Bijbelstudie Centrum

”DE BETEKENIS VAN DE JORDAAN”

Geachte lezer,
Wij verheugen ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie
wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij
behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het
sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de
genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te
geven.
Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen. Vragen, die er bij het lezen van deze
studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud
van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid
voor.
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om
geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u
zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot
redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te
verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot
troost en sterkte.
Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte

2 Petrus 1:19
alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.
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Broeders en zusters, ik wil het met u hebben over de betekenis van de Jordaan.
Laten wij daartoe lezen: Matt. 3:1-6 “In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn
van Judea, en zeide: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij toch is het, van wie
door de profeet Jesaja gesproken werd, toen hij zeide: De stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt
de weg des Heren, maakt recht zijn paden. Hij nu, Johannes, droeg een kleed van kameelhaar en een
lederen gordel om zijn lendenen; en zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing. Toen liep
Jeruzalem en heel Judea en de gehele Jordaanstreek tot hem uit, en zij lieten zich in de rivier, de Jordaan,
door hem dopen, onder belijdenis van hun zonden”.

Vervolgens Matt. 13-14 “En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij
horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken”.

En vervolgens Hebr. 11:13-16. “In (dat) geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te
hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen
en bijwoners waren op aarde. Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen, dat zij een vaderland
zoeken. En als zij gedachtig geweest waren aan het vaderland, dat zij verlaten hadden, zouden zij
gelegenheid gehad hebben terug te keren; maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels,
vaderland. Daarom schaamt God Zich voor hen niet hun God te heten, want Hij had hun een stad bereid”.

We vinden in het Woord van God, hoe God Zijn handelingen met de mens dikwijls illustreert aan de
hand van de plaatselijke omstandigheden. Zo vinden we dat ook bij het dopen door Johannes de Doper,
dat heenwijst naar de doop in de Naam van Jezus.
Immers, God had Johannes opgedragen om het volk te dopen in de rivier de Jordaan. En juist die rivier
de Jordaan is zo’n geweldige illustratie.
De Jordaan is in de Schrift allereerst het beeld van het kortstondige, natuurlijke, aardse leven van de
mens; een leven, dat heel mooi begint, maar snel ten einde gaat en uitmondt in de dood. Daarom is de
Jordaan ook het type van de doodsrivier.
De tweede betekenis van de Jordaan in de Schrift is, dat hij de grensrivier is tussen het woestijnleven en
het leven in het beloofde land. Wilden de Israëlieten in het beloofde land komen, dan moesten ze door
de Jordaan trekken. Er was toen geen andere mogelijkheid voor hen.
Hier willen we nu even bij stilstaan. Allereerst de eerste illustratie, dat de Jordaan het beeld is van de
doodsrivier. Een rivier betekent; stromend water. We zien hier dus een geweldige tegenstelling, want de
Schrift spreekt ook van een rivier van levend water; en als we daaruit drinken, hebben we het eeuwige
leven.
De Jordaan is het tegenovergestelde, want dat is het water des doods. Kijkt u eens hoe ons dat
geïllustreerd wordt. De naam “Jordaan“ betekent: “de naar beneden snellende”, “de afwaarts gaande”.
De Jordaan heeft een sterk verval, daarom is er ook geen scheepvaart mogelijk.
De Jordaan ontspringt op de Anti-Linanon, een heerlijk gebergte en wordt gevoed door drie bronrivieren. De eerste, de meest oostelijke, is de meest bekende en ook de mooiste en heet Banias. Het zijn
eigenlijk bronnen en ze liggen op 329 meter boven de zeespiegel. De tweede bronrivier is de Leddan op
154 meter boven de zeespiegel en de derde is de Hasbani op 520 meter boven de zeespiegel.
De Jordaan ontspringt in een wonderschone omgeving, maar snelt naar beneden en eindigt zijn loop in
de diepste slenk (geul) van deze aarde, de Dode Zee, die ongeveer 400 meter beneden de zeespiegel
ligt.
Hier zien we meteen al een beeld van het leven van de natuurlijke mens, dat heel mooi begint, maar met
grote snelheid naar het einde, naar de dood gaat, omdat de mens in zonde en dus onder het
doodsoordeel ligt. We weten, dat achter die dood een nog verschrikkelijker dood volgt; het eeuwig
oordeel.
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Zo staat het ook geschreven: “En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het
oordeel”. (Hebr. 9:27) Ook dat heeft God ons duidelijk geïllustreerd in de Jordaan. Want de Jordaan
mondt uit in de Dode Zee; maar dat was niet altijd zo!
We weten immers hoe de mensen van de steden, die daar lagen, zwaar gezondigd hadden en dat zij de
maat van de zonde vol hadden gemaakt. God moest met het oordeel en gericht komen. Toen regende er
vuur en zwavel uit de hemelen en heeft hen allemaal verdelgd. Zo liggen daar nu steden onder een
eeuwige verdoemenis, een ontzettende ondergang.
Hoe dood de Dode Zee is, hebt u kunnen zien als u er eens geweest bent. Plantengroei is er niet
mogelijk, vanwege het zware zoutgehalte en ook door nog andere mineralen. Alles wat er als plant in
terecht komt, sterft ogenblikkelijk af. Ook de vissen, die er uit het Jordaan water in belanden, sterven
ogenblikkelijk, want er is geen leven mogelijk.
Daaruit zien we dus het beeld van de eeuwige dood. En het begon toch zo mooi.
Hebt u wel eens gelezen in Gods Woord dat de oorsprong van de Jordaan een pronk wordt genoemd,
een pracht? U vindt dat in Zach. 11:3 “Hoor, het gejammer der herders, omdat hun heerlijkheid verwoest
is; hoor, het gebrul der jonge leeuwen, omdat de pronk van de Jordaan verwoest is”.

