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Lezing Patronen in het Woord (zoek eerst het Koninkrijk) 

Loofhuttenfeest 25 september 2018 

 

 

Ik geef deze lezing naar aanleiding van een boek dat ik heb geschreven over patronen in het Woord, 

die ons wat te vertellen hebben over het Koninkrijk van God. Het is mijn passie om mensen te 

vertellen over dit Koninkrijk van God. De focus van het hele onderwijs van Jesjoea ging over dit 

Koninkrijk. En het is iets dat naar mijn mening vaak onderbelicht wordt in het onderwijs dat we 

geven of ontvangen.  

 

Waarom is het mijn passie? Het is een boodschap waar ik zelf echt door veranderd ben, en daar 

komt mijn passie vandaan om het iedereen te vertellen die het wil horen. Door het ontdekken van 

deze patronen in de bijbel en vooral door wat ze tot mijn denken en hart te zeggen hebben, heb ik 

innerlijke genezing, bevrijding en meer vreugde, leven en perspectief gekregen. Dingen die ik 

allemaal al wel had, dacht ik, maar niet in die mate. Ik ben daarin dus gegroeid. En dit zie ik ook bij 

anderen die dit in de bijbel ontdekken. Met mijn boek wil ik mensen toerusten om verder te groeien 

naar het hart van de Vader. En ik heb ervaren dat het ontdekken van de patronen in de bijbel die 

uitwerking heeft.  

 

Waarom heeft mij dit zo veranderd? 

 

En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar 

buiten (…). En Hij zei tegen hen (….) u hebt er een rovershol van gemaakt. Mattheüs 21:12-13 

 

Deze tekst komt anders binnen dan: 

 

En Jezus ging mijn denken binnen en dreef alle leugens en dwalingen die ik in/vanuit mijn denken 

heb onderwezen en aangenomen naar buiten, (...). En Hij zei tegen mij (….) je hebt er een rovershol 

van gemaakt. Mattheüs 21:12-13 

 

Ik realiseerde me dat Jesjoea met de tempelreiniging duidelijk wil maken, dat mijn hart en denken 

een rovershol zijn en dat Hij die wil reinigen. 

 

Ik realiseerde me ook dat de gelijkenis van de wijze man die zijn huis bouwt op de rots, betekent dat 

ik mijn denken moet funderen op Jesjoea.  

 

Ieder die naar Mij toe komt en Mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u laten zien aan wie hij gelijk 

is. Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde: hij (…) legde het fundament op de rots. Toen de 

hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet doen wankelen, want het 

was op de rots gefundeerd. Lukas 6:47-48 

 

Ieder die naar Mij toe komt en Mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u laten zien aan wie hij gelijk 

is. Hij is gelijk aan een man die zijn denken bouwde: hij (…) legde het fundament op Jesjoea. Toen 

de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen mijn denken aan en kon het niet doen wankelen, 

want het was op Jesjoea gefundeerd. Lukas 6:47-48 

 

En toen merkte ik dat mijn hart en denken inderdaad gingen veranderen. De boodschap kwam 

dieper binnen. Want we weten wel dat het Woord zegt dat ons eigen hart arglistig is, en dat we ons 

denken moeten vernieuwen, maar wat falen we daar toch steeds in hè? Ik wel althans. We zijn zo 

bezig met het proberen zo goed mogelijk te leven naar Zijn wet, met het leven naar Zijn wil en dat 



https://zoekeersthetkoninkrijk.nl 2 contact@zoekeersthetkoninkrijk.nl 

lukt vaak maar half half. Toch? Of ben ik de enige bij wie dat niet zo goed lukt? Dat heeft mijns 

inziens te maken met focus en rechtstreeks met ons denken en hart.  

 

De boodschap die de patronen laten zien zal misschien niet echt nieuw voor ons zijn. Wat misschien 

wel nieuw is, is de manier waarop deze gecommuniceerd wordt en daardoor komt het dieper bij ons 

binnen en kan het voor diepere verandering zorgen. En dit zijn maar twee voorbeelden van teksten 

in het Woord met een diepere betekenis; het Woord staat er vol mee als je weet wat de diepere 

betekenis is van woorden en symbolen die worden gebruikt.  

 

In deze lezing wil ik kort wat dingen vertellen die veel uitgebreider in mijn boek staan. Wil je dus 

meer weten, ga dan zeker mijn boek lezen. Hoe je aan dit boek kunt komen, zal ik aan het eind van 

de lezing aangeven.  

 

Deze lezing is onderbouwd met wat bijbelteksten. Tijdens de lezing zal duidelijk worden hoe 

belangrijk waarheid is, en hoe belangrijk het is dat we weten wat de waarheid is. Het Woord is 

waarheid. Daarom verwijs ik altijd naar bijbelteksten. Het is een uitdaging geweest om de 

onderbouwing van wat ik zeg te beperken tot slechts 1 of 2 bijbelteksten. Want ik kan nog zoveel 

meer laten zien in het Woord. Ik kan me voorstellen dat je behoefte hebt aan meer bijbelse 

onderbouwing, ik dring daar eigenlijk zelfs op aan: onderzoek het zelf. Want dan ga je het zelf zien 

en zul je uiteindelijk merken dat het ook jou zal veranderen. In mijn boek vind je veel meer bijbelse 

onderbouwing, en daar leg ik ook uit hoe je dit zelf verder kunt onderzoeken in het Woord.  

 

Wat bedoel ik met patronen in de bijbel? Wie kent de Englishman’s Concordantie? Dat is een 

standaardwerk uit de 19e eeuw dat veel gebruikt wordt bij bijbelstudie. Misschien ken je het zonder 

dat je het weet: het is opgenomen in veel online bijbeltools. Deze concordantie geeft van elk 

Hebreeuws en Grieks woord dat in de grondtekst van de bijbel staat een overzicht van alle 

schriftplaatsen waar het betreffende woord voorkomt. Het doel is om een overzicht te krijgen van 

het gebruik van het woord, waarvan je dan een betekenis kunt afleiden. In de inleiding van deze 

concordantie staat geschreven dat het doel is om “Elke student ertoe te leiden om zijn betekenis en 

definitie van woorden af te leiden van de manier waarop de Heilige Geest deze heeft gebruikt.” 

 

In deze lezing wil ik laten zien dat door de hele bijbel heen patronen staan. Deze patronen zijn 

ontstaan doordat de schrijvers van de bijbelboeken identieke woorden gebruikten in soortgelijke 

context. Deze patronen verwijzen naar een diepere geestelijke betekenis die je op het eerste gezicht 

niet ziet als je niet verder kijkt dan wat er letterlijk staat. Dat klinkt nu misschien nog wat 

onduidelijk, maar het zal gedurende de lezing duidelijker worden, ook als ik meer voorbeelden laat 

zien. 

