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LETTERLIJK OF GEESTELIJK? 
Het Oude Testament is vol van de belofte van de beloofde terugkeer en de heerlijke 

toekomst van Israël! Mozes is in Deut. 30:1-10 overduidelijk. De vervloekingen uit 

Deur.28 zijn letterlijk over Israël gekomen en ook de zegeningen, waarvan Mozes en de 

profeten hebben gesproken, zullen letterlijk over Israël komen! Laten we toch het 

Woord nemen zoals het is. Gods Woord is geestelijk en behoeft echt geen 

vergeestelijking, alleen daar waar de tekst er ons toe dwingt. De letterlijke betekenis doet 

niet tekort aan Gods Woord, maar fundeert de geestelijke leringen die men er uit mag 

trekken. Zo kan b.v. Paulus de doortocht door de Rode Zee nemen als symbool voor de 

doop (1 Cor. 10: 1,2), omdat de doortocht ook een historisch feit is. De kerk is nooit in 

de plaats van Israël gekomen, maar ze is in Israël ingeënt, Rom. 11:17. Zowel de 

natuurlijke takken als de wilde takken trekken hun sappen door de Joodse stam uit 

Christus. Er is nog een grote toekomst voor het Joodse volk, de natuurlijke takken. Na 

de volheid der heidenen zal ook de volheid van Israël komen. God is getrouw en 

waarachtig en maakt Zijn Woord waar! De Joden komen, naar Gods beloften, terug in 

Israël en God zal Zijn Geest op hen uitgieten. Het eerste deel van Ezechiël 37 is al in 

vervulling gegaan, namelijk een seculieren Joodse staat, waar de Geest nog wordt gemist. 

Ook het tweede deel zal in vervulling gaan: de uitstorting van de Heilige Geest over hen 

en de besnijdenis van hun harten. 

 

Een letterlijk herstel van Israël 
Hoewel de kerk veelal alleen maar de geestelijke toepassing gemaakt heeft van 

Schriftgedeelten waarin gesproken wordt over het nationaal en geestelijk herstel van 

Israël -waaruit zeker niet geconcludeerd mag worden dat ze een letterlijk herstel 

verworpen hebben!- toch zijn er meerderen geweest die allereerst gewezen hebben op ene 

letterlijk herstel van Israël, terwijl ze een geestelijke toepassing hebben gemaakt voor de 

kerk. Van bevriende zijde ontvingen we een leerrede over Micha 2:13, uitgesproken 

door dominee Jacobus de Groot die leefde in de 17e eeuw. In deze verhandeling wijst hij 

allereerst en allermeest op de letterlijke vervulling van deze Godspraken. We geven er 

enkele citaten uit, waarvan we het taalgebruik niet veranderd hebben, behoudens een 

enkele verduidelijking. Maar we wilden aan het geheel geen afbreuk doen. 

 

 “De Doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken; zij zullen doorbreken, en door de poort gaan, 

en door dezelve uittrekken; en haar Koning zal voor hun  aangezicht henengaan; en de HEERE in 

hun spits” Micha 2:13. 
 

Groot zou het werk zijn van de bekering der Joden en heidenen in het Nieuwe 

Testament waarvan men leest dat de Heere zou zeggen: “Gezegend zij mijn volk, de 



Egyptenaars, en de Assyriërs, het werk mijner handen, en Israël mijn erfdeel. Maar nog 

groter werk zal God doen in het laatste der dagen als de na lange tijd verworpen Joden 

weer zullen aangenomen worden en krachtdadig bekeerd. Dat zal een verbazend 

wonderwerk zijn! Wie zal leven als God dit doen zal? 

 

De komst van de Messias en de oprichting van zijn Kerk onder Joden en heidenen, zou 

men dat verhinderen? Doch het grote werk scheen de bekering der Joden in het laatste 

der dagen te zijn; een volk dat van God zover in goddeloosheid is afgeweken, Messias 

moorders, die daarin nog behagen scheppen; mensen, met een woord, die gekluisterd 

zitten in de boeien van de satan. Doch hoort wat God zegt: “Zo zegt de HEERE, die de 

zon ten licht geeft des daags en de ordeningen der maan en der sterren ten licht des 

nachts, die de zee klooft, dat haar golven bruisen, HEERE der heirscharen is zijn naam. 