Hoe mooi de pronk ook is van het natuurlijke aardse leven, het komt onder het gericht van God. Ook de
middenloop van de Jordaan wordt in de Bijbel pronk genoemd. Laten we het maar opslaan in Jer. 12:5
5

“ Als gij met voetgangers loopt, maken zij u moede; hoe zult gij dan een wedloop beginnen met paarden?
In een vredig land voelt gij u niet veilig; hoe zult gij het dan maken in de pronk van de Jordaan”?

En dat was het ook, want aan weerszijden was, door zijn bewatering, een subtropische plantengroei, als
in het paradijs.
Hoe wordt dat ook vermeld in Genesis, als Abraham daar aan Lot de keuze laat, naar welke kant hij wil
gaan, welk deel van het land hij in bezit wil nemen. U weet, dat Lot dan de streek van de Jordaan kiest.
We vinden het in Gen. 13:10. “Toen sloeg Lot zijn ogen op en zag, dat de gehele streek van de Jordaan rijk
aan water was; voordat de Here Sodom en Gomorra verwoest had, was zij tot Soar toe als de hof
des Heren, als het land Egypte”.

Maar in vers 13 staat iets verschrikkelijks: ”maar de mannen van Sodom nu waren slecht en zondig
tegenover de Here“. Ja, de Jordaan is het beeld van het kortstondige, voortijlende natuurlijke leven van
de mens. Als de mens zich in het kortstondige leven niet bekeert tot God en Gods genade aangrijpt, die
Hij gegeven heeft in Zijn Zoon, de Heer Jezus, door Wie wij door de Jordaan, door de dood heen kunnen
komen, dan eindigt het in een eeuwig oordeel, zoals ook de mensen ondervonden, die aan het eind van
de rivier, de Jordaan leefden, in Sodom en Gomorra.
Ook wij leven aan het eind van dit genade tijdperk. Gods Woord illustreert dat ook nog op een veel
duidelijker wijze. Als wij het boek Jozua opslaan, dan vinden we de wonderlijke geschiedenis van Jozua,
die door God werd uitverkoren en geroepen, om zijn volk Israël vanuit het woestijnleven in het beloofde
land te brengen en dus door de Jordaan, de doodsrivier te voeren.
We vinden dat in Joz. 3:15-16 “dat, zodra de dragers van de ark aankwamen bij de Jordaan en de voeten
der priesters, die de ark droegen, aan de oever in het water gedompeld waren – de Jordaan nu was geheel
buiten zijn oevers getreden gedurende de ganse oogsttijd – het water, dat van boven afkwam, bleef staan;
het rees op als een dam, zeer ver weg bij Adam, de stad, die bezijden Saretan ligt, terwijl het water dat
afvloeide naar de zee der Vlakte, de Zoutzee, volkomen werd afgesneden. Toen trok het volk over,
tegenover Jericho”.

Wat zegt God hier door de Heilige Geest? Dat het water van de Jordaan, dat komt vanaf Adam, eindigt
in de Dode Zee, in het eeuwige gericht! Ziet u wat een duidelijke illustratie? Want de dood is door Adam
gekomen, door de zondeval, en eindigt in het eeuwige gericht.
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Laten we het daarom ter harte nemen, want de profeet Jesaja zegt al, dat het menselijk leven, het
natuurlijke leven, is als het gras en als een bloem in het gras. De ene dag bloeit het en de andere dag
verdort het en wordt het in de oven geworpen. Laten we daarom lezen wat God tot ons heil heeft
gegeven.
