hem en Zijn
Woord en vertelt hoe zij dan ook terstond genezen is, door de HEERE
in geloof aan te raken.
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:34 En Hij zeide tot haar: Dochter uw geloof heeft u behouden. Ga heen in
vrede en zijt genezen van deze uw kwaal.

:34 Mattheüs 9:22:
En Jezus, Zich omkerende, en haar ziende, zeide: Wees welgemoed
dochter! uw geloof heeft u behouden. En de vrouw werd gezond van
dezelve ure af.
Lukas 8:48:
En Hij zeide tot haar: Dochter, wees welgemoed, uw geloof heeft u
behouden: Ga heen in vrede.
Haar kwaal, namelijk haar onvruchtbaarheid, was eigenlijk voortgekomen uit haar ongeloof en ongehoorzaamheid, haar ontrouw aan
haar Man. Maar deze vrouw wordt nu door haar Man en HEERE
dochter genoemd.
Een dochter is een jonge vrouw.
Een dochter is een volgende generatie.
Een dochter heeft dezelfde waarde als een zoon, namelijk erfgenaam.
Deze vrouw, type van het gelovig overblijfsel uit de 10 stammen van
Israël, is nu een jonge vrouw geworden, type van haar wedergeboorte.
Deze jonge vrouw is een type van de gemeente, het Lichaam van
Christus, in onze bedeling.
De HEERE Jezus Christus kan ook tot de gemeente zeggen:
dochter (=
of
= huis)
Het Lichaam van Christus staat immers vrouwelijk ten opzichte van
het Hoofd, Christus? Het Lichaam van Christus is het huis of de dochter, waarin Christus woont.
Deze wedergeboren dochter wordt in de vrijheid gesteld van het
Nieuwe Verbond.
Deze wedergeboren dochter ontvang het Leven en de vrede van het
Nieuwe Verbond des vredes.
Zij ontvangt de vrede van de Vredevorst!

tyb tb

Romeinen 5:1:
Wij dan, gerechtvaardig zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God,
door onzen HEERE Jezus Christus;
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:35 Terwijl Hij nog sprak, kwamen enigen van het huis des oversten der
synagoge, zeggende: Uw dochter is gestorven; wat zijt gij den Meester
nog moeilijk?

:35 De HEERE is nog maar net uitgesproken in verband met deze vrouw, of…
Er mag dan in 2000 jaar een gelovig overblijfsel uit de 10 stammen tot
wedergeboorte zijn gekomen, het is de bedoeling dat er ook een gelovig overblijfsel uit de 2 stammen tot wedergeboorte zal komen, na de
opname van de gemeente, het lichaam van Christus.
Eén van de knechten van Jaïrus, de overste der syagoge zegt echter:
het heeft geen enkele zin meer dat U Zich met die dochter bemoeit,
want zij is toch al gestorven.
Wel, naar de mens gesproken mogen de knechten uit het huis van
Jaïrus gelijk hebben, maar naar Goddelijke zin is het juist zo dat, wanneer een mens eindelijk in geloof erkent dat hij nergens voor deugt,
dat hij dan ineens wel voor Gods Werk geschikt is geworden.
En dat zegt het volgende vers dan ook.

:36 En Jezus, terstond gehoord hebbende het woord, dat er gesproken
werd, zeide tot den overste der synagoge: Vrees niet, geloof alleenlijk.

:36 Vrees niet = één van de uitdrukking van het Nieuwe Verbond der genade en des vredes.
Geloof alleen = stel je vetrouwen in alles wat Ik in Mijn Woord gezegd
en beloofd heb.
Lukas 1:30:
En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij
God gevonden.
Lukas 2:10:
Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal.
Lukas 5:10:
En Jezus zeide tot Simon: Vrees niet; van u aan zult gij mensen vangen.
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Johannes 12:15:
Vrees niet, gij dochter Sions, zie uw Koning komt, zittende op het veulen ener ezelin.
Lukas 8:50:
Maar Jezus, dat horende, antwoordde hem, zeggende: Vrees niet, geloof alleenlijk, en zij zal behouden worden.

