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VOORWOORD 
 
We weten allemaal wel dat de bijbel diepere betekenissen heeft, die we op het eerste gezicht niet zien als 
we ons beperken tot het lezen van de letterlijke tekst. In de bijbel wordt veel gebruik gemaakt van 
beeldspraak. Ongeveer een derde deel van de bijbel is poëtisch geschreven. 
 
Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken. Psalm 1:2 
Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes. Mattheüs 25:1 
waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn. Jesaja 40:22 

 
Door het gebruik van uitdrukkingen als “het zal zijn als...”, wordt duidelijk dat het om beeldspraak gaat en 
dat de tekst niet letterlijk genomen moet worden. Ook zonder het gebruik van dit soort uitdrukkingen, kan 
het duidelijk zijn dat we de tekst niet letterlijk moeten opvatten. 
 
Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. Genesis 3:14 
dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen. Psalm 96:12 
De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen 
klappen. Jesaja 55:12 
Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Openbaring 7:1 

 
Daarnaast zijn er bijbelteksten die letterlijk genomen kunnen worden, maar die we óók als beeldspraak 
kunnen lezen. Teksten met een tweeledige betekenis dus: een letterlijke betekenis en een diepere, 
geestelijke betekenis.  
 
Zo zult u water voor hen voortbrengen uit de rots, en u zult de gemeenschap en hun vee laten drinken. 
Numeri 20:8 
en: 
Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Christus. 1 Korinthe 10:4 

 
Dit boek wil laten zien dat in de letterlijke tekst van de bijbel, en door de hele bijbel heen, patronen staan 
die wijzen naar een diepere, geestelijke boodschap. Deze patronen worden gevormd door het gebruik van 
identieke woorden. Hoe ontdekken we deze patronen? En wat vertellen deze patronen ons over het 
Koninkrijk van God, waar Jesjoea (Jezus) altijd over sprak? In dit boek wordt uitgelegd welke belangrijke 
patronen in de bijbel zijn verborgen en hoe we deze kunnen leren zien. Dit boek wil geestelijke verdieping 
geven, die je hart en denken zal genezen en veranderen en je zal toerusten om te groeien naar, en één te 
worden met, het Éne hart van de Vader. 
 
en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Efeziërs 4:23 
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PATRONEN IN HET WOORD 
 
De boodschap van de bijbel, het Woord van JHWH1, is naast teksten die we letterlijk kunnen nemen, ook 
opgetekend met gebruik van symbolische taal. In die symbolische taal vinden we de diepere geestelijke 
boodschap van het Woord, de geestelijke betekenis die onze geest voedt. Maar wat is de bijbelgetrouwe 
betekenis van die symbolische taal? De symbolische taal, maar ook de letterlijke tekst, is in de loop der 
eeuwen op verschillende, uiteenlopende manieren uitgelegd. Maar 2 Petrus 1:20 waarschuwt ons dat we 
het Woord niet eigenmachtig moeten uitleggen, omdat het van de Geest komt. Het is dus niet de bedoeling 
dat wij er de uitleg aan geven die ons passend lijkt, of die we mooi vinden, of die bij onze wekelijkse preek 
of parasja bespreking past. Als we er vanuit gaan dat het Woord echad2, één is, dan moet de uitleg van de 
symbolen of woorden die Jesjoea3 in Zijn gelijkenissen gebruikt, overeenkomen met de uitleg van dezelfde 
symbolen of woorden elders in het Woord. En dat geldt voor elk gebruikt symbool of woord in de bijbel. Als 
de uitleg van een symbool of woord op de ene plaats in de bijbel afwijkt van de uitleg van hetzelfde 
symbool of woord op andere plaatsen in de bijbel, dan wordt de echad, de eenheid van het Woord 
gebroken. De betekenis van de gebruikte symbolen en woorden moet dus consistent zijn en door het hele 
Woord bevestigd worden. Om de betekenis van een gebruikt symbool of woord in de bijbel vast te stellen, 
moeten we dus eerst alle bijbelteksten en de context onderzoeken waar dit symbool of woord wordt 
gebruikt, en vervolgens een betekenis vaststellen die op alle plaatsen in het Woord passend is. Je kunt het 
vergelijken met een puzzel die ik vroeger graag deed: 
 

 
 
Het woord dat in de lege vakjes ingevuld moet worden (bijbel), moet passen bij alle woorden. Als we bij het 
eerste woord ‘woorden’ invullen, dan past dat wel op deze plaats maar niet op alle plaatsen. 
 
En zo komen we uit bij de patronen van gebruik van identieke begrippen of woorden in de bijbel. Als alle 
vermeldingen van een identiek woord in de bijbel overzichtelijk in kaart worden gebracht, dan wordt een 
patroon zichtbaar. Dit patroon geeft een aanwijzing voor de diepere, geestelijke betekenis van het woord 
of symbool. Een geestelijke betekenis van een woord of symbool wordt afgeleid door onderzoek van alle 
bijbelteksten en de context waar dit woord of symbool wordt gebruikt. Uit een patroon van herhaald 
gebruik van identieke woorden wordt de geestelijke betekenis van deze woorden afgeleid, die verwijst naar 
een geestelijk principe. Het is het onderzoeken van een wetmatigheid, min of meer vergelijkbaar met 
natuurwetten. Een natuurwet wordt vastgesteld als na wetenschappelijk onderzoek een bepaalde 
wetmatigheid is geconstateerd. Voor het vaststellen van de geestelijke betekenis van een woord, volgens 

                                                           
 

1
 Ik gebruik de Nederlandse letters die de originele Hebreeuwse Naam van de Eeuwige weergeven: יהוה. 

2
 Echad is het Hebreeuwse woord voor één, of eenheid. 

3
 Ik gebruik de Nederlandse transliteratie van de originele Hebreeuwse naam van de Messias, voor velen wellicht beter bekend als 

2
 Echad is het Hebreeuwse woord voor één, of eenheid. 

3
 Ik gebruik de Nederlandse transliteratie van de originele Hebreeuwse naam van de Messias, voor velen wellicht beter bekend als 

Jezus. 
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het patroon van gebruik van dit woord in de tekst van de bijbel, geldt hetzelfde. Het is een geestelijke 
wetmatigheid, of geestelijke wet.  
 
Als een patroon is vastgesteld, dan kan deze worden gebruikt als een sjabloon die we over de tekst van het 
Woord heen kunnen leggen. Overal waar dit woord voorkomt, heeft het dan dezelfde geestelijke betekenis 
en wijst het op hetzelfde geestelijke principe. De geestelijke betekenis is consequent: een bepaald woord of 
begrip in Genesis moet hetzelfde betekenen, of dezelfde strekking hebben, als hetzelfde woord of begrip in 
de Psalmen, Daniël of Openbaring, en de rest van het Woord. Als het patroon consequent wordt toegepast 
van Genesis tot Openbaring, dan ontstaat er een boodschap die consistent is, die echad (éen) is. 
 
Het op deze manier inzichtelijk maken van de boodschap van de tekst van het Woord geeft houvast. En het 
geeft ons dieper inzicht in de geestelijke bedoeling van JHWH. Als het patroon bekend is, dan is het niet 
langer mogelijk om een tekst of woord op verschillende manieren uit te leggen, naar gelang het ons 
uitkomt. Onze interpretatie van een bepaalde tekst moet overeenkomen met de geestelijke betekenis van 
de gebruikte woorden en met de geestelijke principes elders in het Woord. Met het toepassen van de 
patronen en de geestelijke principes waarnaar ze verwijzen, kun je niet veel kanten uit en dit maakt 
bijbeluitleg bijbelgetrouw. Dan is onze interpretatie niet subjectief, maar objectief. En dat maakt de 
interpretaties van anderen ook objectief toetsbaar. Kunnen we onze interpretatie of de interpretatie van 
anderen niet verifiëren met de patronen in het Woord, dan moeten we deze niet blindelings aannemen. 
 

Het gegeven dat er patronen en diepere, geestelijke betekenissen en principes in het Woord zijn 
geweven, bevestigt dat JHWH daadwerkelijk de Auteur van het Woord is en dat het Woord inderdaad 
door Zijn Geest is geïnspireerd. Woorden en teksten hangen zo met elkaar samen, door het hele 
Woord heen, dat het niet anders dan Goddelijk geïnspireerd kan zijn. De verschillende schrijvers van 
de verschillende bijbelboeken werden door de Geest geïnspireerd om hun boodschap precies zo op te 
schrijven zo de Geest het wilde. Ze schreven, zonder dat ze dit beseften, een onderdeel van een veel 
groter verhaal dan alleen hun eigen boodschap. Maar ze schreven tegelijkertijd ook, zonder dat ze dat 
beseften, een diepere, geestelijke laag in de tekst, waarvan ze de boodschap zelf nog niet konden 
begrijpen of zien

4
. Die diepere laag ontstond doordat de schrijvers van de bijbelboeken, onafhankelijk 

van elkaar en geïnspireerd door de Geest, dezelfde woorden en uitdrukkingen gebruikten in dezelfde 
context. Hierdoor ontstonden in de letterlijke tekst patronen van consistent gebruik van identieke 
woorden, die door de Geest als een soort Goddelijk watermerk in het Woord zijn geweven.  

 
In dit boek leg ik de belangrijkste geestelijke principes uit, die kunnen worden afgeleid uit deze structuur 
van patronen in het Woord. Belangrijk is om deze patronen en geestelijke principes zelf aan het Woord te 
toetsen, zodat je deze zelf ziet en leert zien en je het Woord met een diepere, geestelijke bril leert lezen. Je 
zult merken dat dit geestelijke groei zal geven. De uitdaging van dit boek is niet het ontdekken en begrijpen 
van deze structuur van patronen en geestelijke principes. Je zult merken dat je dat zelf ook gemakkelijk 
kunt leren zien. De moeilijkheid is de vernieuwing van je denken5, als de patronen je confronteren met 
onwaarheden die je wellicht hebt aangenomen over de uitleg van bepaalde bijbelteksten. Als je deze 
uitdaging aangaat en deze strijd in je denken6 overwint, dan zal je merken dat het begrijpen van de diepere, 
geestelijke betekenis van het Woord herstel en bevrijding zal geven.  

                                                           
 

4
 Mattheüs 13:17 

5
 Efeziërs 4:23 

6
 2 Korinthe 10:3-6 
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WAT VERTELLEN DE PATRONEN ONS? 

 
Is het ontdekken van de geestelijke betekenis van de woorden die in de bijbel worden gebruikt belangrijk? 
Waarom worden veel woorden en begrippen zo vaak herhaald? Wat verwacht JHWH dat we doen met deze 
informatie? Als we de onderliggende geestelijke betekenis kennen, wat is dan het gevolg voor ons? Zou 
JHWH het Woord op deze manier hebben laten optekenen, als het niet belangrijk was? Moeten we hier dus 
iets mee? 
 
Toen Jesjoea op aarde was, gaf Hij onderwijs. Wat Jesjoea onderwees was op zich niet nieuw. Hij legde de 
betekenis van de boodschap van Zijn Vader in het Oude Testament, waar Hij altijd naar verwees, verder uit. 
De focus van het onderwijs van Jesjoea was het Koninkrijk van God. In Lukas 4:43 geeft Hij zelfs aan dat dat 
de reden was waarom Hij naar de aarde was gezonden. En in Mattheüs 6:33 krijgen we de opdracht om het 
Koninkrijk van God te zoeken. Dit Koninkrijk is zowel tastbaar: komend en aanstaande7, als geestelijk: in 
ons8. Als Jesjoea voornamelijk over dit onderwerp sprak, dan kunnen we er dus vanuitgaan dat deze 
boodschap belangrijk is. 
  
Het onderwijs van Jesjoea was veelal in de vorm van gelijkenissen. Deze gelijkenissen gaan over het 
Koninkrijk en beginnen daarom ook vaak met: “het Koninkrijk van God is als....”. De geheimenissen die 
Jesjoea onderwees, waren de geheimenissen van het Koninkrijk9. Het was symbolische taal. In deze 
gelijkenissen gaf Jesjoea de sleutels tot het verstaan van de geheimenissen van het Koninkrijk10. Jesjoea 
geeft hiervoor aanwijzingen, bijvoorbeeld in Mattheüs 13:35 waar Hij verwijst naar Psalm 78:2. In Psalm 
78:2 werd volgens Jesjoea al aangekondigd dat Hij in gelijkenissen zou onderwijzen, over dingen die tot dan 
toe nog verborgen waren. Ze waren er al wel, maar ze lagen verborgen in de tekst van het Woord11 en 
konden pas ontdekt worden wanneer de patronen die de geestelijke betekenis onthullen zichtbaar zouden 
worden. Ook Paulus spreekt over een geheimenis dat verborgen was12. Om de geestelijke boodschap van 
Jesjoea te kunnen begrijpen, moeten we de betekenis van de woorden en symbolen kennen die Jesjoea 
gebruikte.  

                                                           
 

7
 Lukas 19:11, 21:31, Mattheüs 24:14, Handelingen 1:6-7, 2 Timotheüs 4:1. 

8
 Lukas 17:20-21, Matthëus 6:33, Johannes 18:36, Kolossenzen 1:13. 

9
 Bijvoorbeeld Mattheüs 13:10-13, 31, 33, 44, 45, 18:23, 20:1, Markus 4:11, 26, Lukas 13:10, 18, 20. 

10
 Mattheüs 13:10-11 

11
 Toen alleen nog het Oude Testament. 

12
 Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 2:7. 

Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet 
gegeven. Mattheüs 13:11 
 
Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. 
Mattheüs 6:33 
 
Maar Hij zei tegen hen: Ik moet ook andere steden het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen, want 
daarvoor ben Ik uitgezonden. Lukas 4:43 
 
Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het 
geheimenis van het Evangelie bekend te maken. Efeziërs 6:19 
 
opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. En wij spreken wijsheid onder 
de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld, en ook niet van de leiders van deze wereld, die 
tenietgedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis; een wijsheid die verborgen was 
en die God vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid; een wijsheid die niemand van de leiders van 
deze wereld gekend heeft. 1 Korinthe 2:5-8 
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Jesjoea legt in de Evangeliën de meeste gelijkenissen al deels uit. De gelijkenissen hebben echter meer 
geestelijke betekenissen, dan de letterlijke tekst van de Evangeliën ons doet geloven. De gelijkenissen 
helpen ons op weg met het ontdekken van de patronen. Als je de beeldspraak van de gelijkenissen kunt 
verstaan, en de daarin aangereikte sleutels vervolgens kunt hanteren, dan ontdek je dat de geheimenissen 
uit de gelijkenissen de betekenis van de symbolische taal in onder meer Daniël en Openbaring en alle 
andere geheimenissen in het Woord verklaren. Dan blijkt dat ook de diepere geestelijke betekenis van de 
tekst van het Oude Testament al over het Koninkrijk ging. Als we de woorden en geestelijke principes uit de 
tekst van de gelijkenissen doortrekken naar de rest van het Woord, en alle teksten onderzoeken waarin een 
bepaald woord staat, en dat woord vervolgens vanuit dat patroon interpreteren, dan zien we dat de 
geestelijke boodschap die de Geest van JHWH in de letterlijke tekst heeft geweven in lijn is met de 
gelijkenissen van Jesjoea. En dan zien we dat de betekenis van de geheimenissen in het hele Woord worden 
onthuld en alles dus in verbinding staat met elkaar. Het Woord is één, echad13. En dat is het waar we naar 
op zoek moeten14 gaan. Een voorbeeld: de gelijkenis van de talenten geeft ons een aanwijzing voor de 
geestelijke betekenis van het getal 1015. Als we vervolgens alle bijbelteksten, ook in het Oude Testament, 
onderzoeken waarin het getal 10 wordt gebruikt, dan ontdekken we dat veel16 bijbelteksten de geestelijke 
betekenis van het getal 10 uit de gelijkenis van de talenten duidelijk bevestigen. Voordat Jesjoea deze 
gelijkenis van de talenten uitsprak, lag deze geestelijke betekenis van het getal 10 al verborgen in de tekst 
van het Oude Testament. Maar sinds de komst van Jesjoea hebben we pas de sleutels in handen om 
daarnaar te zoeken en de geestelijke betekenis van het getal 10, met betrekking tot het Koninkrijk, te 
onthullen.  
 
opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, toen hij zei: Ik zal Mijn mond opendoen met gelijkenissen; 
Ik zal over dingen spreken die verborgen waren vanaf de grondlegging van de wereld. Mattheüs 13:35 
 
Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis; een wijsheid die verborgen was en die God 
vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. 1 Korinthe 2:7 
 

In Mattheüs 6:33 krijgen we de opdracht om het Koninkrijk van God te zoeken. Maar hoe doen we dit? Het 
zichtbare, tastbare Koninkrijk is nog niet aangebroken. Letterlijk kunnen we deze dus niet zoeken. De 
principes van het Koninkrijk, die we nu op deze aarde dus al kunnen leren, zijn geestelijk en ze veranderen 
ons hart. De geheimenissen van het Koninkrijk moeten dus ook geestelijk worden verstaan. De patronen in 
het Woord geven ons informatie over deze geestelijke principes van het Koninkrijk. De patronen in het 
Woord, en de uitleg die we daar vervolgens aan geven, moeten dus in relatie staan tot het Koninkrijk. De 
boodschap van de patronen laat de staat van ons hart en denken zien, ten opzichte van het hart en denken 
van JHWH17. Het verstaan van de patronen werkt uit dat we geconfronteerd worden met wat er in ons hart 
en denken is, en verandert vervolgens ons hart en denken zodat we groeien naar het hart en denken van de 
Vader. Het is dus een persoonlijke boodschap, die onze diepste kern raakt. Het gaat niet om de kerk, om je 
broeder of zuster, of wie of wat dan ook buiten jezelf: het gaat om jou. Het Woord is gericht aan jouw hart 
en aan jouw denken. De patronen zullen je confronteren met je eigen hart en met je eigen gedachten, met 
interpretaties van de letterlijke tekst van het Woord die je zelf hebt bedacht, of van de kerk of van anderen 
hebt aangenomen. Alleen wat van JHWH is, alleen wat overeenkomt met de geestelijke betekenis van de 
patronen in de tekst van het Woord, zal overeind blijven. Wat niet overeenkomt met de patronen in het 
Woord, zal door deze patronen worden aangevochten. Daarom is het belangrijk om de patronen zelf, onder 
leiding van de Geest, te onderzoeken en te toetsen, zodat je het met je eigen geestelijke ogen in het Woord 
kunt zien.  

                                                           
 

13
 Echad is het Hebreeuwse woord voor één en eenheid. 

14
 De tekst van Mattheüs 6:33 is geformuleerd als een opdracht en niet als een vrijblijvendheid.  

15
 Dit wordt uitgebreider uitgelegd in de hoofdstukken DE GELIJKENIS VAN DE TALENTEN en GETALLEN: TIEN. 

16
 Er zijn vaak bijbelteksten waar de geestelijke betekenis van het woord volgens het patroon op het eerste oog niet duidelijk 

zichtbaar is. Naarmate onze geestelijke ogen meer open gaan, zullen we merken dat we de geestelijke betekenis volgens het 
patroon ook in teksten gaan zien waar deze meer verborgen is. 
17

 Jesaja 55:8 
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Het is daarbij belangrijk, dat je zo objectief en onbevangen mogelijk de patronen onderzoekt en je eigen 
gedachten opzij kunt zetten om de Geest te kunnen horen. Onderzoek nooit zonder de Geest en vraag Hem 
of Hij je geestelijke oren en ogen wil geven, zodat je kunt horen en zien18. 
 
Het Woord is dus meer dan interessante geschiedenissen van aloude tijden, het Woord heeft een diepere 
geestelijke boodschap van het hart van de Vader aan jouw hart. Het begrijpen van de geestelijke 
boodschap in het Woord helpt bij het begrijpen van de bedoeling van JHWH met de letterlijke tekst. Is het 
volgen van de letterlijke wet goed? Zeker wel. Maar het gaat dieper en verder dan dat. We kunnen het 
vergelijken met de twee bomen in de Hof: de boom des levens en de boom van de kennis van goed en 
kwaad. De letterlijke wet kunnen we vergelijken met de boom van de kennis van goed en kwaad. Als we de 
letterlijke wet gehoorzamen, dan eten we de goede vrucht. Maar we hadden niet de opdracht om te eten 
van de boom van de kennis van goed en kwaad, we moesten eten van de boom des levens. De Vader had 
veel meer voor ons bestemd en dat is het Leven. En als we daarvan eten, dan gaan we automatisch ook de 
letterlijke wet gehoorzamen. Je zult gaan merken dat het minder moeite zal kosten om het Woord van 
JHWH ook in de letterlijke betekenis te gehoorzamen, omdat begrip van de patronen uitwerkt dat je hart 
en denken veranderen. Naarmate ons hart en denken meer en meer veranderen naar Zijn beeld, gaan we 
automatisch gehoorzamen. Dan gehoorzamen en leven we vanuit ons veranderde hart, vanuit de Geest van 
JHWH in ons, en niet uit eigen, menselijke kracht. We gaan gemakkelijker het Woord gehoorzamen 
naarmate we geestelijk groeien en meer op Jesjoea gaan lijken, omdat dat het hart van JHWH is.  
 
maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd 
is, namelijk Christus. Efeziërs 4:15 
 
Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon 
gelijkvormig te zijn. Romeinen 8:29 
 
Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van 
gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere 
bewerkt wordt. 2 Korinthe 3:18 
 
De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen. Johannes 5:19 
 
Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft.  
Johannes 6:38 
 

Ezechiël 36:26 en Efeziërs 4:23 verwijzen naar dit proces van het veranderen van ons hart en denken. 
 
Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam 
wegnemen en u een hart van vlees geven. Ezechiël 36:26 
 
en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Efeziërs 4:23 
 

Het begrijpen van de geheimenissen van het Koninkrijk, die verborgen zijn in de letterlijke tekst en door het 
toepassen van de patronen zichtbaar worden, geeft werkelijke innerlijke genezing, bevrijding, sjalom19, 
vreugde, rijkdom, verzadiging en zicht. Het focussen op de diepere geestelijke betekenis van het Woord 
zorgt namelijk dat onze geest groeit, in plaats van ons intellect.  

                                                           
 

18
 Mattheüs 15:15-17 

19
 De betekenis van het Hebreeuwse woord sjalom is diepe innerlijke vrede en herstel. 
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VAN LETTERLIJK NAAR GEESTELIJK 

 
De patronen wijzen op de geestelijke betekenis van een letterlijk woord of letterlijke bijbeltekst. Geestelijke 
betekenis kan vaag of zweverig klinken en het kan lijken alsof je daar alle kanten mee uit kunt. Maar 
geestelijk betekent niet dat we gebruik kunnen maken van zweverige willekeur die bijbels niet toetsbaar is. 
Juist door het consequent verbinden van de geestelijke betekenis aan identieke letterlijke woorden, zijn de 
patronen bijbels toetsbaar en betrouwbaar. Dat is objectiever dan het vaststellen van geestelijke 
betekenissen vanuit subjectieve belevingen van de Geest, want zolang ons hart nog niet in volmaakte 
harmonie is met het hart van JHWH, kunnen we de Geest niet volmaakt verstaan. Ons hart, ons denken, is 
nog niet volmaakt, maar het Woord is dat wel. Buiten het Woord om kunnen mensen met een onvolmaakt 
hart en denken niet volmaakt de wijsheid en waarheid van de Geest verstaan. En zo ontstaan allerlei 
verschillende, vaak zelfs tegengestelde, interpretaties van het Woord: vanuit het denken van de mens of 
het niet juist verstaan van de Geest. Dat geeft verwarring en verdeeldheid. De patronen geven houvast. 
Ook voor het begrijpen van de letterlijke tekst van het Woord, omdat een interpretatie die afwijkt van het 
patroon op zijn minst verdacht is en meestal de zoveelste leugen is die zich in ons hart vastzet. 
 
Mogen we alles dan zomaar vergeestelijken? Jesjoea zegt Zelf dat Zijn woorden geest zijn20. En als in 2 
Timothëus 3:16 staat dat ‘heel de Schrift door God ingegeven en nuttig is om daarmee te onderwijzen, te 
weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid’, wat kunnen we dan vandaag met de 
geschiedenissen uit het Oude Testament? In de letterlijke tekst is dat niet meer dan geschiedenis. Alle 
geschiedschrijving over oorlogen, of beschrijvingen van offerrituelen of de constructie van de tempel, zijn 
voor ons in de letterlijke betekenis in deze huidige tijd niet meer relevant. Maar de geestelijke betekenis, 
ook van deze teksten, is eeuwig van belang en onderwijst ons ook vandaag. 
 
Bovendien kunnen we veel bijbelteksten niet letterlijk opvatten, zoals de gelijkenissen van Jesjoea en 
teksten over zingende bomen21, bergen en heuvels die juichen22, vier hoeken van de aarde23 en slangen die 
stof eten24. Als je de geestelijke betekenis kent van bomen, bergen, heuvels, vier hoeken, slangen en stof, 
dan begrijp je ook wat deze teksten willen uitdrukken. Maar de meeste teksten die wel letterlijk genomen 
kunnen worden, hebben daarnaast een diepere geestelijke betekenis. In het Nieuwe Testament worden 
veel letterlijke teksten uit het Oude Testament geestelijk verdiept.  

                                                           
 

20
 Johannes 6:63 

21
 Psalm 96:12 

22
 Jesaja 55:12 

23
 Openbaring 7:1 

24
 Genesis 3:14 

Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is 

een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de 

laatste Adam tot een levendmakende Geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna 

komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede Mens is de Heere uit de hemel. Zoals de 

stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij 

het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen. Maar dit zeg ik, 

broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de 

onvergankelijkheid niet. 1 Korinthe 15:44-50 

Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de 

dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. 2 Korinthe 4:18 

De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn 

leven. Johannes 6:63 
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Jesjoea deed dit bijvoorbeeld in de Bergrede25, waar Hij onder meer een geestelijke verdieping gaf van de 
letterlijke wetten over moord en overspel. Ook in de Nieuwtestamentische brieven wordt vaak op de 
geestelijke betekenis van letterlijke teksten uit het Oude Testament gewezen. Paulus zegt bijvoorbeeld in 
Galaten 4:24 over de vrouwen van Abraham: Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis. En in  
1 Korinthe 10:4 wordt een letterlijke geschiedenis uit het Oude Testament, waar letterlijk water uit een 
letterlijke rots kwam, geestelijk verbonden aan de Messias, Die de geestelijke Rots is. Romeinen 7:14 zegt: 
Want wij weten dat de wet geestelijk is. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Als de letterlijke wet zegt 
dat we niet mogen doden, dan nemen we aan dat daarmee het doden van een fysiek lichaam wordt 
bedoeld, dat lichamelijke dood tot gevolg heeft. De geestelijke verdieping is, dat deze wet tegelijkertijd zegt 
dat we niet geestelijk mogen doden. We mogen de geest van een ander niet doden, of dood houden. Dit 
leidt tot geestelijke dood. 
 

De letterlijke tekst en de geestelijke betekenis worden niet tegen elkaar uitgespeeld. De letterlijke tekst 
wordt gebruikt om naar een geestelijke realiteit te wijzen. De patronen verwijzen naar onderliggende 
geestelijke betekenissen voor ons geestelijke leven, dat ons aardse, tijdelijke leven overstijgt. De letterlijke 
tekst blijft relevant, maar kan niet afwijkend worden uitgelegd van de geestelijke betekenis die uit de 
patronen wordt afgeleid. De patronen geven een geestelijke verdieping van de letterlijke tekst. En de 
letterlijke betekenis van een tekst wordt duidelijker als je de geestelijke betekenis kent. 
 

Jesjoea heeft gezegd dat meer zal worden gegeven aan degene die de 
geheimenissen van het Koninkrijk zoekt en vindt26. Waar doelde Hij op? De 
bijbel is een geestelijk boek. Waar de letterlijke tekst tijdelijk is, geschreven 
voor het hier en nu, voor deze tijdcyclus op deze aarde, kijkt de geestelijke 
betekenis door naar de eeuwigheid, voorbij ons tijdelijke aardse bestaan. 
JHWH is geest. Maar ook wij zijn geest. Het is onze geest die eeuwig leeft, niet 
ons tastbare, fysieke lichaam. Met ons vlees en bloed komen we het Koninkrijk 
niet in27. De letterlijke tekst van het Woord, letterlijke geschiedenissen of 
instructies, maar ook fysieke tastbare dingen in de fysieke wereld waarin we 
leven, zijn er om ons het geestelijke, het onzichtbare, uit te leggen28. Alles wat zichtbaar is, is tijdelijk. Door 
het letterlijke, het fysieke, het zichtbare - in het Woord en in de natuur op deze aarde - worden we 
onderwezen in het geestelijke, het onzichtbare. Het fysieke en letterlijke is dienstbaar aan het onzichtbare, 
het geestelijke. Onze focus moet dus liggen op de geestelijke werkelijkheid achter de zichtbare dingen. 
Alleen letterlijk denken, leidt ertoe dat de geestelijke werkelijkheid niet tot ons kan komen. Maar door het 
aannemen van de geestelijke lessen, veranderen we geestelijk in ons hart en in ons denken, en gaan we 
meer op Jesjoea lijken. Zijn woorden zijn geest29 en verzadigen en voeden onze geest. Dan gaan we meer 
op Hém zien en steeds minder op deze wereld, die voorbij gaat30. Dan lukt het ons ook beter om naar de 
letterlijke Torah, de wet, te leven. Als ons hart verandert naar het hart van JHWH dan gaat dat automatisch, 
want de Torah is Zijn hart. Het Woord is niet bedoeld voor intellectuele groei, door het vergaren van meer 
kennis óver het Woord. Het Woord moet geestelijke groei uitwerken, je moet geestelijk gaan veranderen 
naar het (Levende) Woord. Alleen het voedsel van de Geest, het manna uit de hemel, kan je geest 
verzadigen. En de Geest is leven. We kunnen het Woord niet volledig begrijpen als we het vanuit ons 
menselijke intellect lezen. We moeten het Woord lezen en begrijpen vanuit de Geest. Het is een boodschap 
die vanuit de hemel tot ons neerdaalt, het is geestelijk en kan dus alleen geestelijk worden verstaan. 
Intellectuele groei, groei in kennis, is tijdelijk. Geestelijke groei is eeuwig. Wie dus de geheimenissen van 
het Koninkrijk zoekt en vindt, zal geestelijk groeien en leven ontvangen.  

                                                           
 

25
 Mattheüs 5 

26
 Mattheüs 13:11-13 

27
 1 Korinthe 15:50 

28
 Job 12:7-8 

29
 Johannes 6:63 

30
 2 Korinthe 4:18 

Onze focus moet 

dus liggen op de 

geestelijke 

werkelijkheid 

achter de 

zichtbare dingen. 



13 

EEN PATROON VASTSTELLEN 
 
Een geestelijke betekenis wordt vastgesteld door het onderzoeken van het patroon van gebruik van 
identieke woorden. Als we de geestelijke betekenis van een woord ontdekken en deze betekenis kunnen 
toepassen op andere bijbelteksten waar we dit woord tegenkomen, dan hebben we geconstateerd dat het 
patroon zich herhaalt en hebben we een geestelijke betekenis vastgesteld. Overal in de bijbel waar dit 
woord voorkomt, wordt dan verwezen naar hetzelfde geestelijke principe.  
 
Het vaststellen van patronen gebeurt bij voorkeur op basis van de Hebreeuwse grondtekst. Alleen de 
grondtekst is namelijk door de Geest van JHWH geïnspireerd. Vertalingen doen altijd af aan de 
oorspronkelijke tekst en zijn in meer of mindere mate gekleurd door de opvatting van de vertaler. Als een 
vertaler het patroon niet kent, dan heeft hij er in zijn vertaling ook geen rekening mee gehouden en 
daarom kan de (geestelijke) betekenis weg vertaald zijn. Overigens sla je met een vertaling niet altijd mis en 
kun je de patronen meestal grotendeels wel volgen. Maar de grondtekst is zuiverder en geeft scherper 
zicht. Je hoeft geen Hebreeuws te kennen om patronen in het Woord te kunnen zien, toetsen of 
onderzoeken. Er bestaan hulpmiddelen, waarvan de strongnummers een belangrijke is31. Strongnummers 
geven een index van alle Hebreeuwse en Griekse woorden die in de tekst van de bijbel gebruikt worden. 
Een handicap van de strongnummers is wel, dat deze gebaseerd zijn op Hebreeuwse manuscripten van het 

Oude Testament, maar op Griekse manuscripten van het Nieuwe Testament 
en daardoor breekt het patroon. Een Hebreeuwse, of Aramese (Peshitta32), 
versie van het Nieuwe Testament kan dan behulpzaam zijn om de woorden 
die gebruikt worden in de tekst van het Oude Testament te vergelijken met 
woorden in de tekst van het Nieuwe Testament. Dit lukt alleen als je 
enigszins bekend bent met de Hebreeuwse taal. Op zich is dit niet 
noodzakelijk om het patroon te kunnen volgen, want in het Nieuwe 
Testament is niet veel nieuws ten opzichte van het Oude Testament. De 
patronen worden in de grondtekst van het Oude Testament al duidelijk33. 
 

Een voorbeeld laat zien hoe we door middel van het patroon van gebruik van het woord ‘rots’ de 
geestelijke betekenis van dit woord kunnen ontdekken. In het Hebreeuws is dit woord voor ‘rots’ het 
woord ‘tsuwr’ met strongnummer 6697. Er zijn hulpmiddelen om in de tekst van het Woord te zoeken. De 
meest gebruiksvriendelijke, en gratis, online tools zijn in het Engels, bijvoorbeeld de Blue Letter Bible of e-
Sword34. In het Nederlands is er de gratis tool the Word35, of de betaalde module van de Online Bijbel van 
de Statenvertaling met strongnummers36. Een beperkte, maar gratis en Nederlandstalige site, is de Study 
Bible37. Daarnaast kan je natuurlijk een gedrukte bijbelconcordantie gebruiken.  
 
Als je met gebruik van een zoekprogramma, of een gedrukte concordantie, een overzicht van alle 
bijbelteksten hebt waarin 6697 rots wordt gebruikt, dan kan je daar een patroon uit afleiden. Er zijn 74 
verzen in het Oude Testament waar het woord rots in wordt gebruikt. Een aantal duidelijke vermeldingen 
vind je in: Exodus 17:6, Deutoronomium 32:4, 13, 15, Richteren 6:21, 1 Samuël 2:2,  
2 Samuël 22:47, Psalm 18:3, 27:5 en 62:3.  

                                                           
 

31
 Uitleg over strongnummers vind je in BIJLAGE 1 - STRONGNUMMERS. 

32
 Meer over de Peshitta vind je hier: http://aramaicnt.com/interlinear.htm.  

33
 Meer uitleg over het onderzoeken van patronen in de Griekse tekst van het Nieuwe Testament vind je in BIJLAGE 4 – ZOEKEN IN HET 

GRIEKSE NT. 
34

 Meer uitleg over het gebruik van de online tools Blue Letter Bible en e-Sword vind je in BIJLAGE 2 - BLUE LETTER BIBLE en BIJLAGE 3 - E-
SWORD.  
35

 http://www.theword.net/. Dit is een Engelstalige site, maar het programma kan in het Nederlands worden gedownload met de 
Nederlandse Statenvertaling, voorzien van strongnummers. 
36

 http://www.onlinebible.org/html/dut/ 
37

 http://studybible.info/DSV_Strongs/ 
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Zoek deze op, zodat je zelf kunt zien dat het patroon van gebruik van dit woord ‘rots’ een geestelijke 
verwijzing is naar de Messias. De geestelijke betekenis van het letterlijke Hebreeuwse woord voor rots is 
dus de Messias. Door vervolgens dit patroon rots = Messias als sjabloon over de letterlijke tekst heen te 
leggen waar het woord rots wordt gebruikt, zie je andere geestelijke verbindingen. Een voorbeeld is het 
water uit de rots in Exodus 17:6.   
 
We kunnen dit uitbreiden, door ook het patroon van gebruik van verwante woorden of het grondwoord in 
ons onderzoek te betrekken. Een verwant woord, of grondwoord, heeft dezelfde stam maar andere 
klinkers38. Verwante woorden vormen een woordengroep met betekenissen die aan elkaar verwant zijn. Zo 
kunnen we een nog dieper zicht krijgen op de geestelijke betekenis en bedoeling van een woord.  
 
Als een bepaald woord erg vaak wordt gebruikt in de bijbel, dan krijg je het snelst een beeld van de 
geestelijke betekenis van dit woord door je te beperken tot de poëtische teksten (bijvoorbeeld in de 
Psalmen, Spreuken en Job). Geestelijke betekenissen zijn in de poëtische tekst vaak het duidelijkst 
zichtbaar. Daarna kan je eventueel de rest van de teksten doornemen, om te zien of je daarin de geestelijke 
betekenis bevestigd ziet.  

                                                           
 

38
 In BIJLAGE 1 - STRONGNUMMERS en BIJLAGE 2 - BLUE LETTER BIBLE wordt meer uitleg gegeven over deze verwante woorden. 
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DE GELIJKENIS VAN DE ZAAIER 

 
De gelijkenis van de zaaier staat beschreven in Mattheüs 13:1-9. In vers 17-18 van dit hoofdstuk geeft 
Jesjoea aan dat het luisteren naar (verstaan van) deze gelijkenis belangrijk is om het Koninkrijk te kunnen 
begrijpen. Jesjoea zegt in deze verzen dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben om te zien en 
te horen, maar ze hebben het niet gezien en niet gehoord. Wat ze niet gezien en gehoord hebben staat in 
het volgende vers, Mattheüs 13:18: Luistert ú dan naar de gelijkenis van de zaaier. 
 
Uit de gelijkenis van de zaaier wordt duidelijk, dat er drie soorten vrucht zijn: een 30-voud vrucht, een 60-
voud vrucht en een 100-voud vrucht39. De geestelijke betekenis van deze drie vruchten verwijst naar de 
drie verschillende groepen mensen in het Koninkrijk, en het komt dichterbij als we beseffen dat dit 
verbonden is aan onze geestelijke status en mate van geestelijke volwassenheid. Het is een meetlat 
waaraan we onze geestelijke groei kunnen meten: hebben we 30-voud, 60-voud of 100-voud vrucht. Het is 
duidelijk dat de 30-voud groep de minste vrucht heeft en de 100-voud groep de groep is die de meeste 
vrucht heeft. Een opvallend getal hier is 3: drie groepen, of drie geestelijke statussen. In het Woord komen 
vaak drietallen voor: drie mensen, groepen of voorwerpen, soms heel duidelijk en soms veel minder 
duidelijk40. Deze drietallen zijn meestal ook te onderscheiden in een minste vrucht (de 30-voudige vrucht), 
een meeste vrucht (de 100-voudige vrucht) en een vrucht die daar tussenin zit (de 60-voudige vrucht). 
 
Bij de 3 zonen van Noach is een duidelijk onderscheid in 30-voud, 60-voud en 100-voud vrucht. In Genesis 
9:25 staat dat Cham (Kanaän) vervloekt is. Dit is de minste vrucht, 30-voud dus. In vers 26 staat een 
zegening bij Sem. Uit hem komt ook het volk Israël voort. Dit is de meeste vrucht, 100-voud vrucht dus. En 
Jafeth, in vers 27, zit ertussenin. Hij vertegenwoordigt de 60-voud vrucht. 
 
Ook de tabernakel kan op deze manier worden ingedeeld. De voorhof is 30-voud, het heilige is 60-voud en 
het heilige der heiligen is 100-voud. 
 
Een ander voorbeeld is het onderscheid dat zichtbaar is bij de tempeldienaars van de stam Levi: Leviet (30-
voud), priester (60-voud) en hogepriester (100-voud)41. 
 
In Mattheüs 19:29 staat dat als we alles opgeven voor Jesjoea, we een 100-voud beloning zullen ontvangen. 
Petrus zal geen 100 materiële huizen hebben ontvangen omdat hij Jesjoea volgde. Deze tekst doelt dus niet 
op 100 huizen, maar op een 100-voud huis. Alles opgeven verwijst naar het opgeven van ons eigen, aardse 
denken. Ons denken is een 100-voud huis als het gevuld is met 100-voud wijsheid van JHWH42. 
 
Welke patronen en geestelijke betekenissen hebben we nu ontdekt? De eerste is het patroon van 3: het 
getal 3 of drietallen. Als je dit sjabloon over een tekst van het Woord legt waar het getal 3 of een drietal in 
wordt vermeld, dan verwijst de diepere geestelijke betekenis van deze tekst vaak naar de groepen en 
geestelijke statussen van 30-, 60- en 100-voud.  
  

                                                           
 

39
 Mattheüs 13:8 

40
 Naast de in dit hoofdstuk genoemde voorbeelden, worden meer voorbeelden genoemd in hoofdstuk GETALLEN: DRIE. 

41
 In de letterlijke tekst wordt dit onderscheid niet verklaard door de mate van geestelijke volwassenheid, maar door afkomst en 

bediening (stam van Levi, geslacht van Aäron). De geestelijke betekenis verwijst echter wel naar 3 verschillende statussen en dus 
naar de geestelijke statussen van 30-, 60- en 100-voud. 
42

 De geestelijke betekenis van huis wordt uitgelegd in hoofdstuk DE SCHAAL EN HET OORDEEL VAN DE SCHALEN. 

En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het ene honderd-, het andere zestig-, en een ander 

dertigvoudig. Mattheüs 13:8 
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Een kanttekening hierbij is dat het getal 3 afhankelijk van de context ook andere betekenissen heeft43. Een 
andere duidelijke geestelijke betekenis is de opstanding: Jesjoea was 3 dagen in het graf en Jona 3 dagen in 
de vis. Dat enkele woorden afhankelijk van de context meer dan één geestelijke betekenis hebben, maakt 
de interpretatie niet onbetrouwbaar. De geestelijke betekenis wordt afgeleid uit het patroon van gebruik 
van het woord, in combinatie met de context. Als een woord eenmalig44, of enkele keren, een afwijkende 
geestelijke betekenis lijkt te hebben, is er geen reden om een afwijkende betekenis vast te stellen. 
Meerdere betekenissen afhankelijk van de context, leidt meestal ook niet tot tegenstellingen45. Goed wordt 
niet kwaad en kwaad wordt niet goed.   
 
Een ander patroon dat we hebben ontdekt, is het patroon van 30-60-100. Er zijn 3 groepen mensen en 3 
geestelijke statussen die daarmee verbonden zijn: een groep of geestelijke status met de minste vrucht 
(30), een groep of geestelijke status met de meeste vrucht (100) en een groep of status daar tussenin (60). 
Als je dit 30-60-100 sjabloon over een tekst van het Woord legt waar je dit drietal tegenkomt, dan wijst de 
diepere geestelijke betekenis van deze tekst vaak op de groepen en geestelijke statussen van 30-60-100-
voud. Overigens komt de 30-, 60- en 100-voud niet altijd als complete groep in teksten voor. We zullen de 
30-, 60- of 100-voud ook gaan herkennen als slechts één of twee van deze in een tekst worden vermeld. Dit 
is meestal alleen de geestelijke status van 30-voud of alleen de geestelijke status van 100-voud. Je zult zien 
dat bijna elk woord dat in de tekst van de bijbel gebruikt wordt, een label heeft in de categorie 30, 60 of 
100.  
 

 
 

  

                                                           
 

43
 Het getal 3 wordt uitgebreider besproken in hoofdstuk GETALLEN: DRIE. 

44
 Een voorbeeld is de uitleg van het woord gist in Mattheüs 13:33: de gelijkenis van het zuurdeeg in drie maten meel. Men is het er 

in het algemeen wel over eens dat de geestelijke betekenis van zuurdeeg (gist) naar zonde verwijst, een negatieve betekenis dus. 
Het woord gist wordt in deze tekst in Mattheüs echter over het algemeen positief uitgelegd. In alle bijbelteksten waar het woord 
gist in voorkomt wordt dit woord negatief uitgelegd, als zonde. Slechts één tekst lijkt af te wijken. Een afwijkende uitleg, slechts 
gebaseerd op één schijnbaar afwijkende tekst, breekt de eenheid van het Woord. Het is dus maar de vraag of deze tekst wel afwijkt 
van het patroon, of dat deze tekst in het algemeen niet juist en consistent wordt uitgelegd. 
45

 Buiten een aantal uitzonderingen dat in dit boek wordt uitgelegd. 
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DE GELIJKENIS VAN DE TALENTEN 

 
De gelijkenis van de talenten staat beschreven in Mattheüs 25:14-30. In het vorige hoofdstuk hebben we de 
patronen van 3 en van 30-60-100 vastgesteld. Als we deze patronen als sjabloon over de tekst van de 
gelijkenis van de talenten heen leggen, dan zien we dat de 3 groepen en de onderscheiding in meeste, 
mindere en minste vrucht, ook in deze tekst voorkomen. De geestelijke betekenis van deze gelijkenis is dus 
verbonden aan de 3 groepen en geestelijke statussen 30-, 60-, 100-voud, en is daarmee ook verbonden aan 
de gelijkenis van de zaaier. 
 
De 3 groepen en geestelijke statussen in deze tekst worden uitgebeeld door 3 dienaren: één dienaar met 5 
talenten, één dienaar met 2 talenten en één dienaar met 1 talent. De talenten van de dienaar met de 5 
talenten worden verdubbeld naar 10: dit is de meeste vrucht, de 100-voud dus. De dienaar met één talent 
krijgt niets, zijn ene talent wordt hem zelfs afgenomen: dit is de minste vrucht, de 30-voud dus. De talenten 
van de dienaar met de 2 talenten worden ook verdubbeld naar 4: deze dienaar zit ertussenin en is dus 60-
voud. 
 
Aan de vrucht van deze 3 groepen, of geestelijke statussen, worden in deze gelijkenis beloningen 
verbonden. Vers 21 en 23 geven aan wat deze beloning is: een positie van heerschappij ‘over veel’. De 
vrucht is dus verbonden aan een beloning, en de beloning is dus heerschappij of ‘een aanstelling over veel’. 
We onderzoeken geestelijke betekenissen. We moeten de heerschappij in deze context dan ook geestelijk 
zien en niet als heerschappij volgens de huidige wereldse maatstaven46. Ook Jesjoea had geestelijke 
heerschappij. Een breed gedragen verwachting van de Joden in die tijd was dat Jesjoea als de Messias hen 
zou bevrijden van fysieke vijanden: de Romeinse overheersing47. Maar de geestelijke heerschappij van 
Jesjoea was dienend48. 
 
Dat niet iedereen dezelfde beloning krijgt, wordt bevestigd in andere bijbelteksten49. Beloningen worden 
ook vermeld in onder andere Mattheüs 24:47, Lukas 12:44, 1 Timotheüs 5:17-1850, 2 Johannes 1:8 en 
Openbaring 2:7, 11 en 26. Ook Mattheüs 5:19 vertelt ons dat er ‘geringe’ posities (30- en 60-voud) zijn in 
het Koninkrijk, en ‘grote’ (100-voud). Onze beloning is het loon dat we overhouden nadat we door het vuur 
zijn gegaan51 en de schatten die we in de hemel vergaren52. 
 
De beloning is dus geestelijke heerschappij en het is geestelijke groei naar geestelijke volwassenheid53. De 
beloning wordt gegeven nadat de landheer Jesjoea in Mattheüs 25:19 terugkomt. Het gaat dus met name 
om heerschappij in het komende Koninkrijk, maar ook in het Koninkrijk dat nu al in en onder ons kan zijn.  
  

