
 
 
 

“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond.  In de video worden relevante 

tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken.  Daarom is het mogelijk dat deze tekst 

soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die 

niet acceptabel zouden zijn in literair werk.  We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een 

aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.” 

Voedsel voor de menigte 

 

Onze Messias, die in de eerste eeuw Jesjoea werd genoemd, legde uit waarom Hij was gekomen. 

 

Mattheus 15:24  

Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het Huis van 

Israël.” 

 

Maar wat betekent dat? 

 
Hoewel we uitgebreid op dat onderwerp ingaan in studies zoals “De verloren schapen” en “Wat is het 

evangelie?”, zullen we het voor het doel van deze studie kort samenvatten. 

 

Israël begon met 12 stammen.   

 

Uiteindelijk, splitsten de stammen zich tot twee koninkrijken, tien stammen in het noorden en twee 

stammen in het zuiden. De twee stammen in het zuiden worden het Zuidelijke Koninkrijk genoemd, 

meer specifiek het Huis van Juda. De tien stammen in het noorden worden het Noordelijk Koninkrijk 

genoemd, meer specifiek het Huis van Israël. 

 

Deze twee koninkrijken vervielen allebei tot de aanbidding van afgoden. Jah strafte beide koninkrijken. 

Het Zuidelijke Koninkrijk, het Huis van Juda, ging in ballingschap naar Babylon. Het Noordelijke 

Koninkrijk, het Huis van Israël, werd door de Assyriërs in ballingschap genomen. 

 

Deze straf zou een bepaalde periode van tijd duren. In Jeremia 3, lezen we dat het Huis van Juda terug 

keerde uit Babylon, maar niet met hun hele hart. Het Huis van Israël keerde helemaal niet terug, en werd 

uiteindelijk gescheiden van JHWH (Jeremia 3). 

 

De profeten schreven over een tijd waarin beide koninkrijken zouden worden hersteld, de twee 

koninkrijken zouden weer uit alle 12 stammen bestaan, als de twee één worden. 

 

Deze profetie is duidelijk in de profeten, maar we vinden ook veel verborgen aanwijzingen in de Schrift 
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die naar deze profetische gebeurtenis verwijzen. 
 
In deze studie richten we ons op de keren waarin Messias Jesjoea de menigte van voedsel voorzag, wat 

een metafoor blijkt te zijn, waarvan we specifieke aspecten van het profetische herstel van Israël leren. 

 

In het Brit Chadasja, het Nieuwe Testament, lezen we dat Jesjoea een menigte van 5000 mensen voedsel 

gaf, en ook een menigte van 4000 mensen.    

 

We willen je voorleggen dat het voeden van de 5000 ons uitleg geeft over “wat” en het voeden van de 

4000 ons uitlegt over het “wanneer”. 

 

We beginnen met de gebeurtenis waarbij 5000 mensen werden gevoed, het “wat”. 

 

Johannes 6:1-14 

Hierna vertrok Jezus (Jesjoea) naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. En 

een grote menigte volgde Hem, omdat zij Zijn tekenen zagen, die Hij deed aan de zieken. En 

Jezus (Jesjoea) ging de berg op en ging daar zitten met Zijn discipelen. En het Pascha, het feest 

van de Joden, was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar 

Hem toe kwam, zei Hij tegen Filippus: Waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen 

kunnen eten? (Maar dit zei Hij om hem op de proef te stellen, want Hij wist Zelf wat Hij 

zou gaan doen.) Filippus antwoordde Hem: Voor tweehonderd penningen brood is voor hen niet 

genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. Een van Zijn discipelen, Andreas, de 

broer van Simon Petrus, zei tegen Hem: Hier is een jongetje dat vijf gerstebroden en twee 

visjes heeft, maar wat betekenen die voor zovelen? En Jezus (Jesjoea) zei: Laat de mensen gaan 

zitten. En er was veel gras op die plaats. Dus gingen de mannen zitten, ongeveer vijfduizend in 

getal. En Jezus (Jesjoea) nam de broden, en nadat Hij gedankt had, deelde Hij ze uit aan de 

discipelen, en de discipelen aan hen die daar zaten; op dezelfde manier werden ook de visjes 

uitgedeeld, zoveel zij wilden. En toen zij verzadigd waren, zei Hij tegen Zijn discipelen: 

Verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Zij verzamelden ze nu en 

vulden twaalf manden met stukken van de vijf gerstebroden die overgebleven waren bij hen 

die gegeten hadden. Toen de mensen dan het teken dat Jezus (Jesjoea) gedaan had, gezien 

hadden, zeiden zij: Híj is werkelijk de Profeet, Die in de wereld komen zou. 

  

Deze gebeurtenis sluit ermee af dat de mensen erkenden dat ze zojuist getuige waren geweest van een 

“teken.” 

 

Johannes 6:14 

Toen de mensen dan het teken dat Jezus (Jesjoea) gedaan had, gezien hadden, zeiden zij: Híj is 

werkelijk de Profeet, Die in de wereld komen zou. 

 

Misschien hadden ze het hier over het teken dat zojuist had plaatsgevonden… of ging het misschien 

dieper dan dat? 

 

De mensen verwachtten een specifieke profeet die het Huis van Juda (Joden) zou herstellen samen met 

het Huis van Israël. 

 

Handelingen 1:6 

Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het 

Koninkrijk weer herstellen? 



 

Jesjoea is de profeet die was gestuurd om het Koninkrijk te herstellen, ook al was de tijd daarvoor toen 

nog niet gekomen. 

 

Handelingen 3:21 

Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God 

gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen. 

 

De twee keren dat de menigten werden gevoed gaan over twee verschillende antwoorden. De spijziging 

van de 5000 beantwoordt het “wat”, namelijk het herstel van Israël. De spijziging van de 4000 

beantwoordt het “wanneer”, dat in de toekomst zal plaatsvinden. Tenminste, dat denken wij. 

 

Metaforische profetische uitleg is niet meteen exacte wetenschap, maar er zijn een aantal 

basisuitgangspunten. 
 
De meeste dingen die in de Schrift verborgen zijn, lijken te verwijzen naar Messias Jesjoea, en/ of het 

herstel van Israël. Dus is het handig om nummers of metaforen allereerst binnen dat kader te 

onderzoeken. 

 

Daarbij worden metaforen vaak gedefinieerd in de Schrift, als we de moeite nemen ze te zoeken. 

 

Er zijn verscheidene metaforen die we moeten definiëren bij de spijziging van de 5000. 

 

 De vijf broden  

 De twee vissen  

 De 12 manden  

 De 5000 

 

Dus laten we beginnen met de vijf broden. 

 

Jesjoea zei ook in Johannes 6… 

 

Johannes 6:35 

En Jezus (Jesjoea) zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen 

honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. 

 

Dus, onze Messias noemde Zichzelf het Brood. Maar wat betekent dat? 

 

Jesjoea sluit de spijziging van de 5000 af met uitleg over het feit dat Zijn lichaam het brood is. 

 

Johannes 6:51 

Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij 

leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het 

leven van de wereld. 

 

Vijf hoofdstukken eerder, gebruikte Johannes dezelfde metaforen. Jesjoea is het vleesgeworden Woord 

van God. 

 

 



Johannes 1:14  

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid 

gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. 

 

Maar wat betekent dat? Het Woord van God is het brood? Jesjoea zei ook in Mattheus 4:4… 

 

Mattheus 4:4 

Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar 

van elk woord dat uit de mond van God komt. 

 

Dit is een verwijzing naar Deuteronomium 8:3 

 

Deuteronomium 8:3 

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 JHWH komt. 

 

Brood is een metafoor voor de Torah. In de eerste eeuw werd brood ook verbonden aan de Torah, in lijn 

met wat onze Messias deed; het waren de woorden die rechtstreeks uit de mond van Elohim kwamen. 

