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Wat een wonderlijke, Goddelijke overeenstemming biedt ons de Bijbel! Hoe meer wij hem lezen en
onderzoeken, des te meer worden wij getroffen door de volmaakte harmonie, welke bevestigt “ Heel
de Schrift is door God ingegeven” (2 Timotheüs 3:16).
Onder vele andere, willen wij een treffend bewijs hiervan geven.
De Heilige Geest geeft ons in de Evangeliën Jezus Christus van vier zijden te beschouwen1, nl.:
in Mattheüs als de Zoon van David;
in Markus als de Dienstknecht van God;
in Lukas als de Zoon des Mensen;
in Johannes als de Zoon van God.
Evenzo lezen wij in het Oude Testament, dat de Heer Jezus op viervoudige wijze als “de Spruit”
wordt aangekondigd, en met dezelfde benamingen ons genoemd wordt.
Naar de volgorde van de Evangeliën, noemen wij:
Ten eerste Jeremia 23:5-6:
“Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE2, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal
doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid
doen op de aarde. In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn
Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: de HEERE2 ONZE GERECHTIGHEID”.
De Heer Jezus wordt door Jeremia Davids Spruit genoemd, zoals Mattheüs aan het begin van
zijn Evangelie ons laat horen:
“Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David” (Mattheüs 1:1).
Derhalve, wanneer de Zoon van David, Davids Spruit, als Koning in heerlijkheid geopenbaard
zal zijn, zal geheel het volk Israël – Juda en Benjamin – verlost zijn. En moest de apostel Paulus
van “zijn broeders, zijn familieleden wat het vlees betreft” (Romeinen 9:3) schrijven: dat “zij de
gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, en
zich niet aan de gerechtigheid van God hebben onderwerpen” (Romeinen 10:3), dan zullen zij
de Spruit van David in heerlijkheid als hun Messias aanschouwen, en Hem tevens erkennen als
JAHWEH onze gerechtigheid. Israël zal dan dezelfde genade en verzoening deelachtig worden, waarin de gelovigen in Christus in de huidige bedeling zich mogen verheugen. “Want Hem
Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden
gerechtigheid van God in Hem” (2 Korinthiërs 5:21).
Ten tweede: Zacharia 3:8-10:
“Luister toch, hogepriester Jozua, u en uw vrienden die vóór u zitten, – zij zijn immers een
wonderteken – want zie, Ik ga Mijn Knecht, de SPRUIT, doen komen. 9 Want zie, wat betreft
de steen die Ik voor Jozua neergelegd heb, op die ene steen zullen zeven ogen zijn. Zie, Ik zal er
Zijn gravering in aanbrengen, spreekt de HEERE2 van de legermachten. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. 10 Op die dag, spreekt de HEERE2 van de legermachten,
zal ieder zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom”
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Lees: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/4Evangelien-4Gezichtspunten.pdf.
Hier staat in de grondtekst het Tetragrammaton (Gr. tetra = vier). Het bestaat uit vier tekens en is Gods oudtestamentische Verbondsnaam. In het Nederlands komt de transcriptie overeen met JHWH. De vocale uitspraak ervan werd niet
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Hier stelt de Heilige Geest ons dus Jezus voor als Gods Knecht, de Spruit, zoals Hij voor ons
in het Evangelie van Markus beschreven wordt.
De hogepriester Jozua stelt ons Christus voor in Zijn priesterlijke bediening, omringd door zijn
“vrienden”, die deel zullen hebben aan de zegeningen van de toekomst. De getrouwen uit Israël
zullen, naar de raad Gods, eens metgezellen zijn van de Hogepriester, die tevens de Koning uit
het zaad van David is.
En waar Jozua, een van de hoofdlieden van de teruggekeerde ballingen uit Babel, een aanvang