Indien deze ordeningen van voor mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de HEERE, zo 

zal ook het zaad Israëls ophouden, dat het geen volk en zij voor mijn aangezicht, al de 

dagen.  
 
Deze tekst ziet niet op de bekering van de Joden in het begin van het Nieuwe 

Testament, aldus dominee De Groot: 

 

Om ze te willen brengen tot de bekering der Joden in het begin van het Nieuwe 

Testament is ondoenlijk, omdat in vers 12 zo duidelijk de algemene bekering van de 

Joden beloofd wordt en dat God, zonder iemand achter te laten, hen weer vergaderen 

zal in hun land: ja hun land in een grote menigte doen bewonen, zodat het als van 

inwoners zal krielen; hetwelk tot op deze huidige dag nog niet is vervuld, maar verwacht 

wordt in de laatste dagen. God zegt: ‘Ook eer de dag was ben Ik, en daar is niemand die 

uit mijn hand redden kan: Ik zal werken en wie zal het keren?’ De Heere toont (vers 13) 

op wat wijze Hij Israël zal bekeren en alle verhinderingen doen te boven komen en 

zegepralen, onder het hoofd-geleide van hun God en Koning. Israël is nu in de macht 

van hun geestelijke vijanden, zij worden in een ongelukkige staat gevangen gehouden, zij 

zijn het tot op deze dag nog niet te boven gekomen, maar daar komt een tijd dat de 

doorbreker voor hun aangezicht zal optrekken. Zo wordt hier dan duidelijk geleerd dat 

wanneer Jacobs nageslacht dat nu nog verworpen is uit haar geestelijke gevangenis en 

macht der hel zal verlost worden. 

 

1. Dat zulks geschieden zal door een machtige hand Gods. Als een mens doorbreken zal 

moet Jehovah er de hand in hebben. Het is geen mensenwerk. 

2.  Dat zij de Messias voor hun Koning  zullen  aannemen.  Nu  verwerpen  zij Hem, dat 

Hij geen Koning over hen zij. Dan zullen zij deze Koning kussen. Allen die doorbreken 

roepen Jezus voor Koning uit. 

3. Dat die bekering openbaar voor de gehele wereld zal gezien worden; want de Koning 
zal vooraan zijn. Als iemand doorbreekt wordt het zichtbaar. Als het werk niet 

doorbreekt wordt het niet openbaar; als het doorbreekt komt men er openbaar voor uit. 



4. Als de Messias zich aan het hoofd zal zetten, dan zal er een algemene bekering komen; 

Hij komt hier voor als de Vorst van een groot heir. Als Gods Geest nog werkt onder de 

bediening dan worden er velen overgehaald. 

5. Dat er echter altijd, ook in de heugelijke dagen vijanden zullen zijn en de Koning 
nodig in de spits. Geen mens die doorgebroken is denke, het is nu wel: neen, dan moet 

men eerst recht de strijd aanvaarden. 

6. Dat als de Messias in de spits zal wezen, het volk geen nood zal hebben van verlies. 

Jezus is het hoofd, daar is men gerust op; met recht als de Filistijnen op Goliath. Onder 

zo een Overste is men moedig. En is Hij in de spits, Hij heeft al gewonnen. Nu kan elk 

veilig op zijn Koning zijn, strijden onder Zijn banier. Hij zal altijd vooraan zijn, Hij heeft 

de zwaarste strijd gehad en wij volgen achter aan; de overwinning is zeker. 

 

Deze grote overwinning zal nog vervuld worden. Gelijk hij ook bij Hosea zegt: “Ik zal 

hetgeen Mijn volk niet was, Mijn volk noemen; en die niet bemind was, [mijn] 

beminde.” En wie kan aan de waarheid twijfelen, indien Jehovah de Koning het zal 

uitvoeren? 

 

LETTERLIJK EN GEESTELIJK 
Dit is niet altijd even makkelijk, maar we kunnen het ook te moeilijk maken! 

‘Gemakshalve’ zijn we de laatste 200 jaren veelal maar gaan vergeestelijken. Dat heeft 

soms tot de wonderlijkste uitleg geleid. Vooral aan de zwaar bevindelijke kant was men 

daar heel sterk in! 