                                                           
 

46
 Wat deze geestelijke heerschappij inhoudt, wordt verder uitgelegd in hoofdstuk OORDEEL, VERNIETIGING EN LIEFDE. 

47
 Lukas 19:11, Handelingen 1:6 

48
 De voetenwassing in Johannes 13 maakt dit bijvoorbeeld duidelijk. 

49
 Bijvoorbeeld Mattheüs 6:20, Lukas 19:17, 19, 24, 1 Korinthe 3:8, 14, 15 en Openbaring 22:12. 

50
 Ook hier is sprake van een verdubbeling, zoals in de gelijkenis van de talenten. 

51
 1 Korinte 3:13-15 

52
 Mattheüs 6:19-20 

53
 Zie voetnoot 46. 

Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik 

u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer. Mattheüs 25:21, 23 

Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van hem die niet heeft, 

van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. Mattheüs 25:29 
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De dienaar met de 5 talenten krijgt de hoogste positie. De hoogste geestelijke positie in het Woord, is de 
100-voud positie van koning of priester. De dienaar met de 2 talenten krijgt de geestelijke positie van 60-
voud profeet. De dienaar met 1 talent krijgt geen positie, dus heeft geen heerschappij in het Koninkrijk. Dit 
is de geestelijke positie van 30-voud dienaar.54 
 
De gelijkenis van de talenten, gecombineerd met de gelijkenis van de zaaier, levert het volgende schema 
op: 
 

Zaaier 30-voud 60-voud 100-voud 

Talenten 1 2 5 

Beloning 0 4 10 +1 

 Slecht en lui Heerschappij Heerschappij 

                                                           
 

54
 De Hebreeuwse woorden voor (30-voud) dienaar (strongnummer 5650), (100-voud) priester (strongnummer 3548), (100-voud) 

koning (strongnummer 4428) en honderd (strongnummer 3967) komen vaak voor in de bijbel en zijn dus belangrijke begrippen. Het 
zijn woorden uit de hoogste categorie (500-5000 vermeldingen) van veel voorkomende Hebreeuwse woorden in de bijbel (List of 
Words occurring frequently in the Hebrew Bible by John D.W. Watts). 
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GROEPEN EN GEESTELIJKE STATUSSEN 
 
Het patroon van 30-60-100 verwijst dus naar de groepen mensen van het Koninkrijk én het verwijst naar de 
3 geestelijke statussen. Deze groepen en statussen zijn met elkaar verbonden. Onze mate van geestelijke 
volwassenheid, kwalificeert voor de geestelijke status van 30-voud, 60-voud of 100-voud en voor de 
geestelijke heerschappij die hieraan verbonden is. Beloningen voor het Koninkrijk verzamelen we hier op 
deze aarde55. Deze les leren we onder andere in de gelijkenis van de talenten, waar duidelijk wordt dat we 
iets moeten doen met het leven dat we hebben ontvangen, waarna we vervolgens worden beloond in het 
Koninkrijk: als de landheer Jesjoea terugkomt56. Wat we moeten doen, is niet materieel of fysiek. Alle 
fysieke, tastbare dingen op deze aarde zijn tijdelijk. Het enige dat we meenemen naar het Koninkrijk, is 
onze geest. Ons lichaam gaat weer terug naar de aarde57. Onze taak in dit leven is er naar toe te groeien om 
te gaan lijken op Jesjoea58, zodat we weer lijken op het beeld van JHWH, waarnaar we geschapen zijn59. Dat 
is geestelijke groei, en dat is het doel van onze geestelijke groei naar geestelijke volwassenheid60. Dit beeld 
heeft niets te maken met onze buitenkant, maar alles met onze binnenkant: ons (geestelijke) hart. En ons 
hart staat in verbinding met ons denken. Wat we aannemen of geloven in ons denken, zet zich vast in ons 
hart. Een geestelijke status is een staat van denken. Het proces van het veranderen naar Zijn beeld is 
geestelijke groei, of groei naar geestelijke volwassenheid. Het is het afleggen van de oude mens met een 
onvolmaakt denken en hart en het aandoen, door de vernieuwing van ons denken61, van de nieuwe mens 
die lijkt op het beeld van Jesjoea en de Vader, die Eén zijn. En dit is Jesjoea volgen, naar de geestelijke 
status van 100-voud, waar Hij is62. 

 
De geestelijke meetlat van 30-60-100 is in eerste instantie niet bedoeld om 
anderen aan te meten. Vaststellen in welke mate anderen 30-, 60- of 100-
voud zijn, verandert jouw hart en denken niet. De meetlat is bedoeld om 
jouw en mijn eigen staat van denken en geestelijke groei aan te meten. De 
geestelijke betekenissen van de patronen onthullen jouw eigen hart en 
jouw eigen denken. De uitwerking moet vervolgens zijn dat je jouw hart en 
denken gaat vernieuwen naar Efeziërs 4:23, door je vrije wil te gebruiken 
om te kiezen voor de waarheid in plaats van de leugen. Het vaststellen dat 
jij een hogere geestelijke positie hebt bereikt dan een ander, heeft dan ook 

niet zoveel zin. Het gaat niet om de ander, het is tussen jou en JHWH. Het gaat om jouw eigen persoonlijke 
geestelijke groei naar geestelijke volwassenheid.  
 
De geestelijke statussen zijn slechts handvatten en geen statische posities. Het zijn vloeiende en 
dynamische posities van geestelijke groei en staat van denken63. Het begint met geloof. Geloof, of kennis, is 
30-voud. Als je gaat geloven en Jesjoea aanneemt, dan heb je de eerste stap in het Koninkrijk gezet. Maar 
tegelijkertijd gaat het dan pas beginnen. Geloof en kennis moet leiden tot begrip (dat 60-voud is) en begrip 
moet vervolgens leiden tot wijsheid (die 100-voud is). De 100-voud staat van denken is gelijk aan de staat 
van denken van JHWH. De 30- en 60-voud staat van denken is een lager niveau van denken. Alle woorden 
en geestelijke betekenissen in de bijbel die naar 100-voud verwijzen, laten ons zien wat de staat van 
denken van JHWH is, en wat dus de staat van denken is waar we naartoe zouden willen groeien. 
 

                                                           
 

55
 Mattheüs 6:19-20 

56
 Deze gelijkenis wordt besproken in hoofdstuk DE GELIJKENIS VAN DE TALENTEN. 

57
 Prediker 12:7 

58
 Romeinen 8:29 

59
 Genesis 1:26 

60
 Efeziërs 4:13-15 

61
 Efeziërs 4:23 

62
 Johannes 12:26 en 14:12. 

63
 Dit wordt uitgebreider uitgelegd in hoofdstuk DE SCHAAL EN HET OORDEEL VAN DE SCHALEN. 

Onze taak in dit leven is 
er naar toe te groeien 
om te gaan lijken op 

Jesjoea, zodat we weer 
lijken op het beeld van 

JHWH, waarnaar we 
geschapen zijn. 
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Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis; een wijsheid die verborgen was en die God vóór alle 
eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. 1 Korinthe 2:7 

 
Een voorbeeld van een 30-voud mens is een christen die net tot geloof is gekomen en nog verder moet 
groeien. Een ander voorbeeld is de zogenaamde naamchristen, die het wel gelooft maar er niet naar leeft. 
Een 60-voud mens is geen jonggelovige en geen naamchristen meer, maar probeert zijn levenswandel te 
veranderen naar het Woord van JHWH. Hij slaagt daar nog maar deels in. 30-voud en 60-voud zijn beiden 
niet 100-voud wijs en ontvangen daarom in het Koninkrijk ook geen positie dichtbij JHWH en de Messias64. 
En dat levert ‘gejammer en tandengeknars’ op65. De titel van 60-voud profeet lijkt eervol, maar de 60-voud 
profeet in deze huidige tijd is de valse profeet66. Een 100-voud mens ten slotte, is iemand die volledig ziet 
op het onzichtbare67 en die zijn eigen hart, wil en gedachten volledig ondergeschikt heeft gemaakt aan het 
hart, de wil en gedachten van JHWH. In de 100-voud mens zit niks meer van hemzelf en alles van JHWH. De 
100-voud mens gebruikt zijn vrije wil om niet voor hemzelf, maar om volledig voor JHWH te kiezen. De 100-
voud mens realiseert zich dat zijn vrije wil ondergeschikt is aan de wil van JHWH en handelt daar ook naar. 
Het ultieme voorbeeld van een 100-voud mens is Jesjoea. Jesjoea is ons hierin voorgegaan, Hij is de 
Eerstgeborene, de Eersteling. Jesjoea deed niets uit Zichzelf. Johannes 5:19 zegt: De Zoon kan niets van 
Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde 
wijze. En wij worden ertoe opgeroepen om op Jesjoea te gaan lijken68.  
 
Geestelijk groeien doen we door onze gedachten te vernieuwen69. En dat doen we door onze vrije wil te 
gebruiken om ervoor te kiezen om afstand te doen van ons eigen denken en ons eigen hart, en te 
synchroniseren met het denken en hart van JHWH70. Groeien op de geestelijke ladder en groeien naar 
wijsheid is iets dat we niet uit eigen kracht kunnen en waar we JHWH om mogen vragen. 
 
En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen 
verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Jakobus 1:5 

  

                                                           
 

64
 Dit wordt duidelijk in Ezechiël 44, dat uitgebreider wordt uitgelegd in hoofdstuk DE TEMPEL VAN EZECHIËL. 

65
 Mattheüs 13:30 en 42. Zie ook Mattheüs 8:11-12. In deze laatste tekst wordt duidelijk dat het om de kinderen van het Koninkrijk 

gaat. Ze zijn dus al in het Koninkrijk, maar nog niet als 100-voud. Het woord kinderen verwijst naar 30- en 60-voud, ze moeten nog 
(op)groeien naar 100-voud. De geestelijke betekenis van branden en van vuur, dat niet direct negatief is, wordt uitgelegd in 

hoofdstuk OORDEEL, VERNIETIGING EN LIEFDE. 
66

 Meer over de valse profeet wordt uitgelegd in hoofdstuk DE PROFEET. In het Koninkrijk wordt de valse profeet een ware profeet. 
67

 2 Korinthe 4:18 
68

 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig 
te zijn. Romeinen 8:29 
69

 Efeziërs 4:23 
70

 Meer hierover wordt uitgelegd in hoofdstuk DE SCHAAL EN HET OORDEEL VAN DE SCHALEN. 
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DE LADDER VAN JAKOB 
 
In Genesis 28 staat een droom van Jakob beschreven. In zijn droom zag Jakob een ladder, die op de aarde 
stond en waarvan de top de hemel raakte. De engelen van JHWH klommen langs de ladder omhoog en 
omlaag. Bovenaan de ladder stond JHWH. Ik gebruik het beeld van deze ladder van Jakob om de groepen 
en geestelijke statussen, en een aantal patronen dat daarnaar verwijst, visueel weer te geven. De eerste 
trede is de status van 30-voud dienaar, de tweede trede is de status van 60-voud profeet, de derde trede is 
de status van 100-voud priester en de vierde trede is de status van 100-voud koning. Kennis, begrip en 
wijsheid zijn ook weergegeven. Deze ladder zal worden uitgebreid in de volgende hoofdstukken. 
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BOVEN EN BENEDEN 

 

Het patroon van boven en beneden maakt in de tekst direct zichtbaar om welke geestelijke groepen het 
gaat. Met boven wordt verwezen naar de bovenste geestelijke statussen (100-voud koning en priester) en 
met beneden wordt verwezen naar de onderste geestelijke statussen (60-voud profeet en 30-voud 
dienaar). De (geestelijke) hemel is boven en de (geestelijke) aarde is beneden.  
 
De woorden boven en beneden, of soortgelijke woorden zoals op en neer of heen en terug71, worden vaak 
gebruikt in de bijbel. Voorbeelden zijn strongnummers 4605, 592172, 8460, 8478 en 4295. Waar de 
scheidslijn tussen koning en priester en de scheidslijn tussen 60-voud profeet en 30-voud dienaar meestal 
niet scherp is, is het onderscheid tussen 100-voud boven en 30- en 60-voud beneden veel duidelijker. 
Omdat aan bijna elk woord dat in de bijbel wordt gebruikt een geestelijk label van boven of beneden 
verbonden kan worden, en vervolgens van 30-, 60- of 100-voud, is het kunnen onderscheiden van deze 
patronen belangrijk om in één oogopslag te kunnen zien waar deze tekst naar verwijst. Is dit duidelijk, dus 
weten we of het over boven of over beneden gaat, dus over 30- of 60-voud, of over 100-voud, dan kunnen 
we vervolgens de tekst verder onderscheiden. Enkele duidelijke voorbeelden van 100-voud woorden van 
boven zijn: hemel, leven, goedheid, rechtvaardigheid, wijsheid, glorie, majesteit en eer. Enkele duidelijke 
voorbeelden van 30- en 60-voud woorden van beneden zijn: aarde, dood, gruwel, kwaad, slechtheid en 
hoererij. Als in een tekst dus het woord hemel wordt gebruikt, dan verwijst de geestelijke betekenis van 
deze tekst naar de geestelijke 100-voud. Als in een tekst het woord aarde wordt gebruikt, dan verwijst de 
geestelijke betekenis van deze tekst naar de geestelijke 30- en 60-voud73.  

                                                           
 

71
 Op en neer en heen en terug verwijzen ook naar het patroon van kopen en verkopen. Dit patroon wordt uitgelegd in hoofdstuk 

KOPEN EN VERKOPEN. 
72

 Vooral in Genesis. 
73

 Zie bijvoorbeeld Job 9:24. 

De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede Mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn 
ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de 
stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen. Maar dit zeg ik, broeders, dat 
vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid 
niet. Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in 
een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen 
als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet 
zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.  
1 Korinthe 15:47-53 
 
En Hij zei tegen hen: U bent van beneden, Ik ben van boven; u bent van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld. 
Johannes 8:23 
 
Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen 
verandering is, of schaduw van omkeer. Jakobus 1:17 
 
Wie van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Wie uit de hemel 
komt, is boven allen. Johannes 3:31 
 
Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg?  
Johannes 3:12 
 
Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand 
van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Kolossenzen 3:1-2 
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Boven en beneden kan ook worden uitgedrukt in verticale (boven) en horizontale (onder) communicatie. 
Horizontale communicatie is de communicatie op de horizontale aarde74 beneden, van mens tot mens. Dit 
zijn uitspraken en meningen die mensen met elkaar delen. Hieronder vallen ook interpretaties van het 
Woord vanuit de mening van de mens. En ook de letterlijke tekst van het Woord is horizontaal, omdat deze 
tekst is opgeschreven door mensen op de aarde, voor mensen op de aarde. Maar het Woord is toch 
Goddelijk geïnspireerd? Dat is juist, maar deze Goddelijke inspiratie is verticale communicatie. Verticale 
communicatie is de communicatie die van boven komt, de communicatie van de Geest van JHWH naar de 
aarde beneden. De patronen in het Woord vallen onder deze vorm van communicatie, omdat deze zo 
wonderlijk in het Woord geweven zijn dat geen mens daartoe in staat kan zijn geweest. Deze patronen die 
naar geestelijke betekenissen, betekenissen van de Geest dus, verwijzen zijn Goddelijk geïnspireerd en 
komen van de Geest van JHWH van boven. Onder deze vorm van communicatie vallen ook de 
geheimenissen van het Koninkrijk, waar Jesjoea naar verwees. Dit zijn de geestelijke boodschappen die in 
de letterlijke tekst verborgen zijn, en die door de patronen onthuld kunnen worden. Er is dus een duidelijk 
onderscheid tussen de letterlijke tekst van het Woord en de diepere geestelijke betekenis. De letter doodt, 
maar de Geest maakt levend75. Horizontaal, aarde en beneden zijn dus synoniemen. En verticaal, hemel en 
boven zijn synoniemen. Deze begrippen worden geestelijk gebruikt. 
 
Wat boven is, wordt (geestelijk) leven genoemd. Wat beneden is, wordt (geestelijke) dood genoemd. Aarde 
brengt geestelijke dood en hemel brengt geestelijk leven. Om geestelijk te leven moeten we dus de 
boodschappen van leven van de Geest van JHWH van boven kunnen ontvangen, en niet de boodschappen 
van geestelijke dood van de aarde beneden aannemen. We moeten geestelijk brood van boven eten, het 
geestelijke manna uit de hemel76. Op deze manier stijgen77 we op de geestelijke ladder. En Zacharia 14:16 
zegt dat we moeten opgaan, naar boven dus, om de Koning te aanbidden. 
 
Nu kunnen we ook zien waarom wijsheid 100-voud is. Wijsheid is 100-voud, omdat het van boven komt. 
Genesis 41:39 zegt Aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als 
u. En Daniël 2:47 maakt duidelijk dat de verborgen geheimenissen van het Koninkrijk 100-voud zijn: 
Waarlijk uw God is de God der goden en de Heere der koningen. Hij openbaart verborgenheden, zodat u 
déze verborgenheid kon openbaren. Ook Koning Salomo ontving wijsheid van boven, van JHWH78.  
 
  

                                                           
 

74
 Het woord aarde is altijd een geestelijke verwijzing naar de horizontale dingen van ons aardse en huidige bestaan en dat zijn de 

onderste twee geestelijke statussen van 30- en 60-voud. 
75

 2 Korinthe 3:6 
76

 Psalm 78:25 
77

 Het woord stijgen (strongnummer 5927) is een belangrijk Hebreeuws woord in de bijbel. Dit is een woord uit de hoogste 
categorie (500-5000 vermeldingen) van veel voorkomende Hebreeuwse woorden in de bijbel (List of Words occurring frequently in 
the Hebrew Bible by John D.W. Watts

 
). De geestelijke betekenis van dit woord is het stijgen op de geestelijke ladder naar 100-

voud. Het Hebreeuwse woord voor aarde (strongnummer 776) zit in dezelfde categorie van veel voorkomende Hebreeuwse 
woorden in de bijbel. De geestelijke betekenis hiervan is de 30- en 60-voud van beneden. 
78

 1 Koningen 3:12 
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Geestelijke ladder 
Aan de geestelijke ladder zijn boven en beneden toegevoegd.  
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GEESTELIJK BROOD 

 

In de teksten hierboven zien we het patroon van boven en beneden uit het vorige hoofdstuk, door het 
gebruik van de woorden hemels79, hemel80 en neergedaald81. En het fysieke manna dat de Israëlieten 
ontvingen toen zij in de woestijn verbleven, wordt verbonden aan het Woord van JHWH82. Het fysieke 
manna wordt geestelijk manna, voedsel van de Geest. De aarde brengt fysiek brood voort. In de teksten 
hierboven komt het manna of brood uit de hemel, van boven dus. Jesjoea, het levende Woord, noemt 
Zichzelf het Brood des Levens83. En Hij draagt ons op om Zijn vlees te eten, zodat we eeuwig leven 
ontvangen84. Dit vlees, dit voedsel, is Zijn onderwijs van waarheid en wijsheid, veelal in de vorm van 
gelijkenissen. Dit (geestelijke) onderwijs85 geeft (geestelijk) leven. Het geeft leven aan je geest. Geestelijk 
brood verzadigt onze geest86. De geestelijke betekenis van brood, of voedsel, is geestelijk voedsel dat we 
van boven kunnen ontvangen, maar ook van beneden. Het is het geestelijke manna uit de hemel, of het 
voedsel uit de menselijke geest van de aarde. Het is waarheid en wijsheid van boven, of leugen en dwaling 
van beneden. Zoals fysiek voedsel essentieel is om ons lichaam in leven te houden, is geestelijk voedsel uit 
de hemel boven essentieel om onze geest te voeden zodat we geestelijk leven. Dit geestelijk brood zijn de 
verborgen geestelijke betekenissen van het Woord, die door de Geest van JHWH in de tekst van het Woord 
zijn geweven. En dit zijn ook de geheimenissen van het Koninkrijk, waar Jesjoea op wees. Vooral in het 
Nieuwe Testament wordt brood, maar ook vlees, vaak (alleen) in de geestelijke betekenis gebruikt. Maar op 
de meeste plaatsen in het Woord waar brood, of voedsel, letterlijk wordt gebruikt, verwijst de diepere 
betekenis van de tekst ook naar geestelijk voedsel.  
 

Als Jesjoea in Johannes 6:47-57 zegt dat Hij het Levende Brood is, en dat we van Zijn vlees moeten 
eten en Zijn bloed moeten drinken om leven te ontvangen, bedoelt Hij dit uiteraard niet letterlijk. De 
geestelijke betekenis van vlees en bloed in deze tekst is het geestelijk brood, het onderwijs van 
waarheid en wijsheid van Jesjoea. Dit is een duidelijk voorbeeld van wat er gebeurt als we 
bijbelteksten die geestelijk bedoeld zijn, letterlijk opvatten. De letterlijke uitleg van deze tekst is dat 
we Zijn fysieke vlees moeten eten en Zijn fysieke bloed moeten drinken om Zijn leven in ons te 
ontvangen. De Rooms Katholieke kerk legt deze tekst trouwens wel letterlijk uit. Daar leert men dat 
brood en wijn geen symbolen zijn die naar een diepere geestelijke betekenis verwijzen, maar dat de 
hostie op wonderlijke wijze daadwerkelijk in het fysieke lichaam van Jesjoea verandert en de wijn 
daadwerkelijk in Zijn fysieke bloed en dat je door de communie dus daadwerkelijk fysiek Zijn lichaam 
eet en Zijn bloed drinkt en daardoor Zijn leven in je ontvangt

87
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79
 Psalm 78:24-25 

80
 Johannes 6:32 en 58 

81
 Johannes 6:58 

82
 Bijvoorbeeld “wat uit de mond van de HEERE komt” Deuteronomium 8:3. 

83
 Johannes 6:31-35 

84
 Johannes 6:54 

85
 De betekenis van onderwijs wordt uitgelegd in hoofdstuk OORDEEL, VERNIETIGING EN LIEFDE. 

86
 Psalm 105:40 

87
 Dit heet transsubstantiatie. 

Hij liet manna op hen regenen om te eten en gaf hun hemels koren. Eenieder at het brood van de machtigen; Hij 
zond hun proviand tot verzadiging toe. Psalm 78:24-25  
 

Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet 
gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat 
uit de mond van de HEERE komt. Deuteronomium 8:3 
 

Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar 
Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Johannes 6:32 
 

Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is; niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven 
zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Johannes 6:58 
 

Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. 
Johannes 6:68 
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In Spreuken 9:5 roept de hoogste Wijsheid op om van Zijn brood te eten. We hebben in het vorige 
hoofdstuk al vastgesteld dat wijsheid 100-voud is, omdat het van boven komt. Het brood in Spreuken 9:5 is 
dus geestelijk brood van boven. Maar geestelijk brood kan ook van beneden komen en dan is het leugen en 
dwaling. Spreuken 4:17 noemt brood van goddeloosheid, Spreuken 20:17 leugenbrood en Spreuken 23:3 
bedrieglijk voedsel. Deze woorden verwijzen naar de geestelijke aarde, en 30- en 60-voud, beneden. Ook 
de geestelijke betekenis van vlees verwijst, vooral in het Nieuwe Testament, vaak naar leugen en dwaling88. 
We moeten dus uit de context opmaken of het om geestelijk brood van boven, of van beneden gaat. 
Geestelijk brood van beneden is brood vanuit de geest, het denken, van de mens en niet van vanuit de 
Geest van JHWH. Dit brood van beneden verzadigt onze geest niet. Alleen brood van boven verzadigt onze 
geest89. En dat kunnen we in overvloed ontvangen90. 
 
In Ezechiël 44:3 staat dat alleen de koning91 brood mag eten voor het aangezicht van JHWH. Dat komt 
overeen met de geestelijke hiërarchie, waar de koning het geestelijk brood rechtstreeks van JHWH 
ontvangt. Het geestelijk brood van boven gaat via de geestelijke hiërarchie van JHWH via koning, priester, 
profeet, naar dienaar beneden. De koning ontvangt het geestelijk brood dus van JHWH en geeft dit 
vervolgens door aan de priester, waarna de priester de 60-voud profeet ermee bedient en de profeet het 
ten slotte aan de 30-voud dienaar doorgeeft. Deze hiërarchie wordt ook uitgebeeld in Johannes 6:11, waar 
Jesjoea het (geestelijk) brood uitdeelde aan de discipelen, die het vervolgens uitdeelden aan de mensen die 
‘neer’zaten92. Het brood wordt neerwaarts gezonden, tot het uiteindelijk de 30-voud bereikt. Als er brood 
aan de armen wordt gegeven93, dan daalt er brood van boven neer tot de 30- en 60-voud geestelijk armen 
en hongerigen94 van de aarde. Het neerwaarts zenden van geestelijk brood is onderwijs van de waarheid en 
wijsheid van boven. Je kunt geen waarheid en wijsheid onderwijzen, die je zelf nog niet ziet of hebt 
aangenomen. 
 
De geestelijke betekenis van het dagelijks brood uit het voorbeeldgebed95 dat Jesjoea ons gaf, is dus het 
geestelijke manna van boven. Het is overigens opmerkelijk dat van alle zaken die in dit gebed worden 
genoemd, brood het enige is dat we meestal letterlijk uitleggen, als fysiek brood. De andere zaken die in dit 
gebed worden genoemd, vatten we geestelijk op. Dat we dagelijks ons fysieke brood uit de hand van JHWH 
ontvangen is voor een rijke westerling een vanzelfsprekendheid, maar voor de arme Afrikaan is dat het 
niet. Natuurlijk doet JHWH wonderen waar armoede is en is Hij machtig genoeg om voor fysiek brood te 
zorgen waar dit ontbreekt. Maar beiden, de rijke westerling en de arme Afrikaan, kunnen hetzelfde 
geestelijk brood overvloedig uit de hand van de Vader ontvangen. Natuurlijk heeft ons fysieke, tijdelijke 
lichaam brood nodig om het in leven te houden. Het geestelijk brood echter dat we van boven mogen 
ontvangen, is voor ons geestelijke, eeuwige leven broodnodig. Het Woord zegt dat we niet moeten werken 
om het voedsel dat vergaat, maar het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven96. 
 
Maar u, mensenkind, luister naar wat Ik tot u spreek. Wees niet opstandig, zoals dit opstandige huis. Doe uw mond 
open en eet wat Ik u geef. Ezechiël 2:8 
 
  

                                                           
 

88
 O.a. Romeinen 7:5, 26, 8:6, 1 Korinthe 5:5, 2 Korinthe 7:1, Galaten 3:3, 5:17, 6:18, Kolossenzen 2:11. 

89
 Zie ook Psalm 104:27-28 en Psalm 145:15-16. 

90
 Job 36:31 

91
 Letterlijk staat er ‘vorst’. 

92
 De tekst in de Statenvertaling is hier duidelijker: “En Jezus nam de broden, en gedankt hebbende, deelde Hij ze den discipelen, en 

de discipelen dengenen, die nedergezeten waren…”. 
93

 Spreuken 22:9 
94

 Nehemia 9:15 
95

 Het Onze Vader van Mattheüs 6:9-13. 
96

 Johannes 6:27 
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DE SCHAAL EN HET OORDEEL VAN DE SCHALEN 
 

 

Om het patroon van de schaal en het oordeel van de schalen van Openbaring 16 te begrijpen, moeten we 

de bijbelse definitie van zonde kennen. Om te kunnen stoppen met zondigen, moeten we begrijpen wat 

zonde is. Onze opvatting van zonde is meestal het overtreden van de geboden. Maar dan draaien we het 

om. Het overtreden van de geboden is een gevolg van zonde, niet andersom. Wat zonde in de kern is, 

wordt duidelijk als we de reden van de zondvloed kennen. Wat de zondvloed heeft veroorzaakt staat in 

Genesis 6:5: En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de 

gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. En in Genesis 8:21: de gedachtespinsels 

van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn jeugd af. Mattheüs 24:37 vertelt ons dat er nog steeds 

niks veranderd is.  

 

De kern van deze teksten uit Genesis is ‘gedachtespinsels van het hart’. Onze eigen ‘gedachtespinsels’, het 
denken van de mens dus, zijn zondig en de reden van de zondvloed. Zonde is het denken van de mens, dat 
sinds de zondeval niet meer één is met de gedachten van JHWH97. En alles wat niet één is met Hem, is 
dwaling en leugen. Daarom zegt Efeziërs 4:23 ook dat ons denken vernieuwd moet worden. De kern van 
zonde is ons denken, het zijn de dwalingen en leugens in onze gedachten waar we in geloven. Natuurlijk 
kan daar ook handelen uit voortkomen, maar dat is het gevolg. De kern is ons denken, ons hart, want uit 
ons denken en ons hart komen onze handelingen, onze daden, voort98. Hoe wordt een kalf een god? Als 
iemand klei, steen of metaal bewerkt en in zijn denken besluit dat een dier of iets anders het waard is om 
aanbeden te worden, dan heeft hij dat beeld eerst in zijn gedachten vastgelegd. Het ontwerpen van een 
fysiek afgodsbeeld gebeurt in onze gedachten, het krijgt vorm in ons denken, waarna onze handen het gaan 
vormen naar het beeld dat we in ons hoofd hebben gemaakt. Het creëren van geestelijke beelden en 
afgoden werkt op exact dezelfde manier. Het gebeurt allemaal in ons denken. We lezen vaak in het Woord 
dat afgoden moeten worden verwijderd. In de letterlijke tekst gaat het dan meestal over fysieke 
afgodsbeelden, maar ten diepste wordt verwezen naar de afgoden in ons denken en ons hart. In Jozua 
24:23 bijvoorbeeld worden de vreemde goden tegenover het hart gezet dat, door die vreemde goden, niet 
op JHWH gericht is. Wat we in ons hart bedenken of geloven is zonde, ongeacht of we het omzetten in 
handelen. Dat maakt Jesjoea ook duidelijk in Mattheüs 5:27-28.  
  

                                                           
 

97
 Jesaja 55:8 

98
 Zie bijvoorbeeld Jeremia 18:12 en Kolossenzen 1:21. Kolossenzen 1:21 geeft duidelijk aan dat onze ‘gezindheid’ blijkt uit onze 

daden. In de Engelse KJV vertaling staat dat onze daden uit onze ‘mind’, ons denken, komen. Het woord dat de Engelse KJV vertaalt 
met ‘mind’ staat in de grondtekst. De Nederlandse HSV vertaalt dit woord met gezindheid en niet met denken, wat het minder 
duidelijk maakt. 

U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Exodus 20:3-4 
 
en omdat Hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want Hij wist Zelf wat in de mens was. 
Johannes 2:25 
 
Nu dan, doe de vreemde goden weg die te midden van u zijn, en richt uw hart op de HEERE, de God van Israël. 
Jozua 24:23 
 
Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Jesaja 55:8 
 
Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels. Jakobus 3:15 
 
En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tegen de zeven engelen: Ga en giet de schalen van de toorn van 
God uit over de aarde. Openbaring 16:1 
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Het is het denken dat veranderd, vernieuwd moet worden, naar Efeziërs 4:23. Dat zorgt er automatisch 
voor dat ons hart verandert, en vervolgens ook onze woorden en ons handelen. Jesjoea riep ons op om ons 
te bekeren, omdat het Koninkrijk nabij is99. We moeten ons bekeren van ons eigen denken, om het 
Koninkrijk te kunnen zien en horen100. 
 

Gedachtespinsels is een vertaling van twee Hebreeuwse woorden met strongnummers 3336 en 4284. Deze 
woorden worden in de bijbel vaak gebruikt in verbinding met het denken en het hart. Als we deze woorden 
opzoeken, dan komen we onder andere de volgende teksten tegen: 
 

Deuteronomium 31:21 Want Ik ken zijn overleggingen (3336) die het heden maakt. 

Habakuk 2:18 Wat is het nut van een gesneden beeld, wanneer zijn maker het gesneden heeft, of van een 
gegoten beeld dat leugens onderwijst, wanneer de maker op zijn maaksel (3336) vertrouwt 
terwijl het stomme afgoden zijn die hij maakt?  
(Een fysiek beeld kan niet onderwijzen. Dit vers lijkt over fysieke afgoden te gaan, maar de 
strekking kijkt verder, naar geestelijke afgoden, en dat zijn maaksels in onze gedachten.) 

Esther 8:3 Esther sprak opnieuw in de tegenwoordigheid van de koning. Zij viel aan zijn voeten neer, 
huilde en smeekte hem het onheil van Haman, de Agagiet, en zijn plan (4284) dat hij tegen 
de Joden had bedacht, weg te nemen. 

Job 5:12 Hij verijdelt de plannen (4284) van de sluwen, zodat hun handen niets wezenlijks kunnen 
uitrichten.  
(In dit vers wordt ook weer duidelijk dat het begint bij plannen: gedachten, en daarna volgt 
pas handen: handelen.) 

Job 21:27 Zie, ik ken jullie gedachten (4284), en de listige plannen waarmee jullie mij geweld 
aandoen. 

Psalm 33:10 De HEERE vernietigt de raad van de heidenvolken, Hij verbreekt de gedachten (4284) van de 
volken. 

Psalm 56:6 De hele dag verdraaien zij mijn woorden; al hun gedachten (4284) zijn tegen mij ten kwade. 

Psalm 94:11 De HEERE kent de gedachten (4284) van de mens: vluchtig zijn ze. 

Spreuken 6:18 een hart dat zondige plannen (4284) smeedt. 

Spreuken 12:5 De gedachten (4284) van de (100-voud) rechtvaardigen zijn een en al recht, de wijze 
raadgevingen van de (30- en 60-voud) goddelozen zijn bedrog. 

Jesaja 26:3 U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd (3336).  
(De HSV vertaling is hier niet duidelijk. De strekking van deze tekst is dat degenen die hun 
gedachten (3336) op Hem richten omdat ze op Hem vertrouwen, volkomen vrede zullen 
hebben. Dit is de geestelijke status van 100-voud.) 

Jesaja 55:7 Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten (4284). 

Jeremia 18:12 Zij zeggen echter.... wij volgen immers onze eigen plannen (4284). We doen ieder 
overeenkomstig zijn verharde, boosaardige hart.  

Ezechiël 38:10 Zo zegt de Heere HEERE: Op die dag zal het gebeuren dat er overleggingen in uw hart zullen 
opkomen en dat u een kwaad plan (4284) beramen zult. 

 

Wat is de relatie tussen hoofd (ons denken) en hart? Ons fysieke hart pompt bloed door ons lichaam, maar 
onze gedachten zitten in ons fysieke brein, in ons hoofd. Toch verbindt Genesis 6:5 ze aan elkaar met 
“gedachtespinsels van zijn hart”. En dat gebeurt op veel plaatsen in het Woord. Denken doen we met ons 
hoofd, ons brein. Ons brein is als het ware ons besturingssysteem en dat hebben we nodig om horizontale 
informatie op te nemen (te ontvangen) en te communiceren (te zenden). Informatie die we bijvoorbeeld 
nodig hebben voor onze opleiding of voor ons werk. Op deze manier kunnen we ons staande houden in de 
fysieke wereld waarin we leven, kunnen we communiceren met anderen en horizontale problemen 
oplossen. We gebruiken ons brein dan horizontaal en dat is noodzakelijk voor wereldse doeleinden. Maar 
voor het verticale, geestelijke, moeten we ons brein niet horizontaal gebruiken. 

                                                           
 

99
 Mattheüs 4:17 

100
 Zien en horen zijn belangrijke begrippen in het Woord. Beide woorden (strongnummers 7200 en 8085) zijn woorden uit de 

hoogste categorie (500-5000 vermeldingen) van veel voorkomende Hebreeuwse woorden in de bijbel (List of Words occurring 
frequently in the Hebrew Bible by John D.W. Watts). 
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In de geestelijke dimensie is het niet de bedoeling dat we ons brein 
gebruiken als zender. We moeten ons brein in de geestelijke dimensie 
alleen gebruiken als ontvanger en vervolgens alleen zenden wat we van 
boven ontvangen hebben. Als we ons brein geestelijk gebruiken om 
beelden en afgoden (leugens en dwalingen) te bedenken of te zenden, 
dan creëren en verspreiden we zonde. We verwarren dan de functie van 
ons brein voor horizontale met verticale doelen. Voor Geestelijke 
informatie, van JHWH boven, hebben we alleen sjema101 nodig: hoor! 
Geestelijke informatie, voeding, kunnen we alleen van boven ontvangen 
en niet uit de geest of het brein van mensen van de aarde. Zoals Jesjoea 
alleen deed wat Hij de Vader zag doen, Hij deed en dacht niks vanuit 
Zichzelf102. Als we geestelijke voeding halen uit het brein van andere mensen of van onszelf, in plaats van 
boven, dan groeien we niet op de geestelijke ladder naar volwassenheid. Elke geest van de mens neemt 
een andere visie of uitleg van een bijbeltekst waar. Johannes 3:31 geeft aan dat als je van de aarde bent, je 
de dingen van de aarde zult spreken. Om informatie, voedsel, te kunnen ontvangen van de Geest van JHWH 
moet ons brein op ontvangen staan en niet op zenden. Als we ons brein vooral als zender gebruiken, dan 
horen we vooral onszelf of de gedachten van andere mensen die we hebben aangenomen, en dan horen 
we niet de boodschappen van de Geest van JHWH. Als we ons brein gebruiken voor het bedenken van 
geestelijke zaken, dan creëren we beelden en afgoden in ons denken. En dat is zonde. 2 Timotheüs 3:7 
heeft het over mensen ‘die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen’. En 1 Korinthe 
8:1-2 zegt dat kennis ‘opgeblazen maakt en als iemand denkt dat hij iets weet, dan heeft hij nog niets leren 
kennen zoals men behoort te kennen’. We kunnen veel kennis opdoen uit de bijbel, of uit andere boeken, 
over JHWH, maar niet de 100-voud waarheid en wijsheid kennen, niet tot de 100-voud staat van denken 
komen. Dan leren we met ons intellect, met ons brein, wat noodzakelijk is voor ons dagelijkse wereldse, 
horizontale leven. Maar het leren van de Geest werkt niet op deze manier. Om van het Woord te leren, 
moeten we ons denken niet als zender gebruiken. We leren van de Geest als we ons denken gebruiken als 
ontvanger, om van de Geest van JHWH te ontvangen. Dan gaan we kennen. Dan gaan we JHWH kennen. En 
dan gaan we Zijn hart kennen. Dat bereiken we niet door het lezen van boeken, of het aannemen van 
interpretaties van het Woord van anderen of van onszelf. Dat bereiken we zelfs niet door het lezen van de 
bijbel met ons intellectuele brein. Dat bereiken we alleen door het luisteren naar de Geest, door het 
onderzoeken van de geestelijke betekenissen die de Geest in het Woord heeft geweven. Dat bereiken we 
dus door de patronen van gebruik van identieke woorden in de tekst van de bijbel te ontdekken, en 
vervolgens te zien wat ze ons willen zeggen. We moeten leren luisteren naar de Geest van JHWH, Die door 
deze patronen in het Woord tot ons spreekt. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de 
gemeenten zegt103. 
 
Wat is vervolgens de relatie met ons hart? Ons hart is een vat, dat we kunnen vullen met gedachten van 
mensen (van onszelf of van voorgangers, theologen of anderen) of met wijsheid van boven. Omdat we een 
vrije wil hebben, kunnen we zelf bepalen wat we in ons hart opslaan. Van alle informatie die ons brein 
binnenkomt, goed of slecht, beslissen we of we het opslaan in ons hart. Als we dus geestelijke informatie 
ontvangen in ons brein, of zelf bedenken, dan moeten we nagaan of het van de Geest van boven is, of uit 
een geest van beneden en vervolgens besluiten om het wel of niet op te slaan in ons hart. Als we ons hart 
vullen met gedachten van mensen, dan blijven we geestelijk dood104 en groeien we niet op de geestelijke 
ladder naar geestelijke volwassenheid. Dan hebben we een hart dat niet besneden is. Als we ons hart vullen 
met wijsheid van boven, dan groeien we naar het hart van JHWH en krijgen we een besneden hart.  

                                                           
 

101
 Het Hebreeuwse woord sjema betekent ‘hoor’. 

102
 Johannes 5:19 

103
 Openbaring 2:7 

104
 Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. 

Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede. Romeinen 8:5-6 

Als we geestelijke 

voeding halen uit het 

brein van andere mensen 

of van onszelf, in plaats 

van boven, dan groeien 

we niet op de geestelijke 

ladder naar 

volwassenheid. 



30 

Het is dus heel belangrijk om ons er bewust van te zijn welke geestelijke informatie we aannemen, geloven 
en opslaan in ons hart. We moeten onderscheiden of het van boven komt of van beneden. Als het van 
beneden is, dan zijn het gedachtespinsels, geestelijke beelden en afgoden, en dus zonde. Daarom is het 
belangrijk dat we het Woord kennen, zodat we de informatie die we ontvangen kunnen toetsen aan de 
geestelijke betekenis van het Woord, waar de patronen naar verwijzen. JHWH spreekt dagelijks tot ons, de 
hele dag door. Hij zendt ons geestelijk manna van boven. Het is aan ons om dit wel of niet te ontvangen, en 
vervolgens wel of niet in ons hart op te slaan. Het is dus van essentieel belang wat we in verticaal opzicht 
met ons brein doen: gebruiken we deze vooral om te zenden, of om te ontvangen? En zijn we kritisch met 
wat we ontvangen, voordat we het opslaan in ons hart? Willen we JHWH aanbidden? Of aanbidden we 
onze eigen gedachten, ons eigen brein, of gedachten uit het brein van anderen? We stijgen op de 
geestelijke ladder naar geestelijke volwassenheid als we dit onderscheid kunnen maken en als we Hem 
gehoorzaam zijn, in plaats van het creëren van en luisteren naar onze eigen gedachten. In Lukas 1 werd 
Zacharias letterlijk het zwijgen opgelegd en kon hij niet spreken, omdat hij het Woord van JHWH niet 
geloofde. Zacharias kon dus niet meer zenden, hij kon alleen ontvangen. We zijn 100-voud wijs als we 
willen luisteren naar JHWH in plaats van onze eigen mening uit ons eigen denken te willen verkondigen, 
zenden. 
 

In het Woord wordt vaak de natuur en met name de dierenwereld gebruikt, om een geestelijk 
principe uit te leggen. Dieren kunnen alleen ontvangen en niet zenden. Dieren zijn in dat opzicht een 
voorbeeld voor mensen. Dieren hebben geen vrije wil om zelf te bedenken of te bepalen, zij reageren 
op instincten die ze van hun Schepper hebben ontvangen. Het ontvangende brein van de vogel vertelt 
hem om noordwaarts of zuidwaarts te vliegen en de vogel gehoorzaamt daaraan. Een vogel heeft 
geen denkproces in zijn brein dat kan ingrijpen of verwarring kan veroorzaken. Een vogel is daarom in 
harmonie met Zijn Schepper en met zijn soortgenoten. Dat wordt in de fysieke wereld zichtbaar als we 
naar een vogelzwerm kijken

105
. 

 

Wat is nu de geestelijke betekenis van het patroon van de schaal? Het Woord gebruikt meerdere symbolen 
voor ons denken, waarvan de schaal er één is. Andere voorbeelden zijn vat, zak, fles, pot, of kruik. Deze 
voorwerpen hebben inhoud. De inhoud van de schaal van de 30- en 60-voud is zonde: leugens, dwalingen, 
(geestelijke) beelden en afgoden die we van anderen hebben aangenomen, of zelf hebben bedacht. Daar is 
ons denken mee vervuild. We moeten onze schaal, ons denken, vullen met geestelijk voedsel dat we 
aannemen van de Geest van JHWH van boven (verticaal), en geen voedsel aannemen, geloven, van de 
aarde beneden (horizontaal)106. We moeten vermijden dat we onze schaal, ons intellect, gebruiken om een 
uitleg te bedenken van een bepaalde bijbeltekst (horizontaal). We moeten niet ons intellect gebruiken, 
maar we moeten de betekenis onderzoeken die door de patronen onthuld wordt (verticaal). Als we niet 
vanuit de Geest van JHWH communiceren, dan communiceren we onze eigen gedachten of gedachten van 
andere mensen, van de horizontale aarde. En dan communiceren we geestelijke dood.  
 
Alles wat van de aarde beneden is, gaat uiteindelijk weer terug naar de 30- en 60-voud aarde107. De aarde 
waar ook de mens, de eerste Adam108, uit werd gevormd. Zonde (dwalingen en leugens in ons denken) 
daalt altijd neer naar de aarde, want dat heeft geen plek boven, bij JHWH. Al het vuil van onze eigen 
gedachten, zonde dus, moet uit onze schaal. En dat is wat de geestelijke betekenis van het oordeel van de 
schalen in Openbaring 16 duidelijk wil maken. De inhoud van de schalen in het oordeel van de schalen van 
Openbaring 16 wordt neergegoten op de aarde. Het is het oordeel109 uit de schaal van JHWH, waardoor 
onze schaal wordt geleegd van leugens en dwalingen.  

                                                           
 

105
 Meer over de functie van het voorbeeld van de dierenwereld in het Woord wordt uitgelegd in hoofdstuk HET BEEST - EEN PARADOX. 

106
 Johannes 3:27, 31 

107
 Prediker 12:7 

108
 1 Korinthe 15:45 

109
 De geestelijke betekenis van oordeel en hoe dat onze schaal leegt van leugens en dwalingen, wordt uitgelegd in hoofdstuk 

OORDEEL, VERNIETIGING EN LIEFDE. 
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Het legen van schalen was ook onderdeel van de zondofferrituelen110 in de Torah, waar de inhoud van de 
schaal: het bloed van zonde111 en as, naar beneden op de aarde moest worden uitgegoten. De offerrituelen 
uit de Torah zijn geestelijke metaforen die wijzen op de noodzaak om onze schaal te reinigen van onze 
zonde, onze eigen gedachten. Als in het Woord iets van de 30- of 60-voud112 naar de aarde valt of gaat, een 
neerwaartse beweging dus, dan verwijst dit naar het uitgieten van leugens en dwalingen in ons denken 
naar de grond, naar de aarde beneden. Zonde daalt altijd neer naar de aarde.  
 
We legen onze schaal van leugens en dwalingen, van de afgoden in ons denken, als we de waarheid van 
boven aannemen. Op het moment dat we de waarheid geloven en aannemen in onze schaal, gaat de 
leugen en dwaling uit onze schaal terug naar de geestelijk dode aarde. Als we bijvoorbeeld aannemen dat 
de bijbelse definitie van zonde de dwalingen en leugens in het denken van de mens zijn, in plaats van het 
overtreden van de geboden, dan komt deze waarheid in onze schaal en daalt de leugen dat het (alleen) om 
het overtreden van de geboden gaat, tegelijkertijd neer naar de aarde. Het vernieuwen van ons denken113 
is dit proces van het legen van onze schaal van ons eigen denken, door het aannemen van de 100-voud 
wijsheid van JHWH. Naarmate we ons zondige denken vernieuwen met de waarheid van JHWH, stijgen we 
op de geestelijke ladder naar 100-voud.  
 
In het Koninkrijk krijgen we nieuwe wijn (100-voud wijsheid) in nieuwe zakken (een nieuwe schaal)114. Op 
het moment dat we opstaan in het Koninkrijk, wordt onze schaal, ons denken, ‘in een ondeelbaar 
ogenblik’115 veranderd. Op het moment dat we sterven wordt onze schaal geleegd van alle leugens en 
dwalingen. Ons aardse denken wordt vernietigd, voordat nieuw leven begint. 1 Korinthe 15:50 e.v. 
beschrijft deze verandering. Dan ontvangen we onsterfelijkheid, omdat er geen leugens en dwalingen 
(zonde) meer in ons denken zijn, want het loon van de zonde is de dood116. Het tegenovergestelde is ook 
waar: het loon van het verwijderen van leugens en dwalingen is leven. Wat we aan wijsheid en waarheid 
overhouden na het legen van onze schaal, dat hetzelfde is als het verbranden door het vuur117, bepaalt 
onze geestelijke positie en status in het Koninkrijk. De 30-voud heeft geen wijsheid en waarheid van boven 
in zijn schaal en houdt dus niets over. Hij staat met lege handen (schaal). De 100-voud houdt het meeste 
over in zijn schaal. En de 60-voud zit daar tussenin. In het Koninkrijk wordt onze nieuwe schaal gevuld met 
waarheid en wijsheid, die we dan aannemen. Leugens en dwalingen zijn er dan niet meer. Wat is dan nu de 
noodzaak van het zoveel mogelijk willen legen van onze schaal van leugens en dwalingen? Waar leugen in 
onze schaal is, kan geen waarheid zijn. Hoe meer leugens en dwalingen we nu uit onze schaal verwijderen, 
met hoe meer wijsheid en waarheid we het Koninkrijk zullen binnengaan. Leugens en dwalingen 
verhinderen geestelijke groei en verandering van ons hart. Leugens en dwalingen scheiden ons van JHWH 
en van Zijn hart. 
 

In Exodus 4:25 is er een neerwaartse beweging naar de grond, als Zippora haar zoon besnijdt en de 
voorhuid op de grond gooit. De geestelijke betekenis van besnijdenis van het vlees, is het wegsnijden 
van onze zonde. Het zijn de leugens en dwalingen in ons denken die moeten worden weggesneden, 
en die vallen terug naar de grond, naar de aarde. De besnijdenis van ons hart heeft dezelfde 
betekenis: het besnijden, wegsnijden, van de leugens en dwalingen in ons hart. Een besneden hart 
heeft de voorhuid van zonde verwijderd. 

 

                                                           
 

110
 Bijvoorbeeld in Leviticus 4:25 en 34. 

111
 De geestelijke betekenis van bloed wordt uitgelegd in hoofdstuk NOG WAT LAATSTE BEGRIPPEN: BLOED. 

112
 Een neerwaartse beweging vanuit de 100-voud is het neerzenden van geestelijk brood of oordeel (onderwijs). De geestelijke 

betekenis van oordeel wordt uitgelegd in hoofdstuk OORDEEL, VERNIETIGING EN LIEFDE.  
113

 Efeziërs 4:23 
114

 Lukas 5:38, dit wordt verder uitgelegd in hoofdstuk JESJOEA DROEG ONZE ZONDEN.  
115

 1 Korinthe 15:52 
116

 Romeinen 6:23 
117

 1 Korinthe 3:13 
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In het Woord worden veel schalen, kruiken of hoofden gebroken118. Als je een schaal of kruik breekt, dan 
stroomt de inhoud eruit. De geestelijke betekenis hiervan is dat ons denken gebroken moet worden, zodat 
de inhoud: de zonde, afgoden, leugens en dwalingen, eruit kan, terug naar de aarde.  
 

Leviticus 11:32-33 Aarden potten kunnen onrein zijn, bijvoorbeeld in deze tekst. De inhoud van deze potten 
zijn dus onreine gedachten, zonde. De onreine pot in dit vers moet worden stukgebroken. 
Als de pot wordt stukgebroken, dan stroomt de onreine inhoud eruit, naar de grond. De 
geestelijke betekenis van deze tekst is dat de pot, ons denken, wordt gebroken, waarna 
ons onreine denken eruit kan en naar de aarde kan keren. 

2 Korinthe 4:7 Vergelijk de (reine) schat in aarden kruiken uit deze tekst met de vorige tekst uit Leviticus 
11. De kruiken uit dit vers uit 2 Korinthe 4 zijn 100-voud kruiken: het denken van de 100-
voud, dat reine schatten bevat. 

Numeri 19:15 Ook in dit vers wordt een onrein vat genoemd. 