 

Dat niet alles bedoeld is om letterlijk te nemen wordt al duidelijk in alle beeldspraak die in de bijbel 

staat. Een aantal voorbeelden:  

 

Bewoners als sprinkhanen: 

waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn. Jesaja 40:22 

 

Zingende bomen: 

dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen. Psalm 96:12 

 

Hoeken van de aarde: 

Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Openbaring 7:1 
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Het is duidelijk dat we in deze teksten moeten zoeken naar de betekenis van deze woorden. Maar 

teksten die letterlijk genomen kunnen worden, hebben daarnaast vaak ook een diepere geestelijke 

betekenis. Ik zeg met nadruk: daarnaast. Want wat ik in deze lezing niet wil beweren is dat de 

letterlijke tekst er niet meer toe doet. Maar omdat die letterlijke teksten niet symbolisch geschreven 

zijn, is de geestelijke betekenis meer verborgen en lezen we er snel overheen. En dan missen we een 

deel van de boodschap.  

 

Een voorbeeld: 

 

Letterlijk bedoeld:  

Zo zult u water voor hen voortbrengen uit de rots, en u zult de gemeenschap en hun vee laten 

drinken. Numeri 20:8 

 

Diepere geestelijke laag waar Paulus naar verwijst:  

Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Christus.  

1 Korinthe 10:4 

 

Als we er vanuit gaan dat het Woord één is, dan moet de uitleg van de symbolen of woorden die 

Jesjoea bijvoorbeeld 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. Een bepaald woord of begrip in Genesis moet naar hetzelfde verwijzen, als hetzelfde woord 

of begrip in bijvoorbeeld de Psalmen, Kronieken, de Evangeliën en Openbaring, om maar wat te 

noemen: het hele Woord dus. Als de uitleg van een symbool of woord in een bepaalde context op de 

ene plaats in de bijbel afwijkt van de uitleg van een symbool of woord in soortgelijke context op 

andere plaatsen in de bijbel, dan gaan we aan de eenheid van het Woord voorbij. De betekenis van 

de gebruikte symbolen en woorden moet dus consistent zijn en door het hele Woord bevestigd 

worden.  

 

Het op deze manier inzichtelijk maken van de boodschap van de tekst van het Woord geeft houvast 

bij onze uitleg van de bedoeling van teksten en bij het verstaan van het Woord. En het geeft ook 

inzicht in de diepere betekenis van het Woord. 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 gebruikte woorden 

en de geestelijke principes ze naar verwijzen, elders in het Woord. En dat maakt onze uitleg 

bijbelgetrouw. 

 

Het gegeven dat er patronen en diepere, geestelijke betekenissen en principes in het Woord zijn 

geweven, bevestigt voor mij dat JHWH daadwerkelijk de Auteur van het Woord is en dat het 

Woord inderdaad door Zijn Geest is geïnspireerd. Deze conclusie trok de Englishmans concordantie 

uit de 19e eeuw trouwens al, zagen we net. 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. Die diepere laag ontstond doordat de schrijvers 

van de bijbelboeken, onafhankelijk van elkaar en geïnspireerd door de Geest, dezelfde woorden en 

uitdrukkingen gebruikten. 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 geplaatst.  
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Wat is het onderwerp van het onderwijs van Jesjoea? Het onderwerp van het onderwijs van Jesjoea 

is het Koninkrijk. Daar beginnen Zijn gelijkenissen vaak ook mee: ‘het Koninkrijk van JHWH is 

als...’. We kunnen er daarom vanuit gaan dat dit een belangrijk onderwerp is. Jesjoea zegt zelfs dat 

dat de reden is dat Hij naar deze aarde kwam: 
 

Maar Hij zei tegen hen: Ik moet ook andere steden het Evangelie van het Koninkrijk van JHWH 

verkondigen, want daarvoor ben Ik uitgezonden. Lukas 4:43 

 

Dit Koninkrijk verwijst naar een letterlijk koninkrijk dat nog zal aanbreken. Maar zoals met meer 

begrippen in het Woord, staat er naast een letterlijke betekenis ook een geestelijke. In Mattheüs 

6:33 krijgen we de opdracht, we zouden het zelfs een gebod kunnen noemen, om het Koninkrijk van 

God te zoeken: 

 

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij 

gegeven worden. Mattheüs 6:33 

 

Als we nu al iets kunnen zoeken, dan moet het binnen ons bereik zijn. Het letterlijke nog komende 

Koninkrijk is dat niet. Lukas 17:21 zegt: 

 

En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u.  

Lukas 17:21 

 

Wat we moeten zoeken is dus een Koninkrijk binnen in ons. Wat is ons binnenste? Dat verwijst 

naar ons hart en denken. 

 

Om de geestelijke boodschap van Jesjoea te kunnen begrijpen, die veelal in de vorm van 

gelijkenissen was, moeten we de betekenis van de woorden en symbolen kennen die Jesjoea 

gebruikte. Het is duidelijk dat we de gelijkenissen niet letterlijk moeten uitleggen. En het is 

duidelijk dat het onderwijs van Jesjoea geestelijk moet worden verstaan: 

 

De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. Johannes 6:63 

 

Als je de beeldspraak van de gelijkenissen kunt verstaan, dan ontdek je dat de gelijkenissen de 

betekenis van de symbolische taal in andere delen van het Woord ook verklaren. Dan blijkt dat ook 

de diepere geestelijke betekenis van de tekst van het Oude Testament al over het Koninkrijk in ons 

ging. En dan zien we dat alles dus in verbinding staat met elkaar. Het Woord is één.  

 

Jesjoea geeft ons een focus in Zijn onderwijs: het Koninkrijk van God. Dit Koninkrijk is dus een 

belangrijk onderwerp in de bijbel. Als we het Woord als één geheel zien, dan moeten de patronen in 

het Woord, en de uitleg die we daar vervolgens aan geven, dus in relatie staan tot het Koninkrijk. 

De patronen in het Woord geven ons informatie over de geestelijke principes van het Koninkrijk. 

De boodschap van de patronen laat de staat van ons hart en denken zien, ten opzichte van het hart 

en denken van JHWH.  

 

Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. 

Jesaja 55:8 

 

Het verstaan van de patronen werkt uit dat we geconfronteerd worden met wat er in ons hart en 

denken is, maar verandert ook ons hart en denken zodat we groeien naar het hart en denken van de 

Vader.  
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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. Ons doel is om te gaan 

lijken op Jesjoea en dat is op het niveau van ons hart en denken.  

 

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 

 

En we groeien naar Hem toe als we de diepere waarheid van het Woord leren zien en beseffen waar 

dat over gaat. 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. Ezechiël 36:26 

 

en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Efeziërs 4:23 

 

De patronen verwijzen naar 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 het consequent verbinden van de geestelijke betekenis 

aan identieke letterlijke woorden, maakt de patronen betrouwbaar en bijbels toetsbaar. En 

geestelijke betekenis wil ook niet zeggen dat de letterlijke tekst er niet meer toe doet. 