maakte met het bouwen van de tempel des Heren, werd er een steen voor hem gelegd, die het
fundament moest worden voor het Huis des Heren. Deze was de uiterste hoeksteen, die het gebouw dragen moest. Deze steen was slechts een zwak beeld van de ware Steen Christus, die het
Fundament zal zijn van de toekomstige tempel; Hij, de eertijds verworpen Steen, zal dan voor
eeuwig gegrondvest worden. Het Duizendjarig Rijk zal de Tempel, de plaats van de eredienst
des Heren als middelpunt hebben, en dit middelpunt zal gegrond zijn op Christus. De gehele regering Gods in de toekomst, zal als grondslag Christus hebben. Christus het fundament; de tempel, Gods woning, te midden van Zijn volk; Jeruzalem, “de stad van de grote Koning”, onafscheidelijk aan de tempel verbonden; het volk van God rondom het huis des Heren en in de koninklijke stad verzameld; en alle volken, tot aan de uiterste grenzen der aarde, geschaard rondom het door God beminde Israël! Dit verrukkelijk toneel, dat zich ontrolt in de stralen van “de
Zon der Gerechtigheid” (Maleachi 4:2), zal de toekomstige heerlijkheid op deze aarde zijn, terwijl de schitterende pracht van de troon van het Lam en van Zijn Bruid – het nieuwe Jeruzalem
– de hemel vervullen zal!
We lezen in 2 Kronieken 16:9: “Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om
Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem”. Deze woorden geven
ons te kennen, met welk een trouw God van alle dingen kennis neemt in de weg van Zijn regering. Maar in Zacharia zien wij zeven ogen op die steen, die in Sion gelegd is geworden. In Sion
zal de zetel van Zijn regering opgericht worden, en van daar uit zal alles worden gezien. De
voorzienigheid Gods, in haar voortdurend werkzaam kennis nemend van alle dingen, wordt ons
in de zeven ogen voorgesteld.
In Openbaring 5:6 zien wij het Lam, dat “zeven horens en zeven ogen” heeft. Christus, bekleed
met de volheid van macht, de “zeven horens”, en toegerust met een volmaakt inzicht, de “zeven
ogen”, zal, in volmaakte kennis en met volkomen macht, al Gods plannen uitvoeren en in vervulling doen gaan. Hij, Dezelfde die op deze aarde Zich als de Knecht van God geopenbaard
heeft – “Mijn Knecht, de SPRUIT”.
Wanneer de zetel van de volkomen regering Gods te Jeruzalem zal zijn opgericht, en de ongerechtigheid van het land zal weggenomen zijn, dan zal tevens een ongekende en ongestoorde
vrede intreden. Eenieder zal zich verheugen over de vrede van zijn naaste, en zal in zijn hart alle
anderen als zijn naasten beschouwen en bejegenen. De Vredevorst zal dan regeren!
Dit alles staat in de nauwste verbinding met de invoering van Christus, de Spruit. Letten wij er
wel op, dat van het wegnemen van de ongerechtigheid van het land, niet eerder sprake is, dan
wanneer het ongeloof in Christus en Zijn volbrachte werk bij Israël openbaar wordt, namelijk
bij de zichtbare verschijning van de Messias. Hun harten zullen reeds tevoren tot JAHWEH geneigd zijn geworden, zoals dit ook door de prediking van Johannes de Doper plaatsvond bij het
toenmalige overblijfsel. Doch de vrede, die in het wegnemen van de ongerechtigheid zijn bron
heeft, en de vreugde over deze volkomen verlossing, komt eerst bij de openbaring en aanschouwing van “de Spruit”.
Dan zal eenieder zijn naaste uitnodigen tot onder de wijnstok en tot onder de vijgeboom. Vrede
en rust, blijdschap en vreugde zal dan het deel zijn van allen!
Ten derde lezen wij in Zacharia 6:12-13:
“En zeg tegen hem: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, een Man – Zijn Naam is
SPRUIT – zal uit Zijn plaats opkomen, en Hij zal de tempel van de HEERE bouwen. 13 Ja, Híj
zal de tempel van de HEERE bouwen, Híj zal met majesteit bekleed zijn, Hij zal zitten en heer2