Richteren 4:21 In deze tekst wordt een pin door het hoofd van Sisera gedreven. De tekst geeft aan dat de 
pin volledig door het hoofd ging en in de grond. De pin breekt het hoofd en pint deze, naar 
beneden, op de grond, waardoor de inhoud van het hoofd, de schaal, vervolgens naar de 
aarde keert. 

1 Samuël 5:2-5 In deze tekst verliest het afgodsbeeld Dagon zijn hoofd. Zijn hoofd valt neer op de aarde. 
De geestelijke betekenis van onthoofding is dat je de onreine inhoud (leugens en 
dwalingen) van je hoofd verliest. 

1 Samuël 17:49 In deze tekst wordt Goliath geraakt tegen het hoofd en valt hij vervolgens neer op de 
aarde.  

1 Koningen 10:21 In deze tekst heeft de koning (Salomo) gouden (100-voud)
119

 vaten (drinkgerei). Dit verwijst 
dus naar een 100-voud denken. 

Job 38:37 Dit vers noemt kruiken van de hemel: dit is het hoofd met inhoud van de hemel boven, 
100-voud wijsheid dus.  

2 Koningen 4:40 In deze tekst is er dood in de pot. De geestelijke betekenis is geestelijke dood in het 
denken. 

2 Kronieken 26:19-20 In deze tekst is er melaatsheid op het voorhoofd. De geestelijke betekenis van melaatsheid 
is zonde

120
. De geestelijke betekenis van deze tekst verwijst dus naar zonde in het denken. 

Jeremia 24:2 In deze tekst zijn er verkeerde (leugens en dwalingen) en goede (wijsheid en waarheid) 
vijgen in een mand. Vergelijk ook de manden van de bakker en de schenker in de droom 
van Jozef

121
. De inhoud van de mand van de bakker bevatte brood. De bakker werd 

gedood. Hij had dus geen 100-voud geestelijk brood van boven in zijn mand, maar brood 
van de horizontale aarde beneden. Alleen de 30- en de 60-voud is geestelijk dood, de 100-
voud niet

122
. 

1 Samuël 9:7 In dit vers is er geen (geestelijk) brood meer in zakken. 

Leviticus 14:4-7 In de offerdiensten wordt de kop van vogels afgeknepen
123

. Dit is niet anders dan andere 
onthoofdingen in het Woord, en heeft dan ook dezelfde geestelijke betekenis. Opmerkelijk 
bij het offer voor melaatsheid in Leviticus 14:4-7 is, dat er twee vogels worden gebruikt. De 
onthoofde vogel gaat neer in de dood en de andere vogel wordt gereinigd door water

124
 en 

stijgt op in leven. Als de zonde (melaatsheid) wordt uitgegoten op de aarde, dan daalt 
geestelijke dood neer en stijgen we op de geestelijke ladder naar geestelijk leven. 

Psalm 146:4 Dit vers zegt dat onze gedachten (plannen) vergaan (vernietigd worden) als we onze laatste 
adem uitblazen en naar de aarde terugkeren (en onze geest weer naar JHWH terugkeert 
volgens Prediker 12:7). 

 

                                                           
 

118
 Zie bijvoorbeeld Leviticus 6:28, Jeremia 19:10, 48:12, Prediker 12:6, Jesaja 30:14, Psalm 2:9 en Psalm 31:13. 

119
 De geestelijke betekenis van goud (100-voud) wordt uitgelegd in hoofdstuk DE VIER KONINKRIJKEN IN DANIËL. 

120
 De geestelijke betekenis van melaatsheid wordt uitgelegd in hoofdstuk NOG WAT LAATSTE BEGRIPPEN: MELAATSHEID. 

121
 Genesis 40 

122
 De reden hiervan wordt uitgelegd in hoofdstuk OORDEEL, VERNIETIGING EN LIEFDE. 

123
 Leviticus 1:15, 5:8 

124
 De geestelijke betekenis van water wordt uitgelegd in hoofdstuk NOG WAT LAATSTE BEGRIPPEN: WATER. 
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In het algemeen zijn alle dingen waar iets in kan symbolen voor ons hoofd, ons denken. Ook huis heeft de 
geestelijke betekenis van ons hoofd, ons denken, net zoals tempel of paleis.  
 

Leviticus 14:34 In dit vers is er melaatsheid in een huis. De geestelijke betekenis van melaatsheid is zonde
125

. 
De geestelijke betekenis van deze tekst verwijst dus naar de zonde in ons denken. 

Ezechiël 24:3-14 In deze tekst wordt een gelijkenis beschreven over een opstandig (30-voud) huis (hoofd). Deze 
gelijkenis gaat over opstandig denken. Er wordt een pot op het vuur gezet, die met water is 
gevuld. De schaal (pot) zit vol aanslag, dat is de zonde (vs. 6). In vers 13 wordt dit onreinheid 
genoemd.   

Job 4:19 Dit vers heeft het over mensen die in lemen huizen wonen, waarvan het fundament stof is. Zij 
zullen worden verbrijzeld

126
. Leem en stof zijn eigenschappen van de aarde, van 30- en 60-

voud. Als ons denken gefundeerd is op 30- en 60-voud stof, zal het worden verbrijzeld
127

. 

Job 5:3 In deze tekst staat dat een huis van een 30- en 60-voud dwaas vervloekt is. 

Job 8:15 In deze tekst zal de huichelaar op zijn huis leunen, het vastgrijpen, maar hij zal uiteindelijk niet 
blijven staan, door de dwalingen en leugens in zijn denken. 

Prediker 12:6 In deze tekst wordt de waterkruik in stukken gebroken, voordat de mens naar ‘zijn eeuwige 
huis’ gaat (vs. 5) en het stof vervolgens naar de aarde terugkeert (vs. 7). Als onze kruik, ons 
denken, wordt stukgebroken, keert het stof, onze zonde, naar de aarde terug en kunnen we 
groeien naar een eeuwig, 100-voud denken (huis). Dit gebeurt voordat we overgaan naar het 
Koninkrijk. 

Zacharia 14:21 In deze tekst zijn alle potten heilig en zal er op die dag geen Kanaäniet (30- en 60-voud) meer 
zijn in het huis: er zullen op die dag geen gedachten van de geestelijke 30- en 60-voud aarde 
meer zijn in ons hoofd, zodat onze pot heilig is

128
.  

Ezechiël 8:12 Deze tekst heeft het over afbeeldingen (geestelijke beelden en afgoden) in kamers (ons 
denken). 

Mattheüs 13:52 In deze tekst wordt nieuwe en oude huisraad tevoorschijn gehaald. Dit verwijst naar onze eigen 
gedachten (oude huisraad) en de gedachten van JHWH die we van de Geest hebben 
aangenomen (nieuwe huisraad). De oude huisraad, gedachten, wordt vernietigd als we 
overgaan naar het Koninkrijk

129
, of als we het onderwijs over het Koninkrijk als waarheid 

aannemen en de leugens en dwalingen die we in plaats daarvan geloofden vervolgens 
verdwijnen. 

Mattheüs 21:12 De geestelijke betekenis van de tempelreiniging verwijst naar het verwijderen van de 30- en 60-
voud gedachten uit onze tempel: ons hoofd. Door het onderwijs van Jesjoea wordt ons denken, 
onze tempel, gereinigd.  

1 Korinthe 6:19 Deze tekst noemt ons lichaam een tempel van de Geest. We weten dat de Geest in ons kan 
wonen, maar hebben we ons wel eens afgevraagd waar dan precies? De Geest huist dus in onze 
tempel, in ons denken. 

Psalm 84:5, 11 Vers 5 verklaart wie in het huis van JHWH wonen zalig. Dat is de mens die woont, één is met
130

, 
het 100-voud denken van JHWH. En in vers 11 van deze Psalm staat de psalmist liever op de 
drempel van het huis (100-voud denken) van Zijn God, dan dat hij woont in, één is met, de (30- 
en 60-voud) tenten van de goddeloosheid.  

Psalm 101:2 In dit vers wordt met een oprecht hart in een huis gewandeld. Dit gaat over een 100-voud huis 
(denken), omdat het wordt verbonden aan een oprecht (100-voud) hart. 

Handelingen 17:24 Dit vers zegt dat JHWH niet in tempels woont die met handen gemaakt zijn. Hij wil wonen in 
onze tempel, in ons denken. 

  

                                                           
 

125
 Zie voetnoot 120. 

126
 De geestelijke betekenis van verbrijzeling, vernietiging, wordt uitgelegd in hoofdstuk OORDEEL, VERNIETIGING EN LIEFDE. 

127
 Meer over verbrijzelen van zonde wordt uitgelegd in hoofdstuk OORDEEL, VERNIETIGING EN LIEFDE. 

128
 ‘Op die dag’, is dezelfde uitdrukking als de ‘dag des Heeren’. Dat is het moment voordat we overgaan naar het Koninkrijk. 

129
 Ze worden verbrand door het vuur van 1 Korinthe 3:13. 

130
 Eén zijn van geest en denken met JHWH, de betekenis van ‘in Hem zijn’, wordt uitgelegd in hoofdstuk ÉÉN - ECHAD. 
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Johannes 14:2 In deze tekst zegt Jesjoea dat Hij heen gaat om een plaats voor ons gereed te maken in het huis 
van Zijn Vader. Hij zegt dat daar veel woningen zijn. Na de hemelvaart van Jesjoea zond Hij ons 
de Geest. De Geest maakt het mogelijk dat wij in het Koninkrijk een 100-voud geestelijke 
woning (denken) kunnen betrekken, door het ontvangen en aannemen van 100-voud wijsheid 
en waarheid, waardoor we kunnen groeien op de geestelijke ladder naar geestelijke 
volwassenheid. Ons denken, ons huis waar onze geest woont, is pas 100-voud volmaakt in het 
Koninkrijk. 

Johannes 14:23 Dit vers geeft ons een geweldige belofte: de Vader en Jesjoea zullen bij ons (in ons huis, ons 
hoofd) hun intrek nemen. 

2 Korinthe 5:1-2 In deze tekst staat dat we een eeuwig, 100-voud huis (denken) zullen ontvangen, als ons aardse 
30- of 60-voud huis is afgebroken. 

 

Als we de geestelijke betekenis van huis en van rots met elkaar verbinden, dan wordt ook de geestelijke 
betekenis duidelijk van de gelijkenis in Lukas 6:48-49, over de wijze en de dwaze man die hun huis op de 
rots of op het zand bouwen. Het fundament van het huis, het denken, van de wijze man is de Rots Jesjoea. 
Het aannemen, geloven, van de waarheid die Jesjoea onderwijst maakt 100-voud wijs. 
 
Ook de geestelijke betekenis van de ark verwijst naar het denken. In de ark lag de Torahrol. Dit verwijst 
naar de Torah die in ons denken131 en ons hart132 moet zijn. In Jeremia 31:33 staat dat de Torah in ons hart 
geschreven zal worden. 
 

De Hebreeuwse woorden voor hoofd (strongnummer 7218), hart (strongnummer 3824) en huis 
(strongnummer 1004) komen veel voor in de bijbel en zijn dus belangrijke begrippen. Dit zijn woorden uit 
de hoogste categorie (500-5000 vermeldingen) van veel voorkomende Hebreeuwse woorden in de bijbel133. 
 
De strijd is dus in ons denken. We moeten leren ‘ontdenken’. We moeten het zenden vanuit onze geest 
uitschakelen en ons richten op het ontvangen van de Geest van boven. We moeten kunnen onderscheiden 
of we Geestelijke informatie van boven ontvangen, of informatie vanuit de geest van mensen beneden, en 
deze informatie vervolgens al dan niet op slaan in ons hart. In Openbaring worden we meerdere malen 
aangespoord om te overwinnen, om vervolgens beloningen te ontvangen. Openbaring is geschreven aan 
gelovigen die in Jesjoea geloven en daarom het Koninkrijk zullen binnengaan. Het overwinnen kan in deze 
context dus niet betekenen, dat je toegang krijgt tot het Koninkrijk. Het overwinnen in Openbaring is 
verbonden aan de strijd in ons denken. We moeten de leugens in ons denken overwinnen en naarmate we 
daarin slagen, stijgen we op de geestelijke ladder en ontvangen we de genoemde beloningen: eten van de 
boom des 100-voud levens134, geen schade door de tweede (geestelijke) dood135, 100-voud verborgen 
manna (100-voud voedsel van de Geest, verborgen in de tekst van het Woord en onthuld door de 
patronen)136, macht over de 30- en 60-voud heidenvolken (heersende positie als 100-voud)137, witte kleren 
(de geestelijke betekenis van het wisselen van kleren138 is het stijgen op de geestelijke ladder)139, een zuil in 
de tempel van JHWH (de geestelijke betekenis van zuil is de geestelijke status van 100-voud)140 en ten 
slotte: zitten op de troon in de positie van heerser in het Koninkrijk141. Alle beloningen zijn 100-voud. 
 

                                                           
 

131
 Deuteronomium 6:8 (“tussen uw ogen”). 

132
 Deuteronomium 6:6 

133
 List of Words occurring frequently in the Hebrew Bible by John D.W. Watts. 

134
 Openbaring 2:7 

135
 Openbaring 2:11 

136
 Openbaring 2:17 

137
 Openbaring 2:26 

138
 Zie voor 100-voud kleding o.a. Job 29:14, Psalm 93:1, Psalm 132:9, Jesaja 61:10 en voor 30- en 60-voud kleding Job 8:22, Psalm 

35:26 en zie ook 2 Korinthe 5:1-4. 
139

 Openbaring 3:5 
140

 Openbaring 3:12 
141

 Openbaring 3:21 
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We moeten JHWH dienen met heel ons hart142. Ons hart moet dus gevuld zijn met Hem en niet met onze 
eigen gedachten, die afgoden zijn in ons denken. Want waar een afgod, een gedachte van onszelf, in ons 
denken is volgen we deze gedachte en leugen in plaats van JHWH. In 1 Samuël 12:20-21 staat: Wees niet 
bevreesd, u hebt al dit kwaad wel gedaan, maar wijk niet langer van achter de HEERE af, en dien de HEERE 
met uw hele hart. Wijk niet af door de nietige afgoden na te volgen, die niet van nut zijn en niet kunnen 
redden, want zij zijn nietigheden. Kwaad, slechtheid, is vooral een kenmerk van de geestelijke status van 30-
voud143, maar ook van de 60-voud. De 30-voud (en ook de 60-voud) wordt in deze tekst opgeroepen om zijn 
hart te vullen met de waarheid van JHWH en niet langer nietige afgodische gedachten van zichzelf te volgen 
die niet kunnen redden (geestelijke volwassenheid zullen geven). 
 
In het oordeel van de schalen wordt dus duidelijk dat de boodschap, en ook de waarschuwing, van het 
Woord zich toespitst op ons denken. Het gaat niet om het zichtbare, maar het gaat om het onzichtbare144. 
Het gaat in de kern niet om onze daden, maar het gaat om ons hart145. Focussen op onze daden is slechts 
symptoombestrijding. Daden volgen automatisch als we het hart van JHWH hebben146. Zondige daden zijn 
een symptoom van een onveranderd hart, een hart dat nog niet in harmonie is met het hart van JHWH. Alle 
veroordelende taal in het Woord, alle veroordelende symbolen zoals hoer, is tegen jou gericht, en het is 
tegen mij gericht. Jeremia 3:3 heeft het over het voorhoofd (denken) van een hoer. Waar ons denken en 
ons hart nog niet in harmonie zijn met die van JHWH zijn we ronduit een geestelijke hoer, die gedachten 
van beneden aanneemt en onderwijst en niet de waarheid van JHWH van boven. Ook Ezechiël 3:7 
veroordeelt een hard voorhoofd. Als we generaliseren wat zonde is, dan wijzen we met onze vinger naar 
iemand anders, of naar iedereen behalve onszelf. We moeten niet wijzen naar een ander, de boodschap is 
direct tot ons gericht. Waarom? Om ons wakker te schudden, omdat we zelf teveel denken. Omdat we ons 
hoofd, ons brein, verkeerd gebruiken. En omdat we onze vrije wil verkeerd gebruiken. Het is uit liefde, 
zodat we kunnen groeien op de geestelijke ladder naar geestelijke volwassenheid. Zodat we op onze 
bestemming komen en we gaan doen waar JHWH ons voor gemaakt heeft.  
 
 

  

  

                                                           
 

142
 O.a. Markus 12:30 

143
 In de gelijkenis van de talenten werd de dienaar met het ene talent gekenmerkt als slecht en lui. De gelijkenis van de talenten 

wordt uitgelegd in hoofdstuk DE GELIJKENIS VAN DE TALENTEN. 
144

 2 Korinthe 4:18 
145

 O.a. Genesis 6:5 en 8:21. 
146

 Dat een veranderd hart er automatisch voor zorgt dat we ook de letterlijke geboden houden, maakt bijvoorbeeld 1 Korinthe 
7:37 duidelijk: Maar wie in zijn hart vastbesloten is en er niet toe genoodzaakt wordt, maar macht heeft over zijn eigen wil en in zijn 
hart besloten heeft dat hij ...... die handelt ook goed.  
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DE TWEE ZONDEN 

 
De patronen van de schaal en het oordeel van de schalen, zijn nauw verbonden met de twee verschillende 
zonden die in deze teksten worden genoemd. Het begrijpen van deze patronen en het onderscheid tussen 
deze twee zonden, en vervolgens ernaar handelen, maakt dat we groeien naar een hogere geestelijke 
status. Deze patronen zijn met veel bijbelteksten verbonden, door het hele Woord. De twee verschillende 
zonden worden genoemd in Mattheüs 12 en in Markus 3. Het is belangrijk om te begrijpen wat de 
reikwijdte van de zonde tegen de Geest is en wat de gevolgen zijn als we die zonde begaan. 
 
Het verschil tussen de twee verschillende zonden is duidelijk: er is een zonde (lastering) tegen de Geest, die 
andere gevolgen heeft dan alle andere zonde. De Geest is boven. Een zonde tegen de Geest is dus een 
zonde tegen boven, een verticale zonde. Hier is het patroon van boven en beneden, verticaal en 
horizontaal, weer zichtbaar. De eerste zonde of lastering die wordt genoemd147, is het uitspreken van 
lasteringen door mensen horizontaal. De tweede zonde of lastering die wordt genoemd148, is het lasteren 
tegen de Geest van JHWH, verticaal. Het verschil is zondigen tegen mensen beneden, of tegen de Geest van 
JHWH boven.  
 
De zonde of lastering149 tegen de Geest van JHWH begaan we als we de waarheid die vanuit de Geest150 tot 
ons komt ontkennen of er niet naar willen luisteren. Dan ontvangen we de verticale wijsheid van boven, 
van de Geest, niet en wijzen we dit geestelijk brood af. Het niet (willen) zien van de geestelijke betekenis 
van de letterlijke tekst valt ook onder deze zonde tegen de Geest, omdat de geestelijke betekenis door de 
Geest in het Woord is gelegd. Als we ons alleen richten op de letterlijke tekst, zelfs als we deze juist 
uitleggen, of de letterlijke tekst uitleggen vanuit ons eigen denken en niet vanuit de wijsheid van de Geest, 
dan missen we het geestelijk voedsel voor onze geest en dat houdt ons geestelijk dood151. 1 Johannes 5:16-
17 verwijst naar deze zonde tegen de Geest, waar staat dat er een zonde is die tot de (geestelijke) dood 
leidt. Alleen geestelijk voedsel van boven voedt onze geest en verandert ons hart en denken. Het onderwijs 
van Jesjoea over de twee verschillende zonden was een reactie op Farizeeën, die de Geest van waaruit 
Jesjoea handelde als onreine geest bestempelden152. Op die manier lasterden zij de Geest, zij wezen de 
waarheid van de Geest af en hinderden daardoor hun geestelijke groei. Want alleen het onderwijs van de 
Geest is waarheid en zorgt ervoor dat we geestelijk kunnen groeien.  

                                                           
 

147
 Markus 3:28 en het eerste deel van Mattheüs 12:31. 

148
 Markus 3:29 en het laatste deel van Mattheüs 12:31. 

149
 Markus 3:29 en het laatste deel van Mattheüs 12:31. 

150
 Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of 

schaduw van omkeer. Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht 
eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn. Jakobus 1: 17-18 
151

 Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. 
Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede. Romeinen 8:5-6 
152

 Mattheüs 12:24 

Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de Geest zal de 
mensen niet vergeven worden. En wie een woord spreekt tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven 
worden;  maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden, niet in deze eeuw, en ook 
niet in de komende. Mattheüs 12:31-32 
 
Voorwaar, Ik zeg u dat alle zonden de mensenkinderen vergeven zullen worden, en de lasteringen die zij ook maar 
uitgesproken zullen hebben; maar wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in 
eeuwigheid, maar is schuldig en verdient het eeuwige oordeel. Markus 3:28-29 
 
Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. 2 Petrus 1:20 
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Onderwijs vanuit ons eigen hart, vanuit ons eigen denken, lijkt misschien goed maar het is vanuit de mens 
en niet vanuit de Geest van JHWH van boven. We moeten ons eigen denken volledig opgeven om werkelijk 
één met Hem te worden153. We moeten alle leugens, elk beeld en afgod dat we bedacht of aangenomen 
hebben, uit ons denken verwijderen. Als we de hoogste trede van de geestelijke ladder willen bereiken, dan 
moet er niets van onszelf meer in onze schaal zijn. Ook de Geest spreekt niets van Zichzelf154. En Jesjoea 
deed niets, zonder dat Hij het de Vader zag doen155. Als we een eigen uitleg aan een tekst geven, die niet 
gebaseerd is op de geestelijke betekenis volgens de patronen die in het Woord liggen, dan vervormen we 
het Woord en vervormen we het beeld van het hart van JHWH dat in het Woord tot uitdrukking wordt 
gebracht. Daardoor komt Zijn Woord niet tot Zijn doel in ons leven en in het leven van anderen die we met 
onze uitleg beïnvloeden. Als we maar een klein deel van de waarheid afdoen, dan maken we van 100-voud 
waarheid een 30- en 60-voud leugen. En dat verhindert onze geestelijke groei. 
 
Het niet juist begrijpen van de letterlijke tekst van het Woord, of het 
overtreden van een gebod uit de letterlijke tekst van het Woord, is een 
horizontale zonde en valt dus onder de eerst genoemde zonde of lastering156. 
Deze zonde of lastering wordt vergeven157. Dit is de zonde waar onze Messias 
Jesjoea voor gestorven is. Het is de zonde van de horizontale aarde, de 
horizontale wereld, zoals Johannes 1:29 zegt: Zie het Lam van God, Dat de 
zonde van de wereld wegneemt. Het offer van Jesjoea verlost ons, en dat is 
het begin. Tot geloof komen in de Messias is het begin van de geestelijke 
ladder van kennis/geloof (30-voud), begrip (60-voud) en wijsheid (100-voud). 
We hebben dan de eerste zonde overwonnen en hiervoor vergeving ontvangen. Maar het vervolg is het 
overwinnen van de tweede zonde, de verticale zonde, de zonde tegen de Geest. Alles wat de mens spreekt 
uit zijn eigen schaal, uit zijn eigen denken, is horizontaal en van de aarde beneden. De mens kan uit zichzelf 
geen Goddelijke wijsheid van boven uitspreken of onderwijzen. Onderwijs dat uit het intellect van de mens 
komt, is elke keer anders. Dat komt omdat er niet vanuit een gemeenschappelijke Geest wordt 
onderwezen. Ieder mens heeft een andere visie op een tekst en neemt een andere uitleg van een tekst 
waar. Dit is ook één van de redenen dat er zoveel verschillende kerkelijke stromingen, leringen en dogma’s 
zijn. We worden het over veel zaken maar niet met elkaar eens. Als onderwijs afkomstig is uit een schaal 
van een mens van de horizontale aarde, dan bevat het geen eeuwig geestelijk voedsel van boven en houdt 
het ons geestelijk dood. Johannes 3:31 zegt: Wie van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit 
de aarde en spreekt uit de aarde. Wie uit de hemel komt, is boven allen. En Johannes 5:21: Want zoals de 
Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon (door het onderwijs van de 100-voud 
waarheid van boven158) levend wie Hij wil. 
 
De zonde tegen de Geest wordt niet vergeven. Deze zonde gaat volgens Markus 3:29 en Mattheüs 12:32 
mee de eeuwigheid in. Dit betekent echter niet, dat het gevolg van deze zonde tegen de Geest is dat we 
ons behoud daarmee verspelen. Als je alleen geestelijk groeit als je je door de Geest laat voeden, dan is het 
logisch dat er gevolgen zijn als je het voedsel van de Geest afwijst. Deze gevolgen hebben echter niets te 
maken met ons behoud. Het afwijzen van de Geest, van het voedsel van de Geest, heeft gevolgen voor 
onze geestelijke groei naar geestelijke volwassenheid. Als we de Geest niet horen, dan kennen we ook de 
waarheid van boven niet. De zonde tegen de Geest houdt ons dus vast in een lagere geestelijke status. 
Terwijl het de wil van JHWH is dat we groeien en de top van de geestelijke ladder bereiken.  
  

                                                           
 

153
 Één worden met JHWH wordt uitgelegd in hoofdstuk ÉÉN - ECHAD. 

154
 Johannes 16:13 

155
 Johannes 5:19 

156
 Markus 3:28 en het eerste deel van Mattheüs 12:31. Dat de letterlijke tekst van het Woord valt onder horizontale communicatie 

wordt uitgelegd in hoofdstuk BOVEN EN BENEDEN.  
157

 O.a. Leviticus 19:22. 
158

 Johannes 5:24-25, 38 

Als we de hoogste 
trede van de 

geestelijke ladder 
willen bereiken, dan 

moet er niets van 
onszelf meer in onze 

schaal zijn. 
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Alle horizontale zonde wordt vergeven, de leugens en dwalingen in onze gedachten zullen verdwijnen, 
maar de verticale zonde van het niet luisteren naar de Geest heeft eeuwige (tot in het Koninkrijk) gevolgen 
voor onze geestelijke groei. Als je de teksten van Markus en Matthëus goed leest, dan zie je dat er niet 
staat dat we door het begaan van deze zonde de eeuwigheid niet inkomen. Er staat dat deze zonde in de 
eeuwigheid (in het Koninkrijk) niet vergeven is. Deze zonde gaat dus mee het Koninkrijk in, waardoor de 
gevolgen van deze zonde tot over de grens van het Koninkrijk reiken. In Mattheüs 12:32 staat dat er geen 
vergeving van deze zonde is in deze eeuw en ook niet in de komende (het Koninkrijk). Als je niet behouden 
zou zijn als je deze zonde tegen de Geest hebt begaan, dan zou er voor jou geen ‘komende eeuw’ zijn. En 
als je de uitleg van deze zonde tegen de Geest in dit hoofdstuk begrepen hebt, dan heb je misschien zelf al 
vastgesteld dat iedereen deze zonde in meer of mindere mate begaat. Het onderwijs dat we geven of 
aannemen komt vaak op zijn best deels uit de Geest van boven en de geestelijke patronen in de tekst van 
het Woord, maar veelal uit ons eigen denken of het denken van een ander over een bijbelgedeelte. Dit 
heeft dus geen gevolgen voor ons behoud, maar wél voor onze geestelijke groei en status. 
 
Wat is dan het eeuwige oordeel, waar de tekst over spreekt? Om dit te kunnen begrijpen, gaan we terug 
naar de gelijkenis van de talenten en de gelijkenis van de zaaier159. Uit de gelijkenis van de talenten blijkt, 
dat er beloningen worden gegeven in het Koninkrijk. Dit zijn de schatten in de hemel160 en het loon dat we 
overhouden, nadat we door het vuur zijn gegaan161. De schatten en beloningen zijn geestelijk en die kunnen 
we tijdens ons leven hier op aarde verzamelen of verdienen. Met andere woorden: al onze beloningen voor 
het Koninkrijk zijn afhankelijk van wat we tijdens ons leven op deze aarde als geestelijke schatten 
verzamelen. In de mate dat we deze schatten, beloningen, verzamelen, groeien we van 30-, naar 60- naar 
100-voud. Die schatten en beloningen ontvang je door de Geest te leren zien en horen. En je geest te 
voeden met de geestelijke betekenissen van de gebruikte woorden in de bijbel, in plaats van de 
betekenissen vanuit de verschillende horizontale meningen van de mens van de aarde beneden. Want dat 
is de manier waarop je geestelijk groeit. Als je luistert naar je eigen hart en denken of het hart en denken 
van een ander, in plaats van naar de Geest, dan verzamel je geen beloningen, geen schatten in de hemel. Je 
hebt dan niet meer bereikt dan 30-voud. Of, als je deels naar de Geest hebt geluisterd en daardoor deels 
beloningen en schatten hebt verzameld, 60-voud. Dan ontvang je het eeuwige oordeel (of: het oordeel in 
de eeuwigheid, in het Koninkrijk), waar Markus 3:29 over spreekt. Aan deze zonde zijn consequenties 
verbonden die te maken hebben met je geestelijke groei van 30-, naar 60-, naar 100-voud. Hoe meer je 
leert te luisteren naar de Geest en hoe meer je leert je eigen gedachten en hart uit te schakelen, des te 
hoger je groeit op de ladder naar geestelijke volwassenheid en des te minder oordeel je in de eeuwigheid 
(in het Koninkrijk) ontvangt. Oordeel is vernietiging van zonde, de leugens en dwalingen in ons denken, en 
dat gebeurt door onderwijs van de waarheid. Het is logisch dat je in de eeuwigheid oordeel nodig hebt als 
je de top van de geestelijke ladder nog niet hebt bereikt, omdat je in het Koninkrijk dan nog verder 
onderwezen (geoordeeld) moet worden.162  
 
Het is dus van belang of je je richt op de dingen van beneden (die letterlijk zijn, fysiek, tijdelijk en geestelijk 
dood), of op de dingen van boven (die eeuwig zijn, geestelijk en leven geven). Je richten op meningen of 
uitleg van het Woord vanuit de kerk, meningen van anderen of van jezelf líjkt wel van boven, maar ís van 
beneden. En dat is belangrijk om te begrijpen. Als we onze schaal, ons denken en intellect, gebruiken om 
een uitleg te bedenken van een bepaalde bijbeltekst (horizontaal), in plaats van de geestelijke betekenis 
van de tekst te onderzoeken volgens de patronen die de Geest in het Woord heeft geweven (verticaal), dan 
begaan we de zonde tegen de Geest. 2 Petrus 1:20 waarschuwt ons om het Woord niet vanuit het denken 
van de mens (eigenmachtig) uit te leggen. We moeten het Woord niet interpreteren vanuit onze eigen 
gedachten maar vanuit het Woord zelf, vanuit de geestelijke betekenis van de patronen in het Woord.  

                                                           
 

159
 Deze gelijkenissen worden uitgelegd in hoofdstuk DE GELIJKENIS VAN DE ZAAIER en DE GELIJKENIS VAN DE TALENTEN. 

160
 Mattheüs 6:19-20 

161
 1 Korinthe 3:13-15 

162
 De geestelijke betekenis van het begrip oordeel, dat verwijst naar onderwijs, wordt uitgelegd in hoofdstuk OORDEEL, VERNIETIGING 

EN LIEFDE.  
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Als JHWH hoger is dan onze gedachten, dan is Zijn Woord dat uiteraard ook163. Als je bij een interpretatie 
van een bijbeltekst niet verder kijkt dan de letterlijke betekenis, als je de diepere geestelijke betekenis niet 
onderzoekt, dan interpreteer je horizontaal en niet vanuit de Geest verticaal. En dat verhindert je 
geestelijke groei naar geestelijke volwassenheid, waardoor je stil blijft staan op de geestelijke ladder. We 
moeten leren het Woord niet intellectueel te begrijpen, maar geestelijk. Het Woord kan alleen worden 
geïnterpreteerd vanuit de Geest164. Alleen door het op een geestelijke manier verstaan van het Woord, kan 
geestelijk leven van boven worden ontvangen. Alleen door het verstaan van het Woord door de Geest 
groeien we geestelijk en we willen geestelijk groeien en niet intellectueel165. Intellectuele groei is tijdelijk en 
van deze aarde. Geestelijke groei overstijgt ons tijdelijke, aardse bestaan. Als we ons alleen richten op de 
letterlijke tekst, dan zien we niet het complete verhaal. Een 100-voud koning of priester gebruikt zijn schaal 
niet om het Woord te interpreteren, maar onderzoekt de geestelijke betekenis van de woorden die in de 
tekst gebruikt worden, volgens de patronen die de Geest in het Woord heeft geweven. Mattheüs 12:36 
zegt ons dat we van elk nutteloos woord dat we zullen spreken (en dat is ook over het Woord van JHWH) 
rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Als we niet 100-voud communiceren, dan 
communiceren we onze eigen gedachten. Als we onze eigen gedachten communiceren, dan communiceren 
we geen geestelijk leven, want geestelijk leven komt alleen van boven. 
 
Het patroon van de schalen maakt duidelijk dat de opvattingen in ons 
denken, die we van anderen hebben aangenomen, of zelf hebben 
bedacht, een gruwel zijn in de ogen van JHWH en ons verhinderen om te 
groeien op de geestelijke ladder naar 100-voud. We moeten dus 
voorzichtig zijn met het bedenken van interpretaties van de tekst van 
het Woord en het is dus belangrijk dat we deze toetsen aan de 
patronen. En we moeten oppassen met het aannemen van 
interpretaties van anderen, zonder dat we deze toetsen aan de 
patronen in het Woord. JHWH is echad (Eén). Daarom kan er maar één 
waarheid zijn en dat is de waarheid van JHWH. Als onze opvattingen dus 
niet overeenstemmen met de patronen in het Woord – we hanteren 
een uitleg die afwijkt van de geestelijke betekenis die wordt afgeleid van het gebruik van dezelfde woorden 
in soortgelijke context – dan komen ze niet van de Geest van JHWH maar zijn het eigen bedenksels, eigen 
‘gedachtespinsels’166. En die zijn volgens Genesis 6:5 ‘alleen maar slecht’. Met onze vrije wil kunnen we een 
gelijkenis of willekeurige bijbeltekst uitleggen op elke manier die onze grenzeloze fantasie maar bedenkt. 
Daarom is het belangrijk om te toetsen aan de patronen in het Woord, die houvast geven. Ook als we 
denken, of als een ander ons vertelt, dat een bepaalde interpretatie geleid is door de Geest, dus 
rechtstreeks van boven komt. Zonder te toetsen aan (de geestelijke betekenis van) het Woord kunnen we 
niet zomaar aannemen dat de interpretatie (volledig) van de Geest komt, hoe overtuigd we hier zelf dan 
ook van zijn. De één kan, vermeend onder leiding van de Geest, tot een opvatting komen die lijnrecht 
tegenover de opvatting van een ander staat, die ook meent dat zijn opvatting van de Geest komt. Daarvan 
zijn genoeg voorbeelden in de christelijke wereld167. We zijn geen eenheid. Het lukt de mens niet om een 
eenheid te vormen, omdat eenheid alleen van JHWH afkomstig is168. Met onze vrije wil kunnen we ervoor 
kiezen om de Geest te zien en horen, maar dezelfde vrije wil verhindert ons vaak om het hart van JHWH te 
volgen als we kiezen voor ons eigen hart. De Geest spreekt Zichzelf niet tegen, JHWH spreekt zichzelf niet 
tegen.  

                                                           
 

163
 Jesaja 55:9 

164
 Johannes 6:63 

165
 Johannes antwoordde en zei: Een mens kan niets aannemen, als het hem niet uit de hemel gegeven is. Wie van boven komt, is 

boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Wie uit de hemel komt, is boven allen. Johannes 3:27, 31 
166

 Genesis 6:5 
167

 Sjabbat of zondag, pasen of pesach, doop, opname etc. 
168

 Eenheid wordt verder uitgelegd in hoofdstuk ÉÉN - ECHAD. 
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Als onze interpretatie, onze opvatting, niet wordt bevestigd door de geestelijke betekenis van de tekst, dan 
is onze opvatting op zijn best van de Geest ontvangen en gekleurd door ons eigen denken, of het is niet van 
de Geest. Daarom moeten we alles toetsen aan het Woord, aan de geestelijke betekenis die duidelijk wordt 
als we de patronen van het gebruik van de Hebreeuwse woorden kennen. We worden overspoeld met 
verschillende interpretaties vanuit het intellect van mensen. De aardse horizontale verklaringen zullen geen 
leven kunnen geven, ze geven ons niet de boom van het leven maar slechts de boom van de kennis van 
goed en kwaad. 
 
Het interpreteren van de tekst van het Woord vanuit onze eigen schaal, in plaats van de patronen die de 
Geest in het Woord heeft gelegd, heeft niet alleen gevolgen voor onze eigen geestelijke groei en geestelijke 
dood. Als we dit verkondigen aan anderen, dan verspreiden we geestelijke dood. Als een ander onze uitleg 
aanneemt, dan hebben wij de geestelijke dood van een ander veroorzaakt. En dat is de diepere geestelijke 
betekenis van het gebod “U zult niet doden”. Het houdt ons geestelijk arm, maar ook de ander. 
 
Hoe werkt dit in de praktijk? Als we de geestelijke betekenis van het woord brood in een bijbeltekst anders 
uitleggen dan hetzelfde woord brood in andere bijbelteksten, dan is het een uitleg vanuit het creatieve 
denken van een mens en niet vanuit de Geest. Omdat we de geestelijke betekenis, de uitleg van de Geest, 
van brood in deze tekst negeren en daarvoor in de plaats een uitleg van de mens stellen, begaan we de 
zonde tegen de Geest. Ook als we niet beseffen of erkennen dat het woord brood, naast de letterlijke 
betekenis, ook een diepere geestelijke betekenis heeft, wijzen we de Geest af en zondigen we tegen de 
Geest. Uit het patroon van het gebruik van het woord rots kunnen we duidelijk afleiden dat dit woord naar 
de Messias verwijst. We zien dit als we alle bijbelteksten onderzoeken waar het woord rots in wordt 
gebruikt. De Geest heeft de verschillende schrijvers van de bijbelboeken zo geïnspireerd dat dit patroon 
niet alleen in de eerste vijf boeken van de bijbel voorkomt, maar door het hele Woord heen. Als iemand 
van het woord rots iets anders maakt dat niet naar de Messias verwijst, dan redeneert hij niet vanuit de 
Geest maar vanuit het denken van de mens en begaat hij de zonde tegen de Geest. Als we een tekst of het 
gebruik van een woord niet begrijpen, dan kunnen we dit beter laten rusten totdat we geestelijk (in)zicht 
ontvangen, in plaats van een interpretatie vanuit ons eigen denken te forceren waardoor we een geestelijk 
beeld en afgod creëren. Alleen als we het Woord interpreteren vanuit de patronen, vanuit de geestelijke 
betekenis waar de patronen naar verwijzen, begaan we de zonde tegen de Geest niet. 
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OORDEEL, VERNIETIGING EN LIEFDE 

 
Wat is het verband tussen oordeel, vernietiging en liefde? Om te veranderen naar het hart van JHWH moet 
onze zonde: de dwalingen en leugens in ons denken, worden vernietigd. Leugens worden vernietigd door 
het aannemen van de waarheid. Als we waarheid van boven aannemen, dan gaat tegelijkertijd de leugen 
uit onze schaal terug naar de aarde. De leugen, de zonde, is dan vernietigd. Ons lichaam is maar tijdelijk en 
van deze tijdelijke aarde. Het vernietigen van ons lichaam is daarom geestelijk, eeuwig, niet van betekenis. 
Onze geest is eeuwig en wordt niet vernietigd. Onze geest gaat na het sterven van ons aardse lichaam terug 
naar JHWH169. Woorden als vernietigen, verwoesten, verbrijzelen, maar ook oordeel, vuur, eten en 
verteren, hebben een diepere geestelijke betekenis. De geestelijke betekenis van bijbelteksten waarin deze 
woorden worden gebruikt, verwijst naar het oordelen of onderwijzen van de waarheid van boven, 
waardoor de leugens in ons denken worden vernietigd, verwoest, verbrijzeld, geoordeeld, opgegeten, 
verbrand of verteerd. De geestelijke betekenis van deze woorden verwijst dus naar het vernietigen van de 
leugen door het onderwijzen en aannemen, geloven, van de waarheid. Oordeel is onderwijs. Het zet de 
waarheid tegenover de leugen, waardoor je in staat wordt gesteld om de leugen uit je denken te 
verwijderen en daardoor geestelijk te groeien. Daarom is (bijbels) oordeel liefde. De motivatie om te 
oordelen door onderwijs van de waarheid, is liefde voor een ander. Het is niet liefdevol om iemand in 
leugen en dwaling te houden. Oordeel, onderwijs en liefde staan dus in verbinding met elkaar.  
 
Als de geestelijke betekenis van brood geestelijk brood is, dan is de geestelijk betekenis van eten het tot 
ons nemen van geestelijk brood, het als waarheid aannemen van dit brood. Dit is eenvoudig te zien. Wat 
moeilijker is om te zien, is dat waar in de letterlijke tekst menselijke lichamen worden vernietigd of oorlog 
wordt gevoerd, de geestelijke betekenis verwijst naar de vernietiging van leugens en dwalingen in ons 
denken. De geestelijke betekenis wijst op de strijd, de oorlog, in ons denken. Om deze geestelijke betekenis 
in letterlijke teksten over vernietiging en oorlog te kunnen zien, hebben we een vernieuwing van ons 
denken nodig170. De oorlogen uit het Oude Testament zijn niet meer dan geschiedenis en kennis daarover 
voedt onze geest niet. De oorlog in ons denken woedt echter nog steeds en kennis daarover voedt onze 
geest en helpt ons overwinningen te behalen in deze strijd. Als we het patroon zien van het gebruik van de 
Hebreeuwse woorden voor oorlog of vernietigen, dan valt op dat dit woord ook wordt gebruikt in de 
betekenis van eten. Het Hebreeuwse woord akal, strongnummer 398, dat veel in de bijbel wordt 
gebruikt171, heeft de betekenis van eten en van verteren of vernietigen. Betekenissen die totaal verschillend 
lijken te zijn, maar die toch met elkaar verbonden zijn.  
  

                                                           
 

169
 Prediker 12:7 

170
 Efeziërs 4:23 

171
 Dit is een woord uit de hoogste categorie (500-5000 vermeldingen) van veel voorkomende Hebreeuwse woorden in de bijbel 

(List of Words occurring frequently in the Hebrew Bible by John D.W. Watts). 

Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven. Johannes 5:22 
 
En Jezus zei: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden. Johannes 9:39  
 
Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet 
vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke 
hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de 
gehoorzaamheid aan Christus. 2 Korinthe 10:3-5 
 
En je zult niet bevreesd zijn voor de verwoesting, als die komt. Job 5:21 
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Eten heeft, afhankelijk van de context, verschillende gevolgen. Als we het geestelijk brood van boven 
eten172, dan heeft dat tot gevolg dat we geestelijk groeien. En als we worden gegeten, verteerd, als 
geestelijk brood door de Messias en de 100-voud173, dan worden de leugens en dwalingen in ons denken 
vernietigd, gegeten, door het onderwijs van de waarheid dat van boven naar beneden wordt gezonden. 
Ook dat heeft geestelijke groei tot gevolg, als we dit onderwijs als waarheid aannemen. We kunnen 
geestelijk brood van boven eten, of geestelijk brood van de aarde beneden. Het geestelijk brood van boven 
is 100-voud wijsheid, het geestelijk brood van beneden zijn leugens en dwalingen. Het eten, als waarheid 
aannemen dus, van geestelijk brood van boven maakt dat we stijgen op de geestelijke ladder. Het eten, als 
waarheid aannemen, van geestelijk brood van de aarde maakt dat we geestelijk niet groeien. Als de 100-
voud geestelijk brood van beneden eet, dan is de geestelijke betekenis hiervan dat de 100-voud de leugens 
en dwalingen eet door het onderwijzen van de waarheid van de Geest. De 100-voud eet de leugens en 
dwalingen niet om ze in zijn denken aan te nemen, want doordat het denken van de 100-voud gevuld is 
met wijsheid en waarheid, herkent de 100-voud dat het leugens en dwalingen zijn. De 100-voud eet 
leugens en dwalingen van de 30- en 60-voud om ze te verteren, te vernietigen door het onderwijzen van de 
waarheid. Eten heeft namelijk ook de geestelijke betekenis van verteren of vernietigen. Bij het 
interpreteren van de geestelijke betekenis van eten in een tekst, is het dus belangrijk om op het patroon 
van boven en beneden te letten. Als de 30- en 60-voud eet van de 100-voud, dan eten ze waarheid 
waardoor de leugen wordt vernietigd en ze geestelijke groeien. Als de 30- en 60-voud eet van de 30- en 60-
voud (dus horizontaal, van de aarde), dan eten ze leugen waardoor ze stil blijven staan op de geestelijke 
ladder. Als de 100-voud eet van de 30- en 60-voud dan eet, verteert, hij de leugen waardoor deze wordt 
vernietigd en de 30- en 60-voud geestelijk groeit.  
 
Oordeel is het onderwijzen van de waarheid in de vorm van geestelijk brood, hemels manna van boven. Het 
is het onderwijs van Leven, van boven. Het is wat Jesjoea deed174. Oordeel richt zich tot de dwalingen en 
leugens in ons denken. Als de waarheid wordt aangenomen, dan heeft oordeel tot gevolg dat de leugen 
wordt vernietigd en we geestelijk groeien. Wie overwint175, heeft de waarheid aangenomen en 100-voud 
bereikt. Om 100-voud te worden moeten al onze eigen gedachten plaats maken voor Zijn gedachten. Dit is 
het proces van het vernieuwen van ons denken176. Alleen de 100-voud kan zuiver oordelen en onderwijzen, 
omdat alleen de 100-voud geen leugens en dwalingen meer in zijn denken heeft en deze dus ook niet kan 
verspreiden. Onderwijs door de 30- en 60-voud is volledig (30-voud) of deels (60-voud) vanuit het eigen 
denken, op zijn best vermengd met waarheid van de Geest. Het aanbieden van zuiver onderwijs door de 
100-voud is liefde. Het is vanuit de liefde van JHWH, Die wil dat alle leugens en dwalingen worden 
vernietigd en iedereen gaat groeien op de geestelijke ladder. Liefde onderwijst de waarheid en corrigeert 
de leugen.  
 
De geestelijke strijd en oorlog vindt dus plaats in ons denken. Waarheid confonteert de leugens in ons 
denken. De vijand die overwonnen moet worden, zijn de dwalingen en leugens in ons denken. De 30- en 
60-voud zijn hun eigen geestelijke vijand, als ze met hun vrije wil, die ze gekregen hebben om geestelijk te 
zien en te horen, de waarheid van de Geest afwijzen. Kolossenzen 1:21 geeft aan dat we vijanden in ons 
denken kunnen zijn177. Geestelijke strijd en oorlog is het aanbieden van hemels brood, manna, zodat de 
dwalingen en leugens vernietigd kunnen worden. Oordeel maakt vrij, omdat de waarheid vrijmaakt178.  
  

                                                           
 

172
 Dit gebeurt bijvoorbeeld in Psalm 78:25. 

173
 Dit gebeurt bijvoorbeeld in Psalm 79:2. 

174
 Bijvoorbeeld in Johannes 17:6. 

175
 Openbaring 21:7 

176
 Efeziërs 4:23 

177
 De Engelse KJV vertaling is duidelijker: ‘enemies in your mind’, vijanden in je denken. Het woord dat de KJV vertaalt met ‘mind’ 

staat in de grondtekst. De Nederlandse HSV vertaalt dit minder duidelijk. 
178

 Johannes 8:32, 9:39. 
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De Messias is de Hoogste Verteerder en Vernietiger. JHWH heeft het oordeel aan de Messias gegeven179. 
Hij vernietigt onze zonden, door het aanbieden van geestelijk brood180. En Hij eet, verteert, onze leugens, 
als wij dit brood aannemen. Zo groeien we naar Hem toe en gaan we geestelijk zien181. De Messias is het 
Brood des Levens. Maar Hij is ook vuur. De Messias is een verterend vuur: Hij vernietigt, verteert, door Zijn 
vuur (onderwijs van de waarheid) de leugens en dwalingen. Dit is het vuur van 1 Korinthe 3:13-15, waar we 
allemaal doorheen gaan. Het vuur vernietigt onze leugens en dwalingen, waardoor alleen de waarheid 
overblijft. En de hoeveelheid waarheid die overblijft, bepaalt onze positie op de geestelijke ladder. Het is 
het vuur van de Geest, waardoor de waarheid van boven tot ons komt. 
 
De geestelijke betekenis van onreinheid is leugens en dwaling in ons denken, wat leidt tot geestelijke dood. 
Als we onreine dieren eten, dan verwijst dit geestelijk naar het tot ons nemen van onreinheid: leugens en 
dwalingen van de geestelijk dode aarde. En daardoor blijven we geestelijk dood. JHWH wil dat we leven 
eten, Hij biedt ons dit geestelijk leven van boven aan dat we tot ons mogen nemen, mogen eten. Het 
letterlijke, zichtbare principe van het verbod op het eten van onreine dieren wijst dus op een onderliggend, 
geestelijk principe en waarheid. JHWH gebruikt zichtbare dingen om ons op het onzichtbare, het geestelijke 
te wijzen182. Jesjoea zegt in Mattheüs 15:11: Wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet; maar wat de 
mond uitkomt, dat verontreinigt de mens. En wat de mond uitkomt, komt uit ons hart en uit ons denken. 
Als we geestelijke onreinheid eten, dan wordt ons hart en ons denken onrein en komt dit vervolgens uit 
onze mond. 
 