:37 En Hij liet niemand toe Hem te volgen, dan Petrus, en Jakobus, en
Johannes, den broeder van Jakobus;

:37 De gemeente bestaat uit gelovigen uit de Joden (= de 2 stammen) en
uit de heidenen (= de 10 stammen).
Petrus
=
Jakobus en =
Johannes		
			
			
Zebedeüs =

type van het gelovig overblijfsel uit de 2 stammen
type van het gelovige overblijfsel uit de 10 stammen
type van Efraïm, de eerstgeborene met het dubbele deel
deze zonen van Zebedeüs worden ook genoemd:
zonen des donders
gave van Jehovah = begenadigd in de Geliefde

Deze drie zijn een type van heel de gemeente, die nu deelhebben aan
de heerlijkheid van Christus op Zijn heilige berg.
Na de opname van de gemeente, zullen er na 3 1/2 jaar nog twee anderen aan deze drie worden toegevoegd, namelijk Mozes en Elia.
Dan is de 5 compleet.
Dit wordt geïllustreerd in:
Mattheüs 17:1-5:
En na zes dagen nam Jezus met Zich Petrus en Jakobus en Johannes,
zijn broeder, en bracht hen op een hoge berg alleen. En Hij werd voor
hen veranderd van gedaante; En Zijn aangezicht blonk gelijk de zon,
en Zijn klederen werden wit gelijk het licht. En ziet, van hen werden
gezien Mozes en Elias, met Hem samensprekende. En Petrus, antwoordende, zeide tot Jezus: Heere! het is goed dat wij hier zijn; Zo
Gij wilt, laat ons hier drie tabernakelen maken, voor U een, en voor
Mozes een en een voor Elias. En terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; en ziet, een stem uit de wolk, zeg26

gende: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen
heb; hoort Hem!
Niet Mozes (= de wet) en niet Elia (= de profeten) zijn het onderwerp
van Gods spreken, want zij zijn slechts getuigen van de Christus.
Mozes en Elia hebben eerst nog een taak te vervullen voordat de heerlijkheid van de HEERE Jezus Christus in deze schepping zal tabernakelen bij de mensen. (Openbaring 21:3)
Na 6 dagen = op de 6e dag en dus in de 6e bedeling, zal de Zoon des
mensen, zich op aarde openbaren in heerlijkheid.
Mattheüs 16:26-28:
Maar daar gaat een ernstige waarschuwing aan vooraf.
Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt
schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel?
Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders,
met Zijn engelen, en alsdan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn
doen. Voorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier staan, dewelke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen
zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.

:37 Als het volk Israël in de toekomst wordt wedergeboren, is alleen
Christus en de gemeente (uitgebeeld in deze 5 mannen), als de tabernakel Gods, daarbij aanwezig.
Openbaring 12:6:
En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar
van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden, duizend tweehonderd zestig dagen; danwel 42 maanden; danwel 31/2 jaar, danwel 1
tijd, 2 tijden en een 1/2 tijd.
Genesis 45:1:
Toen kon zich Jozef niet bedwingen voor allen, die bij hem stonden, en
hij riep: doet alleman van mij uitgaan! En er stond niemand bij hem,
als Jozef zich aan zijn broederen bekend maakte.
Zacharia 12:10:
Doch over het huis Davids, en over de inwonders van Jeruzalem, zal ik
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uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zulen mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een Zoon, en zij zullen over Hem
bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over de eerstgeborene.

:38 En kwam in het huis des oversten der synagoge; en zag de beroerte en
degenen, die zeer weenden en huilden.

:38 Mattheüs 9:23:
En als Jezus in het huis des oversten kwam, en zag de pijpers en de
woelende schare.
Lukas 8:52:
En zij schreiden allen, en maakten misbaar over hetzelve.

:38 Er is grote beroerte, en ontsteltenis, onder degenen die godsdienstig
zijn. Zij identificeren zichzelf namelijk met dit dochtertje.
Zij maken dan ook veel tumult en oproer over alle ellende die hen is
overkomen. Eigenlijk geven zij de HEERE de schuld, omdat Hij niet
eerder naar hen heeft omgezien. Maar de HEERE had wel naar hen,
maar zij hadden door hun ongeloof niet naar de HEERE omgezien.