We willen dan ook de tweede illustratie even schilderen, dat is wel heel duidelijk. De Jordaan is ook
grensrivier. De grens, waar het woestijnleven eindigt en waar men door de rivier heen, ingaat in het
beloofde land, in het leven van en met God en de Heer Jezus, in een betere stad: Jeruzalem.
Maar om in dat beloofde land te kunnen komen, in dat eeuwige leven met God en de Heer Jezus en in
die heerlijke stad, die God ons bereidt, moeten we door “de doop in de dood”, moeten we de Jordaan
door. Er is geen andere mogelijkheid.
De Heer Jezus is ons daarin voorgegaan. We hebben in Matt. 3 gelezen, hoe ook Hij daar tot Johannes
de Doper kwam om Zich door hem te laten dopen in de Jordaan en hoe Johannes hem wilde
tegenhouden: “ik zou door U gedoopt moeten worden”! Want Johannes weet: Hij is de Messias, Hij is de
Zoon van de levende God.
Hij alleen kan ons redden van onze zonden en dood, Hij alleen kan ons het eeuwige leven geven. Hij is
de Doper met de Heilige Geest. Maar wilde God en wilde de Heer Jezus dit mogelijk maken, dan
moesten we eerst de stervensweg gaan van het natuurlijke oude leven uit Adam. Dan moesten we dat
leven uit Adam afleggen en ook dat kunnen we niet van onszelf!
Vreselijk, als de mens door blijft leven en wacht tot de dood hem grijpt. Maar wat een zegen en genade
biedt God ons aan, dat we al voortijdig kunnen sterven, door ons in de Heer Jezus in de dood te geven.
In Hem, die in onze plaats gestorven is en de dood heeft gesmaakt.
Dat wij ons door het geloof één plant maken met Hem en zo ons in Zijn dood en in Zijn graf laten
indopen; Hij heeft die weg voor ons gebaand. Wat heeft God ons dat prachtig geïllustreerd bij Jozua.
U weet Mozes, de man van de wet, kon het volk Israël niet binnenbrengen in het beloofde land. Dat was
onmogelijk, omdat de wet dit niet vermag. Dat kan alleen de genade in de Heer Jezus doen. Daarom
moest de man van de wet sterven en plaats maken voor de man, wiens naam betekent: God is Redder,
God is Heiland, de Heer van het Heil.
In het Hebreeuws luidt die naam: “Jehoshua”. Dat is in wezen dezelfde naam als Jezus. Zo zien we hoe
in afschaduwing, die God in Jozua geeft, de Heer Jezus, door God geleid, het volk Israël door de
Jordaan, de doodsrivier, heen leidt. Jozua wordt gebruikt om de wegbaner te zijn op een zo machtige
wijze, dat het doodswater van de Jordaan een moment wordt afgesneden.
Leest u zelf die geschiedenis maar eens na. Daar worden allereerst steeds drie dagen genoemd. Jozua
zegt: over drie dagen moet je klaar zijn. Na drie dagen gaan de boodschappers door de gemeente van
Israël om te zeggen dat ze moeten optrekken door de Jordaan. Drie, dat is het getal van de Heer Jezus
dood en opstanding. Want Hij is die Joshua,
Hij is door de dood gegaan en heeft de dood overwonnen en heeft zo voor de Zijnen de weg gebaand
om in het beloofde land en in de stad van onze God te kunnen komen.
In Joz. 3:7 zegt de Here God tot Jozua als zij met Jozua en de priesters vooraan, door de Jordaan gaan:
“En de Here zeide tot Jozua: Op deze dag zal Ik beginnen u groot te maken in de ogen van geheel Israël,
opdat zij weten dat Ik met u zal zijn, zoals Ik met Mozes geweest ben”.