sen op Zijn troon. Hij zal Priester zijn op Zijn troon; tussen die Beiden zal vredesberaad plaatsvinden”.
Hier is dus de Spruit, de Zoon des mensen, zoals wij in Lukas de Heer Jezus voorgesteld zien.
In deze profetie van Zacharia zien wij dus de Spruit, als Degene die op aarde geboren werd en
van daaruit opkomt, die de tempel des Heren bouwt; die met majesteit bekleed zal zijn; die op
Zijn troon heerst; die - zoals de ware Melchizedek - Priester is op Zijn troon; die aan de aarde
het genot van een volkomen vrede verzekert. “Men zal van verre komen en bouwen aan de tempel van de HEERE. Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten mij tot u gezonden
heeft. Dit zal gebeuren als u aandachtig zult luisteren naar de stem van de HEERE, uw God”
(Zacharia 6:15). De Zoon des mensen zal dan als de Koning-Priester in heerlijkheid geopenbaard worden.
Ten vierde lezen we in Jesaja 4:2-6:
“Op die dag zal de SPRUIT van de HEERE tot een heerlijk sieraad zijn, en de vrucht van de
aarde tot trots en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn. 3 Dan zal het gebeuren dat wie in
Sion overgebleven is, en wie in Jeruzalem overgelaten is, heilig genoemd zal worden, eenieder
die in Jeruzalem ten leven opgeschreven is. 4 Wanneer de Heere de vuilheid van de dochters van
Sion afgewassen zal hebben en de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden ervan weggespoeld zal hebben door de Geest van oordeel en door de Geest van uitbranding, 5 dan zal de
HEERE over elke plaats op de berg Sion en over de samenkomsten ervan overdag een wolk
scheppen en rook, en ‘s nachts een schijnsel van vlammend vuur; ja, over alles wat heerlijk is,
zal een beschutting zijn. 6 Dan zal een hut dienen tot schaduw overdag tegen de hitte, en als toevlucht en schuilplaats tegen de vloed en tegen de regen”.
Volgens deze woorden is de Heer Jezus de Spruit van JAHWEH, de Zoon van God, zoals Johannes Hem in zijn Evangelie beschrijft.
In Jesaja 2:5 roept de profeet het huis van Jakob op: “laten wij wandelen in het licht van de
HEERE”, waar het zich schuldig gemaakt heeft te wandelen in de wegen van de volken. En omdat de dag des Heren staat te komen, op welke dag het oordeel zal worden voltrokken aan alle
hoogmoed van de mensen en over al hun afgoden, is de Goddelijke vermaning: “Zie voor uzelf
dan af van de mens – in zijn neus heeft hij slechts adem – want als wat is hij eigenlijk te beschouwen?” (Jesaja 2:22). In die dagen zal de Spruit van Jahweh zijn tot sieraad en tot heerlijkheid, en de aarde zal gezegend worden. Hij, die geslagen heeft, heelt ook de wonde, doordat
Hij de Messias invoert en door Hem de aarde zegenen kan.
Wij vernemen dus door deze viervoudige beschouwing van “de Spruit”, dat er viervoudige zegen en
viervoudige heerlijkheid zal zijn:
1. Het gehele volk van Israël verlost.
2. Het land gereinigd van de ongerechtigheid; en vrede, rust en zekerheid het gezegende deel van
allen.
3. De tempel van de Heer herbouwd, en Christus, als de Koning-Priester (de ware Melchizedek) op
de troon.
4. God Zelf (in en door “de Spruit”) een toevlucht en beschutting voor Zijn volk Israël, evenals
voorheen in de woestijn.
Dán zal in vervulling treden, wat wij in Psalm 85:11-14 beschreven vinden: “Goedertierenheid en
trouw ontmoeten elkaar, gerechtigheid en vrede kussen elkaar. 12 Trouw komt op uit de aarde, gerechtigheid ziet uit de hemel neer. 13 Ook geeft de HEERE het goede, en geeft ons land zijn opbrengst. 14 Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht uit, Hij zet haar langs de weg waar Zijn voetstappen staan”.
En dán, ja dán zal het heten:

3

“Zijn fundament rust op de heilige bergen. 2 De HEERE heeft de poorten van Sion lief boven alle
woningen van Jakob. 3 Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken, stad van God! Sela 4 Ik
noem Rahab en Babel onder wie Mij kennen; zie, de Filistijn en de Tyriër, met de Cusjiet: die zijn
daar geboren. 5 Van Sion wordt gezegd: Man voor man is erin geboren. De Allerhoogste Zelf doet
haar standhouden. 6 De HEERE telt hen erbij, wanneer Hij de volken opschrijft, en zegt: Deze is
daar geboren. Sela 7 De zangers evenals zij die in reien dansen, zingen: Al mijn bronnen zijn in u!”
(Psalm 87).
“Welgelukzalig zijt gij, o Israël! wie is u gelijk?” (Deuteronomium 33:29).

Lees ook: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/4Evangelien-4Gezichtspunten.pdf

Ingebonden jaargangen 'de Morgenster':
http://www.uithetwoordderwaarheid.nl/product/1812-ingebonden-jaargangen-de-morgenster.html
Het Bijbelstudieblad ‘De Morgenster’ is 42 jaargangen uitgegeven.
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