 

Kunnen wij de Joden veroordelen omdat zij de Christus verworpen hebben, toen Zijn 

komst in het vlees letterlijk werd vervuld en wij zelf Zijn letterlijke wederkomst 

verwerpen? Als wij letterlijk geloven wat Gods Woord zegt in Lukas 1:31: “En zie, gij zult 

bevrucht worden, en een zoon baren, en zult zijn naam heten Jezus”, zullen wij dan niet geloven 

wat Gods Woord zegt in de volgende verzen 32 en 33: “Deze zal groot zijn en de Zoon des 

Allerhoogsten genaamd worden, en God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven; en 

hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid, en zijns Koninkrijks zal geen einde 

zijn.”? Is het niet erg inconsequent vers 31 wel letterlijk te geloven en de verzen 32 en 33 

te vergeestelijken? Daar moeten we toch diep over na gaan denken! 

 

Er is in de Heilige Schrift sprake van symbolen, figuurlijke uitdrukkingen, beeldspraak, 

enz. Maar tenzij de tekst dit zelf aangeeft of uit het verband moet worden opgemaakt, 

hebben we ons te houden aan de letterlijke zin.  Anders wordt het toch één grote 

knoeiboel!  

 

Als de Heere Jezus in Johannes 7:38 spreekt over “stromen van levend water” wordt in 

het volgende vers onmiddellijk gezegd, dat de Heiland hiermede doelde op de Geest, 

welke zij die tot het geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden. De allegorie 

(zinnebeeldige voorstelling) in Galaten 4:24-31 doet geenszins tekort aan de letterlijke 

waarde der Schrift, integendeel, zij bevestigt die. Wij weten immers dat Sara en Hagar 

letterlijk en lichamelijk bestaan hebben, evenals we een letterlijke berg Sinaï en een 



letterlijke stad Jeruzalem kennen. We mogen voorbeelden als deze hun waarde niet 

ontnemen, evenmin als de letterlijke vervulling van Lukas 1, de verzen 32 en 33 en de 

overvloed van Schriftplaatsen die spreken over het herstel van Israël en de wederkomst 

van Christus. Dit zou de autoriteit en de kracht van Gods Woord aantasten.  

 

Er zijn Joden in onze dagen die zich “liberaal” noemen. Zij passen dezelfde methode van 

vergeestelijken toe op de Oud-Testamentische profetieën en hebben als gevolg daarvan 

het uitzien naar de letterlijke komst van de Messias opgegeven. Het “vergeestelijken” van 

de letterlijke zin van de eenvoudige uitspraken van het Profetisch Woord ondergraaft 

het fundament van de christelijke leer. Wie weet wat wij allen nog moeten opgeven en 

corrigeren… 

 

Wij dienen in elk geval van harte te geloven wat de Heere bedoelt als Hij zegt, dat Zijn 

woorden geenszins voorbij zullen gaan, Matth. 24:35. De Heere Jezus heeft gezegd, dat 

Hij niet gekomen is om de Wet en de Profeten te ontbinden, maar te vervullen. En 

totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één tittel of jota van de Wet voorbij 

gaan, totdat het alles zal zijn geschied, Matt. 5:17 en 18. 
 
Het één letterlijk en dan het andere? 
De letterlijke vervulling over de lijdende Messias in Psalm 22, Jesaja 53, enz. zijn een feit 

geworden. Maar mogen we dan niet even zeker verwachten dat ook de profetieën, welke 

spreken van een verheerlijkte en gekroonde Messias, regerende met macht en Majesteit, 

óók zullen vervuld worden? Zie ook Psalm 2 en 72; Daniël 7:13-14; Jesaja 9, 11 en 60. 

Let op de vele profetieën van een lijdende Christus, die we letterlijk in vervulling zagen 

gaan, en die ons geloof houvast geven als even zovele bewijzen van de waarheid en 

inspiratie van de Heilige Schrift. 