Is dat niet wonderbaar vervuld in het aardse leven van de Heer Jezus, die voor u en voor mij kwam in
het vlees, aan dat der zonde gelijk, in dat lichaam onze zonden op Zich nam en ze met Hem aan het
kruis nagelde! Vrijwillig ging Hij in de dood, waarvan de Jordaan spreekt, God heeft Hem daarna uitermate verhoogd en Hem de Naam boven alle naam gegeven, opdat in de Naam van Jezus alle knie zich
zal buigen en iedere tong zal belijden: Jezus is Heer!
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En wat zegt Jozua in hoofdstuk 3:10. “Voorts zeide Jozua: Hieraan zult gij weten, dat de levende God in
uw midden is en dat Hij zeker de Kanaänieten, de Hethieten, de Chiwwieten, de Perizzieten, de Girgasieten,
de Amorieten en de Jebusieten voor u uit verdrijven zal”.

Toen de Heer Jezus triomfantelijk opstond uit de dood, kon iedere Israëliet en kon iedere heiden, die
door God de ogen werden geopend, weten en zien dat de Heer Jezus het eeuwige leven is, dat Hij de
levende God is, de Zoon van de levende God. Welnu, zoals Jozua Israël toen in het land bracht en ook
het erfdeel aan hen uitdeelde, zo is dat een beeld van Hem, die wij nu mogen kennen en belijden, de
Messias van Israël.
De tijd zal spoedig aanbreken, dat heel het gelovig overblijfsel van Israël Hem zal gaan belijden. Die tijd
is niet ver meer, gezien de gebeurtenissen, die zich in het Midden Oosten en in de wereld in een hoog
tempo voltrekken.
We lezen uit Hebr. 2:9-10. “maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was
vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met
heerlijkheid en eer gekroond. Want het voegde Hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om
vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken”.

Hij is hun Leidsman, in de grondtekst staat: “overste Leidsman“. Net zoals Jozua het was bij Israël.
En Hebr. 6:20 spreekt ons over de levende hoop, die wij hebben, want de Heer Jezus is daar al.
“waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchisedek hogepriester
geworden in eeuwigheid”.

En daarom ook wat Hebr. 12:2 ons leert. “2Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman
en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de
schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods”.