 

Mogen we alles dan zomaar vergeestelijken? We hebben net gezien dat Jesjoea Zelf zegt dat Zijn 

woorden geest zijn. En als in 2 Timothëus 3:16 staat dat: 

 

Heel de Schrift is door JHWH ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te 

verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid opdat de mens die JHWH toebehoort, volmaakt 

zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. 2 Timotheüs 3:16 

 

wat kunnen we dan vandaag met de geschiedenissen uit het Oude Testament of de beschrijvingen 

van de constructie van de tempel? In de letterlijke tekst is dat geschiedenis. Hoe voedt ons dit op in 

rechtvaardigheid, zodat we volmaakt zouden zijn? Alle geschiedschrijving over oorlogen, of 

beschrijvingen van offerrituelen, zijn voor ons in de letterlijke betekenis in deze huidige tijd niet 

meer relevant voor opvoeding in rechtvaardigheid. Maar de geestelijke betekenis, ook van deze 

teksten, onderwijst ons ook vandaag. 

 

We hebben eerder gezien dat we veel bijbelteksten niet letterlijk kunnen opvatten, zoals 

bijvoorbeeld teksten over zingende bomen. Maar veel teksten die wel letterlijk genomen kunnen 

worden, hebben daarnaast een diepere geestelijke betekenis. Vooral in het Nieuwe Testament 

worden veel letterlijke teksten uit het Oude Testament verder verdiept. Jesjoea deed dit bijvoorbeeld 

in de Bergrede: 

 

Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar 

gepleegd heeft. Mattheüs 5:28 

 

Overspel begint dus al in ons hart. En een verdere geestelijke verdieping is dat deze tekst 

tegelijkertijd verwijst naar overspel in ons hart tegenover JHWH.  

 

Romeinen 7:14 zegt:  

 

Want wij weten dat de wet geestelijk is. Romeinen 7:14 
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Wat moeten we ons daarbij voorstellen? We zagen het net al bij het verbod op overspel, dat 

geestelijk dieper verwijst naar overspel in ons hart en uiteindelijk tegenover JHWH. En ook het 

verbod om te buigen voor een beeld gaat veel verder dan een fysiek afgodsbeeld. Het wijst dieper 

door: naar afgoderij in ons denken en hart. 

 

In de Nieuwtestamentische brieven wordt vaak op de geestelijke betekenis van teksten uit het Oude 

Testament gewezen. Paulus zegt bijvoorbeeld in Galaten 4:24 over de vrouwen van Abraham:  

 

Deze dingen hebben een zinnebeeldige [geestelijke] betekenis. Galaten 4:24 

 

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 Jesjoea, Die de geestelijke Rots is. We 

hebben deze tekst net al gezien: 

 

Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Christus.  

1 Korinthe 10:4 

 

Naast de geestelijke betekenis, blijft de letterlijke tekst dus gewoon staan. De geestelijke betekenis 

geeft een verdieping. Maar wat moet onze focus hebben? Jesjoea legt al een focus op geest. En ook 

Paulus verwijst hiernaar: 

 

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 bijbel is een geestelijk boek. JHWH is geest. Maar ook wij zijn geest. Het is onze geest die 

eeuwig leeft, niet ons tastbare, fysieke lichaam. De letterlijke tekst van het Woord, letterlijke 

geschiedenissen of instructies, maar ook fysieke tastbare dingen in de fysieke wereld waarin we 

leven (bijvoorbeeld de natuur), zijn richtingwijzers naar het onzichtbare, het geestelijke. Door het 

letterlijke, het zichtbare, 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 lezen, leidt ertoe dat de 

geestelijke betekenis ons niet kan veranderen. Jesjoea’s woorden zijn geest en verzadigen en voeden 

onze geest. Het Woord is niet bedoeld voor intellectuele groei, door het vergaren van meer en meer 

intellectuele kennis. Het Woord moet geestelijke groei uitwerken, je moet geestelijk gaan 

veranderen naar het Woord, naar het Levende Woord. Alleen het onzichtbare voedsel van de Geest, 

het manna uit de hemel, kan onze geest verzadigen. 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.  

 

Hoe stellen we dus een geestelijke betekenis vast? Een geestelijke betekenis wordt vastgesteld door 

het onderzoeken van het patroon van gebruik van identieke woorden. Ik zal nu kort een aantal 

voorbeelden geven van patronen die in het Woord staan, en daarbij geef ik steeds een paar 

bijbelteksten waar dit uit blijkt. Dit zijn lang niet alle bijbelteksten waar dit woord in voorkomt, het 

is juist leuk en goed om dit zelf te gaan onderzoeken. In mijn boek geef ik meer bijbelteksten en leg 

ik ook uit hoe je dit zelf zou kunnen aanpakken. Ik begin met een duidelijk voorbeeld dat de meeste 

mensen wel bekend zal zijn.  
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ROTS 

 

Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want al Zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid en 

geen onrecht; rechtvaardig en waarachtig is Hij. Deutoronomium 32:4 

 

Maar toen Jesjurun vet werd, trapte hij achteruit – u bent vet, u bent dik, u bent vetgemest – toen 

verliet hij God, Die hem gemaakt heeft, hij versmaadde de Rots van zijn heil.  

Deutoronomium 32:15 

 

er is geen rotssteen als onze God. 1 Samuël 2:2 

 

De HEERE leeft, en geloofd zij mijn rots, geroemd zij de God en rots van mijn heil. 2 Samuël 22:47 

 

De HEERE is mijn rots. Psalm 18:3 

 

Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil.  

Psalm 62:2-3 

 

Zie, Ik zal daar vóór u op de rots bij de Horeb staan. Dan moet u op de rots slaan, en er zal water 

uitkomen, zodat het volk kan drinken. Exodus 17:6 

 

Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Christus.  

1 Korinthe 10:4 

 

ROTS = JESJOEA 

 

30-60-100 

 

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 

 

Deze tekst is uit de gelijkenis van de zaaier. Verder in dit hoofdstuk geeft Jesjoea aan dat het 

begrijpen van deze gelijkenis belangrijk is om het Koninkrijk te kunnen begrijpen:  

 

Want voorwaar, Ik zeg u dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat u ziet, en 

zij hebben het niet gezien; en te horen wat u hoort, en zij hebben het niet gehoord. Luistert ú dan 

naar de gelijkenis van de zaaier. Mattheüs 13:17-18 

 

Uit de gelijkenis van de zaaier wordt duidelijk, dat er drie soorten vrucht zijn: een 30-voudige 

vrucht, een 60-voudige vrucht en een 100-voudige vrucht. We hebben gezien dat het onderwijs van 

Jesjoea geestelijk is en geestelijk moet worden verstaan. Deze vruchten moeten het we dus ook 

geestelijk uitleggen. Deze vruchten vormen een meetlat waaraan we onze geestelijke groei kunnen 

meten: hebben we 30-voudige, 60-voudige of 100-voudige vrucht. 30-voud vertegenwoordigt de 

minste vrucht en 100-voud de meeste vrucht. 