Om de geestelijke betekenis van woorden als vernietigen, eten, strijd, oorlog en 
vuur in het Woord te laten zien, wordt hieronder een aantal voorbeelden 
genoemd. Als je dit eenmaal zult zien, dan zal je merken dat je dit overal in het 
Woord tegenkomt. De meeste teksten beschrijven letterlijke gebeurtenissen die 
in de geschiedenis hebben plaatsgevonden, maar de geestelijke betekenis is ook 
voor nu en persoonlijk aan ons denken gericht. Om door de letterlijke tekst heen 
te lezen en de geestelijke betekenis te zien, is een vernieuwing van je denken 
nodig. Als je de teksten leest, hou dan in je achterhoofd dat het voorwerp van de geestelijke vernietiging de 
leugens en dwalingen in ons denken is. We willen juist dat deze vernietigd worden, want die belemmeren 
onze groei naar geestelijke volwassenheid. Job 5:21 roept ons ook op om niet bevreesd te zijn voor de 
verwoesting, als die komt. De geestelijke betekenis van deze teksten is de strijd in ons denken, niet een 
strijd die ons fysieke lichaam vernietigt. JHWH wil ons leven niet vernietigen, Hij wil ons juist leven geven. 
Oordeel en vernietiging van zonden geeft leven. Leugens en dwalingen waar we in geloven, nemen de 
plaats in van de waarheid in ons leven en verhinderen ons om te bereiken waar we voor bedoeld zijn. Het 
vernietigen van die leugens en dwalingen is oordeel van een liefdevolle Vader, Die wil dat we gaan groeien 
in wijsheid, vreugde en vrede. Als je deze teksten leest, let dan op aan wie de vernietiging steeds gericht is. 
De vernietiging die plaatsvindt is altijd van de 30- en de 60-voud, op de 30- en 60-voud aarde. Daar 
bevinden zich de leugens en dwalingen die vernietigd moeten worden. De 100-voud is vrij van leugens en 
dwalingen. Op dat geestelijke niveau vindt dus geen vernietiging meer plaats. In de fysieke wereld waarin 
we leven, is er geen verschil in fysieke vernietiging van de rechtvaardige en de onrechtvaardige. Oorlogen 
of natuurrampen maken geen onderscheid in rechtvaardige en onrechtvaardige. Zelfs de meest 
rechtvaardige, Jesjoea, werd lichamelijk gedood. Dat vernietiging, doden, in het Woord zich dus altijd richt 
tot de geestelijke statussen van 30- en 60-voud en niet tot de geestelijke status van 100-voud, geeft een 
duidelijke aanwijzing over de diepere geestelijke betekenis van deze teksten. 
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 Johannes 5:22 
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 En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, 

eet, dit is Mijn lichaam. Mattheüs 26:26 
181

 Johannes 9:39 
182

 Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, 
namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Romeinen 1:20 

JHWH wil ons 
leven niet 

vernietigen, Hij 
wil ons juist leven 

geven. 
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Genesis 3 We beginnen in Genesis 3, waar Eva de leugen aannam en de verboden vrucht at. Eva at de 
vrucht die JHWH verboden had te eten en dit had geestelijke gevolgen. Vervolgens bood Eva 
deze vrucht van de aarde aan Adam aan, die ook at. Ze aten beiden op horizontaal niveau en 
daarom aten ze geestelijke leugen. 

Genesis 7 Een paar hoofdstukken verder vernietigt de zondvloed de 30- en 60-voud aarde
183

. Dit was 
nodig om alle gedachtespinsels

184
, alle leugens en dwalingen, te vernietigen. De geestelijke 

betekenis van water is 100-voud
185

. Jesjoea biedt ons Levend water aan
186

. Leugens en 
dwalingen worden vernietigd door het aannemen van geestelijke waarheid van de 100-voud.  

Psalm 78:24-25 In deze tekst komt het hemelse manna om te eten van boven. Er wordt geestelijk brood 
gegeten van de machtigen. Dit woordt ‘machtigen’ met strongnummer 47 wordt ook wel 
vertaald met engelen en engelen zijn boodschappers van JHWH. Als je alle vermeldingen van 
dit woord opzoekt, dan zie je dat de geestelijke betekenis naar (geestelijk) machtigen verwijst. 
Dit is de geestelijke status van 100-voud. In deze tekst zendt de 100-voud dus geestelijk brood 
naar de 30- en 60-voud beneden in de vorm van oordeel en onderwijs. 

Psalm 79:2 In dit vers eten de vogels in de lucht en de wilde dieren van het land het vlees van mensen als 
voedsel. De geestelijke betekenis van vogels in de lucht en dieren van het land

187
 is de 

geestelijke status van 100-voud. De 100-voud eet in deze tekst de zonde van de 30- en 60-
voud (geestelijk dode) mens, en vernietigt deze, door het onderwijzen van de waarheid: het 
geestelijk brood van de Geest van boven. Dit gebeurt ook in bijvoorbeeld Genesis 40:19, 
Jeremia 7:33, 19:7, 34:20 en Ezechiël 29:5. 

Job 5:4 In dit vers staat dat de zonen van de dwaas zullen worden verbrijzeld. De geestelijke betekenis 
van deze tekst verwijst naar het vernietigen van de leugens en dwalingen die de zonen van de 
30- en 60-voud dwaas in hun denken hebben. 

Zefanja 1:2 In deze tekst staat dat JHWH alles zal wegvagen (strongnummer 5486) van de 30- en 60-voud 
aarde. Alle leugens en dwalingen van de aarde zullen uiteindelijk worden vernietigd. 

Jozua 24:20 In deze tekst staat dat JHWH het volk zal vernietigen als ze afgoden (leugens en dwalingen in 
hun denken) gaan dienen (aannemen). JHWH zal deze afgoden, deze leugens, vernietigen.  

1 Samuël 15:18 In dit vers worden zondaars (zonden) vernietigd.  

Jeremia 25:34 In dit vers worden de mensen op de geestelijk dode aarde afgeslacht, zodat ze zullen vallen als 
vaatwerk. De geestelijke betekenis van afslachten is het vernietigen van de leugens en 
dwalingen in ons denken. Het vallen van vaatwerk betekent dat de leugens en dwalingen uit 
ons vaatwerk (hoofd, denken) naar de aarde vallen.  

Jeremia 51:34 In dit vers wordt de zonde uit ons denken verslonden, door de 100-voud koning die deze heeft 
gegeten (zijn buik ermee gevuld heeft). Gevolg is dat ons vat (denken) leeg is, leeg van onze 
eigen gedachten. 

Jeremia 6:4 In deze tekst wordt de oorlog verklaard, om in vers 5 de paleizen te gronde te richten. Zoals 
we eerder hebben gezien

188
, is de geestelijke betekenis van paleis ons denken. De leugens in 

ons denken moeten te gronde worden gericht. Daar richt de geestelijke oorlog van vers 4 zich 
tegen. In vers 6 wordt de stad gestraft. De geestelijke betekenis van stad (dat zich op de aarde 
bevindt) is de 30- en 60-voud. De leugens en dwalingen in hun denken worden gestraft, omdat 
daar slechtheid (vers 7) in is. In vers 8 roept JHWH ons op om dit te laten gebeuren. 

2 Kronieken 20:15 In deze tekst staat dat het niet onze oorlog is, het is oorlog vanuit JHWH. Het onderwijs, het 
manna, het oordeel dat de leugens en dwalingen vernietigt, komt van Hem.   

2 Kronieken 35:21 Ook in deze tekst is er een oorlog tegen een huis (denken). 

Zefanja 3:8-10 In deze tekst brengt JHWH Zijn oordeel over alle volken en wordt heel het land (30- en 60-
voud aarde) verteerd door Zijn vuur. Vervolgens worden onreine lippen veranderd in reine 
lippen. We zullen na het oordeel en vernietiging door vuur reine dingen spreken, komend uit 
een rein denken. Ons denken is gereinigd door het vuur van de Messias, de waarheid van 
boven. 
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 Genesis 6:7, 7:4, 23 
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 Genesis 6:5 

185
 De geestelijke betekenis van water wordt uitgelegd in hoofdstuk NOG WAT LAATSTE BEGRIPPEN: WATER. 

186
 Johannes 4:14 

187
 Dit wordt uitgelegd in hoofdstuk NOG WAT LAATSTE BEGRIPPEN: VOGELS IN DE LUCHT EN DIEREN VAN DE AARDE. 

188
 Zie hoofdstuk DE SCHAAL EN HET OORDEEL VAN DE SCHALEN. 
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Hosea 4:6 In dit vers is het volk uitgeroeid (vernietigd) door gebrek aan kennis: de waarheid van 
boven. Omdat het volk die waarheid niet had, kwamen de leugens van het eigen 
denken ervoor in de plaats. Dit laatste is wat vernietigd moet worden. Dan kunnen zij 
als 100-voud priester dienen en stijgen ze dus op de geestelijke ladder. 

Spreuken 14:11 In dit vers wordt het huis (denken) van de goddelozen weggevaagd, vernietigd, terwijl 
de tent (het denken) van de oprechten (100-voud) zal bloeien. 

Ezechiël 8 In dit visioen wordt de gedaante van JHWH
189

 omschreven als een uiterlijk van vuur. 

Leviticus 10:1-2 In deze tekst worden de zonen van Aäron door vuur verteerd, omdat ze een verkeerd 
offer brachten in hun (wierook)schaal (denken) (vs 1). Het vuur van de waarheid van 
boven vernietigt de leugens en dwalingen in ons denken. 

Exodus 3:2 In dit vers verscheen JHWH
190

 in een vuurvlam uit het midden van de doornstruik. 

Numeri 21:8-9 De koperen slang in deze tekst verwijst naar de Messias die, net zoals deze slang in de 
woestijn, moest worden verhoogd aan een staak/kruis. Het strongnummer dat hier met 
koper wordt vertaald is 8314, saraf. Het grondwoord van dit woord is 8313, ook saraf. 
Dit woord 8313 betekent (ver)branden. Dit woord, dat met koper wordt vertaald, heeft 
dus te maken met vuur, of brand. De geschiedenis van de koperen slang in de woestijn 
verwijst dus geestelijk naar de Messias en naar de genezing van ons denken die we 
ontvangen als we het vuur van de waarheid van de Messias ontvangen. Johannes 3:14 
bevestigt dit. 

Deuteronomium 32:21-22 In deze tekst vernietigt het vuur van JHWH de afgoden (vs. 21). Geestelijke afgoden zijn 
leugens en dwalingen in ons denken. Deze worden vernietigd door het vuur van boven, 
het onderwijs van de waarheid. Als we deze waarheid aannemen, dan wordt de leugen 
vernietigd. 

Genesis 19:24 In deze tekst regent het vernietigende vuur vanuit de hemel boven op Sodom en 
Gomorra vanwege haar grote zonde (vs. 13). Zonde zijn de dwalingen en leugens in ons 
denken die vernietigd moeten worden. 

Nehemia 2:3  In dit vers wordt de stad verwoest door vuur. De geestelijke betekenis van stad (die op 
de aarde is) is de 30- en 60-voud. De leugens en dwalingen van de 30- en 60-voud 
worden vernietigd door het vuur van het onderwijs van de waarheid van boven. 

Job 31:12 In dit vers verteert het vuur tot in het verderf. Het vuur verteert dus totdat al onze 
verdorvenheid (leugens en dwalingen) vernietigd is. 

Psalm 11:6 In dit vers regent het vuur op goddelozen. Het vuur van onderwijs van de waarheid 
verteert de goddeloze leugens in ons denken. 

Psalm 46:9 In dit vers richt JHWH verwoestingen op de (30- en 60-voud) aarde aan en in vers 10 
verbrandt Hij wagens

191
 met vuur. 

Psalm 89:47  In dit vers brandt de grimmigheid van JHWH als een vuur. Dit vuur vernietigt de leugens 
en dwalingen in ons denken. 

Psalm 105:32  In dit vers brengt JHWH brandend vuur op het (30- en 60-voud) land (aarde). Door dit 
vuur worden de leugens en dwalingen in het denken van de 30- en 60-voud vernietigd. 

Psalm 106:18  In dit vers verbrandt vuur de 30- en 60-voud goddelozen, het goddeloze denken dus. De 
leugens en dwalingen in ons denken zijn goddeloos. 

2 Kronieken 7:1  In deze tekst kwam het vuur van JHWH uit de hemel en vervulde de heerlijkheid van 
JHWH vervolgens het huis (de tempel). De geestelijke betekenis van huis of tempel is 
het denken

192
. Als het vuur van JHWH alle zonde, alle leugens en dwalingen in ons 

denken vernietigd heeft, dan vervult vervolgens de 100-voud heerlijkheid van JHWH 
ons denken en ons hart.  

Handelingen 2:3 In deze tekst kwam de Geest van de waarheid op het Pinksterfeest tot ons van boven 
uit de hemel, als tongen van vuur. In vers 2 staat waar de Geest Zijn intrek nam: in ons 
huis (ons denken). 
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 De geestelijke betekenis van vuur verwijst naar de Messias. De Messias was echter nog verborgen in het Oude Testament. Net 

zoals rots in het Oude Testament al naar de Messias verwees, geldt dat voor vuur ook. In Johannes 5:22 staat dat JHWH het oordeel 
aan de Zoon heeft gegeven. 
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 Zie vorige voetnoot. 
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 De geestelijke betekenis van wagen is, net als schaal, ons denken. Zie verder hoofdstuk DE SCHAAL EN HET OORDEEL VAN DE SCHALEN.  
192

 Dit wordt uitgelegd in hoofdstuk DE SCHAAL EN HET OORDEEL VAN DE SCHALEN.  
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Strongnummer 3898 wordt meestal met vechten of oorlog vertaald, maar hetzelfde woord wordt ook 
vertaald met eten in bijvoorbeeld Psalm 141:4, Spreuken 4:17, Spreuken 9:5 en Spreuken 23:1 en 6. 
 

Nu we begrijpen wat de geestelijke betekenis van oordeel en onderwijs is, kunnen we ook de heerschappij 
begrijpen uit de gelijkenis van de talenten193. Een geestelijke status heeft niets te maken met macht volgens 
de wereldse definitie. Het heeft te maken met de mogelijkheid om een ander in een lagere geestelijke 
status te dienen door onderwijs van de waarheid, waardoor de leugen wordt vernietigd. Jesjoea heeft de 
hoogste geestelijke status (JHWH niet meegenomen) en is ons voorbeeld. Jesjoea oefende geestelijke 
macht uit, maar niet op de wereldse manier. Hij oefende macht uit door te dienen. De 100-voud heeft een 
geestelijk hiërarchische positie boven de 60-voud en de 30-voud, omdat hij meer waarheid heeft om te 
onderwijzen aan de hiërarchisch lagere geestelijke statussen. De 30-voud kan de 60-voud geen waarheid 
onderwijzen en de 60-voud kan de 100-voud geen waarheid onderwijzen. De 60-voud kan de 30-voud wel 
onderwijzen, maar de waarheid die de 60-voud in deze huidige tijd onderwijst is altijd in meer of mindere 
mate vermengd met dwaling en leugens194. Voor de 100-voud geldt dit niet. Het oordeel en onderwijs van 
waarheid begint bij JHWH, die dit aan de Zoon heeft gegeven195, en gaat vervolgens verder in de hiërarchie 
naar beneden, tot het de 30-voud bereikt. We kunnen pas zuiver oordelen en onderwijzen, als we weten 
dat ons oordeel waarheid van de Geest van boven is. Anders verspreiden we nog meer leugens en 
dwalingen en dus geestelijke dood.  
 
Ten slotte: Johannes 12:47 lijkt te zeggen dat Jesjoea niet oordeelt. In deze tekst zegt Jesjoea dat Hij niet is 
gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken (te behouden). Oordeel en 
behoud lijken hier tegenover elkaar te staan. Maar als we uit deze tekst concluderen dat Jesjoea niet 
oordeelt, dan is dit niet in lijn met andere teksten uit hetzelfde Evangelie. In Johannes 5:30 zegt Jesjoea dat 
Hij oordeelt en dat Zijn oordeel rechtvaardig is, omdat Hij de wil van de Vader zoekt. Ons oordeel, 
onderwijs, is rechtvaardig en waarheid als het vanuit de gerechtigheid en waarheid van de Geest van JHWH 
is. Johannes 7:24, waar staat dat ons oordeel rechtvaardig moet zijn, bevestigt dit. En ook Johannes 8:16 
zegt dat Jesjoea oordeelt. Johannes 9:39 zegt ten slotte dat Jesjoea gekomen is om de wereld te oordelen, 
waardoor onze geestelijke ogen geopend zullen worden. Het grondwoord dat in al deze teksten wordt 
vertaald met veroordelen of oordelen, is dezelfde. Door oordeel, onderwijs van de waarheid, kunnen we de 
leugens uit ons denken verwijderen, waardoor we geestelijk gaan zien en leven. 
  

                                                           
 

193
 De gelijkenis van de talenten wordt uitgelegd in hoofdstuk DE GELIJKENIS VAN DE TALENTEN. 

194
 Dit wordt verder uitgelegd in hoofdstuk DE PROFEET. 

195
 Johannes 5:22-23 
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KOPEN EN VERKOPEN 

 
Wat wordt in deze gelijkenissen geestelijk verkocht en gekocht? De geestelijke betekenis van kopen en 
verkopen is verbonden met de geestelijke betekenis van eten en ook van boven en beneden. Waar in het 
Woord handel wordt gedreven, zaken worden gekocht of verkocht, verwijst de geestelijke betekenis naar 
het kopen en verkopen van gedachten en meningen, van geestelijk brood van boven of van beneden. Het 
verwijst naar de dingen waar we onze schaal, ons denken, mee vullen. De koopman van Spreuken 31:14 
handelt in de letterlijke tekst in grondstoffen, maar de geestelijke betekenis van de genoemde grondstoffen 
verwijst naar 30-of 60-voud leugen of 100-voud waarheid vanuit zijn schaal. We moeten alle leugens en 
dwalingen in ons denken verkopen196, om vervolgens de schat in de akker of in de hemel, of de ene parel 
van grote waarde, te kunnen kopen. Kolossenzen 2:3 vertelt ons wat die schat is: wijsheid en kennis, die 
verborgen zijn in Jesjoea. Die 100-voud wijsheid en kennis komt dus tot ons door het onderwijs van Jesjoea. 
En dat is wat we moeten kopen, aannemen. 
 
We kopen en verkopen als we meningen en gedachten van anderen aannemen (kopen), of ze aan anderen 
onderwijzen (verkopen). Dit zijn leugens en dwalingen van beneden (zonde), of dit is 100-voud wijsheid van 
boven, die uit het denken, van de één worden verkocht aan het denken van de ander, of worden gekocht 
uit het denken van de ander. De leugens en dwalingen die we kopen, en ook de wijsheid en waarheid die 
we kopen, komen in onze schaal (ons denken) terecht. Zolang we leugens en dwalingen kopen en 
verkopen, blijven we geestelijk dood. Hoe leger onze schaal is van ons eigen denken, hoe meer beloningen 
voor het Koninkrijk er in onze schaal kunnen. Waar dwalingen en leugens in onze schaal zijn, is geen plek 
voor 100-voud waarheid en wijsheid van de Geest van JHWH. En de wijsheid van de Geest maakt dat we 
schatten in de hemel verzamelen en beloningen voor het Koninkrijk. Wat we kopen in ons denken heeft 
consequenties voor dood en leven. Dood197 is het gevolg van de leugens en dwalingen die we kopen en 
verkopen. Als verwezen wordt naar het kopen van leugens, dan geeft de context van de letterlijke tekst 
woorden in de strekking van slechtheid en kwaad weer, ontvangen we oordeel en gaan we neer. Als 
verwezen wordt naar het kopen van de geestelijke waarheid, de patronen, de geestelijke betekenis van de 
letterlijke tekst, dan geeft de context van de letterlijke tekst 100-voud woorden weer, zoals gerechtigheid, 
glorie en wijsheid. Als we waarheid kopen, dan is er leven in overvloed en stijgen we op de geestelijke 
ladder. Als we het juiste kopen, van boven, dan leven we. Als we van beneden kopen, de leugen, dan volgt 
de (geestelijke) dood. Jesjoea wil onze tempel (ons denken) schoonvegen van de gevolgen van alle 
verkeerde aankopen: de leugens waar we in handelden worden door Jesjoea uit ons denken verwijderd als 
we Zijn onderwijs aannemen. De geldwisselaars in dit bijbelgedeelte in Mattheüs 21 handelden in de 
geestelijke betekenis in leugens en dwalingen. 
 

                                                           
 

196
 In de betekenis van er afstand van doen. Leugens en dwalingen moeten we nooit verkopen aan een ander, maar we moeten er 

afstand van doen. 
197

 Sterven, dood, doden (strongnummer 4191) is een belangrijk begrip in de bijbel. Het is een woord uit de hoogste categorie (500-
5000 vermeldingen) van veel voorkomende Hebreeuwse woorden in de bijbel (List of Words occurring frequently in the Hebrew 
Bible by John D.W. Watts). 

Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die iemand vond en verborg; en van 
blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker. Mattheüs 13:44 
 
Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote 
waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had, en hij kocht hem. Mattheüs 13:45-46 
 
Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel.  
Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten, het Koninkrijk van God binnengaan! Markus 10:21, 23 
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Kopen en verkopen is geestelijk alleen zonder negatieve gevolgen als het 100-voud wijsheid is, want anders 
bega je een zonde tegen de Geest198. En dit heeft gevolgen voor je geestelijke status en groei. Alleen als je 
100-voud waarheid en wijsheid koopt en verkoopt, bega je de zonde tegen de Geest niet. Als de leugen aan 
ons wordt aangeboden en wij nemen deze aan, dan kopen we de leugen. Het gevolg is dwaling in ons 
denken. Als we de waarheid aannemen, dan is het gevolg dat we stijgen op de geestelijke ladder. Als we 
alleen maar 100-voud waarheid van boven aannemen, dan zullen we de top van de geestelijke ladder 
bereiken.  
 
De Messias koopt 100-voud wijsheid van JHWH, de koning koopt het vervolgens van de Messias, de priester 
van de koning, de profeet van de priester en de dienaar ten slotte van de profeet. Waar deze hiërarchie 
doorbroken wordt (de profeet verkoopt het bijvoorbeeld aan de priester), wordt de zonde tegen de Geest 
begaan. Als de aarde (30- en 60-voud) geestelijk onderwijs aanbiedt aan de hemel (100-voud), dan is dit 
dwaling omdat het van de geestelijk dode aarde komt. Dit is ook de geestelijke betekenis van de offers van 
Kaïn en Abel. Kaïn offerde voedsel van de 30-voud aarde199. Abel offerde vee200. De meeste dieren zijn 100-
voud201. Het offer van Abel werd aangenomen, het offer van Kaïn niet. Eva bood vrucht van de boom van de 
kennis van goed (60-voud) en kwaad (30-voud) aan Adam aan. Dit was geestelijk dode vrucht van de 
geestelijk dode aarde. Alleen de boom des levens had geestelijk levende vrucht van de hemel boven. Je 
bent een zondaar als je vrucht eet van de aarde beneden, in plaats van de hemel boven. 
 
Het kopen en verkopen van leugens en dwalingen is geestelijke hoererij en overspel, omdat je de waarheid 
van JHWH afwijst en in plaats daarvan de leugen koopt of verkoopt. Ook is het geestelijke moord, omdat je 
door het onderwijzen van leugens verhindert dat de ander stijgt op de geestelijke ladder naar leven. Ten 
slotte is het kopen en verkopen van leugens geestelijke diefstal, omdat je de ander berooft van geestelijke 
groei naar zijn bestemming. 
 

  

                                                           
 

198
 De twee verschillende zonden worden uitgelegd in hoofdstuk DE TWEE ZONDEN. 

199
 Genesis 4:3 

200
 Genesis 4:4 

201
 Dit wordt uitgelegd in hoofdstuk HET BEEST - EEN PARADOX. 
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DE VIER KONINKRIJKEN IN DANIËL 
 

In Daniël 2 wordt een beeld beschreven, dat uit vier groepen lichaamsdelen bestaat. In Daniël 7 worden 
vier beesten beschreven. Deze twee hoofdstukken uit Daniël zijn met elkaar verbonden en het getal vier is 
niet toevallig. De vier onderdelen van het beeld en de vier beesten verwijzen naar de vier geestelijke 
koninkrijken, die samen de 30-, 60- en 100-voud vormen. Er zijn drie statussen, maar vier koninkrijken. De 
geestelijke status van 100-voud bestaat uit twee verschillende koninkrijken: de priester en de koning zijn 
beide 100-voud. Naar deze twee koninkrijken wordt verwezen als het begrip ‘boven’ wordt gebruikt. Het 
begrip ‘onder’ verwijst ook naar twee geestelijke koninkrijken: die van 30-voud dienaar en 60-voud profeet. 
Ook uit de gelijkenis van de talenten blijkt dat er vier geestelijke koninkrijken zijn202. Het eerste koninkrijk is 
die van 30-voud dienaar, het tweede koninkrijk is die van 60-voud profeet, het derde koninkrijk is die van 
100-voud priester en het vierde koninkrijk is die van 100-voud koning. Dit is de volgorde van de 
koninkrijken zoals ze met getallen in het Woord zijn aangegeven. Dit zien we ook in Daniël. Het 1e koninkrijk 
is 30-voud dienaar, het 2e koninkrijk is 60-voud profeet, het 3e koninkrijk is 100-voud priester en het 4e 
koninkrijk is 100-voud koning.  

Het beeld 
Het beeld in Daniël 2 heeft een hoofd van goud, borst en armen van zilver, buik en dijen van brons en 
benen en voeten van ijzer en leem. Het is een beeld van een mens. De betekenis van dit beeld wordt vanaf 
vers 36 uitgelegd en dan blijken het vier koninkrijken te zijn. De geestelijke betekenis van deze vier 
koninkrijken zijn de vier tredes op de geestelijke ladder van de groei naar geestelijke volwassenheid. 
 

In vers 37 en 38 wordt koning Nebukadnezar, die de droom over het beeld ontving, verbonden aan het 
hoofd van goud, goed goud zelfs. Nebukadnezar wordt in dat vers de koning der koningen genoemd en de 
heerser over alles. Hieruit blijkt dat de genoemde lichaamsdelen naar geestelijke koninkrijken verwijzen, 
want lichaamsdelen heersen niet over lichaamsdelen. De uitdrukking heerser over alles kan worden 
verbonden aan de hoge geestelijke positie van de 11e koning203. Dat is, buiten de positie van de Messias, de 
hoogste trede op de geestelijke ladder. Uit de letterlijke tekst krijgen we nou niet bepaald de indruk dat de 
historische figuur Nebukadnezar vergeleken kan worden met een hoge geestelijke status. Maar we moeten 
de letterlijke geschiedenis loslaten, om de geestelijke betekenissen te kunnen zien. En de letterlijke tekst 
geeft genoeg aanwijzingen om aan te nemen dat naar een hoge geestelijke status wordt verwezen, hoe 
paradoxaal dat ook lijkt. Goud heeft in de fysieke wereld de betekenis van kostbaarste metaal. We zouden 
het om die reden dus al geestelijk kunnen verbinden aan de hoogste geestelijke positie van 100-voud 
koning en priester in het Koninkrijk. Want JHWH maakt ons het geestelijke duidelijk door te wijzen naar het 
fysieke. Omdat de tekst het over ‘goed goud’ heeft, wordt in deze context verwezen naar de hoogste 
koningspositie van een mens, die van de 11e koning.  
 

Job 23:10 In deze tekst is goud de hoogste staat waar je uit kunt komen als JHWH je beproeft. 100-voud 
koning is de hoogste geestelijke status. 

Daniël 5:16  In dit vers wordt degene die het schrift op de wand kan interpreteren, omdat daaruit blijkt dat 
hij Goddelijk, 100-voud inzicht en wijsheid heeft, beloond met een gouden ketting. In Daniël 
5:29 wordt deze ketting inderdaad aan Daniël gegeven, nadat hij het schrift heeft 
geïnterpreteerd. 

Genesis 41:42 In dit vers was het Jozef, die als onderkoning een gouden ketting kreeg. 

Exodus 25 De ark, het verzoendeksel, de cherubs, de ringen en de draagbomen waren met goud 
overtrokken. Ook de tafel voor de toonbroden was met goud overtrokken en de bijbehorende 
schotels, schalen, kannen en kommen waren van goud. De kandelaar in de tabernakel en de 
tempel was van zuiver goud gemaakt. 

2 Samuël 12:30  In dit vers staat dat de kroon van de (100-voud) koning van goud is. 

2 Kronieken 9:17 In dit vers is de troon van de (100-voud) koning overtrokken met goud. 

                                                           
 

202
 De gelijkenis van de talenten wordt uitgelegd in hoofdstuk DE GELIJKENIS VAN DE TALENTEN 

203
 De 11

e
 koning wordt uitgelegd in hoofdstuk GETALLEN: ELF EN TWAALF. 
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In vers 39 worden de volgende twee koninkrijken genoemd: het derde koninkrijk en een koninkrijk lager in 
waarde. Het derde koninkrijk wordt specifiek met het getal drie aangeduid. Dit is dus het derde koninkrijk 
van de 100-voud priester. Overigens kan de geestelijke positie van koning ook de geestelijke priesterrol 
vervullen, want een geestelijke koning oordeelt204 (onderwijst) ook. Een geestelijke koning kan als 
geestelijke priester205 functioneren, maar een geestelijke priester niet als geestelijke koning. Dat laatste zou 
de geestelijke hiërarchie doorbreken. Een andere aanwijzing dat het hier om de 100-voud priester gaat, is 
dat de tekst aangeeft dat dit koninkrijk heerst over de hele aarde. De geestelijke status van 100-voud 
heerst over de 30- en 60-voud aarde en de priester heeft deze statussen in de geestelijke hiërarchie 
rechtstreeks onder zich. Dit wordt duidelijk als je de afbeelding van de geestelijke ladder van Jakob aan het 
eind van dit hoofdstuk bekijkt. Aan dit derde koninkrijk wordt in de tekst het metaal brons verbonden. De 
geestelijke betekenis van brons, of koper, verwijst dus naar de priester. Daarnaast heeft brons of koper in 
het Woord vaak de geestelijke betekenis van de taak van de priester (maar ook de koning) en dat is 
oordelen over (onderwijzen aan) de 30- en 60-voud. Brons of koper kan afhankelijk van de context dus 
verwijzen naar de geestelijke status van priester en koning in hun oordelende taak. Bij de uitleg in dit 
hoofdstuk van de geestelijke betekenis van goud, zagen we dat bijna alle voorwerpen in de tabernakel en 
de tempel van goud waren. De enige voorwerpen die niet van goud, maar van koper waren, zijn de koperen 
zee en het brandofferaltaar206. Het watervat op het tempelplein werd de koperen zee207 genoemd en dit 
watervat werd gebruikt om de priesters te reinigen, voordat zij aan hun taak begonnen. Door oordeel 
(koper) worden we gereinigd van de leugens en dwalingen in ons denken. Omdat de geestelijke priester 
100-voud is, en dus al gereinigd is van deze leugens en dwalingen, kan hij de 30- en 60-voud onderwijzen 
zodat ook zij vrij kunnen komen van leugens en dwalingen in hun denken. Als de 30- en 60-voud het 
oordeel (onderwijs) aannemen, dan stijgen ze op de geestelijke ladder naar 100-voud. Ook het brandoffer-
altaar is verbonden met oordeel over zonde. In 2 Kronieken 4:9 staat dat de deuren van de voorhof van de 
priesters met koper overtrokken waren. Ook hier wordt koper dus weer verbonden aan de geestelijke 
positie van priester. 
 
Met het koninkrijk lager in waarde worden de lagere twee koninkrijken bedoeld: de 30- en 60-voud aarde. 
Vers 41 vervolgt met deze koninkrijken, maar eerst wordt het vierde koninkrijk van de 100-voud koning 
genoemd in vers 40. Dit koninkrijk wordt verbonden aan het metaal ijzer. De geestelijke betekenis van ijzer 
is de geestelijke positie van de hoogste Koning, de Messias. De Messias heerst over en maakt deel uit van 
het 4e koninkrijk van de koning. In de tekst staat dat ijzer alles verbrijzelt en vergruist. De Messias 
verbrijzelt (oordeelt, vernietigt208) alles. 
 

Deuteronomium 8:9 In deze tekst zijn stenen als ijzer. Stenen en ijzer worden in deze tekst met elkaar 
verbonden. De geestelijke betekenis van steen verwijst, net zoals rots, naar de Messias. 

Deuteronomium 28:48 In deze tekst wordt een ijzeren juk genoemd, dat zal vernietigen. Het juk vernietigt zonde: 
de leugens en dwalingen in ons denken. IJzer verwijst in deze tekst al naar de Messias. In 
Mattheüs 11:28-30 draagt Jesjoea ons op om Zijn juk op ons te nemen en van Hem te leren 
(Zijn oordeel, onderwijs, aan te nemen). Het juk (onderwijs) van Jesjoea vernietigt leugens 
en dwalingen in ons denken. 

  

                                                           
 

204
 De geestelijke betekenis van oordeel wordt uitgelegd in hoofdstuk DE SCHAAL EN HET OORDEEL VAN DE SCHALEN.  

205
 Dit geldt in de context van de geestelijke hiërarchie van het Koninkrijk. In de letterlijke tekst van het Woord lezen we dat de 

koning- en priesterfuncties duidelijk gescheiden waren en dat de priesterfunctie uitsluitend was voorbehouden aan de stam Levi. 
Toen koning Uzzia de priesterfunctie wilde uitoefenen, kwam dat hem duur te staan (2 Kronieken 26:16-21). De Messias is zowel 
Koning als Hogepriester. 
206

 Exodus 27:2 
207

 1 Koningen 7:23, zie vs. 14 
208

 De geestelijke betekenis van vernietigen en verbrijzelen wordt uitgelegd in hoofdstuk OORDEEL, VERNIETIGING EN LIEFDE.  
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1 Koningen 22:11 In dit vers zullen de Syriërs met ijzeren hoorns vernietigd worden. Syriërs 
vertegenwoordigen de 30- en 60-voud in deze tekst. De geestelijke betekenis van een 
hoorn

209
 verwijst naar een hiërarchisch hoge geestelijke positie. Een ijzeren hoorn verwijst 

naar de hoogste geestelijke positie van de Messias.  

Openbaring 2:27 In deze tekst zal wie overwint de heidenvolken hoeden met een ijzeren staf. Alleen de 100-
voud heeft macht over de 30- en 60-voud heidenvolken en hoedt deze samen met de 
Messias (ijzer).  

 
Het vierde koninkrijk is geestelijk het sterkste koninkrijk. Dit is dus de hoogste geestelijke positie. Dit 
koninkrijk verplettert, verbrijzelt en vergruist. Deze termen verwijzen naar oordeel en bevestigen dus dat 
niet alleen de geestelijke priester, maar ook de geestelijke koning oordeelt. Dit geestelijke oordeel 
(onderwijs) van de koning verplettert, verbrijzelt en vergruist de leugens en dwalingen in ons denken.  
 
Vervolgens wordt in de verzen 41-43 een koninkrijk genoemd, dat verbonden wordt aan de voeten en 
beschreven wordt met woorden als broos, verdeeld en leem. Dit zijn de meest kwetsbare en lagere 
koninkrijken, van de geestelijke statussen van 30-voud en 60-voud. Deze koninkrijken zijn verdeeld, want ze 
kennen JHWH deels en ze weten dat er een Messias is, en dat is hun sterkte. Maar hun denken zit nog vol 
met leugens en dwalingen en dat maakt ze broos. In vers 43 staat dat ze niet aan elkaar gehecht zullen zijn, 
ze zijn geen eenheid210.  
 
Alle metalen van het beeld die in vers 32 zijn genoemd, worden vanaf vers 36 in de uitleg van het beeld 
betrokken, alleen het metaal zilver ontbreekt nog. De Hebreeuwse woorden die met zilver worden 
vertaald211, worden ook met geld vertaald. Zilver en geld zijn dus met elkaar verbonden. Geld heeft te 
maken met handel, met kopen en verkopen212. Geestelijk kopen en verkopen is het kopen en verkopen van 
gedachten en meningen, vanuit de 30- en 60-voud, of vanuit de 100-voud. Van de beide koninkrijken 30-
voud en 60-voud is het voornamelijk de 60-voud die veel leugens en dwalingen koopt en verkoopt. De 60-
voud is al een trede gestegen op de geestelijke ladder en kan daarom hoogmoedig denken dat hij er al is als 
hij naar beneden kijkt, omdat hij beter lijkt te zijn dan de geestelijke status van 30-voud die onder hem is. 
Maar in werkelijkheid zit het denken van de 60-voud nog steeds vol leugens en dwalingen, en is zijn 
onderwijs aan de 30-voud waarheid, vermengd met veel leugen en dwaling. Voor de geestelijke status van 
60-voud geldt, nog meer dan de 30-voud, deze tekst: Wees stil en weet dat ik God ben213. Het metaal zilver 
kan dus worden verbonden aan de 60-voud. Een tekst waarin het woord zilver/geld214 wordt gebruikt en 
die duidelijk verwijst naar de 60-voud profeet is Micha 3:11: hun profeten plegen waarzeggerij215 voor geld.  
 
In vers 44 wordt ten slotte de steen uit vers 34 uitgelegd. De geestelijke betekenis van steen is dezelfde als 
die van rots: de Messias. In vers 44 wordt een Koninkrijk beschreven dat voor eeuwig is, een Koninkrijk van 
eeuwige heerschappij. Dit is de geestelijk hoogste positie binnen het koninkrijk van de koning, en dat is die 
van onze Koning der koningen Jesjoea. Jesjoea is de Enige die in staat is alle vier de koninkrijken te 
verbrijzelen in de geestelijke betekenis van oordelen en onderwijzen, omdat Hij de meeste wijsheid heeft. 
En Zijn geestelijke positie zal eeuwig zijn, terwijl de lagere posities zullen verdwijnen als we allemaal zijn 
gestegen op de geestelijke ladder. 
 

                                                           
 

209
 De geestelijke betekenis van hoorn wordt uitgelegd in hoofdstuk NOG WAT LAATSTE BEGRIPPEN: HOORN. 

210
 Meer over eenheid wordt uitgelegd in hoofdstuk ÉÉN - ECHAD. 

211
 Strongnummers 3701 en 3702. 

212
 De geestelijke betekenis van kopen en verkopen wordt uitgelegd in hoofdstuk KOPEN EN VERKOPEN. 

213
 Psalm 46:11 

214
 Strongnummer 3701. 

215
 De geestelijke betekenis van waarzeggerij verwijst ook naar de 60-voud profeet. Dit wordt uitgelegd in hoofdstuk DE PROFEET. 
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De vier dieren 
In Daniël 7 worden vier dieren beschreven. In vers 17 wordt uitgelegd dat dit vier koningen zijn, die uit de 
aarde zullen opkomen. De geestelijke betekenis van deze vier dieren verwijst ook weer naar de vier 
koninkrijken, net zoals de vier metalen waaruit de onderdelen van het beeld van Daniël 2 zijn 
samengesteld. Al deze koninkrijken komen voort uit de aarde, omdat het geestelijke statussen van een 
mens zijn, die voortkomt uit de aarde216. 
 
Het eerste dier is als een leeuw. Dit dier werd een mensenhart gegeven. Als we geestelijk groeien, dan 
groeien we naar het 100-voud hart van JHWH toe. Een hart van een mens van de 30- en 60-voud aarde kan 
dus niet worden verbonden met 100-voud. Ook de voeten wijzen op 30- of 60-voud, zoals we bij het beeld 
van Daniël 2 hebben gezien. Een duidelijke aanwijzing dat deze tekst specifiek verwijst naar het eerste 
koninkrijk van de 30-voud, is dat dit koninkrijk in vers 4 ‘het eerste’ wordt genoemd. Hierna zullen we zien 
dat de geestelijke betekenis van het volgende dier de 60-voud profeet is. Dan blijft de geestelijke status van 
30-voud over als leeuw van het eerste koninkrijk. Dit kan onlogisch overkomen, als we weten dat met de 
leeuw van Juda naar Jesjoea wordt verwezen. Maar er zijn verschillende Hebreeuwse woorden die vertaald 
worden met leeuw217. Niet al deze woorden hebben de geestelijke betekenis van 30-voud. Er zijn ook 100-
voud leeuwen. Welke geestelijke status een specifiek Hebreeuws woord voor leeuw vertegenwoordigt, 
wordt duidelijk als je kijkt naar de context en het patroon van alle teksten in de bijbel waarin dit specifieke 
woord wordt gebruikt. 
 
Het tweede dier is als een beer. Het dier zal veel vlees eten. De geestelijke status van 30-voud heeft het 
meeste vlees (leugens en dwalingen in het denken) om te eten. Als dit vlees wordt gegeten, dan betekent 
dit dat het vlees van de 30-voud door oordeel en onderwijs door hogere geestelijke statussen wordt 
vernietigd. De beer heeft drie ribben in zijn muil. Dit verwijst naar het derde koninkrijk van de priester, dat 
hiërarchisch boven de geestelijke status van 60-voud staat. Het onderwijs dat uit zijn muil komt, ontvangt 
de 60-voud van het derde koninkrijk van de priester boven hem. De beer vertegenwoordigt dus de 
geestelijke status van 60-voud. 
 

In 1 Samuël 17:36 staat dat iemand de leeuw en de beer verslagen heeft. De geestelijke betekenis van 
deze tekst is dat iemand stijgt op de geestelijke ladder, nadat hij de geestelijke status van 30-voud 
leeuw en 60-voud beer verslagen, overwonnen, heeft. Hij stijgt dus naar de geestelijke status van 100-
voud. 

 
Het derde dier is als een luipaard. Het luipaard krijgt heerschappij. Met heerschappij kan worden verwezen 
naar de geestelijke status van 100-voud, hoewel de 60-voud ook een lagere positie van heerschappij 
heeft218. Het luipaard heeft vier vleugels op zijn rug en vier koppen. Dit is hetzelfde principe als bij de beer 
en verwijst weer naar de geestelijke positie waar het derde dier zijn oordeel (onderwijs) van ontvangt en 
dat is van het vierde koninkrijk van de koning. Het luipaard vertegenwoordigt dus het derde koninkrijk van 
de priester. 
 
Het dier dat als laatste wordt genoemd, wordt beschreven als schrikwekkend. Om de geestelijke betekenis 
van dit dier te kunnen zien, is een vernieuwing van denken219 nodig. Dit dier wordt namelijk beschreven 
met woorden die een negatieve lading hebben. Als vertalers in hun denken een negatief beeld hebben 
gevormd van dit dier, dan kleurt dat de vertaling van neutrale woorden die positief en negatief vertaald 
kunnen worden. Er zijn vertalingen die deze tekst neutraler weergeven, maar veel vertalingen geven deze 
tekst een negatieve lading.  

                                                           
 

216
 Genesis 2:7 

217
 Bijvoorbeeld strongnummers 738, 3715, 3918, 7826. 

218 
De gelijkenis van de talenten wordt uitgelegd in hoofdstuk DE GELIJKENIS VAN DE TALENTEN. 

219
 Efeziërs 4:23 
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Dit laatste dier is uitzonderlijk sterk. Bij de uitleg van het beeld van Daniël 2 konden we al zien wat het 
sterkste koninkrijk is: dat is het koninkrijk van de koning. Dit koninkrijk eet, vertrapt en verbrijzelt. We 
hebben al gezien dat de geestelijke betekenis van deze begrippen oordeel en onderwijs is, waardoor 
leugens en dwalingen in ons denken worden vernietigd220. Het zijn de leugens, de zonde, die worden 
vertrapt en verbrijzeld. Het beest heeft tien hoorns. De geestelijke betekenis van het getal tien verwijst 
naar de positie van geestelijke koning. Dit wordt onder andere duidelijk in de gelijkenis van de talenten221. 
En de geestelijke betekenis van hoorn verwijst naar een hoge geestelijke positie222.  
 
In vers 8 komt een 11e hoorn op. De geestelijke betekenis van deze hoorn verwijst naar de 11e koning223. De 
11e koning maakt deel uit van het koninkrijk van de koning, het is een geestelijke positie die nog een trede 
hoger is dan de geestelijke positie van koning. Deze 11e hoorn heeft volgens vers 8 een mond vol 
grootspraak. Deze vertaling is gekleurd. Een nauwkeuriger vertaling zou zijn: spreekt groot. Als we het 
gebruik van dit Aramese woord, dat hier vertaald wordt met groot(spraak), onderzoeken in andere teksten, 
dan zien we dat dit woord in andere teksten geen negatieve lading heeft224. Het wordt zelfs gebruikt in de 
combinatie ‘groot’ God225. Deze 11e koning spreekt grote dingen, omdat hij veel wijsheid heeft.  
 
Een schematisch overzicht van het beeld en de dieren levert het volgende op: 
 

Metaal Dier Koninkrijk Geestelijke positie 

<geen metaal> Leeuw 1e 30-voud dienaar 

Zilver Beer 2e 60-voud profeet 

Brons Luipaard 3e 100-voud priester, maar ook de 
koning in de priesterfunctie van 
oordelen 

Goud Schrikwekkend 4e 100-voud koning (schrikwekkend) en 
100-voud koning en priester (goud) 

IJzer  4e Messias 

 
Het 4e koninkrijk heerst over alle koninkrijken, het 3e koninkrijk heerst over het 1e en 2e koninkrijk, het 2e 
koninkrijk heerst over het 1e koninkrijk en de 11e koning heerst over alles (de Messias, de 12e koning226, niet 
meegenomen). 
 

Mene Mene Tekel Ufarsin 
Het patroon van 30-60-100 komt ook in dit schrift op de wand227 terug. Het eerste dat opvalt, is dat het 
woord mene twee keer wordt gebruikt. De geestelijke status van 100-voud bestaat uit twee koninkrijken: 
het 3e koninkrijk van de priester en het 4e koninkrijk van de koning. Het woord mene (strongnummer 4484) 
is verwant aan strongnummer 4483 en dit woord betekent het aanstellen in een (hoge) positie. Ook dit is 
een aanwijzing dat het woord mene naar de geestelijke status van 100-voud verwijst.  
  

                                                           
 

220
 Dit wordt uitgelegd in hoofdstuk OORDEEL, VERNIETIGING EN LIEFDE. 

221
 De gelijkenis van de talenten wordt uitgelegd in hoofdstuk DE GELIJKENIS VAN DE TALENTEN. De geestelijke betekenis van het getal tien 

wordt uitgelegd in hoofdstuk GETALLEN: TIEN. 
222

 De geestelijke betekenis van hoorn wordt uitgelegd in hoofdstuk NOG WAT LAATSTE BEGRIPPEN: HOORN. 
223

 De 11
e
 koning wordt uitgelegd in hoofdstuk GETALLEN: ELF EN TWAALF. 

224
 Strongnummer 7260 en het grondwoord waar 7260 van is afgeleid: strongnummer 7229. 

225
 Ezra 5:8, Daniël 2:45 

226
 De 12

e
 koning wordt uitgelegd in hoofdstuk GETALLEN: ELF EN TWAALF. 

227
 Daniël 5:25 
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Strongnummer 8254 is het grondwoord van tekel (strongnummer 8625) en dit woord betekent wegen of 
betalen. Dit woord wordt meestal gebruikt in combinatie met het woord zilver, dat naar het 2e koninkrijk 
van de 60-voud verwijst228. Ufarsin (strongnummer 6537) betekent verdelen. Het grondwoord van ufarsin is 
strongnummer 6536 en dit woord betekent ook verdelen. De geestelijke status van 30-voud is het meest 
verdeeld, het minst één.    
 
De betekenis van dit schrift op de wand wordt in de tekst zelf ook uitgelegd. Dat is de uitleg of toepassing 
van deze woorden door Daniël op dat moment in de geschiedenis, voor die concrete situatie. Naast deze 
geschiedenis is uit de patronen van de gebruikte woorden een eeuwige geestelijke betekenis af te leiden en 
komt het patroon 30-60-100 dus ook in deze tekst terug. 
 
Geestelijke ladder 
Aan de geestelijke ladder zijn de 4 koninkrijken toegevoegd: het eerste koninkrijk van 30-voud dienaar, het 
tweede koninkrijk van 60-voud profeet, het derde koninkrijk van 100-voud priester en het vierde koninkrijk 
van 100-voud koning. 
 
 

  

                                                           
 

228
 Dat hebben we gezien bij de uitleg van het beeld van Daniël 2 in dit hoofdstuk. 
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GETALLEN 
 
Getallen worden veel gebruikt in het Woord. We ontdekken de geestelijke betekenis van de getallen, door 
te onderzoeken hoe ze in het Woord worden gebruikt. Dit doen we uiteraard weer met behulp van de 
patronen van gebruik van de getallen in de tekst van het Woord. De getallen verwijzen naar een geestelijke 
status of positie van het Koninkrijk.  
 