:39 En ingegaan zijnde, zeide Hij tot hen:
Wat maakt gij beroerte, en wat weent gij? Het kind is niet gestorven,
maar slaapt.

: 39 Mattheüs 9:24:
Zeide Hij tot hen: Vertrekt; want het dochtertje is niet dood, maar slaapt.
Lukas 8:52:
En Hij zeide: Schreit niet; zij is niet gestorven, maar zij slaapt.

:39 De HEERE zegt eigenlijk tot de godsdienstigen: stel je niet zo aan en
doe niet zo schijnheilig en hypocriet. Dat jullie gestorven zijn is het
resultaat van jullie eigen ongeloof.
Wie het Woord van God gelooft, zal leven, ook al ware hij gestorven.
Het gaat er dus niet om of iemand dood is, maar het gaat er alleen om,
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ten opzichte van wie iemand dood is. Men mag ten opzichte van de
aardse dingen gestorven zijn, maar als men een gelovige is dan zegt
de HEERE dat men leeft. Zo’n gelovige leeft het eeuwige Leven.

:40 En zij belachten Hem. Maar Hij, als Hij hen allen had uitgedreven,
nam bij Zich den vader en de moeder des kinds, en degenen die met
Hem waren, en ging binnen, waar het kind lag.

:40 Mattheüs 9:24 en 25:
En zij belachten Hem.
Als nu de schare uitgedreven was, ging Hij in, en greep haar hand; En
het dochtertje stond op.
Lukas 8:53 en 54:
En zij belachten Hem, wetende, dat zij gestorven was. Maar als Hij ze
allen uitgedreven had, greep Hij haar hand en riep, zeggende: Kind,
sta op!

:40 Door ongeloof in Hem en Zijn Woord, belachen, bespotten en verachten ze de HEERE Jezus Christus, met als gevolg dat de HEERE Jezus
Christus hen uitdrijft.
Uitdrijven = ek ballo = met geweld uitwerpen of nederwerpen
		
dus buiten de gemeenschap met God komen te
staan met uiteindelijk het uitwerpen in de buitenste duisternis
Alleen gelovigen zijn daar aanwezig, waar het dochtertje nog dood is.
De opwekking van dit dochtertje uit de dood is de uitbeelding van de
wedergeboorte van het volk Israël in de toekomst.
Volgens deze geschiedenis zijn daar een aantal personen bij aanwezig.
7 Personen zijn daar aanwezig.
De HEERE Jezus, de vader, de moeder, de dochter, Petrus, Jacobus en
Johannes, onderverdeeld in 5 (mannen) en 2 (vrouwen).
De verdeling in 5 en 2 komt meer voor in de Schrift, maar de koppeling weet ik (nog) niet. Er zijn er die alleen van toepassing zijn op de
gemeente, maar dat is hier niet zo.
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:40 Naar mijn mening valt het op, dat er in dit vers niet gesproken wordt
over Jaïrus, maar over de vader en de moeder van deze dochter.
Ik denk dan ook dat door de naam Jaïrus op typologische wijze verwezen wordt naar God de Vader.
Jehovah, Die de Man was van Zijn vrouw, het volk Israël.
Jehovah, Die de Vader is van deze dochter, die nu een wedergeboren
Israël zal worden.
Jaïrus betekent immers: Hij, Jehovah, zal verlichten
		