Dezelfde uitleg vinden we in de Joodse Talmoed. 

 

Misjna, Pirkee Avot 3:17:  

Zonder brood is er geen Torah; zonder Torah is er geen brood. 

 

Deze verbinding is ook consistent met het aantal van vijf broden. Het is waarschijnlijk geen toeval dat er 

metaforisch naar de Torah wordt verwezen als brood, en dat er vijf boeken in de Torah zijn. 

 

Dus we definiëren het brood metaforisch als de Torah. 

 

 De vijf (5) broden = 5 Boeken van de Torah 

 

De volgende metafoor die we moeten definiëren zijn de twee vissen. 

 

We ontdekken dat vissen verbonden zijn met het vangen van mensen: 

 

Lucas 5:9-10 

Want grote verbazing had hem en allen die met hem waren, bevangen, over de vangst van de 

vissen, die zij gedaan hadden; en evenzo ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die 

metgezellen van Simon waren. En Jezus (Jesjoea) zei tegen Simon: Wees niet bevreesd, van nu 

aan zult u mensen vangen. 

 

Vissen met mensen vergelijken is geen uitvinding van onze Messias. De profeet Jeremia gebruikte 

dezelfde beeldspraak in een erg specifieke context namelijk het herstel van Israël. 

 

  



Jeremia 16:14-16 

Daarom, zie, er komen dagen, spreekt JHWH, dat er niet meer gezegd zal worden: Zo waar 

JHWH leeft, Die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft, maar: Zo waar de HEERE leeft, 

Die de Israëlieten uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had, 

geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb. Zie, Ik 

ga boden tot vele vissers zenden, spreekt JHWH, dat zij hen moeten opvissen.  

  

We zien in Jeremia, in de context dat JHWH de twee huizen van Israël weer samenbrengt, dat er vissers 

van mensen worden gebruikt… dus, de twee vissen zijn de twee huizen van Israël. 

 

 De twee vissen = Twee Huizen 

 

De volgende metafoor die we moeten ontsluieren zijn de twaalf manden. De twaalf manden zijn “gevuld 

met brood”. 

 

Johannes 6:12-13  
En toen zij verzadigd waren, zei Hij tegen Zijn discipelen: Verzamel de overgebleven stukken, 

zodat er niets verloren gaat. Zij verzamelden ze nu en vulden twaalf manden met stukken van 

de vijf gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden 

 

Als de twee huizen weer worden samengebracht, en worden gevuld met de vijf broden van Torah, dan 

zullen de twaalf stammen verenigd worden. Vanaf vers 12 wordt dit gedaan zodat er niets verloren gaat, 

en allen dus zullen worden gered. 

 

We zien dergelijk taalgebruik ook elders. 

 

Jesaja 45:17  

Israël echter wordt door JHWH verlost: een eeuwige verlossing. U zult niet beschaamd en niet 

te schande worden, voor eeuwig niet, nooit! 

 

Dat is vergelijkbaar met de woorden die Paulus in dezelfde context schreef: 

 

Romeinen 11:26  

En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en 

zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. 

 

 De 12 manden= hersteld Israël 

 

Het uitleggen van de beeldspraak van het getal 5000 is meer speculatief. 

 

Johannes 6:10 

Dus gingen de mannen zitten, ongeveer vijfduizend in getal. 

 

Johannes 6:13 

Zij verzamelden ze nu en vulden twaalf manden met stukken van de vijf gerstebroden die 

overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. 

 

De 5000 worden verbonden met de 12 manden.   

 



Omdat men over het algemeen gelooft dat de spijziging van de 5000 is verbonden met de gebeurtenis 

dat de Torah op het hart van Israël wordt geschreven, en ze weer bijeen worden gebracht, past de 5000 

eigenlijk precies. 

 

Zoals we al eerder noemden, heeft de 5 te maken met de Torah. Het getal 1000 wordt in de Schrift vaak 

gebruikt om aan te duiden dat iets compleet is, globaal heeft het te maken met het verbond van JHWH. 