 

In deze gelijkenis wordt het patroon duidelijk van 30-60-100, dat staat voor: 

 

DRIE FASEN VAN GEESTELIJKE GROEI: 30-60-100 
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In het Woord komen vaak drietallen voor: drie mensen, groepen of voorwerpen bijvoorbeeld. Deze 

drietallen zijn vaak 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). Ook dit 

verwijst in de diepere geestelijke betekenis weer naar die symbolische meetlat van geestelijke groei. 

 

Een aantal voorbeelden: 

 

3 zonen van Noach: 

 

En Cham, de vader van Kanaän, zag de naaktheid van zijn vader en vertelde het aan zijn beide 

broers buiten. (...) Vervloekt is Kanaän! Genesis 9:22, 25 

 

Cham = 30  

 

Gezegend is de HEERE, de JHWH van Sem! Laat Kanaän een dienaar voor hem zijn! (...) Laat 

JHWH Jafeth uitbreiden en laat hij in de tenten van Sem wonen. Genesis 9:26-27 

 

Sem = 100  

 

Jafeth = 60 

 

De 30 en de 100 zijn meestal het duidelijkst te onderscheiden. Jafeth zit er tussenin. 

 

3 delen van de tabernakel: 

 

Voorhof = 30 

Heilige = 60 

Heilige der heiligen = 100 

 

3 soorten tempeldienaars: 

 

Leviet = 30 

Priester = 60 

Hogepriester = 100 

 

In de letterlijke tekst wordt dit onderscheid overigens niet verklaard door de mate van geestelijke 

volwassenheid, maar door afkomst en bediening. Het zijn allemaal symbolen, die verwijzen naar 

een geestelijk principe. De diepere geestelijke betekenis verwijst hier naar 3 verschillende fasen van 

geestelijke groei en dus naar de geestelijke statussen van 30-, 60- en 100-voud. 

 

Kerngroep van 3 discipelen: 

 

Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! Mattheüs 16:23 

 

En meteen kraaide de haan; en Petrus herinnerde zich het woord van Jesjoea, Die tegen hem 

gezegd had:  Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochenen.  

Mattheüs 26:75 

 

Petrus = 30 

 

En een van Zijn discipelen, die Jesjoea liefhad, lag aan in de schoot van Jesjoea. Johannes 13:23 
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En Petrus zag, toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jesjoea liefhad, die ook tijdens het 

avondmaal tegen Zijn borst was gaan liggen en gezegd had: Heere, wie is het die U verraden zal? 

Johannes 21:20 

 

Johannes = 100 

 

Jakobus = 60 

 

Hoe kan Petrus 30-voud zijn, terwijl hij zo’n belangrijke rol had in de verkondiging van het 

evangelie vanaf de tijd van Handelingen? In deze context van de kerngroep van de 3 discipelen die 

Jesjoea vaak apart nam, staat Petrus in vergelijking met de andere twee symbool voor de 30-voud 

geestelijke groei, als we naar deze teksten kijken tijdens de bediening van Jesjoea op aarde. Petrus 

heeft later duidelijk die geestelijke groei doorgemaakt. Ik zet dus geen stempel van 30-voud mens 

op Petrus, maar ik zie het symbool van 30-60-100-voud terug in deze kerngroep van 3 discipelen in 

de tijd van de Evangeliën. Ze verwijzen naar die geestelijke groei. Hoe kan een onderdeel van zoiets 

heiligs als de tempel worden verbonden met 30-voud? In de context van de onderdelen van de 

tempel is aan de voorhof het symbool van 30-voud te verbinden. Het zijn dus symbolen die 

verwijzen naar die geestelijke groei van hart en denken. 

 

Overigens komt de 30-, 60- en 100-voud niet altijd als complete groep in teksten voor. We kunnen 

ze ook herkennen als slechts één of twee van deze in een tekst worden vermeld. Dit is meestal 

alleen duidelijk de 30-voud of alleen duidelijk de 100-voud. Het onderscheid tussen 30- en 60-voud 

is niet altijd scherp, maar tussen 60- en 100-voud wel. Bijna elk woord dat in de tekst van de bijbel 

gebruikt wordt, heeft een label heeft in de categorie 30, 60 of 100.  

 

De patronen die we hebben gezien in de gelijkenis van de zaaier, zijn ook aanwezig in de gelijkenis 

van de talenten in Mattheüs 25.  

 

Ook daar zijn er weer 3. De 3 fasen van geestelijke groei 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. 

 

Deze patronen verwijzen dus naar geestelijke groei. Zoals we eerder zagen is ons doel in dit leven 

er naar toe te groeien om te gaan lijken op Jesjoea.  

 

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.  

(...) 

dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de 

misleidende begeerten, dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de 

nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van JHWH geschapen is, in ware rechtvaardigheid en 

heiligheid. Efeziërs 4:15, 22-24 

 

Dat is geestelijke groei, en dat is het doel van onze geestelijke groei naar geestelijke volwassenheid. 

Dat is groei van ons hart en denken. Wat we aannemen of geloven in ons denken, zet zich vast in 

ons hart. En we groeien volgens deze tekst door ons aan de waarheid te houden. Een geestelijke 

status of fase is een staat van denken.  
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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 denken, van de nieuwe mens die lijkt op het beeld van 

Jesjoea en het beeld van JHWH.  

 

De geestelijke betekenissen van de patronen gaan over jouw eigen hart en jouw eigen denken ten 

opzichte van het hart en denken van Hem. De uitwerking moet vervolgens zijn dat je jouw hart en 

denken gaat vernieuwen, door je vrije wil te gebruiken om te kiezen voor de waarheid in plaats van 

de leugen.  

 

De geestelijke statussen of fasen zijn slechts symbolen of handvatten en niet statisch. Het begint 

met geloof. Geloof is 30-voud. Als je gaat geloven en Jesjoea aanneemt, dan heb je de eerste stap in 

het Koninkrijk gezet. De eerste 30 krijgen we dus gratis zou je kunnen zeggen. Maar dan gaat het 

eigenlijk pas beginnen, in het opzicht van levensheiliging en groei. 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. Een 100-voud mens is iemand die volledig ziet op het onzichtbare 

en die zijn eigen hart en gedachten volledig ondergeschikt heeft gemaakt aan het hart en de 

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. Johannes 5:19 

 

En wij worden ertoe opgeroepen om op Jesjoea te gaan lijken.  

 

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 

 

Geestelijk groeien doen we door ons denken te vernieuwen. 

 

en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Efeziërs 4:23 

 

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 JHWH.  

 

Een volgend patroon: 

 

BOVEN EN ONDER – AARDE EN HEMEL 

 

De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede Mens is de Heere uit de hemel.  

1 Korinthe 15:47 

 

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 
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Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan 

de rechterhand van JHWH zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. 

Kolossenzen 3:1-2 

 

Het patroon van boven en beneden, of hemel en aarde, maakt in de tekst direct zichtbaar naar welke 

fase van geestelijke groei de tekst verwijst. Met boven wordt verwezen naar de 100-voudige vrucht 

en met beneden wordt verwezen naar de 30- en 60-voudige vrucht. De geestelijke hemel is boven 

en de geestelijke aarde is beneden.  