Daarom lazen we in het begin ook al in Hebr. 11:13, “In (dat) geloof zijn deze allen gestorven“. Hebt u die
geloofsgalerij uit Hebr. 11 wel eens helemaal gelezen? Dan hebt u gelezen, dat al die gelovigen moesten
sterven, ze sterven letterlijk in de heerlijkheid Gods. Het is een doorgang.
Het waren de Oud Testamentische gelovigen, die (zoals ook Mozes) nog niet in mochten gaan, maar
Mozes mocht er wel een blik op werpen vanaf de berg Nebo. Later vinden we hem op de berg der
verheerlijking, ja, hij is door de Jordaan gegaan later. Laten we bedenken, dat de onderdompeling in het
watergraf ons van geen enkel nut is. Het gaat erom, dat we ons in Zijn dood laten indompelen, in Zijn
graf en Hem zo volgen.
Het is een doorgang naar het nieuwe leven: ons oude leven afleggen, omdat de Heer Jezus in onze
plaats gestorven is. Hij is door de dood gegaan en nu kunnen wij ons oude leven, het natuurlijke leven,
vrijwillig afleggen, in het geloof in de Heer Jezus, door met Hem door de Jordaan te gaan. Hij breekt er
door en wij kunnen achter Hem aan het beloofd land ingaan.
U moet het boek Jozua nog maar eens lezen. Er moest 2000 el afstand zijn tussen de Ark des Verbonds
en het volk. De ark is het beeld van de Heer Jezus. Tweeduizend el afstand, opdat ze allen op Hem
zouden zien. Die 2000 el doen ook denken aan 2000 jaar, we kunnen ervan verzekerd zijn, dat Hij
spoedig komt!
De twee duizend jaar zijn vandaag bijna ten einde. Helemaal exact is het nooit te berekenen, maar in
onze jaartelling zitten wel grove fouten. Laten we het eens bekijken en nogmaals deze berekening is globaal. (Herodus leefde van 37 jaar voor Chr. tot 4 jaar voor Chr. Herodus was de opdrachtgever voor de kindermoord in
Bethlehem, dus moet dat minimaal het jaar voor zijn dood zijn geweest. Onze jaartelling begint dus ongeveer 5 jaar eerder, dus
2020 + 5 = 2025. God echter rekent nooit vanaf de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem, deze datum is daarom ook totaal
onbekend, maar God rekent vanaf het offer op het kruis, het centrale punt. Het allereerste feest dat God viert volgens het
Woord en dat ook gedenkt, is niet het kerstfeest wat een zeer goddeloos feest en zeer onBijbels feest is, maar Pesach, het
feest van het geslachte lam, dat is Gods eerste feest. Dus 2025 -/- 33 jaar is 1992. Wij leven dus vandaag niet in het jaar 2020
maar ongeveer in het jaar 1992.)
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De God van Israël leeft, Hij ijvert voor Zijn oude volk en Hij zal hen het land geven, want het is Zijn land
en Zijn volk. Maar Hij zal allereerst de Gemeente brengen op de plaats, die Hij voor haar heeft bestemd,
het hemels Jeruzalem, onze hemelse erfenis. Dat gaat er aan vooraf, o, we leven in een wonderbare tijd.
Heeft Jezus niet gezegd in Joh. 14:2-3. “In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u
gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats
bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben”.