Bijvoorbeeld: 

 

Deuteronomium 7:9 

Daarom moet u weten dat JHWH uw God is. Hij is dé God, de getrouwe God, Die het verbond 

en de goedertierenheid in acht neemt voor wie Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, 

tot in duizend generaties. 

 

Dus, de 5 x 1000, oftewel 5000 wijzen wellicht op het feit dat heel Israël, alle twaalf stammen, opnieuw 

terug zullen komen in het verbond met JHWH, en het verlangen zullen hebben om Zijn Torah te volgen. 

 

Dit is wat de profeten meerdere keren noemen ten aanzien van de 10 stammen van het Huis van Israël: 

 

Ezechiël 36:22-27 

Zeg daarom tegen het huis van Israël: Zo zegt de Heere JHWH: Ik doe het niet om u, huis van 

Israël, maar om Mijn heilige Naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarheen u 

gegaan bent. Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in 

hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik JHWH ben, spreekt de Heere 

JHWH, als Ik in u voor hun ogen geheiligd word. Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle 

landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen. 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. Dan zal Ik u 

een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit 

uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. 

Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt 

en ze houdt. 
  

Dus het lijkt erop dat de 5000 is verbonden met de 12 manden, en dat het dient als samenvatting van alle 

metaforen die al zijn gebruikt in het verhaal van de spijziging van de 5000.   

 

Zo zullen we bij de spijziging van de 4000 zien hoe de 4000 te maken heeft met de 7 manden. In plaats 

van uit te leggen over het “wat” en “hoe” wordt daarin uitgelegd “wanneer” dit alles naar verwachting 

zal plaatsvinden. 

 

De enige aanwijzing die Messias Jesjoea ons geeft over de timing van dit alles in de spijziging van de 

5000, is Zijn verwijzing naar “de laatste dag” in de uitleg die Hij na de gebeurtenis gaf. 

 

Johannes 6:40 

En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, 

eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.  

 

Dus, heel Israël dat wordt verenigd lijkt ook in verband te staan met de timing van de toekomstige 

opstanding. Deze toekomstige opstanding zal naar verwachting op de “laatste dag” plaatsvinden. 

 

Dus, wat betekent de “laatste dag” precies? 



 

Nou, met die vraag gaan we over naar de gebeurtenis waarbij 4000 mensen van voedsel werden 

voorzien, en daarin ligt volgens ons een verdere openbaring van de timing van de opstanding en het 

herstel van Israël door onze Messias.  

 

De gebeurtenis waarin de spijziging van de 4000 wordt beschreven staat in Mattheus 15:32-39. Voordat 

we dat opzoeken, gaan we een aantal verzen eerder, vers 15 lezen, omdat wij denken dat dat relevant is. 

 

In dat vers wordt verwezen naar profetische timing, doordat er wordt gezegd dat “de tijd was 

verstreken”. 

 

Mattheus 14:15 

Toen het avond werd, kwamen Zijn discipelen naar Hem toe en zeiden: Deze plaats is eenzaam 

en de tijd is nu verstreken; stuur de menigte weg, zodat zij naar de dorpen kunnen gaan om 

voor zichzelf voedsel te kopen.  

 

We vinden hier in de context dat het avond was en eenzaam. Als je de Profeten onderzoekt, dan zul je 

ontdekken dat binnen de context van het herstel van Israël, de opstanding en het huwelijk van JHWH 

met Zijn bruid, dat voordat dat alles plaats vindt er wordt gezegd dat het land in duisternis is en 

eenzaam. We geven gewoon een aantal voorbeelden, de eerste staat in Jesaja 62. 

 

Jesaja 62:1-5 

Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, 

omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, 

totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans, 

en haar heil als een brandende fakkel. 

De heidenvolken zullen uw gerechtigheid zien 

en alle koningen uw luister; 

u zult met een nieuwe naam genoemd worden, 

die de mond van JHWH bepalen zal. 