 

BOVEN = HEMEL = 100 

ONDER = AARDE = 30 en 60 

 

Omdat aan bijna elk woord dat in de bijbel wordt gebruikt een geestelijk label van boven of 

beneden verbonden kan worden, is het kunnen onderscheiden hiervan belangrijk om in één 

oogopslag te kunnen zien waar deze tekst naar verwijst. Is de context dus 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 geestelijke betekenis van deze tekst verder onderscheiden.  

 

Een aantal duidelijke voorbeelden van 100-voud woorden van boven:  

hemel, (geestelijk) leven, goedheid, rechtvaardigheid, wijsheid, glorie, majesteit en eer = 100 

 

Een aantal duidelijke voorbeelden van 30- en 60-voud woorden van beneden:  

aarde, (geestelijke) dood, gruwel, kwaad, slechtheid en hoererij = 30 en 60 

 

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-voud.  

 

Bijvoorbeeld: 

De aarde is overgegeven in de hand van de goddeloze. Job 9:24 

 

GEESTELIJK BROOD 

 

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 

 

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 

 

Welk patroon zien we hier duidelijk weer terug? In deze teksten zien we het patroon van boven en 

beneden weer, het brood daalt uit de hemel boven neer. En het letterlijke manna dat de Israëlieten 

ontvingen toen zij in de woestijn waren, wordt verbonden aan het Woord van JHWH. Het letterlijke 

manna wordt geestelijk manna, voedsel van de Geest. In deze teksten komt het manna of brood uit 

de hemel, van boven dus.  

 

Jesjoea, het levende Woord, noemt Zichzelf het Brood des Levens. 
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En Jesjoea zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger 

hebben. Johannes 6:35 

 

En Hij draagt ons op om Zijn vlees, Zijn voedsel, te eten, zodat we eeuwig leven ontvangen.  

 

Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de 

laatste dag. Want Mijn vlees is het ware voedsel. Johannes 6:54-55 

 

Dit vlees, dit voedsel, is Zijn onderwijs van waarheid en wijsheid. Dit geestelijke onderwijs geeft 

geestelijk leven. Het geeft leven aan je geest. Geestelijk voedsel verzadigt onze geest.  

 

Hij verzadigde hen met hemels brood. Psalm 105:40 

 

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. Hier is dus onderscheiding van de context belangrijk: gaat het om 

boven of om beneden, hemel of aarde, 100-voud of 30- en 60-voud. Is de context waarheid 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. De geestelijke verdieping van het Woord is geestelijk brood. Vooral in het 

Nieuwe Testament wordt brood, maar ook vlees, vaak 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.  

 

Een voorbeeld: als we onreine dieren eten, dan verwijst dit geestelijk naar het tot ons nemen, in ons 

denken aannemen, van onreinheid: leugens en dwalingen. 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. Jesjoea zegt in Mattheüs 15:11:  

 

Wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet; maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de 

mens. Mattheus 15:11  

 

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. Waarbij ik 

natuurlijk niet wil zeggen dat we dus gewoon varkensvlees moeten eten; dit is de geestelijke 

verdieping van een letterlijk gebod. 

 

In Spreuken 9:5 roept de hoogste Wijsheid op om van Zijn brood te eten:  

 

De hoogste Wijsheid (…) Kom, eet van Mijn brood. Spreuken 9:1,4,5 

 

Maar geestelijk brood kan ook van beneden komen en dan is het leugen en dwaling:  

 

Want zij eten brood van goddeloosheid. Spreuken 4:17 

 

Leugenbrood smaakt de mens zoet. Spreuken 20:17 

 

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 geest.  
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U geeft hun hun voedsel op zijn tijd. U doet Uw hand open en verzadigt al wat leeft.  

Psalm 145:15-16 

 

En dat kunnen we in overvloed ontvangen: 

 

Hij geeft voedsel in overvloed. Job 36:31 

 

De geestelijke betekenis van het dagelijks brood uit het voorbeeldgebed dat Jesjoea ons gaf, is dus 

het geestelijke manna van boven.  

 

Geef ons heden ons dagelijks brood. Mattheüs 6:11 

 

BROOD = WAARHEID OF LEUGEN 

 

We gaan door naar het patroon van de schaal.  

 

SCHAAL 

 

Om het patroon van de schaal te begrijpen, moeten we eerst begrijpen wat zonde exact 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. Genesis 6:5 

 

En in Genesis 8:21:  

 

de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn jeugd af. Genesis 8:21 

 

Mattheüs 24:37 vertelt ons dat er nog steeds niks veranderd is:  

 

Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.  

Mattheüs 24:37 

 

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.  

 

REDEN ZONDVLOED = GEDACHTESPINSELS VAN HET HART VAN DE MENS  

 

Zonde is het denken van de mens, dat sinds de zondeval niet meer één is met de gedachten van 

JHWH. 

 

Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Jesaja 55:8 

 

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

 

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 
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Als alleen bij Hem de waarheid is, dan is alles wat niet één is met Hem 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 ons denken 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, voort.  

 

In deze twee voorbeeldteksten wordt duidelijk dat het begint bij plannen: gedachten, en daarna 

volgt pas doen, handelen: 

 

Daar is geen hoop op, wij volgen immers onze eigen plannen. We doen ieder overeenkomstig zijn 

verharde, boosaardige hart. Jeremia 18:12 

 

Hij verijdelt de plannen van de sluwen, zodat hun handen niets wezenlijks kunnen uitrichten.  

Job 5:12 

 

Wat we in ons hart bedenken of geloven is zonde, ongeacht of we het omzetten in handelen.  

 

Jesoeja zegt er in de Bergrede dit over: 

 

Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar 

gepleegd heeft. Mattheüs 5:28.  

 

Het veranderen van ons denken zorgt er automatisch voor dat ons hart verandert, en vervolgens ook 

onze woorden en ons handelen.  

 

Wat is de relatie tussen ons denken en ons hart? Met ons denken beslissen we wat we in ons hart 

opslaan en van daaruit, van wat we in ons hart geloven, gaan we leven, handelen en spreken. 

Geestelijke informatie, voeding, moeten we alleen van boven willen ontvangen en niet uit de geest 

of het brein van mensen van de aarde. Belangrijk is dus wat we aannemen als waarheid in ons 

denken en dat gaat zich vast zetten in ons hart. We groeien alleen geestelijk als we onze geest 

voeden met geestelijk voedsel, geestelijk brood van boven.  