Hij, Jehovah, zal opwekken
		
Hij, Jehovah, zal in beweging brengen
Jaïrus heeft een vrouw, namelijk het volk Israël.
Zijn dochter is een latere generatie van het volk Israël.
Het Joodse volk dus.
Ook nádat haar Man en HEERE gestorven en opgestaan is, blijft het
Joodse volk volharden in ongeloof en dreigt deze dochter, de latere
generatie van het volk Israël, alsnog verloren te gaan.
Nádat de HEERE eerste een volk verzameld heeft voor Zijn naam,
uitgebeeld in de bloedvloeiende vrouw, zal uiteindelijk ook het dochtertje het Woord van Jehovah gehoorzaam zijn, wanneer Hij haar uit
de dood zal roepen.
Het Woord van Jehovah is uiteraard de HEERE Jezus Christus, Die
haar tot Leven roept.
Dan zal Jehovah Christus het dochtertje verlichten.
Dan zal Jehovah Christus het dochtertje opwekken uit de dood.
Dan zal Jehovah Christus haar in beweging brengen en zal zij leven.
Als dus dit dochtertje, deze latere generatie van moeder Israël tot geloof komt, zijn daar 5 mannen bij aanwezig;
: Jaïrus, type van Vader Jehovah
: de HEERE Jezus Christus
: de gemeente, uitgebeeld in Petrus, Jacobus en Johannes
Het vrouwelijke (2) wordt in ieder geval levend door het mannelijke (5).
Het zienlijke wordt in ieder geval levend door het onzienlijke.

Hoe dan ook:
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:41 En Hij vatte de hand des kinds, en zeide tot haar: Talitha Kumi! het
welk is, zijnde overgezet: Gij dochtertje (Ik zeg u), sta op.

:41 Mattheüs 9:25:
Hij ging in, en greep haar hand; en het dochtertje (= karasion = jonge
vrouw) stond op.
Lukas 8:54:
Hij greep haar hand en riep: zeggende: Kind (= paidion = dienstmeisje), sta op.

:41 En Hij vatte de hand des kinds (= paidion = dienstmeisje).
En Hij zeide tot haar: Talitha Kumi!
Hetwelk is, overgezet zijnde: Gij dochtertje (= karasion = jonge vrouw),
Ik zeg u, sta op.
Talitha Kumi = Lammetje (nieuw schaapje), sta op.
In de tijd van de HEERE Jezus werden er in het land Israël verschillende talen gesproken: Hebreeuws, Aramees, Grieks en Latijn.
Het land van Israël werd al vanaf de ballingschap van de 2 stammen
in Babel, door de heidenen vertreden en dit is zo tot op de dag van
vandaag.
Wat ik hier eigenlijk mee wil zeggen is, dat ik geloof, dat de HEERE
Jezus alle talen der wereld machtig is geweest.
Als de HEERE Jezus in het land tot het volk sprak, heeft Hij veelal in
het Aramees gesproken.
Hier wordt ons gewezen op een uitzondering, want de HEERE Jezus
spreekt hier tot dit dochtertje in het Hebreeuws.
De vroegere generatie van dit dochtertje was immers eertijds Zijn
vrouw?
Als Man en vrouw spraken zij toen tot elkaar in het Hebreeuws.
Nu roept de Man Jehovah, dit dochtertje, deze latere generatie van
Zijn vrouw Israël, om uit de dood op te staan ten Leven.
De HEERE was ooit de Schaapherder van Zijn kudde Israël.
Hij was de Herder van het volk Israël.
Een lammetje is een nieuwe generatie van de schapen.
31

:42 En terstond stond het dochtertje op, en wandelde; want het was twaalf
jaren oud; en zij ontzetten zich met grote ontzetting.

:42 Lukas 8:55 en 56
En haar geest (= pneuma) keerde weder, namelijk ze werd weer levend.
En zij is terstond opgestaan; en Hij gebood, dat men haar te eten geven zoude. En haar ouders ontzetten zich.

:42 En terstond is het dochtertje opgestaan uit de dood.
Uiteraard, want het Woord van God is veel machtiger dan de dood.
De HEERE heeft Zelf de dood overwonnen want de dood kon Hem
niet vasthouden. Op Zijn Woord moet de dood dan ook het dochtertje
loslaten.
En zij wandelde =
		
=
		
=
		
=
			

leven in praktische zin
wandelen in geloof
wandelen door de Geest
wandelen in nieuwheid des levens
en tot heerlijkheid des Vaders