U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van JHWH 

en een koninklijke tulband in de hand van uw God. 

Tegen u zal niet meer gezegd worden: verlatene, 

en tegen uw land zal niet meer gezegd worden: woestenij, 

maar u zult genoemd worden: Mijn welgevallen is in haar, 

en uw land: getrouwde; 

want JHWH verlangt naar u, 

en uw land zal getrouwd worden. 

Want zoals een jongeman trouwt met een jonge vrouw, 

zo zullen uw kinderen trouwen met u; 

zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, 

zo zal uw God Zich over u verblijden. 

  

En Jesaja 49… 

 

Jesaja 49:8-9 

Zo zegt JHWH: 

“In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, 

en op de dag van het heil heb Ik U geholpen. 



Ik zal U beschermen en U geven  

tot een Verbond voor het volk, 

om de aarde weer op te richten, 

om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen, 

om te zeggen tegen de gevangenen: Ga uit!, 

tegen hen die in duisternis verkeren: Kom tevoorschijn!” 

 

Het gaat hierom; Vlak voordat de spijziging van de 5000 plaatsvindt wordt er gezegd dat het avond (of 

duisternis) werd, het was laat, en ze waren in een verlaten plek. 

 

De context past hier heel goed als we het vergelijken met de context die door de Profeten wordt gegeven 

over de tijd waarop het herstel van Israël zal plaatsvinden.  

 

Laten we verder gaan met de spijziging van de 4000. 

 

Mattheus 15:32-39 

 En Jezus (Jesjoea) riep Zijn discipelen bij Zich en zei: Ik ben innerlijk met ontferming bewogen 

over de menigte, omdat zij al drie dagen bij Mij gebleven zijn, en zij hebben niets wat zij 

kunnen eten; Ik wil hen niet nuchter wegsturen, opdat zij onderweg niet bezwijken. En Zijn 

discipelen zeiden tegen Hem: Waar halen wij in een afgelegen plaats zoveel broden vandaan dat 

wij zo'n grote menigte kunnen verzadigen? En Jezus zei tegen hen: Hoeveel broden hebt u? Zij 

zeiden: Zeven, en enkele visjes. En Hij gaf de menigte opdracht op de grond te gaan zitten. En 

Hij nam de zeven broden en de vissen, en nadat Hij gedankt had, brak Hij ze en gaf ze aan Zijn 

discipelen; en de discipelen gaven ze aan de menigte. En zij aten allen en werden verzadigd. En 

zij raapten het overschot van de stukken brood op, zeven manden vol. Zij die daar gegeten 

hadden, waren vierduizend mannen, de vrouwen en kinderen niet meegeteld. En nadat Hij de 

menigte had weggestuurd, ging Hij in het schip en kwam in het gebied van Magdala. 

  

De metaforen die hier meteen relevant lijken te zijn, zijn: 

 

 Drie dagen  

 7 broden (paar vissen) 

 7 manden brood 

 4000 gevoed 

 

De “derde dag” is een interessant onderwerp. De “derde dag” is een verwijzing naar de opstanding. 

 

Hosea 6:2 

Na twee dagen zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen opstaan. Dan 

zullen wij voor Zijn aangezicht leven. 

 

Dus zie je dat er een herleving is en een opstanding op de derde dag volgens Hosea? 
 
Dat wordt ook verborgen in de Torah genoemd. 

 

Exodus 19:11 

... en over drie dagen gereed zijn. Op de derde dag zal JHWH namelijk voor de ogen van heel het 

volk neerdalen op de berg Sinaï.  

 



Exodus 19:16  

En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, 

bliksemflitsen en een zware wolk waren, en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het 

kamp was, beefde.  

 

Klinkt dat niet als het moment waarop onze Messias zal terugkomen? 

 

Dus, wanneer is de “derde dag?” 

 

Er bestaat een uitleg die is gebaseerd op de Schrift dat er een 7000-jarig plan is voor de mensheid. 