 

2 Timotheüs 3:7 heeft het over mensen: 

 

die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. 2 Timotheüs 3:7 

 

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. 1 Korinthe 8:1-2 

 

We kunnen veel kennis opdoen uit de bijbel 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 leven. Maar het leren van de Geest 

werkt niet op deze manier. Dat bereiken we alleen door het luisteren naar de Geest, door het 

onderzoeken van de geestelijke betekenissen die de Geest in het Woord heeft gelegd. Dat bereiken 

we door de patronen van gebruik van identieke woorden in de tekst van de bijbel te zoeken, en 

vervolgens te ontdekken wat ze ons willen zeggen. En dit maakt het belang van de patronen 

duidelijk.  

 



https://zoekeersthetkoninkrijk.nl 15 contact@zoekeersthetkoninkrijk.nl 

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Openbaring 2:7 

 

Als we ons hart vullen met gedachten van mensen, dan groeien we niet naar geestelijke 

volwassenheid. Als we ons hart vullen met wijsheid en waarheid van boven, dan groeien we ernaar 

om één te worden met het hart van JHWH. 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.  

 

Wat is nu de geestelijke betekenis van het patroon van de schaal, of van andere voorwerpen die 

inhoud kunnen bevatten? Het Woord gebruikt meerdere symbolen voor ons denken, waarvan de 

schaal en soortgelijke voorwerpen er één is. Deze voorwerpen hebben inhoud. De schaal staat voor 

ons denken.  

 

SCHAAL = ONS DENKEN 

 

Onthoud: alles in de bijbel waar iets in kan, staat symbool voor ons denken. Wat zou de inhoud dan 

kunnen zijn? De inhoud daarvan zijn onze gedachten. Die kunnen leugen zijn of waarheid. Ons 

denken is vervuild met leugens en dwalingen en die moeten uit onze schaal. En we moeten onze 

schaal vullen met waarheid van boven.  

 

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. Dat 

is waar het legen van een schaal of het gieten van iets naar beneden (naar de aarde) naar verwijst. 

Dat is de diepere geestelijke betekenis van bijvoorbeeld deze tekst: 

 

Vervolgens moet de priester met zijn vinger een deel van het bloed van het zondoffer nemen en het 

op de hoorns van het brandofferaltaar strijken. Hij moet het overige bloed aan de voet van het 

brandofferaltaar uitgieten. Leviticus 4:25 

 

Onderdeel van de zondofferrituelen in de Torah was het uitgieten van bloed, naar beneden op de 

aarde. De offerrituelen uit de Torah zijn geestelijke metaforen die wijzen op de noodzaak om onze 

schaal te reinigen van onze zonde, de leugens in ons denken. We legen onze schaal van leugens en 

dwalingen 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 naar de aarde. Het vernieuwen 

van ons denken is dit proces van het legen van onze schaal van ons eigen denken, door het 

aannemen van de waarheid van JHWH. Naarmate we ons zondige denken vernieuwen met de 

waarheid van JHWH, groeien we naar 100-voud geestelijke volwassenheid. 

 

In het Woord worden vaak schalen, kruiken of andere voorwerpen gebroken. Als je een schaal of 

kruik breekt, wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan met de inhoud? Dan stroomt de inhoud eruit. 

De geestelijke betekenis hiervan is dat ons denken gebroken moet worden, zodat de inhoud: de 

leugens en dwalingen, eruit kan, naar de aarde. Dit verwijst naar de vernieuwing van ons denken. 

 

En de aarden pot waarin het [zondoffer] gekookt is, moet stukgebroken worden. Leviticus 6:28 

 

Het stukbreken van ons denken verwijst naar het verdwijnen van de leugens en dwalingen. 

 

Dan moet u de kruik stukbreken voor de ogen van de mannen die met u waren meegegaan, en tegen 

hen zeggen: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zo zal Ik dit volk en deze stad stukbreken, 

zoals men een pot van een pottenbakker stukbreekt. Jeremia 19:10-11 
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Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik aftappers naar hem [Moab] toe zal sturen 

om hem af te tappen. Zij zullen hun vaten leegmaken en hun kruiken stukslaan. Jeremia 48:12 

 

Het leegmaken van vaten verwijst naar het leegmaken van ons denken van de leugens en dwalingen. 

Daar verwijst ook het stukslaan van kruiken naar. 

 

En elke aarden pot, waarin iets van deze dieren valt, en alles wat erin zit, is dan onrein. U moet 

hem stukbreken. Leviticus 11:33 

 

Aarden potten kunnen onrein zijn, bijvoorbeeld in deze tekst uit Leviticus. De inhoud van deze 

potten zijn dus onreine gedachten. 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 de leugens en dwalingen eruit 

kunnen, naar de aarde.  

 

In 2 Korinthe is er iets anders in onze kruik (ons denken): 

 

Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van JHWH zou 

zijn en niet uit ons. 2 Korinthe 4:7 

 

Wat deze schat is, zegt Kolossenzen 2:2-3 

 

om het geheimenis te leren kennen van JHWH, en van de Vader en van Christus, in Wie al de 

schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Kolossenzen 2:2-3 

 

De schat van wijsheid en kennis zit in onze kruik, in ons denken dus.  

 

BREKEN = VERNIEUWING VAN HET DENKEN  

 

MELAATSHEID 
 

Mirjam werd melaats als gevolg van de zonde in haar denken dat zij de positie die Mozes van 

JHWH ontvangen had ontkende.  

 

Mirjam, en ook Aäron, spraken over Mozes (...) Zij zeiden: Heeft de HEERE alleen maar door 

Mozes gesproken? Heeft Hij ook niet door ons gesproken? En de HEERE hoorde het.  

(...) 

Zo ontbrandde de toorn van de HEERE tegen hen, en Hij ging weg. De wolk week van boven de 

tent, en zie, Mirjam was melaats, wit als sneeuw. Toen keerde Aäron zich om naar Mirjam, en zie, 

zij was melaats. Daarom zei Aäron tegen Mozes: Met uw toestemming, mijn heer, leg toch niet op 

ons de zonde waarmee wij dwaas gehandeld hebben en die wij begaan hebben. Numeri 12:1-2, 9-11 

 

Melaatsheid verwijst naar zonde. 

 

MELAATSHEID = ZONDE (LEUGENS EN DWALINGEN IN ONS DENKEN)  

 

En terwijl hij woedend was op de priesters, verscheen de melaatsheid op zijn voorhoofd.  

2 Kronieken 26:19  

 

Deze tekst wijst erop dat zonde in ons denken (ons voorhoofd) is: het zijn de leugens en dwalingen 

in ons denken dus.  
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Iemand die de ziekte van melaatsheid heeft is onrein.  

 

dan is die man melaats, hij is onrein. Leviticus 13:44 

 

Leugens en dwalingen maken ons denken en hart onrein. 

 

Koning Uzzia was melaats tot aan de dag van zijn dood. Hij woonde, omdat hij melaats was, in een 

apart staand huis, want hij was van het huis van de HEERE afgesneden. 2 Kronieken 26:21 

 

Melaatsheid, leugens en dwalingen in ons denken, snijden ons af van JHWH. Het staat tussen 

JHWH en ons in. Het snijdt om exact te zijn ons huis van JHWH af. In het algemeen zijn alle 

dingen waar iets in kan symbolen voor ons denken. Ook huis heeft de geestelijke betekenis van ons 

denken, net zoals tempel of paleis. Deze tekst zegt dus dat leugens en dwalingen ons denken apart 

zet van het denken van JHWH. Op huis kom ik later nog terug. 