Hij heeft ons een stad bereid. Hoe geheel anders ging het Lot. Hij was wel een gelovige, maar slechts
een halve, een vleselijke gelovige, die niet verder zag dan wat zijn natuurlijke zintuigen waarnamen.
Daarom betekent zijn naam ook “bedekte” of “gesluierde“.
Hij koos die prachtige plaats aan de Jordaan, die zo rijk was aan alles en hij ging wonen bij Sodom en al
spoedig daarna zat hij in Sodom. Hij wilde genieten van de dingen, die deze wereld biedt en dat is hem
duur komen te staan, want hij is ternauwernood gered; zijn vrouw kwam om en z’n hele gezin werd
verwoest, want zijn dochters waren al vergiftigd door de zonde van Sodom, omdat Lot een halfslachtige
gelovige was.
Hij werd gered op de voorbede van de ware gelovige, van Abraham. Waar Lot ging wonen waren wel
weelderige steden vol werelds vertier en rijkdom, maar ze lagen aan de doodsrivier! Waar woont U? Nog
aan de oevers van de doodsrivier
Of gaat u in geloof achter de Heer Jezus aan de Jordaan door? Om in te gaan in het beloofde land, het
nieuwe leven met de Heer. Want indien wij één plant geworden zijn met wat gelijk is aan Zijn dood, dan
zullen we het ook zijn, met wat gelijk is aan Zijn opstanding.
Als we ons in Zijn dood één gemaakt hebben, met dat wat gelijk is aan Zijn dood, zullen we het ook zijn
met wat gelijk is aan Zijn opstanding en dat is het nieuwe leven. God heeft ons een stad bereid en weet
u wat ik daarvan lees? Daar ontspringt ook een rivier, vanuit de troon van God, een rivier van levend
water.
Daar mogen we voor eeuwig uit drinken. En ter weerszijden staan de vruchtbomen, die elke maand hun
vruchten geven! Wat zal dat heerlijk zijn.
Er is nog een wonderlijk voorbeeld in de Schrift. Naämen, de Syriër, was dodelijk melaats, een ziekte,
die het beeld is van de zonde. Hij gaat naar de God van Israël om raad te vragen, maar belandt eerst
aan het verkeerde adres; hij zoekt het te hoog, nl. bij de koning van Israël en die is zelf een halfslachtige
gelovige.
Maar gelukkig wordt hij door gestuurd naar de profeet. En wat zegt die profeet bij monde van zijn
dienstknecht? Dat hij naar de Jordaan moet gaan en zich in het water van de Jordaan zevenmaal moet
onderdompelen. Dan zal hij weer rein zijn en volkomen genezen.
Maar de hoogmoedige Naäman wil niets van die “stinkende“ Jordaan weten, in zijn eigen land zijn er
heel wat schonere rivieren, dus waarom zou hij? Gelukkig heeft hij verstandige dienstknechten, die hem
aanraden het toch maar te doen, het is toch erg eenvoudig en wel te proberen.
Naäman laat zich overhalen: hij gaat de Jordaan in en dompelt zich zevenmaal onder. Waarom eigenlijk
zeven maal? Zeven is het getal van Gods totaliteit en die hoogmoedige veldheer van de koning van
Syrië moest totaal sterven; hij moest zich volkomen in de dood geven om volkomen genezen te worden.
Maar toen was hij ook innerlijk volkomen rein geworden, want hij keert op zijn schreden terug en gaat
weer naar de profeet om hem te zeggen; van nu af wil ik geen afgoden meer dienen. Maar alleen de
God van Israël. Laat mij een last aarde meenemen uit dit land, opdat ik daarop kan knielen in mijn land
voor deze levende God, die mij innerlijk en uiterlijk volkomen genezen heeft.
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In Hebr. 4 lezen we iets vreemds, nl. dat Israël onder Jozua toch niet het beloofde land is binnengegaan,
alleen maar uiterlijk, maar niet in wezen. En u leest daar ook waarom dat was; het ging niet met geloof
gepaard; ze hadden geen vast geloof en geen geloofszekerheid.
Daarom heeft hen de doortocht door de doodsrivier niets gedaan. De plaats waar Johannes de Doper
doopte, heette Bethanie en dat betekent “huis der ellendigen“, “huis der nederigen”. Daar hebt u het!
Zolang Naäman hoogmoedig bleef, kon hij niet naar die doop gaan, maar toen hij zich onder het Woord