 

2 Petrus 3:8  

Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en 

duizend jaar als één dag. 

 

Petrus haalt dit uit Psalmen en geeft het een letterlijke toepassing: 

 

Psalm 90:4 

Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is, 

of als een wake in de nacht. 

 

De 7 dagen van de schepping openbaren het 7000-jarige plan voor de mensheid, en daarbij is de 7e dag 

natuurlijk het duizendjarige vrederijk van onze Messias in het land.  

 

Het einde wordt geopenbaard vanuit het begin, en het begin is natuurlijk Genesis 1. 

 

Jesaja 46:10 

Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet 

plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen 

doen; 

 

Onze Messias kwam op de 4e dag, of tussen de 3000 en 4000 jaar na de schepping.   

 

Maar waarom zouden we zeggen dat hij op de 4e dag kwam?   

 

Het heeft ermee te maken dat je helemaal moet terugtellen tot aan Adam en Eva. Er zijn bedieningen 

gewijd aan het onderzoeken van dit onderwerp alleen, mocht je dat interessant vinden. 

 

Maar vanuit een profetisch gezichtspunt is er nog meer. 

 

Maleachi 4:2 

Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn 

vleugels zal genezing zijn; (kanaf). 

 

Dit wordt als een messiaanse profetie gezien. In feite werd de vrouw die 12 jaar aan bloedvloeien had 

geleden, genezen door deze profetie letterlijk toe te passen. 

 

  



Lucas 8:42-44 

Toen Hij erheen ging, drong de menigte zich om Hem heen. En een vrouw die al twaalf jaar 

bloedvloeiingen had en die al haar bezit aan dokters uitgegeven had, maar door niemand genezen 

had kunnen worden, kwam van achteren naar Hem toe en raakte de zoom van Zijn bovenkleed 

aan; en onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op (genas). 

 

Ze raakte de zoom van Zijn kleed aan. Er zijn mensen, waaronder wijzelf, die denken dat ze zijn 

tzietziets aanraakte. 
 
Waarom? 
 
Nou, als ze Maleachi 4:2 letterlijk toepaste, dan staat er dat er “onder zijn vleugels genezing zal zijn.”  

Het Hebreeuwse woord voor vleugels is hetzelfde woord dat in Numeri 15 wordt vertaald als hoeken. 

 

Numeri 15:37-40 

De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf, al 

hun generaties door, kwastjes moeten maken aan de hoeken (kanaf) van hun kleren. Aan de 

kwastjes aan de hoek moeten zij een blauwpurperen draad bevestigen. Die zal voor u aan de 

kwastjes zitten, opdat u, wanneer u hem ziet, aan al de geboden van de HEERE denkt en die 

doet, zodat u niet uw eigen hart en uw eigen ogen zult onderzoeken, waar u als in hoererij 

achteraan gaat; opdat u aan al Mijn geboden denkt en die doet, en heilig bent voor uw God. 

 

Het dragen van tzietziets is een gebod van JHWH, en zonde wordt gedefinieerd als het overtreden van 

de Wet van God (1 Johannes 3:4). Dus, we weten dat onze Messias tzietziets droeg. Dus als de vrouw 

Maleachi 4:2 letterlijk toepaste, dan zou ze zijn tzietziets aanraken. 

 

Maar wat heeft Maleachi 4:2 te maken met het feit dat de Messias komt op de 4e dag? 

 

Maleachi 4:2 verwijst naar de Messias als de “zon der gerechtigheid.” De z-o-n, niet z-o-o-n. 

 
De zon werd geschapen, je raadt het al, op de 4e dag. 

 

Was het je opgevallen dat de vrouw gedurende 12 jaar aan bloedvloeien had geleden? Waarvoor is die 

12 een metafoor volgens jou? 

 

Juist, voor de twaalf stammen van Israël, sprekend over de tijd waarin onze Messias heel Israël zal 

herstellen of genezen, en ze terug zal brengen in de opstanding. 