 

HUIS/TEMPEL/PALEIS = ONS DENKEN 

 

ZUURDEEG (GIST) 

 

Als geestelijke betekenis van gist, of zuurdeeg, wordt vaak zonde aangenomen. En dat klopt ook. 

Als we een aantal teksten bekijken waar dit duidelijk wordt, dan zien we ook bevestigd wat zonde 

precies is: het zijn de leugens en dwalingen in ons denken. 

 

ZUURDEEG = ZONDE (LEUGENS EN DWALINGEN IN ONS DENKEN) 

 

Tijdens het feest van de ongezuurde broden mag er zeven dagen geen zuurdeeg in het huis aanwezig 

zijn: 

 

Zeven dagen moet u ongezuurde broden eten. Meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw 

huizen wegdoen, want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de zevende dag, die persoon 

moet uit Israël worden uitgeroeid. Exodus 12:15 

 

We moeten het zuurdeeg dus verwijderen uit ons huis. Dit verwijst dus naar het verwijderen van 

leugens en dwalingen uit ons denken. 

 

In Mattheüs 16:6 waarschuwt Jesjoea voor het zuurdeeg, van de Farizeeën en de Saduceeën:  

 

Jezus zei tegen hen: Kijk uit, en wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de 

Sadduceeën (...)Toen begrepen zij dat Hij niet gezegd had dat zij op hun hoede moesten zijn voor 

het zuurdeeg van het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën. 

Mattheüs 16:6, 12 

 

Hier wordt duidelijk dat Jesjoea met zuurdeeg op het onderwijs van de Farizeeën en de Saduceeën 

doelde, dat dwaling was. Dit was geestelijk brood van beneden. 

 

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 en vol van waarheid, zal zijn. 
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Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want 

ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, 

ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van 

oprechtheid en waarheid. 1 Korinthe 5:7-8 

 

Nog even terug naar de betekenis van huis: 

 

Wanneer u komt in het land Kanaän, dat Ik u tot bezit geef, en Ik de ziekte van de melaatsheid 

toedeel aan een huis. Leviticus 14:34 

 

Hier is er melaatsheid in een huis, dat verwijst naar leugens en dwalingen in ons denken.  

 

De geestelijke betekenis van de tempelreiniging verwijst naar het verwijderen van de leugens en 

dwalingen uit onze tempel: ons denken. Door het onderwijs van Jesjoea wordt ons denken, onze 

tempel, gereinigd. 

 

En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar 

buiten, en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. 

Mattheüs 21:12 

 

Hoe reinigt Jesjoea ons denken?  Door de waarheid van Zijn Woord. 

 

Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft  en Zich voor haar 

heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het 

Woord. Efeziërs 5:25-26 

 

Nu we de geestelijke betekenis van huis en van rots kennen, kunnen we ook de geestelijke betekenis 

zien van de gelijkenis in Lukas 6 over de wijze en de dwaze man die hun huis op de rots of op het 

zand bouwen.  

 

De wijze man bouwt zijn huis, zijn denken, op de rots Jesjoea. Het aannemen, geloven, van de 

waarheid die Jesjoea onderwijst, maakt dat we groeien naar geestelijke volwassenheid.  

 

Maar wie ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk aan een man die een huis bouwde op de 

aarde zonder fundament. Toen de waterstroom ertegenaan sloeg, stortte het meteen in, en de val van 

dat huis was groot. Lukas 6:48-49 

 

Hier zien we de geestelijke betekenis van aarde weer terug. Bouwen op de aarde van menselijke 

leugens en dwalingen maakt dat we vallen. 

 

Ook de geestelijke betekenis van de ark van het verbond verwijst naar het denken. Wat lag er in de 

ark? In de ark lag de Torahrol. Dit verwijst naar de Torah die in ons denken en ons hart moet zijn.  

 

Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. Deuteronomium 6:6 

 

U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen 

[denken] zijn. Deuteronomium 6:8 

 

We moeten JHWH liefhebben met heel ons hart.  
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Daarom zult u de HEERE, uw JHWH, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw 

kracht. Deuteronomium 6:5 

 

Ons hart moet dus gevuld zijn met Zijn waarheid en niet met onze eigen menselijke gedachten die 

leugens zijn.  

 

Het wordt dus steeds duidelijker dat de boodschap van het Woord zich toespitst op ons denken en 

hart. Het gaat niet om het zichtbare, maar het gaat om het onzichtbare. Het gaat in de kern niet om 

onze daden, maar het gaat om ons hart. Focussen op onze daden is slechts symptoombestrijding. 

Daden volgen automatisch als we het hart van JHWH hebben.  

 

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. 1 Korinthe 7:37 

 

Zondige daden zijn een symptoom van een onveranderd hart, een hart dat nog niet in harmonie is 

met het hart van JHWH. Wat we dus keihard nodig hebben in deze strijd tegen de leugens en 

dwalingen in ons denken, dat zonde is, is waarheid. 

 

Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u reinigt de buitenkant van de drinkbeker 

en van de schotel, maar vanbinnen zijn ze vol van roofzucht en onmatigheid. Blinde Farizeeër, 

reinig eerst de binnenkant van de drinkbeker en de schotel, zodat ook de buitenkant daarvan rein 

wordt. Mattheüs 23:25-26 

 

Hier zien we het patroon van de schaal weer terug, bij de drinkbeker en de schotel. Jesjoea roept 

hier op tot reiniging van de binnenkant van de drinkbeker en schotel, reiniging van ons hart en 

denken dus. Hoe reinigen we een beker, hoe maken we een beker schoon als er vuil in zit? We 

kunnen het vuil eruit gieten. Maar helemaal schoon wordt de beker dan niet. De beker wordt schoon 

als we schoon water gebruiken. Als we genoeg schoon water in de beker gieten, van verdwijnt het 

vuil vanzelf. 

 

Jesjoea roept ons op om het levende water te drinken, dat Hij geeft.  

 

maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. 

Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het 

eeuwige leven. Johannes 4:14 

 

Dit water geeft leven. We ontvangen dit geestelijke leven door het drinken van dit water van boven. 

Het is het water dat uit de rots komt, die verwijst naar Jesjoea, in onder andere Jesaja 48.  

 

Zij leden geen dorst, toen Hij hen leidde door de woeste plaatsen. Water uit een rots deed Hij voor 

hen stromen. Jesaja 48:21 

 

Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Christus.  

1 Korinthe 4:10 

 

Naäman moest zich wassen in de Jordaan om genezen te worden van melaatsheid. We hebben 

gezien dat melaatsheid verwijst naar leugens en dwalingen in ons denken. Leugens en dwalingen 

worden vernietigd door het aannemen van waarheid. 