 

We geven u diverse voorbeelden: 

 

Jesaja 7:14 – geboren uit een maagd -  Micha 5:1 – te Bethlehem -  Jeremia 31:15 – de 

kindermoord -  Hosea 11:1 – uit Egypte geroepen -  Jesaja 11:2 – gezalfd met de Geest -  

Zacharia 9:9 – intocht in Jeruzalem -  Psalm 41:10 en 55:12-14 – verraden door een 

vriend -  Zacharia 13:7 – door discipelen verlaten -  Zach. 11:12 – verkocht voor 30 

zilverlingen -  Zach. 11:13 – het kopen van de akker van de pottenbakker -  Jesaja 50:6 – 

bespuwd en gegeseld -  Exodus 12:46 en Psalm 34:21 – Zijn beenderen niet gebroken -  

Psalm 69:22 – gal en edik te drinken gegeven; handen en voeten doorboord; Zijn 

klederen verdeeld; het lot daarover geworpen -  Jesaja 53 – veracht onder de mensen -  

En vele andere plaatsen meer. Bij Christus’ komst zijn al deze profetieën letterlijk 

vervuld. Waarom zou er dan getwijfeld worden aan de letterlijke vervulling van de 

talrijke profetieën die Zijn luisterrijke verschijning in de toekomst beschrijven? 

 

De volgende (toekomst) profetieën óók letterlijk? 
1 Thess. 4:16 en 17 – dat de bazuin zal klinken en dat de doden zullen opstaan;    dat de 

doden die opgestaan zijn en de gelovigen die veranderd worden, opgenomen zullen 



worden om Hem in de lucht te ontmoeten -  Joh. 5::28 – dat de doden Zijn stem zullen 

horen -  Hand. 1:11 – dat Hij op de aarde zal wederkeren, op de Olijfberg waarvan Hij is 

opgevaren -  Openb. 1:7 – aller oog zal Hem zien -   Matth. 25:31 – dat Hij zal zitten op 

Zijn troon -  Matth. 25:32 – dat de natiën voor Hem zullen worden vergaderd om door 

Hem geoordeeld te worden -  Daniël 7:13-14 – dat Hij een koninkrijk ontvangen zal -  

Daniël 7: 18-22-27 – om daarover met Zijn heiligen te heersen -  Psalm 72:11; Jesaja 

49:6-7-Openb. 15:4 – dat alle koningen en natiën Hem zullen dienen. -  Zach. 9:10; 

Openb. 11:15 – dat de koninkrijken der wereld Hem gehoorzaam zullen zijn -  Jesaja 

45:22 – dat alle knie zich voor Hem zal buigen -  Zach. 14:16; Ps. 86:9 – dat allen zullen 

komen om de Koning te aanbidden -  Ps. 102:17 – dat Hij Sion weer zal bouwen -  Jer. 

3:17; Jes. 33:20 -– dat Zijn troon in Jeruzalem wezen zal -  Matth. 19:28; Lukas 22:28-30 

– dat de apostelen op twaalf tronen zitten zullen, oordelende de twaalf geslachten Israëls 

-  Ps. 2:6-8; Openb. 2:27 – dat Hij over de volkeren zal heersen -  Jes. 9:6 – dat Hij 

regeren zal met recht en gerechtigheid -  Jesaja 32:15 – dat de woestijn tot een 

vruchtbaar veld zal worden -  Jesaja 35:1-2 – dat de wildernis zal bloeien als een roos. En 

zovele andere Schriftplaatsen meer! 

 

Huiswerk! 
Het zou zeker geen kwaad kunnen als we  ons allemaal eens grondig gingen verdiepen in 

de genoemde Schriftgedeelten. Zijn er redenen aan te voeren dat we deze Godspraken 

niet letterlijk moeten en mogen opvatten? Het is en blijft het gemakkelijkste om de 

profetieën waar we geen raad mee weten geestelijk over te brengen op de “kerk”, maar of 

dat het profijtelijkste is valt toch te betwijfelen. Misschien horen we eens iets van deze of 

gene? Zelf zullen we er ook nog alle aandacht aan trachten te besteden en zo hopen we 

er D.V. ook nog op terug te komen. En zoals we reeds hebben opgemerkt: we zouden 

wel eens een behoorlijke koerswijzing moeten toepassen. En toch moeten we daarbij ook 

de voorzichtigheid niet uit het oog verliezen, omdat we altijd voor doorvloeien 

openstaan.  
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