 

Dus, in hetzelfde verhaal waarin de vrouw met het bloedvloeien dat 12 jaar duurde genas, stierf een 

twaalfjarige die weer tot leven werd gebracht. 

 
Lucas 8:41-42; 49-55 

 

(41-42) En zie, er kwam een man, van wie de naam Jaïrus was. Hij was een leidinggevende in de 

synagoge. Hij viel aan de voeten van Jezus en smeekte Hem naar zijn huis te komen. Hij had 

namelijk één kind, een dochter van ongeveer twaalf jaar, en die lag op sterven.  

 

(49-55) Terwijl Hij nog sprak, kwam er iemand van het huis van het hoofd van de synagoge en 

zei tegen hem: Uw dochter is gestorven; val de Meester niet lastig.  



Maar toen Jezus dat hoorde, antwoordde Hij hem: Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal 

behouden worden. Toen Hij in het huis gekomen was, liet Hij niemand binnenkomen dan Petrus, 

Jakobus, Johannes, en de vader en de moeder van het kind. Allen huilden luid en bedreven rouw 

over haar. Hij zei: Huil niet; zij is niet gestorven, maar zij slaapt. En zij lachten Hem uit, omdat 

zij wisten dat zij gestorven was. Maar toen Hij hen allen naar buiten gestuurd had, pakte Hij haar 

hand en riep: Kind, sta op! En haar geest keerde terug en zij stond onmiddellijk op; 

  

Dus, waarvoor staan de twaalf jaar in dit verhaal volgens jou symbool? Juist, voor de twaalf stammen 

van Israël. 

 

De eerste gebeurtenis, dat de vrouw wordt genezen van twaalf jaar bloedvloeien, gaat over het herstel of 

de genezing van de 12 stammen van Israël. 

 

Het tweede deel van het verhaal, waarin het 12-jarige meisje weer tot leven wordt gebracht, gaat over de 

toekomstige opstanding die aan Israël is beloofd. 

 

We zien hier dat de opstanding van Israël wordt verbonden aan de toekomstige opstanding. 

 

We zijn wat afgedwaald, dus we gaan terug naar de spijziging van de 4000 en definiëren de drie dagen 

binnen de context. Denk aan Hosea... net zoals de vrouw die aan bloedvloeien leed werd genezen, en het 

jonge meisje werd opgewekt, zijn ze allebei numeriek verbonden met Israël, Hosea noemt dezelfde 

gebeurtenissen voor Israël in dezelfde context van de derde dag. 

 

Hosea 6:2 

Na twee dagen zal Hij ons levend maken (ons genezen/ herstellen), op de derde dag zal Hij 

ons doen opstaan (opwekken). Dan zullen wij voor Zijn aangezicht leven. 

 

De derde dag is al lang verstreken, en er heeft geen herstel of opstanding voor Israël plaatsgevonden. In 

feite kwam onze Messias niet eerder dan op de 4e dag. 

 

En een ander probleem dat we hebben, is dat Job zegt dat de opstanding niet eerder dan op de 7e dag zal 

plaatsvinden: 

 

Job 5:19  

In zes benauwdheden zal Hij je redden, en in zeven zal het kwaad je niet treffen. 

 

Als mensheid, zullen we “zes” benauwdheden tegenkomen, of 6 dagen of 6000 jaar van verdrukking. Op 

de 7e dag zullen we worden verlost van de verdrukking, en zal het kwaad ons niet meer kunnen treffen. 

Het kwaad kan ons niet meer treffen tijdens de opstanding, als we onze lichamen afleggen en we worden 

bekleed met een onvergankelijk lichaam. 

 

Dus waarom zou de opstanding op de 3e dag en op de 7e dag plaatsvinden? 

 

Dat is niet zo. De 3e dag en de 7e dag, verwijzen binnen deze context naar dezelfde dag, maar ze hebben 

verschillende beginpunten. 

 
Dat wordt ook gesuggereerd in de wet van reiniging die gebeurt op de 3e en de 7e dag. 