Daarbij is overigens niet alleen een concrete vermelding van een bepaald getal een aanwijzing voor een 
verwijzing naar een bepaalde geestelijke status. Ook het aantal keer voorkomen van een identiek woord of 
verwant woord in een bepaald tekstgedeelte, kan verwijzen naar de geestelijke status waar dit aantal 
(getal) naar verwijst. Als bijvoorbeeld een identiek woord in een tekstgedeelte drie keer wordt genoemd, 
verwijst dit naar de geestelijke betekenis van het getal drie. Ook kan een opsomming van een specifiek 
aantal zaken dat met elkaar te maken heeft, verwijzen naar de geestelijke betekenis van dit aantal (getal). 
Vier verschillende dieren in Spreuken 30:24-28 verwijst bijvoorbeeld naar de geestelijke betekenis van het 
getal vier. Om de geestelijke betekenis van getallen in het Woord te kunnen zien, moeten we dus verder 
kijken dan een concrete vermelding van een getal in een tekst. Daarnaast is het bij de interpretatie van de 
geestelijke betekenis van een getal essentieel om de context te begrijpen waarin het getal gebruikt wordt. 
Veel getallen hebben namelijk meerdere geestelijke betekenissen. 
 

Een ingang voor de interpretatie van de geestelijke betekenis van getallen is de gelijkenis van de 
talenten

229
. De 100-voud dienaar met de meeste talenten ontving er in eerste instantie 5. Na 

terugkomst van landheer Jesjoea werd dit verdubbeld naar 10. De geestelijke betekenis van dit getal 
10 verwijst dus naar de hoogste positie in de geestelijke hiërarchie en dat is de koning. Het getal 5 is in 
deze gelijkenis het hoogste getal na de 10 en verwijst dus naar een positie lager, en dat is de priester. 
Koning en priester zijn beide 100-voud, maar het zijn twee verschillende geestelijke posities. Dit 
hebben we ook gezien bij de koninkrijken die genoemd worden in Daniël

230
. Uit de gelijkenis van de 

talenten is ook af te leiden, dat het getal 4 (het hoogste getal na het getal 5 in deze gelijkenis) naar de 
geestelijke status van profeet in het Koninkrijk verwijst

231
. Het getal 4 echter heeft, afhankelijk van de 

context, meerdere geestelijke betekenissen. Ten slotte is de geestelijke betekenis van het getal 2 in 
deze gelijkenis de profeet van deze huidige tijd

232
. Maar ook het getal 2 heeft, afhankelijk van de 

context, meerdere geestelijke betekenissen. Waar je in het Woord deze getallen vindt, kunnen ze dus 
verwijzen naar de geestelijke positie van koning, priester of profeet. 
 

Eén 
De Messias is de eerste (één) en de laatste233. Het lam dat geslacht werd voor Pesach, en naar de Messias 
verwijst, moest één jaar oud zijn234. Het getal één wordt vaak gebruikt in combinatie met de getallen voor 
de koning: 7 en 10235. Een verklaring is dat de geestelijke positie van koning het dichtstbij de Messias, de 
Koning der koningen staat. Maar met gebruik van het getal één in combinatie met de getallen voor de 
koning, kan ook worden verwezen naar de positie van de 11e koning236. Een duidelijk voorbeeld vinden we 
in de gelijkenis van de talenten, waar het ene talent van de 30-voud dienaar aan degene met de 10 (koning) 
talenten werd gegeven.  
 
  

                                                           
 

229
 Mattheüs 25:14-30. Deze gelijkenis wordt besproken in hoofdstuk DE GELIJKENIS VAN DE TALENTEN. 

230
 Zie hoofdstuk DE VIER KONINKRIJKEN IN DANIËL. 

231
 Er is een duidelijk verschil tussen de profeet in onze huidige tijd en de profeet in het Koninkrijk. Dit wordt uitgelegd in hoofdstuk 

DE PROFEET. 
232

 Zie vorige voetnoot. 
233

 Openbaring 1:11, 17  
234

 Exodus 12:5, 1 Korinthe 5:7 
235

 Deze getallen worden later in dit hoofdstuk uitgelegd. 
236

 De 11
e
 koning wordt later in dit hoofdstuk uitgelegd, bij het getal 11. 
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Overigens kan het getal 7 ook specifiek naar deze koningspositie verwijzen237. Deze 11e koning staat een 
trede hoger dan de geestelijke positie van koning, waar het getal 10 naar verwijst238. De 11e koning wordt 
ook vaak genoemd in combinatie met de 12e koning, de Messias239. Het is de geestelijke positie die het 
dichtstbij de Messias staat, dichterbij nog dan de geestelijke positie van koning. 
 

In Leviticus 26:26 bakken tien vrouwen brood in één oven. In deze tekst worden alle koningsposities 
genoemd. De geestelijke betekenis van oven verwijst naar de Messias, net zoals vuur geestelijk naar 
de Messias verwijst

240
. Tien vrouwen verwijst naar de geestelijke positie van koning. En één verwijst 

naar de geestelijke positie van 11
e
 koning. Ook in Daniël 3:19 worden alle koningsposities genoemd, 

waar de oven (Messias) één (11
e
 koning) zeven (koning) maal heter moet worden gestookt

241
. In 

Daniël 6:17 staan de geestelijke posities van 11
e
 en 12

e
 koning samen genoemd, als één (11

e
 koning) 

steen (Messias, 12
e
 koning).  

 
Eenheid (één) met JHWH, met de Messias en met elkaar, is pas mogelijk als onze schaal bevrijdt is van ons 
eigen denken en ons denken in harmonie is met het denken van JHWH242. Eenheid wordt perfect 
uitgebeeld in de dierenwereld243, bijvoorbeeld in een zwerm vogels of een school vissen.  
 

In Genesis 2:24 staat dat man en vrouw één (een eenheid) moeten zijn. In Genesis 11:1 wordt dit 
woord (getal) gebruikt in de context van één, eenheid in, taal. In Genesis 41:5 zijn er 7 (koning

244
) aren 

op één halm. Dit vers laat zien dat de koningen één met elkaar, een eenheid, zijn. En het laat ook weer 
de nabijheid van de koning (7) met de Messias (1) zien. Ook in Ezra 3:1 wordt de koning (zevende 
maand) genoemd in de context van een eenheid: de verzameling van het volk als één man. Het 
Hebreeuwse woord voor één (echad) wordt soms ook vertaald met samen, of bijeen

245
. Ook daaruit 

blijkt dat het getal één naar de geestelijke betekenis van eenheid kan verwijzen. 

 

Twee 
Het Hebreeuwse woord voor het getal twee, strongnummer 8147, komt vaak voor in de bijbel en is dus een 
belangrijk begrip246. Dit geldt overigens ook voor het getal één. Het getal twee kent verschillende 
geestelijke betekenissen, afhankelijk van de context. Het getal twee kan verwijzen naar het tweede 
koninkrijk van de 60-voud profeet247 en dan specifiek naar de geestelijke status van profeet in deze huidige 
tijd248. Maar het getal twee kan ook verwijzen naar twee specifieke geestelijke statussen of geestelijke 
posities samen, bijvoorbeeld 30- en 60-voud of 100-voud priester en 100-voud koning, of 11e en 12e koning. 
Ten slotte kan het getal twee ook verwijzen naar het komende (tweede) Koninkrijk, het Koninkrijk van 
JHWH. 
 
  

                                                           
 

237
 Dit wordt later in dit hoofdstuk uitgelegd, bij het getal 7. 

238
 Het getal 10 wordt later in dit hoofdstuk uitgelegd. 

239
 Het getal 12 wordt later in dit hoofdstuk uitgelegd.  

240
 De geestelijke betekenis van oven wordt uitgelegd in hoofdstuk NOG WAT LAATSTE BEGRIPPEN: OVEN. 

241
 In de grondtekst staat letterlijk dat de oven ‘één’ ‘zeven’ maal heter moet worden gestookt. Dus in de tekst staat niet alleen het 

getal zeven, maar het getal één staat ervoor. Dit woord wordt meestal niet vertaald. 
242

 Eenheid wordt uitgebreider uitgelegd in hoofdstuk ÉÉN - ECHAD. 
243

 Hoe de dierenwereld als voorbeeld functioneert, wordt uitgelegd in hoofdstuk HET BEEST - EEN PARADOX. 
244

 De geestelijke betekenis van het getal 7 wordt later in dit hoofdstuk uitgelegd. 
245

 Bijvoorbeeld in Ezra 2:64, Ezra 3:9, Ezra 6:20 en Nehemia 7:66. 
246

 Dit is een woord uit de hoogste categorie (500-5000 vermeldingen) van veel voorkomende Hebreeuwse woorden in de bijbel 
(List of Words occurring frequently in the Hebrew Bible by John D.W. Watts).  
247

 Het tweede koninkrijk wordt uitgelegd in hoofdstuk DE VIER KONINKRIJKEN IN DANIËL. 
248

 De twee verschillende profeten worden uitgelegd in hoofdstuk DE PROFEET. 
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Genesis 3:7  In dit vers zijn er twee die naakt zijn. Dit verwijst naar de twee onderste koninkrijken van de 
30- en 60-voud. De 100-voud is bekleed met onder andere eer, glorie en gerechtigheid, omdat 
hij is bekleed met de waarheid van JHWH en geen leugens meer in zijn denken heeft.  

Genesis 7:2 In deze tekst moet Noach van alle reine dieren 7 (koning)
249

 paar in de ark meenemen en van 
de onreine dieren 1 paar (dus 2). De geestelijke betekenis van deze 2 verwijst naar de 2 
onreine koninkrijken van de 30- en 60-voud. Ze zijn onrein door de leugens en dwalingen in 
hun denken. Ze gaan wel mee in de ark, die symbool staat voor behoud, omdat ze wel 
behouden zijn en het Koninkrijk binnenkomen. Maar ze komen het Koninkrijk binnen als 30- of 
60-voud en nog niet als 100-voud.  

Prediker 4:9  In dit vers staat dat er twee zijn die een beloning krijgen. Uit de gelijkenis van de talenten 
kunnen we concluderen dat alleen de geestelijke statussen van 60-voud en 100-voud een 
beloning van geestelijke heerschappij in het Koninkrijk krijgen

250
.  

Jesaja 51:19 In dit vers overkomen de 2 onderste koninkrijken (30- en 60-voud) 2 dingen: verwoesting en 
ondergang, honger en zwaard. De geestelijke betekenis van verwoesting en ondergang is 
eerder uitgelegd

251
. De 30- en 60-voud hebben honger, omdat zij zich niet met geestelijk brood 

van boven voeden en dus niet geestelijk verzadigd raken. Het zwaard van de 100-voud koning 
en priester komt van boven om hen de waarheid te onderwijzen

252
.  

Jeremia 2:13 In dit vers doet het volk een dubbel kwaad. In deze tekst wordt met gebruik van het woord 
dubbel naar een tweetal verwezen. Kwaad is een eigenschap van de 30- en 60-voud. Ze 
hebben de bron, JHWH, verlaten: ze gehoorzamen niet Hem maar hun eigen gedachten. En 
hun bakken (hun denken) lekken, waardoor ze de waarheid van JHWH niet in hun denken 
kunnen opnemen.  

Jeremia 52:20 Deze tekst zegt dat er 2 pilaren in de tempel zijn. In deze tekst verwijst het getal 2 naar de 
bovenste 2 koninkrijken. De geestelijke betekenis van pilaren verwijst namelijk naar de 
geestelijke posities van koning en priester

253
. 

 
In het Woord worden vaak 2 dochters254 of 2 vrouwen255 vermeld. De geestelijke betekenis van dochters en 
vrouwen is het 2e koninkrijk van de profeet256. De vermelding van 2 dochters of vrouwen benadrukt dit 
patroon in een tekst, of verwijst naar de 2 lagere koninkrijken van 30-voud en 60-voud. 
 
In het Woord is er vaak een tweede keer. En roept JHWH regelmatig een tweede keer257. De geestelijke 
betekenis hiervan verwijst naar het komende, tweede, Koninkrijk. Het eerste koninkrijk is het huidige 
koninkrijk.  
 

Numeri 9:6-14  Dit vers beschrijft een tweede Pesach.  

Numeri 10:6  Deze tekst noemt een tweede keer blazen op de sjofar (trompet). Het blazen op de sjofar 
verwijst naar het overgaan naar het Koninkrijk. 

Jozua 5:2  Deze tekst noemt een tweede besnijdenis. De geestelijke betekenis hiervan verwijst naar ons 
besneden hart in het Koninkrijk, het nieuwe (tweede) hart van Ezechiël 36:26.  

1 Kronieken 29:22  In dit vers wordt Salomo voor de tweede keer koning. De tweede keer verwijst naar de 
geestelijke status van koning, die pas in het Koninkrijk in functie zal zijn.  

Nahum 1:9  In dit vers staat dat er geen tweede keer benauwdheid zal zijn. In het Koninkrijk is er geen 
benauwdheid meer, omdat de leugens en dwalingen uit ons denken zijn verwijderd.  

Johannes 3  In deze tekst legt Jesjoea de wedergeboorte uit. Hij legt uit dat we dan voor een tweede keer 
worden geboren. 

                                                           
 

249
 De geestelijke betekenis van het getal 7 wordt later in dit hoofdstuk uitgelegd. 

250
 De gelijkenis van de talenten wordt uitgelegd in hoofdstuk DE GELIJKENIS VAN DE TALENTEN. 

251
 In hoofdstuk OORDEEL, VERNIETIGING EN LIEFDE. 

252
 Efeziërs 6:17 

253
 De geestelijke betekenis van pilaren wordt uitgelegd in hoofdstuk NOG WAT LAATSTE BEGRIPPEN: PILAAR. 

254
 Bijvoorbeeld in Genesis 19:8, Genesis 29:16, Ruth 1:7 en Spreuken 30:15. 

255
 Bijvoorbeeld in Genesis 4:19, Deuteronomium 21:15, 1 Samuël 1:2, 1 Samuël 27:3, 1 Koningen 3:16, 1 Kronieken 4:5, 2 

Kronieken 24:3 en Ezechiël 23:2. 
256

 De geestelijke betekenis van vrouw wordt uitgelegd in hoofdstuk DE VROUW. 
257

 Bijvoorbeeld in Genesis 22:15, Jeremia 1:13, Jeremia 33:1, Jona 3:1 en Handelingen 10:15. 
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Drie 
Het getal drie heeft meerdere geestelijke betekenissen. Dit is afhankelijk van de context waarin het getal 
gebruikt wordt. Het getal drie kan verwijzen naar 30-voud. Het kan ook verwijzen naar de 3 geestelijke 
statussen: 30-, 60- en 100-voud. Het getal drie kan verwijzen naar het derde koninkrijk van de priester. En 
het getal 3 kan verwijzen naar de 3 koningen gezamenlijk: de 10, 11e en 12e koning258 vormen samen een 
drietal.  
 

In Genesis 18:6 en Mattheüs 13:33 worden 3 maten meel genoemd. Dit verwijst naar de 3 geestelijke 
statussen van het Koninkrijk: 30-voud, 60-voud en 100-voud. Genesis 6:10 noemt de 3 zonen van 
Noach. Elk van deze zonen vertegenwoordigt één van de geestelijke statussen 30-, 60- en 100-
voud

259
. In Richteren 7:16 en 9:43 worden manschappen in 3 groepen verdeeld. De geestelijke 

betekenis verwijst naar de 3 geestelijke statussen van het Koninkrijk: 30-voud, 60-voud en 100-voud. 
Job heeft 3 vrienden

260
. Deze 3 vrienden spreken leugens en dwalingen uit hun eigen denken

261
. 

Daarom moest Job voor hen bidden
262

. Dat was voor de 4
e
 vriend Elihu, die pas vanaf hoofdstuk 32 in 

beeld komt, niet nodig, want Elihu sprak waarheid van boven
263

. De 3 vrienden van Job verwijzen dus 
naar de geestelijke status van 30-voud. Elihu vertegenwoordigt de geestelijke status van 100-voud. De 
tabernakel bestaat uit 3 onderdelen: de voorhof (30-voud), het heilige (60-voud) en het heilige der 
heiligen (100-voud). Om de tabernakel te bouwen kreeg Besaleel kennis (30), begrip (60) en wijsheid 
(100)

264
. Ten slotte bestond de kern van de volgelingen van Jesjoea uit 3 discipelen: Petrus, Jakobus en 

Johannes. Petrus vertegenwoordigt de 30-voud van deze drie. Jesjoea valt regelmatig tegen hem uit, 
omdat hij er blijk van geeft Zijn onderwijs niet te begrijpen. Dit doet Jesjoea niet, of veel minder, bij de 
andere 2 discipelen. 

 
Er zit ook een patroon van het getal drie in het Woord dat verwijst naar de opstanding.  
 

Jesjoea was 3 dagen in het graf, naar het teken van Jona
265

. Zo zullen ook wij opstaan op de derde 
dag

266
. Op de derde dag verscheen JHWH op de berg Sinaï

267
. Toen Hij 12 jaar was, verdween Jesjoea 

voor 3 dagen uit het zicht van Zijn ouders, en ze vonden Hem op de 3e dag in de tempel
268

. Toen 
Paulus blind werd, kon hij na 3 dagen weer zien

269
. Als er geen leugens en dwalingen meer in ons 

denken zijn na onze opstanding in het Koninkrijk, krijgen we volledig geestelijk zicht. Abraham kreeg 
Isaäk na 3 dagen weer terug

270
. Door ingrijpen van JHWH werd voorzien in een plaatsvervangend 

offer
271

. In Hebreeën 11:19 staat dat Abraham Isaäk als het ware uit de dood terug ontving.  
 
 

                                                           
 

258
 De verschillende geestelijke koningsposities worden verder in dit hoofdstuk uitgelegd bij de getallen 10, 11 en 12. 

259
 Dit wordt uitgelegd in hoofdstuk DE GELIJKENIS VAN DE ZAAIER. 

260
 In Job 2:11 worden er 3 vrienden genoemd, terwijl in hoofdstuk 32 blijkt dat er nog een vierde is: Elihu. 

261
 Job 42:7 

262
 Job 42:8 

263
 In Job 32:19 wordt verwezen naar nieuwe wijn in nieuwe zakken. Jesjoea noemt dit ook, in Lukas 5:38. De betekenis hiervan 

wordt uitgelegd in hoofdstuk JESJOEA DROEG ONZE ZONDEN. 
264

 Exodus 31:3 
265

 Jona 1:17, Mattheüs 12:39-40, Mattheüs 16:21 
266

 Hosea 6:2 
267

 Exodus 19:11, 16 
268

 Lukas 2:41 e.v. 
269

 Handelingen 9:9 
270

 In Genesis 22:4 staat dat Isaäk op de 3
e
 dag werd geofferd. 

271
 Genesis 22:12-13 
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Vier 
Het getal vier kan verwijzen naar het aantal geestelijke koninkrijken272, maar verwijst meestal naar het 
vierde koninkrijk van de koning.  

 
De geestelijke betekenis van de vier hoeken van de aarde

273
 is de koning. De Messias is onze 

hoeksteen
274

. De geestelijke betekenis van steen verwijst, net zoals rots, naar de Messias en de 
geestelijke betekenis van hoek is de koning. De hoeksteen is dus de Koning der koningen. In 
Deuteronomium 22:12 wordt ons opgedragen om tzitzits

275
 te dragen aan vier hoeken van onze 

kleding. Deze tzitzits moeten ons er volgens Numeri 15:39-40 aan herinneren dat we niet achter ons 
eigen hart, onze eigen gedachten, aangaan maar aan Zijn geboden denken. Dit gebod richt zich tot 
ons denken: “niet uw eigen hart”

276
, “aan al Mijn geboden denkt”

277
. Het vierde koninkrijk van de 

koning denkt niet meer aan zijn eigen hart, maar is volledig op JHWH gericht. De geestelijke betekenis 
van de tzitzits geeft dus aan dat ze ons eraan moeten herinneren dat we willen groeien naar het hart 
en denken van de geestelijke koning. Het is niet het dragen van tzitzits dat ons naar deze geestelijke 
status brengt. Het is het begrijpen van de geestelijke betekenis van de tzitzits dat ons verder brengt. 
Het alleen letterlijk uitvoeren van dit gebod geeft geen geestelijke groei naar de geestelijke positie van 
koning. Het gebod moet ons denken en ons hart veranderen. Alleen dit laatste zorgt voor geestelijke 
groei. En dit zorgt ervoor dat we de geboden automatisch gaan doen

278
. In Daniël 1:17 staat dat JHWH 

wijsheid geeft aan vier jongemannen. Het getal vier wordt in deze tekst verbonden aan wijsheid. De 
koning heeft wijsheid van boven. In Johannes 19:23 worden de kleren van Jesjoea door de soldaten in 
vier delen verdeeld. Dit is een verwijzing naar de geestelijke positie van koning, die in de 100-voud 
kleren

279
 van de Messias als Koning der koningen deelt. Het is tevens een verborgen verwijzing naar 

het koningschap van Jesjoea. 

 
Het getal vier kan ook verwijzen naar de geestelijke status van 60-voud profeet in het Koninkrijk280. Dit 
wordt duidelijk in de gelijkenis van de talenten, waar de 2 talenten worden verdubbeld naar 4 als de 
Landheer terugkomt281. 
  

Vijf 
De geestelijke betekenis van het getal vijf verwijst naar de priester. Dit blijkt uit de gelijkenis van de 
talenten282. Het getal vijf verwijst tegelijkertijd naar oordeel, omdat dat de taak is van de priester. Maar ook 
de koning oordeelt, omdat de geestelijke koning als geestelijke priester kan functioneren283. De priester 
oordeelt de 30- en de 60-voud door het onderwijzen van de waarheid die hij van de koning boven hem 
ontvangt. Het doel van dit oordeel is dat ook de 30- en 60-voud in staat worden gesteld om te groeien op 
de geestelijke ladder, door het aannemen van de waarheid van boven en het legen van hun schaal van 
leugens en dwalingen. 
 
  

                                                           
 

272
 Daniël 2 en 7. Deze hoofdstukken van Daniël worden uitgelegd in hoofdstuk DE VIER KONINKRIJKEN IN DANIEL. 

273
 Openbaring 7:1 

274
 Efeziërs 2:20, 1 Petrus 2:6 

275
 Ook wel gebedskwastjes genoemd. 

276
 Numeri 12:39 

277
 Numeri 12:40 

278
 Numeri 15:39 koppelt ‘denkt’ (eerst ons denken vernieuwen) en ‘doet’ (waarna we er vervolgens naar zullen handelen). 

279
 De geestelijke betekenis van kleding wordt uitgelegd in hoofdstuk ZOEK EERST HET KONINKRIJK VAN GOD. 

280
 Het verschil tussen de profeet in deze huidige tijd en in het Koninkrijk wordt uitgelegd in hoofdstuk DE PROFEET. 

281
 Deze gelijkenis wordt uitgelegd in hoofdstuk DE GELIJKENIS VAN DE TALENTEN. 

282
 Zie hoofdstuk DE GELIJKENIS VAN DE TALENTEN. 

283
 Dit geldt in de context van de geestelijke hiërarchie van het Koninkrijk. In de letterlijke tekst van het Woord lezen we dat de 

koning- en priesterfuncties duidelijk gescheiden waren en dat de priesterfunctie uitsluitend was voorbehouden aan de stam Levi. 
Toen koning Uzzia de priesterfunctie wilde uitoefenen, kwam dat hem duur te staan (2 Kronieken 26:16-21). De Messias is zowel 
Koning als Hogepriester. 
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In de gelijkenis van de 10 meisjes
284

 zijn er 5 meisjes met lampen en 5 meisjes met lampen en olie. 
Alle meisjes hebben lampen

285
, wat erop wijst dat ze geestelijk zicht hebben. Alle meisjes zijn dus 100-

voud. Als de bruidegom komt, dan komen alleen de 5 meisjes met lampen en olie binnen. De deur 
sluit zich voor de 5 meisjes met alleen lampen. De geestelijke betekenis van de komst van de 
bruidegom is het overgaan naar het Koninkrijk

286
. De meisjes met de lampen en de olie zijn de meisjes 

waarvan de 5 talenten worden verdubbeld naar 10 en die dus de geestelijke positie van koning 
ontvangen. De 5 meisjes met alleen lampen ontvangen de geestelijke positie van priester. De deur 
naar de geestelijke positie van koning sluit zich voor hen. Het verschil tussen koning en priester is dat 
de koning meer wijsheid en waarheid in zijn denken heeft dan de priester en daarom ook meer kan 
onderwijzen. 

 

Genesis 45:22 In dit vers krijgt Benjamin vijf stel kleren. De geestelijke betekenis van kleding, of bekleed 
worden, is het stijgen op de geestelijke ladder. Vijf stel kleren verwijst dan naar het bereiken van 
de geestelijke positie van priester.  

Leviticus 5:16 In dit vers krijgt de priester een vijfde deel. Ook in deze tekst wordt het getal vijf weer 
verbonden met de priester. 

Leviticus 19:25 In dit vers mogen de vruchten pas in het vijfde jaar worden gegeten. In deze tekst wordt het 
getal vijf verbonden met eten. De geestelijke betekenis van deze tekst is dat vanaf de geestelijke 
positie van priester pas zuiver geestelijke waarheid gegeten wordt, de 60-voud eet naast 
waarheid nog vaak leugen

287
. En daarnaast kan pas vanaf de geestelijke positie van priester 

zuiver oordeel, onderwijs, worden gegeven waardoor de leugens en dwalingen van de 30- en 60-
voud gegeten (vernietigd) worden. Het onderwijzen van de 30- en de 60-voud is een belangrijke 
taak van de geestelijke priester. Dit is zijn directe werkveld, omdat deze zich hiërarchisch 
rechtstreeks onder hem bevinden

288
. 

Jeremia 52:22 In dit vers is de hoogte van het bronzen kapiteel vijf el. In dit vers worden brons en het getal vijf 
met elkaar verbonden. Brons verwijst ook naar de geestelijke positie van priester en naar 
oordeel

289
.  

Ezechiël 42 Het getal vijf wordt veel gebruikt in de beschrijving van de tabernakel
290

, waar de priesters 
dienden, en ook in de beschrijving van de toekomstige tempel in Ezechiël 42

291
. Het altaar, 

symbool van oordeel, is vijf bij vijf
292

. 

Johannes 6 In deze tekst voedt Jesjoea het 30- en 60-voud volk met vijf broden. De geestelijke betekenis van 
het getal vijf in deze tekst verwijst naar de priester, die het 30- en 60-voud volk voedt met het 
geestelijk brood van Jesjoea. Het verwijst ook weer naar oordeel, dat het onderwijzen van 
geestelijk voedsel van boven is. In Mattheüs 15 zijn het zeven broden. Ook de koning (de 
geestelijke betekenis van het getal zeven

293
) voedt de 30- en 60-voud met geestelijk brood van 

boven. 

Handelingen 24:1 In deze tekst wordt Paulus na vijf dagen aangeklaagd. En in 2 Korinthe 11:24 ontvangt Paulus vijf 
maal de straf van zweepslagen. Ook in deze tekst verwijst het getal vijf weer naar oordeel. De 
30- en 60-voud worden geestelijk aangeklaagd en geslagen door het onderwijs van de waarheid 
van boven. 

Openbaring 9:5 In dit vers worden de mensen die het zegel van JHWH niet op het voorhoofd hebben 5 maanden 
lang gepijnigd. De geestelijke betekenis van het getal vijf in deze tekst en van pijnigen verwijzen 
beide naar oordeel

294
. 

 

                                                           
 

284
 Mattheüs 25:1-13 

285
 Zie ook Psalm 119:105. 

286
 Zie ook de uitleg van de gelijkenis van de talenten in hoofdstuk DE GELIJKENIS VAN DE TALENTEN. 

287
 De geestelijke betekenis van eten wordt uitgelegd in hoofdstuk OORDEEL, VERNIETIGING EN LIEFDE.  

288
 Dit is visueel zichtbaar op de afbeelding van de ladder van Jakob in dit boek. 

289
 Dit wordt uitgelegd in hoofdstuk DE VIER KONINKRIJKEN IN DANIEL. 

290
 Bijvoorbeeld in Exodus 26: vijf tentkleden, vijftig lussen, vijftig haken en vijf dwarsbalken. 

291
 Vijftig en vijfhonderd. 

292
 Exodus 27:1 

293
 Dit wordt later in dit hoofdstuk uitgelegd, bij het getal 7. 

294
 Dit wordt verder uitgelegd in hoofdstuk OORDEEL, VERNIETIGING EN LIEFDE.  
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Zes 
De geestelijke betekenis van het getal zes verwijst meestal naar de mens van de 30- en 60-voud aarde.  
 

Genesis 1 De mens werd geschapen op de zesde scheppingsdag
295

.  

2 Samuël 21:20 In dit vers wordt een man genoemd met zes tenen aan zijn voeten. De geestelijke betekenis 
van voeten is 30- en 60-voud

296
.  

Lukas 4:25  In deze tekst is de hemel drie jaar (30-voud) en zes maanden (30- en 60-voud) gesloten, 
waardoor er hongersnood was. Als er geen geestelijk manna van boven, uit de hemel, komt of 
als de 30- en 60-voud dit niet willen eten, dan lijden ze geestelijke honger en blijven ze 
geestelijk dood.  

Openbaring 13:18  In dit vers is het getal van een mens 666.  

 
Het getal zes kan ook verwijzen naar de hoge positie op de geestelijke ladder van de 11e koning297. De 
geestelijke betekenis van het getal zes is dus afhankelijk van de context waarin het gebruikt wordt. 
 

De gouden kandelaar in de tempel heeft zes armen
298

. Bij de afmetingen van de tempel in Ezechiël 40 
worden maten genoemd van zes el

299
. De tempel, de woonplaats van JHWH, kan niet worden 

verenigd met de 30- en 60-voud mens van de aarde. 
  

Zeven 
De geestelijke betekenis van het getal tien verwijst duidelijk naar de geestelijke positie van koning. Dit blijkt 
uit bijbelteksten waar het getal tien wordt gebruikt in combinatie met vorsten of machthebbers300. Dat het 
getal zeven ook naar de geestelijke positie van koning verwijst, is meer verborgen in de tekst van het 
Woord. 
 
Als we het gebruik van het getal zeven, of zevende, in het Woord onderzoeken301, dan kunnen we zien dat 
dit getal naar een hoge geestelijke positie verwijst. De koning heeft een hogere geestelijke positie dan de 
priester. De 100-voud priester en koning zijn apart gezet van de 30- en 60-voud, maar de 100-voud koning 
is ook apart gezet van de 100-voud priester. Daarnaast is de 11e koning apart gezet van de koning, en ook 
de 12e koning is apart gezet302. Als we het gebruik van het getal zeven in het Woord vergelijken met het 
gebruik van het getal vijf (dat naar de geestelijke positie van priester verwijst303), dan valt op dat het getal 
zeven verwijst naar een hogere geestelijke positie dan het getal vijf. Een priester is ook 100-voud, maar 
staat een trede lager op de geestelijke ladder dan de koning. Het getal zeven verwijst dus naar de koning en 
soms specifiek naar de 11e koning, wat een hogere koninklijke positie is. 
 
  

                                                           
 

295
 Genesis 1:26-31 

296
 Dit wordt uitgelegd in hoofdstuk DE VIER KONINKRIJKEN IN DANIEL. 

297
 De 11

e
 koning wordt later in dit hoofdstuk uitgelegd, bij het getal 11. 

298
 Exodus 25:32 

299
 Ook maten van één el en van vijf el worden bij de beschrijving van de tempel in dit hoofdstuk genoemd. Het getal één kan ook 

verwijzen naar de 11
e
 koning. Dit wordt uitgelegd bij het getal één eerder in dit hoofdstuk. Het getal vijf verwijst naar priester en 

oordeel, die beide kunnen worden verbonden aan de tempel. Dit wordt uitgelegd bij het getal vijf eerder in dit hoofdstuk.  
300

 Het getal 10 wordt later in dit hoofdstuk uitgelegd. 
301

 Strongnummers 7651, 7637. 
302

 De 11
e
 en de 12

e
 koning worden later in dit hoofdstuk uitgelegd, bij de getallen 11 en 12. 

303
 De geestelijke betekenis van het getal vijf wordt eerder in dit hoofdstuk uitgelegd. 
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In tegenstelling tot de voorjaarsfeesten, vinden alle najaarsfeesten plaats in één specifieke maand: de 
zevende. Dit zijn de feesten die nog vervuld moeten worden en ze zullen vervuld worden bij het 
aanbreken van het Koninkrijk. De koning treedt pas in functie in het Koninkrijk. In het Koninkrijk zal de 
100-voud koning regeren door het zenden van het geestelijk manna naar de 30- en 60-voud aarde 
beneden. Met als doel dat iedereen geestelijk groeit naar 100-voud volmaaktheid en perfectie (wat 
ook wel wordt aangenomen als geestelijke betekenis van het getal 7), van priester naar koning naar 
11

e
 koning, en uiteindelijk gaat lijken op de 12

e
 Messias Koning

304
. Het Loofhuttenfeest in deze 

zevende maand duurt 7 dagen. Tijdens de viering van het Loofhuttenfeest kijken we vooruit naar het 
Koninkrijk.  
 
De zevende scheppingsdag is de sjabbat. Deze dag is een apart gezette dag en een speciaal door 
JHWH gezegende dag

305
. De koning is apart gezet, gescheiden, van de 30- en 60-voud, maar ook van 

de priester. Ook de sjabbat kijkt vooruit naar het Koninkrijk. En de sjabbat is een dag van rust, van 
sjalom. Het enige dat die innerlijke rust, sjalom kan brengen, is 100-voud wijsheid en waarheid. Van 
alle geestelijke posities heeft de koning de meeste wijsheid en waarheid, en de 11

e
 koning nog meer 

dan de koning. 
 

Genesis 7:2 In dit vers gaan er 7 (paar) reine dieren in de ark, en 1 (paar) (2) onreine. De koning is rein, 
omdat hij geen leugens en dwalingen meer in zijn denken heeft. De onderste 2 koninkrijken 
van 30- en 60-voud zijn onrein, omdat zij leugens en dwalingen in hun denken hebben.  

Exodus 12 Tijdens het feest van de ongezuurde broden
306

 mag er 7 dagen geen gist (zuurdesem) in ons 
huis zijn. De geestelijke betekenis van gist is zonde en dat zijn de leugens en dwalingen in 
ons denken

307
. De geestelijke betekenis van huis is ons denken

308
. Een volmaakt, perfect, 

denken (wat ook wel wordt aangenomen als geestelijke betekenis van het getal 7) is een 
denken zonder leugens en dwalingen. De koning heeft geen leugens en dwalingen in zijn 
denken.  

Exodus 21:2  In dit vers staat dat vrijheid aanbreekt in het zevende jaar. De koning is vrij van de leugens 
en dwalingen in zijn denken omdat hij de waarheid heeft aangenomen. De waarheid maakt 
vrij

309
. En de koning heeft meer waarheid in zijn denken dan de priester, hoewel beiden 100-

voud zijn. 

Exodus 23:11  In dit vers eten de armen (de 30- en 60-voud) in het zevende jaar, als de grond braak ligt. Ze 
eten geestelijk brood. Ook de dieren van het veld

310
 eten mee. De geestelijke betekenis van 

deze tekst verwijst naar het eten door de 30- en 60-voud (geestelijk) armen en de priester 
(dieren van het veld) van geestelijk brood van de koning (7). 

Exodus 29 In deze tekst worden de priesters en het altaar 7 dagen geheiligd, voordat de tempel in 
gebruik wordt genomen. De geestelijke koning is geheiligd, apart gezet. Apart van de 30- en 
60-voud, maar ook apart van de geestelijke priester. En de 11

e
 koning is apart gezet van de 

koning. 

Leviticus 13  In deze tekst wordt de melaatse op de zevende dag rein verklaard. De geestelijke betekenis 
van melaatsheid verwijst naar zonde, de leugens en dwalingen in ons denken

311
. De koning is 

rein, omdat hij geen zonde heeft. In Leviticus 14 wordt een melaats huis op de zevende dag 
rein verklaard. De geestelijke betekenis van huis verwijst naar ons denken

312
. Het denken 

van de koning is rein, zonder leugens en dwalingen. 

Deuteronomium 15:1  In dit vers staat dat elke zeven jaar kwijtschelding moet worden verleend, er is dan geen 
schuld meer. De koning heeft geen schuld meer, omdat hij geen leugens en dwalingen meer 
in zijn denken heeft. 
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 Romeinen 8:29 

305
 Genesis 2:3 

306
 Exodus 12 

307
 De geestelijke betekenis van gist wordt uitgelegd in hoofdstuk NOG WAT LAATSTE BEGRIPPEN: GIST.  

308
 Dit wordt uitgelegd in hoofdstuk DE SCHAAL EN HET OORDEEL VAN DE SCHALEN.  

309
 Johannes 8:32 

310
 Deze uitdrukking verwijst naar de geestelijke status van priester. Dit wordt uitgelegd in hoofdstuk NOG WAT LAATSTE BEGRIPPEN: 

VOGELS IN DE LUCHT EN DIEREN VAN DE AARDE.  
311

 De geestelijke betekenis van melaatsheid wordt uitgelegd in hoofdstuk NOG WAT LAATSTE BEGRIPPEN: MELAATSHEID.  
312

 Dit wordt uitgelegd in hoofdstuk DE SCHAAL EN HET OORDEEL VAN DE SCHALEN.  
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Richteren 14 Het raden of onthullen van verborgen geheimenissen (diepere geestelijke betekenissen) is 
een zaak van koningen

313
. In de tekst over het raadsel (verborgen betekenis) van Simson in 

Richteren 14 worden veel zevens genoemd. 

1 Samuël 2:5  In dit vers baart de onvruchtbare (30- en 60-voud) er zeven: de koning komt voort uit de 
onvruchtbare aarde, doordat hij gestegen is op de geestelijke ladder die op de aarde begint 
en tot de hemel reikt.  

1 Koningen 19:18 In dit vers hebben zeven(duizend) de knie niet gebogen voor de afgod Baäl. Een afgod is een 
leugen en dwaling in je denken

314
. De koning heeft geen afgoden in zijn denken waar hij zijn 

knie voor buigt. 

2 Koningen 5:10 In deze tekst werd Naäman na 7x wassen pas rein. Het denken van de koning is rein, omdat 
hij geen leugens en dwalingen in zijn denken heeft. 

Esther 1:14 In deze tekst worden 7 prinsen vermeld. Dit is één van de weinige teksten waar het getal 7 
wordt verbonden met machthebbers (koning). 

Spreuken 26:16 In dit vers geven 7 mensen een verstandig woord, tegenover de dwaas die in eigen ogen wijs 
is. De koning is verstandig, 100-voud wijs, in de ogen van JHWH. De dwaas denkt dat hij wijs 
is, maar dat is menselijke, horizontale ‘wijsheid’. 

Jesaja 11:15  In dit vers slaat JHWH uit de 100-voud wateren
315

 7 stromen: de koning is apart gezet uit de 
100-voud, dus apart van de priester, en de 11

e
 koning is apart gezet van de koning. 

Jesaja 30:26  In dit vers wordt genezing en herstel verbonden aan 7 dagen. De koning is genezen en 
hersteld van dwalingen en leugens in zijn denken, en geeft vervolgens genezing en herstel 
van dwalingen en leugens in het denken door onderwijs van 100-voud waarheid en wijsheid.  

Jeremia 52:25  In deze tekst zijn er 7 mannen die het aangezicht van de Koning mochten zien. De koning 
staat dichtbij de Messias

316
 en de 11

e
 koning staat het dichtstbij de Messias

317
. 

Ezechiël 3:16, 
Ezechiël 30:20  

In dit vers kwam het Woord van JHWH na 7 dagen. Het Woord van JHWH komt als geestelijk 
voedsel tot de koning, die het vervolgens naar beneden zendt, onderwijst. In Ezechiël 30:20 
komt het Woord van JHWH ook weer op de zevende dag. 

Ezechiël 39:9, 12  In dit vers is er zeven jaar vuur. Het vuur
318

 van de Messias, dat via de koning naar beneden 
wordt gezonden, verteert zonde: leugens en dwalingen in het denken. En dit vuur heeft de 
leugens en dwalingen in het denken van de koning vernietigd, waardoor hij naar deze positie 
is gegroeid. In vers 12 is er een reinigingsperiode van 7 maanden. De koning is gereinigd van 
de leugens en dwalingen in zijn denken en reinigt door onderwijs van de waarheid het 
denken van de 30- en 60-voud van leugens en dwalingen. 

Daniël 9:24-25  In deze tekst worden de overtredingen en zonden beëindigd na 70 weken. De koning heeft 
zijn overtredingen en zonden, de leugens en dwalingen in zijn denken, beëindigd. In vers 25 
wordt nog eens 7 weken vermeld in combinatie met de Messias Vorst/Koning. Het getal 7 in 
deze tekst verwijst naar de 11

e
 koning, die samen met de 12

e
 koning, de Messias

319
, wordt 

genoemd omdat deze het dichtstbij de positie van de 12
e
 koning staat.  

Zacharia 3:9  In dit vers is er een steen (de geestelijke betekenis van steen is, net zoals rots, de Messias) 
waar 7 ogen op zijn. De koning kan geestelijk zien

320
. De Messias heerst over de koning en 

leidt hem. De Messias is één met de koning. En door het onderwijs van de Messias, dat via 
de koning naar beneden wordt gezonden, gaan ook de lagere geestelijke statussen geestelijk 
zien. 

Zacharia 4:10 In dit vers gaan de 7 ogen van JHWH de aarde over. De wijsheid en waarheid van JHWH gaat 
via de koning, beginnend bij de 11

e
 koning, de 30- en 60-voud aarde over. 

Handelingen 6:3 In dit vers worden er 7 mannen aangesteld in de gemeente in een hiërarchisch hoge positie. 
De geestelijke betekenis van het getal 7 in deze tekst verwijst naar de hiërarchisch hoge 
positie van koning. 

                                                           
 

313
 Spreuken 25:2 

314
 Dit wordt uitgelegd in hoofdstuk DE SCHAAL EN HET OORDEEL VAN DE SCHALEN.  

315
 De geestelijke betekenis van water verwijst naar 100-voud. Dit wordt uitgelegd in hoofdstuk NOG WAT LAATSTE BEGRIPPEN: WATER. 

316
 Zie ook de uitleg van Ezechiël 44 in hoofdstuk DE TEMPEL VAN EZECHIËL. 

317
 Het mogen naderen tot JHWH en de Messias wordt uitgelegd in hoofdstuk DE TEMPEL VAN EZECHIËL. 

318
 De geestelijke betekenis van vuur wordt uitgelegd in hoofdstuk OORDEEL, VERNIETIGING EN LIEFDE. 

319
 De 12

e
 koning wordt later in dit hoofdstuk uitgelegd, bij het getal twaalf. 

320
 Mattheüs 13:16 
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Openbaring  In Openbaring wordt meerdere malen 7 hoorns en 7 hoofden genoemd
321

. De geestelijke 
betekenis van hoorn verwijst naar macht

322
. Deze teksten verwijzen dus naar de geestelijke 

hoge (machts)positie van de koning en het hoofd, het denken, van de koning.  

Jozua 6  Ook in deze tekst worden 7 hoorns gebruikt, in de overwinning op Jericho. De koning heeft 
de strijd in zijn denken overwonnen.   

Openbaring 17:9  In dit vers zijn er 7 bergen. De geestelijke betekenis van berg verwijst naar de geestelijke 
status van 100-voud

323
 en het getal 7 verwijst naar de 100-voud koning. 

 

Acht 
Het Hebreeuwse woord voor acht324 komt van het Hebreeuwse woord dat overvloed en vruchtbaar 
betekent325. En dit woord komt weer van het Hebreeuwse grondwoord dat vet en vetgemest betekent326. 
Ook het Hebreeuwse woord voor olie327 komt van dit grondwoord met strongnummer 8080. Al deze 
woorden hebben dezelfde stam328 en zijn verwant aan elkaar. De geestelijke betekenis verwijst naar 
rijkdom, overvloed, vruchtbaarheid, en dus een hiërarchisch hoge positie. Dé koning die in het Woord hoge 
aanzien heeft is koning David, de man naar Gods hart329. David was de 8e zoon330. De hogere hiërarchische 
koningspositie is die van de 11e koning331.  
 

Er werden acht mensen van de zondvloed gered. De oorzaak van de zondvloed waren de 
‘gedachtespinsels’ van de mens

332
. Deze moesten worden weggespoeld door het water

333
 van de 

waarheid. Het denken van de 11
e
 koning is schoongewassen van de leugens en dwalingen. Hij is 

hiervan, en van de gevolgen daarvan (geestelijke dood), gered. En deze acht, deze 11
e
 koning, brengt 

redding van de leugens en dwalingen en de gevolgen hiervan, door het onderwijzen van de waarheid. 
In Prediker 11:1-2 moet brood in zevenen of achten worden verdeeld. Dit brood is het geestelijk 
brood van waarheid en wijsheid, dat via de 11

e
 koning (8) en de koning (7)

 334
 naar beneden wordt 

gezonden. In Micha 5:4-5 zijn er zeven (koning) herders en acht (11
e
 koning) vorsten die redding 

brengen. Ze brengen redding van de gevolgen van leugens en dwalingen in het denken (geestelijke 
dood) door het onderwijzen van de waarheid. Hoewel ook de koning een gereinigd en geheiligd hart 
en denken heeft, wordt de 11

e
 koning door gebruik van het getal acht, specifiek verbonden met het 

heiligen van het huis (denken) van JHWH op de achtste dag
335

 en met de besnijdenis op de achtste 
dag

336
. De besnijdenis is een geestelijke verwijzing naar een besneden hart, waarvan de dwalingen en 

leugens weggesneden zijn. In 2 Kronieken 34:3 wordt het getal acht verbonden aan het zoeken van 
JHWH. Het hart van de 11

e
 koning zoekt JHWH. En door het oprecht zoeken van JHWH bereiken we de 

geestelijke positie van 11
e
 koning.  

  

                                                           
 

321
 Openbaring 5:6, 12:3, 13:1 en 17:3, 7. 

322
 Dit wordt uitgelegd in hoofdstuk NOG WAT LAATSTE BEGRIPPEN: HOORN. 

323
 De geestelijke betekenis van berg wordt uitgelegd in hoofdstuk NOG WAT LAATSTE BEGRIPPEN: BERG.  

324
 Strongnummer 8083. 

325
 Strongnummer 8082. 

326
 Strongnummer 8080. 

327
 Strongnummer 8081. 

328
 Meer over strongwoorden en stam van Hebreeuwse woorden wordt uitgelegd in BIJLAGE 1 - STRONGNUMMERS. 

329
 Handelingen 13:22 

330
 1 Samuël 16:10-13 

331
 Ook het getal 11 verwijst naar de 11

e
 koning. De 11

e
 koning wordt uitgebreider uitgelegd bij het getal 11 in dit hoofdstuk. 

332
 Genesis 6:5 

333
 De geestelijke betekenis van water wordt uitgelegd in hoofdstuk NOG WAT LAATSTE BEGRIPPEN: WATER. 

334
 De geestelijke betekenis van het getal zeven wordt eerder in dit hoofdstuk uitgelegd. 

335
 2 Kronieken 29:17 

336
 Genesis 17:12 
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In de tempel die wordt beschreven in Ezechiël 40 hebben de trappen naar boven, naar de binnenste 
voorhof, 8 treden

 337
. De trappen naar de buitenste voorhof hebben 7 treden. In de indeling van de 

tempel met voorhof, heilige en heilige der heiligen, verwijst de geestelijke betekenis van voorhof naar 
30-voud, heilige naar 60-voud en heilige der heiligen naar 100-voud. Toch is in deze voorhof ook weer 
een onderscheid, dat verwijst naar een hoge hiërarchische positie, de koning (7), en een hogere, de 
11

e
 koning (8). 

 

Negen 
De geestelijke betekenis van het getal negen verwijst naar de hoogste Koning: de Messias. In de geestelijke 
betekenis van de getallen 7, 8 en 9 zit een opgaande lijn: koning (7), 11e koning (8) en 12e Messias Koning 
(9). Het strongnummer van het getal negen is 8672. Het woord met strongnummer 8668 is een verwant 
woord en dit woord betekent redding. De Messias Jesjoea is onze Redder. 
 

In Deuteronomium 3:11 wordt een bed van ijzer genoemd. De geestelijke betekenis van ijzer is de 
Messias

338
. De maten van dit bed zijn negen el lang en vier el breed. De Messias (ijzer en 9) wordt in 

deze tekst verbonden met het koninkrijk van de koning (4), waar Hij ook deel van uitmaakt. In Genesis 
17:17 wordt het begin van het nageslacht van Abraham, waar de Messias uit voortkomt, 
aangekondigd als Sara 90 jaar is. Abraham was op dat moment 90 en 9 (99) jaar oud. Abraham wordt 
besneden op 90 en 9 (99) jarige leeftijd. Een besneden hart verwijst naar het wegsnijden van alle 
leugens en dwalingen. Door de Messias kunnen we een besneden hart krijgen.  
 

Tien 
De geestelijke betekenis van het getal tien verwijst naar de geestelijke positie van koning. Dit wordt 
duidelijk in de gelijkenis van de talenten339. Het getal tien wordt in het Woord vaak gebruikt in combinatie 
met een hoge machtspositie340. Het getal tien kan verwijzen naar de posities van koning, 11e en 12e koning 
samen (alle koningsposities in het algemeen dus) 341, maar het kan ook verwijzen naar alleen de positie van 
koning. Dat wordt duidelijk in de context.   
 

Richteren 6:27 In deze tekst verwoest Gideon een afgod (Baäl) met 10 mannen. De koning heeft geen afgoden 
in zijn denken en verwoest door onderwijs van de waarheid afgoden in het denken van de 30- en 
60-voud

342
.  

2 Samuël 15:16 In deze tekst zorgen 10 vrouwen voor het huis. De koning zorgt ervoor, waakt ervoor, dat zijn 
huis

343
, zijn denken, op orde is. En hij draagt zorg voor het denken van de geestelijke posities 

onder hem, door deze te voeden met het onderwijs van waarheid. 