 

Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen: Ga heen en was u zevenmaal in de 

Jordaan; dan zal uw vlees weer gezond worden en zult u rein zijn. 2 Koningen 5:10  
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Het levende water van de waarheid, dat de leugens en dwalingen in ons denken vernietigt, maakt 

ons denken rein. 

 

Hoe reinigt Jesjoea ons denken? We hebben dit eerder al gezien. Door de waarheid van Zijn Woord. 

 

Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft  en Zich voor haar 

heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te  reinigen met het waterbad door het 

Woord. Efeziërs 5:25-26 

 

Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw 

stinkgoden zal Ik u reinigen. Ezechiël 36:25 

 

Een afgod (stinkgod) zit trouwens ook ten diepste in ons denken en hart. Daar leg ik meer over uit 

in mijn boek. 

 

WATER = WAARHEID  

 

De waarheid die Jesjoea ons onderwijst, het Levende Water, het Levende Woord. 

 

Ik ga afronden. 

 

Wat moeten we nu met die patronen? Waarom zijn de patronen belangrijk? Want dat we ons denken 

moeten vernieuwen en ons hart moeten veranderen, dat weten we toch al? Dat het Woord de 

waarheid is, dat weten we toch al? En dat het de bedoeling is dat we geestelijk gaan groeien, dat 

weten we toch ook al? De patronen maken duidelijk wat JHWH via de diepere geestelijke betekenis 

van een tekst tot ons wil zeggen. De patronen voeden onze geest en helpen ons ons denken te 

vernieuwen en geestelijk te groeien.  

 

Als we beseffen dat de geestelijke betekenis van de gelijkenis van het huis van de wijze man en de 

dwaze man verwijst naar het feit dat we ons denken op de rots Jesjoea moeten bouwen, dan komt 

deze tekst veel dieper bij ons binnen.  

 

Ieder die naar Mij toe komt en Mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u laten zien aan wie hij gelijk 

is. Hij is gelijk aan een man die zijn denken bouwde: hij (…) legde het fundament op Jesjoea. Toen 

de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen jouw denken aan en kon het niet doen wankelen, 

want het was op Jesjoea gefundeerd. Maar wie ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk aan 

een man die zijn denken bouwde op leugens en dwalingen zonder fundament. Toen de waterstroom 

ertegenaan sloeg, stortte het meteen in, en de val van jouw denken was groot. Lukas 6:47-49 

 

En 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 rovershol vindt, maar dat Hij ons denken wil reinigen van leugens en dwalingen.  

 

En Jesjoea ging jouw denken binnen en dreef alle leugens en dwalingen die je in/vanuit jouw denken 

hebt onderwezen en aangenomen naar buiten, en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen 

van hen die de duiven verkochten. En Hij zei tegen jou (….) je hebt er een rovershol van gemaakt. 

Mattheüs 21:12-12 
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Als we het feest van de ongezuurde broden beperken tot het verwijderen van alle gistproducten uit 

ons fysieke huis, dan levert dat niet de geestelijke groei op die we ontvangen als we tegelijkertijd 

dieper in ons beseffen dat dit feest erop wijst dat we de leugens en dwalingen uit ons denken 

moeten verwijderen. 

 

Op deze diepere laag van de bijbel communiceert de Geest van JHWH rechtstreeks met onze geest. 

Op deze manier de bijbel lezen zal ons veranderen. Dat heb ik zelf ervaren, en ik zie het ook bij 

anderen die de patronen in het Woord ontdekken en ontdekken wat ze ons vertellen. 

 

De kern van de geestelijke boodschap van het Woord van JHWH is ons denken en ons hart. Het is 

een boodschap dat in de geestelijke betekenis van de tekst van het Woord op elke bladzijde weer 

herhaald wordt. We leven vanuit ons hart en ons hoofd, vanuit wat wij als waarheid geloven. 

 

De betekenis van de patronen in het Woord laat zien hoe ons denken nog niet synchroon is met het 

denken van JHWH, hoe ons hart nog niet overeenstemt met de Zijne en in hoeverre we nog niet op 

Jesjoea lijken, Die alleen deed wat Hij de Vader had zien doen. Het Woord wijst op de noodzaak 

van de verandering van ons denken en hart. En dat doen we concreet door het legen van onze schaal 

van ons eigen denken, van de leugens en dwalingen (zonde dus) waar we in geloven. En die 

verhinderen dat je tot je doel komt. Het is belangrijk om ons hart en denken te vullen met de 

waarheid van het Woord. En de leugens te ontmaskeren, die heel subtiel kunnen zijn. 

 

Want hoe overwon Jesjoea de leugens van satan toen Hij verzocht werd in de woestijn? De leugens 

waren heel subtiel. Jesjoea zei niet dat het niet waar was wat satan beweerde. Jesjoea had 

bijvoorbeeld stenen in broden kunnen veranderen, maar Hij verweerde Zich met een bijbeltekst 

tegen de diepere leugen die in satans woorden zat. Jesjoea haalde steeds de waarheid van het Woord 

aan. Ook de leugen in de Hof van Eden was heel subtiel, een bijna-waarheid. Want het was waar dat 

de mens kennis van goed en kwaad kreeg als hij van de boom zou eten. En toch zat er een diepere  

dwaling onder. 

 

De leugens en dwalingen verdwijnen uit onze schaal, als we de waarheid van boven aannemen, als 

geestelijk brood eten. Het vuil van de leugens en dwalingen verdwijnt uit onze beker, als we deze 

vullen met levend water. Dan verandert ons denken en ons hart, en dan gaan we vanuit een 

veranderd hart automatisch ook leven naar Zijn wil. Want het hart van JHWH doet vanzelf de wil 

van JHWH, het kan niet anders. 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, en we op Jesjoea gaan lijken. Het klinkt misschien gemakkelijk als ik het zo zeg. 

Maar de bijbel noemt het een strijd, en dat is het ook.  

 

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.  

 

Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. Johannes 17:17 

 

En dat we de geestelijke betekenis van woorden en symbolen in het Woord kennen. Die diepere 

betekenis van het Woord, die onthuld wordt door de patronen, laat dus de noodzaak zien om 

geestelijk te groeien, om ons hart en denken te veranderen. En het verwijderen van de leugens en 
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dwalingen uit ons denken, door ons denken te vullen met die diepere waarheid, zal ons vrijmaken. 

Want Zijn waarheid maakt vrij. 

 

Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn 

discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Johannes 8:31-32 

 

 

Meer weten? 

 

Over dit onderwerp heb ik een boek geschreven, dat je kunt bestellen via mijn website 

https://zoekeersthetkoninkrijk.nl/boek/. Heb je vragen of opmerkingen of wil je om een andere 

reden hierover met mij in contact komen, dan kan je me bereiken via 

contact@zoekeersthetkoninkrijk.nl.  

 

 

https://zoekeersthetkoninkrijk.nl/boek/
mailto:contact@zoekeersthetkoninkrijk.nl