:42 Want het dochtertje was twaalf jaren, en haar ouders ontzetten zich
met grote ontzetting.
De ouders waren niet ontzet over het feit dat hun dochtertje nu leefde,
maar over het feit dat de HEERE Jezus Christus macht had over de
dood. Zou het dan toch waar zijn, dat Hij de Messias is en dat Hij niet
alleen de Zoon van David, maar ook de HEERE van David is?
Er vindt een verandering van denken en van levenswandel plaats bij
dit dochtertje. Bij het getal 12, denken we in ieder geval aan het volk
Israël en aan heersen met God.
Want na 12 komt men bij een 13e, de omwenteling.
Bij 13 begint er iets wat volkomen nieuw is.
De 13e is de eerste van een nieuwe reeks en spreekt daarmee over
wedergeboorte.
Jacob werd een Israël.
De vrouw van Jehovah is door haar wedergeboorte een jonkvrouw
geworden.
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:43 En Hij gebood hun zeer, dat niemand datzelve zou weten; en zeide,
dat men haar zou te eten geven.

:43 Mattheüs 9:26:
En dit gerucht ging uit door dat gehele land.
Lukas 8:56:
En Hij beval hun, dat zij niemand zouden zeggen hetgeen geschied was.
Dat dit nog niet verteld mocht worden, heeft te maken met de Verborgenheid, maar als het volk Israël in de toekomst (= na de opname van
de gemeente) in Petra tot geloof komt in de HEERE Jezus Christus,
dan zal dit echt niet lang verborgen blijven.
Uit het volk Israël (dus uit het dochtertje, dat weer levend gemaakt is)
zullen dan 144.000 dienstknechten Gods uit de 12 stammen van Israël
verzegeld worden, om de volgende 33 jaar het evangelie bekend te
maken aan al de overige volkeren.
Openbaring 12:1-6:
Dit kunnen zij natuurlijk niet doen, als zij niet eerst zelf gevoed zijn
met het Woord van God.
In Petra zal het volk Israël door de gemeente gevoed worden met het
Manna uit de hemel, namelijk het Woord van God zal hen aangereikt
worden.
2 Timotheüs 3:16; Lukas 24:25-27; Lukas 24:44-46;
Hebreeën 1:1; 2 Petrus 1:19-21:
Want heel de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering,
tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk
volmaaktelijk toegerust.
En nu even los van de typologische betekenis van deze 2 genezingen.
De HEERE zegt het volgende tot een ieder die tot geloof komt in Hem.
Hoewel onze natuurlijk geboorte weliswaar het begin is van ons leven, dit is toch zeker niet het einddoel ervan. De bedoeling is namelijk, dat wij geen kinderen blijven, maar dat wij volwassen worden.
Wij worden dit door te leren eten wat de pot schaft.
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En dit geldt zeker ook voor onze wedergeboorte, waarbij wij namelijk
een kind van God worden. Dit is het begin van een nieuw leven en
het doel van dit leven is, dat wij zouden wandelen tot heerlijkheid des
Vaders en in nieuwigheid des levens. Opdat wij met Christus tot Zoon
en Erfgenaam gesteld kunnen worden in de toekomst.
We zouden dus al het voedsel wat God de Vader ons, door Zijn
Woord en eventueel met gebruikmaking van Zijn dienstknechten ons
aanreikt, geloven, aannemen en ons eigen maken.
Maar eigenlijk hoef ik dit niet eens te zeggen…
want u geloofde dit al, anders zou u dit boekje niet gelezen hebben.
Wij wilden niet alleen een kind van God worden;
wij wensen ook in de praktijk van ons leven een kind van God te zijn.
Daarbij willen we niet alleen een kind van God zijn, maar wij willen
door het Woord en door de Geest van God geleid worden naar zoonschap en erfenis.
We willen opgevoed worden, opdat wij straks gesteld kunnen worden
tot zoon van God.
Romeinen 8:29 en 30:
God heeft ons immers tevoren verordineerd het beeld Zijns Zoons gelijkvormig te worden, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen?
En die Hij tevoren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en
die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij
gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.
Wij willen aan de roeping waarmee Gods ons geroepen heeft beantwoorden.
Amen.
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