2 Kronieken 4:6-8  In deze tekst staat dat in de tempel 10 spoelbekkens, 10 gouden kandelaren en 10 tafels (voor 
de toonbroden) aanwezig waren. Dit is een geestelijke verwijzing naar het denken (bekkens)

 344
 

van de koning dat leeggespoeld is van leugens en dwalingen, het licht (kandelaren) van waarheid 
dat door de koning wordt onderwezen en licht brengt in de duisternis van de leugens van de 30- 
en 60-voud aarde en het geestelijk brood (tafels voor de toonbroden) dat onderwijs van 
waarheid is dat door de koning wordt gegeven. De geestelijke betekenis van tafel verwijst naar 
de geestelijke status van 100-voud. Dit wordt onder andere duidelijk in Mattheüs 15:27 waar de 
honden, die verwijzen naar de geestelijke status van 60-voud, eten van de kruimels van het 
geestelijk brood onder de tafel. De 100-voud tafel is de geestelijke bedekking van de 60-voud.  

                                                           
 

337
 Ezechiël 40:31, 34, 37 

338
 De geestelijke betekenis van ijzer wordt uitgelegd in hoofdstuk DE VIER KONINKRIJKEN IN DANIËL.  

339
 De gelijkenis van de talenten wordt uitgelegd in hoofdstuk DE GELIJKENIS VAN DE TALENTEN.  

340
 Bijvoorbeeld Jozua 22:14, Prediker 7:19 en Ruth 4:2: 10 mannen van de oudsten van de stad die bij de poort zitten (de poort 

verwijst naar een hoge positie). 
341

 De 11
e
 en 12

e
 koning worden later in dit hoofdstuk uitgelegd, bij de getallen 11 en 12.  

342
 De geestelijke betekenis van afgoden wordt uitgelegd in hoofdstuk DE SCHAAL EN HET OORDEEL VAN DE SCHALEN. 

343
 De geestelijke betekenis van huis wordt uitgelegd in hoofdstuk DE SCHAAL EN HET OORDEEL VAN DE SCHALEN.  

344
 Een bekken is een vat waar iets in kan en verwijst dus naar het denken. De geestelijke betekenis hiervan wordt uitgelegd in 

hoofdstuk DE SCHAAL EN HET OORDEEL VAN DE SCHALEN. 
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Jeremia 41:1-2 In deze tekst eten tien mannen brood met iemand van koninklijke bloede. De man van 
koninklijke bloede is de Messias, de Koning der koningen, die hier de koning geestelijk voedsel 
geeft. In vers 2 doden deze tien mannen vervolgens de man die door de koning van Babel was 
aangesteld. De geestelijke betekenis van het geestelijk dode Babel is de geestelijke status van 
30- en 60-voud. Geestelijk doden is het doden, vernietigen, van leugens en dwalingen in het 
denken, door het onderwijzen van de waarheid. In deze tekst ontvangen de tien mannen 
(koning) eerst geestelijk brood van de Messias, waarmee ze vervolgens de leugens en dwalingen 
in het denken van de 30- en 60-voud doden, vernietigen, in de vorm van een zwaard. De 
geestelijke betekenis van zwaard verwijst naar de geestelijke status van 100-voud, die leugens 
en dwalingen doodt, vernietigt, door het onderwijs van de waarheid. 

Daniël 7:24 In dit vers worden 10 hoorns genoemd. De geestelijke betekenis van hoorn is een hoge 
positie

345
. Als hoorns worden genoemd in combinatie met een getal, dan is dit meestal het getal 

vier, zeven of tien. De geestelijke betekenis van al deze getallen verwijst naar de geestelijke 
status van koning.  

Zacharia 8:19 In dit vers wordt vreugde beloofd aan de vierde, vijfde, zevende en tiende (maand). Deze 
getallen verwijzen naar de geestelijke status van 100-voud. De 100-voud kent werkelijke 
vreugde, omdat hij bevrijd is van de leugens en dwalingen in zijn denken. 

 

Elf en twaalf 
Hoewel er aparte getallen zijn die specifiek verwijzen naar de geestelijke positie van de 11e en de 12e 
koning, zijn deze 11e en 12e koning meestal inbegrepen als in het Woord naar de geestelijke positie van 
koning wordt verwezen met gebruik van de getallen 4, 7 en 10. Al deze getallen verwijzen naar de 
geestelijke positie van koning. De 11e en de 12e koning maken deel uit van de koningsgroep, maar staan één 
(11e) of twee (12e) treden hoger op de geestelijke ladder dan de geestelijke positie van koning. Het getal 11, 
en ook het getal 12, is in het Hebreeuws niet één woord. Overal in de bijbel waar met het getal 11 of 12 is 
vertaald, staan in het Hebreeuws de woorden tien één, of tien twee vermeld. Als het getal 1 of het getal 2 
dus worden gekoppeld aan het getal 10, waardoor ze het getal 11 of 12 vormen, dan wordt geestelijk 
verwezen naar de 11e of de 12e koning. 
 
Elf 
In de gelijkenis van de talenten346 worden de talenten van de dienaar met de vijf en de dienaar met de 
twee talenten verdubbeld. Vijf wordt dus tien. Maar ook wordt het ene talent van de luie en slechte 
dienaar aan de tien (koning) gegeven. Dit ene talent verwijst naar de 11e koning. Zie ook de uitleg bij het 
getal één, eerder in dit hoofdstuk, waarbij werd aangegeven dat met het gebruik van het getal één in 
combinatie met de getallen voor de koning (hier 10) kan worden verwezen naar de geestelijke status van 
11e koning. 
 

Het 4
e
 koninkrijk in Daniël 7 (het vierde dier) is het koninkrijk van de koning

347
. Vers 7 beschrijft dat dit 

dier tien hoorns heeft. De geestelijke betekenis van het getal tien verwijst naar de koning
348

. En de 
geestelijke betekenis van hoorn verwijst naar een hoge geestelijke status. In Daniël 7:8 komt er een 
11

e
 hoorn bij: de kleine hoorn. Deze rijst op tussen de andere: de koning van vers 7 dus. Deze 11

e
 

hoorn is dus ook een koning, hij komt voort uit de koning en heeft die geestelijke positie onder hem 
gelaten. De hoorn heeft mensenogen. Het is dus een mens. Het is een mens die ogen heeft, die 
geestelijk ziet. Jesjoea spreekt vaak over (geestelijk) zien

349
 en ook in Openbaring wordt vaak over 

(geestelijk) zien gesproken
350

. En het is een mens die grote dingen, wijsheid, spreekt
351

.  

                                                           
 

345
 De geestelijke betekenis van hoorn wordt uitgelegd in hoofdstuk NOG WAT LAATSTE BEGRIPPEN: HOORN. 

346
 Deze gelijkenis wordt uitgelegd in hoofdstuk DE GELIJKENIS VAN DE TALENTEN. 

347
 De geestelijke betekenis van de dieren in Daniël wordt uitgelegd in hoofdstuk DE VIER KONINKRIJKEN IN DANIËL. Lees dit hoofdstuk 

nogmaals als je nog struikelt over de woorden die in dit bijbelgedeelte vertaald zijn met schrikwekkend, gruwelijk etc. 
348

 De geestelijke betekenis van het getal tien wordt eerder in dit hoofdstuk uitgelegd. 
349

 Bijvoorbeeld in Mattheüs 7:5, 11:4, 8, 9, Mattheüs 13:13-17 en Mattheüs 15:31, 24:2. 
350

 Bijvoorbeeld in Openbaring 6:1, 3, 5, 7 en 22:4. 
351

 Het woord dat vertaald wordt met grootspraak wordt uitgelegd in hoofdstuk DE VIER KONINKRIJKEN IN DANIËL. 
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De 11
e
 koning is ook zichtbaar in de tabernakel, het huis (denken) van JHWH, in Exodus 26. Er zit veel 

symboliek (geestelijke betekenissen) in de beschrijving van de tabernakel. In vers 1 wordt de 
tabernakel gemaakt van tien (koning) tentkleden. In vers 7 worden deze kleden bedekt met nog eens 
elf kleden. Dan komt er, net als in Daniël 7:8, dus een 11

e
 bij. De 11

e
 koning is de bedekking van de 

koning. Zoals de 100-voud de bedekking van de 60-voud is en de 60-voud de bedekking is van de 30-
voud. In vers 9 worden vervolgens vijf kleden apart aan elkaar vastgemaakt, en zes. Maar van de zes 
wordt er één speciaal behandeld: het 11e kleed. Deze wordt dubbelgevouwen, waardoor in vers 12 
nog een kleed ontstaat: een half kleed. De geestelijke betekenis van half

352
 is de Messias, de 12

e
 

koning. Dus in de kleden van de tabernakel vinden we de koning (10 kleden), de 11
e
 koning (11

e
 kleed) 

en de 12e koning (het halve kleed) terug. De 11
e
 en de 12

e
 koning worden gevormd uit één kleed. 

Deze geestelijke posities staan dus dicht bij elkaar en zijn één, een eenheid. 

 
Twaalf 
Het getal 12 volgt op het getal 11 en de geestelijke betekenis van het getal 12 verwijst naar de 12e koning, 
de Koning der koningen. Dit is onze Messias Jesjoea. Wat is de diepere betekenis van de titel Koning der 
koningen, die aan Jesjoea is gegeven?353 Jesjoea is uiteraard de Koning van alle koningen die op aarde leven 
of geleefd hebben. Maar Hij is de Koning van alle mensen die op aarde leven of geleefd hebben, ongeacht 
of ze koning zijn of waren, of dat ze dit erkennen of niet. De diepere betekenis van de titel Koning der 
koningen hint naar de geestelijke hiërarchie van het Koninkrijk en verwijst naar het feit dat er in het 
Koninkrijk geestelijke koningen zijn en dat Jesjoea de Hoogste Koning is.  
 

Exodus 15:27, 
Numeri 33:9 

In deze teksten worden bronnen met water genoemd. Het zijn er twaalf. Jesjoea is onze Bron 
van Levend water. 

Leviticus 24:5 In dit vers zijn er twaalf (toon)broden in de tempel. Jesjoea is ons Levende Brood. 

Mattheüs 14, 
Lukas 9, 
Johannes 6 

De wonderbare spijsvermenigvuldiging in deze teksten levert 12 manden (Levend) brood op. 

Ezra 8:31  In dit vers wordt het volk op de 12
e
 dag gered van de vijand. Jesjoea is onze Redder. En de 

waarheid van Jesjoea redt ons van onze geestelijke vijand: de status van 30- of 60-voud, 
waarvan we worden gered als we Zijn waarheid aannemen en de leugens en dwalingen in ons 
denken vervolgens verdwijnen. 

Esther
354

  In dit bijbelboek wordt het volk van uitroeiing gered in de 12
e
 maand. Door het aannemen van 

het onderwijs van de waarheid van Jesjoea worden de leugens en dwalingen in ons denken 
uitgeroeid en worden wij gered van de ondergang van de geestelijke dood. 

2 Kronieken 34:3  In deze tekst werden Juda en Jeruzalem in het twaalfde jaar van de afgodenbeelden gereinigd. 
Jesjoea reinigt ons denken van de geestelijke afgoden (leugens en dwalingen). Zijn waarheid 
maakt vrij

355
.  

Ezechiël 43 De vuurhaard van het altaar in de tempel van Ezechiël is 12 bij 12 el
356

. De geestelijke betekenis 
van vuur verwijst naar de Messias, de 12

e
 koning

357
.  

Markus 5:41-42  In deze tekst staat een meisje op in leven. Dit meisje is 12 jaar. Jesjoea is ons voorgegaan in de 
opstanding in eeuwig leven. Door Zijn opstanding kunnen ook wij opstaan in eeuwig leven. 

Lukas 2 Jesjoea was 12 jaar toen Hij na Pesach achterbleef in Jeruzalem en Hij werd gevonden in de 
tempel (denken)

358
 van Zijn Vader, waar Hij onderwijs gaf. Allen stonden versteld van Zijn 

wijsheid, omdat Zijn onderwijs waarheid was van boven, van Zijn Vader
359

.  

 
  

                                                           
 

352
 Ook midden heeft de geestelijke betekenis van Messias. Dit wordt uitgelegd in hoofdstuk NOG WAT LAATSTE BEGRIPPEN: HALF, MIDDEN.  

353
 O.a. Openbaring 17:14. 

354
 O.a. Esther 9. 

355
 Johannes 8:32 

356
 Ezechiël 43:16 

357
 De geestelijke betekenis van vuur wordt uitgelegd in hoofdstuk OORDEEL, VERNIETIGING EN LIEFDE. 

358
 De geestelijke betekenis van huis wordt uitgelegd in hoofdstuk DE SCHAAL EN HET OORDEEL VAN DE SCHALEN. 

359
 Lukas 2:41-47 
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Geestelijke ladder 
Aan de geestelijke ladder zijn de 11

e
 koning en de 12

e
 Koning toegevoegd. Ook zijn de getallen toegevoegd. 
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DE PROFEET 
 
Als we het begrip profeet horen, dan denken we meestal direct positief. De geestelijke status van 60-voud 
profeet lijkt een gewaardeerde positie, omdat we de functie van profeet meestal verbinden aan het 
spreken van het Woord van JHWH. Er zijn echter twee soorten profeten in de bijbel: de valse profeet en de 
(ware) profeet. De valse profeet spreekt leugens en de ware profeet spreekt het Woord van JHWH. 
  
Totdat het Koninkrijk aanbreekt, is de geestelijke status van profeet de valse profeet. De valse profeet 
denkt of beweert dat hij wijsheid en waarheid van JHWH onderwijst, maar in werkelijkheid is zijn onderwijs 
vermengd met veel horizontale leugens en dwalingen van de aarde. Als zijn schaal geleegd wordt van alle 
leugens en dwalingen, als hij overgaat naar het Koninkrijk, dan heeft de valse profeet geen leugens en 
dwalingen meer in zijn denken en verandert hij in een ware profeet. Het is dus dezelfde trede op de 
geestelijke ladder, maar het verschil is de context: wel of niet in het Koninkrijk. Meestal verwijst de 
geestelijke betekenis in het Woord naar de valse profeet.  
 
Volgens 1 Korinthe 3:13 worden alle leugens en dwalingen in ons denken in het vuur verbrand als we 
overgaan naar het Koninkrijk. We houden alleen waarheid over. Van de 30-voud verbrandt alles, waardoor 
hij met lege handen (hoofd) het Koninkrijk binnengaat. Van de 60-voud verbrandt het grootste deel. Maar 
omdat de 60-voud deels wel waarheid en wijsheid van JHWH in zijn denken heeft, en dit dus kan 
onderwijzen, ontvangt hij net zoals de 100-voud wel een beloning van geestelijke heerschappij. Dit blijkt uit 
de gelijkenis van de talenten360, waar de 30-voud geen beloning ontvangt, maar de 60-voud wel. De 60-
voud, die begint met 2 talenten, ontvangt 4 talenten als de Landheer terugkomt, als we overgaan naar het 
Koninkrijk dus. Hieruit volgt, dat de geestelijke betekenis van het getal 2, afhankelijk van de context, kan 
verwijzen naar de valse profeet en de geestelijke betekenis van het getal 4, afhankelijk van de context, kan 
verwijzen naar de ware profeet361. De 60-voud heerst (onderwijst) alleen over de 30-voud, terwijl de 100-
voud koning op de bovenste trede van de geestelijke ladder over alle treden onder hem heerst, en deze 
onderwijst. De 60-voud kan de 30-voud alleen de waarheid en wijsheid onderwijzen die hij zelf heeft. Het 
onderwijs van de 60-voud in deze huidige tijd is echter vermengd met veel leugens en dwalingen. De 30-
voud is zich er meestal van bewust dat hij de waarheid nog niet volledig kent en dat hij moet groeien op de 
geestelijke ladder. De 60-voud daarentegen denkt meestal dat hij de waarheid wel in pacht heeft, terwijl hij 
die in werkelijkheid vermengt met veel leugens en dwaling. Ook de 60-voud kan nog veel verder groeien op 
de geestelijke ladder.   
 
De geestelijke statussen van 30-voud en 60-voud zijn in het Woord niet altijd gemakkelijk te scheiden, net 
zoals de 100-voud koning en priester niet altijd te scheiden zijn. Meestal wordt verwezen naar de 30- en 60-
voud gezamenlijk, omdat dit de twee geestelijke statussen van de geestelijk dode aarde zijn. Er zijn maar 
enkele woorden die duidelijk geestelijk alleen naar de valse profeet verwijzen. Dat zijn onder meer de 
woorden vos, staart, liegen, waarzeggen, vrouw en vrouwelijke woorden als maagd, hoer, meisje, zij, haar 
etc. De geestelijke betekenis van vrouw wordt in een volgend hoofdstuk uitgebreider uitgelegd, want het 
Woord kent een goede, 100-voud vrouw en een slechte, 60-voud vrouw362. 
 

In Ezechiël 13:4 worden de profeten vergeleken met vossen. In Hooglied 2:15 staat dat vossen de 
wijngaard te gronde richten. De geestelijke betekenis van wijngaard is hetzelfde als tuin

363
, en verwijst 

naar ons denken. De 60-voud vossen richten het denken te gronde door het onderwijzen van leugens.  
 

  

                                                           
 

360
 Deze gelijkenis wordt uitgelegd in hoofdstuk DE GELIJKENIS VAN DE TALENTEN. 

361
 De getallen 2 en 4 hebben echter, afhankelijk van de context, ook andere geestelijke betekenissen. Dit wordt uitgelegd in 

hoofdstuk GETALLEN: TWEE en VIER. 
362

 Dit wordt uitgelegd in hoofdstuk DE VROUW. 
363

 De geestelijke betekenis van tuin wordt uitgelegd in hoofdstuk NOG WAT LAATSTE BEGRIPPEN: TUIN. 
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In Jesaja 9:14 wordt de valse profeet vergeleken met de staart. In Jesaja 7:4 zijn er twee stukken 
rokend brandhout, waarbij het getal twee een geestelijke verwijzing is naar het tweede koninkrijk van 
de 60-voud valse profeet of naar de twee lagere koninkrijken van de aarde. Het woord dat in deze 
tekst wordt vertaald met stukken, is hetzelfde woord dat in Jesaja 9:14 met staart wordt vertaald

364
. 

Deze tekst verwijst dus naar de 60-voud valse profeet, door gebruik van het woord stukken (staart) en 
van het getal twee. 
 
In Psalm 62:5 staat dat de 60-voud valse profeet met zijn mond zegent, maar tegelijkertijd in zijn 
binnenste vervloekt en behagen schept in de leugen. De zegen die hij brengt als hij de waarheid 
onderwijst, is vermengd met veel leugen en dwaling. Dat hij behagen schept in die leugen, wil niet 
zeggen dat de valse profeet bewust leugens onderwijst. Hij schept er behagen in, omdat hij denkt dat 
de leugen die hij onderwijst waarheid is. Het gevolg is dat hij vastzit aan de leugen en deze niet wil 
opgeven voor de waarheid. Als de 60-voud valse profeet zichzelf vergelijkt met de geestelijke status 
van 30-voud, dan stelt hij vast dat hij meer waarheid heeft en meer licht en leven. Toch is dit niet het 
werkelijke licht en leven. Want als de valse profeet zijn oog naar boven richt, dan ziet hij dat er nog 
veel meer is: 100-voud waarheid, licht en leven.  
 
In Spreuken 6:19 is er een valse getuige (profeet), die leugens blaast. En hij brengt tussen broeders 
twisten teweeg. De geestelijke status van 100-voud kent geen twist onder elkaar, omdat de 100-voud 
volledig één is

365
. De 60-voud brengt twist door het kopen en verkopen van leugens en dwalingen, 

waardoor de 30- en 60-voud geen eenheid zijn. In Spreuken 14:25 staat dat een bedrieger (valse 
profeet) leugens blaast. In Spreuken 21:28 staat dat een leugenachtige getuige (valse profeet) zal 
omkomen. De leugens en dwalingen in het denken van de valse profeet zullen worden vernietigd 
(omkomen) voordat hij overgaat naar het Koninkrijk en verandert in een ware profeet. In het 
Koninkrijk zijn er geen valse profeten meer. In dezelfde tekst staat dat iemand die luistert, die oren 
heeft om te horen

366
, voor altijd mag spreken. De 100-voud en de 60-voud ware profeet onderwijzen 

waarheid. Ze onderwijzen de waarheid die zij hebben gehoord en aangenomen omdat zij luisterden in 
plaats van spraken, omdat zij hun hoofd gebruikten als ontvanger in plaats van als zender

367
. En 

onderwijs van de waarheid stopt niet als we overgaan naar het Koninkrijk, terwijl onderwijs van 
leugens en dwalingen dan wel stopt. In Ezechiël 22:28 zien de 60-voud valse profeten valse visioenen, 
voorspellen ze leugens en zeggen ze dat JHWH tot hen heeft gesproken, terwijl Hij dat niet heeft 
gedaan. De 60-voud valse profeet zegt dat hij waarheid van JHWH onderwijst, denkt dat meestal ook, 
terwijl zijn onderwijs in werkelijkheid vermengd is met veel leugens en dwalingen. 
 
In Jeremia 27:9-10 worden (valse) profeten gelijkgesteld met waarzeggers en wordt het volk door 
JHWH opgeroepen om niet naar hen te luisteren, omdat ze leugen verkopen. Jeremia 29:8-9 herhaalt 
dit. In Micha 3:11 staat dat (valse) profeten waarzeggerij plegen. In Zacharia 10:2 staat dat de 
afgodsbeelden (in ons denken) bedrog zijn, de 60-voud valse profeten (waarzeggers) leugen spreken 
en ze daarom verdrukt worden. Ze worden verdrukt door oordeel, dat onderwijs van de waarheid van 
boven is

368
, en dit heeft als doel dat de 30- en 60-voud in staat worden gesteld om te groeien op de 

geestelijke ladder naar 100-voud. 
 
  

                                                           
 

364
 Strongnummer 2180. In de Engelse King James vertaling wordt op beide schriftplaatsen, Jesaja 7:4 en Jesaja 9:14, consequent 

vertaald met ‘tail’ (staart). Overigens staat het Hebreeuwse woord voor ‘hout’, uit het samengestelde woord ‘brandhout’ dat in de 
Nederlandse HSV vertaling wordt gebruikt, niet in de grondtekst van Jesaja 7:4. 
365

 Dit wordt verder uitgelegd in hoofdstuk ÉÉN - ECHAD. 
366

 Openbaring 2:7 
367

 Dit wordt uitgelegd in hoofdstuk DE SCHAAL EN HET OORDEEL VAN DE SCHALEN. 
368

 De geestelijke betekenis van oordeel wordt uitgelegd in hoofdstuk OORDEEL, VERNIETIGING EN LIEFDE.  
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Ezechiël 13 is volledig gewijd aan de valse profeet. Verwijzingen naar de valse profeet in dit hoofdstuk 
zijn: naar eigen inzicht (eigen hart, eigen denken) spreken

369
, hun eigen geest (denken) volgen zonder 

iets (van JHWH) gezien te hebben
370

, vossen
371

, valse visioenen en leugenachtige waarzeggerij
372

, 
zeggen dat JHWH spreekt terwijl Hij dat niet gedaan heeft

373
, leugen spreken

374
, misleiden

375
, 

vrouwen
376

, de goddeloze aanmoedigen (door het verkopen van leugens en dwalingen) waardoor hij 
zich niet bekeert

377
 en ten slotte worden ze geoordeeld

378
. 

 

 
 
Geestelijke ladder 
De profeet is op de geestelijke ladder onderscheiden in valse profeet en ware profeet. 
 

 

  

                                                           
 

369
 Ezechiël 13:2, 17 

370
 Ezechiël 13:3 

371
 Ezechiël 13:4 

372
 Ezechiël 13:6-9 

373
 Ezechiël 13:6-8 

374
 Ezechiël 13:8, 22 

375
 Ezechiël 13:10 

376
 Ezechiël 13:18 

377
 Ezechiël 13:22 

378
 Ezechiël 13:13 e.v. 
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DE VROUW 
 
Het Hebreeuwse woord voor vrouw379 wordt vaak gebruikt in de bijbel en is dus een belangrijk begrip380. De 
vrouw heeft in het Woord twee duidelijke en tegengestelde geestelijke betekenissen. Dit lijkt verwarrend 
en niet consequent, maar de juiste betekenis wordt altijd duidelijk in de context. Met het woord vrouw 
wordt meestal verwezen naar de geestelijke betekenis van 60-voud valse profeet. Maar er is ook een 100-
voud vrouw in het Woord. Als de vrouw in teksten verbonden wordt met oordeel of slechtheid, dan wordt 
verwezen naar de 60-voud vrouw. Als de vrouw in teksten verbonden wordt met gerechtigheid of wijsheid, 
dan gaat het om de 100-voud vrouw.  
 
Er zijn veel woorden die aan vrouw verwant zijn. Een duidelijk en veel gebruikt woord is hoer. Een 
geestelijke hoer is iemand die geestelijk overspel pleegt. Dat is de 60-voud valse profeet wiens hart niet 
gericht is op en in harmonie is met JHWH, maar gericht is op de leugens van de aarde. Andere aan de vrouw 
verwante woorden zijn onder meer maagd, koningin, zus, zij of haar. Ook deze woorden verwijzen naar de 
60-voud valse profeet. De bruid van de Messias is de 100-voud vrouw die de hoogste positie op de 
geestelijke ladder heeft bereikt381. 
 

Dat de geestelijke betekenis van maagd niet verwijst naar 100-voud maar naar 60-voud valse profeet, 
is een zogenaamde paradox, een schijnbare tegenstelling. In Psalm 78:63 wordt een jonge vrouw (het 
Hebreeuwse woord betekent maagd) niet geprezen. In Jesaja 23:12 is de maagd geschonden. 
Geschonden kan niet naar 100-voud verwijzen, want de geestelijke status van 100-voud is volmaakt. 
In Jesaja 47:1 is de maagd een dochter van het geestelijk dode Babylon en zit zij in het stof van de 
geestelijk dode aarde. In Jeremia 14:17 is de maagd gebroken. Breken verwijst naar het verwijderen 
van leugens en dwalingen uit ons denken

382
. De 100-voud heeft geen leugens en dwalingen in zijn 

denken, dus hoeft hij ook niet gebroken te worden. In Jeremia 18:13 heeft de maagd iets 
afschuwelijks gedaan. Wat zij gedaan heeft staat in vers 15: afgoderij. Ook dit verwijst naar de 
geestelijke status van 60-voud. In Klaagliederen 1:4 zijn de jonge vrouwen (het Hebreeuwse woord 
betekent maagd) bedroefd. De 100-voud heeft de vreugde die de waarheid en wijsheid brengt. 
Bedroefdheid kan dus niet worden verbonden aan de geestelijke status van 100-voud. En in vers 15 
staat dat JHWH de maagd heeft getreden. De uitleg van deze tekst is hetzelfde als de tekst van 
Jeremia 14:17. Vervolgens staat in vers 18 dat ze niet vrij zijn. De 100-voud is vrij, omdat de waarheid 
vrij maakt

383
. In Amos 5:2 is de maagd gevallen. De maagd is gevallen door de leugens en dwalingen in 

haar denken. In Ezechiël 9:6 worden meisjes (het Hebreeuwse woord betekent maagd) gedood, 
omdat zij het merkteken niet hebben. Dit is het merkteken op het hoofd uit vers 4 en dit teken 
ontvangen alleen mensen die zuchten en kermen over gruweldaden. Gruweldaden is een geestelijke 
verwijzing naar de leugens en dwalingen in ons denken. Alleen de 100-voud zucht en kermt hierover, 
dus alleen de 100-voud ontvangt dit merkteken op het hoofd. Dit lijkt in strijd met het merkteken van 
het beest in Openbaring, maar de uitleg hiervan valt buiten het bestek van dit boek

384
. 

 
De vrouw in 2 Timotheüs 3:6-7 verwijst naar de geestelijke status van 60-voud, die in de macht is van 
zonden (leugens en dwalingen in zijn (haar) huis

385
, zijn (haar) denken) en geestelijke begeerte naar 

leugens van de aarde in plaats van de waarheid van boven. Zij leert voortdurend, maar dit is slechts 
kennis van de horizontale aarde en niet de waarheid van boven. 
 

                                                           
 

379
 Strongnummer 802. 

380
 Het is een woord uit de hoogste categorie (500-5000 vermeldingen) van veel voorkomende Hebreeuwse woorden in de bijbel 

(List of Words occurring frequently in the Hebrew Bible by John D.W. Watts). 
381

 De geestelijke betekenis van de Bruiloft van het Lam wordt uitgelegd in hoofdstuk NOG WAT LAATSTE BEGRIPPEN: BRUILOFT VAN HET LAM. 
382

 Dit wordt uitgelegd in hoofdstuk DE SCHAAL EN HET OORDEEL VAN DE SCHALEN. 
383

 Johannes 8:32 
384

 De geestelijke betekenis van beest wordt wel uitgelegd in dit boek, in hoofdstuk HET BEEST - EEN PARADOX. Bij voetnoot 402 van dit 
hoofdstuk wordt kort ingegaan op de merktekens van Openbaring en Ezechiël. 
385

 De geestelijke betekenis van huis wordt uitgelegd in hoofdstuk DE SCHAAL EN HET OORDEEL VAN DE SCHALEN.  
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De vrouw uit Spreuken 31 verwijst naar de geestelijke status van 100-voud. Zij doet 100-voud goed en 
geen 30- en 60-voud kwaad

386
, haar geestelijk voedsel komt van ver (van boven in plaats van de 

aarde)
387

, ze is bekleed met 100-voud kleding
388

, zij spreekt 100-voud wijsheid
389

 en zij eet geen brood 
van 30-voud luiheid

390
. 

 
Het moge overigens duidelijk zijn dat waar in het Woord het begrip vrouw wordt gebruikt, ook de man 
wordt aangesproken. De geestelijke betekenis staat los van fysiek geslacht. 
 
 
Geestelijke ladder 
De twee vrouwen zijn toegevoegd aan de geestelijke ladder. 
 
 

 
 

 

  

                                                           
 

386
 Spreuken 31:12 

387
 Spreuken 31:14 

388
 Spreuken 31:22, 25 

389
 Spreuken 31:26 

390
 Spreuken 31:27. In de gelijkenis van de talenten wordt de 30-voud dienaar slecht en lui genoemd. 
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HET BEEST – EEN PARADOX 

 
Het Hebreeuwse woord voor leven is chaj, strongnummer 2416. Dit Hebreeuwse woord komt vaak voor in 
de bijbel en is dus een belangrijk begrip391. Dit is het woord voor leven dat gebruikt wordt in de uitdrukking 
de boom des levens392 en verwijst dus naar het leven dat JHWH ons wil geven. Hij wil ons levend water, 
levend brood geven. Dit woord drukt het wezen en de kern van het leven uit. De geestelijke betekenis van 
dit woord is dus duidelijk 100-voud. 
 
Het grondwoord393 van chaj is chajah394 en dit grondwoord wordt ook vertaald met leven. Woorden die van 
dit grondwoord chajah zijn afgeleid, zijn dus verbonden met de geestelijke betekenis van leven. Het woord 
chaja395 is ook afgeleid van het grondwoord chajah en dit woord wordt ook vertaald met leven. Het woord 
chejva396 is afgeleid van het woord chaja en dit woord wordt vertaald met dier, of beest. Maar ook het 
woord chaj wordt vaak vertaald met dier, of beest. De geestelijke betekenis van het woord dier of beest, is 
dus verbonden met 100-voud leven. Maar in de bijbel lijkt soms met gebruik van dezelfde grondwoorden 
ook naar beesten te worden verwezen die niet met 100-voud leven verbonden kunnen worden, zoals de 
bekende beesten uit Daniël en Openbaring. Het lijkt erop dat deze beesten verwijzen naar satan. Hoe kan 
dit verklaard worden? 
 
Een eerste verklaring is de vertaling. Eenzelfde woord wordt in de ene bijbeltekst vertaald met dier en in 
een andere met beest. Het woord dier is neutraler dan beest. Het woord beest is gekleurd en impliceert 
iets afschrikwekkends. Dit geldt ook voor woorden in dezelfde tekst of context die neutraal zijn, maar 
positief of negatief kunnen worden vertaald397. Een neutraal dier wordt een monster en dan is de link met 
satan al snel gelegd. Maar hoe kan satan worden verbonden met 100-voud leven? Het gevolg is een 
vertaling en letterlijke tekst die wat anders lijkt te zeggen, dan dat er geestelijk bedoeld wordt. En dat 
maakt dat ons denken van de horizontale aarde deze woorden een andere betekenis geeft dan dat JHWH 
bedoelt. Vervolgens geven we een verschillende invulling aan deze teksten, wat bewijst dat we niet één en 
dus niet 100-voud zijn398. Deze invullingen komen dus van meningen van de horizontale aarde en zijn niet 
de waarheid van boven. De betekenis van de zonde tegen de Geest399 maakt ons duidelijk dat we dat 
zouden willen vermijden.    
 

                                                           
 

391
 Het is een woord uit de hoogste categorie (500-5000 vermeldingen) van veel voorkomende Hebreeuwse woorden in de bijbel 

(List of Words occurring frequently in the Hebrew Bible by John D.W. Watts).  
392

 Genesis 2:9, Openbaring 22:2 
393

 In BIJLAGE 1 - STRONGNUMMERS en BIJLAGE 2 - BLUE LETTER BIBLE wordt meer uitleg gegeven over grondwoorden en verwante woorden. 
394

 Strongnummer 2421. 
395

 Strongnummer 2418. 
396

 Strongnummer 2423. 
397

 Een voorbeeld hiervan hebben we al gezien bij de uitleg van de dieren en koninkrijken in Daniël in hoofdstuk DE VIER KONINKRIJKEN 

IN DANIËL. 
398

 Eenheid wordt uitgelegd in hoofdstuk ÉÉN - ECHAD. 
399

 Dit wordt uitgelegd in hoofdstuk DE TWEE ZONDEN. 

Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en 
doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.  
Romeinen 1:20  
 
Wat de mensenkinderen betreft, zei ik in mijn hart dat God hen zal toetsen, en dat zij zullen inzien dat zij voor 
zichzelf als de dieren zijn. Prediker 3:18 
 
Maar vraag toch de dieren, en zij zullen je onderwijzen, de vogels in de lucht, en zij zullen het je bekendmaken.  
Job 12:7 
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Een voorbeeld van hoe een vertaling gekleurd kan zijn, zien we als we de vertaling van het woord 
chajah (of in het Grieks: therion) in Handelingen 10:12 en in Openbaring 17:13 vergelijken. 
In Handelingen 10:12 staat: waarin zich al de viervoetige dieren van de aarde bevonden, de wilde [en 
de kruipende] dieren (Hebr 2421/Gr 2342) en de vogels in de lucht. Het begrip wilde dieren in deze 
tekst verwijst niet naar beesten, monsters of satan, maar naar dieren die in het wild leven. Net zoals 
bijvoorbeeld in Genesis 1:24: En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: 
vee, kruipende dieren en wilde dieren (chaj, Hebr 2416) van de aarde, naar zijn soort! 
In Openbaring 17:13 staat: Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest  
(Hebr 2421/Gr 2342) overdragen. Hetzelfde woord wordt hier vertaald met beest en lijkt aan te geven 
dat het hier om een monsterachtig, satan-achtig wezen gaat. Maar het is hetzelfde Hebreeuwse 
woord 2421 chajah, leven of Griekse woord 2342 therion, dier. 

 
Een andere verklaring is dat JHWH in Zijn Woord vaak gebruik maakt van paradoxen. We kwamen dit al 
tegen in het vorige hoofdstuk, bij de geestelijke betekenis van maagd400. Een paradox is een schijnbare 
tegenstelling. Het lijkt een tegenstelling, maar het is het niet. Paradoxen in het Woord maken de 
interpretatie, en dus ook de vertaling, moeilijker. En dan wordt des te meer het belang duidelijk van de 
consistente patronen in het Woord. Als je de geestelijke betekenis van het woord kent, volgens het patroon 
van gebruik van dit woord in de rest van de bijbel, dan kan de betekenis van een bepaalde tekst hier niet 
zomaar van afwijken. Als we het patroon loslaten, dan gaan we dwalen en komen er leugens in ons denken. 
Het zal niet verbazen dat in Openbaring veel paradoxen worden gebruikt. Openbaring is een moeilijk te 
interpreteren boek, met veel symbolische taal. Als we de woorden die in Openbaring worden gebruikt 
interpreteren volgens het patroon van gebruik van deze woorden in de rest van de bijbel, dan wordt de 
betekenis van dit boek duidelijker en in lijn met de rest van het Woord. Als we dat niet doen, dan gaat de 
interpretatie van Openbaring een eigen leven leiden en afwijken van de rest van het Woord. En dan is de 
interpretatie afkomstig van de 30- en 60-voud geestelijk dode aarde, en niet de waarheid van boven.  

 
Een voorbeeld is de tekst van Openbaring 13:17, die meestal negatief wordt uitgelegd. De geestelijke 
betekenis van deze tekst is dat geestelijk kopen en verkopen

401
 alleen is toegestaan door mensen die 

het merkteken van het 100-voud dier/leven hebben, omdat de 30- en 60-voud niet zuiver de 
waarheid van boven kopen en verkopen. Deze interpretatie staat lijnrecht tegenover de gangbare 
uitleg, maar is wel in lijn met de patronen van gebruik van deze woorden in de rest van de bijbel

402
. 

 
Wat is de verklaring van het feit dat de bijbel een woord gebruikt dat leven en dier betekent? Hoe kunnen 
leven en dier met elkaar worden verbonden? JHWH gebruikt fysieke, zichtbare zaken om geestelijke 
principes duidelijk te maken403. Als JHWH dus eenzelfde woord gebruikt met de betekenis van leven en van 
dier, dan gebruikt hij het fysieke voorbeeld van een dier om uit te leggen wat leven, 100-voud leven, 
betekent. Het Hebreeuwse woord damah404 wordt onder andere vertaald met lijken, of lijken op. Dit woord 
wordt vaak gebruikt in een vergelijking met een dier of met JHWH405. Een dier beeldt het hart van JHWH 
uit, omdat het reageert op impulsen van zijn Schepper en niet vanuit zijn eigen denken.  

                                                           
 

400
 Zie hiervoor hoofdstuk DE VROUW. 

401
 De geestelijke betekenis van kopen en verkopen wordt uitgelegd in hoofdstuk KOPEN EN VERKOPEN. 

402
 De context van veel gedeelten uit Openbaring lijkt ons aanwijzingen te geven om bepaalde woorden of begrippen, zoals beest of 

merkteken van het beest, negatief uit te leggen. Maar een negatieve uitleg van woorden of begrippen in het boek Openbaring, is 
niet in lijn met het positieve gebruik van dezelfde woorden en begrippen in andere teksten elders in het Woord. Het zou niet 
logisch zijn, en niet in overeenstemming met de eenheid van het Woord, dat woorden en begrippen in het hele Woord een 
bepaalde, positieve betekenis zouden hebben en slechts op enkele plekken en dan ook nog in slechts één bijbelboek een 
afwijkende, negatieve. In Ezechiël 9 is bijvoorbeeld het merkteken op het voorhoofd duidelijk positief. Hieruit zouden we kunnen 
concluderen dat het boek Openbaring ten onrechte in de canon terecht is gekomen, of dat de geestelijke betekenis van het boek 
Openbaring veelal niet in lijn met de rest van het Woord wordt uitgelegd. De verklaring van de geestelijke betekenis van het boek 
Openbaring valt verder buiten het bestek van dit boek.   
403

 Zie bijvoorbeeld Romeinen 1:20. 
404

 Strongnummer 1819. 
405

 Ook in Prediker 3:18 worden mensen met dieren vergeleken. In deze tekst wordt het woord damah (strongnummer 1819) niet 
gebruikt. 
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100-voud leven betekent volledig gericht zijn op, en aangestuurd zijn door, JHWH. Dieren zijn in dat opzicht 
dus ons voorbeeld. Een dier doet waar het voor gemaakt is en komt daarom tot zijn bestemming en zijn 
doel. Dieren kunnen niet anders dan hun instinct, dat JHWH hen heeft gegeven, gehoorzamen, want dieren 
denken niet en hebben geen vrije wil. Mensen hebben wel een vrije wil en zijn daardoor, in tegenstelling 
tot dieren, in staat om ervoor te kiezen om hun Schepper bewust te leren kennen. Als we leren om met 
onze vrije wil de juiste keuze te maken. We kunnen er namelijk ook voor kiezen om het niet te doen. Dieren 
kunnen niet cognitief redeneren. Hun brein is een ontvanger en geen zender406. Dieren hebben het nooit 
fout, omdat ze geen denkproces in hun hersenen hebben dat kan ingrijpen en verwarring kan veroorzaken. 
Als we problemen zien bij dieren, zoals we bijvoorbeeld zien bij bijen in deze huidige tijd, dan is dat omdat 
de mens in de natuur heeft ingegrepen. De mens heeft de mogelijkheid tot denken gekregen, dat hoort bij 
het geschenk van vrije wil. En met ons denken zijn we erin geslaagd om verwarring en chaos te scheppen, 
en om te verwoesten wat JHWH ons had gegeven om te beschermen. Wij moeten leren om met onze vrije 
wil de juiste keuzes te maken: keuzes van 100-voud leven en niet van 30- en 60-voud dood. We moeten dus 
leren om niet meer gericht zijn op onze eigen wil, onze eigen meningen en ons eigen denken. Dat is 
essentieel voor onze groei op de geestelijke ladder. Dieren vertegenwoordigen 100-voud leven en beelden 
het hart van JHWH uit. Het hart is een leeg vat, dat we kunnen vullen met leer van mensen van de 30- en 
60-voud aarde beneden, of met 100-voud wijsheid en waarheid van boven. Het gaat mis in ons hart, als we 
kiezen voor onszelf, ons eigen stenen hart, in plaats van het hart van JHWH voor ons, een hart van vlees407. 
Het is ons eigen denken, ons eigen hart, dat onze vijand is. Want dat verhindert ons om te leven, om het 
100-voud leven te ontvangen.  
 

Vogels weten wanneer ze naar het zuiden moeten migreren en de zalmtrek is voor mensen nog altijd 
een mysterie. Als vogels in een groep vliegen dan botsen ze niet, maar vliegen ze in volledige 
harmonie en eenheid. Dat zien we ook bij een school vissen. Als mensen dat zouden proberen, dan 
zouden ze hun vrije wil gebruiken en dan wordt het chaos. Als we naar de wereld om ons heen kijken, 
dan zien we dat mensen chaos veroorzaken. Als het denken van de mens het voor het zeggen heeft, 
dan ontstaat er allerlei soorten van chaos en ellende. Als JHWH het soeverein voor het zeggen heeft, 
zonder vrije wil van de mens, dan ontstaat er harmonie en eenheid, zoals in de dierenwereld. Bijen 
leven niet vanuit eigen vrije wil, maar ze worden gestuurd door de Schepper. Iedere bij heeft zijn 
eigen positie en taak, die wordt uitgevoerd in harmonie en eenheid met de rest van de kolonie, 
zonder eigen mening, gedachte of wil. Als bijen een eigen wil zouden gaan gebruiken, dan stort de 
bijenkolonie ineen en functioneert deze niet meer. 100-voud leven is heel fragiel en kwetsbaar en 
stopt te functioneren als er chaos is en eigen gedachten de plaats innemen van de gedachten van 
JHWH.  
 
Jesjoea heeft het hart van een dier, het hart van het 100-voud leven. Dat maakt onder andere 
Johannes 5:19 duidelijk: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want 
al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. 

 
Door één woord te gebruiken met de betekenis van leven én van dier, wil JHWH ons er dus op wijzen dat 
de dieren om ons heen een beeld zijn van het leven in harmonie en eenheid met JHWH en met elkaar408. 
Maar als we dat wegvertalen en woorden op de ene plek in de bijbel vertalen of uitleggen met een woord 
dat 100-voud leven impliceert en op de andere plek een monster, dan gaat deze boodschap verloren en 
ontstaat er verwarring.  
 
Nu we dit weten, kunnen we ook begrijpen waarom de geestelijke betekenis van de verschillende dieren 
die in het Woord genoemd worden, meestal naar de geestelijke status van 100-voud409 verwijst. 
 
  
                                                           
 

406
 De betekenis van deze begrippen wordt uitgelegd in hoofdstuk DE SCHAAL EN HET OORDEEL VAN DE SCHALEN. 

407
 Ezechiël 36:26 

408
 Eenheid wordt verder uitgelegd in hoofdstuk ÉÉN - ECHAD. 

409
 In hoofdstuk DE VIER KONINKRIJKEN IN DANIËL werd al op een uitzondering gewezen, met betrekking tot de leeuw.  
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Geestelijke ladder 
Het beest heeft een plek gekregen op de geestelijke ladder, bij 100-voud boven. 
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ÉÉN – ECHAD 

 
Het woord één410 is een belangrijk woord in de bijbel411. Jesjoea bad tot de Vader dat wij één zouden zijn, 

zoals Hij en de Vader één waren412. De uitdrukking in Hem zijn of blijven, die in het Woord vaak terugkomt, 

betekent één zijn met Hem. We kunnen pas één, een eenheid, zijn met Jesjoea en de Vader, én met elkaar, 

als we volledig zijn afgestemd op en in harmonie zijn met het hart, de gedachten en de wil van JHWH. Alles 

dat ons verhindert om volledig afgestemd te zijn op Hem, zijn leugens in ons denken. En deze moeten 

worden vernietigd door onderwijs van de waarheid, voordat we één van geest met Hem en met elkaar 

kunnen zijn. Omdat alleen in het hart van de 100-voud geen leugens en dwalingen uit zijn eigen denken 

meer zijn, is eenheid met JHWH, maar ook met elkaar, niet mogelijk voordat we 100-voud hebben bereikt 

op de geestelijke ladder. De 30- en 60-voud zijn het over sommige onderwerpen eens met elkaar, maar 

over veel onderwerpen zijn ze verdeeld. En omdat ze niet volledig zijn afgestemd op JHWH, zijn ze ook niet 

één met Hem. We zijn pas één met JHWH en met elkaar als onze schaal geleegd is van alle leugens en 

dwalingen die we zelf hebben bedacht, of leugens en dwalingen die we hebben aangenomen uit de schaal 

van een 30- of 60-voud mens van de aarde, en als deze gevuld is met waarheid en wijsheid van boven. Om 

één te worden met JHWH en met elkaar moeten we synchroniseren met Hem, met Zijn hart. En dat doen 

we door de boodschap van Zijn Woord, in de diepere geestelijke betekenis, als waarheid aan te nemen. Het 

Woord dat geïnspireerd is door Zijn Geest. En door deze waarheid vervolgens de leugens en dwalingen uit 

ons denken te laten verwijderen. Dan zijn we in harmonie met JHWH. Als we één zijn met JHWH dan 

denken we als Hij, dan weten we als Hij, dan spreken we als Hij en dan willen we als Hij. Dan zijn we één 

gedachte, één geest, één stem, in eenheid met Hem en met elkaar. In eenheid te zijn met JHWH is de plaats 

waar we naar toe willen groeien, dat is het doel van onze geestelijke groei. Dan zijn we geestelijk volwassen 

en niet langer vatbaar voor leugen en dwaling413. 

JHWH heeft ons in Zijn schepping voorbeelden gegeven van deze eenheid. Een zwerm vogels of een 
school vissen beeldt deze eenheid uit. Het zijn er meer dan één, maar ze vliegen of zwemmen als één, 
een eenheid. Dat kunnen zij, omdat ze het hart van een dier, een beest, hebben

414
. Hun hart, denken, 

instinct is afgestemd op één bron: op hun Schepper, en daardoor zijn ze ook één met elkaar.  
 

  

                                                           
 

410
 Strongnummer 259. 

411
 Het is een woord uit de hoogste categorie (500-5000 vermeldingen) van veel voorkomende Hebreeuwse woorden in de bijbel 

(List of Words occurring frequently in the Hebrew Bible by John D.W. Watts). 
412

 Johannes 17:21 
413

 Efeziërs 4:13-15 
414

 Dit wordt verder uitgelegd in hoofdstuk HET BEEST - EEN PARADOX. 

Luister, Israël! JHWH, onze God, JHWH is één! Deuteronomium 6:4. 
 
En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeen-
stemming met Christus Jezus, opdat u eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus 
verheerlijkt. Romeinen 15:5-6 
 
Ten slotte, broeders ......  wees eensgezind. 2 Korinthe 13:11 
 
Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn 
stem horen en het zal worden één kudde en één Herder. Johannes 10:16 
 
opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn. Johannes 17:21 
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Waar de Geest heen wilde gaan, daarheen gingen zij, zij gingen waar de Geest heen wilde gaan. De wielen werden 
tegelijk met hen opgeheven, want de Geest van de levende wezens was in die wielen. Ezechiël 1:20 
 

Een voorbeeld in het Woord dat deze eenheid uitbeeldt, zijn de wielen in het visioen van Ezechiël415. In 
deze tekst wordt de eenheid met de Geest van JHWH afgebeeld als wielen in wielen. De geest van de 
levende wezens was in die wielen416, dus in het binnenste wiel. Dat verwijst naar de 100-voud, omdat 
alleen de geest van de 100-voud in volmaakte eenheid is met JHWH. De 100-voud gaat waar de Geest van 
JHWH wil gaan. Als we binnen de grenzen van Zijn Geest blijven, dan gaan we links, rechts, op, of neer in 
harmonie met JHWH. Onze eigen 30- en 60-voud gedachten zetten ons buiten dit wiel. Als we volmaakt één 
zijn met JHWH, dan is het niet mogelijk om links of rechts of elke andere richting te gaan, zonder in 
harmonie te bewegen met Hem. Dieren opereren binnen de grenzen als het binnenste wiel van het 
buitenste wiel van JHWH. Daarom is er harmonie in een vogelzwerm of school vissen. Het binnenste wiel 
wordt begrensd door het buitenste wiel. Het buitenste wiel verwijst in deze tekst naar JHWH, Hij stuurt. 
Waar de Geest van JHWH, dus het buitenste wiel, heen gaat, daar gaat de 100-voud, in het binnenste wiel, 
heen. Onze plaats moet in het binnenste wiel zijn: in Hem. Het binnenste wiel verwijst in deze tekst naar 
degenen die meedraaien, die het buitenste wiel volgen.  
 