 

 



Numeri 19:12 (WV) 

Op de derde en op de zevende dag moet hij zich met reinigingswater zuiveren; daarna is hij 

weer rein. Zuivert hij zich niet op de derde en de zevende dag, dan wordt hij niet rein. 

 

Op de 3e dag en op de 7e dag zullen we worden gereinigd en schoon gemaakt. 

 

Hosea 6:2 

Na twee dagen zal Hij ons levend maken (herstellen), op de derde dag zal Hij ons doen 

opstaan (opwekken). Dan zullen wij voor Zijn aangezicht leven. 

 

De derde dag waarover Hosea spreekt verwijst naar de derde dag na de eerste komst van onze Messias. 

 

Omdat de Messias op de 4e dag kwam, is de 3e dag na die 4e dag, de 7e dag vanaf het begin. 
 
Dus, zowel op de 3e als op de 7e dag worden we opgewekt. Het hangt ervan af welk moment je als 

beginpunt neemt. Eigenlijk is het dezelfde dag. 

 

De spijziging van de 4000 probeert dit ook te onderwijzen. 

 

Allereerst is daar de derde dag, die we al hebben uitgelegd. 

 
Vervolgens hebben we de 7 broden. 

 

Zoals we al eerder hebben gedefinieerd is het brood het Woord van God. Bij de spijziging van de 5000, 

is het aantal van vijf broden duidelijk een verwijzing naar de vijf boeken van de Torah. 
 
Maar waar verwijzen de 7 broden naar in relatie tot het Woord van God? 

 
Wij gaan ervan uit dat het een verwijzing is naar de eerste zeven keer waarvan wordt vermeld dat JHWH 

Zijn Woord (Zijn brood) sprak. 
 
Wanneer was dat? 

 
In wat over het algemeen de scheppingsweek wordt genoemd. 

 

Dat leert ons om het principe van “een dag is als duizend jaar” hier op een metaforische manier te 

gebruiken, en dat hebben we al gedaan, om de spijziging van de 4000 te begrijpen. 

 

De 7 manden brood illustreren het 7000-jarige plan van het Woord van God dat wordt voltooid op de 7e 

dag. 

 

Net zoals de 5000 verwijzen naar de 12 manden brood worden de 4000 hier in verband gebracht met de 

7 manden brood. 

 

Het zou zo kunnen zijn dat de 4000 een beeld is van de 4e dag van het plan van 7 dagen. 

 

Onze Messias kwam op de 4e dag, en zal naar verwachting terugkomen op de 7e dag. Hij zal precies een 

dag regeren, namelijk 1000 jaren. 

 



Openbaring 20:6  

Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen 

macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als 

koningen regeren, duizend jaar (een dag) lang. 
 

Het is je misschien opgevallen dat het erop lijkt dat onze Messias Jesjoea zal terugkeren op de 7e dag. 

Nu weet je waarom die dag in verband wordt gebracht met onze rust. De sabbatsrust waar Hij ons naar 

toe brengt, zijn de 1000 jaren in het land, die direct volgen op de opstanding en het herstel van Israël. 

Dat openbaart Hebreeën 4, we leggen dat uit in onze studie “Hebreeën 4: In Zijn rust nu of later?” 
 

Er is nog heel veel meer dat we in deze studie kunnen stoppen, maar de meeste dingen hebben we al in 

andere studies van 119 Ministries behandeld. 

 

Als je van deze studie hebt genoten, dan bevelen wij onderstaande, vergelijkbare studies, van 

harte aan: 

 De 4e en 7e Dag 

 De verloren schapen 

 Wat is het Evangelie? 

 Wat is nieuw in het Nieuwe Verbond? 

 Hebreeën 4: In Zijn rust nu of later 

 

We hopen dat je van deze studie hebt genoten. Vergeet niet om alles te blijven toetsen. Sjalom. 

 

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net 

(Engelstalig onderwijs) 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.  

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA) 
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