van God boog en zich vernederde door zich voor de ogen van zijn dienstknechten zeven maal in de
Jordaan onder te dompelen waarbij hij al zijn heerlijkheid kwijtraakte, toen werd hij een nederig mens.
Want alleen die ellendig zijn, jammerlijk en die van zichzelf weten dat ze naakt zijn en zich buigen voor
God en Zijn Woord en voor de Heer Jezus, die ontvangen het nieuwe leven.
Nu staat er in sommige andere vertalingen voor “Bethanie” ook wel “Bathabara”. En dat betekent
“doorgangsplaats“, ook wel “doorwaadbare plaats“. Wat een wonderlijke illustratie.
Als we bij Hem komen als een ellendige, een verbrokene, nederig en ons zo in Zijn doop willen laten
indopen in Zijn graf, dan wordt dat voor ons het doorgangshuis naar het beloofde land.
Nog twee voorbeelden voor ons, gelovigen: Elia en Elisa. De dienst die God aan Elia gegeven had op
aarde was ten einde gekomen. En nu zei God tegen Elia, dat hij door de Jordaan heen moest en dan
zou God hem door de Jordaan heen in de hemel opnemen in Zijn eeuwige heerlijkheid.
Elisa gaat steeds met Elia mee, hij wijkt niet van Elia’s zijde. We zien hoe Gods Geest op Elia rust; ze
komen bij de Jordaan en Elia neemt zijn mantel en slaat ermee op het water van de doodsrivier en het
water splijt zich.
Elia gaat er door heen op het droge, de dood moet voor hem wijken, omdat de Geest van God op hem
rust. Elisa, die het werk van Elia mag voortzetten, mag nog een wens doen en zegt: dat een dubbel deel
van uw geest op mij komt. Daarop antwoord Elia: “als mijn mantel van mij afvalt en op jou neerkomt, dan
is je wens verhoord”.
Even later komt de wagen met vurige paarden, waarin Elia wordt opgenomen; zijn mantel valt van hem
af en komt terecht op Elisa. Als Elia ten hemel vaart, valt zijn mantel op Elisa. Elia is het type van de
Heer Jezus. Elisa het type van de Gemeente.
Toen de Heer Jezus ten hemel voer, heeft Hij ons niet als wezen achter gelaten, Hij heeft ons Zijn Geest
gegeven, de profetenmantel is op ons gevallen, op Zijn Gemeente. Maar pas nadat Elisa met Elia door
de Jordaan was gegaan, viel diens mantel op hem. Verstaan we dit?
Elisa krijgt een taak om in te gaan in het beloofde land hier beneden om in een wonderbare vruchtbare
dienst en getuigenis te gaan staan, een profetisch getuigenis. Met de mantel, die van Elia is afgevallen,
keert hij terug naar de Jordaan en hij slaat ook op de Jordaan, roepende: ”waar is de God, de God van
Elia”?
En ogenblikkelijk splijt het water weer en Elisa gaat er door heen in het beloofde land om voor God een
welgevallige getuige te worden, een vruchtbare getuige, die in de kracht van Gods Geest de boodschap
verder brengt aan de gelovigen van die tijd in Israel.
Zo is onze Heer ten hemel gevaren, Hij heeft de dood overwonnen en Hij heeft Zijn Geest uitgestort op
Zijn Gemeente. Dat zijn wij, die Hem volgen, waar Hij ook gaat. Ook door de Jordaan, door die vrijwillige
dood. Die niet meer voor zichzelf willen leven, maar voor Hem, die voor ons is gestorven en opgestaan,
opdat de Heer Jezus Zijn heerlijk, Goddelijk overwinningsleven in hen kan leven tot een vruchtbare
dienst voor heidenen en voor Israël, totdat Hij komt.
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In Gal. 3:27 staat geschreven: “Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed“.
De Mantel van Christus is op ons, Zijn Geest, tot een God vruchtbare, welgevallige dienst, totdat Hij
komt. De Heer Jezus leeft, Hij is dezelfde, Hij is overwinnaar. Hij verandert niet. Hij gaat ons voor en
voert ons aan tot de uiteindelijke overwinning, zoals Hij nu al een beeld geeft in het aardse Israël, dat Hij
ter overwinning voert tegen een overmacht der heidenen.
Jezus, de Christus der Schriften is OVERWINNAAR, halleluja.
Amen.
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