 

 
  

                                                           
 

415
 Ezechiël 1 

416
 Ezechiël 1:20 
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DE TEMPEL VAN EZECHIËL 
 

 
In Ezechiël 44 wordt een toekomstige tempel beschreven. De vraag of deze tempel alleen geestelijk 
bedoeld is of er ook letterlijk zal komen, valt buiten het bestek van dit boek. We richten ons op de 
geestelijke betekenis van de tekst van het Woord, volgens de patronen van gebruik van de woorden die in 
de tekst staan.  
 
Uit de gelijkenis van de talenten blijkt dat de beloning, de verdubbeling van talenten, naar een positie van 
heerschappij verwijst417. Hoe meer talenten je ontvangt, hoe hoger je positie op de geestelijke ladder is. De 
hoogste positie is 100-voud. Deze drie groepen, of geestelijke statussen, uit de gelijkenis van de talenten 
komen ook in de beschrijving van de tempel in Ezechiël 44 terug. Twee groepen of statussen mogen de 
tempel binnengaan, net zoals twee groepen in de gelijkenis van de talenten een beloning ontvangen. Dit 
zijn de 60-voud en de 100-voud418. Eén groep, of status, mag de tempel niet binnengaan. Deze groep 
ontvangt in de gelijkenis van de talenten ook geen beloning. Dit is de geestelijke status van 30-voud419. 
 
Hoe herkennen we deze drie groepen of geestelijke statussen in de tekst? 
 

Vers 6-9  Dit tekstgedeelte verwijst naar de geestelijke status van 30-voud (opstandigen: vers 6). Dat wordt 
duidelijk door het gebruik van de woorden opstandig, gruweldaden (dat naar de leugens en 
dwalingen in ons denken verwijst) en ontheiliging van het huis (het denken

420
). Hij mag het 

heiligdom niet binnenkomen (vers 9). 

Vers 10-14  Dit tekstgedeelte verwijst naar de geestelijke status van 60-voud (Levieten: vers 10). Hij krijgt een 
plaats in het heiligdom (vers 11), maar niet dichtbij de geheiligde dingen en JHWH (vers 13). De 
reden daarvan is, dat hij zich heeft ingelaten met afgoderij (leugens en dwalingen kopen en 
verkopen) en daardoor een struikelblok van ongerechtigheid is geworden voor de 30- en 60-voud 
van de aarde. Door het onderwijzen van leugens van de aarde in plaats van waarheid van boven, 
belemmert hij de geestelijke groei van de 30-voud en de 60-voud. Hij mag daarom niet als 100-voud 
priester dienen.  

Vanaf vers 15  Dit tekstgedeelte verwijst  naar de geestelijke status van 100-voud (Levitische priesters: vers 15). Hij 
mag in het heiligdom binnenkomen en in de nabijheid van JHWH komen (vers 16). Alleen de 100-
voud mag in de nabijheid van JHWH komen. Hij wordt (zoon van) Zadok

421
 genoemd en 100-voud 

priester. Hij is JHWH blijven dienen, toen anderen (af)dwaalden. 

 
Het duidelijke onderscheid tussen de geestelijke status van 60-voud in vers 10-14 en de geestelijke status 
van 100-voud vanaf vers 15, wordt bepaald door afgoderij. Geestelijke afgoderij, geloven in leugens in je 
denken in plaats van de waarheid van boven, is een struikelblok om te groeien naar de geestelijke status 
van 100-voud. 
 

  

                                                           
 

417
 Mattheüs 15:21, 23. Deze gelijkenis wordt uitgelegd in hoofdstuk DE GELIJKENIS VAN DE TALENTEN.  

418
 Ezechiël 44:5, 11, 16 

419
 Ezechiël 44:5, 7 

420
 De geestelijke betekenis van huis wordt uitgelegd in hoofdstuk DE SCHAAL EN HET OORDEEL VAN DE SCHALEN. 

421
 Het Hebreeuwse woord zadok betekent rechtvaardig. 

De HEERE zei tegen mij: Mensenkind, sla er acht op, zie met uw ogen en hoor met uw oren alles wat Ik met u 

spreken zal aangaande alle verordeningen van het huis van de HEERE en aangaande alle wetten ervan. Sla acht op 

hen die het huis binnengaan, en op al wie van het heiligdom uitgesloten wordt. Ezechiël 44:5 
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JESJOEA DROEG ONZE ZONDEN 

 
Dat Jesjoea onze zonden droeg, kunnen we lezen in de letterlijke tekst van het Woord. Maar de geestelijke 
betekenis van de gebeurtenissen rond Zijn kruisiging bevestigen dit. De diepere geestelijke betekenis van 
het Woord bevestigt de letterlijke tekst. Omdat Jesjoea onze zonden droeg, hebben we de horizontale 
zonde422 overwonnen en komen we het Koninkrijk binnen. En Zijn overwinning heeft het mogelijk gemaakt 
dat we de verticale zonde, de zonde tegen de Geest, kunnen overwinnen. 
 
En de soldaten vlochten een kroon van dorens en zetten die op Zijn hoofd, en zij deden Hem een purperen bovenkleed 
om. Johannes 19:2 

 
Jesjoea kreeg een doornenkroon op Zijn hoofd. De geestelijke betekenis van hoofd verwijst naar ons 
denken423. De geestelijke betekenis van dorens verwijst naar zonde: de leugens en dwalingen in ons 
denken424. In Genesis 3 wordt de aarde als gevolg van de zondeval vervloekt: er zullen dorens (zonden, 
dwalingen) opkomen425. De leugens en dwalingen in ons denken komen van de aarde beneden en niet van 
boven. Voor de zondeval waren er nog geen dorens, want toen was ons denken nog één met JHWH. De 
dorens (leugens en dwalingen) kwamen na de zondeval en ze komen op uit de geestelijk dode aarde. 
Spreuken 22:5 adviseert ons ver van dorens (leugens en dwalingen) te blijven. In Spreuken 24:30-31 zit een 
akker van een luiaard vol met dorens. Als je geestelijk lui bent, dan ben je meer vatbaar voor het geloven in 
leugens en dwalingen426. In Jesaja 32:13 komen er dorens op huizen. De geestelijke betekenis van huis is 
ons denken427. Als daar dorens op komen, dan wordt geestelijk verwezen naar de leugens en dwalingen 
(zonde) in ons denken. Jesaja 34:13 noemt dorens in een paleis. De geestelijke betekenis van paleis is, net 
als huis, ons denken428. Deze tekst verwijst dus ook naar de leugens en dwalingen in ons denken. In Numeri 
33:55 staat dat als Israël de oorspronkelijke bewoners van het beloofde land niet compleet zou uitroeien, 
dat ze dan als dorens in hun ogen zouden worden. Leugens en dwalingen waar we in geloven beperken 
geestelijk zicht en worden zo een doorn in ons geestelijk oog. De kroon van dorens op het hoofd van 
Jesjoea verwijst dus naar de zonde in het denken (hoofd) van de mens, die op Jesjoea werd gelegd. Hij 
droeg onze zonden in de symbolische vorm van een doornenkroon op zijn hoofd. 
 
Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.  
Johannes 19:30 

 
Net voordat Jesjoea uitriep ‘het is volbracht’, dronk Hij wijn die Hem via een spons werd aangereikt. De 
geestelijke betekenis van wijn verwijst naar dwalingen en leugens in ons denken, zonde dus. Dat wijn geen 
positieve geestelijke betekenis heeft, kunnen we zien als we alle teksten onderzoeken waarin het 
Hebreeuwse woord voor wijn429 wordt gebruikt. De 100-voud priester430 en koning431 drinken geen wijn: zij 
hebben geen leugens en dwalingen in hun denken.  

                                                           
 

422
 Van Mattheüs 12:31-32 en Markus 3:28-29. Dit wordt uitgelegd in hoofdstuk DE TWEE ZONDEN. 

423
 Dit wordt uitgelegd in hoofdstuk DE SCHAAL EN HET OORDEEL VAN DE SCHALEN. 

424
 De bijbelse definitie van zonde als leugens en dwalingen in ons denken wordt afgeleid uit o.a. Genesis 6:5 en wordt uitgelegd in 

hoofdstuk DE SCHAAL EN HET OORDEEL VAN DE SCHALEN.  
425

 Genesis 3:18 
426

 De 30-voud dienaar in de gelijkenis van de talenten wordt slecht en lui genoemd. De gelijkenis van de talenten wordt uitgelegd 
in hoofdstuk DE GELIJKENIS VAN DE TALENTEN. 
427

 Dit wordt uitgelegd in hoofdstuk DE SCHAAL EN HET OORDEEL VAN DE SCHALEN. 
428

 Zie vorige voetnoot. 
429

 Strongnummer 3196. 
430

 Leviticus 10:9 
431

 Spreuken 31:4 

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout. 1 Petrus 2:24 
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Maar in het Koninkrijk ontvangen we nieuwe wijn in onze nieuwe wijnzak (denken)432. Dit verwijst naar het 
aannemen in ons vernieuwde denken van ‘nieuwe’ gedachten: 100-voud wijsheid en waarheid van boven, 
in plaats van de oude gedachten van leugens en dwalingen (wijn) in de oude wijnzak (het denken van de 
30- en 60-voud aarde). Jesjoea zal nieuwe wijn met ons drinken in het Koninkrijk433. En ook de wijn die we 
mogen drinken tot Zijn gedachtenis volgens 1 Korinthe 11:25 verwijst naar de nieuwe wijn: 100-voud 
wijsheid en waarheid. 
Om de juiste geestelijke betekenis van wijn in een tekst vast te kunnen stellen, moeten we er dus op letten 
of de context wijn, of nieuwe wijn is.  
 

In Joël 3:18 staat dat de 100-voud bergen
434

 van jonge (nieuwe) wijn zullen druipen. Deze nieuwe wijn 
zal druipen op de 30- en 60-voud aarde in de vorm van onderwijs van waarheid en wijsheid, waardoor 
de 30- en de 60-voud ook kunnen stijgen op de geestelijke ladder. Amos 9:13 zegt hetzelfde en vult 
aan dat de 60-voud heuvels

435
 doordrenkt zullen worden met dit onderwijs van 100-voud waarheid en 

wijsheid. 

 
Toen Jesjoea wijn dronk voordat Hij de geest gaf, dronk Hij dus symbolisch onze zonde. Dit gebeurde net 
voor het moment dat Hij de geest gaf en het dus volbracht was. Eerder aangeboden wijn sloeg Jesjoea af436. 
 
  

                                                           
 

432
 Lukas 5:38. De geestelijke betekenis van wijnzak is, net zoals schaal, ons denken. Dit wordt uitgelegd in hoofdstuk DE SCHAAL EN 

HET OORDEEL VAN DE SCHALEN.  
433

 Mattheüs 26:29 
434

 De geestelijke betekenis van bergen wordt uitgelegd in hoofdstuk NOG WAT LAATSTE BEGRIPPEN: BERG. 
435

 De geestelijke betekenis van heuvels wordt uitgelegd in hoofdstuk NOG WAT LAATSTE BEGRIPPEN: BERG. 
436

 Matthëus 27:34. Naast Johannes 19:30, staat ook in Mattheüs 27:48 en Markus 15:36 dat Jesjoea de wijn dronk. Ook in die 
teksten gebeurde dat net voordat Hij de geest gaf. 
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ZOEK EERST HET KONINKRIJK VAN GOD 
 

 

In Mattheüs 6:33 krijgen we de opdracht om het Koninkrijk van God te zoeken. Het is dus niet vrijblijvend. 
In het tweede deel van dit vers wordt ons beloofd dat als we het Koninkrijk zoeken, ons dan alle dingen 
erbij gegeven zullen worden. Wat zijn die dingen? Het zijn de dingen die Jesjoea een paar verzen eerder 
noemt437: leven, voedsel, drinken en kleding. Geeft Jesjoea hier de garantie dat als we naar (de 
geheimenissen van) het Koninkrijk zoeken, we dan nooit lichamelijke honger of dorst zullen hebben? Of 
sterker nog, dat we dan altijd (lichamelijk, fysiek) zullen blijven leven? Als we naar de horizontale wereld 
om ons heen kijken, dan kunnen we al zien dat deze uitleg niet klopt. De dingen die ons in deze tekst 
beloofd worden, zijn dus geestelijk.  
 
Het aannemen van de geheimenissen, de geestelijke betekenis van de letterlijke tekst die naar het 
Koninkrijk verwijst, geeft leven, geestelijk 100-voud leven. Het geeft 100-voud leven, omdat dit voedsel is 
dat de Geest in het Woord heeft gelegd en alleen het voedsel van de Geest verzadigt onze geest en zorgt 
dat we geestelijk groeien. De geheimenissen zijn geestelijk voedsel. Het is manna, het brood, van boven. En 
geestelijk voedsel van boven kunnen we in overvloed ontvangen. De geheimenissen zijn water, levend 
water. De geestelijke betekenis van water438 verwijst naar de staat van denken van de 100-voud koning en 
priester. Door het zoeken en aannemen van de waarheid van het levende water groei je naar de staat van 
100-voud denken van geestelijke koning of priester.  
 
De geestelijke betekenis van kleding verwijst naar het kleden, aandoen, van het 100-voud denken, dat 
hoort bij de geestelijke status van 100-voud. In Genesis 35:2 wordt reiniging (van ons denken) verbonden 
aan het verwisselen van kleding. De geestelijke betekenis van het verwisselen van kleding is het stijgen op 
de geestelijke ladder door de vernieuwing van ons denken. Priesters moeten hun kleding verwisselen als ze 
gaan dienen in hun functie, voor het aangezicht van JHWH in de tempel. Dit verwisselen van kleding 
verwijst naar het uittrekken van 30- of 60-voud kleding en het aantrekken van 100-voud priesterkleding, 
het groeien op de geestelijke ladder naar 100-voud priester dus. In Leviticus 16:4 moet de priester heilige 
kleding aandoen als hij op Grote Verzoendag het heilige der heiligen binnengaat. Het naderen tot JHWH 
kan niet zonder het verwisselen van onze kleding, van 30- of 60-voud denken naar 100-voud denken. De 
geestelijke betekenis van 1 Koningen 19:19 is dat Elisa een positie hoger op de geestelijke ladder groeit, als 
Elia zijn mantel naar hem werpt. Dit wordt bevestigd in 2 Koningen 2:13 waar Elisa de mantel van Elia pakt, 
die van hem afgevallen was toen Elia naar de hemel voer. In 2 Korinthe 5:2 verlangt Paulus er vurig naar 
met de woning (die verwijst naar het denken439) uit de hemel overkleed te worden. Een woning uit de 
hemel verwijst naar 100-voud denken. In vers 4 zegt hij vervolgens, dat hierdoor het sterfelijke (30- en 60-
voud) door het 100-voud leven wordt verslonden. In Efeziërs 4:22 en 24 roept Paulus ons op om onze oude 
mens, onze vroegere levenswandel (in zonde) af te leggen en ons te bekleden met de nieuwe mens in ware 
100-voud rechtvaardigheid en heiligheid. 
 
In vers 26 van deze tekst staat dat de Vader de vogels in de lucht voedt. De geestelijke betekenis van de 
vogels in de lucht verwijst naar de geestelijke status van koning440 en hij ontvangt zijn geestelijk voedsel 
volgens de geestelijke hiërarchie inderdaad rechtstreeks van de Vader.  
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 Mattheüs 6:25 

438
 De geestelijke betekenis van water wordt uitgelegd in hoofdstuk NOG WAT LAATSTE BEGRIPPEN: WATER. 

439
 De geestelijke betekenis van huis wordt uitgelegd in hoofdstuk DE SCHAAL EN HET OORDEEL VAN DE SCHALEN 

440
 De geestelijke betekenis van vogels in de lucht wordt uitgelegd in hoofdstuk NOG WAT LAATSTE BEGRIPPEN: VOGELS IN DE LUCHT EN DIEREN 

VAN DE AARDE.  

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. 
Mattheüs 6:33 
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NOG WAT LAATSTE BEGRIPPEN 
 
In dit hoofdstuk worden nog wat laatste bijbelse begrippen kort uitgelegd, dat kan helpen als je zelf het 
Woord gaat onderzoeken naar de diepere geestelijke betekenis van bijbelteksten. 
 

Antichrist  
Het begrip antichrist komt maar een aantal keer voor in het Woord en dan alleen in de brieven van 
Johannes in het Nieuwe Testament. We kunnen buiten onszelf kijken en speculeren welke persoon in onze 
tijd voor deze titel in aanmerking zou kunnen komen. En dat wordt veel gedaan. Maar dat zorgt niet voor 
geestelijke groei, daar verandert ons hart niet door. Waar we wel geestelijk door groeien, is het 
onderzoeken van onszelf, van ons hart en ons denken. Het woord anti betekent tegen, of in plaats van. 
Antichrist betekent dus tegen de Christus Jesjoea, of in plaats van Jesjoea. Het Woord draagt ons op om op 
Jesjoea te gaan lijken, naar Hem toe te groeien441. Dat doen we door ons aan de waarheid te houden442. Het 
begrip antichrist vertegenwoordigt dus alles in ons denken en in ons hart dat de plaats inneemt van de 
waarheid van Jesjoea, en alles dus dat ons verhindert om op Jesjoea te gaan lijken en naar Hem toe te 
groeien. En dat zijn de leugens en dwalingen van de aarde. En dat zijn er veel. In 1 Johannes 2:18 staat ook 
dat er vele antichristussen zijn.  
 

Berg 
Het Hebreeuwse woord voor berg443 komt vaak voor in de bijbel en is dus een belangrijk begrip444. Mozes 
ontmoette JHWH op een berg445. Daarvoor moest hij naar boven446. De geestelijke betekenis van berg 
verwijst naar boven: het is de geestelijke status van 100-voud. Jesaja 11:9 zegt dat er geen kwaad of verderf 
is op Zijn heilige berg. Jesaja 65:25 bevestigt dit. Kwaad en verderf zijn begrippen van 30- en 60-voud. Bij de 
100-voud is geen kwaad en verderf. Heilig betekent apart gezet. De 100-voud is door JHWH apart gezet van 
de 30- en 60-voud. De tempel van Salomo, waar JHWH Zijn intrek447 nam, was gebouwd op de berg 
Moria448. Als JHWH daar Zijn intrek neemt, dan betekent dit geestelijk dat Zijn staat van denken in dit huis, 
deze tempel, is. De geestelijke betekenis van huis en tempel verwijst naar ons denken449. Als onze staat van 
denken overeenkomt met Zijn staat van denken, dan hebben we een 100-voud tempel of huis en zijn we op 
de 100-voud berg. In Zacharia 6:1 komen er 4 wagens tevoorschijn tussen 2 bergen van koper. De 2 bergen 
verwijzen naar de 2 geestelijke posities van 100-voud: de priester en de koning. Koper verwijst naar 
oordeel450. Alleen de 100-voud kan rechtvaardig oordelen, omdat alleen de 100-voud zuiver de waarheid 
kan onderwijzen451. Het onderwijs van de 30- en 60-voud is leugen en dwaling of vermengd met veel leugen 
en dwaling. De geestelijke betekenis van Matthëus 24:15-17 wordt nu ook duidelijk: deze tekst wijst op de 
noodzaak om te vluchten (groeien) naar de geestelijke status van 100-voud, en te vluchten naar (richten 
op) het onderwijs van de 100-voud dat ons in staat stelt om te groeien naar die geestelijke status van 100-
voud. We moet tegelijkertijd niks uit ons huis, ons eigen denken452 halen om mee te nemen, want dat 
verhindert onze groei naar de geestelijke status van 100-voud. De geestelijke betekenis van de gruwel der 
verwoesting, die ook in deze tekst wordt genoemd, wordt later in dit hoofdstuk uitgelegd.  
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 Romeinen 8:29, Efeziërs 4:15 
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 Efeziërs 4:15 
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 Strongnummer 2022. 
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 Dit wordt uitgelegd in hoofdstuk DE SCHAAL EN HET OORDEEL VAN DE SCHALEN. 
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451

 De geestelijke betekenis van oordeel en onderwijs wordt uitgelegd in hoofdstuk OORDEEL, VERNIETIGING EN LIEFDE. 
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 De geestelijke betekenis van huis wordt uitgelegd in hoofdstuk DE SCHAAL EN HET OORDEEL VAN DE SCHALEN. 
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In Micha 4:1-3 staat dat de berg verheven is boven de heuvels. De geestelijke betekenis van heuvel is 60-
voud453, dus dit vers bevestigt de lagere hiërarchische positie van 60-voud ten opzichte van 100-voud. In 
deze tekst uit Micha staat ook dat de 30- en 60-voud heidenvolken op weg zullen gaan naar de 100-voud 
berg, naar het huis (100-voud denken) van JHWH, om onderwijs454, dat de geestelijke betekenis van oordeel 
is455, te ontvangen. Door het aannemen van dit onderwijs groeien ze op de geestelijke ladder. Ze zijn in 
deze tekst dus onderweg naar de geestelijke status van 100-voud. En het gevolg is dat er geen oorlog meer 
nodig zal zijn, omdat er geen leugens en dwalingen meer vernietigd hoeven te worden als ook deze 30- en 
60-voud naar de geestelijke status van 100-voud gegroeid zijn456. In Jesaja 55:12 breken de 60-voud heuvels 
en de 100-voud bergen uit in gejuich. Wijsheid en waarheid brengt vreugde. 
 

Bloed 
In Ezechiël 24:7 spreekt JHWH het volk aan dat ze het bloed in hun midden heeft laten blijven en niet heeft 
uitgegoten op de aarde. Bloed moet naar de aarde worden uitgegoten, zoals bij de offers in de tempel 
gebeurde457. In 1 Koningen 2:9 daalt het bloed in het graf neer. In Genesis 4:10 roept het bloed uit de 
aarde. In Zefanja 1:17 wordt het bloed van de mensen die gezondigd hebben uitgegoten. De geestelijke 
betekenis van bloed zijn leugens en dwalingen in ons denken. Deze moeten uit ons denken naar de aarde 
worden gegoten, een neerwaartse beweging. In 1 Korinthe 15:50 staat dat bloed (leugens en dwalingen) 
het Koninkrijk niet zal beërven. Voordat we overgaan naar het Koninkrijk, worden alle leugens en 
dwalingen uit ons denken als bloed op de aarde uitgegoten458. In Leviticus 7:26 staat dat we geen bloed 
mogen eten. Dit wordt herhaald in Handelingen 15:29. De geestelijke betekenis hiervan verwijst naar het 
niet tot ons mogen nemen, als waarheid aannemen, van leugens en dwalingen in ons denken. Maar hoe 
kunnen we dit rijmen met Leviticus 17:11 waar staat dat het leven in het bloed zit? Leven is toch juist wat 
we tot ons zouden moeten nemen? Het woord dat in deze tekst in Leviticus wordt vertaald met leven, is 
niet het Hebreeuwse woord chaj. Het Hebreeuwse woord chaj drukt het wezen en de kern van het leven 
uit459. Het woord dat in Leviticus 17:11 wordt vertaald met leven is het Hebreeuwse woord nefesj460 en dit 
betekent ziel, of levend wezen. Dit verschil komt ook tot uitdrukking in 1 Korinthe 15:45: Zo staat er ook 
geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een 
levendmakende Geest. De ziel, het wezen, keert als stof terug naar de aarde als we sterven, en onze geest 
keert terug naar JHWH Die hem gegeven heeft461. Ons bloed, onderdeel van ons fysieke lichaam, keert 
terug naar de aarde als we sterven. Ook dit verwijst naar wat op de geestelijk dode aarde achter moet 
blijven: zonde. Ten slotte lijkt het niet logisch om de geestelijke betekenis van bloed als leugens en 
dwalingen in ons denken (zonde) te verbinden aan het bloed van Jesjoea. Jesjoea was zonder zonde, maar 
onze zonde werd op Hem gelegd. Hij vergoot plaatsvervangend ons zondige bloed en daardoor kunnen wij 
leven ontvangen. En dit verwees weer naar de offers in de tempel, waar het bloed naar de aarde moest 
worden uitgegoten. 
 

Bomen 
In Markus 8:24 ziet de genezen blinde man uit Bethsaïda mensen als bomen rondlopen. De geestelijke 
betekenis van bomen verwijst dus naar mensen. In Psalm 1:3 wordt de man die de raad van de 30- en 60-
voud goddelozen niet aanneemt, vergeleken met een boom. In Spreuken 11:30 wordt een rechtvaardige 
vergeleken met een boom. Een rechtvaardige is 100-voud. In Psalm 104:16 worden de bomen verzadigd. 
Onze geest kan alleen verzadigd worden met 100-voud wijsheid en waarheid van boven.  
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 De geestelijke betekenis van heuvel wordt later in dit hoofdstuk uitgelegd. 
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 Prediker 12:7 
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De boom-mens is dus de 100-voud mens. De 100-voud boom heeft het leven van de boom des levens en 
kent het onderscheid tussen goed (100-voud denken) en kwaad (30- en 60-voud denken) van de boom van 
de kennis van goed en kwaad. In Jesaja 7:2 beweegt het hart zoals bomen bewegen door de wind462. Het 
hart van een 100-voud boom beweegt, laat zich volkomen leiden, door de wind van de Geest van JHWH. Nu 
begrijpen we ook wat de zingende bomen zijn in Psalm 96:12 en de bomen die in de handen klappen in 
Jesaja 55:12. Dat is de 100-voud die zingt, juicht en klapt door de waarheid en wijsheid die hij van JHWH 
ontvangt en die zijn geest verzadigt. In de gelijkenis van het mosterdzaad in Mattheüs 13:31-32 wordt een 
zaad geplant in de akker (30- en 60-voud aarde), dat uitgroeit tot een 100-voud boom. 
 

Bruiloft van het Lam 
De geestelijke betekenis van de bruiloft van het Lam463 verwijst naar het bereiken van de top van de 
geestelijke ladder. Dat is het punt waar we op Jesjoea, de Eerstgeborene onder velen, lijken464. We zijn dan 
werkelijk één, een eenheid, met Jesjoea, zoals Hij en de Vader één zijn465. De bruiloft is met de wateren466. 
Dat is de 100-voud vrouw467 die zich gereed heeft gemaakt, door het aannemen van de waarheid van boven 
en het verwijderen van de leugens en dwalingen van de aarde in haar denken.  Zij is gekleed468 met 
priesterlijk/koninklijk linnen en zij is gerechtigd469. In de context van dit vers vinden we geen enkel woord 
dat naar 30- of 60-voud verwijst. Deze bruiloft van het Lam vindt dus boven plaats, op het moment dat we 
de top van de geestelijke ladder bereiken. Een moment om naar uit te zien! 
 

Gist 
Tijdens het feest van de ongezuurde broden mag er zeven dagen geen gist, of zuurdeeg, in het huis 
aanwezig zijn470. De geestelijke betekenis van het getal 7 verwijst naar de geestelijke positie van de 
koning471. De koning heeft geen gist in zijn huis472, zijn denken. De geestelijke betekenis van gist zijn de 
dwalingen en leugens in ons denken. In Mattheüs 16:6 waarschuwt Jesjoea voor het gist, zuurdeeg, van de 
Farizeeën en de Saduceeën. In vers 12 wordt duidelijk dat Jesjoea hiermee het onderwijs van de Farizeeën 
en de Saduceeën bedoelt, dat dwaling is. In 1 Korinthe 5:7-8 worden we opgeroepen om het zuurdeeg, de 
leugens en dwalingen in ons denken die slecht en boosaardig zijn, te verwijderen. Zodat ons denken 
ongezuurd, vrij van leugens en dwalingen, zal zijn. 
 

Gruwel der verwoesting 
Mattheüs 24:15 waarschuwt ons voor de gruwel der verwoesting, waar Daniël eerder over sprak473. De 
letterlijke vervulling van de tekst uit Daniël heeft plaatsgevonden in 170 voor Christus, toen Antiochus 
Epifanes de tempel ontwijdde door er een beeld of altaar van de afgod Zeus in te laten plaatsen. In 70 na 
Christus werd de tempel verwoest en begon een grote verdrukking van Joden en Christenen. Of er in de 
toekomst nog een letterlijke vervulling zal plaatsvinden, valt buiten het bestek van dit boek. Maar deze 
gruwel der verwoesting heeft een geestelijke betekenis, die ook in deze tijd nog tot ons spreekt.  
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De gruwel der verwoesting staat in de tempel. De geestelijke betekenis van tempel verwijst naar ons 
denken474. Wat JHWH een gruwel vindt in ons denken, zijn de leugens en dwalingen waar we in geloven.  
Iedereen heeft zijn eigen gruwel der verwoesting (leugens en dwalingen) in zijn eigen tempel (denken). En 
dat neemt de plaats in van Zijn waarheid in ons denken en verhindert ons om te groeien naar Zijn beeld. In 
Mattheüs 23:38 zegt Jesjoea dat ons huis475 als een woestenij zal worden achtergelaten als we Zijn 
onderwijs niet aannemen. Dit vers waarschuwt ons wat er gebeurt als we de waarheid van boven niet 
aannemen, wat in vers 37 via de profeten tot het volk kwam. Ons denken zal dan een woestenij, vol 
leugens en dwalingen, zijn. Woest en leeg van de waarheid, zoals de aarde wordt beschreven in Genesis 
1:2. 
 

Half, midden 
In Lukas 12:51 zegt Jesjoea dat Hij verdeeldheid kwam brengen. In Johannes 7:43 gebeurt dit ook en in 
Johannes 9:16 en 10:19 opnieuw. De geestelijke betekenis van woorden als verdelen, halveren, half en 
midden verwijzen naar de Messias. In Ezechiël 46:10 staat dat de Vorst in het midden is. De Messias is in 
ons midden en zal ons verlossen476. In Exodus 14:21 en 22 was er verlossing door het midden van de zee, 
toen JHWH de zee doormidden spleet. Jesjoea is de herder die op zoek gaat naar Zijn kudde op de dag dat 
Hij te midden van Zijn verspreide schapen is477. Jesjoea is onze Middelaar478. Jesjoea werd in het midden 
van de twee misdadigers gekruisigd479. De boom des levens stond in het midden van de Hof480. Als Jesjoea 
terugkomt, dan zullen zijn voeten op de Olijfberg staan en de Olijfberg zal in tweeën worden gespleten481. 
 

Hoorn 
Een hoorn verwijst naar kracht, naar een hoge machtspositie: de geestelijke status van 100-voud koning. In 
onder meer 1 Samuël 2:1 en 10 en Psalm 92:10 en 112:9 wordt een hoorn opgeheven. Ook opheffen 
verwijst naar een hoge machtspositie. In Exodus 27:2 zijn er hoorns op de vier hoeken van het altaar. De 
geestelijke betekenis van het getal vier in deze context verwijst naar het vierde koninkrijk van de koning482. 
Uit Exodus 21:12-14 en 1 Koningen 1:50-51 blijkt dat de vier hoorns op het altaar door JHWH als vrijplaats 
waren ingesteld. Bevrijding volgt als we het onderwijs van de waarheid van de 100-voud koning aannemen. 
Door het blazen op de hoorn stortten de stadsmuren van Jericho in, waardoor Jericho werd vernietigd. Als 
de hoorn van boven blaast, dan vernietigt de kracht van het onderwijs van waarheid de leugens en 
dwalingen in het denken van de 30- en 60-voud. Koningen worden gezalfd met olie uit een hoorn483. In 2 
Samuël 22:3 wordt de Rots Jesjoea de hoorn van het heil en de Verlosser genoemd. In 1 Koningen 22:11 
vindt vernietiging plaats door een hoorn van ijzer. De geestelijke betekenis van ijzer verwijst naar de 
Messias484. De Messias, de Koning der koningen, vernietigt leugens en dwalingen in ons denken door het 
onderwijs van de waarheid. In Daniël 7:24 en Openbaring 17:12 zijn tien hoorns tien koningen. De 
geestelijke betekenis van het getal 10 verwijst naar de geestelijke status van koning485.   
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In Openbaring 17:16 haten deze tien hoorns de leugens van de 60-voud hoer486, ontdoen haar van de 60-
voud kleding487, eten haar vlees van leugens en dwalingen en verbranden ze deze leugens en dwalingen 
met het vuur van het onderwijs van de waarheid van de Messias. Het gevolg is dat de 60-voud in staat 
wordt gesteld om te stijgen op de geestelijke ladder, naar 100-voud. In Openbaring 5:6 heeft het Lam 
zeven488 hoorns. Ook het getal zeven verwijst naar de geestelijke status van koning489.  
 

Melaatsheid 
Iemand die de ziekte van melaatsheid heeft is onrein490 en moet gereinigd491 worden. Leugens en 
dwalingen maken ons denken en hart onrein. In 2 Kronieken 26:19 verschijnt er melaatsheid op het 
voorhoofd. Dit verwijst naar de leugens en dwalingen in ons denken. In Leviticus 14:7 wordt de melaatse 
rein na zeven keer sprenkelen. De geestelijke betekenis van het getal zeven verwijst naar de geestelijke 
status van koning492. De koning heeft geen melaatsheid, geen leugens en dwalingen, meer in zijn denken en 
het denken van de 30- en 60-voud wordt rein als ze de waarheid aannemen die de 100-voud koning hen 
onderwijst. Ook Naäman wordt pas rein na zeven keer wassen in de Jordaan493. In Leviticus 14:55 is er 
melaatsheid in kleding of in een huis. De geestelijke betekenis van huis verwijst naar ons denken494. De 
geestelijke betekenis van kleding verwijst naar een geestelijke status. Dat kan 30- of 60-voud zijn, of 100-
voud. Als melaatse kleding rein wordt, dan verwijst dit naar het reinigen van ons denken van leugens en 
dwalingen, waardoor we stijgen op de geestelijke ladder naar 100-voud. 
 

Oost/oud 
Het Hebreeuwse woord met strongnummer 6924 wordt vertaald met oost en ook met oud, oudsher, 
vanouds of eeuwig. Deze begrippen zijn dus met elkaar verbonden. In Deuteronomium 33:27 staat dat 
JHWH eeuwig is. In Psalm 68:34 wordt de hemel aloud genoemd. In Psalm 74:12 wordt JHWH de Koning 
van oudsher genoemd, die heil brengt. Het heil komt tot ons door de Messias. Psalm 78:2 noemt aloude 
verborgenheden. Psalm 119:152 gebruikt dit woord in het voor eeuwig gegrondvest zijn van Zijn 
getuigenissen. In het visioen van Daniël 7 verschijnt een Oude van Dagen. Bij de aankondiging van de 
geboorte van Jesjoea in Micha 5:1 wordt vermeld dat Zijn oorsprong van oudsher is. In Jesaja 46:10 staat 
dat JHWH van oudsher de dingen heeft verkondigd die nog niet hebben plaatsgevonden. De geestelijke 
betekenis van woorden als oud of eeuwig verwijzen dus naar de Messias, maar ook de geestelijke betekenis 
van oost verwijst naar de Messias. De Hof van Eden was in het oosten495. Op Grote Verzoendag moet het 
bloed oostwaarts worden gesprenkeld496. Elisa moet de pijl van verlossing (Messias) naar het oosten 
schieten497. In Ezechiël 46:1 is de oostpoort van de tempel op zes498 werkdagen gesloten, maar op de 
sjabbatsdag is hij open. Volmaakte sjabbatsrust is wanneer we ophouden met ons eigen werk, ons eigen 
denken, en Zijn werk gaan doen. Dat is als we de geestelijke status hebben bereikt waar we op de Messias 
lijken499. Hebreeën 4:10 zegt dat wie Zijn sjabbatsrust is binnengegaan, zelf ook van zijn (eigen) werken 
heeft gerust. 
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Oven 
Een oven wordt opgestookt met vuur en het is het vuur van de Messias dat ons denken reinigt van leugens 
en dwalingen500. De geestelijke betekenis van oven verwijst dus naar de Messias. In Genesis 15:17 was de 
Messias in de vorm van een oven betrokken bij de verbondssluiting met Abraham. In Daniël 3:19 moest de 
oven zevenmaal heter worden gestookt. De geestelijke betekenis van het getal zeven verwijst naar de 
koning501. De Messias is de Koning der koningen. In Jesaja 31:9 zegt JHWH dat Hij op Sion een vuur heeft en 
in Jeruzalem een oven. Deze woorden verwijzen beide naar het oordeel door de Messias. In Maleachi 4:1 
wordt de dag des oordeels vergeleken met een brandende oven. Het vuur van de Messias vernietigt op die 
dag alle leugens en dwalingen in ons denken. 
 

Pilaar 
Het Hebreeuwse woord met strongnummer 5982 wordt vertaald met pilaar of met kolom. Dit woord wordt 
gebruikt in Exodus 13 en 14, waar het volk in de woestijn werd geleid door de wolkkolom en de vuurkolom. 
Het volk in de 30- en 60-voud woestijn wordt geleid door de waarheid van boven, die via de koning en de 
priester tot hen komt. In Numeri 12:5-6 komt de waarheid van boven (de woorden van JHWH) via een 
wolkkolom naar beneden. In Richteren 16:29 staat een huis (denken)502 op twee pilaren. We bereiken de 
staat van 100-voud denken door het aannemen van de waarheid van boven, die via de twee pilaren koning 
en priester tot ons komt. In Job 26:11 worden pilaren met de 100-voud hemel verbonden, omdat de tekst 
pilaren van de hemel noemt. In Spreuken 9:1 staat het huis503 van de 100-voud Wijsheid op 7 pilaren. Het 
getal zeven verwijst naar de geestelijke status van koning504. De geestelijke betekenis van pilaar verwijst 
dus naar de geestelijke status van 100-voud. 
 

Tuin 
De geestelijke betekenis van tuin verwijst naar het denken. Het verwijst meestal naar het 100-voud denken, 
dat één is met het denken van JHWH. In Genesis 2:9 zijn er twee bomen in de tuin: de boom van het 100-
voud leven en de boom van de kennis van goed en kwaad. JHWH wil dat ons denken gevuld is met 100-
voud leven van boven en niet met 30- en 60-voud kennis van de aarde. Een groot deel van Hooglied speelt 
zich af in een tuin. In Hooglied 4:15 wordt een bron van de tuinen genoemd, een put van levend water. De 
Messias is de bron. Onze tuin, ons denken, moet uit Zijn bron zijn. De geestelijke betekenis van Hooglied 
4:16 verwijst naar het waaien van de wind van de Geest door de tuin. Als de wind van de Geest door ons 
denken waait, verspreidt de aangename geur van waarheid zich, zodat de 30- en 60-voud van deze goede 
vruchten (geestelijk brood) kunnen eten, waarna geestelijke groei naar 100-voud volgt. In Jesaja 51:3 staat 
dat JHWH de 30- en 60-voud woestijn en wildernis zal maken als Zijn hof, Zijn tuin, Zijn denken. In Jesaja 
58:11 en Jeremia 31:12 staat dat we zullen zijn als een bevloeide tuin, ons denken bevloeid met het 
levende water van waarheid. In Jeremia 39:4 wordt gevlucht naar de tuin van de koning. De geestelijke 
betekenis van deze tekst is dat de 30- en 60-voud vluchten naar de wijsheid en waarheid die vanuit de tuin, 
het denken, van de koning wordt onderwezen. Dit is hetzelfde als het vluchten naar de bergen in Mattheüs 
24 505. In Ezechiël 36:35 staat de belofte dat de verwoeste 30- en 60-voud aarde als een 100-voud tuin zal 
worden. 
 

  

                                                           
 

500
 De geestelijke betekenis van vuur wordt uitgelegd in hoofdstuk OORDEEL, VERNIETIGING EN LIEFDE. 

501
 De geestelijke betekenis van het getal zeven wordt uitgelegd in hoofdstuk GETALLEN: ZEVEN.  

502
 De geestelijke betekenis van huis verwijst naar ons denken. Dit wordt uitgelegd in hoofdstuk DE SCHAAL EN HET OORDEEL VAN DE 

SCHALEN.  
503

 Zie vorige voetnoot. 
504

 De geestelijke betekenis van het getal zeven wordt uitgelegd in hoofdstuk GETALLEN: ZEVEN. 
505

 Dit wordt eerder in dit hoofdstuk uitgelegd, bij de uitleg van de geestelijke betekenis van berg. 
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Vogels in de lucht en dieren van de aarde 
Er zijn veel teksten in het Woord waar vogels in de lucht het vlees van (30- en 60-voud) mensen van de 
aarde eten. Of waar mensen ten prooi raken aan de vogels in de lucht, of aan de dieren van de aarde of van 
het veld. De geestelijke betekenis van deze uitdrukkingen verwijst naar het eten van de leugens en 
dwalingen in het denken van de mens van de 30- en 60-voud aarde, door het onderwijzen van de waarheid 
en wijsheid van boven506. Alleen de 100-voud kan volkomen waarheid onderwijzen. De 100-voud heeft 
namelijk geen leugens en dwalingen meer in zijn denken. De geestelijke betekenis van vogels in de lucht en 
dieren van de aarde of dieren van het veld, verwijst dus naar de 100-voud koning en priester. De 
uitdrukking vogels in de lucht verwijst naar de koning en vaak specifiek de 11e koning. De uitdrukking dieren 
van de aarde, of dieren van het veld, verwijst naar de priester omdat het directe werkveld van de priester 
de 30- en 60-voud aarde is die hiërarchisch rechtstreeks onder hem is. Dit is visueel zichtbaar op de 
verschillende afbeeldingen van de ladder van Jakob in dit boek. In Genesis 40:17 eten de vogels uit de 
mand op het hoofd van de bakker. De inhoud van die mand zijn de leugens en dwalingen in het denken. De 
vogels eten deze leugens en dwalingen door het onderwijzen van 100-voud waarheid. Als deze waarheid 
vervolgens wordt aangenomen, dan verdwijnen de leugens en dwalingen uit het 30- en 60-voud denken, uit 
de mand dus. In Deuteronomium 28:26 zijn 30- en 60-voud geestelijk dode lichamen voedsel voor de vogels 
in de lucht en de dieren van de aarde en ook in 1 Samuël 17:46. In deze laatste tekst staat ook dat JHWH 
ons hoofd van ons weg zal nemen. Dit verwijst naar de leugens en dwalingen in ons denken507. Ook in  
1 Koningen 14:11, 1 Koningen 16:4 en 1 Koningen 21:24 zijn geestelijk dode lichamen voedsel voor de 
vogels in de lucht en de dieren van de aarde. Job 5:22 zegt dat we niet bevreesd moeten zijn voor de 
verwoesting die komt van de dieren van de aarde. We moeten daar niet bevreesd voor zijn, omdat ze 
slechts de leugens en dwalingen in ons denken verwoesten. En om geestelijk te kunnen groeien moeten de 
leugens en dwalingen in ons denken worden vernietigd, door het onderwijs van de dieren van de aarde. In 
1 Koningen 17:4-6 worden vogels (raven) door JHWH geboden om Elia dagelijks te voeden met (geestelijk) 
brood en vlees. 
 

Water 
Het Hebreeuwse woord voor water508 komt vaak voor in de bijbel en is dus een belangrijk begrip509. Jesjoea 
roept ons op om het levende water te drinken, dat Hij geeft510. Dit water geeft 100-voud leven. We 
ontvangen dit geestelijke 100-voud leven door het drinken van dit water van boven. Het is het water dat uit 
de rots (Messias) komt in onder andere Jesaja 48:21. Het Hebreeuwse woord voor water is een dualis en 
verwijst dus naar twee. Het zijn de 100-voud koning en de 100-voud priester die dit leven van boven 
doorgeven, door het onderwijs van de waarheid die zij van de Koning der koningen ontvangen. In Numeri 
20:11 slaat Mozes twee keer op de rots (Messias) waarna er water uit komt. Het getal twee in deze tekst 
verwijst naar de twee geestelijke posities van 100-voud: de koning en de priester. Ook Exodus 14:21-22 
verwijst naar de twee geestelijke posities van 100-voud, waar JHWH de zee doormidden splijt zodat er 
water was aan de rechterkant en aan de linkerkant: de koning en de priester. JHWH maakt de zoldering van 
Zijn hemelzalen op de wateren (koning en priester)511 en de Geest van JHWH zweeft, is, rechtstreeks boven, 
of op, de koning en priester in de geestelijke hiërarchie512. In Job 5:10 staat dat JHWH dit water zendt voor 
de 30- en 60-voud velden (aarde).   

                                                           
 

506
 De geestelijke betekenis van eten en onderwijzen wordt uitgelegd in hoofdstuk OORDEEL, VERNIETIGING EN LIEFDE.  

507
 Dit wordt uitgelegd in hoofdstuk DE SCHAAL EN HET OORDEEL VAN DE SCHALEN. 

508
 Strongnummer 4325. 

509
 Het is een woord uit de hoogste categorie (500-5000 vermeldingen) van veel voorkomende Hebreeuwse woorden in de bijbel 

(List of Words occurring frequently in the Hebrew Bible by John D.W. Watts). 
510

 Bijvoorbeeld in Johannes 4 en 7. 
511

 Psalm 104:3 
512

 Genesis 1:2 
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De geestelijke betekenis van de voetwassing in Johannes 13 verwijst naar het water van de waarheid van 
boven, dat het stof513 van de geestelijk dode aarde, de leugens en dwalingen dus, van onze voeten514 wast. 
Dit water van de waarheid komt via de 100-voud koning en priester tot de 30- en 60-voud van de aarde. En 
als de 30- en 60-voud deze waarheid aannemen, dan wast dit hun denken schoon en vallen de leugens en 
dwalingen uit hun denken als stof terug naar de aarde en stijgen ze op de geestelijke ladder naar 100-voud. 
In de mate waarin wij ons hebben laten schoonwassen door de waarheid van boven, kunnen wij de voeten 
van anderen wassen (onderwijzen), zodat ook hun stof, de leugens en dwalingen in hun denken, wordt 
weggewassen en ook zij geestelijk kunnen groeien naar 100-voud. In Johannes 5:4 is er genezing als het 
water beweegt, als de koning en priester dus onderwijs geven. Dit past bij de vijf zuilengangen in vers 2, 
omdat de geestelijke betekenis van het getal vijf515 verwijst naar oordeel (onderwijs)516, dat ons zieke 
denken geneest.  
 
 

  

                                                           
 

513
 Stof is waar de mens van de aarde uit gemaakt is, waar de mens mee geïdentificeerd wordt in de bijbel (o.a. Psalm 103:14) en de 

mens keert weer terug tot stof (Psalm 90:3, Prediker 12:7). 1 Korinthe 15:47 zegt dat de eerste mens uit de aarde is, stoffelijk is.  
514

 De geestelijke betekenis van voeten verwijst naar de 30- en 60-voud van de aarde. Dit wordt uitgelegd in hoofdstuk DE VIER 

KONINKRIJKEN IN DANIËL. 
515

 De geestelijke betekenis van het getal vijf wordt uitgelegd in hoofdstuk GETALLEN: VIJF. 
516

 De geestelijke betekenis van oordeel wordt uitgelegd in hoofdstuk OORDEEL, VERNIETIGING EN LIEFDE. 
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SAMENVATTING 
 

 
De kern van de geestelijke boodschap van het Woord van JHWH is ons denken en ons hart. Wat er mis is 
met de mens van deze aarde, is in de kern ons denken en ons hart. Het aannemen en geloven van 
onderwijs, van waarheid, doe je met je hoofd, met je denken. En alles wat je voor waarheid hebt 
aangenomen, zit in je hart. We leven vanuit ons hart en ons hoofd, vanuit wat wij als waarheid geloven. Als 
je een waarheid aanneemt, dan komt dat in de plaats van een on-waarheid (leugen of dwaling) in je hoofd 
en in je hart. Ons denken kan ons vernietigen (geestelijk dood houden) door leugens en dwalingen, of we 
kunnen de leugens en dwalingen in ons denken laten vernietigen door het eten, kopen, aannemen van de 
waarheid van boven die als geestelijk brood, oordeel, liefde en onderwijs, tot ons komt. Anders gezegd: we 
kunnen de leugens en dwalingen in ons denken laten vernietigen door ze te laten eten, laten oordelen door 
het onderwijs van de waarheid vanuit de geestelijke hiërarchie boven ons, en deze leugens en dwalingen 
dus verkopen (afstand van doen). En zo stijgen we zelf in deze geestelijke hiërarchie, dat geestelijke groei is 
naar geestelijke volwassenheid. Dat geeft vrijheid en dat geeft leven. 
 
De geestelijke betekenis van het Woord laat zien hoe ons denken nog niet synchroon is met het denken van 
JHWH, hoe ons hart nog niet overeenstemt met de Zijne517 en in hoeverre we nog niet op Jesjoea lijken, Die 
alleen deed wat Hij de Vader had zien doen518. Het is het hart van JHWH dat klopt in Zijn Woord en het is 
dat ritme dat we mogen overnemen. En dat doen we concreet door het legen van onze schaal van ons 
eigen denken, van de leugens en dwalingen (zonde) die we zelf hebben bedacht of van anderen hebben 
aangenomen. En dat zijn leugens en dwalingen over het Woord van JHWH, over de uitleg van het Woord 
van JHWH. Als we een eigen uitleg aan een tekst geven, die niet overeenkomt met de geestelijke betekenis 
volgens de patronen die in het Woord liggen, dan vervormen we het Woord en vervormen we het beeld 
van het hart van JHWH dat het Woord laat zien. Daardoor komt Zijn Woord niet tot Zijn doel in jouw leven 
en in het leven van anderen die jij met jouw uitleg beïnvloedt. Als je maar een klein deel van de waarheid 
afdoet, dan maak je van 100-voud waarheid een 30- en 60-voud leugen. En dat verhindert geestelijke groei.  
 
De leugens en dwalingen verdwijnen uit onze schaal, als we de waarheid van boven aannemen, kopen of 
eten. Dan verandert ons denken en ons hart, en dan gaan we vanuit een nieuw hart automatisch ook leven 
naar Zijn wil. Want het hart van JHWH doet vanzelf de wil van JHWH, het kan niet anders519. Dat is 
geestelijke groei naar geestelijke volwassenheid, van 30-voud naar 60-voud naar het 100-voud denken en 
hart van JHWH, waardoor het Koninkrijk zich in ons ontwikkelt, we op Jesjoea gaan lijken en we als 100-
voud vrouw klaar zijn voor de bruiloft van het Lam. Dat is de geestelijke boodschap, de boodschap voor 
onze geest, die door het hele Woord terugkomt in de geestelijke betekenis van de tekst. De geestelijke 
betekenis, die wordt afgeleid van de patronen van gebruik van identieke woorden in de bijbel. Dat is de 
boodschap die ons onderwezen (verkocht) wordt van boven én die we vervolgens zelf mogen verkopen, 
onderwijzen, als we stijgen op de geestelijke ladder naar 100-voud.  

                                                           
 

517
 Jesaja 55:8 

518
 Johannes 5:19 

519
 1 Johannes 3:9 zegt dat we geen zonde doen, en zelfs niet kunnen zondigen, als we uit Hem geboren zijn. 

Werp al uw overtredingen, waarmee u overtreden hebt, van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. 
Ezechiël 18:31 
 
…. dat wij een wijs hart verkrijgen. Psalm 90:12 
 
Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat Ik de HEERE ben, en zij zullen Mij tot een volk zijn en Ík zal hun tot 
een God zijn; want zij zullen zich tot Mij bekeren met heel hun hart. Jeremia 24:7 
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Dit onderwijs is oordeel, want het oordeelt de leugens en dwalingen in ons denken. En het is liefde, want 
het is hierdoor dat we in staat worden gesteld om geestelijk te groeien naar 100-voud en dat is de 
bestemming waar de Vader ons wil hebben. Het zien van de geestelijke betekenissen volgens de patronen 
die in het Woord worden gebruikt bevrijdt ons, omdat de waarheid van boven vrijmaakt520.  
 
Waarom is afgoderij zo’n belangrijk onderwerp in het Woord? Door afgoderij richten we ons op iets anders 
dan op JHWH. En daardoor ontvangen we geen geestelijk voedsel van boven, groeien we niet geestelijk en 
komen we niet tot het doel waarvoor we gemaakt zijn. Of het een fysiek beeld is of een beeld, een leugen, 
in ons hoofd: het effect is hetzelfde. En de beelden in ons hoofd zijn lastiger te onderscheiden omdat die 
niet tastbaar, niet fysiek zichtbaar zijn. Als we het Woord uitleggen op een manier die JHWH niet bedoeld 
heeft, dan maken we een afgod in ons hoofd. En of onze uitleg in overeenstemming is met de bedoeling 
van JHWH, kunnen we toetsen aan de patronen die zich blijven herhalen door het hele Woord. 
 
Hoe groeien we geestelijk, hoe eren we JHWH? Niet door het doen van allerlei handelingen en rituelen, 
zoals de heidenen doen om hun goden tevreden te stellen. Het gaat om een veranderd denken en hart, 
waar vervolgens handelingen uit voortvloeien. We moeten onze focus verleggen, van onze buitenkant: 
handelingen en rituelen, naar onze binnenkant: een veranderd denken en hart. Als onze motivatie om ons 
aan een letterlijk gebod te houden is omdat het er staat en dus moet, dan doen we het vanuit menselijk 
redeneren en menselijke kracht, niet vanuit ons hart. Dan is onze motivatie hetzelfde als de heidenen die 
hun goden tevreden willen stellen. Dan gaat het ook niet vanzelf en falen we. Als ons hart veranderd is, dan 
doen we vanzelf wat de Vader wil.  
 

Om geestelijk te kunnen groeien, moeten we de patronen in het Woord 
kunnen herkennen als we het Woord lezen, en de geestelijke 
betekenissen, en dus de Geest, kunnen horen en zien. Want het Woord is 
onze spiegel en onderwijst ons hoe we kunnen groeien naar het 100-voud 
denken en hart van de Vader. We hebben een vrije wil en als gevolg 
daarvan een keuze: kiezen we voor de 30- en 60-voud geestelijk dode 
aarde, of voor het 100-voud leven van JHWH? En die keuze maken we met 
ons hoofd en met ons hart. We moeten voorzichtig zijn met welke 
geestelijke waarheid we in ons denken aannemen en vervolgens opslaan 
in ons hart. We leven naar wat we hebben opgeslagen in ons hart en dat 
bepaalt ook onze gedachten en ons handelen. Daarom is het belangrijk 

dat we onderzoeken wat de waarheid is. En die waarheid vinden we als we het Woord consistent, als een 
eenheid, uitleggen. Volgens de patronen van gebruik van identieke woorden dus. Dan wordt het Woord 
niet eigenmachtig521 uitgelegd, volgens de opvattingen uit het 30- of 60-voud denken van een mens, maar 
dan wordt het Woord uitgelegd vanuit het 100-voud Woord zelf. De geestelijke betekenissen, de geestelijke 
waarheid, voeden onze geest en veranderen ons leven. Ze brengen ons van 30-voud, naar 60-voud, naar 
100-voud priester, naar 100-voud koning, naar 100-voud 11e koning, totdat we lijken op de Messias, de 12e 
koning. Paulus zegt in 2 Korinthe 3:6 dat de letter doodt, maar de Geest leven geeft. Anders gezegd: de 
letterlijke tekst houdt geestelijk dood, de geestelijke betekenissen geven geestelijk leven. Onze geest wordt 
niet gevoed als we weten wat de afmetingen van de tempel waren en welke voorwerpen erin stonden. 
Onze geest wordt wel gevoed als we ontdekken welke geestelijke betekenis deze afmetingen en 
voorwerpen hebben en hoe deze in relatie staan tot het Koninkrijk en ons eigen hart en denken. Want dat 
is het geestelijk voedsel, het hemelse manna dat onze geest voedt. Het alleen letterlijk uitleggen van het 
Woord is, hoe juist misschien ook, niet het hele verhaal en dan ontbreekt de Geest om onze geest te 
voeden. Door het Woord te lezen, tot ons te nemen, volgens de geestelijke betekenis die wordt afgeleid 
van de patronen, komt het heel dichtbij en zal het ons hart veranderen. En daar is het Woord voor bedoeld. 

                                                           
 

520
 Johannes 8:32 

521
 2 Petrus 1:20 

Door het Woord te 
lezen, tot ons te nemen, 

volgens de geestelijke 
betekenis die wordt 

afgeleid van de 
patronen, komt het heel 

dichtbij en zal het ons 
hart veranderen. 
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Het Woord is niet bedoeld om te groeien in intellectuele kennis. Het Woord is bedoeld om ons denken en 
hart te veranderen. Als we de tempelreiniging door Jesjoea lezen als slechts een gebeurtenis in de 
geschiedenis, waar we weliswaar een les uit kunnen trekken maar die niet persoonlijk tot ons gericht is 
omdat wij geen koopman in de tempel waren op dat moment in de geschiedenis, dan staat de tekst veel 
verder van ons af dan als we ons realiseren dat deze tekst tegelijkertijd zegt dat Jesjoea ons huis, ons 
denken, een rovershol522 vindt.  
 
Het verschil tussen de geestelijke statussen van 30-, 60- en 100-voud is de hoeveelheid leugens, dwalingen, 
waarheid en wijsheid in het denken. De geestelijke status van 30-voud heeft alleen leugens en dwalingen, 
de 60-voud heeft minder leugens en dwalingen en wat wijsheid en waarheid en de 100-voud heeft geen 
leugens en dwalingen en meer wijsheid en waarheid dan de 60-voud, waarbij de 100-voud koning meer 
wijsheid en waarheid heeft dan de priester en de 11e koning meer wijsheid en waarheid dan de koning en 
de 12e koning meer dan de 11e koning. Dat is de geestelijke hiërarchie en de reden waarom de 30-voud niet 
de 60-voud kan onderwijzen maar andersom, waarom de priester niet de koning kan onderwijzen, maar 
andersom etc.  
 
 

Structuur 
Je ontdekt de geestelijke betekenis van een tekst in het Woord, door tijdens het lezen opmerkzaam te zijn 
op de structuur van herhalende patronen in de tekst. De patronen van boven en beneden, 30-60-100-voud, 
de schaal en het legen van de schaal, kopen en verkopen, eten, vernietiging en oordeel, en de getallen, 
worden keer op keer herhaald in het Woord. Elke patroon steunt weer op de andere. En deze patronen, en 
de woorden die naar deze patronen verwijzen, hangen in een tekst zo met elkaar samen, dat de diepere 
geestelijke betekenis zichtbaar wordt. Als je op deze manier het Woord gaat lezen, dan zul je ontdekken dat 
deze patronen en geestelijke betekenissen door het hele Woord worden herhaald en consistent zijn.   
 
Onderstaand schema kan dienen als een hulpmiddel om op een eenvoudige manier de structuur van een 
tekst te kunnen zien.  
 

100-voud 30- en 60-voud 

Geestelijk/geestelijke betekenis Letterlijk/letterlijke tekst 

Eeuwig Tijdelijk 

Boven Beneden 

Verticale communicatie Horizontale communicatie 

Hemel Aarde 

Geestelijk leven Geestelijke dood 

 
Alle patronen in de linkerkolom staan in verbinding met elkaar en verwijzen naar 100-voud. En alle 
patronen in de rechterkolom staan in verbinding met elkaar en verwijzen naar 30- en 60-voud. Als je 
bijvoorbeeld een tekst leest en je interpreteert deze alleen letterlijk (tweede regel, tweede kolom), 
dan valt dit onder de 30- en 60-voud staat van denken (eerste regel, tweede kolom). Probeer je de 
geestelijke betekenis (tweede regel, eerste kolom) te zien volgens de patronen, dan valt dit onder de 
100-voud staat van denken (eerste regel, eerste kolom). Als je in een tekst over een schaal leest die 
wordt geleegd, dan gaat het om een schaal met leugens en dwalingen van beneden (vierde regel, 
tweede kolom) en dit valt dus tegelijkertijd onder de 30- en 60-voud staat van denken (eerste regel, 
tweede kolom), aarde (zesde regel, tweede kolom), geestelijke dood (zevende regel, tweede kolom) 
en de andere patronen die worden genoemd in de tweede kolom. Als je leest over een huis van 
gerechtigheid, dat een 100-voud woord is, dan valt dit onder boven (vierde regel, eerste kolom) en 
tegelijkertijd onder hemel (zesde regel, eerste kolom), geestelijk leven (zevende regel, eerste kolom) 
en de andere patronen die worden genoemd in de eerste kolom.   

                                                           
 

522
 Mattheüs 21:13 
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Van de meeste woorden is duidelijk dat ze geestelijk verwijzen naar 30- of 60-voud, of naar 100-voud. Een 

aantal woorden kan geestelijk verwijzen naar 30- of 60-voud en naar 100-voud. De geestelijke betekenis 

van deze woorden wordt duidelijk in de context van de tekst. Als in de context woorden worden gebruikt 

die geestelijk verwijzen naar 30- of 60-voud, dan moet je de betekenis van het betreffende woord ook in 

die categorie zoeken. Worden in de context woorden gebruikt die geestelijk verwijzen naar 100-voud, dan 

moet je de betekenis van het betreffende woord zoeken in die categorie. 

 
Ook dit schema kan een hulpmiddel zijn: 
 

1e koninkrijk 30-voud Leeuw Slecht en lui Kennis Rebellie  

2e koninkrijk 60-voud Beer Valse/ware 
profeet 

Begrip 2 talenten, 
4 talenten 

 

3e koninkrijk 100-voud Luipaard Priester Wijsheid 5 talenten Dier/beest 

4e koninkrijk 100-voud Schrikwekkend Koning,  
11e koning, 
12e koning 

Wijsheid 10 talenten, 
11e talent 

Dier/beest 
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TEN SLOTTE 
 
De wijsheid en waarheid in dit boek komt van JHWH. Eventuele leugens en dwalingen zijn voor mijn 
rekening en komen uit mijn nog niet volmaakte denken. Wees voorzichtig met wat je koopt, wat je in je 
denken aanneemt, ook van mij. Zoals je in dit boek hebt kunnen lezen, hebben leugens en dwalingen in je 
denken gevolgen. Juist daarom is het belangrijk dat je alles onderzoekt. 
 
Dit onderwijs is tot mij gekomen door de Geest, via studies van Paul Mueller. Dit boek is slechts een 
introductie op het ontdekken van de geestelijke principes, die via patronen in de structuur van het Woord 
zichtbaar zijn. Er zal een vervolg, of wellicht meerdere, op dit boek komen. Dit vervolg is een verdieping en 
zal daarom beschikbaar zijn voor mensen die dit boek hebben gelezen en verder willen onderzoeken. Als je 
dit boek niet begrijpt, of niet als waarheid aanneemt, dan zal je ook verdere verdieping niet kunnen volgen. 
Voordat dit vervolg beschikbaar is, zijn de (in het Nederlands vertaalde) studies van Paul Mueller geschikt 
als je verder wilt onderzoeken. Deze studies leggen de patronen die in dit boek zijn uitgelegd uitgebreider 
uit en behandelen meer patronen. De studies zijn via mij verkrijgbaar. Er is ook onderwijs van Paul Mueller 
beschikbaar via zijn You Tube kanaal Wormwood. De Nederlandse vertalingen van de transcripts van dit 
onderwijs zijn via mij verkrijgbaar. 
 
Vluchtig doorlezen is een goede manier om te ontdekken waar dit boek over gaat. Als je echter dit boek 
doorleest zonder het later te onderzoeken en zelf de patronen te leren zien, dan mis je het doel van dit 
boek. Het zien van de structuur van de patronen in het Woord, en de geestelijke principes waar ze naar 
verwijzen, wordt gemakkelijker naarmate je daar meer tijd in investeert. Het vernieuwen van ons denken 
kost nou eenmaal tijd. Als je veel tijd investeert in het lezen van het Woord en het ontdekken van de 
patronen in het Woord, dan ga je zien hoe wonderlijk de geestelijke betekenissen van de patronen in het 
Woord geweven zijn. Dan ga je zien dat de geestelijke betekenis van de gebruikte woorden in een tekst zo 
in elkaar passen, en door het hele Woord consistent terugkomen, dat het niet anders kan dan dat de Geest 
dit heeft geïnspireerd. 
 
Als je dat nog niet gedaan hebt, kan een eerste stap om zelf hiermee aan de slag te gaan, het lezen van de 
bijbelteksten zijn die in dit boek worden genoemd. Zie je de geestelijke principes waar deze teksten naar 
verwijzen? Een volgende stap zou het onderzoeken van meer bijbelteksten kunnen zijn, waar hetzelfde 
woord in voorkomt. Zie je ook hier het geestelijke principe terug? Een vervolgstap is het lezen van het 
Woord, met de geestelijke betekenis van de woorden die je al kent in je achterhoofd. Daarvoor kunnen de 
schema’s in het vorige hoofdstuk een handig hulpmiddel zijn, en het register dat na dit hoofdstuk in dit 
boek is opgenomen. Hoe meer je daar vertrouwd mee raakt, des te meer je zelf gaat zien hoe het tekst voor 
tekst allemaal in elkaar past. Je zal veel woorden tegenkomen waarvan je de geestelijke betekenis nog niet 
kent. In de verdieping(en) die op dit boek zal volgen en vervolgstudies van Paul Mueller die al beschikbaar 
zijn, zal je meer woorden en geestelijke principes aangereikt krijgen. Paul Mueller heeft ook een 
uitgebreide concordantie geschreven, waarin hij veel woorden uitgebreid uitlegt en een register geeft van 
de patronen van bijna alle Hebreeuwse woorden. Deze concordantie is in het Engels en via mij verkrijgbaar, 
als je kennis hebt opgedaan van alle studies van Paul Mueller.  
 
In Nederland is er een Facebook-groep, waar we samen deze geestelijke principes in het Woord 
onderzoeken. Wil je bij deze groep aansluiten, dan ben je van harte welkom. Aanmelden kan bij mij.  
 
Als je op de hoogte wilt blijven, hou dan mijn website www.zoekeersthetkoninkrijk.nl in de gaten. Op deze 
website zal ik ook blogs publiceren.  
Wil je met mij in contact komen, dan kan dat via contact@zoekeersthetkoninkrijk.nl. 
 
 
 
 

http://www.zoekeersthetkoninkrijk.nl/
mailto:contact@zoekeersthetkoninkrijk.nl
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REGISTER 
Dit is een register van de geestelijke betekenis van de bijbelse begrippen die in dit boek zijn uitgelegd. 
 

Begrip Geestelijke betekenis 
100-voud hoogste geestelijke status/staat van denken 

11e koning hogere 100-voud positie dan koning 

12e koning hoogste 100-voud positie, Messias 

30-voud laagste geestelijke status/staat van denken 

60-voud hogere geestelijke status dan 30-voud, maar nog steeds van de aarde 

Aarde geestelijke status/staat van denken van 30- en 60-voud 

Acht geestelijke status/staat van denken van de 11e koning 

Afgod leugens en dwalingen in ons denken en ons hart 

Afgodsbeeld leugens en dwalingen in ons denken en ons hart 

Antichrist leugens en dwalingen, geestelijke status van 30- en 60-voud 

Baäl leugens en dwalingen in ons denken en ons hart 

Babel geestelijke status/staat van denken van 30- en 60-voud 

Beer geestelijke status/staat van denken van 60-voud 

Beest/dier geestelijke status/staat van denken van 100-voud (de meeste dieren in 
het Woord zijn 100-voud) 

Begrip 60-voud staat van denken 

Beloning geestelijke heerschappij, geestelijke groei, geestelijke volwassenheid, 
leven 

Beneden geestelijke status/staat van denken van 30- en 60-voud 

Berg geestelijke status/staat van denken van 100-voud 

Besneden hart hart zonder leugens en dwalingen/staat van denken van 100-voud 

Besnijdenis verwijderen uit het denken van leugens en dwalingen 

Bloed leugens en dwalingen 

Boom geestelijke status/staat van denken van 100-voud 

Boven geestelijke status/staat van denken van 100-voud 

Breken (van schalen etc.) legen van het denken van leugens en dwalingen 

Brons geestelijke status/staat van denken van priester, oordeel 

Brood 30- en 60-voud leugens van de aarde, of 100-voud wijsheid en waarheid 
van boven (afhankelijk van de context) 

Diefstal geestelijke groei verhinderen door onderwijs van leugens en dwalingen 

Dienaar geestelijke status/staat van denken van 30-voud 

Dieren van de aarde geestelijke status/staat van denken van priester 

Dood geestelijke status/staat van denken van 30- en 60-voud 

Dorens leugens en dwalingen 

Drie geestelijke status van 30-voud, alle geestelijke statussen samen dus de 3 
groepen, geestelijke positie van priester, de 3 koningen (koning, 11e en 
12e), opstanding (afhankelijk van de context) 

Dwaling 30- en 60-voud 

Eén Messias, eenheid 

Elf  geestelijke status/staat van denken van 11e koning 

Eten als waarheid aannemen van geestelijk brood 

Fles het denken 

Gist (zuurdeeg) leugens en dwalingen 

Goud geestelijke status/staat van denken van 100-voud 

Gruwel der verwoesting leugens en dwalingen 

Half Messias 

Hemel geestelijke status/staat van denken van 100-voud 
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Heuvel geestelijke status/staat van denken van 60-voud 

Hoer geestelijke status/staat van denken van 60-voud valse profeet 

Hoererij aannemen en onderwijzen van geestelijke leugens en dwalingen 

Hond geestelijke status/staat van denken van 60-voud valse profeet 

Hoofd het denken 

Hoorn geestelijke status/staat van denken van 100-voud koning 

Huis het denken 

IJzer Messias 

Kennis 30-voud staat van denken 

Kleding geestelijke status, meestal 100-voud 

Koning hogere 100-voud status dan priester 

Kopen aannemen van geestelijke leugens en dwalingen, of waarheid 
(afhankelijk van de context) 

Koper geestelijke status/staat van denken van priester, oordeel 

Kruik het denken 

Kwaad 30- en 60-voud 

Ladder van Jakob beeld van geestelijke groei naar geestelijke volwassenheid 

Leem geestelijke status/staat van denken van 30- en 60-voud 

Leeuw geestelijke status/staat van denken van 30-voud 

Leugen 30- en 60-voud 

Leven geestelijke status/staat van denken van 100-voud 

Liefde onderwijs van 100-voud waarheid en wijsheid 

Liegen geestelijke status/staat van denken van 60-voud valse profeet 

Luipaard geestelijke status/staat van denken van 100-voud priester 

Maagd geestelijke status/staat van denken van 60-voud valse profeet 

Mand het denken 

Manna 100-voud wijsheid en waarheid 

Melaatsheid leugens en dwalingen 

Midden Messias 

Moord geestelijk dood houden door het onderwijzen van leugens en dwalingen 

Negen Messias 

Nieuwe wijn 100-voud wijsheid en waarheid 

Onbesneden hart hart vol leugens en dwalingen/staat van denken van 30- en 60-voud 

Onreinheid leugens en dwalingen 

Onthoofding legen van het denken van leugens en dwalingen 

Oordeel van de schalen legen van het denken van leugens en dwalingen 

Oordeel onderwijs van 100-voud waarheid en wijsheid 

Oorlog onderwijs van 100-voud waarheid en wijsheid 

Oost Messias 

Oud Messias 

Oven Messias 

Overspel aannemen en onderwijzen van leugens en dwalingen 

Paleis het denken 

Pilaar geestelijke status/staat van denken van 100-voud 

Pot het denken 

Priester laagste 100-voud status 

Profeet geestelijke status/staat van denken van 60-voud 

Rebellie geestelijke status/staat van denken van 30- en 60-voud 

Reinheid 100-voud waarheid en wijsheid 

Rots Messias 

Schaal het denken 
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Schat 100-voud waarheid en wijsheid 

Slechtheid 30- en 60-voud 

Staart geestelijke status/staat van denken van 60-voud valse profeet 

Stad  geestelijke status van 30- en 60-voud 

Steen Messias 

Stof geestelijke status/staat van denken van 30- en 60-voud 

Tafel geestelijke status/staat van denken van 100-voud 

Tempel het denken 

Tien geestelijke status/staat van denken van koning 

Tuin het denken 

Twaalf Messias, de 12e koning 

Twee valse profeet, twee bepaalde geestelijke statussen samen, het 
Koninkrijk (afhankelijk van de context) 

Valse profeet geestelijke status van 60-voud in deze huidige tijd 

Vat het denken 

Verkopen onderwijzen van leugens en dwalingen, of waarheid, of afstand doen 
van leugens en dwalingen (afhankelijk van de context) 

Vernietigen onderwijzen en aannemen van 100-voud waarheid en wijsheid 

Verteren vernietigen van leugens en dwalingen door het onderwijzen van de 
waarheid van boven 

Verwoesten  onderwijzen en aannemen van 100-voud waarheid en wijsheid 

Vier alle 4 geestelijke koninkrijken, 4e koninkrijk van de koning, 60-voud 
ware profeet (afhankelijk van de context) 

Vijand geestelijke status/staat van denken van 30- en 60-voud 

Vijf geestelijke status/staat van denken van priester 

Vlees 30- en 60-voud leugens van de aarde of 100-voud wijsheid en waarheid 
van boven (afhankelijk van de context) 

Voedsel 30- en 60-voud leugens van de aarde of 100-voud wijsheid en waarheid 
van boven (afhankelijk van de context) 

Voeten geestelijke status/staat van denken van 30- en 60-voud 

Vogels in de lucht geestelijke status van koning, vaak specifiek de 11e koning 

Voorhuid leugens en dwalingen 

Vos geestelijke status/staat van denken van 60-voud valse profeet 

Vrouw geestelijke status/staat van denken van 60-voud valse profeet, of 100-
voud (afhankelijk van de context) 

Vuur Messias 

Waarheid 100-voud 

Waarzeggen geestelijke status/staat van denken van 60-voud valse profeet 

Wagen het denken 

Ware profeet geestelijke status van 60-voud in het Koninkrijk 

Water geestelijke status van 100-voud, waarheid en wijsheid 

Wijn leugens en dwalingen (zie ook nieuwe wijn) 

Wijsheid 100-voud staat van denken 

Wisselen van kleding geestelijke groei 

Zak het denken 

Zes mens, of geestelijke status van 11e koning (afhankelijk van de context) 

Zeven geestelijke status van koning, soms specifiek de 11e koning 

Zilver geestelijke status/staat van denken van 60-voud 

Zonde leugens en dwalingen in ons denken en ons hart 

Zuil geestelijke status/staat van denken van 100-voud 

Zwaard geestelijke status/staat van denken van 100-voud 
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BIJLAGE 1 – STRONGNUMMERS 
 
De Engelsman James Strong heeft een index gemaakt van alle Hebreeuwse woorden van het Oude 
Testament en de Griekse woorden van het Nieuwe Testament. Aan elk individueel Hebreeuws of Grieks 
woord heeft Strong een individueel nummer toegekend. Deze nummers vormen een index. Als je geen 
Hebreeuws of Grieks kent, dan ben je aangewezen op de strongnummers om het gebruik van een bepaald 
Hebreeuws of Grieks woord op andere plekken in het Woord te kunnen vinden. En om deze reden is het 
een geweldig hulpmiddel. Om de patronen te onderzoeken, gebruiken we dit register van Strong alleen 
voor de Hebreeuwse woorden, van het Oude Testament dus523. Met behulp van bijbeltools, zoals e-Sword 
en blueletterbible.org524, kun je met gebruik van de strongnummers zoeken naar alle bijbelteksten waarin 
een bepaald Hebreeuws woord voorkomt. Als je deze teksten onder elkaar ziet, dan kan je uit het gebruik 
van dit woord en de context afleiden of toetsen wat de diepere geestelijke betekenis is. Op vertalingen kan 
je niet blind afgaan, want alleen de Hebreeuwse grondtekst is zuiver en Goddelijk geïnspireerd. We hebben 
in dit boek ook gezien hoe betekenissen wegvertaald kunnen zijn.  
 
De meeste Hebreeuwse woorden zijn opgebouwd uit een stam van drie Hebreeuwse letters. Aan deze stam 
worden klinkers toegevoegd, waardoor verschillende woorden ontstaan. Deze woorden verschillen dus van 
elkaar in betekenis en hebben ook een eigen strongnummer. Woorden met dezelfde stam, maar met 
andere klinkers, hebben meestal wel betekenissen die met elkaar verbonden zijn. Omdat de indexering van 
Strong de alfabetische volgorde van de Hebreeuwse woorden volgt, is dit goed zichtbaar. Deze woorden 
met dezelfde stam, maar met andere klinkers, hebben opeenvolgende nummers gekregen. Woorden met 
dezelfde stam, maar met andere klinkers, worden verwante woorden genoemd en deze zijn ook interessant 
om mee te nemen als je de bijbel gaat onderzoeken naar de geestelijke betekenis van een bepaald 
Hebreeuws woord. Dit is overigens iets anders dan vervoegingen van werkwoorden, of toevoegingen van 
lidwoorden of voegwoorden of meervouden aan de stam. De Hebreeuwse taal zet lidwoorden, 
voegwoorden of persoonlijk voornaamwoorden aan het woord vast. Zo kan een Hebreeuws woord er 
anders uitzien, maar (de stam van) het woord heeft dezelfde betekenis. Het woord heeft daarom ook geen 
eigen strongnummer gekregen, omdat het geen ander woord is. 
 
Strong is een index en niet meer dan dat. Waarom wordt dan soms gewaarschuwd voor het gebruik van 
strongnummers? Strong geeft ook uitleg van de betekenis van de Hebreeuwse woorden. Deze betekenis 
heeft Strong gebaseerd op de Engelse King James vertaling. Op deze manier kan de Strong index ook 
worden gebruikt als een woordenboek of concordantie. Maar deze uitleg is gekleurd door Strongs mening 
en de King James vertaling, dus vanuit het denken van de mens. En daar willen we net zo voorzichtig 
gebruik van maken als andere vertalingen of bijbelcommentaren. We willen zelf het Woord onderzoeken 
volgens de patronen van gebruik van identieke woorden, in plaats van blindelings afgaan op vertalingen en 
uitleg, ook van Strong. Gebruik de strongnummers dus alleen als index en ga niet blind af op de vertaling en 
betekenis van de Hebreeuwse woorden die wordt gegeven.  
  

                                                           
 

523
 De reden hiervoor wordt uitgelegd in BIJLAGE 4 – ZOEKEN IN HET GRIEKSE NT.  

524
 Een handleiding voor gebruik van deze tools staat in BIJLAGE 2 - BLUE LETTER BIBLE en BIJLAGE 3 - E-SWORD. 
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BIJLAGE 2 – BLUE LETTER BIBLE 
 
Het Engelstalige hulpmiddel Blue Letter Bible525 maakt het mogelijk om een overzicht te genereren van alle 
bijbelteksten waar een bepaald Hebreeuws woord wordt gebruikt. Op deze manier kan een patroon van 
gebruik van dit woord worden afgeleid, en vervolgens de geestelijke betekenis van dit woord worden 
vastgesteld. Omdat dezelfde Hebreeuwse woorden niet in alle bijbelteksten hetzelfde vertaald zijn, kunnen 
we niet blindelings op een vertaling afgaan. In vertalingen kan het patroon wegvallen, of minder zichtbaar 
zijn. Strongnummers zijn een handig hulpmiddel als je niet vloeiend Hebreeuws kunt lezen. Strong heeft 
aan elk Hebreeuws woord een nummer gekoppeld. Als je op deze nummers zoekt, dan vind je alle 
bijbelteksten waar een bepaald Hebreeuws woord wordt gebruikt526.  
 

We gebruiken alleen de strongnummers in de Hebreeuwse tekst. Deze beginnen met een ‘H’. Dit 
beperkt zich dus tot het Oude Testament. Het ontdekken van de patronen in het Nieuwe Testament is 
lastiger. De reden hiervan is dat de index van Strong van het Oude Testament gebaseerd is op 
Hebreeuwse manuscripten en van het Nieuwe Testament op Griekse manuscripten. Hierdoor wordt 
de continuïteit van de strongnummers gebroken. Om de continuïteit van de strongnummers in het 
Nieuwe Testament voort te zetten, kan je het gebruik van het Engelse woord opzoeken in de tekst van 
het Oude Testament en daar vervolgens het strongnummer bij zoeken

527
. Het heeft daarbij de 

voorkeur om een Hebreeuwse versie van het Nieuwe Testament te gebruiken. Dit blijft echter 
onzuiver, omdat het Grieks meestal terug is vertaald naar het Hebreeuws. Helaas zijn er geen 
originele Hebreeuwse manuscripten meer van het Nieuwe Testament, behalve wellicht de Peshitta. Er 
zijn beweringen dat de Peshitta de oorspronkelijke tekst van het Nieuwe Testament in het Hebreeuws 
(beter gezegd: Aramees) is, maar de Peshitta is helaas niet verkrijgbaar met strongnummers

528
.  

 
Voor het genereren van een overzicht van alle bijbelteksten waar een bepaald Hebreeuws woord wordt 
gebruikt, zijn er twee startpunten. Als je het strongnummer al kent, dan kan je direct op dit nummer 
zoeken. Als je het strongnummer nog niet kent, dan moet je deze eerst opzoeken. Hieronder volgt een 
stap-voor-stap handleiding. 
 
We willen een overzicht van alle schriftplaatsen waar het Hebreeuwse woord tsur: rots staat.  
 
Als je moeite hebt met de Engelse taal, dan kan je de vertaling van het woord rots opzoeken met gebruik 
van bijvoorbeeld Google Translate (https://translate.google.nl/): 
 

 

                                                           
 

525
 https://www.blueletterbible.org/ 

526
 Meer informatie over strongnummers staat in BIJLAGE 1 - STRONGNUMMERS. 

527
 Meer informatie over het onderzoeken van patronen in de Griekse tekst van het NT staat in BIJLAGE 4 – ZOEKEN IN HET GRIEKSE NT. 

528
 http://aramaicnt.com/interlinear.htm  

https://translate.google.nl/
https://www.blueletterbible.org/
http://aramaicnt.com/interlinear.htm
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In het zoekscherm tik je ‘rock’:  

 

 
 
Je krijgt nu een overzicht van alle bijbelteksten, waar het Engelse woord ‘rock’ wordt gebruikt. Maar we 
willen een overzicht hebben van de bijbelteksten waar het Hebreeuwse woord ‘tsur’ wordt gebruikt. We 
zijn dus op zoek naar het strongnummer voor tsur. Daarvoor gebruik je het icoontje ‘tools’ dat voor elk vers 
staat. Om zeker te weten dat je het juiste strongnummer hebt, moet je dat bij meerdere verzen checken. 
Het kan namelijk zijn dat het Hebreeuws meerdere woorden kent voor het Engelse woord ‘rock’.  
 
Om te ontdekken of je het juiste woord hebt, kan je ook Bible Hub529 gebruiken. Met gebruik van deze 
online tool kan een overzicht worden gegenereerd van alle strongnummers van Hebreeuwse woorden die 
met ‘rock’ worden vertaald: 
 
 

  
 
 

                                                           
 

529
 http://www.biblehub.com/hebrew/ 

http://www.biblehub.com/hebrew/
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Als je op ‘tools’ klikt (zie hierboven), dan krijg je de interlineaire tekst. Je ziet het vers weergegeven in de 
Hebreeuwse grondtekst en daaronder zie je hoe elk Hebreeuws woord van het vers in het Engels is 
vertaald. Je zoekt het woord ‘rock’ en ziet dat daarnaast het strongnummer H6697 staat: 
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Vervolgens klik je op het strongnummer H6697 en dan kom je op het scherm dat we willen hebben:  
 

 
 
Op dit scherm staat interessante informatie, waaronder het ‘root word’. Dat is het Hebreeuwse woord 
waar het woord ‘rots’ van is afgeleid, en dit is dus een verwant woord530. Onderzoek van verwante 
woorden kan scherper zicht op de geestelijke betekenis geven. Ook de ‘KJV translation count’ kan 
interessante informatie geven. Hier wordt weergegeven met welke verschillende woorden dit Hebreeuwse 
grondwoord in het Engels is vertaald. Dit is niet doorslaggevend, want we willen niet blind afgaan op de 
vertaalkeuze van de Engelse vertalers als deze niet gebaseerd is op de patronen in het Woord. 
Desalniettemin kan het interessante informatie geven. Deze informatie vind je vervolgens uitgebreider 
terug in de ‘Outline of Biblical Usage’.  
 
(Als je moeite hebt met de Engelse taal, dan vertaal je deze woorden weer naar het Nederlands met behulp 
van bijvoorbeeld Google Translate.) 
 
Als je naar beneden scrollt, dan vind je het overzicht dat je nodig hebt: alle bijbelteksten waar dit 
Hebreeuwse woord wordt gebruikt. De plek in het vers waar het woord staat, wordt zichtbaar gemaakt 
door vermelding van het betreffende strongnummer in het rood. Nu heb je een overzicht van alle 
bijbelteksten waar het Hebreeuwse woord voor rots staat en kan je het patroon onderzoeken. In dit 
voorbeeld kun je zien, dat waar in de letterlijke Hebreeuwse tekst het woord voor rots staat, dit een 
geestelijke verwijzing is naar de Messias (zie bijvoorbeeld het eerste vers al: Exodus 17:6: (levend) water uit 
de rots).  
 
(Als je moeite hebt met de Engelse taal, dan kun je deze verzen opzoeken in een Nederlandse bijbelvertaling. 
Als je Google Chrome gebruikt, dan kan je ook Google Translate gebruiken door met de muis op de tekst te 
gaan staan, vervolgens op de rechter muisknop te klikken en dan te kiezen voor ‘vertalen in het Nederlands’. 
Dit levert overigens geen officiële Nederlandse bijbelvertaling op, maar een vertaling van Google van de 
Engelse tekst in het Nederlands.) 
 

                                                           
 

530
 In BIJLAGE 1 - STRONGNUMMERS wordt uitleg gegeven over verwante woorden.  
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Als het strongnummer bekend is, dan kan je de eerste stappen overslaan. Je typt dan direct dit 
strongnummer, voorafgegaan door een ‘H’, in het zoekscherm: 
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BIJLAGE 3 – E-SWORD 
 
e-Sword is geen online hulpmiddel, maar een programma dat je kunt installeren op je computer. Dat doe je 
als volgt: 
 

1. Open je internet programma, zoals Google Chrome, Internet Explorer of een ander programma dat 
je gebruikt. Typ in de adresbalk: www.e-Sword.net. 

2. Klik op ‘e-Sword Free Bible Study for the PC’ om de software te downloaden en te installeren op je 
computer. 
 

  
 
Als je dit gedaan hebt, dan verschijnt er een e-Sword icoon op je bureaublad of in je startmenu.  
 
Als je het programma opent, dan krijg je toegang tot verschillende schermen. Deze schermen worden 
genoemd: B, C, D en E. Elk van deze schermen heeft een kleine punaise bovenin, rechts op het betreffende 
scherm. 
 

  

B C 

D E 

http://www.e-sword.net/
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Het B-scherm, dat staat voor Bijbelreferentie scherm, is het enige scherm dat je nodig hebt om de patronen 

te onderzoeken. De andere schermen kan je sluiten, door op de punaise te klikken die rechts boven elk 

scherm staat. Zodra je op de punaise klikt, zal het scherm sluiten en vervolgens op de linker menubalk 

verschijnen. 

 

 
 

3. Om verschillende bijbelversies te downloaden, ga je naar de bovenste menubalk, naar de 
DOWNLOAD optie. Als je op DOWNLOAD klikt, dan opent zich een menu. 
 
 

 
 

B 
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Als je op BIBLES klikt, dan opent zich een nieuw scherm. Dit scherm geeft de bijbelversies weer die je kunt 
downloaden. Er zijn vertalingen in het Engels, maar ook in het Nederlands. 

 

 
 
4. Als je dit scherm voor de eerste keer opent, dan kom je uit bij het gedeelte met de Engelse 

vertalingen. Mocht dat niet zo zijn, ga dan naar dit gedeelte. De volgende downloads zijn 
interessant: KJV, KJV+ en MKJV. Om deze te selecteren, klik je op de blauwe hyperlinks. 
De Nederlandse Statenvertaling vind je in het gedeelte met de Nederlandse vertalingen. Je 
selecteert vervolgens: Dutch SV. 
Ook de Hebreeuwse downloads zijn interessant, als je in meer of mindere mate Hebreeuws kent. 
Ga hiervoor naar het gedeelte met de Hebreeuwse vertalingen en selecteer: Hebrew OT+ en 
Hebrew NT DD. 
 
Zodra je op de downloads klikt, verschijnen ze in het onderste gedeelte van het scherm. 
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Om de bestanden vervolgens te downloaden, ga je naar de bovenste balk in het scherm en klik je op 

DOWNLOAD (zie vorige afbeelding). Als je op DOWNLOAD klikt, dan verschijnt er een drop down menu 

waar je vervolgens op START klikt. Hiermee worden alle bestanden die je hebt gekozen gedownload. 

Daarna kan je het download scherm sluiten. 

 
Je zou nu al je geselecteerde downloads moeten zien als tabs aan de bovenkant van je scherm. Je kunt op 
de verrekijker klikken, als je wilt dat de tekst wat groter wordt weergegeven. 
 

 
 
Het plusteken [+] naast de KJV, en de Hebrew OT als je deze gedownload hebt, geeft aan dat deze versie 
strongnummers heeft. Als je met je muis over de strongnummers beweegt, dan krijg je een korte weergave 
met informatie over dit Hebreeuwse woord: 
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BIJLAGE 4 – ZOEKEN IN HET GRIEKSE NT 
 
Als we op strongnummers zijn aangewezen omdat we niet vloeiend Hebreeuws kunnen lezen, dan kunnen 
we patronen alleen vaststellen door onderzoek van de Hebreeuwse woorden in het Oude Testament. 
Reden daarvan is, dat de strongnummers van het Oude Testament niet continueren in het Nieuwe 
Testament531. Dit lijkt erger dan het is, we hebben in principe alle patronen die we nodig hebben vanuit de 
geschriften van het Oude Testament. Het Nieuwe Testament is voornamelijk een verklaring van het Oude 
Testament en een openbaring van dingen die in het Oude Testament wel aanwezig, maar nog verborgen 
waren. De meeste, en de belangrijkste, woorden en begrippen die in het Nieuwe Testament worden 
gebruikt, komen ook in de Hebreeuwse grondtekst van het Oude Testament voor. Je kunt de Hebreeuwse 
tekst van het Oude Testament daarom heel goed gebruiken als een woordenboek of concordantie, om de 
geestelijke betekenis van een woord uit het Nieuwe Testament te onderzoeken. Het zou niet logisch zijn als 
eenzelfde woord of begrip in het Oude Testament in het Nieuwe Testament een geheel andere betekenis 
zou hebben, want dan zou de eenheid van het Woord gebroken zijn.  
 
Als je de geestelijke betekenis wilt onderzoeken van een woord in de tekst van het Nieuwe Testament, dan 
kan je je niet laten leiden door de Griekse grondtekst of de Griekse strongnummers. We kunnen niet met 
zekerheid zeggen of de Griekse tekst oorspronkelijk is, omdat de oorspronkelijke manuscripten van het 
Nieuwe Testament helaas niet meer aanwezig zijn. Alleen van Mattheüs wordt algemeen aangenomen dat 
de originele tekst Hebreeuws is. Wat we wel weten, is dat de gangbare taal in de tijd van Jesjoea 
Hebreeuws of Aramees was. En het is niet aannemelijk dat eenvoudige vissers in het Grieks waren opgeleid. 
Er zijn aanwijzingen dat de Griekse tekst van het Nieuwe Testament een vertaling is van Hebreeuwse 
manuscripten. Als onze basis een vertaling is, dan bestaat het gevaar dat patronen vanuit de 
oorspronkelijke manuscripten weg zijn vertaald.  
 
Als je het patroon, en dus de geestelijke betekenis, van een Hebreeuws woord uit het Oude Testament ook 
in het Nieuwe Testament bevestigd wilt zien, dan is daar wat kennis van de Hebreeuwse taal voor nodig. Je 
moet namelijk de stam van het Hebreeuwse woord, dus zonder vervoegingen of voorzetsels, kunnen 
herkennen532. Je kunt dit als volgt aanpakken: 
 

1. Gebruik de Englishman’s concordantie om na te gaan welke Hebreeuwse woorden (met 
strongnummers) in het Oude Testament worden vertaald met het woord dat je wilt onderzoeken. 
Dat kan bijvoorbeeld via de online tool Biblehub533. Dit is een Engelstalige website, dus je hebt het 
Engelse woord nodig uit een Engelse bijbelvertaling. 

2. Je vult in het zoekscherm het (Engelse) woord in. 
3. Vervolgens krijg je een overzicht van alle strongnummers in de Hebreeuwse tekst van het Oude 

Testament, waar dit (Engelse) woord voorkomt. Naast het strongnummer staat ook het woord in 
het Hebreeuws. 

4. Zoek nu in een Hebreeuwse versie van het Nieuwe Testament (bijvoorbeeld de Hebrew NT DD in e-
Sword534, of de Peshitta535) het Hebreeuwse woord op in het vers uit het Nieuwe Testament dat je 
wilt onderzoeken, en vergelijk dit woord met het overzicht dat Biblehub heeft gegeven. 

  

                                                           
 

531
 Meer informatie over strongnummers staat in BIJLAGE 1 - STRONGNUMMERS. 

532
 Het Hebreeuws gebruikt bijvoorbeeld het lidwoord ‘het’ of ‘de’ niet als een apart woord, maar zet dit als voorvoegsel aan het 

woord vast met een h(a). Die h(a) moet je er dus vanaf halen, om het woord, de stam, te krijgen. 
533

 http://biblehub.com/hebrew/ 
534

 Een handleiding voor de installatie en het gebruik van e-Sword staat in BIJLAGE 3 - E-SWORD. 
535

 http://aramaicnt.com/interlinear.htm 

http://biblehub.com/hebrew/
http://aramaicnt.com/interlinear.htm
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5. Zie je geen woord dat overeenkomt, dan kan het zijn dat het woord in de Nieuwtestamentische 
tekst in een vervoeging staat, waardoor je de stam niet herkent. Als dat zo is, zoek dan via het 
Griekse strongnummer in e-Sword of Blue Letter Bible536 in welke Nieuwtestamentische verzen dit 
woord nog meer wordt gebruikt. Misschien staat dit woord daar duidelijker, zonder (veel) 
vervoeging(en) en herken je de stam.  

6. Als je het juiste woord in het overzicht van Biblehub hebt gevonden, dan heb je het strongnummer 
van het Oudtestamentische Hebreeuwse woord. Vervolgens zoek je met e-Sword of Blue Letter 
Bible naar alle teksten van het Oude Testament waar dit woord wordt gebruikt. Je kunt dan een 
patroon en betekenis onderzoeken op basis van het gebruik van dit woord in de tekst van de bijbel. 
 

Een voorbeeld: 
In Openbaring 17:13 staat het woord beest (beast). We willen de geestelijke betekenis van dit woord 
onderzoeken en bevestigen dat dit hetzelfde (Hebreeuwse) woord is dat in het Oude Testament wordt 
gebruikt. 
 

1. Gebruik de Englishman’s concordantie om na te gaan welke Hebreeuwse woorden (met 
strongnummers) in het Oude Testament worden vertaald met beest. Dat kan bijvoorbeeld via de 
online tool Biblehub.  

2. Je vult in het zoekscherm ‘beast’ in, of ‘animal’. In dit specifieke voorbeeld moet je overigens ‘live’ 
invullen, omdat het Hebreeuwse woord dat in dit vers van Openbaring wordt gebruikt in het Oude 
Testament niet wordt vertaald met beest of dier, maar met leven537. Dit is dus een lastig voorbeeld, 
maar toont direct wat te doen als je het betreffende woord niet in het overzicht van Biblehub 
terugvindt. Je kunt dan je onderzoek uitbreiden naar verwante woorden of het grondwoord, dat je 
vindt in de informatie die Strong geeft538. 

3. Vervolgens krijg je een overzicht van alle strongnummers in de Hebreeuwse tekst van het Oude 
Testament, waar het woord beast of animal (of in dit geval: live) wordt gebruikt. Naast het 
strongnummer staat ook het woord in het Hebreeuws.  

4. Zoek nu in een Hebreeuwse versie van het Nieuwe Testament (bijvoorbeeld de Hebrew NT DD in e-
Sword, of de Peshitta) het Hebreeuwse woord op dat in Openbaring 17:13 met beast wordt 
vertaald, en vergelijk dit woord met het overzicht dat Biblehub heeft gegeven. 

5. Op het eerste oog kom je er wellicht nog niet uit, omdat tegen het woord dat in dit vers voor beest 
wordt gebruikt een voorzetsel (de Hebreeuwse letter lamed) is geplaatst, en daardoor de stam niet 
goed herkenbaar is. Gebruik daarom het Griekse strongnummer G2342 van het woord beest in 
Openbaring 17:13, en zoek via e-Sword of Blue Letter Bible in welke Nieuwtestamentische verzen 
dit woord nog meer wordt gebruikt. Dan zie je dat dit woord ook in Handelingen 10:12 voorkomt. 
In dit vers is aan het Hebreeuwse woord het woord voor ‘en’ geplaatst (de Hebreeuwse letter 
waw).  

6. Als je het overzicht van Biblehub weer raadpleegt, dan zie je dat het woord dat in Handelingen 
10:12 en Openbaring 17:13 met beast wordt vertaald, overeenkomt met het Hebreeuwse woord 
met strongnummer 2421 (chajah). Vervolgens zoek je met e-Sword of Blue Letter Bible naar alle 
teksten van het Oude Testament waar dit strongnummer 2421 wordt gebruikt. Je kunt vervolgens 
een patroon en geestelijke betekenis afleiden van het gebruik van dit woord in de tekst van de 
bijbel. 

 

                                                           
 

536
 Een handleiding voor het gebruik van de Blue Letter Bible staat in BIJLAGE 2 - BLUE LETTER BIBLE. 

537
 De verklaring hiervan wordt gegeven in hoofdstuk HET BEEST - EEN PARADOX. 

538
 In BIJLAGE 2 - BLUE LETTER BIBLE wordt uitgelegd waar je deze informatie kunt vinden. 


